प्रदेश याजऩत्र
प्रदे श नॊ. ३ प्रदे श सयकायद्वाया प्रकाशशत

खण्ड ३) हे टौंडा, भकवानऩुय, जेठ १३ गते, २०७६ सार (अततरयक्ताङ्क ४

बाग १
प्रदे श सयकाय
प्रदे श नॊ . ३, हे टौंडा

आन्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्रारमको
सूचना

प्रदे श नॊ. ३ को प्रदे श सबारे फनाएको तर रेशखए फभोशजभको ऐन
सववसाधायणको जानकायीको रातग प्रकाशन गरयएको छ।
सॊवत् २०७६ सारको ऐन नॊ. ३
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प्रदे श सहकायी सम्फन्धभा व्मवस्था गनव फनेको ऐन

प्रस्तावना: सहकायीका भूल्म, भान्मता य तसद्धान्त अनुरूऩ छरयएय यहेको
ऩूॉजी, प्रववतध, प्रततबा य सीऩराई एकीकृत गदै सम्वृवद्धको रातग उत्ऩादन य
सेवा

व्मवसामको

भाध्मभफाट

सदस्महरुको

आतथवक,

साभाशजक

तथा

साॊस्कृततक ववकास गनव प्रदे श स्तयभा सहकायी सॊ घ तथा सॊ स्थाहरूको दताव,
सञ्चारन तथा तनमभन सम्फन्धी व्मवस्था गनव वाञ्छनीम बएकोरे,
प्रदे श सबारे मो ऐन फनाएको छ।
ऩरयच्छे द–१
१.

२.

प्रायशम्बक

सॊ शऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस ऐनको नाभ "प्रदे श सहकायी ऐन,
२०७६" यहेको छ।

(२) मो ऐन तुरुन्त प्रायम्ब हुनछ
े ।

ऩरयबाषा: ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथव नरागेभा मस ऐनभा,-

(क) "आन्तरयक कामवववतध" बन्नारे सहकायी सॊ स्थारे दपा

24 फभोशजभ फनाएको आन्तरयक कामवववतध सम्झनु
ऩछव।

(ख) "कसूय" बन्नारे दपा ९९ फभोशजभको कसूय सम्झनु
ऩछव।

(ग) "तोवकएको" वा "तोवकए फभोशजभ" बन्नारे मस ऐन
अन्तगवत फनेको तनमभावरीभा तोवकएको वा तोवकए
फभोशजभ सम्झनु ऩछव।

(घ) "ऩरयवाय" बन्नारे सदस्मको ऩतत वा ऩत्नी, छोया, फुहायी,
ु , धभवऩत्र
ु ी, य
छोयी, फाफु, आभा, सौतेनी आभा, धभवऩत्र
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आपूरे ऩारन ऩोषण गनुव ऩने दाजु, बाउजु, बाइ,
फुहायी य दददी, फवहनी सम्झनु ऩछव।

तय सो शब्दरे अॊ शफण्डा गयी वा भानो छु विई

आ-आफ्नो ऩेशा व्मवसाम गयी फसेको ऩरयवायको
सदस्मराई जनाउने छै न।

(ङ) "प्रदे श" बन्नारे प्रदे श नॊ. 3 सम्झनु ऩछव।

(च) "फचत" बन्नारे सदस्मरे सहकायी सॊ स्थाभा जम्भा
गये को यकभ सम्झनु ऩछव।

(छ) "भन्त्रारम" बन्नारे सहकायी सम्फन्धी ववषम हेने
प्रदे श सयकायको भन्त्रारम सम्झनु ऩछव।

(ज) "भुख्म कायोफाय" बन्नारे सॊ स्था वा सॊ घरे आफ्नो
उद्देश्म

अनुरुऩ

सञ्चारन

गये को

कायोफायभा

व्मावसावमक य उत्ऩादनभूरक ऺेत्रभा कम्तीभा तीस

प्रततशतबन्दा फढी वहस्सा बएको कायोफाय सम्झनु
ऩछव।

(झ) "यशजष्डाय" बन्नारे

दपा 73 फभोशजभ तोवकएको

यशजष्डाय सम्झनु ऩछव।

(ञ) "रेखा

सुऩयीवेऺण

सतभतत" बन्नारे

दपा

44

फभोशजभको रेखा सुऩयीवेऺण सतभतत सम्झनु ऩछव।

(ट) "ववतनमभ" बन्नारे

दपा

ववतनमभ सम्झनु ऩछव।

(ठ) "शेमय" बन्नारे

23

सहकायी सॊ स्थाको

ववबाशजत अॊ श सम्झनु ऩछव।

3

फभोशजभ

फनाएको

शेमय ऩूॉजीको
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(ड) "सञ्चारक" बन्नारे सञ्चारक सतभततको सदस्म सम्झनु
ऩछव य सो शब्दरे सतभततको अध्मऺ, उऩाध्मऺ,
सशचव य कोषाध्मऺ रगामतराई जनाउॉ छ।

(ढ) "सदस्म" बन्नारे सहकायी सॊ स्थाको सदस्मता प्राप्त
गये को व्मशक्त सम्झनु ऩछव।

(ण) "सतभतत" बन्नारे दपा 37 फभोशजभको सञ्चारक
(त)

सतभतत सम्झनु ऩछव।

"सहकायी सॊ स्था" बन्नारे मस ऐन फभोशजभ दताव
बएका सहकायी सॊ स्था वा सॊ घ सम्झनु ऩछव।

(थ) "सॊ घ" बन्नारे दपा 4, 5, 6, 7 य ८ फभोशजभ
गठन बई दपा 12 फभोशजभ दताव बएका ववषमगत
(द)

य वहुउद्देशीम सहकायी सॊ घ सम्झनु ऩछव।

"सॊ स्था" बन्नारे दपा ३ फभोशजभ गठन बई दपा

१2 फभोशजभ दताव बएको ववषमगत वा फहुउद्देश्मीम
सॊ स्था सम्झनु ऩछव।

(ध) "सॊ स्थाको
व्मवस्था

(न)

व्मवसाम" बन्नारे
बए

फभोशजभ

सॊ स्थाको

सञ्चारन

व्मावसावमक कायोफाय सम्झनु ऩछव।

ववतनमभभा

गरयएको

"साधायण सबा" बन्नारे सहकायी सॊ घ वा सॊ स्थाको
साधायण सबा सम्झनु ऩछव।
ऩरयच्छे द–२

३.

सहकायी सॊस्थाको गठन तथा दताव

सॊ स्थाको गठन: (१) सहकायी सॊ स्थाको गठन गदाव दे हाम फभोशजभ
सॊ ख्मा हुन ु ऩनेछ:-
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(क) ववषमगत वा फहुउद्देश्मीम सहकायी सॊ स्था गठन गदाव
कम्तीभा तीस जना नेऩारी नागरयक,

(ख) श्रतभक तथा मूवाहरुरे सीऩ य श्रभभा आधारयत
व्मवसाम

गनव

चाहेभा

त्मस्तो

सॊ स्थाको

कम्तीभा ऩन्र जना नेऩारी नागरयक,

हकभा

(ग) भहानगयऩातरका य उऩभहानगयऩातरका ऺेत्रभा फचत

तथा ऋणको कायोफाय गने सॊ स्थाको हकभा कम्तीभा
एकसम जना नेऩारी नागरयक।

(२) मस दपा फभोशजभ सॊ स्था गठन गदाव एक ऩरयवाय एक

सदस्मका दयरे उऩदपा (१) भा उशल्रशखत सॊ ख्मा ऩुगेको हुन ु
ऩनेछ।

तय सॊ स्था दताव बइसकेऩतछ एकै ऩरयवायका एकबन्दा फढी

व्मशक्तरे सो सॊ स्थाको सदस्मता तरन फाधा ऩने छै न।

(३) मस दपाभा अन्मत्र जुनसुकै कुया रेशखएको बए ताऩतन

नेऩार सयकाय, प्रदे श सयकाय, स्थानीम तह वा त्मस्ता सयकाय वा

तहको अनुदान वा स्वातभत्वभा सञ्चातरत ववद्यारम, ववश्वववद्यारम वा

सॊ गदठत सॊ स्थाफाट ऩारयश्रतभक ऩाउने ऩदभा फहार यहेका कम्तीभा
एक समजना कभवचायी, शशऺक वा प्राध्माऩकहरुरे आऩसभा तभरी
प्रचतरत कानून फभोशजभ दताव बएको आफ्नो ऩेशागत सॊ गठनका
आधायभा

सदस्मता, प्रतततनतधत्व य सेवा सञ्चारनभा तोवकए

फभोशजभका शतव फन्दे जहरु ऩारना गने गयी सॊ स्था गठन गनव
सक्नेछन्।

तय एक सम जनाबन्दा कभ सख्मा यहेको एउटै कामावरमभा

कम्तीभा तीस जना कभवचायी, शशऺक वा प्राध्माऩकहरुरे आऩसभा
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तभरी सदस्मता, प्रतततनतधत्व य सेवा सञ्चारनभा तोवकए फभोशजभका
शतव फन्दे जहरु ऩारना गने गयी सॊ स्था गठन गनव सक्नेछन।
(४)

उऩदपा

(३)

फभोशजभ

गठन

बएको

सॊ स्थाभा

ऩारयश्रतभक ऩाउने ऩदभा फहारवारा कभवचायी कामवकायी प्रभुख बई
४.

काभ गनव ऩाउने छै न।

शजल्रा ववषमगत सहकायी सॊघको गठन: सहकायी व्मवसामको

ववकास, प्रवद्धवन य फजायीकयण रगामतका कामव गनव दपा १2
फभोशजभ दताव बई कामवयत यहेका कम्तीभा तेह्र वटा सॊस्थाहरूरे

आऩसभा तभरी आफ्नो ववषमको शजल्रा ववषमगत सहकायी सॊ घ
गठन गनव सक्नेछन्।

तय प्रदे श सयकायरे "क" वगव बनी प्रदे श याजऩत्रभा

प्रकाशन गयी तोकेका दुगभ
व ऺेत्रका शजल्राहरूभा कम्तीभा ऩाॉच

वटा सॊ स्थाहरू आऩसभा तभरी शजल्रा ववषमगत सहकायी सॊ घहरु
५.

गठन गनव सक्नेछन्।

शजल्रा सहकायी सॊघको गठन: सहकायी व्मवसामको ववकास,

प्रवद्धवन तथा फजायीकयण रगामतका कामवभा टे वा ऩुर्माउन दपा
१2 फभोशजभ दताव बएका कम्तीभा एक्काइस वटा सॊ स्था वा शजल्रा

ववषमगत सहकायी सॊ घहरू आऩसभा तभरी शजल्रा सहकायी सॊ घ
गठन गनव सक्नेछन्।
तय,

(१) प्रदे श सयकायरे "क" वगव बनी प्रदे श याजऩत्रभा
प्रकाशन गयी तोकेका दुगभ
व ऺेत्रका शजल्राहरूभा
कम्तीभा छ वटा सॊ स्थाहरू आऩसभा तभरी शजल्रा
सहकायी सॊ घ गठन गनव सक्नेछन्।
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(२) मसयी सॊ घ गठन गदाव दताव बएका शजल्रा बरयका

ऩचास प्रततशतबन्दा फढी ववषमगत सहकायी सॊ घहरू

६.

सभावेश गरयएको हुन ु ऩनेछ।

प्रदे श ववषमगत सहकायी सॊघको गठन: सहकायी व्मवसामको

ववकास, प्रवद्धवन तथा फजायीकयण रगामतका कामवभा टे वा ऩुर्माउन
दपा १2 फभोशजभ दताव बएका कम्तीभा सात वटा शजल्राका

ऩच्चीस वटा ववषमगत सहकायी सॊ स्थाहरू वा शजल्रा ववषमगत

सहकायी सॊ घहरू तभरी आफ्नो ववषमको प्रदे श ववषमगत सहकायी
सॊ घ गठन गनव सक्नेछन्।

तय मसयी सॊ घ गठन गदाव दताव बएका प्रदे शबरयका ऩचास

प्रततशतबन्दा फढी शजल्रा

ववषमगत सहकायी सॊ घहरू सभावेश

गरयएको हुन ु ऩनेछ। आफ्नो ववषमको प्रदे श सॊ घ गठन गदाव छ
७.

वटा शजल्रा ववषमगत सॊ घ दताव बएको हुन ु ऩनेछ।

प्रदे श सहकायी सॊघको गठन: सहकायी व्मवसामको ववकास, प्रवद्धवन
तथा फजायीकयण रगामतका कामवभा टे वा ऩुर्माउन दपा १2

फभोशजभ दताव बएका सातवटा शजल्राका कम्तीभा ऩैंतीस वटा
सॊ स्थाहरू वा शजल्रा ववषमगत सहकायी सॊ घहरू वा शजल्रा

सहकायी सॊ घहरू वा प्रदे श ववषमगत सहकायी सॊ घहरू आऩसभा
तभरी प्रदे श सहकायी सॊ घको गठन गनव सक्नेछन्।

तय मसयी सॊ घ गठन गदाव प्रदे शबरय दताव बएका शजल्रा

ववषमगत सहकायी सॊ घहरू, शजल्रा सहकायी सॊ घहरू य प्रदे श
ववषमगत सहकायी सॊ घहरू प्रत्मेकको ऩचास प्रततशतबन्दा फढी

सॊ घहरू सभावेश गरयएको हुन ु ऩनेछ। प्रदे श सहकायी सॊ घ गठन
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गदाव आफ्नो प्रदे शभा कम्तीभा सात वटा शजल्रा सहकायी सॊ घ दताव
८.

बएको हुन ु ऩनेछ।

ववशशष्टीकृत सहकायी सॊघको गठन: (१) दपा १2 फभोशजभ दताव
बएका कम्तीभा ऩच्चीस वटा फहुउद्देश्मीम वा ववषमगत सॊस्थाहरूरे

आऩसभा तभरी जरववद्युत आमोजना, आवासीम ऩरयमोजना, मातामात,
प्राङ्गायीक तथा

यासामतनक भर कायखाना, ठू रा कृवष उऩकयण,

परपूर उत्ऩादन तथा प्रशोधन, जतडफुटी प्रशोधन, शचनी उद्योग,

शीत बण्डाय, अस्ऩतार, शशऺारम, प्राववतधक शशऺारम, प्रमोगशारा,

दुग्धजन्म प्रशोधन उद्योग, भासुजन्म उद्योग ऩशुऩारन तथा कृवष

पाभव, होटे र तथा रयसोटव, ऩमवटन उद्योग तथा व्मवसाम जस्ता ठू रा
रगानी

चावहने

उत्ऩादन

कामव

गनव

वा

सदस्मका

साझा

आवश्मकताका वस्तु वा सेवाको ऩरयऩूततव गनव ववशशष्टीकृत सॊ घको
गठन गनव सक्नेछन्।

(२) उऩदपा (१) फभोशजभको ववशशष्टीकृत सहकायी

९.

सॊ घको सञ्चारन सम्फन्धी प्रवामा तोवकए फभोशजभ हुनेछ।

सॊ घ गठन गनव नसवकने: एक शजल्राभा एकै प्रकृततको एकबन्दा

फढी शजल्रा ववषमगत सहकायी सॊ घ वा शजल्रा सहकायी सॊ घ,

प्रदे शभा एकै प्रकृततको एकबन्दा फढी प्रदे श ववषमगत सहकायी
१०.
११.

सॊ घ वा प्रदे श सहकायी सॊ घ गठन गनव सवकने छै न।

दताव नगयी सहकायी सॊ स्था सञ्चारन गनव नहुने: मस ऐन फभोशजभ
दताव नगयी सहकायी सॊ स्था सञ्चारन गनव हुॉदैन।

दतावको रातग दयखास्त ददनु ऩने: (१) मस ऐन फभोशजभ गठन हुने

दे हाम फभोशजभका सहकायी सॊ स्थारे दतावका रातग यशजष्डाय सभऺ
अनुसूची-१ को ढाॉचाभा दयखास्त ददनु ऩनेछ:-
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(क) एक स्थानीम तहबन्दा फढी कामवऺेत्र बएका
(ख)

सहकायी सॊस्थाहरू,

शजल्रा ववषमगत सहकायी सॊ घ,

(ग) शजल्रा सहकायी सॊ घ,

(घ) प्रदे श ववषमगत सहकायी सॊ घ,
(ङ) प्रदे श सहकायी सॊ घ,

(च) एक स्थानीम तहबन्दा फढी कामवऺेत्र बएका
प्रदे श ववशशष्टीकृत सहकायी सॊ घ।

(२) उऩदपा (१) फभोशजभको दयखास्त साथ दे हाम

फभोशजभका कागजातहरू सॊ रग्न गनुव ऩनेछ:-

(क) सहकायी सॊस्थाको प्रस्ताववत ववतनमभ,

(ख) सहकायी सॊ स्थाको बावी मोजना य कामवाभ
प्रततवेदन,

(ग) सदस्मरे तरन स्वीकाय गये को शेमय सॊ ख्मा य
शेमय यकभको वववयण,

१२.

(घ) तोवकए फभोशजभका अन्म वववयण।

दताव गनुव ऩने: (१) दपा १1 को उऩदपा (१) फभोशजभ प्राप्त
दयखास्त सवहतका कागजातहरू छानतफन गदाव दे हाम फभोशजभ

बएको ऩाइएभा यशजष्डायरे दयखास्त ऩये को तभततरे तीस ददन तबत्र

त्मस्तो सहकायी सॊ स्था दताव गयी अनुसूची-२ को ढाॉचाभा दताव
प्रभाणऩत्र ददनु ऩनेछ :-

(क) दयखास्त साथ ऩेश बएको ववतनमभ मो ऐन
तथा मस ऐन अन्तगवत फनेको तनमभ फभोशजभ
यहेको,
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(ख) प्रस्ताववत

सहकायी

सॊ स्था

सहकायी

भूल्म,

भान्मता य तसद्धान्त अनुरूऩ सञ्चारन हुन सक्ने
आधाय यहेको,

(ग) सहकायी सॊ स्था सभुदामभा आधारयत एवॊ सदस्म
केन्रीत बई सञ्चारन य तनमन्त्रण हुन सक्ने
स्ऩष्ट आधाय यहेको,

(घ) खण्ड (ख) य (ग) भा उशल्रशखत ववषमका
आधायहरू तोवकए फभोशजभ हुनेछ।

(2) उऩदपा (१) फभोशजभ छानतफन गदाव प्रस्ताववत

सहकायी सॊ स्थाको ववतनमभ सॊ शोधन गनुऩ
व ने दे शखएभा यशजष्डायरे

त्मस्तो सॊ शोधन गनुऩ
व ने व्महोया खुराई दयखास्त प्राप्त बएको
तभततरे एक भवहना तबत्र तनवेदकराई सूचना ददनु ऩनेछ।

(3) मस ऐनभा अन्मत्र जुनसुकै कुया रेशखएको बए ताऩतन

मो ऐन प्रायम्ब हुॉदाका फखत दताव बई सञ्चारनभा यहेका एकबन्दा
फढी स्थानीम तह वा शजल्रा कामवऺेत्र यही एक प्रदे श तहसम्भ

कामवऺेत्र कामभ गरयएका सहकायी सॊ स्था मसै ऐन फभोशजभ दताव
बएको भातननेछ।

(४) मो ऐन प्रायम्ब बएको छ भवहनातबत्र उऩदपा (३)

फभोशजभका सॊ स्थारे मस ऐन फभोशजभको प्रावधान ऩूया गयी

यशजष्डाय सभऺ आफ्नो दताव प्रभाणऩत्र य अन्म वववयण (रेखा

ऩयीऺण प्रततवेदन सवहतको साधायण सबाको प्रततवेदन) ऩेश गयी
अद्यावतधक गनुव ऩनेछ।
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(५) सहकायी सॊ स्थारे दताव बएऩतछ सम्फशन्धत प्रदे श

सहकायी सॊ घ, प्रदे श ववषमगत सहकायी सॊ घ, शजल्रा सहकायी सॊ घ
तथा सहकायी फैं कको सदस्मता तरन सक्नेछ।

(६) दताव बएको छ भवहनातबत्र आफ्नो शजल्रा ववषमगत

१३.

सॊ घभा अतनवामव सदस्मता तरनु ऩनेछ।

दताव गनव अस्वीकाय गनव सक्ने: (१) दपा १२ को उऩदपा (१)
भा उशल्रशखत अवस्था नबएभा, सोही दपा फभोशजभ ववतनमभ

सॊ शोधनको रातग सूचना ऩाएको तभततरे तीस ददन तबत्र सूचनाभा
उल्रेख बए फभोशजभ हुने गयी ववतनमभ सॊ शोधन नगये भा यशजष्डरायरे
त्मस्तो सहकायी सॊ स्था दताव गनव अस्वीकाय गनव सक्नेछ।

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ सहकायी सॊ स्था दताव गनव

अस्वीकाय गये कोभा यशजष्डरायरे कायण खुराई सात ददन तबत्र सो
१४.

को जानकायी सम्फशन्धत तनवेदकराई ददनु ऩनेछ।

सहकायी सॊस्था सॊगदठत सॊ स्था हुने: (१) सहकायी सॊस्था एक
अववशच्छन्न उ्तरयातधकायवारा स्वशातसत सङ्गदठत सॊ स्था हुनेछ।

(२) सहकायी सॊ स्थाको एउटा छु िै छाऩ य रोगो हुनेछ।

(३) सहकायी सॊ स्थारे मस ऐनको अतधनभा यही व्मशक्त

सयह चर अचर सम्ऩश्तर प्राप्त गनव, उऩबोग गनव य फेच तफखन
गनव सक्नेछ।

(४) सहकायी सॊ स्थारे व्मशक्त सयह आफ्नो नाभफाट

नातरस उजूय गनव य सो उऩय ऩतन सोही नाभफाट नातरस उजूय
राग्न सक्नेछ।

(५) सहकायी सॊ स्थारे व्मशक्त सयह कयाय गनव सक्नेछ।
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१५.

सहकायी सॊस्थाको कामवऺत्र
े : (१) मो ऐन प्रायम्ब हुॉदाका फखत

मस प्रदे शभा सञ्चारनभा यहेका सॊ स्थाहरूको कामवऺेत्र मसै ऐन
फभोशजभ

कामभ

बएको

भातननेछ।कामवऺेत्र

व्मवस्था तोवकए फभोशजभ हुनेछ।

ववस्ताय सम्फन्धी

(२) मो ऐन प्रायम्ब बएऩतछ उऩदपा (१) फभोशजभका

सॊ स्थाहरूरे एक वषव तबत्र दे हामका वववयण सवहत यशजष्डाय सभऺ
कामव सञ्चारन प्रततवेदन ऩेश गनुव ऩनेछ:-

(क) भौजुदा कामवऺेत्रको प्रदे श, शजल्रा, स्थानीम तह
य वडा अनुसायको सदस्मता ववस्तायको अवस्था,

(ख) भौजुदा कामवऺेत्रको प्रदे श, शजल्रा, स्थानीम तह
य

वडा

अनुसायको

सञ्चारनको अवस्था, य

व्मावसावमक

सेवा

(ग) तोवकए फभोशजभका अन्म वववयण।

(३) दताव हुॉदाका फखत एक स्थानीम तहतबत्र कामवऺत्र
े

कामभ गयी सञ्चारन गये का सहकायी सॊ स्थारे मस ऐन फभोशजभ

कामवऺेत्र ववस्ताय गयी एक स्थानीम तह वा शजल्रा बन्दा फढी य
प्रदे श तबत्र कामवऺेत्र कामभ गनव सक्नेछन्।

(४) प्रदे शबन्दा फावहय कामवऺेत्र ववस्ताय गनव चाहने

सॊ स्थाको हकभा आवश्मकताका आधायभा प्रदे श भन्त्रारमरे नेऩार
सयकाय सभऺ तसपारयस गनेछ।

(५) मस दपाभा अन्मत्र जुनसुकै कुया रेशखएको बए

ताऩतन जरववद्युत, शशऺा, बाषा, सावहत्म, सॊ स्कृतत, स्वास््म सेवा,
साववजतनक

मातामात,

सञ्चाय,

कृवष

वा

वनजन्म

ऩैदावायको

उत्ऩादन, सञ्चम वा प्रशोधन, दुग्ध उद्योग, भासुजन्म उद्योग
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ऩशुऩारन तथा कृवष पाभव, होटे र तथा रयसोटव, ऩमवटन उद्योग तथा

व्मवसाम जस्ता व्मावसावमक ऺेत्र एवॊ सदस्महरूको सहबातगताका
दृवष्टरे सॊ स्था दताव गदावका फखत नै पयावकरो कामवऺेत्र आवश्मक

ऩने दे शखएभा त्मस्ता सॊ स्थाको कामवऺेत्र एक स्थानीम तह वा
शजल्रा वा एकबन्दा फढी शजल्रा वा प्रदे शबय कामभ यहने गयी
दताव गनव सवकनेछ।

(६) उऩदपा (२) फभोशजभ कामव सञ्चारन प्रततवेदन ऩेश

बएऩतछ यशजष्डायरे सम्फशन्धत सहकायी सॊ स्थाराई दे हाम फभोशजभ
कामवऺेत्र ऩुन्तनधावयण गनव तनदे शन ददन सक्नेछ :–

(क) उऩदपा (१) को खण्ड (क) फभोशजभको
सदस्मता

ववस्ताय

नबएको

वा

तोवकएको

सॊ ख्माबन्दा कभ सदस्म बएको वा बौगोतरक
तनयन्तयता नबएको शजल्रा, स्थानीम तह य वडा
शझकी कामवऺेत्र घटाउने,

(ख) उऩदपा (१) को खण्ड (ख) फभोशजभ कुनै
व्मावसावमक सेवा सञ्चारन बएको नदे शखएभा
त्मस्तो शजल्रा, स्थानीम तह य वडा
घटाउने,

(ग) सॊ स्थाको

सञ्चारन

खचव

धान्न

कामवऺेत्र

सक्ने

गयी

व्मावसावमक कामवकुशरता फढाउन य सॊ स्था

सञ्चारनभा सदस्मको सहबातगता रोकताशन्त्रक

तनमन्त्रण कामभ या्न  अततरयक्त शजल्रा, स्थानीम

तह वा वडा हटाई उऩमुक्त कामवऺेत्र कामभ
या्न े,

13

खण्ड ३) अततरयक्ताङ्क ४ प्रदे श याजऩत्र बाग १ तभतत २०७६।०२।१३

(घ) व्मावसावमक एवॊ प्रवद्धवनात्भक सेवाका रातग

शजल्रा वा प्रदे श ववषमगत सहकायी सॊ घ वा
शजल्रा वा प्रदे श सहकायी सॊ घको सदस्मताको
प्राप्तीराई

सहज

तुल्माउन

अततरयक्त शजल्रा,

स्थानीम तह वा वडा हटाई उऩमुक्त कामवऺेत्र
कामभ या्न े।

(७) उऩदपा (६) फभोशजभ यशजष्डायरे तनदे शन ददएकोभा

सहकायी सॊ स्थारे एक वषवतबत्र ववतनमभ सॊ शोधन गयी आफ्नो
कामवऺेत्र ऩुन्तनधावयण गनुव ऩनेछ।

(८) उऩदपा (७) फभोशजभ सम्फशन्धत सहकायी सॊ स्थारे

तोवकएको

अवतधतबत्र

आफ्नो

कामवऺेत्र

ऩुन्तनधावयण

नगये भा

यशजष्डायरे सहकायी सम्फन्धी प्रचतरत कानूनको अतधनभा यही
त्मस्तो सहकायी सॊ स्थाको कामवऺेत्र तीन भवहना तबत्र ऩुन्तनधावयण
गनेछ।

(९) उऩदपा (८) फभोशजभ यशजष्डायरे कामवऺेत्र ऩुन्

तनधावयण गरयददएकोभा शच्तर नफुझ्ने सहकायी सॊ स्थारे कामवऺेत्र ऩुन्
तनधावयणको जानकायी ऩाएको तभततरे ऩैं तीस ददन तबत्र भन्त्रारम
सभऺ ऩुनयावरोकनका रातग तनवेदन ददन सक्नेछ।

(१०) उऩदपा (९) फभोशजभ प्राप्त तनवेदनभा भन्त्रारमरे

साठी ददनतबत्र ऩुनयावरोकन गरयसक्नु ऩनेछ।
ताऩतन

(११) मस दपाभा अन्मत्र जुनसुकै कुया रेशखएको बए
सहकायी

सॊ स्थारे

स्वेशच्छक

रूऩभा

जुनसुकै

सभमभा

कामवऺेत्र घटाउने गयी ऩुन्तनधावयण गनव ववतनमभ सॊ शोधन गनव
सक्नेछ।
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(१२) कामवऺेत्रको ववस्ताय तथा कामवऺेत्रको ऩुन्तनधावयण

१६.

सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोवकए फभोशजभ हुनेछ।

जानकायी ददनु ऩने: एक स्थानीम तहबन्दा फढी कामवऺेत्र वा एक
शजल्राबन्दा फढी कामवऺेत्र कामभ याखी दताव बई सञ्चारनभा

यहेका सहकायी सॊ स्थाहरूरे सेवा सञ्चारन गदाव सञ्चातरत सेवाको
१७.
१८.

वववयण सवहत यशजष्डायराई जानकायी ददनु ऩनेछ।
सहकायी

सॊस्थाको

वगॉकयण:

सहकायी

अनुसूची-३ भा उल्रेख बए फभोशजभ हुनेछ।

सॊ स्थाको

वगॉकयण

कायोफाय, व्मवसाम, उद्योग वा ऩरयमोजना सञ्चारन गनव सक्ने: (१)
दपा 12 फभोशजभ दताव प्रभाणऩत्र प्राप्त गये ऩतछ सॊ स्था वा सॊ घरे
दपा

21

फभोशजभको

उद्देश्म

प्रातप्तका

रातग

मस

ववतनमभको अतधनभा यही आवश्मक कायोफाय, व्मवसाम,
वा ऩरयमोजना सञ्चारन गनव सक्नेछ।

ऐन

य

उद्योग

(2) प्रचतरत कानूनभा जुनसुकै कुया रेशखएको बए ताऩतन

सॊ स्था वा सॊ घरे उऩदपा (१) फभोशजभ कायोफाय, व्मवसाम, उद्योग
वा ऩरयमोजना सञ्चारन गनव छु िै सॊ स्था दताव गनुव ऩने छै न।

तय त्मस्तो कायोफाय, व्मवसाम, उद्योग वा ऩरयमोजना

सञ्चारन गनव प्रचतरत कानून फभोशजभ अनुभततऩत्र, स्वीकृतत वा
इजाजतऩत्र तरनु ऩने यहेछ बने सो फभोशजभ अनुभततऩत्र, स्वीकृतत
वा

इजाजतऩत्र

तरएय

भात्र

कायोफाय,

व्मवसाम, उद्योग

वा

ऩरयमोजना सञ्चारन गनुव ऩनेछ। मसयी अनुभततऩत्र, स्वीकृतत वा
इजाजतऩत्र तरनको रातग सहकायी सॊ स्थारे ददएको आवदे नराई
सम्फशन्धत

तनकामरे

प्राथतभकताभा

फभोशजभको कायफाही गनुव ऩनेछ।
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(3) उऩदपा (2) फभोशजभ सॊ स्था वा सॊ घरे प्रचतरत

कानून फभोशजभ अनुभततऩत्र स्वीकृतत वा इजाजतऩत्र प्राप्त गये भा
ऩन्र ददनतबत्र सोको जानकायी यशजष्डायराई ददनु ऩनेछ।

(4) दुई वा दुईबन्दा फढी सॊ स्था वा सॊ घरे वा सयकायी

(स्थानीम, प्रदे श य सॊ घीम) तह, व्मशक्त य तनजी (कम्ऩनीहरु)
ु
सभेतको सॊ मक्त
वा साझेदायीभा आफ्नो उत्ऩादन, प्रशोधन वा

सेवाको फजायीकयणको रातग मस ऐनको अधीनभा यही आवश्मक
कायोफाय, व्मवसाम, उद्योग वा ऩरयमोजना सञ्चारन गनव सक्नेछन्।

(5) उऩदपा (4) फभोशजभको कायोफाय, व्मवसाम, उद्योग

वा ऩरयमोजना सञ्चारन गने सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोवकए
फभोशजभ हुनछ
े ।

(6) प्रचतरत कानूनभा जुनसुकै कुया रेशखएको बए ताऩतन

सॊ स्था वा सॊ घरे उऩदपा (१) फभोशजभ सञ्चारन गने कायोफाय,
व्मवसाम, उद्योग वा ऩरयमोजनाको उत्ऩादन सहकायी ब्राण्डभा तफाी
तफतयण गनव सक्नेछन्।

तय प्रचतरत कानून फभोशजभ सम्फशन्धत तनकामफाट त्मस्तो

ब्राण्ड प्रातप्तको स्वीकृतत तरनु ऩने यहेछ बने सो फभोशजभ स्वीकृतत
तरनु ऩनेछ।

(7)

सॊ स्था

वा

सॊ घरे

उत्ऩादन

गये को

वस्तुहरूको

सॊ स्थाको

कायोफायको

उत्ऩश्तरको प्रभाणऩत्र जायी गने प्रवामा य आधाय प्रचतरत कानून
१९.

फभोशजभ हुनेछ।
दावमत्व

सीतभत

हुने:

(१)

सहकायी

सम्फन्धभा सदस्मको दावमत्व तनजरे खरयद गये को वा खरयद गनव
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स्वीकाय

यहनेछ।

२०.

गये को

शेमयको

अतधकतभ

यकभसम्भ

(२) सहकायी सॊ स्थाको नाभभा "सहकायी"

अन्त्मभा "तरतभटे ड" बन्ने शब्द या्न ु ऩनेछ।

भात्र सीतभत
य नाभको

सहकायीका भूल्म, भान्मता य तसद्धान्त ऩारना गनुव ऩने: सहकायी

सॊ स्थाको गठन तथा सञ्चारन गदाव सहकायीका भूल्म, भान्मता य
तसद्धान्तको ऩारना गनुव ऩनेछ।

ऩरयच्छे द–३

२१.

२२.

सॊ स्था वा सॊघको उद्देश्म तथा कामव

सॊ स्था वा सॊ घको उद्देश्म: कामवऺेत्रभा आधारयत य सदस्म केशन्रत

बई आफ्ना सदस्महरूको आतथवक, साभाशजक तथा साॊस्कृततक
उन्नमन गनुव सॊ स्था वा सॊ घको भुख्म उद्देश्म हुनछ
े ।

सॊ स्था वा सॊघको कामव: सॊ स्था वा सॊ घका कामवहरू दे हाम फभोशजभ
हुनेछन् :-

(क) सहकायीका तसद्धान्त, भूल्म य भान्मताहरूको ऩारना
गने, गयाउने,

(ख) सदस्म य आफ्नो व्मवसामको वहत प्रवद्धवन तथा सो
को फजायीकयण गने, गयाउने,

(ग) सदस्मराई शशऺा, सूचना य तातरभ प्रदान गने,

(घ) सॊ स्थारे गने उत्ऩादन तथा सेवाको भाऩदण्ड तनधावयण
गयी गुणस्तय सुधाय, आतथवक स्थावमत्व य जोशखभ
व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामव गने,

(ङ) आन्तरयक तनमन्त्रण प्रणारी रागू गने ,
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(च) सॊ स्था वा सॊ घको व्मावसावमक प्रवद्धवन तथा ववकास
सम्फन्धी वामाकराऩहरू सञ्चारन गने,

(छ) भन्त्रारम तथा यशजष्डायको तनदे शन ऩारना गने ,
गयाउने,

(ज) सदस्म सॊ स्था वा
गयाउने,

(झ) सॊ स्था

वा

सॊ घको

सॊ घभा सुशासन प्रवद्धवन गने,

अतबवृवद्ध गने, गयाउने,

फीचको

ऩायस्ऩरयक

सहमोग

(ञ) ववतनमभभा उशल्रशखत कामवहरू गने ।
ऩरयच्छे द–४

२३.

ववतनमभ तथा आन्तरयक कामवववतध

ववतनमभ फनाउनु ऩने: (१) सहकायी सॊ स्थारे मो ऐन, मस ऐन
अन्तगवत फनेको तनमभावरी, तनदे शशका, भाऩदण्ड य कामवववतधको

अतधनभा यही आफ्नो कामव सञ्चारनको रातग ववतनमभ फनाउनु
ऩनेछ।

२४.

(२) उऩदपा (१) फभोशजभको ववतनमभ यशजष्डायफाट

स्वीकृत बए ऩतछ रागू हुनेछ।

आन्तरयक कामवववतध फनाउन सक्ने: (१) सहकायी सॊ स्थारे मो ऐन,
मस

ऐन

अन्तगवत

फनेको

तनमभावरी, तनदे शशका,

भाऩदण्ड,

कामवववतध य ववतनमभको अतधनभा यही आवश्मकता अनुसाय आफ्नो
आन्तरयक कामवववतध फनाउन सक्नेछ।
(२) उऩदपा

(१)

फभोशजभको

आन्तरयक

कामवववतध

सम्फशन्धत सॊ स्थाको साधायण सबारे स्वीकृत गये ऩतछ रागू हुनेछ।
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२५.

ववतनमभ य आन्तरयक कामवववतधभा सॊ शोधन: (१) सहकायी सॊ स्थाको
साधायण सबाको कूर सदस्म सॊ ख्माको फहुभतफाट ववतनमभ य
आन्तरयक कामवववतध सॊ शोधन हुन सक्नेछ।

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ सॊ शोधन बएको ववतनमभ

यशजष्डायफाट

स्वीकृत

बएऩतछ

रागू

हुनेछ।

साधायण

सबारे

सॊ शोधन गये को ववतनमभ स्वीकृततको रातग ऩेश गये को तभततरे एक
भवहनातबत्र स्वीकृत गनुव ऩनेछ।

ऩरयच्छे द–५
२६.

सदस्मता

सॊ स्थाको सदस्मता: (१) सोह्र वषव उभेय ऩूया गये का दे हाम
फभोशजभका नेऩारी नागरयकहरू सॊ स्थाको सदस्म हुन सक्नेछन्:-

(क) सॊ स्थाको कामवऺेत्र तबत्र फसोफास गरययहेको वा
आफ्नो कामवऺेत्र तबत्र ऩने स्थानीम तनकाम वा

तहभा व्मवसाम दताव गयी व्मावसावमक कामव
गये को,

(ख) सॊ स्थाको शेमय खरयद गये को,

(ग) सॊ स्थाको ववतनमभभा उशल्रशखत शतवहरू तनवावह
गनव भञ्जुय गये को,

(घ) सॊ स्थाको शजम्भेवायी तनवावह गनव भञ्जुय बएको,

(ङ) सॊ स्थारे गये को कायोफायसॉग प्रततस्ऩधाव हुने गयी
कायोफाय नगये को।

(२) मस ऐनभा अन्मत्र जुनसुकै कुया रेशखएको बए

ताऩतन प्रदे श सयकायका तनकामहरू, स्थानीम तहका साथै सॊ स्थाको

कामवऺेत्र तबत्रका सहकायी ववद्यारम य साभुदावमक ववद्यारम, गुठी,
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स्थानीम

क्रफ,

स्थानीम

तहभा

गठन

बएका

उऩबोक्ता

सतभतत/सभूहहरू, तनजी पभव वा कम्ऩनीहरु सॊ स्थाको सदस्म हुन
फाधा ऩने छै न।

(३) मस दपाभा अन्मत्र जुनसुकै कुया रेशखएको बए

ताऩतन कुनै सहकायी सॊ स्थारे अको कुनै सहकायी सॊ स्थाको
२७.

सदस्मता तरने सम्फन्धी व्मवस्था सॊ घीम कानून फभोशजभ हुनेछ।

सदस्मता प्राप्त गनव तनवेदन ददनु ऩने: (१) सॊ स्थाको सदस्मता तरन
चाहने सम्फशन्धत व्मशक्तरे तनवेदन ददनु ऩनेछ।

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ तनवेदन ऩये को तभततरे ऩन्र

ददन तबत्र सतभततरे मो ऐन, मस ऐन अन्तगवत फनेको तनमभ तथा

ववतनमभको अतधनभा यही सदस्मता प्रदान गने वा नगने तनणवम गनुव
ऩनेछ।

(३)

उऩदपा

(२)

फभोशजभ

तनणवम

गदाव

सतभततरे

सदस्मता प्रदान नगने तनणवम गये भा सो को कायण खोरी सात ददन
तबत्र तनवेदकराई जानकायी गयाउनु ऩनेछ।
तीस

(४) उऩदपा (३) फभोशजभ जानकायी ऩाएको तभततरे

ददन

तबत्र

सम्फशन्धत

व्मशक्तरे

यशजष्डायसभऺ उजुय गनव सक्नेछ।

त्मस्तो

सॊ स्था

उऩय

(५) उऩदपा (४) फभोशजभ प्राप्त उजुयी छानतफन गदाव

तनवेदकराई सदस्मता प्रदान गनुव ऩने दे शखएभा यशजष्डरायरे त्मस्तो
तनवेदकराई सदस्मता प्रदान गनवको रातग सम्फशन्धत सॊ स्थाराई
आदे श ददन सक्नेछ।
आदे श

(६) उऩदपा (५) फभोशजभ कुनै आदे श प्राप्त बएभा सो
प्राप्त

गये को

सात
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तनवेदकराई सदस्मता प्रदान गयी सोको जानकायी यशजष्डायराई ददनु
२८.

ऩनेछ।

सदस्म हुन नऩाउने: कुनै व्मशक्त एकै प्रकृततका एकबन्दा फढी
सॊ स्थाको सदस्म हुन ऩाउने छै न।

तय मो ऐन प्रायम्ब हुन ु अशघ कुनै व्मशक्त एकै प्रकृततको

एकबन्दा फढी सॊ स्थाको सदस्म यहेको बए मो ऐन प्रायम्ब बएको

तभततरे एक वषवतबत्र कुनै एक सॊ स्थाको भात्र सदस्मता कामभ
२९.

या्न ु ऩनेछ।

सदस्म हुन सक्ने: (१) दपा ४ फभोशजभको शजल्रा ववषमगत
सहकायी सॊ घभा शजल्रा तबत्रका ववषमगत सॊ स्थाहरू सदस्म हुन
सक्नेछन्।

(२) दपा ५ फभोशजभको शजल्रा सहकायी सॊ घभा शजल्रा

तबत्रका सॊ स्था य शजल्रा ववषमगत सहकायी सॊ घहरू सदस्म हुन
सक्नेछन्।

(३) दपा ६ फभोशजभको प्रदे श ववषमगत सहकायी सॊ घभा

प्रदे श तबत्रका ववषमगत सॊ स्था य शजल्रा ववषमगत सहकायी
सॊ घहरू सदस्म हुन सक्नेछन्।
(४)

दपा

७

फभोशजभको

प्रदे श

सहकायी

सॊ घभा

प्रदे शतबत्रका सॊ स्था, शजल्रा ववषमगत सहकायी सॊ घ, शजल्रा सहकायी
सॊ घ य प्रदे श ववषमगत सहकायी सॊ घ सदस्म हुन सक्नेछन्।

(5) मस दपा फभोशजभ सदस्मता तरने सम्फन्धी प्रवामा

३०.

तोवकए फभोशजभ हुनेछ।

सदस्मताको सभातप्त: (१) कुनै
अवस्थाभा सभाप्त हुनेछ :-

21

सदस्मको

सदस्मता दे हामको

खण्ड ३) अततरयक्ताङ्क ४ प्रदे श याजऩत्र बाग १ तभतत २०७६।०२।१३

(क) सदस्मता त्माग गये भा,

(ख) वावषवक साधायण सबाभा तफना सूचना रगाताय
तीन ऩटकसम्भ अनुऩशस्थत बएभा,

(ग) मो ऐन,

मस ऐन अन्तगवत फनेको तनमभ वा

ववतनमभको फायम्फाय उल्रॊ घन गये भा,

(घ) दपा २6 फभोशजभको मोग्मता नबएभा।

(२) उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रेशखएको बए ताऩतन

कुनै सदस्मरे सॊ स्थाफाट प्राप्त वा ब ुक्तान गनुव ऩने कुनै यकभ
बएभा सो पयपायक नबएसम्भ वा तनजरे तरएको ऋण ततनुव ऩने
कुनै दावमत्व वा अन्म कुनै सदस्मको तपवफाट तधतो वा जभानत

फसेकोभा सोको दावमत्व पयपायक नबएसम्भ तनजको सदस्मता
सभाप्त हुने छै न।

(३) मस दपाभा अन्मत्र जुनसुकै कुया रेशखएको बए

ताऩतन साधायण सबा फोराउने तनणवम बइसकेऩतछ साधायण सबा
सम्ऩन्न नबएसम्भ कसैराई ऩतन सदस्मताफाट हटाउन सवकने
३१.

छै न।

सुववधा प्राप्त गनव नसक्ने: कुनै सदस्मरे सहकायी सॊ स्थाराई ततनुव
ऩने कुनै दावमत्व तनधावरयत सभमतबत्र नततये भा वा मो ऐन, मस ऐन
अन्तगवत फनेको तनमभ तथा ववतनमभ फभोशजभ सचेत गयाउॉ दा

गयाउॉ दै ऩतन सदस्मरे ऩारन गनुव ऩने प्रावधान तीन ऩटकसम्भ

उल्रॊ घन गये भा त्मस्तो सदस्मरे अन्म सदस्म सयहको सुववधा
प्राप्त गनव सक्ने छै न।
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ऩरयच्छे द–६

३२.

साधायण सबा, सतभतत तथा रेखा सुऩयीवेऺण सतभतत

साधायण सबा: (१) सहकायी सॊ स्थाको सवोच्च अॊ गको रूऩभा
साधायण सबा यहनेछ।

(२) सहकायी सॊ स्थाका सफै सदस्महरू साधायण सबाका

सदस्म हुनेछन्।
हुनेछ:-

(३) सहकायी सॊ स्थाको साधायण सबा दे हाम फभोशजभ
(क) प्रायशम्बक साधायण सबा,
(ख) वावषवक साधायण सबा,

३३.

(ग) ववशेष साधायण सबा।

प्रायशम्बक साधायण सबाको काभ, कतवव्म य अतधकाय: प्रायशम्बक
साधायण सबाको काभ, कतवव्म य अतधकाय दे हाम फभोशजभ हुनेछ:-

(क) प्रायशम्बक साधायण सबा हुने अशघल्रो ददनसम्भको
काभ कायफाही य आतथवक कायोफायको जानकायी
तरने,

(ख) चारू आतथवक वषवको रातग वावषवक कामवाभ तथा
फजेट स्वीकृत गने,

(ग) प्रततवेदन तथा वव्तरीम वववयण अनुभोदन गने ,

(घ) ववतनमभभा उल्रेख बए फभोशजभ सतभतत वा रेखा
सुऩयीवेऺण सतभततको तनवावचन गने,

(ङ) आन्तरयक कामवववतध ऩारयत गने ,

(च) रेखा ऩयीऺकको तनमुशक्त य तनजको ऩारयश्रतभक
तनधावयण गने,
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३४.

(छ) ववतनमभभा तोवकए फभोशजभका अन्म कामवहरू गने ।

वावषवक साधायण सबाको काभ, कतवव्म य अतधकाय: वावषवक साधायण
सबाको काभ, कतवव्म य अतधकाय दे हाम फभोशजभ हुनेछ:(क) वावषवक कामवाभ तथा फजेट स्वीकृत गने,

(ख) वावषवक रेखा ऩयीऺण प्रततवेदन ऩारयत गने,

(ग) सतभतत वा रेखा सुऩयीवेऺण सतभततको ववघटन तथा
तनवावचन गने ,

(घ) सञ्चारक वा रेखा सुऩयीवेऺण सतभततको सॊ मोजक वा
सदस्मराई ऩदफाट हटाउन सक्ने,

(ङ) सतभतत

य

रेखा

प्रततवेदन ऩारयत गने,

सुऩयीवेऺण

सतभततको

वावषवक

(च) ववतनमभ सॊ शोधन तथा आन्तरयक कामवववतध ऩारयत
गने,

(छ) रेखा ऩयीऺकको तनमुशक्त य तनजको ऩारयश्रतभक
तनधावयण गने,

(ज) सॊ स्था एकीकयण वा ववघटन सम्फन्धी तनणवम गने ,
(झ) ऩारयश्रतभक रगामतका सुववधा तोक्ने,

(ञ) ऋण तथा अनुदान प्राप्त गने सम्फन्धभा तनणवम गने ,
(ट) सदस्मको दावमत्व तभनाहा ददने,

(ठ) सतभततराई आवश्मक तनदे शन ददने,
(ड)

कामावरम प्रमोजनको रातग घय जग्गा खयीद ववाी
सम्फन्धी तनणवम गने ,

(ढ) ववतनमभभा तोवकए फभोशजभका अन्म कामवहरू गने ।

24

खण्ड ३) अततरयक्ताङ्क ४ प्रदे श याजऩत्र बाग १ तभतत २०७६।०२।१३

३५.

साधायण सबाको फैठक: (१) सतभततरे सहकायी सॊ स्था दताव बएको
तभततरे तीन भवहनातबत्र प्रायशम्बक साधायण सबा फोराउनु ऩनेछ।

(२) सतभततरे प्रत्मेक आतथवक वषव सभाप्त बएको तभततरे

छ भवहनातबत्र वावषवक साधायण सबा फोराउनु ऩनेछ।

(३) सतभततरे दे हामको अवस्थाभा ववशेष साधायण सबा

फोराउन ऩनेछ:-

(क) दपा 45 को उऩदपा (१) को खण्ड (छ)
फभोशजभ

तसपारयसभा,

रेखा

सुऩयीवेऺण

सतभततको

(ख) कुनै सञ्चारकरे ववशेष साधायण सबा फोराउन
ऩेश गये को प्रस्ताव सतभततद्वाया ऩारयत बएभा,

(ग) सतभततरे

कुनै

खास

काभको

रातग

ववशेष

फोराउनु ऩने

कायण

साधायण सबा फोराउने तनणवम गये भा,

(घ) ववशेष

साधायण सबा

खुराई ऩन्र प्रततशत सदस्मरे सतभतत सभऺ
तनवेदन ददएभा,

(ङ) दपा

36

को

उऩदपा

(१)

फभोशजभ

(च) दपा

38

को

उऩदपा

(२)

फभोशजभ

यशजष्डायरे तनदे शन ददएभा,

यशजष्डायरे आदे श ददएभा।

(४) उऩदपा (३) भा जुनसुकै कुया रेशखएको बए ताऩतन

सॊ स्थाको सञ्चारक वा व्मवस्थाऩकफाट आफ्नो शजम्भेवायी ऩूया
नगयी

सॊ स्था

सञ्चारनभा

सभस्मा
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यशजष्डायराई जानकायी ददई साधायण सदस्महरूभध्मेफाट फहुभत
सदस्म उऩशस्थत बई ववशेष साधायण सबा गनव सवकनेछ।

(५) एक हजाय वा सोबन्दा फढी सदस्म बएको सॊ स्थारे

साधायण सबा फोराउॉ दा सभान कामवसूचीभा तोवकए फभोशजभ

सदस्म सॊ ख्माको आधायभा स्थानीम तह वा वडा वा तोवकएको
ऺेत्रभा तोवकएको सॊ ख्माभा सञ्चारक सदस्महरूराई ऩठाई प्रतततनतध
चमन गने य प्रतततनतधहरूको उऩशस्थततको सबारे अशन्तभ तनणवम
३६.

गनेछ।

ववशेष साधायण सबा फोराउन तनदे शन ददन सक्ने: (१) कुनै

सहकायी सॊ स्थाको तनयीऺण वा सुऩयीवेऺण गदाव वा कसैको उजुयी
ऩयी छानतफन गदाव दे हामको अवस्था दे शखन आएभा यशजष्डायरे

त्मस्तो सहकायी सॊ स्थाको सतभततराई साधायण सबा फोराउन
तनदे शन ददन सक्नेछ:-

(क) सहकायीको

भूल्म,

ववऩयीत कामव गये भा,

भान्मता

तथा

तसद्धान्त

(ख) मो ऐन, मस ऐन अन्तगवत फनेको तनमभ, ववतनमभ
तथा

गये भा,

आन्तरयक

कामवववतध

ववऩयीतको

कामव

(ग) यशजष्डायरे ददएको तनदे शनको फायम्फाय उल्रॊ घन
गये भा,

(घ) दपा

३8

को

उऩदपा

यशजष्डायरे आदे श ददएभा।

(२)

फभोशजभ

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ साधायण सबा फोराउन

तनदे शन प्राप्त बएभा सतभततरे सो तनदे शन प्राप्त बएको तभततरे
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एक्काइस ददन तबत्र साधायण सबाको फैठक फोराउनु ऩनेछ य

साधायण सबाको फैठकभा उजुयी वा तनयीऺणका ाभभा दे शखएका

ववषमभा छरपर गयी सोको प्रततवेदन यशजष्डायसभऺ ऩेश गनुव
ऩनेछ।

(३) उऩदपा (१) वा (२) भा उशल्रशखत अवतधतबत्र

सतभततरे साधायण सबा नफोराएभा यशजष्डायरे त्मस्तो साधायण सबा
फोराउन सक्नेछ।

(४) सहकायी सॊस्थाको साधायण सबाको रातग गणऩूयक

सॊ ख्मा तत्कार कामभ यहेको सदस्म सङ्ख्माको कम्तीभा फहुभत
हुन ु ऩनेछ।

तय ऩवहरो ऩटक फोराइएको साधायण सबाभा गणऩूयक

सॊ ख्मा नऩुगेभा त्मसको सात ददन तबत्र दोस्रो ऩटक साधायण सबा
फोराउनु ऩनेछ। मसयी दोस्रो ऩटक फोराइएको साधायण सबाभा

एक ततहाई साधायण सदस्महरूको उऩशस्थतत बएभा साधायण
३७.

सबाको गणऩूयक सॊ ख्मा ऩुगेको भातननेछ।
सञ्चारक

सतभतत:

(१)

सहकायी

तनवावशचत एक सञ्चारक सतभतत

सॊ स्थाभा

साधायण

सबाफाट

यहनेछ।सञ्चारक सतभततभा एउटै

व्मशक्त अध्मऺ ऩदभा रगाताय दुई ऩटकबन्दा फढी फहार हुन
ऩाउने छै न।

(२)

उऩदपा

(१)

फभोशजभको

सतभततभा

उऩरब्ध

बएसम्भ कम्तीभा ते्तरीस प्रततशत भवहरा सदस्मको प्रतततनतधत्व
सुतनशित गनुव ऩनेछ।
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(३) एउटै ऩरयवायको एकबन्दा फढी सदस्म एकै अवतधभा

सञ्चारक तथा रेखा सुऩयीवेऺण सतभततको ऩदभा उम्भेदवाय फन्न
य तनवावशचत हुन सक्ने छै न।

(४) कुनै सहकायी सॊ स्थाको सञ्चारक सोही सॊ स्थाको

कभवचायी वा आफ्नो सॊ स्थारे सदस्मता तरएको सहकायी सॊ घ वा
फैं क फाहेक अको कुनै सॊ स्थाको सञ्चारक फन्न ऩाउने छै न।

तय सॊ घ वा सॊ स्थाको सञ्चारक सतभततभध्मेफाट एकजना

कामवकायी फन्न फाधा ऩने छै न।

(५) कुनै व्मशक्त एकै सभमभा एकभात्र सहकायी सॊ स्थाको

सञ्चारक हुन सक्नेछ।
छै न।

तय ववशशष्टीकृत सॊ घको हकभा मो व्मवस्था रागू हुने
(६) मो ऐन प्रायम्ब हुन ु अशघ कुनै व्मशक्त एकबन्दा फढी

सहकायी सॊ स्थाको सञ्चारक वा सोही वा अको सहकायी सॊ स्थाको
कभवचायी बएकोभा मो ऐन प्रायम्ब बएको तभततरे एक वषवतबत्र कुनै
एक सहकायी सॊ स्थाको भात्र सञ्चारक वा कभवचायी यहनु ऩनेछ।
(७)

कुनै

तल्रो

तहको

सहकायी

सॊ घको

सञ्चारक

भातथल्रो तहको सॊ घभा तनवावशचत बएभा तल्रो तहको सहकायी
सॊ घको सञ्चारक तत्कार छोडनु ऩनेछ।

(८) सतभतत य रेखा सुऩयीवेऺण सतभततको कामाववतध चाय

वषवको हुनेछ।
(९)

सतभततका

सॊ घीम

प्रभुख

भन्त्री,
य

प्रदे श

भन्त्री,

उऩप्रभुख,

शजल्रा

सभन्वम

भहानगयऩातरका,

उऩभहानगयऩातरका, नगयऩातरकाका प्रभुख, उऩप्रभुख य वडा
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अध्मऺ तथा गाउॉऩातरकाको अध्मऺ, उऩाध्मऺ य वडा अध्मऺ

ऩदभा यहेको व्मशक्त सहकायी सॊस्थाको सञ्चारक सतभतत वा रेखा
सुऩयीवेऺण सतभततभा तनवावशचत वा भनोनीत हुने छै न।
भन्त्री,

(१०) मो ऐन प्रायम्ब हुॉदाका फखत सॊ घीम भन्त्री, प्रदे श
शजल्रा

भहानगयऩातरका,

सभन्वम

सतभततका

उऩभहानगयऩातरका,

प्रभुख

य

नगयऩातरकाका

उऩप्रभुख,
प्रभुख,

उऩप्रभुख य वडा अध्मऺ तथा गाउॉ ऩातरकाको अध्मऺ, उऩाध्मऺ,

वडा अध्मऺ ऩदभा यहेको व्मशक्त सहकायी सॊ स्थाको सञ्चारक

सतभतत वा रेखा सुऩयीवेऺण सतभततभा तनवावशचत वा भनोनीत बएको
बएभा मो ऐन प्रायम्ब बएऩतछ तत्कार आफ्नो ऩदफाट याजीनाभा
ददनु ऩनेछ।

(११) सहकायी सॊ स्थाको दताव तथा तनमभन गनवको रातग

स्थावऩत प्रदे श सयकायको सम्फशन्धत भन्त्रारम वा स्थानीम तहभा
कामवयत

कभवचायीहरुरे

सहकायी

सॊस्थाको सञ्चारक सतभततभा

तनवावशचत हुन ऩाउने छै न। मो ऐन प्रायम्ब हुॉदाका फखत त्मस्तो
तनकामभा कामवयत कभवचायी सहकायी सॊ स्थाको सञ्चारक सतभततभा

तनवावशचत बएको बएभा मो ऐन प्रायम्ब बएको तभततरे तत्कार
सञ्चारक सतभततको ऩदफाट याजीनाभा ददनु ऩनेछ।

(१२) सतभततको फैठक सम्फन्धी अन्म व्मवस्था सहकायी

३८.

सॊ स्थाको ववतनमभभा तोवकए फभोशजभ हुनेछ।

सतभततको तनवावचन: (१) सतभततरे आफ्नो कामाववतध सभाप्त हुन ु
अगावै अको सतभततको तनवावचन गयाउनु ऩनेछ।

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ सतभततको तनवावचन नगयाएको

जानकायी प्राप्त बएभा त्मस्तो जानकायी प्राप्त बएको तभततरे तीन
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भवहनातबत्र

सतभततको

तनवावचन

सतभततराई आदे श ददन सक्नेछ।

गयाउन

यशजष्डायरे

सम्फशन्धत

(३) उऩदपा (२) फभोशजभ यशजष्डरायरे आदे श ददएकोभा

सम्फशन्धत

सतभततरे

सो

आदे श

फभोशजभको

सभमावतध

तबत्र

सतभततको तनवावचन गयाई यशजष्डायराई जानकायी गयाउनु ऩनेछ।

(४) उऩदपा (३) फभोशजभ सतभततको तनवावचन नगयाएभा

यशजष्डायरे त्मस्तो सहकायी सॊ स्था सदस्म यहेको भातथल्रो सॊ घ बए
सो सॊ घको प्रतततनतध सभेतराई सहबागी गयाई सतभततको तनवावचन
सम्फन्धी सम्ऩूण व कामव गने, गयाउनेछ।

(५) उऩदपा (४) फभोशजभ तनवावचन रगामत कामवभा

सहमोग ऩुर्माउनु सम्फशन्धत सतभततका ऩदातधकायीहरूको कतवव्म
हुनेछ।

(६) उऩदपा (५) फभोशजभ कामव गदाव, गयाउॉदा रागेको

सम्ऩूण व खचव सम्फशन्धत सहकायी सॊ स्थारे व्महोनुव ऩनेछ।
(७)

मस

दपा

फभोशजभ

सतभततको

अको

तनवावचन

नबएसम्भको रातग सतभततरे ववतनमभभा व्मवस्था बए फभोशजभ
३९.

आफ्नो कामव सञ्चारन गनेछ।

सतभततको काभ, कतवव्म य अतधकाय: मस ऐनभा अन्मत्र उशल्रशखत

काभ, कतवव्म य अतधकायका अततरयक्त सतभततको काभ, कतवव्म य
अतधकाय दे हाम फभोशजभ हुनेछ:–
(क) सहकायीका

भूल्म, भान्मता

य

सहकायी सॊस्थाको सञ्चारन गने,

तसद्धान्त

(ख) आतथवक तथा प्रशासकीम कामव गने, गयाउने,
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(ग) प्रायशम्बक साधायण सबा, वावषवक साधायण सबा तथा
ववशेष साधायण सबा फोराउने,

(घ) साधायण सबाका तनणवमहरू कामावन्वमन गने , गयाउने,

(ङ) सहकायी सॊ स्थाको नीतत, मोजना, फजेट तथा वावषवक

कामवाभको तजुभ
व ा गयी साधायण सबा सभऺ ऩेश
गने,

(च) सहकायी

सॊस्थाको

सदस्मताफाट हटाउने,

सदस्मता

प्रदान

गने

तथा

(छ) शेमय नाभसायी तथा वपताव सम्फन्धी कामव गने,
(ज) सम्फशन्धत सॊ घको सदस्मता तरने,
(झ) ववतनमभ

तथा

आन्तरयक

साधायण सबाभा ऩेश गने,

कामवववतध

तमाय

गयी

(ञ) सहकायी सॊ स्थाको कामवऺेत्र तबत्र सॊ स्थाको कायोफाय

य व्मवसामको वहत प्रवद्धवनको रातग आवश्मक कामव
गने, गयाउने,

४०.

(ट) तोवकए फभोशजभका अन्म कामव गने ।

सञ्चारक ऩदभा फहार नयहने: दे हामको कुनै अवस्थाभा सञ्चारक
आफ्नो ऩदभा फहार यहन सक्ने छै न:-

(क) तनजरे ददएको याजीनाभा स्वीकृत बएभा,

(ख) तनजराई दपा 41 को उऩदपा (१) फभोशजभ
सञ्चारकफाट हटाउने तनणवम बएभा,

(ग) ववशशष्टीकृत

सहकायी

सॊ स्था

फाहेक

तनज

अको

सहकायी सॊस्थाको सञ्चारक यहेको प्रभाशणत बएभा,
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(घ) तनज सोही वा अको सहकायी सॊ स्थाको कभवचायी
यहेको प्रभाशणत बएभा,
तय

दपा

३7

को

उऩदपा

(४)

को

प्रततफन्धात्भक वाक्माॊशभा रेशखएको कुयाभा सोही
फभोशजभ हुनेछ।

(ङ) ववशशष्टीकृत सहकायी सॊ स्था फाहेक तनज सोही वा
अको सहकायी सॊ स्थाको रेखा सुऩयीवेऺण सतभततको
ऩदभा यहेको प्रभाशणत बएभा,

४१.

(च) तनजको भृत्मु बएभा।

सञ्चारकराई
फहुभतको

ऩदफाट

तनणवमफाट

हटाउन

दे हामको

ऩदफाट हटाउन सक्नेछ:-

(क) आतथवक

सक्ने:

(१)

अवस्थाभा

वहनातभना

गयी

साधायण

कुनै

सबारे

सञ्चारकराई

सम्फशन्धत

सॊ स्थाराई हातन नोक्सानी ऩुर्माएभा,

सहकायी

(ख) अनातधकृत तवयरे सम्फशन्धत सहकायी सॊ स्थाको

कायोफाय सम्फन्धी ववषमको गोऩनीमता बङ्ग
गये भा,

(ग) सम्फशन्धत

व्मवसामसॉग

सहकायी

सॊ स्थाको

प्रततस्ऩधाव

हुने

कायोफाय

गयी

प्रकृततको कायोफाय वा व्मवसाम गये भा,

य

सभान

(घ) सम्फशन्धत सहकायी सॊ स्थाको अवहत हुने कुनै
कामव गये भा,
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(ङ) तनज शायीरयक वा भानतसक रूऩभा काभ गनव
असऺभ

यहेको

भान्मता

प्रभाशणत गये भा ,

प्राप्त

(च) कुनै सञ्चारकभा मो ऐन,

शचवकत्सकरे

मस ऐन अन्तगवत

फनेको तनमभ वा ववतनमभभा उशल्रशखत मोग्मता
नयहेभा।

(२) कुनै सञ्चारकराई सतभततको ऩदफाट हटाउने तनणवम

गनुव अशघ त्मस्तो सञ्चारकराई

साधायण सबासभऺ सपाई ऩेश

गने भनातसव भावपकको भौका ददनु ऩनेछ।
(३)

उऩदपा

(२)

फभोशजभको

कुनै

अवतधतबत्र

सञ्चारकरे सपाई ऩेश नगये भा वा तनजरे ऩेश गये को सपाई
सन्तोषजनक नबएभा साधायण सबारे त्मस्तो सञ्चारकराई ऩदफाट
हटाउन सक्नेछ।
(४)

उऩदपा

(३)

फभोशजभ

सञ्चारकको

ऩदफाट

हटाइएको सदस्म सतभततको आगाभी तनवावचनभा उम्भेदवाय फन्न
ऩाउने छै न।
त्मस्तो
४२.

(५) उऩदपा (३) फभोशजभ कुनै सञ्चारक ऩदफाट हटे भा
ऩदभा

साधायण सबारे

फाॉकी अवतधको

रातग

स्वाथव

सभावेश

तनणवम प्रवामाभा

सॊरग्न

सञ्चारकको तनवावचन गनेछ।
तनजी

बएको

अको
हुन

नहुने: (१) सञ्चारकरे आफ्नो तनजी स्वाथव सभावेश बएको
तनणवम प्रवामाभा सॊ रग्न हुन ु हुॉदैन।

(२) सञ्चारकरे आपूराई भात्र व्मशक्तगत पाइदा हुने

गयी सहकायी सॊ स्थाभा कुनै कामव गनव, गयाउन हुॉदैन।
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(३) कुनै सञ्चारकरे उऩदपा (१) को ववऩयीत हुने गयी

वा आफ्नो अतधकाय ऺेत्रबन्दा फावहय गई कुनै काभ कायफाही गये

वा गयाएभा त्मस्तो काभ कायफाहीप्रतत त्मस्तो सञ्चारक व्मशक्तगत

रूऩभा उ्तरयदामी हुनेछ य त्मस्तो काभ कायफाहीफाट सहकायी
सॊ स्था, सदस्म वा अन्म कुनै व्मशक्तराई हातन नोक्सानी हुन गएको
४३.

यहेछ बने त्मस्तो हातन नोक्सानी तनजफाट असूर उऩय गरयनेछ।

सतभततको ववघटन: (१) साधायण सबारे दे हामको अवस्थाभा
सतभततको ववघटन गनव सक्नेछ:(क) सतभततको

फदतनमतऩूण व

कामवफाट

सहकायी

सॊ स्थाको कायोफाय जोशखभभा ऩये भा,

(ख) सहकायी सॊ स्थारे ततनुव ऩने दावमत्व तोवकएको
सभमतबत्र ब ुक्तान गनव नसकेभा,

(ग) ववतनमभभा

उशल्रशखत

उद्देश्म

ववऩयीतको काभ गये भा,

य

(घ) सतभततरे आफ्नो शजम्भेवायी ऩूया नगये भा,
(ङ) मो

ऐन

वा

मस

ऐन

अन्तगवत

कामव

फनेको

तनमभावरीभा उशल्रशखत शतव वा यशजष्डायरे
ददएको तनदे शनको फायम्फाय उल्रॊ घन गये भा।

(२) उऩदपा

(१) फभोशजभ सतभतत

साधायण सबारे नमाॉ सतभततको तनवावचन गनेछ।

ववघटन बएभा

(३) सतभततरे मो ऐन वा मस ऐन अन्तगवत फनेको तनमभ

फभोशजभ यशजष्डायरे ददएको तनदे शन ऩारना नगये भा वा दपा ३6
को

उऩदपा

(२)

फभोशजभ

ऩेश

बएको

प्रततवेदन सभेतको

आधायभा यशजष्डायरे सतभततराई उजुयी वा तनयीऺणको ाभभा
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दे शखएका

ववषमवस्तुको

गाम्बीमवताको

आधायभा

फढीभा

छ

भवहनाको सभम ददई सुधाय गने भौका ददन सक्नेछ य त्मस्तो
सभमावतध तबत्र ऩतन सुधाय नगये भा त्मस्तो सतभतत ववघटन गनेछ।

(४) उऩदपा (३) फभोशजभ सतभतत ववघटन बएभा त्मसयी

ववघटन गरयएको तभततरे तीन भवहना तबत्रभा अको सतभततको

तनवावचन सम्ऩन्न गयाउन य त्मस्तो तनवावचन नबएसम्भ सहकायी
सॊ स्थाको दै तनक कामव सञ्चारन गनव यशजष्डायरे तोवकए फभोशजभको
एक तदथव सतभतत गठन गनुव ऩनेछ।

(५) मस दपा फभोशजभ अको सतभततको तनवावचन गयाउॉदा

४४.

रागेको सम्ऩूण व खचव सम्फशन्धत सहकायी सॊ स्थारे व्महोनेछ।
रेखा

सुऩयीवेऺण

सतभततको

गठन:

(१)

सहकायी

सॊ स्थाभा

आन्तरयक तनमन्त्रण प्रणारीराई सुदृढ गनव तोवकए फभोशजभको

मोग्मता ऩुगेका शेमय सदस्महरुफाट एकजना सॊ मोजक य उऩरब्ध
बएसम्भ कम्तीभा एक जना भवहरा सवहत दुईजना सदस्महरू यहने
गयी साधायण सबारे तनवावचनफाट रेखा सुऩयीवेऺण सतभतत गठन
गनेछ।

(२) एउटै ऩरयवायको एकबन्दा फढी व्मशक्त एकै अवतधभा

एउटै सहकायी सॊ स्थाको सञ्चारक वा रेखा सुऩयीवेऺण सतभततको
सॊ मोजक वा सदस्म ऩदभा उम्भेदवाय फन्न य तनवावशचत हुन सक्ने
४५.

छै न।

रेखा सुऩयीवेऺण सतभततको काभ, कतवव्म य अतधकाय: (१) रेखा

सुऩयीवेऺण सतभततको काभ, कतवव्म य अतधकाय दे हाम फभोशजभ
हुनेछ:–
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(क) प्रत्मेक

चौभातसकभा

सहकायी

सॊ स्थाको

आन्तरयक रेखाऩयीऺण गने, गयाउने,

(ख) आन्तरयक

रेखाऩयीऺण गदाव रेखाऩयीऺणका

आधायबूत तसद्धान्तको ऩारना गने, गयाउने,

(ग) वव्तरीम तथा आतथवक कायोफायको तनयीऺण तथा
भूल्माङ्कन गने, गयाउने,

(घ) सतभततको

काभ

कायफाहीको

तनमतभत

सुऩयीवेऺण गने य सतभततराई आवश्मक सुझाव
ददने,

(ङ) साधायण सबाको तनदे शन, तनणवम तथा सतभततका
तनणवम कामावन्वमन बए नबएको अनुगभन गने,

(च) रेखा सम्फन्धी प्रततवेदन य सतभततको काभ
कायफाहीको

सुऩयीवेऺण

सम्फन्धी

प्रततवेदन साधायण सबा सभऺ ऩेश गने,

वावषवक

(छ) आपूरे ऩटक ऩटक ददएका सुझाव कामावन्वमन
नबएको
वहतभा

कायणफाट

प्रततकूर

कुनै

असय

सहकायी

ऩये भा

वा

सॊ स्थाको
त्मस्तो

सॊ स्थाको नगद वा शजन्सी सम्ऩश्तरको व्माऩक

रूऩभा वहनातभना वा अतनमतभतता बएको वा

सॊ स्था गम्बीय आतथवक सॊ कटभा ऩनव रागेकोभा
सो को कायण खुराई ववशेष साधायण सबा
फोराउन सतभतत सभऺ तसपारयस गने,
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(ज) आवश्मक

ऩये भा

आन्तरयक

रेखा

ऩयीऺक

तनमुशक्तका रातग तीन जनाको नाभ सञ्चारक
सतभततभा तसपारयस गने ।

(२) रेखा सुऩयीवेऺण सतभततको सॊ मोजक वा सदस्म

सहकायी सॊ स्थाको दै तनक आतथवक प्रशासतनक कामवभा सहबागी हुन
ऩाउने छै न।

ऩरयच्छे द–७

४६.

फचत तथा ऋण ऩरयचारन

सदस्म केशन्रत बई फचत तथा ऋणको कायोफाय गनुव ऩने: (१)

सहकायी सॊ स्थारे आफ्ना सदस्महरूको भात्र फचत स्वीकाय गनव,

सो को ऩरयचारन गनव य सदस्मराई भात्र ऋण प्रदान गनव
सक्नेछ।

(२) उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रेशखएको बए ताऩतन

फचत तथा ऋणको भुख्म कायोफाय गने गयी दताव बएको सॊ स्था

फाहेक अन्म ववषमगत वा फहुउद्देश्मीम सॊ स्थारे फचत तथा ऋणको
भुख्म कायोफाय गनव ऩाउने छै न।

तय मो ऐन प्रायम्ब हुन ु अशघ त्मस्तो कायोफाय गदै आएको

बए ती सॊ स्थारे दुइ वषव तबत्रभा फचत तथा ऋणको भुख्म
कायोफाय नहुने गयी दताव हुॉदाका फखतभा उल्रेख गरयएको भुख्म
कायोफाय गनुव ऩनेछ।

(३) सहकायी सस्थारे सदस्मराई प्रदान गने ऋणभा

फढीभा सेवा शुल्क एक प्रततशत य नवीकयण शुल्क शून्म
दशभरव दुई ऩाॉच प्रततशतसम्भ तरन सक्नेछ।
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(४) फचत य ऋणको व्माजदय फीचको अन्तय छ

प्रततशतबन्दा फढी हुने छै न।
(५)

सहकायी

सॊ स्थारे

प्रदान

गये को

ऋणभा

राग्ने

व्माजराई भूर ऋणभा ऩूॉजीकृत गयी सोको आधायभा व्माज
रगाउन ऩाइने छै न।

(६) सहकायी सॊ स्थारे फचत यकभ सदस्मफीच ऋण

रगानी, नेऩार सयकायरे जायी गये को ऋणऩत्र वा नेऩार याष्ड
फैं करे जायी गये को ट्रेजयी तफर खयीद गनव फाहेक अचर सम्ऩश्तर
खयीद, ऩूवावधाय तनभावण, कायोफायभा रगानी, पभव वा कम्ऩनी वा
कुनै फैं कको (सहकायी फैं क फाहेक) शेमय खयीद वा अन्म कुनै
प्रमोजनभा उऩमोग गनुव हुॉदैन।

तय सहकायी सॊ स्थारे शेमय यकभ य सॊ स्थागत कोषको

यकभ सयकाय, तनजी ऺेत्र य स्थानीम तहरे सभेत एक्रै वा

साझेदायीभा उत्ऩादनभूरक ऺेत्र, प्रशोधन, बण्डायण, बवन तथा
उऩकयणभा रगानी गनव फाधा ऩने छै न।

(७) फचत तथा ऋण सहकायी सॊ स्थारे सदस्मफीच ऋण

रगानी गदाव कुर ऋण रगानीको साठी प्रततशत उत्ऩादनभूरक
ऺेत्रभा रगानी गनुव ऩनेछ।

(८) सहकायी सॊ स्थारे

प्राथतभक ऩूॉजी कोषको ऩन्र

गुणासम्भ फचत सॊ करन गनव सक्नेछ।

स्ऩष्टीकयण: मस उऩदपाको प्रमोजनको रातग "प्राथतभक ऩूॉजी
कोष" बन्नारे शेमय ऩूॉजी य जगेडा कोष सम्झनु ऩछव।
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४७.

४८.

सन्दबव व्माजदय सम्फन्धी व्मवस्था: सहकायी फचत तथा ऋणको
सन्दबव व्माजदय सम्फन्धी व्मवस्था प्रचतरत सॊघीम कानून फभोशजभ
हुनेछ।

व्मशक्तगत फचतको सीभा: सॊ स्थाभा सदस्मको व्मशक्तगत फचतको
सीभा सम्फशन्धत सॊ स्थाको ववतनमभभा तोवकए फभोशजभ हुनेछ।
ऩरयच्छे द–8

४९.

आतथवक स्रोत ऩरयचारन

शेमय तफाी तथा वपताव सम्फन्धी व्मवस्था: (१) सहकायी सॊ स्थारे
आफ्नो सदस्मराई शेमय तफाी गनव सक्नेछ।

(२) उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रेशखएको बए ताऩतन

सहकायी सॊ स्थारे एकै सदस्मराई आफ्नो कूर शेमय ऩूॉजीको फीस
प्रततशतबन्दा फढी हुने गयी शेमय तफाी गनव सक्ने छै न।

तय नेऩार सयकाय, प्रदे श सयकाय वा स्थानीम तहको ऩूण व

वा आॊशशक स्वातभत्व वा तनमन्त्रण बएको सॊ स्था वा तनकामको
हकभा मो फन्दे ज रागू हुने छै न।

(३) सहकायी सॊ स्थाको शेमयको अवङ्कत भूल्म प्रतत शेमय

एक सम रुऩैमाॉ हुनेछ।

(४) सहकायी सॊ स्थाको शेमय ऩूॉजी ववतनमभभा उल्रेख बए

फभोशजभ हुनेछ।

(५) सहकायी सॊ स्थारे खुरा फजायभा शेमय तफाी गनव

ऩाउने छै न।

(६) सहकायी सॊ स्थाको भूरधनको रूऩभा यहेको कुनै

सदस्मको शेमय सोही सहकायी सॊ स्थाको ऋण वा दावमत्व फाहेक
अन्म कुनै ऋण वा दावमत्व फाऩत तरराभ तफाी गरयने छै न।
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५०.

यकभ वपताव तथा खाता सञ्चारन सम्फन्धी व्मवस्था: (1) कुनै
सदस्मरे सहकायी सॊ स्थाको सदस्मता त्मागी यकभ वपताव तरन

चाहेभा तनजको कुनै दावमत्व बए त्मस्तो दावमत्व ब ुक्तान गये को
तभततरे एक भवहना तबत्र तनजको फाॉकी यकभ तोवकए फभोशजभ
तनजराई वपताव गनुव ऩनेछ।

तय एकै ऩटकभा धेयै सॊ ख्माभा शेमय यकभ वपताव भाग

गये भा सतभततरे सॊ स्थाको आतथवक अवस्था सभेतराई भध्मनजय

गये य सभम सीभा तोकी यकभ वपताव गनव सक्नेछ। मसयी गरयएको
तनणवम साधायण सबाफाट अतनवामव रुऩभा अनुभोदन गनुव ऩनेछ।

(२) कुनै सदस्मरे सहकायी सॊ स्थाभा जम्भा गये को फचत

वपताव भाग गये भा तनजको कुनै दावमत्व बए त्मस्तो दावमत्व किा
गयी फाॉकी यकभ तोवकए फभोशजभ तनजराई वपताव गनुव ऩनेछ।

(३) सहकायी सॊ स्थारे सफै प्रकायका फचत खाताहरू

५१.

सञ्चारन गनव सक्नेछ।

ऋण वा अनुदान तरन सक्ने: (१) सहकायी सॊ स्थारे फैं क वा
वव्तरीम सॊ स्था वा अन्म तनकामफाट ऋण वा अनुदान तरन वा
त्मस्तो तनकामसॉग साझेदायीभा काभ गनव सक्नेछ।

(२) उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रेशखएको बए ताऩतन

ववदे शी फैं क वा तनकामफाट ऋण वा अनुदान तरनु अशघ प्रदे श
सयकायको तसपारयसभा सहकायी सम्फन्धी प्रचतरत सॊ घीम कानून
५२.

फभोशजभ नेऩार सयकायको स्वीकृतत तरनु ऩनेछ।

नेऩार सयकायको सुयऺण प्राप्त गनव सक्ने: (१) सहकायी सॊ स्थारे
ववदे शी फैं क वा तनकामसॉग तरने ऋणभा सुयऺण प्राप्त गनुव ऩने
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बएभा त्मसको रातग प्रदे श सयकाय भापवत सॊ घीम कानून फभोशजभ
नेऩार सयकायको स्वीकृतत तरनु ऩनेछ।

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ सुयऺण प्रदान गदाव नेऩार

सयकायरे आवश्मक शतव तोक्न सक्नेछ।
ऩरयच्छे द–9

५३.

सहकायी सॊस्थाको कोष

सहकायी सॊस्थाको कोष: (१) सहकायी सॊ स्थाको कोषभा दे हाम
फभोशजभको यकभ यहनेछ:-

(क) शेमय तफाीफाट प्राप्त यकभ,
(ख) फचतको रूऩभा प्राप्त यकभ,
(ग) ऋणको रूऩभा प्राप्त यकभ,

(घ) नेऩार सयकायफाट प्राप्त यकभ,
(ङ) प्रदे श सयकायफाट प्राप्त यकभ,

(च) स्थानीम सयकायफाट प्राप्त यकभ,

(छ) ववदे शी सयकाय वा अन्तयाववष्डम सॊ घ सॊ स्थाफाट
प्राप्त अनुदान वा सहामताको यकभ,

(ज) व्माज

यकभ,

(झ)

तथा

व्मावसावमक

सदस्मता शुल्क,

(ञ) सहकायी
यकभ।

सॊ स्थाको

नाभभा

कामवफाट

प्राप्त

हुने

आशजवत

अन्म

(२) उऩदपा (१) को खण्ड (छ) फभोशजभको यकभ प्राप्त

५४.

गनुव अशघ नेऩार सयकाय, अथव भन्त्रारमको सहभतत तरनु ऩनेछ।
जगेडा कोष: (१) सहकायी सॊ स्थाभा एक जगेडा कोष यहनेछ।
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(२) उऩदपा (१) फभोशजभको कोषभा दे हाम फभोशजभका

यकभ यहने छन्:–

(क) आतथवक वषवको खू द भुनापा यकभको कम्तीभा
ऩच्चीस प्रततशत यकभ,

(ख) अन्म स्रोतफाट प्राप्त यकभ भध्मे सतभततरे तोके
फभोशजभको यकभ।

५५.

हुनेछ।

(३) उऩदपा (१) फभोशजभको कोषको यकभ अववबाज्म

ॉ ी वपताव कोष: (१) सहकायी सॊ स्थाभा एक सॊ यशऺत
सॊ यशऺत ऩूज
ऩूॉजी वपताव कोष यहनेछ।

(२) दपा 54 फभोशजभको जगेडा कोषभा सो दपाको

उऩदपा (2) को खण्ड (क) फभोशजभको यकभ छु ट्याई फाॉकी
यहेको यकभको कम्तीभा ऩच्चीस प्रततशत यकभ उऩदपा (१)
फभोशजभको कोषभा वावषवक रूऩभा जम्भा गनुव ऩनेछ।

(३) उऩदपा (१) फभोशजभको यकभ सदस्मरे गये को

सॊ घीम कानूनभा तोवकए फभोशजभको वावषवक कायोफायको आधायभा
५६.

सम्फशन्धत सदस्मराई उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ।

सहकायी प्रवद्धवन कोष: (१) सहकायी सॊ स्थारे सहकायी व्मवसामको
प्रवद्धवन गनवको रातग दपा 54 को उऩदपा (२) को खण्ड (क)
फभोशजभ जगेडा कोषभा यकभ छु ट्याई फाॉकी यहेको यकभको
शून्म दशभरव ऩाॉच प्रततशतरे हुन आउने यकभ सॊ घीम कानूनभा

व्मवस्था बए फभोशजभको सहकायी प्रवद्धवन कोषभा वावषवक रूऩभा
जम्भा गनुव ऩनेछ।
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(२) उऩदपा (१) फभोशजभको कोषको प्रमोग सॊ घीम

५७.

कानूनभा व्मवस्था बए फभोशजभ हुनेछ।

अन्म कोष सम्फन्धी व्मवस्था: (१) मस ऩरयच्छे दभा अन्मत्र
उशल्रशखत कोषका अततरयक्त सहकायी सॊ स्थाभा सहकायी शशऺा

कोष, शेमय राबाॊश कोष रगामत तोवकए फभोशजभका अन्म
कोषहरू यहन सक्नेछन्।

(२) उऩदपा (१) फभोशजभको कोषको यकभ सो कोषको

उद्देश्म ऩूततवका रातग ववतनमभभा तोवकए फभोशजभ प्रमोग गनव
सवकनेछ।

तय शेमय राबाॊशको यकभ सदस्मको शेमय ऩूॉजीको अठाय

प्रततशतबन्दा फढी हुने छै न।

ऩरयच्छे द–१0

५८.

अतबरेख य सूचना

अतबरेख या्न ु ऩने: (१) सहकायी सॊ स्थारे साधायण सबा, सतभतत

तथा रेखा सुऩयीवेऺण सतभततका फैठकका तनणवम तथा काभ
कायफाहीको अद्यावतधक अतबरेख सुयशऺत साथ या्न ु ऩनेछ।
(२)

कायोफायहरूको

सहकायी

रेखाको

सॊ स्थारे

अतबरेख

आपूरे
तथा

गये को

अन्म

अतबरेखहरू तोवकए फभोशजभ सुयशऺत साथ या्न ु ऩनेछ।
(३)

५९.

अतबरेख

या्न े

कामवका

रातग

प्रववतधको प्रमोग प्राथतभकताका साथ गनुव ऩनेछ।

सम्ऩूण व

आवश्मक

ववद्युतीम

सूचना

वववयण उऩरब्ध गयाउनु ऩने: (१) सहकायी सॊ स्थारे प्रत्मेक वषव
दे हामका वववयणहरू सवहतको प्रततवेदन तोवकएको सभम तबत्र
यशजष्डायसभऺ ऩेश गनुव ऩनेछ:–
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(क) कायोफायको चौभातसक य वावषवक प्रततवेदन तथा
रेखाऩयीऺण प्रततवेदन,

(ख) वावषवक कामवाभ, नीतत तथा मोजना,

(ग) खू द फचत सम्फन्धी नीतत तथा मोजना,

(घ) सञ्चारकको नाभ तथा फाॉकी अवतधको सूची,
(ङ) साधायण सबाको फैठक सम्फन्धी जानकायी,
(च) शेमय सदस्म सॊ ख्मा य शेमयऩूॉजी,

(छ) सञ्चारक वा सदस्मरे तरएको ऋण ततनव फाॉकी
यहेको यकभ,

(ज) यशजष्डायरे सभम सभमभा तोवकददएका अन्म
वववयण।

(२) यशजष्डायरे उऩदपा (१) फभोशजभ प्राप्त वववयण

सवहतको प्रततवेदन एकभुष्ट रूऩभा तोवकएको सभम तबत्र प्रदे श
सयकायको सहकायी हेने भन्त्रारमभा ऩठाउनु ऩनेछ।
ऩरयच्छे द–१1

६०.

रेखा य रेखाऩयीऺण

कायोफायको रेखा: सहकायी सॊ स्थाको कायोफायको रेखा दोहोयो

रेखा प्रणारीभा आधारयत य कायोफायको मथाथव शस्थतत स्ऩष्ट रूऩभा
दे शखने गयी प्रचतरत कानून फभोशजभ अतधकाय प्राप्त तनकामरे रागू

गये को रेखाभान (एकाउशन्टङ स्ट्याण्डडव) य मस ऐन फभोशजभ
६१.

ऩारना गनुव ऩने अन्म शतव तथा व्मवस्था फभोशजभ या्न ु ऩनेछ।
रेखाऩयीऺण: (१) सहकायी

सॊ स्थारे

प्रत्मेक

आतथवक

वषवको

रेखाऩयीऺण सो आतथवक वषव सभाप्त बएको तभततरे तीन भवहना
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तबत्र प्रचतरत कानून फभोशजभ इजाजतऩत्र प्राप्त रेखाऩयीऺकद्वाया
गयाउनु ऩनेछ।
सॊ स्थारे

सहकायी

(२) उऩदपा (१) फभोशजभको अवतध तबत्र कुनै सहकायी
रेखाऩयीऺण

नगयाएको

सॊ स्थाको

ऩाइएभा

रेखा

ऩयीऺण

(२)

फभोशजभ

रेखाऩयीऺकफाट गयाउन सक्नेछ।
(३)

उऩदपा

यशजष्डायरे

त्मस्तो

इजाजत-ऩत्र

रेखाऩयीऺण

प्राप्त

गयाउॉदा

रेखाऩयीऺकराई ददनु ऩने ऩारयश्रतभक रगामतको यकभ सम्फशन्धत
सहकायी सॊस्थारे व्महोनेछ।

(४) उऩदपा (१) वा (२) फभोशजभ रेखाऩयीऺकरे

गये को रेखाऩयीऺण प्रततवेदन अनुभोदनको रातग साधायण सबा
सभऺ ऩेश गनुव ऩनेछ।
प्रततवेदन

(५) उऩदपा (४) फभोशजभ ऩेश बएको रेखाऩयीऺण
साधायण

सबाफाट

अनुभोदन

हुन

नसकेभा

ऩुन्

रेखाऩयीऺणको रातग साधायण सबारे दपा 62 को अतधनभा यही
६२.

अको रेखाऩयीऺक तनमुक्त गनेछ।

रेखाऩयीऺकको तनमुशक्त: (१) सहकायी सॊ स्थाको रेखाऩयीऺण

सम्फन्धी कामव गनव प्रचतरत कानून फभोशजभ इजाजतऩत्र प्राप्त
रेखाऩयीऺकहरू भध्मेफाट साधायण सबारे एकजना रेखाऩयीऺक
य एकजना वैकशल्ऩक रेखाऩयीऺक तनमुशक्त गनेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोशजभ तनमुक्त

रेखाऩयीऺकको

ऩारयश्रतभक तथा सुववधा साधायण सबारे तनधावयण गये फभोशजभ
हुनेछ।
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(3) उऩदपा (१) फभोशजभ रेखाऩयीऺक तनमुक्त गदाव

एउटै व्मशक्त, पभव वा कम्ऩनीराई रगाताय तीन आतथवक वषवबन्दा
६३.

फढी हुने गयी तनमुक्त गनव सवकने छै न।
रेखाऩयीऺकभा

तनमुक्त

हुन

नसक्ने:

रेखाऩयीऺकभा तनमुक्त हुन सक्ने छै न :-

(१)

दे हामका

व्मशक्त

(क) सहकायी सॊस्थाको सञ्चारक,

(ख) सम्फशन्धत सहकायी सॊ स्थाको सदस्म,

(ग) सहकायी सॊ स्थाको तनमतभत ऩारयश्रतभक ऩाउने
गयी तनमुक्त सल्राहकाय वा कभवचायी,

(घ) रेखाऩयीऺण सम्फन्धी कसूयभा सजाम ऩाएको
तीन वषवको अवतध ब ुक्तान नबएको,

(ङ) दाभासाहीभा ऩये को,
(च) भ्रष्टाचाय, ठगी

वा

नैततक

ऩतन

हुने अन्म

(३)

फभोशजभको

पौजदायी कसूयभा सजाम ऩाएको ऩाॉच वषव
ब ुक्तान नबएको,

(छ) दपा

62

को

उऩदपा

व्मशक्त, पभव वा कम्ऩनी,

(ज) सम्फशन्धत सहकायी सॊ स्था वा सॊ घसॉग स्वाथव
फाशझएको व्मशक्त,

(झ) नेऩार सयकायको तरफ ब्तरा खाने व्मशक्त।

ु शघ उऩदपा (१)
(२) रेखाऩयीऺकरे आपू तनमुक्त हुनअ

फभोशजभ अमोग्म नबएको कुया सहकायी सॊ स्थाराई तरशखत रूऩभा
अनुसूची-४ को ढाॉचाभा जानकायी गयाउनु ऩनेछ।
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ॉ ै
(३) कुनै रेखाऩयीऺक आफ्नो कामवकार सभाप्त नहुद

कुनै सहकायी सॊ स्थाको रेखाऩयीऺण गनव अमोग्म बएभा वा
सहकायी सॊ स्थाको रेखाऩयीऺकको ऩदभा कामभ यहन नसक्ने
शस्थतत उत्ऩन्न बएभा तनजरे तत्कार याजीनाभा ददनु ऩनेछ।

(४) उऩदपा (३) फभोशजभ याजीनाभा ददएभा सम्फशन्धत

सहकायी सॊ स्थाको सञ्चारक सतभततरे दपा 62 फभोशजभको

वैकशल्ऩक रेखा ऩयीऺकराई रेखाऩयीऺकको रुऩभा तनमुशक्त गनुव
ऩनेछ।

(5)

वैकशल्ऩक

रेखाऩयीऺकफाट

रेखाऩयीऺण

हुन

नसकेभा सञ्चारक सतभततको तनणवमफाट नमाॉ रेखाऩयीऺक तनमुशक्त
गयी आगाभी साधायणसबाफाट अनुभोदन गयाउनु ऩनेछ।

(6) मस दपाको प्रततकूर हुने गयी तनमुक्त बएको

रेखाऩयीऺकरे गये को रेखाऩयीऺण भान्म हुने छै न।
ऩरयच्छे द-१2

६४.

ऋण असुरी तथा फाॉकी फक्मौता

ऋण असूर गने: (१) कुनै सदस्मरे सहकायी सॊ स्थासॉग गये को
ऋण सम्झौता वा शतव कफुतरमतको ऩारना नगये भा, तरखतको
बाखा

तरएको

तबत्र ऋणको सावाॉ, व्माज हजावना च ुक्ता नगये भा वा ऋण
यकभ

सम्फशन्धत

काभभा

नरगाई

वहनातभना

गये को

दे शखएभा त्मस्तो सदस्मरे ऋण तरॉदा याखेको तधतोराई सम्फशन्धत

सहकायी सॊ स्थारे तरराभ तफाी गयी वा अन्म कुनै व्मवस्था गयी
आफ्नो साॉवा, व्माज य हजावना असूर उऩय गनव सक्नेछ।
(२)

तधतो

नयाखी

व्मशक्तगत

जभानी

वा

साभूवहक

जभानीभा ऋण ददएको बए ऋणीको वैक खाता योक्का याखी वा
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तनजको वा ऩरयवायको नाभभा यहेको अचर सम्ऩतत योक्का याखी

साॉवा, व्माज य हजावना असूर उऩय गनव सवकनेछ य सोको रातग
सम्फशन्धत तनकामभा रेखी ऩठाउनु ऩनेछ ।

(३) कुनै सदस्मरे सहकायी सॊ स्थाभा याखेको तधतो कुनै

वकतसभरे कसैराई हक हस्तान्तयण गये भा वा त्मस्तो तधतोको
भूल्म घट्न गएभा त्मस्तो ऋणीराई तनशित म्माद ददई थऩ तधतो
सुयऺण याख्न रगाउन सवकनेछ।

(४) उऩदपा (२) फभोशजभ ऋणीरे थऩ तधतो नयाखेभा

वा उऩदपा (१) वा (२) फभोशजभको तधतोफाट ऩतन साॉवा, व्माज

य हजावनाको यकभ असूर उऩय हुन नसकेभा त्मस्तो ऋणीको हक

राग्ने अन्म जामजेथाफाट ऩतन साॉवा, व्माज य हजावना असूर उऩय
गनव गयाउन सवकनेछ।

(५) मस दपा फभोशजभ साॉवा, व्माज य हजवना असूर

उऩय गदाव रागेको खचवको यकभ तथा असूरउऩय बएको साॉवा,
व्माज य हजावनाको यकभ किा गयी फाॉकी यहन आएको यकभ
सम्फशन्धत ऋणीराई वपताव ददनु ऩनेछ।

(६) मस दपा फभोशजभ कुनै सहकायी सॊ स्थारे ऋणीको

तधतो वा अन्म जामजेथा तरराभ तफाी गदाव तरराभ सकाने

व्मशक्तको नाभभा सो तधतो वा जामजेथा प्रचतरत कानून फभोशजभ
यशजष्डे शन वा दाशखर खाये ज गनवको रातग सम्फशन्धत कामावरमभा

रेखी ऩठाउनेछ य सम्फशन्धत कामावरमरे ऩतन सोही फभोशजभ
यशजष्डे शन वा दाशखर खाये ज गयी सोको जानकायी सम्फशन्धत
सॊ स्थाराई ददनु ऩनेछ।
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(७) मस दपा फभोशजभ तधतो याखेको सम्ऩश्तर तरराभ

तफाी गदाव कसैरे सकाय नगये भा त्मस्तो सम्ऩश्तर सम्फशन्धत
सहकायी सॊस्था आपैँरे सकाय गनव सक्नेछ।

(८) उऩदपा (७) फभोशजभ आपैँरे सकाय गये भा त्मस्तो

सम्ऩश्तर सम्फशन्धत सहकायी सॊ स्थाको नाभभा यशजष्डे शन वा दाशखर
खाये ज गनव सम्फशन्धत कामावरमभा रेखी ऩठाउनेछ य त्मसयी रेखी

आएभा सम्फशन्धत कामावरमरे सोही फभोशजभ यशजष्डे शन वा दाशखर
खाये ज गयी ददनु ऩनेछ।
(९)

६५.

६६.

ऋण

फभोशजभ हुनेछ।

असुरी

सम्फन्धी

अन्म

व्मवस्था

तोवकए

फाॉकी फक्मौता असूर उऩय गने: दपा ६४ फभोशजभ असूर उऩय
हुन नसकेभा त्मस्तो यकभ य सोको व्माज सभेत यशजष्डायरे त्मस्तो
व्मशक्तको जामजेथाफाट असूर उऩय गरयददन सक्नेछ।

योक्का याख्न रेखी ऩठाउने: (१) सहकायी सॊ स्थारे दपा 64 य
६5 को प्रमोजनको रातग कुनै व्मशक्तको खाता, जामजेथाको
स्वातभत्व हस्तान्तयण, नाभसायी वा तफाी गनव नऩाउने गयी योक्का
याख्न सम्फशन्धत तनकामभा रेखी ऩठाउन सक्नेछ।

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ योक्काको रातग रेखी आएभा

सम्फशन्धत तनकामरे प्रचतरत कानून फभोशजभ त्मस्तो व्मशक्तको

खाता, जामजेथाको स्वातभत्व हस्तान्तयण, नाभसायी वा तफाी गनव
६७.

नऩाउने गयी योक्का याख्नेछ।

अग्रातधकाय यहने: कुनै व्मशक्तरे सहकायी सॊस्थाराई ततनुव ऩने ऋण
वा अन्म कुनै दावमत्व नततये भा त्मस्तो व्मशक्तको जामजेथाभा नेऩार
सयकाय वा प्रदे श सयकाय वा स्थानीम तहको हक दाफी बए
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त्मसको
६८.

रातग

यकभ छु ट्याई फाॉकी

सहकायी सॊस्थाको अग्रातधकाय यहनेछ।

यहन आएको यकभभा

कायफाही गनव फाधा नऩने: कुनै सहकायी सॊ स्थारे ऋण असुरी गने

सम्फन्धभा कुनै व्मशक्त वा सहकायी सॊ स्था उऩय चराएको कुनै
कायफाहीका कायणफाट त्मस्तो व्मशक्त वा सॊ स्था उऩय मस ऐन

तथा प्रचतरत कानून फभोशजभको कुनै कसूयभा कायफाही चराउन
योक रगाएको भातनने छै न।

ऩरयच्छे द-१3

६९.

एकीकयण, ववबाजन, ववघटन तथा दताव खाये ज

एकीकयण तथा ववबाजन सम्फन्धी व्मवस्था: (१) मस ऐनको

अतधनभा यही दुई वा दुईबन्दा फढी सहकायी सॊ स्थाहरू एक
आऩसभा गाबी एकीकयण गनव वा एक सहकायी सॊ स्थाराई

बौगोतरक कामवऺेत्रको आधायभा दुई वा दुईबन्दा फढी सहकायी
सॊ स्थाभा ववबाजन गनव सवकनेछ।

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ एकीकयण वा ववबाजन गदाव

सम्फशन्धत सहकायी सॊ स्थाको कुर कामभ यहेका सदस्म सॊ ख्माको
फहुभतफाट तनणवम गनुव ऩनेछ।

(३) उऩदपा (२) फभोशजभ एकीकयण वा ववबाजन गने

तनणवम गदाव एकीकयण वा ववबाजनका शतव य कामवववतध सभेत
खुराउनु ऩनेछ।

(४) एकीकयण वा ववबाजन सम्फन्धी अन्म व्मवस्था

७०.

तोवकए फभोशजभ हुनेछ।

ववघटन य दताव खाये ज: (१) कुनै सहकायी सॊ स्थाभा दे हामको
अवस्था यहेभा साधायण सबाको तत्कार कामभ यहेका दुई ततहाइ

50

खण्ड ३) अततरयक्ताङ्क ४ प्रदे श याजऩत्र बाग १ तभतत २०७६।०२।१३

फहुभतको तनणवमफाट त्मस्तो सहकायी सॊ स्थाको ववघटन य दताव
खाये ज गने तनणवम गयी स्वीकृततका रातग सतभततरे यशजष्डायसभऺ
तनवेदन ददन सक्नेछ:-

(क) ववतनमभभा उशल्रशखत उद्देश्म तथा कामव हातसर
गनव सम्बव नबएभा,

(ख) सदस्मको वहत गनव नसक्ने बएभा।

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ प्राप्त तनवेदन छानतफन गदाव

त्मस्तो सहकायी सॊ स्थाको ववघटन गनव उऩमुक्त दे शखएभा यशजष्डायरे
दताव खाये ज गनव सक्नेछ।

(३) उऩदपा (२) भा जुनसुकै कुया रेशखएको बए ताऩतन

यशजष्डायरे दे हामको अवस्थाभा सहकायी सॊ स्थाको दताव खाये ज गनव
सक्नेछ:-

(क) रगाताय दुई वषवसम्भ कुनै कायोफाय नगयी
तनशराम यहेको ऩाइएभा,

(ख) मो ऐन वा मस ऐन अन्तगवत फनेको तनमभावरी
ववऩयीतको कामव फायम्फाय गये भा,

(ग) ववतनमभभा उशल्रशखत उद्देश्म ववऩयीत कामव
गये भा,

(घ) सहकायी भूल्म, भान्मता य तसद्धान्त ववऩयीत
कामव गये भा।

(४) उऩदपा (२) वा (३) फभोशजभ दताव खाये ज गनुव अशघ

ु ाईको रातग ऩन्र
यशजष्डायरे त्मस्तो सहकायी सॊ स्थाराई सुनव
ददनको सभम ददनु ऩनेछ।
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दताव

(५) उऩदपा (२) वा (३) फभोशजभ सहकायी सॊ स्थाको

खाये ज

भातननेछ।

बएभा

त्मस्तो

सहकायी

सॊ स्था

ववघटन

बएको

(६) उऩदपा (२) वा (३) भा जुनसुकै कुया रेशखएको

बए ताऩतन यशजष्डायरे प्रदे श सयकायरे तोकेको सीभाबन्दा फढी
यकभ अनुदान प्राप्त गये को सॊ स्था वा सॊ घको दताव खाये ज गनुव अशघ
भन्त्रारमको स्वीकृतत तरनु ऩनेछ।

(७) उऩदपा (२) वा (३) फभोशजभ कुनै सहकायी सॊ स्था

वा सॊ घको दताव खाये जी बएभा त्मस्तो सॊ स्था वा सॊघको दताव
७१.

प्रभाणऩत्र स्वत् यद्द बएको भातननेछ।

तरक्वीडेटयको तनमुशक्त: (१) दपा 70 फभोशजभ कुनै सहकायी

सॊ स्थाको दताव खाये ज बएभा यशजष्डायरे तरक्वीडेटय तनमुक्त गनेछ।
(२) उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रेशखएको बए ताऩतन

सहकायी सम्फन्धी प्रचतरत सॊ घीम कानून य प्रदे श कानूनभा
तोवकएको

ऩरयभाणसम्भको

सम्ऩश्तर

बएको

सहकायी

सॊ स्थाको

हकभा यशजष्डायरे कुनै अतधकृतस्तयको कभवचायीराई तरक्वीडेटय
तनमुशक्त गनव सक्नेछ।

७२.

हुनछ
े ।

(३) तरक्वीडेसन सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोवकए फभोशजभ

तरक्वीडेशन ऩतछको सम्ऩश्तरको उऩमोग: कुनै सहकायी सॊ स्थाको
तरक्वीडेशन ऩिात् सफै दावमत्व ब ुक्तान गयी फाॉकी यहन गएको
सम्ऩश्तरको उऩमोग तोवकए फभोशजभ हुनेछ।
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ऩरयच्छे द-१4
७३.

यशजष्डाय

यशजष्डाय: (१) मस ऐन अन्तगवत सहकायी सॊ स्थाको दताव, तनमभन

रगामतका अन्म सम्ऩूण व कामव सम्ऩादन गनव यशजष्डायको रूऩभा

स्वीकृत दयफन्दी फभोशजभ सहकायी हेने सहकायी भहाशाखाको
प्रभुख यहनेछ।

(२) यशजष्डायराई कामव सम्ऩादनभा सहमोग गनव चावहने

७४.

आवश्मक कभवचायी भन्त्रारमरे उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ।

यशजष्डायको काभ, कतवव्म य अतधकाय : (१) मस ऐनभा अन्मत्र
उशल्रशखत काभ, कतवव्म य अतधकायका अततरयक्त यशजष्डायको काभ,
कतवव्म य अतधकाय तोवकए फभोशजभ हुनछ
े ।
भध्मे

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ यशजष्डायराई प्राप्त अतधकाय
केही

अतधकाय

आपू

भातहतको

कभवचायीराई प्रत्मामोजन गनव सक्नेछ।

अतधकृतस्तयको

ऩरयच्छे द-१5

७५.

अनुगभन तथा तनयीऺण

अनुगभन तथा तनयीऺण गने: (१) यशजष्डायरे सहकायी सॊ स्थाको

आतथवक कायोफायको जुनसुकै फखत अनुगभन, तनयीऺण तथा
वहसाफ जाॉच गनव, गयाउन सक्नेछ।

(2) उऩदपा (१) फभोशजभ तनयीऺण वा वहसाफ जाॉच

गदाव यशजष्डायरे भाग गये को जानकायी सम्फशन्धत सहकायी सॊ स्थारे
उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ।

(3) उऩदपा (१) फभोशजभ तनयीऺण वा वहसाफ जाॉच

गदाव कुनै सहकायी सॊ स्थाको काभ कायफाही मो ऐन, मस ऐन
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अन्तगवत फनेको तनमभ, तनदे शशका, भाऩदण्ड वा कामवववतध फभोशजभ
बएको

नऩाइएभा

यशजष्डायरे

सम्फशन्धत

सॊ स्थाराई

आवश्मक

तनदे शन ददन सक्नेछ य त्मस्तो तनदे शनको ऩारना गनुव त्मस्तो
सॊ स्थाको कतवव्म हुनेछ।

(४) सहकायी सस्थाको अनुगभन तथा तनयीऺण गदाव

७६.

सम्फशन्धत सॊ घको प्रतततनतध सभेतराई सहबागी गयाउन सवकनेछ।

छानतफन गनव सक्ने: (१) कुनै सहकायी सॊ स्थाको व्मावसावमक

कायोफाय सन्तोषजनक नबएको, सदस्मको वहत ववऩयीत काभ

बएको वा सो सॊ स्थाको उद्देश्म ववऩयीत कामव गये को बनी त्मस्तो
सॊ स्थाको

कम्तीभा

ऩाॉच

प्रततशत

सदस्मरे

छानतफनको

रातग

तनवेदन ददएभा यशजष्डायरे त्मस्तो सॊ स्थाको छानतफन गनव, गयाउन
सक्नेछ।

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ छानतफन गदाव भाग गये को

वववयण वा कागजात उऩरब्ध गयाई सहमोग गनुव सम्फशन्धत
सहकायी सॊस्थाको कतवव्म हुनेछ।

(३) उऩदपा (१) वा (२) फभोशजभ गरयएको छानतफनको

जानकायी सम्फशन्धत सहकायी सॊ स्थाराई तरशखत रूऩभा ददनु
७७.

ऩनेछ।

सहकायी सॊ घ वा सॊस्थाको अनुगभन तथा तनयीऺण सम्फन्धी ववशेष
व्मवस्था: (1) सहकायी सॊ स्था वा सॊ घरे अवरम्फन गने अनुगभन
प्रणारी सहकायी सम्फन्धी प्रचतरत सॊ घीम कानून फभोशजभ हुनेछ।

(2) उऩदपा (1) फभोशजभ सॊ स्था वा सॊ घको अनुगभन

तथा तनयीऺण यशजष्डायरे आवश्मकता अनुसाय नेऩार याष्ड फैं क,
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प्रदे श सहकायी सॊ घ, ववषमगत सहकायी सॊ घ, शजल्रा सहकायी
७८.

सॊ घ रगामतका अन्म तनकामको सहमोग तरई गनेछ।

भन्त्रारमरे अनुगभन तथा तनयीऺण गने: (१) यशजष्डायफाट कुनै
सहकायी

सॊ स्थाको

प्रबावकायी नबएकोरे

तनयीऺण

नबएको

वा

त्मस्तो

तनयीऺण

सदस्मको वहतभा प्रततकूर असय ऩये को

बनी कुनै स्रोतफाट जानकायी हुन आएभा भन्त्रारमरे त्मस्तो

सॊ स्थाको अनुगभन तथा तनयीऺण गयी सम्फशन्धत सहकायी सॊ स्था य
यशजष्डायराई आवश्मक तनदे शन ददन सक्नेछ।

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ तनदे शन ददएभा

त्मस्तो

तनदे शनको ऩारना गनुव सम्फशन्धत सहकायी सॊ स्थाको कतवव्म
७९.

हुनछ
े ।

सॊ घरे अनुगभन तथा तनयीऺण गनुव ऩने: (१) सॊ घरे आफ्ना
सदस्मको काभ कायफाहीको तोवकए फभोशजभ अनुगभन तथा

तनयीऺण गयी सोको प्रततवेदन भन्त्रारम तथा यशजष्डायराई वावषवक
रुऩभा ददनु ऩनेछ।

(२) उऩदपा (१) फभोशजभको प्रततवेदनभा दे हामका

वववयणहरू सभावेश गनुव ऩनेछ:(क) अनुगभन

तथा

सॊ घको वववयण,

तनयीऺण

गये को

सॊ स्था

वा

(ख) मो ऐन, मस ऐन अन्तगवत फनेको तनमभ य
ववतनमभको ऩारनाको अवस्था,

(ग) सदस्मरे प्राप्त गये को सेवा, सुववधाको अवस्था,

(घ) सॊ स्था वा सॊ घको आतथवक य वव्तरीम अवस्था
तथा कोषको ऩरयचारन,
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(ङ) तोवकए फभोशजभका अन्म व्मवस्था।

(३) उऩदपा (२) फभोशजभ सॊ घरे अनुगभन गदाव आपू

भातहतका कुनै सॊ स्था वा सॊ घको काभ कायफाहीभा कुनै त्रुटी

पेरा ऩये भा त्मस्तो त्रुटी सच्माउन सम्फशन्धत सॊ स्था वा सॊ घराई
सुझाव वा तनदे शन ददन सक्नेछ य त्मस्तो सुझाव वा तनदे शनको
ऩारना गनुव सम्फशन्धत सॊ स्था वा सॊ घको कतवव्म हुनेछ।

(४) उऩदपा (३) फभोशजभ ददएको सुझाव वा तनदे शनको

ऩारना नबएभा सॊ घरे यशजष्डायसभऺ कायफाहीको तसपारयस गनेछ।
(५) उऩदपा (३) फभोशजभ ददएको सुझाव वा तनदे शन

सम्फन्धी ववषम सॊ घको वावषवक प्रततवेदनभा सभेत उल्रेख गनुव
८०.

ऩनेछ।

वावषवक प्रततवेदन ऩेश गनुव ऩने: (१) यशजष्डायरे आतथवक वषव सभाप्त

बएको तभततरे तीन भवहनातबत्र सहकायी सॊ स्थाको अनुगभन तथा

तनयीऺण सम्फन्धी वावषवक प्रततवेदन भन्त्रारमसभऺ ऩेश गनुव
ऩनेछ।

(२) उऩदपा (१) फभोशजभको प्रततवेदनभा दे हामका

वववयणहरू खुराउनु ऩनेछ :-

(क) सञ्चारनभा यहेका सहकायी सॊ स्थाको वववयण,

(ख) अनुगभन गरयएका सहकायी सॊ स्थाको सॊ ख्मा तथा
आतथवक कायोफायको वववयण,

(ग) सहकायी भूल्म, भान्मता य तसद्धान्त य

मो ऐन,

मस ऐन अन्तगवत फनेको तनमभ, ववतनमभ तथा
आन्तरयक कामवववतधको ऩारनाको अवस्था,
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(घ) सहकायी सॊ स्थाका सदस्मरे प्राप्त गये को सेवा
सुववधा तथा सो को उऩबोगको अवस्था,

(ङ) सहकायी

सॊ स्थाको

वामाकराऩभा

सहबातगताको स्तय अनुऩात,

सदस्मको

(च) सहकायी सॊ स्थाराई प्रचतरत कानून फभोशजभ
प्रदान

गरयएको

वव्तरीम

अनुदान

सुववधाको सदुऩमोतगताको अवस्था,

तथा

छु ट

(छ) सहकायी सॊ स्थाको आतथवक वामाकराऩ तथा
वव्तरीम अवस्था सम्फन्धी तोवकए फभोशजभका
वववयण,

(ज) सहकायी

सॊ स्थाभा

आन्तरयक

प्रणारीको अवस्था,

तनमन्त्रण

(झ) सहकायी सॊ स्थाभा सुशासन तथा शजम्भेवायीको
अवस्था,

(ञ) सहकायी सॊस्थाभा यहेका कोषको वववयण,

(ट) सहकायी सॊ यशऺत ऩूॉजी वपताव कोष ववतयणको
अवस्था,

(ठ) सहकायीको

नीतत

आवश्मक कुयाहरू,

तनभावणभा

सहमोग

ऩुग्ने

(ड) सहकायी सॊ स्थाको दताव, खाये जी तथा ववघटन
सम्फन्धी वववयण,

(ढ) सॊ स्था वा सॊ घरे सञ्चारन गये को दपा १8
फभोशजभको

कायोफाय,

ऩरयमोजनाको वववयण,
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(ण) तोवकए फभोशजभका अन्म वववयण।
ऩरयच्छे द-१6

८१.

सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सॊ घ

सॊ स्था वा सॊघ सभस्माग्रस्त बएको घोषणा गनव सवकने: (१) मस
ऐन फभोशजभ गरयएको तनयीऺण तथा

छानतफनफाट कुनै सॊ स्था वा

सॊ घभा दे हामको अवस्था ववद्यभान यहेको दे शखएभा यशजष्डायरे

त्मस्तो सॊ स्था वा सॊ घराई सभस्माग्रस्त सॊ स्था वा सॊ घको रूऩभा
घोषणा गनव भन्त्रारमसभऺ तसपारयस गनुव ऩनेछ:-

(क) सदस्मको वहत ववऩयीत हुने गयी कुनै कामव
गये को,

(ख) सॊ स्था वा सॊ घरे ऩूया गनुव ऩने वव्तरीम दावमत्व

ऩूया नगये को वा ब ुक्तानी गनुव ऩने दावमत्व

ब ुक्तानी गनव नसकेको वा ब ुक्तानी गनव नसक्ने
अवस्था बएको,

(ग) सदस्महरूको

फचत

वपताव गनव नसकेको,

तनधावरयत

शतव फभोशजभ

(घ) मो ऐन वा मस ऐन अन्तगवत फनेको तनमभ तथा

ववतनमभ ववऩयीत हुने गयी सॊ स्था वा सॊ घ
सञ्चारन गये को,

(ङ) सॊ स्था

वा

सॊ घ

दाभासाहीभा

ऩनव

सक्ने

अवस्थाभा बएको वा गम्बीय आतथवक कदठनाई
ऩये को,

(च) सॊ स्था वा सॊ घको उद्देश्म ववऩयीत कामव गये को,
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(छ) सॊ स्था वा सॊ घ सभस्माग्रस्त बएको बनी त्मस्तो
सॊ स्था

वा

सदस्महरूरे

सॊ घका

कम्तीभा

यशजष्डायसभऺ

ऩच्चीस

जना

तनवेदन ददएकोभा

छानतफन गदाव मस खण्ड फभोशजभको कुनै
अवस्था ववद्यभान बएको दे शखएको।

(२) उऩदपा (१) फभोशजभको तसपारयस प्राप्त बएभा

त्मस्तो सॊ स्था वा सॊ घराई भन्त्रारमरे सभस्माग्रस्त सॊ स्था वा सॊ घ
घोषणा गनव सक्नेछ।

(3) सभस्माग्रस्त सॊ स्था वा सॊ घको भन्त्रारमरे छानतफन

८२.

गनव, गयाउन सक्नेछ।

व्मवस्थाऩन सतभततको गठन: (१) मस ऐन फभोशजभ कुनै सॊ स्था वा
सॊ घराई सभस्माग्रस्त सॊ स्था वा सॊ घ घोषणा गरयएकोभा त्मस्तो

सॊ स्था वा सॊ घको सम्ऩश्तर व्मवस्थाऩन तथा दावमत्व ब ुक्तानी

सम्फन्धी कामव गनव प्रदे श सयकायरे दे हाम फभोशजभको व्मवस्थाऩन
सतभतत गठन गनेछ:-

(क) वरयष्ठ अतधवक्ता वा कानून य न्मामको ऺेत्रभा

कम्तीभा ऩन्र वषव अनुबव बई कम्तीभा या.ऩ.
दद्वतीम श्रे णीफाट तनवृ्तर व्मशक्त भध्मेफाट तनमुक्त
-अध्मऺ

(ख) तनजाभती सेवाको कम्तीभा या.ऩ. दद्वतीम श्रे णी वा

सो सयहको ऩदभा काभ गये का व्मशक्त भध्मेफाट
भनोनीत एक जना

-सदस्म

एक जना

-सदस्म

(ग) प्रतततनधी, प्रदे श सहकायी सॊ घरे तोकेको सञ्चारक
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(घ) सहकायी ऺेत्रका ववऻभध्मेफाट कम्तीभा एकजना
भवहरा सवहत भनोनीत दुई जना

-सदस्म

(ङ) फैं ङ्क तथा वव्तरीम सॊ स्थाको कम्तीभा आठौं तह वा
सो सयहको ऩदभा

वा चाटवय एकाउण्टे ण्ट बई

फैं ङ्क तथा वव्तरीम सॊ स्थाको सुऩयीवेऺण ऺेत्रभा

कम्तीभा तीन वषव काभ गये का व्मशक्तभध्मेफाट
भनोनीत गये को एक जना

(च) या.ऩ. तृतीम श्रे णीको अतधकृत

-सदस्म

-सदस्म सशचव

(२) व्मवस्थाऩन सतभततको अध्मऺ य सदस्मको ऩदावतध

तनमुशक्तको तभततरे फढीभा दुई वषवको हुनेछ य प्रदे श सयकायरे

आवश्मकता अनुसाय तनजहरूको ऩदावतध फढीभा दुइव वषव थऩ गनव
सक्नेछ।

(३) उऩदपा (२) भा जुनसुकै कुया रेशखएको बए ताऩतन

व्मवस्थाऩन

सतभततको

अध्मऺ

वा

सदस्मको

कामव सम्ऩादन

सन्तोषजनक नयहेभा प्रदे श सयकायरे तनजराई जुनसुकै फखत
ऩदफाट हटाउन सक्नेछ।
(४)

उऩदपा

(३)

फभोशजभ

व्मवस्थाऩन

सतभततको

अध्मऺ वा सदस्मराई ऩदफाट हटाउनु अशघ तनजराई सपाई ऩेश
गने भनातसफ भौका ददनु ऩनेछ।
(५)

उऩदपा

(४)

फभोशजभ

रयक्त

हुन

आएको

व्मवस्थाऩन सतभततको कुनै ऩदभा प्रदे श सयकायरे उऩदपा (२)
को अतधनभा यही ऩूततव गनेछ।

(६) व्मवस्थाऩन सतभततको फैठक सम्फन्धी कामवववतध

सतभतत आपैँरे तनधावयण गये फभोशजभ हुनेछ।
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८३.

व्मवस्थाऩन

सतभततको

काभ, कतवव्म

य

अतधकाय: व्मवस्थाऩन

सतभततको काभ, कतवव्म य अतधकाय दे हाम फभोशजभ हुनेछ:–
(क)

सभस्माग्रस्त सॊ स्था वा सॊ घको साधायण सबा,
सतभतत तथा रेखा सुऩयीवेऺण सतभततरे मो ऐन,
मस ऐन अन्तगवत फनेको तनमभ वा ववतनमभ
फभोशजभ प्रमोग

(ख)

प्रमोग गने,

गनव ऩाउने सम्ऩूण व अतधकाय

सभस्माग्रस्त सॊ स्था वा सॊ घका सतभततको सदस्म,

तनजका ऩरयवाय, नातेदाय, सॊ स्थाका कभवचायी, सॊ स्था
वा

सॊ घसॉग सम्फशन्धत

अन्म सॊ स्था, सॊ घ

वा

कम्ऩनीका कभवचायी, सभ्फद्ध त्मको जानकायी
बएका वा तभरेभतोफाट कायोफाय गरययहेका अन्म
व्मशक्त वा सॊ स्था रगामत व्मवस्थाऩन सतभततरे
आवश्मक

ठानेका

व्मशक्तराई

व्मवस्थाऩन

सतभततभा उऩशस्थत गयाउने, सोधऩुछ गने, फमान
(ग)

(घ)
(ङ)

तरने, आवश्मक कागजात ऩेश गनव रगाउने,
सभस्माग्रस्त

सॊ स्था

वा

सॊ घ

सम्ऩश्तर

तथा

दावमत्वको मवकन वववयण य त्माङ्क सङ्करन गयी
अध्ममन, ववश्लेषण, रेखाजोखा य भूल्माङ्कन गने,

सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सॊ घको सम्ऩश्तर शजम्भा
तरने,

सभस्माग्रस्त सॊ स्था वा सॊ घको काभ कायफाही

सम्फन्धी तनणवम तथा अतबरेख रगामतको सम्ऩूण व
व्मवस्थाऩन आफ्नो तनमन्त्रणभा तरने,
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(च)

सभस्माग्रस्त सॊ स्था वा सॊ घरे असूर गनुव ऩने

ऋण, फाॉकी फक्मौता तथा अन्म यकभ मो ऐन,
मस ऐन अन्तगवत फनेको तनमभ वा ववतनमभ

(छ)

फभोशजभको प्रवामा अवरम्फन गयी असूर गने,

सभस्माग्रस्त सॊ स्था वा सॊ घको तधतोभा यहेको
सम्ऩश्तर आवश्मकता अनुसाय मो ऐन, मस ऐन
अन्तगवत फनेको तनमभ वा ववतनमभ फभोशजभ

(ज)
(झ)

(ञ)
(ट)

तरराभ तफाी गने,

सभस्माग्रस्त सॊ स्था वा सॊ घको सम्ऩश्तर तफाी गने,
उऩमोग गने तथा व्मवस्थाऩन गने,
सभस्माग्रस्त

वा

सॊ घका

सदस्म

तथा

फचतकतावको फचत तथा शेमय यकभ सम्फन्धी
अतबरेख तमाय गने,

सदस्म तथा फचतकतावको फचत वपताव वा ब ुक्तानी
ददने,

सभस्माग्रस्त सॊ स्था वा सॊ घको सम्ऩश्तर व्मवस्थाऩन

तथा दावमत्व ब ुक्तानी गनवको रातग मो ऐन वा
मस

(ठ)

सॊ स्था

ऐन

अन्तगवत

फनेको

तनमभ

फभोशजभ

तरक्वीडेटयराई बएको सफै अतधकाय प्रमोग गने ,

सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सॊ घको सञ्चारक, कभवचायी
वा

तनजका

ऩरयवायको

सदस्मरे

फचतकतावको

फचत ऩूयै वा आॊशशक रूऩभा कुनै कम्ऩनी, सॊ स्था
वा आतथवक कायोफाय वा व्मवसामभा प्रमोग गये को
ऩाइएभा त्मसयी प्रमोग बएको यकभ वा सोफाट
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फढे

फढाएको

सम्ऩश्तर कब्जाभा तरने य सो

सम्ऩश्तरभध्मेफाट फचतकतावको फचत बयी बयाउ
गनव तरराभ तफाी वा असूर उऩय सम्फन्धी
(ड)
(ढ)

आवश्मक कायफाही गने,

सभस्माग्रस्त सॊ स्था वा सॊ घको तपवफाट कानूनी
प्रततयऺा गने,
सभस्माग्रस्त

सॊ स्था

वा

सॊ घको

सञ्चारक

य

कभवचायी वा तनजहरूका ऩरयवायका सदस्म वा

अन्म व्मशक्तको नाभभा याखेको सॊ स्था वा सॊ घको
चर

अचर

सम्ऩश्तर

वा

सॊ स्था

वा

सॊ घको

सम्ऩश्तरफाट खरयद गये को अचर सम्ऩश्तर कब्जाभा

तरई त्मस्तो सम्ऩश्तर तरराभ तफाी सभेत गयी
८४.

फचतकतावराई वपताव ददराउने काभ गने।

रगत तमाय गने : दपा 83 को प्रमोजनको रातग व्मवस्थाऩन
सतभततरे दे हाम फभोशजभको रगत तमाय गनेछ:-

(क) सभस्माग्रस्त सॊ स्था वा सॊ घका सदस्म, फचतकताव, ऋणी

वा सॊ स्था वा सॊ घरे ब ुक्तानी ददनु ऩने व्मशक्त वा
सॊ स्थाहरूको नाभ नाभेशीको,

(ख) सभस्माग्रस्त सॊ स्था वा सॊ घको नाभभा यहेको वा
रगानी

गये को

सम्ऩश्तरको,

अऩाटवभेण्ट

रगामतका

अचर

(ग) सभस्माग्रस्त सॊ स्था वा सॊ घको सतभततको सदस्म,

कभवचायी वा तनजको ऩरयवायको वा नाता सम्फन्ध

बएको व्मशक्तका नाभभा फैं क तथा वव्तरीम सॊ स्थाको
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खाताभा

रगानीको,

यहेका

नगद, सुन

चाॉदी

तथा

शेमय

(घ) सभस्माग्रस्त सॊ स्था वा सॊ घरे ऋण प्राप्त गनवका रातग
तधतोभा याखेका जग्गा जतभन य बवनको,

(ङ) सभस्माग्रस्त सॊ स्था वा सॊ घको स्वदे श तथा ववदे शका
जुनसुकै

८५.

स्थानभा

सम्ऩश्तरको।

यहेका

चर

तथा

अचर

दावमत्व ब ुक्तानी गने सम्फन्धी व्मवस्था:(१) व्मवस्थाऩन सतभततरे

सभस्माग्रस्त सॊ स्था वा सॊ घको दावमत्व ब ुक्तानी गनवको रातग
दे हामको प्राथतभकता कामभ गनुव ऩनेछ:(क) फचत

जम्भा

गदावका

फखत

तनधावरयत

फभोशजभ सदस्मराई फचत ब ुक्तानी,

शतव

(ख) त्मस्तो सॊ स्था वा सॊ घको जामजेथा वा दपा ८3
को खण्ड (ठ) फभोशजभको सम्ऩश्तर सयकायी

फाॉकी फक्मौता वा कुनै हकदावी बएभा त्मस्तो
फाॉकी फक्मौता वा हकदावीको यकभ ब ुक्तानी,

(ग) सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सॊ घराई अऩाटवभेन्ट वा

जग्गाको रातग अतग्रभ रूऩभा यकभ फुझाउने
व्मशक्तहरूको ब ुक्तानी,

(घ) सभस्माग्रस्त सॊ स्था वा सॊ घका साहुहरूराई यकभ
ब ुक्तानी।

(२) मस दपा फभोशजभ सभस्माग्रस्त सॊ स्था वा सॊ घको

सम्ऩूण व दावमत्व ब ुक्तानी गनवको रातग त्मस्तो सॊ स्था वा सॊ घको
सम्ऩश्तररे नखाभेभा व्मवस्थाऩन सतभततरे सदस्मको फचत वपताव
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तथा अन्म दावमत्व ब ुक्तानी गदाव दाभासाहीको दयरे गनव सक्नेछ।
त्मसयी सदस्मको फचत वपताव गदाव व्मवस्थाऩन सतभततरे तोकेका
८६.

साना फचतकतावराई प्राथतभकता ददनु ऩनेछ।

अतधकाय सुम्ऩन सक्ने: व्मवस्थाऩन सतभततरे सभस्माग्रस्त सॊ स्था

वा सॊ घको सम्ऩश्तर व्मवस्थाऩन गदाव आपूराई प्राप्त अतधकाय
व्मवस्थाऩन सतभततका अध्मऺ, सदस्म वा कुनै सयकायी कभवचायीरे

८७.

प्रमोग तथा ऩारन गनव ऩाउने गयी सुम्ऩन सक्नेछ।

सॊ स्था वा सॊघको सम्ऩश्तरफाट व्महोरयने: सभस्माग्रस्त सॊ स्था वा
सॊ घको सम्ऩश्तर व्मवस्थाऩन गने तसरतसराभा राग्ने खचव त्मस्तो

सॊ स्था वा सॊ घको सम्ऩश्तरफाट तत्कार व्महोनव नसवकने बएभा सो
प्रमोजनको
८८.

सक्नेछ।

रातग

प्रदे श

सयकायरे

यकभ

उऩरब्ध

गयाउन

अतधकाय स्वत् तनरम्फन हुने: (१) मस ऐन फभोशजभ व्मवस्थाऩन

सतभतत गठन बएको तभततदे शख सभस्माग्रस्त सॊ स्था वा सॊ घको
सतभतत, व्मवस्थाऩक

तथा

कभवचायीको

अतधकाय

सतभततरे कामव प्रायम्ब गये ऩतछ स्वत् तनरम्फन हुनेछ।

व्मवस्थाऩन

(२) उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रेशखएको बए ताऩतन

सभस्माग्रस्त सॊ स्था वा सॊ घको सम्ऩश्तर व्मवस्थाऩन तथा दावमत्व

ब ुक्तानी सम्फन्धी कामव गनवको रातग त्मस्तो सॊ स्था वा सॊ घको
सतभततको सदस्म, व्मवस्थाऩक तथा कभवचायीको तनरम्फन पुकुवा
गयी व्मवस्थाऩन सतभततरे काभभा खटाउन सक्नेछ।

(३) उऩदपा (२) फभोशजभ व्मवस्थाऩन सतभततरे काभभा

खटाएकोभा

सो

फभोशजभको

व्मशक्तको कतवव्म हुनेछ।
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८९.

दावी ऩेश गनव सूचना ददनु ऩने: व्मवस्थाऩन सतभततरे कामव प्रायम्ब
गये ऩतछ सभस्माग्रस्त सॊ स्था वा सॊ घका सदस्म, फचतकताव तथा
साहुहरूराई

आपूरे

ऩाउनु

ऩने

यकभको

दावी

ऩेश

गनव

यावष्डमस्तयको दै तनक ऩतत्रकाभा कम्तीभा ऩन्र ददनको सभमावतध
९०.

ददई साववजतनक सूचना प्रकाशन गनुव ऩनेछ।

रेखाऩयीऺण प्रततवेदन तमाय गनुव ऩने: व्मवस्थाऩन सतभततरे कामव
प्रायम्ब गये को तभततरे छ भवहनातबत्र त्मस्तो सभस्माग्रस्त सॊ स्था वा
सॊ घको रेखाऩयीऺण गयी सो को प्रततवेदन तमाय गयी साववजतनक

९१.

गनुव ऩनेछ।

उऩचायात्भक

कामव

गनव

सक्ने:

मस

ऐन

फभोशजभ

बएको

रेखाऩयीऺण प्रततवेदनको आधायभा सभस्माग्रस्त सॊ स्था वा सॊ घ
ऩुन् सञ्चारन हुन सक्छ बन्ने आधाय य कायण बएभा व्मवस्थाऩन
सतभततरे दे हामका उऩचायात्भक कामवहरू गनव सक्नेछ :-

(क) सतभततराई व्मवस्थाऩन वा काभ कायोफाय सञ्चारन
गनव आदे श ददने,

(ख) सम्फशन्धत सॊ स्था वा सॊ घका शेमय सदस्महरूभध्मेफाट
अन्तरयभ सतभततको गठन गयी व्मवस्थाऩन वा काभ
कायोफाय सञ्चारन गनव रगाउने,

(ग) सतभतत ववघटन गयी त्मस्तो सॊ स्था वा सॊ घको साधायण

सबा फोराई सो को व्मवस्थाऩन वा काभ कायोफाय
सञ्चारन गनव नमाॉ सतभततको गठन गने वा गयाउने,

(घ) सम्फशन्धत सॊ स्था वा सॊ घ सदस्म यहेको केन्रीम

ववषमगत सहकायी सॊ घ वा यावष्डम सहकायी भहासॊ घरे
सभस्माग्रस्त

सॊ घ
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ववश्वसनीम

कामवमोजना

ऩेश

गयी

ऩुन्सञ्चारनको

शजम्भेवायी तरन चाहेभा तोवकए फभोशजभको शतव
(ङ)
९२.

फन्दे ज सवहत त्मस्तो शजम्भेवायी ददने,
व्मवस्थाऩन

सतभततरे

उऩमुक्त

दे खेको

अन्म

सुधायात्भक य उऩचायात्भक उऩाम अवरम्वन गने।

व्मवस्थाऩन सतभततरे

रेखी ऩठाउन सक्ने: (१)

व्मवस्थाऩन

सतभततरे सभस्माग्रस्त सॊ स्था वा सॊ घको सम्ऩश्तर व्मवस्थाऩन वा

दावमत्व ब ुक्तानी सम्फन्धी कामव गने तसरतसराभा दे हामको कामव
गनव सम्फशन्धत तनकामसभऺ रेखी ऩठाउन सक्नेछ:-

(क) सतभततको सदस्म, व्मवस्थाऩक तथा कभवचायी वा
तनजका ऩरयवायको सदस्म वा सॊ स्था

वा

सॊ घको कुनै फैं क वा वव्तरीम सॊ स्थाभा बएको

आतथवक कायोफाय वा खाता वा अन्म चर
अचर सम्ऩश्तर योक्का याख्न,

(ख) सतभततको सदस्म, व्मवस्थाऩक वा कभवचायीराई
याहदानी जायी नगनव वा जायी बई
बए सो याहदानी योक्का याख्न,

सकेको

(ग) सभस्माग्रस्त सॊ स्था वा सॊ घको ऋण नततने
सदस्म

वा

सभावेश गनव।

व्मशक्तको

नाभ

कारो

सूचीभा

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ रेखी आएभा सम्फशन्धत

तनकामरे सो फभोशजभ गयी गयाई सो को जानकायी व्मवस्थाऩन
सतभततराई ददनु ऩनेछ।
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९३.

तसपारयस गनव सक्ने: (१) सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सॊ घको सम्ऩश्तर
व्मवस्थाऩन वा दावमत्व ब ुक्तानीको काभ कायफाहीभा सहमोग नगने

वा त्मस्तो काभ कायफाहीभा अवयोध तसजवना गने कुनै तनकामको
ऩदातधकायी
आवश्मक

वा

कभवचायीराई

कायफाही

गनव

ववबागीम

व्मवस्थाऩन

तनकामसभऺ तसपारयस गनव सक्नेछ।
(२) उऩदपा

कायफाही
सतभततरे

वा

अन्म

सम्फशन्धत

(१) फभोशजभ तसपारयस प्राप्त बएभा

अशख्तमायवारारे त्मस्तो ऩदातधकायी वा कभवचायीराई प्रचतरत

कानून फभोशजभको प्रवामा ऩूया गयी ववबागीम वा अन्म आवश्मक
कायफाही गनुव ऩनेछ।

(३) व्मवस्थाऩन सतभततरे सभस्माग्रस्त सॊ स्था वा सॊ घको

सम्ऩश्तर व्मवस्थाऩन वा दावमत्व ब ुक्तानी सम्फन्धी काभ कायफाही

गदाव दपा 99 फभोशजभको कसूय बएको ववश्वास गनुव ऩने भनातसफ

आधाय दे शखएभा मस ऐन फभोशजभ अनुसन्धान तहवककात गयी
९४.

भुद्दा दामय गनव अतधकाय प्राप्त तनकामसभऺ रेखी ऩठाउनेछ।

प्रततवेदन ऩेश गनुव ऩने : व्मवस्थाऩन सतभततरे सभस्माग्रस्त सॊ स्था

वा सॊ घको सम्ऩश्तर व्मवस्थाऩन वा दावमत्व ब ुक्तानी सम्फन्धी कामव
सम्ऩन्न

गये को

एक

भवहनातबत्र

दे हामका

भन्त्रारम सभऺ प्रततवेदन ऩेश गनुव ऩनेछ:-

वववयणहरू

खुराई

(क) सदस्मको फचत यकभ वपताव,
(ख) ब ुक्तानी बएको दावमत्व,

(ग) फाॉकी यहेको सम्ऩश्तर तथा दावमत्व सम्फन्धी ववस्तृत
वववयण,
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(घ) सॊ स्था वा सॊ घको सञ्चारन सम्फन्धभा नेऩार सयकायरे
अवरम्फन गनुव ऩने नीतत सम्फन्धी सुझाव,

९५.

(ङ) व्मवस्थाऩन सतभततरे उऩमुक्त दे खेको अन्म वववयण।

व्मवस्थाऩन सतभततका अध्मऺ तथा सदस्मको सेवा शतव: (१)
व्मवस्थाऩन सतभततका अध्मऺ तथा सदस्म ऩूया सभम काभ गने
ऩदातधकायी हुनेछन्।
(२)

व्मवस्थाऩन

सतभततका

अध्मऺ

तथा

सदस्मको

ऩारयश्रतभक य सुववधा प्रदे श सयकायरे तोके फभोशजभ हुनेछ।

(३) व्मवस्थाऩन सतभततको अध्मऺ य सदस्मरे आफ्नो

ऩदीम कतवव्म ऩारनाको तसरतसराभा थाहा ऩाएको कुनै ऩतन सूचना
९६.

वा जानकायी अनतधकृत व्मशक्तराई ददनु हुॉदैन।

सहमोग भाग गनव सक्ने: (१) व्मवस्थाऩन सतभततरे आफ्नो काभ,
कतवव्म य अतधकाय प्रमोग

गदाव

तनकामको सहमोग भाग गनव सक्नेछ।

आवश्मकता अनुसाय अन्म

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ व्मवस्थाऩन सतभततरे भाग

गये को सहमोग उऩरब्ध गयाउनु सम्फशन्धत सफैको कतवव्म हुनेछ।
सम्ऩश्तर

(३) व्मवस्थाऩन सतभततरे सभस्माग्रस्त सॊ स्था वा सॊ घको
व्मवस्थाऩन

तनकामहरूसॉग
९७.

सभन्वम

फढाउन सक्नेछ।

वा

दावमत्व

गयी

आफ्नो

ब ुक्तानी
काभ

गदाव

सम्फशन्धत

कायफाही

अगातड

ववशेषऻ सेवा तरन सक्ने: (१) व्मवस्थाऩन सतभततरे आवश्मकता
अनुसाय सम्फशन्धत ववषमका प्राववतधक वा ववशेषऻको सेवा तरन
सक्नेछ।
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(२)

प्राववतधक

वा

ववशेषऻको

सेवा

तरए

वाऩत

व्मवस्थाऩन सतभततरे साववजतनक खरयद सम्फन्धी प्रचतरत कानून

फभोशजभको प्रवामा ऩूया गयी ऩारयश्रतभक तथा सुववधा प्रदान गनव
९८.

सक्नेछ।

व्मवस्थाऩन सतभततका कभवचायी सम्फन्धी व्मवस्था: भन्त्रारमरे

व्मवस्थाऩन सतभततको सशचवारमको रातग आवश्मक ऩने जनशशक्त
रगामत बौततक स्रोत साधन उऩरब्ध गयाउनेछ।
ऩरयच्छे द–१७

९९.

कसूय, सजाम तथा ऩुनयावेदन

कसूय: कसैरे दे हामको कुनै कामव गये भा मस ऐन अन्तगवतको
कसूय गये को भातननेछ:(क) दताव

नगयी

वा

खाये ज

बएको

सहकायी

सॊ स्था

सञ्चारन गये भा वा कुनै व्मशक्त, पभव वा कम्ऩनीरे

आफ्नो नाभभा सहकायी शब्द वा सो शब्दको अॊ ग्रज
े ी

रुऩान्तयण याखी कुनै कायोफाय, व्मवसाम, सेवा प्रवाह
वा अन्म कुनै कामव गये भा,

(ख) सदस्मको फचत मस ऐन य मस ऐन अन्तगवत फनेको

तनमभ, ववतनमभ फभोशजभ फाहेक अन्म कुनै ऩतन
प्रमोजनको रातग प्रमोग गये भा,

(ग) तोवकएको

बन्दा

(घ) सतभततको

सदस्म,

फढी

यकभ

ऋण

प्रदान

जभानत वा सुयऺण नयाखी ऋण प्रदान गये भा,
व्मवस्थाऩक

वा

गदाव

कभवचायीरे

सहकायी सॊ स्थाको सम्ऩश्तर, फचत वा शेमय यकभ
वहनातभना गये भा,
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(ङ) ऋण असूर हुन नसक्ने गयी सतभततका कुनै सदस्म,

तनजको नातेदाय वा अन्म व्मशक्त वा कभवचायीराई
ऋण ददई यकभ वहनातभना गये भा,

(च) सतभततका कुनै सदस्मरे एक्रै वा अन्म सदस्मको

तभरेभतोभा सहकायी सॊ स्थाको शेमय वा फचत यकभ
आपू खुसी ऩरयचारन गयी सहकायी सॊ स्थाराई हानी
नोक्सानी ऩुमावएभा,

(छ) झुट्टा वा गरत वववयण ऩेश गयी कजाव तरएभा,
याखेको तधतो कच्चा बएभा वा ऋण वहनातभना
गये भा,

(ज) सहकायी सॊ स्थारे मस ऐन य मस ऐन अन्तगवत
फनेको तनमभ वा ववतनमभ ववऩयीत रगानी गये भा वा
रगानी गने उद्देश्मरे यकभ उठाएभा,

(झ) कृतत्रभ व्मवसाम खडा गयी वा गयाई ऋण तरएभा
वा ददएभा,

(ञ) तधतोको अस्वबाववक रुऩभा फढी भूल्माङ्कन गयी ऋण
तरएभा वा ददएभा,

(ट) झुिा

वववयणको

आधायभा

ऩरयमोजनाको

रागत

अस्वबाववक रुऩभा फढाई फढी ऋण तरएभा वा
ददएभा,

(ठ) कुनै व्मशक्त वा सहकायी सॊ स्थाराई एक ऩटक

ददइसकेको सुयऺण यीतऩूवक
व पुकुवा नबई वा सो
सुयऺण अन्म सॊ स्थाभा याखी ऩुन: ऋण तरए वा
ददएभा,
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(ड) सहकायी

सॊ स्थाफाट

जुन प्रमोजनको

रातग

ऋण

सुववधा तरएको हो सोही प्रमोजनभा नरगाई अन्मत्र
प्रमोग गये वा गयाएभा,

(ढ) सहकायी

कुनै

सॊ स्थाको

कागजात

वा

खाताभा

रेशखएको कुया कुनै तरयकारे हटाई वा उडाई अकै
अथव तनस्कने व्महोया ऩायी तभराई रे्न े वा अको

तबन्नै श्रे स्ता या्न े जस्ता काभ गये फाऩत आपूराई
वा अरु कसैराई पाइदा वा

हातन नोक्सानी गने

उद्देश्मरे वकते गनव वा अकावको हातन नोक्सानी गने

उद्देश्मरे नगये वा नबएको झुिा कुया गये वा बएको
हो बनी वा तभतत, अॊ क

वा व्महोया पयक ऩायी

सवहछाऩ गयी गयाई कागजात फनाई वा फनाउन
रगाई जारसाजी गये वा गयाएभा,

(ण) ऋणको तधतो स्वरुऩ याशखने चर अचर सम्ऩश्तर

तरराभ तफाी वा अन्म प्रमोजनको रातग भूल्माङ्कन
गदाव भूल्माङ्कनकतावरे फढी, कभ वा गरत भूल्माङ्कन

गयी सहकायी सॊ स्थाराई हानी नोक्सानी ऩुमावउने
कामव गये वा गयाएभा,

(त) सहकायी सॊ स्थाराई हानी नोक्सानी ऩुमावउने उद्देश्मरे
कसैरे कुनै काभ

गयाउन वा नगयाउन, भोरावहजा

गनव वा गयाउन, कुनै वकतसभको यकभ तरन वा ददन,
दान, दातव्म, उऩहाय वा चन्दा तरन वा ददन, गरत

तरखत तमाय गनव वा गयाउन, अनुवाद गनव वा
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गयाउन वा गैय कानूनी राब वा हानी ऩुमावउने
फदतनमतरे कुनै कामव गये वा गयाएभा,

(थ) कुनै सहकायी सॊ स्था वा सो को सदस्म वा फचतकताव
वा तीभध्मे कसैराई हानी नोक्सानी ऩुग्ने गयी रेखा
ऩयीऺण गये को
रगाएभा ।

झुिो

प्रततवेदन

ऩाये भा

वा

ऩानव

१००. सजाम: (१) कसैरे दपा 99 फभोशजभको कसूय गये भा दे हाम
फभोशजभको सजाम हुनेछ:-

(क) खण्ड (क), (ग), (ड) य (थ) को कसूयभा एक
वषवसम्भ कैद य एकराख रुऩैमाॉसम्भ जरयफाना,

(ख) खण्ड (ठ) को कसूयभा दुई फषवसम्भ कैद य दुई
राख रुऩैमाॉसम्भ जरयफाना,

(ग) खण्ड (ख) को कसूयभा तफगो फयाफयको यकभ
जरयफाना गयी तीन फषवसम्भ कैद,

(घ) खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ),

(ट), (ण) य (त) को कसूयभा तफगो बयाई
तफगो फभोशजभ जरयफाना गयी दे हाम फभोशजभको
कैद हुनेछ:-

(1) दश राखसम्भ तफगो बए एक वषवसम्भ
कैद,

(2) दश राख रुऩैमाॉबन्दा फढी ऩचास राख

रुऩैमाॉसम्भ तफगो बए दुई वषवदेशख तीन
वषवसम्भ कैद,
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(3) ऩचास राख रुऩैमाॉबन्दा फढी एक कयोड

रुऩैमाॉसम्भ तफगो बए तीन वषवदेशख चाय
वषवसम्भ कैद,

(4) एक कयोड रुऩैमाॉबन्दा फढी दश कयोड

रुऩैमाॉसम्भ तफगो बए चाय वषवदेशख छ
वषवसम्भ कैद,

(5) दश कयोड रुऩैमाॉबन्दा फढी एक अफव
रुऩैमाॉसम्भ तफगो बए छ फषवदेशख आठ
वषवसम्भ कैद,

(६) एक

अफव

रुऩैमाॉबन्दा

फढी

जततसुकै

रुऩैमाॉ तफगो बएऩतन आठ वषवदेशख दश
वषवसम्भ कैद,

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

(2) दपा 99 को कसूय गनव उद्योग गने वा त्मस्तो

कसूय गनव भद्दत ऩुमावउने व्मशक्तराई भुख्म कसूयदायराई हुने
सजामको आधा सजाम हुनेछ।

(3) दपा 99 को कसूय गने वा त्मस्तो कसूय गनव भद्दत

ऩुमावउने कुनै तनकाम वा सॊ घ सॊ स्था बए त्मस्तो तनकाम वा
सॊ घसॊ स्थाको

प्रभुख

कामवकायी

वा

ऩदातधकायी

वा

कामवकायी

हैतसमतभा कामव सम्ऩादन गने व्मशक्तराई मस ऐन फभोशजभ हुने
सजाम हुनेछ।
अनुगभन

(4) कसैको उजुयी ऩयी वा सहकायी सॊ स्थाको तनयीऺण
वा

वहसाफ

वकताफको

जाॉच

गदाव

वा

अन्म

कुनै

व्महोयाफाट कसैरे दे हामको कुनै कामव गये को ऩाइएभा यशजष्डाय वा
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यशजष्डायफाट अतधकाय प्राप्त अतधकायीरे त्मस्तो कामवको प्रकृतत य

गाम्बीमवताको आधायभा त्मस्तो कामव गने व्मशक्तराई ऩाॉच राख
रुऩैमाॉसम्भ जरयफाना गनेछ:-

(क) मो ऐन वा मस ऐन अन्तगवत फनेका तनमभ
ववऩयीत सदस्मसॉग व्माज तरएभा,

(ख) सहकायी सॊस्थारे प्रदान गने फचत य ऋणको

व्माजदय फीचको अन्तय छ प्रततशतबन्दा फढी
कामभ गये भा,

(ग) सहकायी सॊस्थारे प्रदान गये को ऋणभा राग्ने
व्माजराई भूर कजावभा ऩूॉजीकृत गयी सो को
आधायभा व्माज रगाएभा,

(घ) कुनै सदस्मराई आफ्नो ऩूॉजी कोषको तोवकए

फभोशजभको प्रततशतबन्दा फढी हुने गयी ऋण
प्रदान गये भा,

(ङ) सॊ स्था दताव गदावको फखतका सदस्म फाहेक

अन्म सदस्मराई सदस्मता प्राप्त गये को तीन
भवहना

गये भा,

अवतध

व्मततत

नबई

ऋण

रगानी

(च) प्राथतभक ऩूॉजी कोषको ऩन्र गुणाबन्दा फढी हुने
गयी फचत सॊ करन गये भा,

(छ) शेमय ऩूॉजीको अठाय प्रततशतबन्दा फढी शेमय
राबाॊश ववतयण गये भा,
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(ज) सहकायी सॊ स्थारे आफ्नो कामवऺेत्र फावहय गई

कायोफाय गये भा वा गैय सदस्मसॉग कायोफाय
गये भा,

(झ) सहकायी

सॊ स्थारे

मो

ऐन

ववऩयीत

व्मशक्तराई आफ्नो सदस्मता ददएभा ।

कृतत्रभ

(5) उऩदपा (4) भा रेशखएको व्महोयाफाट कसैरे

दे हामको कुनै कामव गये को ऩाइएभा यशजष्डाय वा यशजष्डायफाट
अतधकाय प्राप्त अतधकायीरे त्मस्तो कामवको प्रकृतत य गाशम्बमवताको
आधायभा त्मस्तो कामव गने व्मशक्तराई तीन राख रुऩैमाॉसम्भ
जरयफाना गनव सक्नेछ:-

(क) मो ऐन वा मस ऐन अन्तगवत फनेको तनमभ

फभोशजभ ददएको कुनै तनदे शन वा तोवकएको
भाऩदण्डको ऩारना नगये भा,

(ख) मो ऐन वा मस ऐन अन्तगवत फनेको तनमभ
फभोशजभ

ददनुऩने

कुनै

वववयण,

कागजात,

प्रततवेदन, सूचना वा जानकायी नददएभा,

(ग) मस ऐन फभोशजभ तनवावचन नगयी सतभतत तथा
रेखा

सुऩयीवेऺण

सतभततका

आपूखुशी ऩरयवतवन गये भा,

ऩदातधकायीहरु

(घ) मो ऐन वा मस ऐन अन्तगवत फनेको तनमभ
ववऩयीत अन्म कामव गये भा।

(6) उऩदपा (4) वा (5) फभोशजभको जरयफाना गनुव

अशघ यशजष्डाय वा यशजष्डायफाट अतधकाय प्राप्त अतधकायीरे सम्फशन्धत
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व्मशक्त वा सहकायी सॊ स्थाराई सपाई ऩेश गनव कम्तीभा ऩन्र
ददनको सभमावतध ददनु ऩनेछ।

१०१. योक्का या्न े: (1) यशजष्डायरे सम्फशन्धत सहकायी सॊ स्थाराई दपा

१०० को उऩदपा (४) फभोशजभ जरयफाना गनुक
व ा अततरयक्त तीन

भवहनासम्भ त्मस्तो सहकायी सॊ स्थाको कायोफाय, सम्ऩश्तर तथा फैं क
खाता योक्का या्न े तथा सम्ऩश्तर योक्का या्न  सम्फशन्धत तनकामराई
तसपारयस गनव सक्नेछ।

(2) उऩदपा (१) फभोशजभको तसपारयस प्राप्त बएभा

त्मस्तो सहकायी सॊ स्थाको कायोफाय, सम्ऩश्तर वा फैं क खाता योक्का
याखी सोको जानकायी यशजष्डायराई ददनु ऩनेछ।

१०२. दोब्फय जरयफाना हुने: दपा १०० को उऩदपा (४) फभोशजभ

जरयफाना बएको व्मशक्त वा सहकायी सॊ स्थारे ऩुन: सोही कसूय
गये भा त्मस्तो व्मशक्त वा सहकायी सॊ स्थाराई यशजष्डायरे दोस्रो
ऩटकदे शख प्रत्मेक ऩटकको रातग दोब्फय जरयफाना गनेछ।

१०३. ऩुनयावेदन गनव सक्ने: (1) दपा १3 फभोशजभ सहकायी सॊ स्था

दताव गनव अस्वीकाय गये को वा दपा 70 फभोशजभ सहकायी
सॊ स्था दताव खाये ज गये कोभा शच्तर नफुझ्नेरे सो तनणवमको जानकायी
ऩाएको

तभततरे

ऩैं तीस

ददन

तबत्र

यशजष्डायको

भन्त्रारमको सशचव सभऺ ऩुनयावेदन गनव सक्नेछ।

तनणवम

उऩय

(2) दपा 100 फभोशजभको जरयफाना य सजामभा शच्तर

नफुझ्ने व्मशक्तरे त्मस्तो तनणवमको जानकायी ऩाएको तभततरे ऩैं तीस
ददनतबत्र दे हाम फभोशजभ ऩुनयावेदन गनव सक्नेछ:-

(क) यशजष्डायफाट अतधकाय प्राप्त अतधकायीरे गये को
तनणवम उऩय सम्फशन्धत शजल्रा अदारतभा,

77

खण्ड ३) अततरयक्ताङ्क ४ प्रदे श याजऩत्र बाग १ तभतत २०७६।०२।१३

(ख) यशजष्डायरे गये को तनणवम उऩय सम्फशन्धत उच्च
अदारतभा।

१०४. अनुसन्धानको रातग रेखी ऩठाउन सक्ने: यशजष्डाय वा भन्त्रारमरे

मस ऐन फभोशजभ आफ्नो काभ, कतवव्म य अतधकायको ऩारना

गदाव कसैरे सहकायी सम्फन्धी प्रदे श कानून फभोशजभको कसूय

गये को ऩाइएभा त्मस्तो कसूयका सम्फन्धभा मो कानून फभोशजभ
अनुसन्धान गनवको रातग सम्फशन्धत तनकामभा रे खी ऩठाउन
सक्नेछ।

ऩरयच्छे द-1८
ववववध

१०५. भतातधकायको प्रमोग: (१) कुनै

सदस्मरे

सहकायी सॊ स्थाको

जततसुकै शेमय खरयद गये को बए ताऩतन सम्फशन्धत सॊ स्थाको कामव
सञ्चारनभा

एक

सदस्म

एक

भतातधकायको प्रमोग गनव सक्नेछ।

भतको

आधायभा

आफ्नो

(२) उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रेशखएको बए ताऩतन

सॊ घको हकभा साधायण सबाभा बाग तरने प्रमोजनको रातग तोवकए
फभोशजभ एकबन्दा फढी प्रतततनतध ऩठाउन सवकनेछ य प्रतततनतध
ऩठाउने सम्फन्धी व्मवस्था तोवकए फभोशजभ हुनेछ।

(३) उऩदपा (२) भा जुनसुकै कुया रेशखएको बए ताऩतन

एक सॊ स्था वा सॊ घफाट सम्फशन्धत सॊ घको सतभतत वा रेखा
सुऩयीवेऺण सतभततभा एकबन्दा फढी व्मशक्त तनवावशचत हुन सक्ने
छै न।

१०६. साभाशजक

ऩयीऺण

गयाउन

सक्ने:

साभाशजक ऩयीऺण गयाउन सक्नेछ।
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(२) उऩदपा (१) फभोशजभ बएको साभाशजक ऩयीऺणको

प्रततवेदन छरपरको रातग साधायण सबासभऺ ऩेश गनेछ।
(३) उऩदपा

(२) फभोशजभ ऩेश बएको

साभाशजक

ऩयीऺण प्रततवेदन छरपर गयी साधायण सबारे आवश्मकता
अनुसाय सतभततराई तनदे शन ददन सक्नेछ।

(४) मस दपा फभोशजभको साभाशजक ऩयीऺण प्रततवेदनको

एक प्रतत सम्फशन्धत सहकायी सॊस्थारे यशजष्डायसभऺ ऩेश गनुव
ऩनेछ।

१०७. आतथवक सहमोग गने: सहकायी सॊ स्थारे शशऺा, स्वास््म, वातावयण
सॊ यऺण, भानवीम सहामता सम्फशन्धत आतथवक सहमोग ववतनमभभा
व्मवस्था बए फभोशजभ हुनछ
े ।

१०८. अन्तय सहकायी कायोफाय गनव सक्ने: मस ऐनभा अन्मत्र जुनसुकै

कुया रेशखएको बए ताऩतन सहकायी सॊ स्थाहरूरे एक आऩसभा
अन्तय सहकायी कायोफाय गनव सक्नेछन्।

१०९. ठे क्काऩिा ददन नहुने: सहकायी सॊस्थारे आफ्नो सतभततको कुनै
सञ्चारक वा रेखा सुऩयीवेऺण सतभततको सॊ मोजक वा सदस्म वा
आफ्नो कभवचायीराई ठे क्काऩिा ददन हुॉदैन।

११०. वववाद सभाधान: सहकायी सॊ स्थाका फीच कुनै वववाद उत्ऩन्न बएभा

सो वववाद तनरूऩणका रातग तोवकए फभोशजभ वववाद तनरूऩण
सतभततको गठन गनव सवकनेछ।

१११. ववबागीम कायफाही हुने: मो ऐन य मस ऐन अन्तगवत फनेको
तनमभभा

उशल्रशखत

अतधकायको

फदतनमतऩूण व

प्रमोग

कभवचायीराई प्रदे श कानून फभोशजभ ववबागीम कायफाही हुनेछ।
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११२. सयकायी फाॉकी सयह असूर उऩय हुने: कुनै सहकायी सॊ स्थारे प्राप्त

गये को सयकायी अनुदान वा कुनै सेवा सुववधा दुरूऩमोग गये को

ऩाइएभा प्रदे श कानून फभोशजभ सयकायी फाॉकी सयह असूर उऩय
गरयनेछ।

११३. सॊ घीम कानून फभोशजभ हुने: मस ऐनभा सॊ घीम कानून फभोशजभ हुने
बनी

अन्मत्र

उल्रेख

बएका

व्मवस्थाका

अततरयक्त

दे हामका

ववषमहरू सहकायी सम्फन्धी प्रचतरत सॊ घीम कानून फभोशजभ
हुनेछन्:-

(क) सहकायी सॊ स्थाराई प्राप्त हुने छु ट, सुववधा य सहुतरमत
सम्फन्धी,

(ख) कारो सूचीभा या्न े सम्फन्धी,
(ग) कजाव सूचना केन्र सम्फन्धी,

(घ) सॊ स्थारे आऩसी सुयऺण सेवा सञ्चारन गने सम्फन्धी,
(ङ) शस्थयीकयण कोषभा सहबागी हुने सम्फन्धी।

११४. कम्ऩनी सम्फन्धी प्रचतरत ऐन रागू नहुने: मस ऐन अन्तगवत दताव
बएको सहकायी सॊ स्थाको हकभा कम्ऩनी सम्फन्धी प्रचतरत ऐन
रागू हुने छै न।

११५. प्रचतरत कानून फभोशजभ कायफाही गनव फाधा नऩने: मस ऐनभा

रेशखएको कुनै कुयारे कुनै व्मशक्त उऩय प्रचतरत कानून फभोशजभ
अदारतभा भुद्दा चराउन फाधा ऩुर्माएको भातनने छै न।

११६. सम्ऩश्तर शुद्धीकयण तनवायण सम्फन्धी कानूनी व्मवस्थाको ऩारना
गनुव ऩने: सहकायी सॊ स्थारे सम्ऩश्तर शुद्धीकयण तनवायण सम्फन्धी

सॊ घीम कानूनको व्मवस्थाका साथै तत्सम्फन्धभा नेऩार सयकायरे
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जायी गये को भाऩदण्ड य नेऩार याष्ड फैं कको वव्तरीम जानकायी
इकाईफाट जायी बएका तनदे शशकाहरूको ऩारना गनुव ऩनेछ।

११७. साझेदायी गनव सक्ने: सहकायी भापवत आतथवक सभृवद्ध प्राप्त गनव दुई

वा दुईबन्दा फढी सॊस्था वा सॊ घहरुरे सयकायी (प्रदे श, स्थानीम
सयकाय)

व्मशक्त

य

तनजी

(कम्ऩनीहरु)

ु ,
सॊ मक्त

सभेतको

साझेदायीभा आफ्नो उत्ऩादन, प्रशोधन, फजायीकयणको रातग मस

ऐनको अतधनभा यही व्मवसाम, उद्योग, ऩरयमोजना सञ्चारन गनव
सक्नेछन्।

११८. कामवाभ सञ्चारन गनव सक्ने: प्रदे श सयकायरे सहकायी सॊ स्थाको

प्रवद्धवन तथा ऺभता ववकास गनवको रातग आवश्मक कामवाभ
सञ्चारन गनव सक्नेछ।

११९. वव्तरीम सेवा ऩुमावउनु ऩने: ववषमगत वा फहुउद्देश्मीम सहकायी
सॊ स्थाहरुरे सभुदामभा आधारयत य आतथवक ऩायदशशवता कामभ
गनुक
व ा साथै उत्ऩादनभुखी वा उत्ऩादनभूरक सॊ स्थाराई वव्तरीम
सेवा ऩुमावउनु ऩनेछ।

१२०. प्रदे श सहकायी ववकास फोडवको गठन: (१) सहकायी ऺेत्रको
ववकास,

व्मवस्थाऩन,

प्रवद्धवन

य

सम्फद्धवन

कामवहरुको

रातग

दे हामका ऩदातधकायी यहने गयी प्रदे श स्तयभा एक प्रदे श सहकायी
ववकास फोडव यहनेछ:-

(क) भन्त्री, बूतभ व्मवस्था, कृवष तथा सहकायी भन्त्रारम
-अध्मऺ

(ख) प्रदे श सयकायफाट सहकायी ऺेत्रभा ऩन्र वषव
अनुबव प्राप्त व्मशक्त भध्मेफाट भनोनीत एकजना
-उऩाध्मऺ
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(ग) सशचव, आतथवक भातभरा तथा मोजना भन्त्रारम
-सदस्म
(घ) सशचव, उद्योग, ऩमवटन, वन
भन्त्रारम

तथा

वातावयण
-सदस्म

(ङ) सशचव, साभाशजक ववकास भन्त्रारम
(च) सशचव, बूतभ
भन्त्रारम

व्मवस्था, कृवष

-सदस्म
तथा

सहकायी
-सदस्म

(छ) अध्मऺ, प्रदे श सहकायी सॊ घ

-सदस्म

(झ) यशजष्डाय

-सदस्म

(ज) प्रतततनतध, प्रदे श नीतत तथा मोजना आमोग -सदस्म
(ञ) प्रदे श

ववषमगत

सहकायी

भध्मेफाट तनवावशचत एक जना

(ट) शजल्रा

सहकायी

तनवावशचत एक जना

सॊ घका

सॊ घका

अध्मऺहरु
-सदस्म

अध्मऺहरु

भध्मेफाट
-सदस्म

(ठ) प्रदे श सयकायफाट भनोनीत कम्तीभा दश वषवसम्भ
सहकायी ऺेत्रको नेतत्ृ व गये का सहकायी सम्फन्धी
ववऻ दुई जना भवहरा सवहत तीन जना

-सदस्म

(ड) प्रदे श सयकायफाट भनोनीत स्नातको्तरय उ्तरीणव
बई सहकायी ऺेत्रभा कम्तीभा ऩाॉच वषव अनुबव
बएको व्मशक्त

-सदस्म सशचव

(२) उऩदपा (१) को खण्ड (ख ) य (ड) फभोशजभका

ऩदातधकायीको ऩदावतध चाय वषवको य खण्ड (ञ), (ट) य (ठ)
फभोशजभका सदस्मको ऩदावतध दुई वषवको हुनेछ।
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यहनेछ।

(३)

फोडवको

प्रभुख

कामवकायीको

रुऩभा

उऩाध्मऺ

(४) उऩदपा (१) फभोशजभको फोडवराई आवश्मक ऩने

कभवचायी प्रदे श सयकायको स्वीकृत दयफन्दी फभोशजभ भन्त्रारमरे
व्मवस्था गनेछ।

(५) उऩदपा (१) फभोशजभ फोडवको काभ, कतवव्म य

अतधकाय रगामत अन्म व्मवस्था तोवकए फभोशजभ हुनेछ।

१२१. सेवा सुववधा, काभ, कतवव्म य अतधकाय: (१) दपा १२०

फभोशजभको उऩाध्मऺरे प्रदे श सयकायको सशचव सयहको सुववधा य
सदस्म सशचवरे प्रदे श सयकायको उऩसशचव सयहको सेवा सुववधा
ऩाउनेछन्।

(२) उऩाध्मऺ य सदस्म सशचवको काभ, कतवव्म य

अतधकाय तोवकए फभोशजभ हुनेछ।

१२२. ऩद रयक्त हुने अवस्था: दे हामको अवस्थाभा उऩाध्मऺ य सदस्म
सशचवको ऩद रयक्त बएको भातननेछ:-

(क) प्रदे श सयकायसभऺ तरशखत याजीनाभा ददई स्वीकृत
बएभा,

(ख) भन्त्रारमको तसपारयसभा प्रदे श सयकायरे ऩदफाट
हटाएभा,

(ग) तनजको ऩदावतध ऩूया बएभा,

(घ) नैततक ऩतन दे शखने पौजदायी कसूयभा अदारतफाट
कसूयदाय ठहरयएभा,

(ङ) तनजको भृत्मु बएभा।
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१२३. कामावरम: प्रदे श सहकायी ववकास फोडवको कामावरम प्रदे श सयकायरे
तोकेको स्थानभा यहनेछ।

१२४. प्रततवेदन: प्रदे श

सहकायी

ववकास

फोडवरे

सम्ऩादन

गये का

कामवहरुको वववयण सवहतको वावषवक प्रततवेदन भन्त्रारम भापवत
प्रदे श सयकाय सभऺ ऩेश गनुव ऩनेछ।

१२५. ववबागको स्थाऩना: सहकायी सॊ घ सॊ स्थाहरुको तनमभन य प्रवद्धवनका
रातग

प्रदे श

सक्नेछ।

सयकायरे

प्रदे श सहकायी

ववबाग

स्थाऩना

१२६. प्रदे श सहकायी प्रशशऺारम स्थाऩना: प्रदे श सयकायरे

गनव

सहकायी

सम्फन्धी प्रशशऺण कामवाभ सञ्चारनका रातग प्रदे श सहकायी
प्रशशऺारम स्थाऩना गनेछ।

१२७. तनमभ फनाउने अतधकाय: मस ऐनको कामावन्वमन गनव प्रदे श
सयकायरे तनमभहरु फनाउन सक्नेछ।

१२८. भाऩदण्ड, तनदे शशका वा कामवववतध फनाउन सक्ने: मो ऐन वा मस
ऐन अन्तगवत फनेको तनमभको अतधनभा यही सहकायी सॊ स्थाको
दताव,

सञ्चारन,

कायफाहीराई

तनयीऺण

व्मवशस्थत

य

तथा

अनुगभन

प्रबावकायी

रगामतका

रूऩभा

सञ्चारन

काभ

गनव

भन्त्रारमरे आवश्मकता अनुसाय भाऩदण्ड, तनदे शशका वा कामवववतध
फनाई रागू गनव सक्नेछ।

१२९. मसै ऐन फभोशजभ बए गये को भातनने: प्रचतरत कानून फभोशजभ

व्मवस्था बई सहकायी सम्फन्धी काभ कायफाही प्रदे श सयकायको
अतधकायऺेत्र तबत्र ऩने जतत कुयाभा मसै ऐन फभोशजभ बए गये को
भातननेछ।
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अनुसूची-1

(दपा 11 को उऩदपा (१) सॉग सम्फशन्धत)
दताव दयखास्तको तनवेदनको ढाॉचा

श्री यशजष्डायज्मू,

तभतत:....../.../...

..........................।
भहोदम,

ववषम : सहकायी सॊ स्था दताव सम्फन्धभा।

हाभी दे हामका व्मशक्तहरू दे हामको सहकायी सॊ स्था दताव गयी ऩाउन

तऩतसर फभोशजभको वववयण तथा अन्म कागजात सवहत प्रदे श सहकायी
ऐन, 207६ को दपा 11 को उऩदपा (१) फभोशजभ मो तनवेदन ऩेश
गये का छौँ। उद्देश्म अनुरूऩ सॊ स्थारे तत्कार गने कामवहरूको मोजना य
प्रस्ताववत सॊ स्थाको ववतनमभ दुई प्रतत मसै साथ सॊ रग्न याखी ऩेश गये का
छौँ।

सॊ स्था सम्फन्धी वववयण
(क)
(ख)

प्रस्ताववत सहकायी सॊ स्थाको नाभ :

ठेगाना :

(ग) उद्देश्म :

(घ) भुख्म कामव :
(ङ) कामवऺेत्र :
(च) दावमत्व :
(छ)

(ज)

(झ)

सदस्म सॊ ख्मा :

(१) भवहरा .......... जना
(२)

ऩुरुष .......... जना

ॉ ीको यकभ :
प्राप्त शेमय ऩूज

प्राप्त प्रवेश शुल्कको यकभ :
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अनुसूची-2

(दपा 12 को उऩदपा (१) सॉग सम्फशन्धत)
प्रदे श सयकाय
3 नॊ. प्रदे श

.......................... भन्त्रारम
......................... कामावरम
.................................

सहकायी सॊस्था दताव प्रभाण-ऩत्रको ढाॉचा
दताव नॊ.:

दताव तभतत:
.............. प्रदे श सहकायी ऐन, 207६ को दपा १२ को उऩदपा (१)
फभोशजभ .......................... ............. राई सीतभत दावमत्व बएको

सहकायी सॊ स्था/सॊ घ दताव गयी स्वीकृत ववतनमभ सवहत मो प्रभाण-ऩत्र प्रदान
गरयएको छ।

सहकायी सॊस्थाको वगॉकयण : .................................
दताव गने अतधकायीको्
दस्तखत:
नाभ:

दजाव:

कामावरमको छाऩ:
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अनुसूची-३

(दपा १७ सॉग सम्फशन्धत)

(क) उत्ऩादक

सहकायी सॊस्थाको वगॉकयण

तथा

प्रशोधन

सहकायी

सॊ स्था: कृवष

(अन्नफारी,

तेरहनफारी, भसराफारी, दुग्ध, शचमा, कवप, उखु, परपूर,
तयकायी, ऩशुऩॊऺीऩारन, भाछा, दू ध,

भह आदद), जतडवुटी उद्योग,

खानी, उजाव, वन ऩैदावाय आदद सम्फन्धी कामव गने

सॊ स्था।

(ख) सेवा सहकायी सॊ स्था: थोक तथा खुरा, फजाय, बण्डायण, ढु वानी,
मातामात, ववऻ ऩयाभशव सेवा, सञ्चाय, ऩमवटन, ऩूवावधाय, प्रकाशन,
ववद्यारम, ववश्वववद्यारम, प्राववतधक शशऺारम, शशशु स्माहाय केन्र,

आदय तनकेतन, तारीभ तथा प्रशशऺण, स्वास््म सेवा, एम्वुरेन्स
सेवा, आवास, होटर तथा
सबास्थर,
ववतयण,

व्मामभशारा,

खानेऩानी,

ये ष्टुयाॉ, ट्राबर, ऩाकव तथा उद्यान,

तसॉचाइ,

पोहोयभैरा

ववद्युत

उत्ऩादन, प्रसायण

व्मवस्थाऩन,

सॊ करन तथा तफाी रगामतका कामव गने सॊ स्था।

कवाडी

य

साभग्री

(ग) वव्तरीम सहकायी सॊ स्था: सहकायी फैं क, फचत तथा ऋणको
कायोफाय, ववप्रेषण सेवा तथा फीभा कायोफाय गने सॊ स्था।

(घ) श्रतभक सहकायी सॊ स्था: श्रभ तथा सीऩभा आधारयत श्रतभकहरूको
स्वातभत्वभा स्थाऩना बएको सहकायी सॊ स्था।

(ङ) फहुउद्देश्मीम सहकायी सॊ स्था: दुई वा दुई बन्दा फढी ववषमको
कायोफाय गने सहकायी सॊ स्था।
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अनुसूची-4

(दपा 63 को उऩदपा (2) सॉग सम्फशन्धत)
स्वघोषणाऩत्रको ढाॉचा

रेखाऩयीऺक

भ

........................................

प्रभाण

ऩत्र

नॊ.

................ रे ....................... सहकायी सॊ स्था तर....................

को आ.व .................. को वावषवक रेखाऩयीऺण गनव य रेखा ऩयीऺकभा
तनमुशक्त हुन सहकायी ऐन तथा प्रचतरत कानू न फभोशजभ मोग्म यहेको
स्वघोषणा

गयी

मो

स्वघोषणा

ऩत्र

........................... भा ऩेश गदवछु।

.......................

सॊ स्था

रेखा ऩयीऺक श्री........................
दस्तखत: ................

प्र.ऩ.नॊ.: ..................
छाऩ:

प्रभाणीकयण तभतत: 2076।02।13
आऻारे,

याजकुभाय श्रे ष्ठ

प्रदे श सयकायको सशचव
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