
 

 

 

प्रदेश याजऩत्र 

गण्डकी प्रदेश सयकायद्वाया प्रकाङ्ञशत 

खण्ड ०१) ऩोखया, भाघ २७ गते, २०७५ सार (अङ्झतङ्चयक्ताङ्क १४ 
 

बाग १ 
प्रदेश सयकाय 

आन्तङ्चयक भाङ्झभरा तथा कानून भन्त्रारम 
 

नेऩारको सॊङ्जिधान फभोङ्ञजभ प्रदेश सबारे फनाएको देहाम फभोङ्ञजभको ऐन 
सिवसाधायणको जानकायीको राङ्झग प्रकाशन गङ्चयएको छ । 

सम्फत ्२०७५ सारको ऐन नॊ. २० 
 

सहकायी सम्फन्धभा व्मिस्था गनव फनकेो ऐन 

 

प्रस्तािना: सहकायी भूल्म, भान्मता य ङ्झसद्धान्त अनङ्टरूऩ सिवसाधायण िा सभङ्टदामभा छङ्चयएय 
यहेको ऩूॉजी, प्रङ्जिङ्झध, ऻान, सीऩ, श्रभ तथा प्रङ्झतबाराई स्िािरम्फन तथा ऩायस्ऩङ्चयकताका 
आधायभा एकीकृत गदै सदस्महरुको आङ्झथवक, साभाङ्ञजक तथा साॊस्कृङ्झतक उङ्ङमन एिॊ 
सभाजिाद उन्भङ्टख अथवतन्त्रको ङ्जिकास गनव सभङ्टदामभा आधाङ्चयत सदस्म केङ्ञन्ित, 
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रोकताङ्ञन्त्रक, स्िामत्त य स्िशाङ्झसत सॊगठनका रूऩभा सहकायी सङ्घ, सॊस्थाको दताव, 
सञ्चारन, ङ्झनमभन तथा प्रिद्धवन सम्फन्धी व्मिस्था गनव िाञ्छनीम बएकोरे, 

            गण्डकी प्रदेशको प्रदेश सबारे मो ऐन फनाएको छ। 

 

ऩङ्चयच्छेद –१ 

प्रायङ्ञम्बक 

१.  सॊङ्ञऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस ऐनको नाभ “सहकायी ऐन, २०७5” यहेको छ । 

(२) मो ऐन तङ्टरुन्त प्रायम्ब हङ्टनेछ । 

(३) मो ऐन गण्डकी प्रदेशबय रागू हङ्टनेछ ।  

२.  ऩङ्चयबाषा: ङ्जिषम िा प्रसङ्गरे अको अथव नरागभेा मस ऐनभा, - 
(क) “आन्तङ्चयक कामवङ्जिङ्झध” बङ्ङारे सहकायी सॊस्थारे दपा 2५ फभोङ्ञजभ 
फनाएको आन्तङ्चयक कामवङ्जिङ्झध सम्झनङ्ट ऩछव ।  

(ख) “कसूय”  बङ्ङारे दपा 84 फभोङ्ञजभको कसूय सम्झनङ्ट ऩछव । 

(ग)  “तोङ्जकएको” िा “तोङ्जकए फभोङ्ञजभ” बङ्ङारे मस ऐन अन्तगवत फनकेो 
ङ्झनमभभा तोङ्जकएको िा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ सम्झनङ्ट ऩछव । 

(घ) "दताव अङ्झधकायी" बङ्ङारे  दपा 74 फभोङ्ञजभको दताव अङ्झधकायी सम्झनङ्ट 
ऩछव । 

(ङ)  “ऩङ्चयिाय” बङ्ङारे सदस्मको ऩङ्झत िा ऩत्नी, छोया, फङ्टहायी, छोयी, धभवऩ ङ्टत्र, 

धभवऩ ङ्टत्री, फाफङ्ट, आभा, सौतेनी आभा य आपूरे ऩारन ऩोषण गनङ्टव ऩने 
दाजङ्ट, बाउजू, बाइ, फङ्टहायी य ङ्छददी, फङ्जहनी सम्झनङ्ट ऩछव । 

तय सो शब्दरे अॊशफण्डा गयी िा भानो छङ्ट ङ्जिई आ-आफ्नो ऩेशा 
व्मिसाम गयी फसेको ऩङ्चयिायको सदस्मराई जनाउने छैन ।  

(च) “प्राथङ्झभक ऩूॉजी कोष” बङ्ङारे शेमय ऩूॉजी य जगडेा कोष बङे्ङ सम्झनङ्ट 
ऩछव । 

(छ) “फचत” बङ्ङारे सदस्मरे सहकायी सॊस्थाभा जम्भा गयेको यकभ 
सम्झनङ्ट ऩछव । 

(ज) “भन्त्रारम” बङ्ङारे सहकायी सम्फन्धी ङ्जिषम हेने प्रदेश सयकायको 
भन्त्रारम सम्झनङ्ट ऩछव ।  

(झ) “भङ्टख्म कायोफाय” बङ्ङारे सॊस्था िा सङ्घरे सञ्चारन गयेको व्मिसाङ्जमक 
ङ्जिमाकराऩहरूभा ऩङ्झछल्रो आङ्झथवक िषवसम्भभा ऩङ्चयचाङ्झरत फचतको 
दाङ्जमत्ि य ऩङ्झछल्रो आङ्झथवक िषवको सदस्म तपव को खङ्चयद िा ङ्झफिी 
कायोफायभा कम्तीभा तीस प्रङ्झतशतबन्दा फढी ङ्जहस्सा बएको कायोफाय 
सम्झनङ्ट ऩछव । 



खण्ड ०१) अङ्झतङ्चयक्ताङ्क 14  प्रदेश याजऩत्र बाग १ ङ्झभङ्झत २०७५।1०।27 

 

3 
 

(ञ) “रेखा सङ्टऩङ्चयिेऺण सङ्झभङ्झत” बङ्ङारे दपा 4५ फभोङ्ञजभको रेखा 
सङ्टऩङ्चयिेऺण सङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट ऩछव ।  

(ट) “ङ्जिङ्झनमभ” बङ्ङारे सम्फङ्ञन्धत सहकायी सॊस्थारे दपा 2४ फभोङ्ञजभ 
फनाएको ङ्जिङ्झनमभ सम्झनङ्ट ऩछव । 

(ठ) “शेमय” बङ्ङारे सहकायी सॊस्थाको शेमय ऩूॉजीको ङ्जिबाङ्ञजत अॊश सम्झनङ्ट 
ऩछव । 

(ड) “स्थानीम तह” बङ्ङारे गाॉउऩाङ्झरका य नगयऩाङ्झरका सम्झनङ्ट ऩछव य सो 
शब्दरे  उऩभहानगयऩाङ्झरका य भहानगयऩाङ्झरकाराई सभेत जनाउॉछ 
।  

(ढ)  “सन्दबव ब्माज दय” बङ्ङारे दपा ४८ फभोङ्ञजभ ङ्झनधावयण गङ्चयएको 
ब्माज दय सम्झनङ्ट ऩछव । 

(ण) “सञ्चारक” बङ्ङारे सङ्झभङ्झतको सदस्म सम्झनङ्ट ऩछव य सो शब्दरे 
सङ्झभङ्झतको ऩदाङ्झधकायीराई सभेत जनाउॉछ ।  

(त)  “सदस्म” बङ्ङारे सहकायी सॊस्थाको सदस्मता प्राप् त गयेको व्मङ्ञक्त 
सम्झनङ्ट ऩछव । 

(थ) “सङ्झभङ्झत” बङ्ङारे दपा 3८ को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सञ्चारक 
सङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट ऩछव ।  

(द)  “सहकायी सॊस्था” बङ्ङारे सॊस्था, सङ्घ य प्रदेश सहकायी फैंकराई 
सम्झनङ्ट ऩछव । 

(ध) "सॊस्था" बङ्ङारे दपा ३ फभोङ्ञजभ गठन बई दपा १३ फभोङ्ञजभ 
दताव बएको ङ्जिषमगत िा फहङ्टउदे्दश्मीम सॊस्था सम्झनङ्ट ऩछव । 

(न) "सङ्घ” बङ्ङारे दपा १३ फभोङ्ञजभ दताव बएका ङ्ञजल्रा ङ्जिषमगत 
सहकायी सङ्घ, ङ्ञजल्रा सहकायी सङ्घ, प्रदेश ङ्जिषमगत सहकायी सङ्घ य 
प्रदेश सहकायी सङ्घराई सम्झनङ्ट ऩछव । 

(ऩ) "सहकायी फैंक” बङ्ङारे दपा १० फभोङ्ञजभ दताव बएको प्रदेश 
सहकायी फैंकराई सम्झनङ्ट ऩछव।  

(प) “सहकायी भूल्म” बङ्ङारे स्िािरम्िन, स्ि-उत्तयदाङ्जमत्ि, रोकतन्त्र, 
सभानता, सभता, ऐक्मफद्धता, ईभान्दायी, खङ्टराऩन, साभाङ्ञजक 
उत्तयदाङ्जमत्ि तथा अरूको हेयचाह गने रगामतका अन्तयावङ्जिम 
भान्मता प्राप्त सहकायी सम्फन्धी भूल्म सम्झनङ्ट ऩछव ।  

(फ)  “सहकायी भान्मता” बङ्ङारे साभाङ्ञजक उत्तयदाङ्जमत्ि िहन गने, गैय 
सदस्मसॉग कायोिय नगने, सकायात्भक कामव गने रगामतका 
अन्तयावङ्जिम भान्मता प्राप्त सहकायी सम्फन्धी भान्मता सम्झनङ्ट ऩछव ।  
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(ब)  “सहकायी ङ्झसद्धान्त” बङ्ङारे स्िेङ्ञच्छक तथा खङ्टरा सदस्मता, 
सदस्मद्धाया रोकताङ्ञन्त्रक ङ्झनमन्त्रण, सदस्मको आङ्झथवक सहबाङ्झगता, 
स्िामत्तता य स्ितन्त्रता, ङ्ञशऺा, ताङ्झरभ य सूचना, सहकायी-
सहकायीफीच ऩायस्ऩङ्चयक सहमोग य सभङ्टदामसॉगको सयोकाय 
रगामतका अन्तयावङ्जिम भान्मता प्राप्त सहकायी सम्फन्धी ङ्झसद्धान्त 
सम्झनङ्ट ऩछव । 

(भ) “सॊस्थाको व्मिसाम” बङ्ङारे सहकायी सॊस्थाको ङ्जिङ्झनमभभा व्मिस्था 
बए फभोङ्ञजभ सञ्चाङ्झरत व्मिसाङ्जमक ङ्जिमाकराऩ सम्झनङ्ट ऩछव ।  

(म) “साधायण सबा” बङ्ङारे सहकायी सॊस्था, सङ्घ य प्रदेश सहकायी 
फैंकको साधायण सबा सम्झनङ्ट ऩछव ।  

 

ऩङ्चयच्छेद–२ 

सहकायी सॊस्थाको गठन तथा दताव 
३. सॊस्थाको गठन: (१) कम्तीभा उनन्तीस जना नेऩारी नागङ्चयकहरू आऩसभा ङ्झभरी 

ङ्जिषमगत िा फहङ्टउदे्दश्मीम सहकायी सॊस्था गठन गनव सक्नेछन ्।  

(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन श्रङ्झभक, मङ्टिा, 
भङ्जहरा, अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञक्त रगामतरे आफ्नो श्रभ िा सीऩभा आधाङ्चयत बई 
व्मिसाम गने सहकायी सॊस्थाको हकभा ऩन्रजना नेऩारी नागङ्चयकहरू बए ऩङ्झन 
सॊस्था गठन गनव सक्नेछन ्। 

(३) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन 
भहानगयऩाङ्झरका य उऩभहानगयऩाङ्झरका ऺेत्रभा फचत तथा ऋणको कायोफाय गने 
सॊस्था गठन गदाव कम्तीभा एकसम एक जना नेऩारी नागङ्चयकहरूको सहबाङ्झगता 
हङ्टन ङ्टऩनेछ । 

(४) मस दपा फभोङ्ञजभ सॊस्था गठन गदाव एक ऩङ्चयिाय एक सदस्मका 
दयरे उऩदपा (१), (२) िा (३) भा उङ्ञल्रङ्ञखत सङ्ख्मा ऩङ्टगकेो हङ्टन ङ्टऩनेछ ।  

तय दपा १३ फभोङ्ञजभ सॊस्था दताव बइसकेऩङ्झछ एकै ऩङ्चयिायका एकबन्दा 
फढी व्मङ्ञक्तरे सो सॊस्थाको सदस्मता ङ्झरन फाधा ऩनेछैन ।  

(५) मस दपाभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन नेऩार 
सयकाय, प्रदेश सयकाय, स्थानीम तह िा त्मस्ता सयकाय िा तहको अनङ्टदान िा 
स्िाङ्झभत्िभा सञ्चाङ्झरत ङ्जिद्यारम, ङ्जिश्वङ्जिद्यारम िा सॊगङ्छठत सॊस्थाफाट ऩाङ्चयश्रङ्झभक 
ऩाउने ऩदभा फहार यहेका कम्तीभा एक सम एक जना कभवचायी, ङ्ञशऺक िा 
प्राध्माऩकहरुरे आऩसभा ङ्झभरी प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ दताव बएको आफ्नो ऩेशागत 
सॊगठनका आधायभा सदस्मता, प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्ि य सेिा सञ्चारनभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभका 
शतव, फन्देजहरु ऩारना गने गयी सॊस्था गठन गनव सक्नेछन ्। 
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तय एक सम एक जनाबन्दा कभ सॊख्मा यहेको एउटै कामावरम, ङ्जिश्वङ्जिद्यारम, 
ङ्जिद्यारम िा सॊगङ्छठत सॊस्थाभा कम्तीभा तीस जना कभवचायी, ङ्ञशऺक िा 
प्राध्माऩकहरुरे आऩसभा ङ्झभरी सदस्मता, प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्ि य सेिा सञ्चारनभा तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभका शतव फन्देजहरु ऩारना गने गयी सॊस्था गठन गनव सक्नेछन ्।  

 

४. ङ्ञजल्रा ङ्जिषमगत सहकायी सङ्घको गठन : सहकायी व्मिसामको ङ्जिकास, प्रिद्धवन य 
फजायीकयण रगामतका कामव गनव दपा १३ फभोङ्ञजभ दताव बई कामवयत यहेका 
कम्तीभा एघायिटा सॊस्थाहरूरे आऩसभा ङ्झभरी आफ्नो ङ्जिषमको ङ्ञजल्रा ङ्जिषमगत 
सहकायी सङ्घ गठन गनव सक्नेछन ्। 

तय नेऩार सयकायरे “क” िगव बनी तोकेका दङ्टगवभ ऺेत्रका ङ्ञजल्राहरूभा 
कम्तीभा छिटा सॊस्थाहरू आऩसभा ङ्झभरी ङ्ञजल्रा ङ्जिषमगत सहकायी सङ्घ गठन गनव 
सक्नेछन ्।  

५. ङ्ञजल्रा सहकायी सङ्घको गठन : सहकायी व्मिसामको ङ्जिकास, प्रिद्धवन तथा फजायीकयण 
रगामतका कामवभा टेिा ऩङ्टर् माउन दपा १३ फभोङ्ञजभ दताव बएका कम्तीभा ऩन्रिटा 
सॊस्था िा ङ्ञजल्रा ङ्जिषमगत सहकायी सङ्घहरू आऩसभा ङ्झभरी ङ्ञजल्रा सहकायी सङ्घ 
गठन गनव सक्नेछन ्।  

तय, 
(१) नेऩार सयकायरे “क” िगव बनी तोकेका दङ्टगवभ ऺेत्रका ङ्ञजल्राहरूभा 

कम्तीभा सातिटा सॊस्थाहरू आऩसभा ङ्झभरी ङ्ञजल्रा सहकायी सङ्घ गठन गनव सक्नेछन ्
।  

(२) मसयी सङ्घ गठन गदाव दताव बएका ङ्ञजल्राबङ्चयका ऩचास प्रङ्झतशतबन्दा 
फढी ङ्जिषमगत सहकायी सङ्घहरू सभािेश गङ्चयएको हङ्टन ङ्ट ऩनेछ ।  

६. प्रदेश ङ्जिषमगत सहकायी सङ्घ गठन: सहकायी व्मिसामको ङ्जिकास, प्रिद्धवन तथा 
फजायीकयण रगामतका कामवभा टेिा ऩङ्टर् माउन दपा १३ फभोङ्ञजभ दताव बएका 
कम्तीभा ऩाॉचिटा ङ्ञजल्राका ऩच्चीसिटा ङ्जिषमगत सहकायी सॊस्थाहरू िा ङ्ञजल्रा 
ङ्जिषमगत सहकायी सङ्घहरू ङ्झभरी आफ्नो ङ्जिषमको प्रदेश ङ्जिषमगत सहकायी सङ्घ 
गठन गनव सक्नेछन ्। 

         तय मसयी सङ्घ गठन गदाव दताव बएका प्रदेशबङ्चयका ऩचास प्रङ्झतशतबन्दा फढी 
ङ्ञजल्रा  ङ्जिषमगत सहकायी सङ्घहरू सभािेश गङ्चयएको हङ्टन ङ्टऩनेछ । 

७. प्रदेश सहकायी सङ्घ गठन: सहकायी व्मिसामको ङ्जिकास, प्रफद्धवन तथा फजायीकयण 
रगामतका कामवभा टेिा ऩङ्टर् माउन दपा १३ फभोङ्ञजभ दताव बएका कम्तीभा ऩाॉचिटा  
ङ्ञजल्राका एकतीसिटा सॊस्थाहरू िा ङ्ञजल्रा ङ्जिषमगत सहकायी सङ्घहरू िा ङ्ञजल्रा 
सहकायी सङ्घहरू िा प्रदेश ङ्जिषमगत सहकायी सङ्घहरू आऩसभा ङ्झभरी प्रदेश सहकायी 
सङ्घ गठन गनव सक्नेछन ्।  



खण्ड ०१) अङ्झतङ्चयक्ताङ्क 14  प्रदेश याजऩत्र बाग १ ङ्झभङ्झत २०७५।1०।27 

 

6 
 

तय मसयी सङ्घ गठन गदाव प्रदेशभा दताव बएका ङ्ञजल्रा ङ्जिषमगत सहकायी 
सङ्घहरू, ङ्ञजल्रा सहकायी सङ्घहरू य प्रदेश ङ्जिषमगत सहकायी सङ्घहरू प्रत्मेकको 
ऩचास प्रङ्झतशतबन्दा फढी सङ्घहरू सभािेश गङ्चयएको हङ्टन ङ्टऩनेछ । 

८. ङ्जिङ्ञशष्टीकृत सहकायी सङ्घ गठन: (१) दपा १३ फभोङ्ञजभ दताव बएका कम्तीभा 
ऩच्चीसिटा फहङ्टउदे्दश्मीम िा ङ्जिषमगत सॊस्थाहरूरे आऩसभा ङ्झभरी जरङ्जिद्यङ्टत 
आमोजना, यासामङ्झनक भर िा जैङ्जिक भर कायखाना, पोहोयभैरा व्मिस्थाऩन, 
आिासीम ऩङ्चयमोजना, मातामात, बायी कृङ्जष उऩकयण, परपूर प्रशोधन, जडीफङ्टटी 
प्रशोधन, ङ्ञचनी उद्योग, शीत बण्डाय, अस्ऩतार, ङ्ञशऺारम, प्राङ्जिङ्झधक ङ्ञशऺारम, 

प्रमोगशारा, अत्माधङ्टङ्झनक ऩशङ्टफधशारा, दङ्टग्ध प्रशोधन केन्ि जस्ता ठूरा रगानी 
चाङ्जहने उत्ऩादन कामव गनव िा सदस्मका साझा आिश्मकताका िस्तङ्ट िा सेिाको 
ऩङ्चयऩूङ्झतव गनव ङ्जिङ्ञशष्टीकृत सङ्घ गठन गनव सक्नेछन ् । मो ऩूणवरूऩरे व्मिसाङ्जमक 
सॊस्था हङ्टनेछ य मसराई कङ्ट नै सङ्घ, भहासङ्घभा च ङ्टङे्ङ य च ङ्टङ्झनन ेअङ्झधकाय यहने छैन ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ङ्जिङ्ञशष्टीकृत सहकायी सङ्घको सञ्चारन 
सम्फन्धी प्रङ्जिमा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

9. सङ्घ गठन गनव नसङ्जकन:े दपा 4,5,6 य ७ भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन 
एक ङ्ञजल्राभा एकै प्रकृङ्झतको एकबन्दा फढी ङ्ञजल्रा ङ्जिषमगत सहकायी सङ्घ िा 
ङ्ञजल्रा सहकायी सङ्घ, प्रदेशभा एकै प्रकृङ्झतको एकबन्दा फढी प्रदेश ङ्जिषमगत 
सहकायी सङ्घ िा प्रदेश सहकायी सङ्घ गठन गनव सङ्जकन ेछैन । 

  

१०. प्रदेश सहकायी फैंक गठन य सञ्चारन सम्फन्धी व्मिस्था: (१) गण्डकी प्रदेशभा एक 
प्रदेश सहकायी फैंक गठन गनव सङ्जकनेछ ।  

(२) प्रदेश सहकायी फैंकको गठन, सञ्चारन सम्फन्धी व्मिस्था तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

1१. दताव नगयी सहकायी सॊस्था सञ्चारन गनव नहङ्टन:े कसैरे ऩङ्झन मस ऐन फभोङ्ञजभ दताव 
नगयी सहकायी सॊस्था सञ्चारन गनव हङ्टॉदैन ।   

१२. दतावको राङ्झग दयखास्त ङ्छदनङ्ट ऩने: (१) मस ऐन फभोङ्ञजभ गठन बएका देहाम 
फभोङ्ञजभका सहकायी सॊस्थारे दतावका राङ्झग अनङ्टसूची -१ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा दताव 
अङ्झधकायी सभऺ दयखास्त ङ्छदनङ्टऩनेछ्-  

(क) ङ्ञजल्रा ङ्जिषमगत सहकायी सङ्घ, 
(ख) ङ्ञजल्रा सहकायी सङ्घ, 
(ग) प्रदेश ङ्जिषमगत सहकायी सङ्घ, 
(घ) प्रदेश सहकायी सङ्घ, 
(ङ) प्रदेश सहकायी फैंक, 
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(च) एक स्थानीम तहबन्दा फढी तय प्रदेश ङ्झबत्र कामवऺ ेत्र हङ्टन े
ङ्जिङ्ञशङ्जष्टकृत सहकायी सङ्घ, 

(छ) एकबन्दा फढी स्थानीम तह कामवऺ ेत्र बएका सहकायी 
सॊस्थाहरू, 

(ज) एकबन्दा फढी ङ्ञजल्रा तय प्रदेशङ्झबत्र भात्र कामवऺ ेत्र बएका 
सहकायी सॊस्थाहरू। 

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

(क) सहकायी सॊस्थाको प्रस्ताङ्जित ङ्जिङ्झनमभ, 

(ख) सहकायी सॊस्था सञ्चारनको सम्बाव्मता अध्ममन प्रङ्झतिेदन, 

(ग) सदस्मरे ङ्झरन स्िीकाय गयेको शेमय सङ्ख्मा य शेमय यकभको 
ङ्जिियण, 

(घ) तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अन्म ङ्जिियण ।  

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको प्रदेश सहकायी फैंक दतावका राङ्झग 
दयखास्तका साथभा उऩदपा (२) भा उल्रेङ्ञखत कागजातहरुका अङ्झतङ्चयक्त नेऩार 
याि फैंकको ऩूिव स्िीकृङ्झत ऩत्र सभेत सॊरग्न गनङ्टव ऩनेछ । 

१३. दताव गनङ्टव ऩने: (१) दपा १२ को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्राप् त दयखास्त सङ्जहतका 
कागजातहरू छानङ्झफन गदाव देहाम फभोङ्ञजभ बएको ऩाइएभा दताव अङ्झधकायीरे 
दयखास्त ऩयेको ङ्झभङ्झतरे तीस ङ्छदनङ्झबत्र त्मस्तो सहकायी सॊस्था दताव गयी अनङ्टसूची-२ 
को ढाॉचाभा दताव प्रभाणऩत्र ङ्छदनङ्टऩनेछ ।  

(क) दयखास्त साथ ऩेश बएको ङ्जिङ्झनमभ मो ऐन तथा मस ऐन 
अन्तगवत फनेको ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ यहेको,  

(ख) प्रस्ताङ्जित सॊस्था सहकायी भूल्म, भान्मता य ङ्झसद्धान्त अनङ्टरूऩ 
सञ्चारन हङ्टन सक्न ेआधाय यहेको, 

(ग) सहकायी सॊस्था सभङ्टदामभा आधाङ्चयत एिॊ सदस्म केङ्ञन्ित बई 
सञ्चारन य ङ्झनमन्त्रण हङ्टन सक्ने स्ऩष्ट आधाय यहेको । 

(घ) तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अन्म आधायहरु ऩूया बएको ।  
(2) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ छानङ्झफन गदाव प्रस्ताङ्जित सहकायी सॊस्थाको 

ङ्जिङ्झनमभको कङ्ट नै कङ्ट या सॊशोधन गनङ्टवऩने देङ्ञखएभा दताव अङ्झधकायीरे त्मस्तो सॊशोधन 
गनङ्टवऩने व्महोया खङ्टराई दयखास्त प्राप् त बएको ङ्झभङ्झतरे ऩन्र ङ्छदनङ्झबत्र ङ्झनिेदकराई 
सूचना ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

(3) मस ऐनभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन मो ऐन प्रायम्ब 
हङ्टॉदाका फखत दताव बई सञ्चारनभा यहेका एकबन्दा फढी स्थानीम तह तय प्रदेशङ्झबत्र 
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कामवऺ ेत्र कामभ गङ्चयएका सहकायी सॊस्था मसै ऐन फभोङ्ञजभ दताव बएको भाङ्झननेछ य 
मो ऐन प्रायम्ब बएको ङ्झभङ्झतरे छ भङ्जहनाङ्झबत्र त्मस्ता सहकायी सॊस्थारे मस ऐन 
फभोङ्ञजभ दताव अङ्झधकायी सभऺ आफ्नो दताव प्रभाणऩत्र य अन्म ङ्जिियण सङ्जहत 
अनङ्टसूची -१को ढाॉचाभा दताव अङ्झधकायी सभऺ ङ्झनिेदन ऩेश गयी अद्यािङ्झधक गनङ्टवऩनेछ 
। 

(४) मस दपा फभोङ्ञजभ सहकायी सॊस्था दताव गदाव दताव अङ्झधकायीरे 
त्मस्तो सहकायी सॊस्थारे ऩारना गनङ्टवऩने गयी अन्म कङ्ट नै शतव तोक्न सक्नेछ ।  

(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ शतव तोङ्जकएकोभा सोको ऩारना गनङ्टव 
सम्फङ्ञन्धत सहकायी सॊस्थाको कतवव्म हङ्टनेछ। 

(६) सहकायी सॊस्थारे प्रदेश सहकायी सङ्घ, प्रदेश ङ्जिषमगत सहकायी सङ्घ 
तथा प्रदेश सहकायी फैंक िा साना ङ्जकसान फैंकको सदस्मता ङ्झरन सक्नेछ । 

१४. दताव गनव अस्िीकाय गनव सक्न:े (१) दपा १२ को उऩदपा (२) य दपा १३ को 
उऩदपा (१) फभोङ्ञजभका अिस्था नबएभा, सोही दपा फभोङ्ञजभ ङ्जिङ्झनमभ सॊशोधनको 
राङ्झग सूचना ङ्छदएको अिङ्झधङ्झबत्र ङ्झनिेदकरे सॊशोधन गनव अस्िीकाय गयेभा त्मस्तो 
सूचना ऩाएको ङ्झभङ्झतरे तीस ङ्छदनङ्झबत्र ङ्जिङ्झनमभ सॊशोधन नगयेभा िा सूचनाभा उल्रेख 
बए फभोङ्ञजभ हङ्टन ेगयी ङ्जिङ्झनमभ सॊशोधन नगयेभा दताव अङ्झधकायीरे त्मस्तो सहकायी 
सॊस्था दताव गनव अस्िीकाय गनव सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सहकायी सॊस्था दताव गनव अस्िीकाय गयेकोभा 
दताव अङ्झधकायीरे कायण खङ्टराई तीन ङ्छदनङ्झबत्र सोको जानकायी सम्फङ्ञन्धत 
ङ्झनिेदकराई ङ्छदनङ्टऩनेछ ।  

१५. सहकायी सॊस्था सङ्गङ्छठत सॊस्था हङ्टन:े (१) सहकायी सॊस्था अङ्जिङ्ञच्छङ्ङ, 
उत्तयाङ्झधकायिारा, एक, स्िशाङ्झसत य सङ्गङ्छठत सॊस्था हङ्टनेछ । 

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

(३) सहकायी सॊस्थारे मस ऐनको अधीनभा यही व्मङ्ञक्त सयह चर अचर 
सम्ऩङ्ञत्त प्राप् त,  उऩबोग, ङ्झफिी िा अन्म व्मिस्था गनव सक्नेछ।  

(४) सहकायी सॊस्थारे व्मङ्ञक्त सयह आफ्नो नाभफाट नाङ्झरस उजङ्टय गनव य 
सो उऩय ऩङ्झन सोही नाभफाट नाङ्झरस उजङ्टय राग्न सक्नेछ। 

(५) सहकायी सॊस्थारे व्मङ्ञक्त सयह कयाय गनव सक्नेछ । 

१६. सहकायी सॊस्थाको कामवऺ ते्र: (१) मो ऐन प्रायम्ब हङ्टॉदाका फखत सञ्चारनभा यहेका 
सॊस्थाहरूको कामवऺ ेत्र मसै ऐन फभोङ्ञजभ कामभ बएको भाङ्झननेछ ।  
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तय मो ऐन प्रायम्ब बएऩङ्झछ ती सॊस्थाहरूरे एक िषवङ्झबत्र देहामका ङ्जिियण 
खोरी दताव अङ्झधकायीसभऺ मो ऐन प्रायम्ब हङ्टॉदाका फखतसम्भको कामव सञ्चारन 
प्रङ्झतिेदन ऩेश गनङ्टवऩनेछ:- 

(क) भौजङ्टदा कामवऺ ेत्रको ङ्ञजल्रा, स्थानीम तह य िडा अनङ्टसायको 
सदस्मता ङ्झफस्तायको अिस्था, 

(ख) भौजङ्टदा कामवऺ ेत्रको ङ्ञजल्रा, स्थानीम तह य िडा अनङ्टसायको 
व्मिसाङ्जमक सेिा सञ्चारनको अिस्था, य 

(ग) तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अन्म ङ्जिियण । 

(२) दताव हङ्टॉदाका फखत एक स्थानीम तहङ्झबत्र कामवऺ ेत्र कामभ गयी 
व्मिसाम सञ्चारन गयेका सहकायी सॊस्थारे मस ऐन य तोङ्जकए फभोङ्ञजभ कामवऺ ेत्र 
ङ्झफस्ताय गनव ङ्झनिेदन ङ्छदन सक्नेछ।  

(3) मस दपाभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन जरङ्जिद्यङ्टत 
आमोजना, ङ्ञशऺा, बाङ्जषक, साङ्जहङ्ञत्मक, साॊस्कृङ्झतक, स्िास््म सेिा, सािवजङ्झनक मातामात, 
सञ्चाय, कृङ्जष िा िनजन्म ऩैदािायको उत्ऩादन, सञ्चम िा प्रशोधन गने जस्ता 
व्मिसाङ्जमक ऺेत्र एिॊ सदस्महरूको सहबाङ्झगता ङ्झफस्तायका कायण प्रायम्ब भै 
पयाङ्जकरो कामवऺ ेत्र आिश्मक ऩने सॊस्थाको कामव ऺेत्र दताव गदावका फखत नै 
प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको आधायभा कामभ गनव सङ्जकनेछ । 

(४) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ कामव सञ्चारन प्रङ्झतिेदन ऩेश बएऩङ्झछ दताव 
अङ्झधकायीरे आिश्मक जाॉचफङ्टझ गयी सम्फङ्ञन्धत सहकायी सॊस्थाराई देहाम फभोङ्ञजभ 
कामवऺ ेत्र ऩङ्टन्ङ्झनधावयण गनव ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्नेछ:– 

(क) उऩदपा (१) को खण्ड (क) फभोङ्ञजभको ङ्जिियणभा उङ्ञल्रङ्ञखत 
सदस्मता ङ्जिस्ताय नबएको िा तोङ्जकएको सङ्खख्माबन्दा कभ 
सदस्मता ङ्झफस्ताय बएको िा बौगोङ्झरक ङ्झनयन्तयता नबएको, 
ङ्ञजल्रा, स्थानीम तह य िडा ङ्ञझकी कामवऺ ेत्र घटाउन,े 

स्ऩष्टीकयण: मस खण्डको प्रमोजनको राङ्झग "बौगोङ्झरक 
ङ्झनयन्तयता" बङ्ङारे एक प्रशासकीम एकाइसॉग अको प्रशासकीम 
एकाइको सीभा जोङ्झडएको अिङ्ञस्थङ्झत सम्झनङ्ट ऩछव। 

(ख) उऩदपा (१) को खण्ड (ख) फभोङ्ञजभको ङ्जिियणभा कङ्ट नै 
व्मिसाङ्जमक सेिा सञ्चारन नबएको िा जम्भा कायोफायको 
तोङ्जकएको यकभ िा अनङ्टऩातबन्दा कभ यकभ िा अनङ्टऩातको 
व्मिसाङ्जमक सेिा सञ्चारन बएको देङ्ञखएको ङ्ञजल्रा, स्थानीम तह 
य िडा ङ्ञझकी कामवऺ ेत्र घटाउन,े 
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(ग) सॊस्थाको सञ्चारन खचव धाङ्ङे गयी व्मिसाङ्जमक कामवकङ्ट शरता 
फढाउन य सॊस्था सञ्चारनभा सदस्मको सहबाङ्झगताभूरक 
रोकताङ्ञन्त्रक ङ्झनमन्त्रण कामभ याख्न अङ्झतङ्चयक्त ङ्ञजल्रा, स्थानीम 
तह िा िडा ङ्ञझकी उऩमङ्टक्त कामवऺ ते्र कामभ याख्न,े 

(घ) व्मिसाङ्जमक एिॊ प्रिद्धवनात्भक सेिाका राङ्झग ङ्ञजल्रा ङ्जिषमगत 
सहकायी सङ्घ िा ङ्ञजल्रा सहकायी सङ्घको सदस्मताको प्राङ्झप्तराई 
सहज तङ्टल्माउन अङ्झतङ्चयक्त ङ्ञजल्रा, स्थानीम तह िा िडा ङ्ञझकी 
उऩमङ्टक्त कामवऺ ेत्र कामभ याख्न े। 

(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ दताव अङ्झधकायीरे ङ्झनदेशन ङ्छदएकोभा सहकायी 
सॊस्थारे एक िषवङ्झबत्र ङ्जिङ्झनमभ सॊशोधन गयी आफ्नो कामवऺ ेत्र ऩङ्टन्ङ्झनधावयण गनङ्टवऩनेछ 
। 

(६) उऩदपा (५) फभोङ्ञजभ सम्फङ्ञन्धत सहकायी सॊस्थारे तोङ्जकएको 
अिङ्झधङ्झबत्र आफ्नो कामवऺ ेत्र ऩङ्टन्ङ्झनधावयण नगयेभा दताव अङ्झधकायीरे त्मस्तो सहकायी 
सॊस्थाको कामवऺ ेत्र तीन भङ्जहनाङ्झबत्र ऩङ्टन्ङ्झनधावयण गनेछ । 

(७) उऩदपा (६) फभोङ्ञजभ दताव अङ्झधकायीरे कामवऺ ेत्र ऩङ्टन्ङ्झनधावयण 
गङ्चयङ्छदएकोभा ङ्ञचत्त नफङ्टझ्ने सहकायी सॊस्थारे कामवऺ ेत्र ऩङ्टन्ङ्झनधावयणको जानकायी 
ऩाएको ङ्झभङ्झतरे ऩैंतीस ङ्छदनङ्झबत्र भन्त्रारम सभऺ ऩङ्टनयािरोकनका राङ्झग ङ्झनिेदन ङ्छदन 
सक्नेछ । 

(८) उऩदपा (७) फभोङ्ञजभ प्राप्त ङ्झनिेदनभा भन्त्रारमरे साठी ङ्छदनङ्झबत्र 
ऩङ्टनयािरोकन गयी सक्नङ्टऩनेछ । भन्त्रारमरे ऩङ्टनयािरोकन गयी गयेको ङ्झनणवम 
अङ्ञन्तभ हङ्टनेछ। 

(९) मस दपाभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन सहकायी 
सॊस्थारे स्िेङ्ञच्छक रूऩभा जङ्टनसङ्टकै सभम कामवऺ ेत्र घटाउने गयी ऩङ्टन्ङ्झनधावयण गनव 
ङ्जिङ्झनमभ सॊशोधन गनव सक्नेछ।  

(१०) सङ्घ य  प्रदेश सहकायी फैंकको कामवऺ ेत्र देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ : 
(क) ङ्ञजल्रा ङ्जिषमगत सहकायी सङ्घ य ङ्ञजल्रा सहकायी सङ्घको 

हकभा एक ङ्ञजल्रा, 
(ख) प्रदेश ङ्जिषमगत सहकायी सङ्घ य प्रदेश सहकायी सङ्घको हकभा 

गण्डकी प्रदेश, 
(ग) प्रदेश सहकायी फैंकको हकभा गण्डकी प्रदेश । 

 
(११) कामवऺ ेत्र ङ्जिस्ताय तथा कामवऺ ेत्र ऩङ्टन्ङ्झनधावयण सम्फन्धी अन्म 

व्मिस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  
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१७. जानकायी ङ्छदनङ्ट ऩने : एक स्थानीम तहबन्दा फढी कामवऺ ेत्र याखी दताव बएका िा 
दताव बई सञ्चारनभा यहेका सहकायी सॊस्थाहरुरे स्थानीम तहभा सेिा सञ्चारन गदाव 
सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तहराई सञ्चाङ्झरत सेिाको ङ्जिियण जानकायी ङ्छदनङ्टऩनेछ । 

१८. ङ्जिषमगत आधायभा िगॉकयण: (१) सहकायी सॊस्थाको िगॉकयण देहाम फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ :- 

(क) उत्ऩादक सहकायी सॊस्था: कृङ्जष (अङ्ङ फारी, तेरहन फारी, 
भसरा फारी, दङ्टग्ध य दङ्टग्ध ऩदाथवजन्म, ङ्ञचमा, कपी, उखङ्ट, 
परपूर, तयकायी, ऩशङ्ट/ऩन्छीऩारन, भाछा, दूध, भौयीऩारन 
आङ्छद) जङ्झडिङ्टटी उद्योग, खानी, उजाव, िन ऩैदािाय आङ्छद 
सम्फन्धी कामव गने सॊस्था । 

(ख) सेिा सहकायी सॊस्था: मातामात, सञ्चाय, ऩमवटन, ऩूिावधाय, 
प्रकाशन, ङ्जिद्यारम, ङ्जिश्वङ्जिद्यारम, प्राङ्जिङ्झधक ङ्ञशऺारम, ङ्ञशशङ्ट 
स्माहाय केन्ि, िदृ्धाश्रभ, ताङ्झरभ तथा प्रङ्ञशऺण, ऩयाभशव सेिा, 
स्िास््म सेिा, एम्िङ्टरेन्स सेिा, आिास, होटर, येष्टङ्टयाॉ, ट्राबर, 
साहङ्झसक खेर, भनोयञ्जन, ऩाकव  तथा उद्यान, सबास्थर, 
व्मामभशारा, ङ्झसॉचाइ, ङ्जिद्यङ्टत ङ्जितयण, खानऩेानी, पोहोयभैरा 
व्मिस्थाऩन रगामतका कामव गने सॊस्था । 

(ग) ङ्जित्तीम सहकायी सॊस्था : सहकायी फैंक, फचत तथा ऋणको 
कायोफाय, ङ्जिप्रषेण सेिा तथा ङ्झफभा कायोफाय गने सॊस्था । 

(घ) उऩबोक्ता सहकायी सॊस्था : थोक तथा खङ्टिा, फजाय, बण्डायण, 
ढङ्टिानी, खङ्चयद, ङ्झफिी, किाडी साभग्री सङ्करन तथा ङ्झफिी 
रगामतका कामव गने सॊस्था । 

(ङ) फहङ्टउदे्दश्मीम सहकायी सॊस्था: दङ्टई िा दङ्टई बन्दा फढी ङ्जिषमको 
कायोफाय गने सहकायी सॊस्था। 

(२) उऩदपा (१) भा उङ्ञल्रङ्ञखत सहकायी सॊस्थाहरूको अङ्झतङ्चयक्त अन्म 
सॊस्थाहरू गठन गनव फाधा ऩने छैन ।  

१९. कायोफाय, व्मिसाम, उद्योग िा ऩङ्चयमोजना सञ्चारन गनव सक्न:े (१) दपा 1३ 
फभोङ्ञजभ दताव प्रभाणऩत्र प्राप् त गयेऩङ्झछ सहकायी सॊस्थारे दपा 2२ फभोङ्ञजभको 
उद्देश्म प्राङ्झप्तका राङ्झग मस ऐन य ङ्जिङ्झनमभको अधीनभा यही आिश्मक कायोफाय, 
व्मिसाम, उद्योग िा ऩङ्चयमोजना सञ्चारन गनव सक्नेछ ।  

(2) प्रचङ्झरत कानूनभा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन सहकायी 
सॊस्थारे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ कायोफाय, व्मिसाम, उद्योग िा ऩङ्चयमोजना सञ्चारन 
गनव छङ्ट िै सॊस्था दताव गनङ्टवऩने छैन। 
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तय त्मस्तो कायोफाय, व्मिसाम, उद्योग िा ऩङ्चयमोजना सञ्चारन गनव प्रचङ्झरत 
कानून फभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झतऩत्र, स्िीकृङ्झत िा इजाजतऩत्र ङ्झरनङ्टऩने यहेछ बने सो फभोङ्ञजभ 
अनङ्टभङ्झतऩत्र, स्िीकृङ्झत िा इजाजतऩत्र ङ्झरएय भात्र कायोफाय, व्मिसाम, उद्योग िा 
ऩङ्चयमोजना सञ्चारन गनङ्टव ऩनेछ।  

(3) उऩदपा (2) फभोङ्ञजभ सहकायी सॊस्थारे प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ 
अङ्झधकाय ऩाएको ङ्झनकाम िा अङ्झधकायीफाट अनङ्टभङ्झतऩत्र, स्िीकृङ्झत िा इजाजतऩत्र प्राप् त 
गयेभा ऩन्र ङ्छदनङ्झबत्र सोको जानकायी दताव अङ्झधकायीराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

(4) दङ्टई िा दङ्टईबन्दा फढी सहकायी सॊस्थारे सॊमङ्टक्त िा साझेदायीभा 
आफ्नो उत्ऩादन िा सेिाको फजायीकयणको राङ्झग मस ऐनको अधीनभा यही 
आिश्मक कायोफाय, व्मिसाम, उद्योग िा ऩङ्चयमोजना सञ्चारन गनव सक्नेछन ्। 

(5) उऩदपा (4) फभोङ्ञजभको कायोफाय, व्मिसाम, उद्योग िा ऩङ्चयमोजना 
सञ्चारन गने सम्फन्धी अन्म व्मिस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

(6) प्रचङ्झरत कानूनभा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन सहकायी 
सॊस्थारे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सञ्चारन गने कायोफाय, व्मिसाम, उद्योग िा 
ऩङ्चयमोजनाको उत्ऩादन सहकायी ब्राण्डभा ङ्झफिी ङ्झफतयण गनव सक्नेछन ्। 

तय प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामफाट त्मस्तो ब्राण्ड प्राङ्झप्तको 
स्िीकृङ्झत ङ्झरनङ्ट ऩने यहेछ बन ेसो फभोङ्ञजभ स्िीकृङ्झत ङ्झरनङ्टऩनेछ । 

(7) सहकायी सॊस्थारे उत्ऩादन गयेको िस्तङ्टहरूको उत्ऩङ्ञत्तको प्रभाण-ऩत्र 
जायी गने प्रङ्जिमा य आधाय सॊघीम कानून फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

२०. दाङ्जमत्ि सीङ्झभत हङ्टन:े (१) सहकायी सॊस्थाको कायोफायको सम्फन्धभा सदस्मको 
दाङ्जमत्ि ङ्झनजरे खङ्चयद गयेको िा खङ्चयद गनव स्िीकाय गयेको शेमयको अङ्झधकतभ 
यकभसम्भ भात्र सीङ्झभत यहनेछ।  

(२) सहकायी सॊस्थाको नाभभा “सहकायी”  य नाभको अन्त्मभा “ङ्झरङ्झभटेड” 

बङे्ङ शब्द याख्नङ्ट ऩनेछ।  

2१. सहकायीका भूल्म, भान्मता य ङ्झसद्धान्त ऩारना गनङ्टव ऩने : सहकायी सॊस्थाको गठन 
तथा सञ्चारन गदाव सहकायीका भूल्म, भान्मता य ङ्झसद्धान्तको ऩारना गनङ्टव ऩनेछ ।  

 

ऩङ्चयच्छेद–३ 

सॊस्था िा सङ्घको उद्दशे्म तथा कामव 
२२. सॊस्था िा सङ्घको उद्दशे्म : कामवऺ ेत्रभा आधाङ्चयत य सदस्म केङ्ञन्ित बई रोकताङ्ञन्त्रक 

ङ्झनमन्त्रणका आधायभा आफ्ना सदस्महरूको आङ्झथवक, साभाङ्ञजक तथा साॊस्कृङ्झतक 
उङ्ङमन गनङ्टव सॊस्था िा सङ्घको भङ्टख्म उदे्दश्म हङ्टनेछ ।   

२३. सॊस्था िा सङ्घको कामव: सॊस्था िा सङ्घका कामवहरू देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछन ्:- 
(क) सहकायीका भूल्म,भान्मता य ङ्झसद्धान्तहरूको ऩारना गने, गयाउन,े 
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(ख) सदस्म य आफ्नो व्मिसामको ङ्जहत प्रिद्धवन तथा सोको फजायीकयण 
गने,गयाउने, 

(ग) सदस्मराई ङ्ञशऺा, सूचना य ताङ्झरभ प्रदान गने ,गयाउने, 
(घ) सहकायी सॊस्थारे गने उत्ऩादन तथा सेिाको भाऩदण्ड ङ्झनधावयण गयी 
गङ्टणस्तय सङ्टधाय, आङ्झथवक स्थाङ्जमत्ि य जोङ्ञखभ व्मिस्थाऩन सम्फन्धी कामव 
गने,  

(ङ) आन्तङ्चयक ङ्झनमन्त्रण प्रणारी रागू गने,गयाउने, 
(च) सॊस्था िा सङ्घको व्मिसाङ्जमक प्रिद्धवन तथा ङ्जिकास सम्फन्धी 
ङ्जिमाकराऩहरू सञ्चारन गने,गयाउने, 

(छ) भन्त्रारम तथा दताव अङ्झधकायीको ङ्झनदेशन ऩारना गने, गयाउन,े 

(ज) सदस्म, सॊस्था िा सङ्घभा सङ्टशासन प्रिद्धवन गने, गयाउन,े 
(झ) सॊस्था िा सङ्घ फीचको ऩायस्ऩङ्चयक सहमोग अङ्झबिङृ्जद्ध गने, गयाउन,े 
(ञ) सहकायी सॊस्था िा सङ्घको रगानीराई कृङ्जष उत्ऩादन तथा प्रशोधन 
िा उत्ऩादनशीर ऺेत्रभा ऩङ्चयचारन गने, गयाउने,  

(ट) एक सहकायी एक उत्ऩादन कामविभ सञ्चारन गने, गयाउने,  

(ठ) ङ्जिङ्झनमभभा उङ्ञल्रङ्ञखत कामवहरू गने । 

 

ऩङ्चयच्छेद–४ 

ङ्जिङ्झनमभ तथा आन्तङ्चयक कामवङ्जिङ्झध 

२४. ङ्जिङ्झनमभ फनाउनङ्ट ऩने: (१) सहकायी सॊस्थारे मो ऐन, मस ऐन अन्तगवत फनकेो ङ्झनमभ, 
ङ्झनदेङ्ञशका, भाऩदण्ड य कामवङ्जिङ्झधको अधीनभा यही आफ्नो कामव सञ्चारनको राङ्झग 
ङ्जिङ्झनमभ फनाउनङ्ट ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ङ्जिङ्झनमभ दताव अङ्झधकायीफाट स्िीकृत 
बएऩङ्झछ रागू हङ्टनेछ। 

(३) उऩदपा (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन प्रदेश सहकायी 
फैंकको ङ्जिङ्झनमभ स्िीकृत गनङ्टव अङ्ञघ दताव अङ्झधकायीरे नऩेार याि फैंकको ऩयाभशव 
ङ्झरनङ्टऩनेछ । 

२५. आन्तङ्चयक कामवङ्जिङ्झध फनाउन सक्न े : (१) सहकायी सॊस्थारे मो ऐन, मस ऐन 
अन्तगवत फनेको ङ्झनमभ, ङ्झनदेङ्ञशका, भाऩदण्ड, कामवङ्जिङ्झध य ङ्जिङ्झनमभको अधीनभा यही 
आिश्मकता अनङ्टसाय आफ्नो आन्तङ्चयक कामवङ्जिङ्झध फनाउन सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको आन्तङ्चयक कामवङ्जिङ्झध सम्फङ्ञन्धत सॊस्थाको 
साधायण सबारे स्िीकृत गयेऩङ्झछ रागू हङ्टनेछ । 
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२६. ङ्जिङ्झनमभ य आन्तङ्चयक कामवङ्जिङ्झधभा सॊशोधन: (१) सहकायी सॊस्थाको साधायण सबाको 
कङ्ट र सदस्म सङ्खख्माको फहङ्टभतफाट ङ्जिङ्झनमभ य आन्तङ्चयक कामवङ्जिङ्झध सॊशोधन हङ्टन 
सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सॊशोधन बएको ङ्जिङ्झनमभ दताव अङ्झधकायीफाट 
स्िीकृत बएऩङ्झछ रागू हङ्टनेछ। 

ऩङ्चयच्छेद–५ 

सदस्मता 
२७. सॊस्थाको सदस्मता: (१) सोह्र िषव उभेय ऩूया गयेका देहाम फभोङ्ञजभका नेऩारी 

नागङ्चयकहरू सॊस्थाको सदस्म हङ्टन सक्नेछन ्:- 

(क) सॊस्थाको कामवऺ ेत्रङ्झबत्र फसोफास गङ्चययहेको,  

(ख) सॊस्थाको कम्तीभा एक शेमय खङ्चयद गयेको, 
(ग) सॊस्थाको ङ्जिङ्झनमभभा उङ्ञल्रङ्ञखत शतवहरू ऩारना गनव भञ्जङ्टय 

गयेको, 
(घ) सॊस्थाको ङ्ञजम्भेिायी ऩारना गनव भञ्जङ्टय बएको, 
(ङ) सॊस्थारे गयेको कायोफायसॉग प्रङ्झतस्ऩधाव हङ्टने गयी कायोफाय 

नगयेको । 

(२) मस ऐनभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन प्रदेश 
सयकायका ङ्झनकामहरू, स्थानीम तह, सॊस्थाको कामवऺ ेत्रङ्झबत्रका सहकायी ङ्जिद्यारम, 
साभङ्टदाङ्जमक ङ्जिद्यारम, गङ्टठी, स्थानीम क्रफ, स्थानीम तहभा गठन बएका उऩबोक्ता 
सभूहहरू सॊस्थाको सदस्म हङ्टन फाधा ऩने छैन ।  

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

२८. सदस्मता प्राप् त गनव ङ्झनिेदन ङ्छदनङ्ट ऩने: (१) सॊस्थाको सदस्मता ङ्झरन चाहन ेसम्फङ्ञन्धत 
व्मङ्ञक्तरे सॊस्थाको सङ्झभङ्झत सभऺ ङ्झनिेदन ङ्छदनङ्टऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनिेदन ऩयेको ङ्झभङ्झतरे ऩैंतीस ङ्छदनङ्झबत्र 
सङ्झभङ्झतरे मो ऐन, मस ऐन अन्तगवत फनेको ङ्झनमभ तथा ङ्जिङ्झनमभको अधीनभा यही 
सदस्मता प्रदान गने िा नगने ङ्झनणवम गनङ्टवऩनेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ङ्झनणवम गदाव सङ्झभङ्झतरे सदस्मता प्रदान नगने 
ङ्झनणवम गयेभा सोको कायण खोरी सात ङ्छदनङ्झबत्र ङ्झनिेदकराई जानकायी गयाउनङ्टऩनेछ 
। 

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ जानकायी ऩाएको ङ्झभङ्झतरे तीस ङ्छदनङ्झबत्र 
सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञक्तरे त्मस्तो सॊस्था उऩय दताव अङ्झधकायी सभऺ उजङ्टय गनव सक्नेछ। 
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(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ प्राप् त उजङ्टयी छानङ्झफन गदाव ङ्झनिेदकराई 
सदस्मता प्रदान गनङ्टवऩने देङ्ञखएभा दताव अङ्झधकायीरे त्मस्तो ङ्झनिेदकराई सदस्मता 
प्रदान गनवको राङ्झग सम्फङ्ञन्धत सॊस्थाराई आदेश ङ्छदन सक्नेछ। 

(६) उऩदपा (५) फभोङ्ञजभ कङ्ट नै आदेश प्राप्त बएभा सो आदेश प्राप् त 
गयेको सात ङ्छदनङ्झबत्र सम्फङ्ञन्धत सॊस्थारे ङ्झनिेदकराई सदस्मता प्रदान गयी सोको 
जानकायी दताव अङ्झधकायीराई ङ्छदनङ्टऩनेछ।  

२९. सदस्म हङ्टन नऩाउन े: (१) कङ्ट नै व्मङ्ञक्त एक स्थानीम तहको एकै प्रकृङ्झतका एकबन्दा 
फढी सॊस्थाको सदस्म हङ्टन ऩाउन ेछैन ।  

तय मो ऐन प्रायम्ब हङ्टन ङ्ट अङ्ञघ कङ्ट नै व्मङ्ञक्त एकै प्रकृङ्झतको एकबन्दा फढी 
सॊस्थाको सदस्म यहेको बए मो ऐन प्रायम्ब बएको ङ्झभङ्झतरे तीन िषवङ्झबत्र कङ्ट नै एक 
सॊस्थाको भात्र सदस्मता कामभ याख्नङ्ट ऩनेछ । 

(२) मो ऐन प्रायम्ब हङ्टॉदाका फखत कङ्ट नै सॊस्थाभा दपा 2७ को उऩदपा 
(२) भा उल्रेख बएदेङ्ञख फाहेकको अन्म कङ्ट नै कृङ्झत्रभ व्मङ्ञक्त सदस्म बएको बए 
ऩाॉच िषवङ्झबत्र सदस्मता अन्त्म गनङ्टव ऩनेछ ।  

 तय मो ऐन प्रायम्ब हङ्टन ङ्ट अङ्ञघ दताव बएको स्िास््म य ङ्ञशऺा सहकायी 
सॊस्थाको हकभा सॊघीम कानून फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

३०. सदस्म हङ्टन सक्न े : (१) दपा ४ फभोङ्ञजभको ङ्ञजल्रा ङ्जिषमगत सहकायी सङ्घभा 
ङ्ञजल्रा ङ्झबत्रका ङ्जिषमगत सॊस्थाहरू सदस्म हङ्टन सक्नेछन । 

(२) दपा ५ फभोङ्ञजभको ङ्ञजल्रा सहकायी सङ्घभा ङ्ञजल्राङ्झबत्रका सॊस्था य 
ङ्ञजल्रा ङ्जिषमगत सहकायी सङ्घहरू सदस्म हङ्टन सक्नेछन । 

(३) दपा ६ फभोङ्ञजभको प्रदेश ङ्जिषमगत सहकायी सङ्घभा प्रदेश ङ्झबत्रका 
ङ्जिषमगत सॊस्था य ङ्ञजल्रा ङ्जिषमगत सहकायी सङ्घहरू सदस्म हङ्टन सक्नछेन ्। 

(४) दपा ७ फभोङ्ञजभको प्रदेश सहकायी सङ्घभा प्रदेशङ्झबत्रका सॊस्था, 
ङ्ञजल्रा ङ्जिषमगत सहकायी सङ्घ, ङ्ञजल्रा सहकायी सङ्घ य प्रदेश ङ्जिषमगत सहकायी सङ्घ 
सदस्म हङ्टन सक्नेछन।् 

(5) मस दपा फभोङ्ञजभ सदस्मता ङ्झरने सम्फन्धी प्रङ्जिमा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ। 

3१. सदस्मताको सभाङ्झप्त : (१) कङ्ट नै सदस्मको सदस्मता देहामको अिस्थाभा सभाप्त 
हङ्टनेछ :- 

(क) सदस्मरे आफ्नो सदस्मता त्माग गयेभा, 
(ख) िाङ्जषवक साधायण सबाभा फीना सूचना रगाताय तीन ऩटकसम्भ 

अनङ्टऩङ्ञस्थत बएभा, 



खण्ड ०१) अङ्झतङ्चयक्ताङ्क 14  प्रदेश याजऩत्र बाग १ ङ्झभङ्झत २०७५।1०।27 

 

16 
 

(ग) मो ऐन, मस ऐन अन्तगवत फनेको ङ्झनमभ िा ङ्जिङ्झनमभ फभोङ्ञजभ 
सदस्मरे ऩारना गनङ्टवऩने प्रािधानको फायम्फाय उल्रङ्घन गयेभा, 

(घ) सॊस्थाको सदस्मको हकभा दपा २७ फभोङ्ञजभको मोग्मता 
नबएभा। 

(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन कङ्ट नै सदस्मरे 
सॊस्थाफाट प्राप् त िा ब ङ्टक्तान गनङ्टवऩने कङ्ट नै यकभ बएभा सो पयपायक नबएसम्भ िा 
ङ्झनजरे ङ्झरएको ऋण, ङ्झतनङ्टवऩने कङ्ट नै दाङ्जमत्ि िा अन्म कङ्ट नै सदस्मको तपव फाट ङ्झधतो 
िा जभानत फसेकोभा सोको दाङ्जमत्ि पयपायक नबएसम्भ ङ्झनजको सदस्मता सभाप्त 
हङ्टने छैन ।  

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

3२. सङ्टङ्जिधा प्राप् त गनव नसक्न े: कङ्ट नै सदस्मरे सहकायी सॊस्थाराई ङ्झतनङ्टवऩने कङ्ट नै दाङ्जमत्ि 
ङ्झनधावङ्चयत सभमङ्झबत्र ब ङ्टक्तान नगयेभा िा मो ऐन िा मस अन्तगवत फनेको ङ्झनमभ तथा 
ङ्जिङ्झनमभ फभोङ्ञजभ सदस्मरे ऩारन गनङ्टवऩने व्मिस्थाको फायम्फाय उल्रङ्घन गयेभा 
त्मस्तो सदस्मरे अन्म सदस्म सयहको सङ्टङ्जिधा प्राप् त गनव सक्न ेछैन । 

 

ऩङ्चयच्छेद –६ 

साधायण सबा, सङ्झभङ्झत तथा रेखा सङ्टऩङ्चयिेऺण सङ्झभङ्झत 

३३. साधायण सबा: (१)सहकायी सॊस्थाको सिोच्च अङ्गको रूऩभा साधायण सबा यहनेछ 
। 

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

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

(क) प्रायङ्ञम्बक साधायण सबा, 
(ख) िाङ्जषवक साधायण सबा, 
(ग) ङ्जिशेष साधायण सबा । 

३४. सहकायी सॊस्थाको प्रायङ्ञम्बक साधायण सबाको काभ, कतवव्म य अङ्झधकाय : सहकायी 
सॊस्थाको प्रायङ्ञम्बक साधायण सबाको काभ, कतवव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ 
:– 

(क) प्रायङ्ञम्बक साधायण सबा हङ्टने अङ्ञघल्रो ङ्छदनसम्भको काभ कायिाही य 
आङ्झथवक कायोफायको जानकायी ङ्झरन,े 

(ख) चारङ्ट आङ्झथवक िषवको राङ्झग िाङ्जषवक कामविभ तथा फजेट स्िीकृत 
गने, 
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(ग) प्रङ्झतिेदन तथा ङ्जित्तीम ङ्जिियण अनङ्टभोदन गने, 

(घ) ङ्जिङ्झनमभभा उल्रेख बए फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झत िा रेखा सङ्टऩङ्चयिेऺण 
सङ्झभङ्झतको ङ्झनिावचन गने, 

(ङ) आन्तङ्चयक कामवङ्जिङ्झध ऩाङ्चयत गने, 

(च) रेखा ऩयीऺकको ङ्झनमङ्टङ्ञक्त य ङ्झनजको ऩाङ्चयश्रङ्झभक ङ्झनधावयण गने,  

(छ) ङ्जिङ्झनमभभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अन्म कामवहरू गने । 

३५. सहकायी सॊस्थाको िाङ्जषवक साधायण सबाको काभ, कतवव्म य अङ्झधकाय: सहकायी 
सॊस्थाको िाङ्जषवक साधायण सबाको काभ, कतवव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ :– 

(क) िाङ्जषवक कामविभ तथा फजेट स्िीकृङ्झत गने, 

(ख) िाङ्जषवक रेखा ऩयीऺण प्रङ्झतिेदन अनङ्टभोदन गने, 

(ग) सङ्झभङ्झत िा रेखा सङ्टऩङ्चयिेऺण सङ्झभङ्झतको ङ्झनिावचन तथा ङ्जिघटन गने, 

(घ) सञ्चारक िा रेखा सङ्टऩङ्चयिेऺण सङ्झभङ्झतको सॊमोजक िा सदस्मराई 
ऩदफाट हटाउन,े 

(ङ) सङ्झभङ्झत िा रेखा सङ्टऩङ्चयिेऺण सङ्झभङ्झतको िाङ्जषवक प्रङ्झतिेदन ऩाङ्चयत गने, 

(च) ङ्जिङ्झनमभ तथा आन्तङ्चयक कामवङ्जिङ्झध ऩाङ्चयत गने, 
(छ) रेखाऩयीऺकको ङ्झनमङ्टङ्ञक्त य ङ्झनजको ऩाङ्चयश्रङ्झभक ङ्झनधावयण गने, 

(ज) सॊस्था एकीकयण िा ङ्जिघटन सम्फन्धी ङ्झनणवम गने, 

(झ) ऩाङ्चयश्रङ्झभक रगामतका सङ्टङ्जिधा तोक्न,े 

(ञ) ऋण तथा अनङ्टदान प्राप्त गने सम्फन्धभा ङ्झनणवम गने, 

(ट) सदस्मको दाङ्जमत्ि ङ्झभनाहा ङ्छदन,े 

(ठ) सङ्झभङ्झतराई आिश्मक ङ्झनदेशन ङ्छदन,े 

(ड) ङ्जिङ्झनमभभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अन्म कामवहरू गने । 

३६. साधायण सबाको फैठक: (१) सङ्झभङ्झतरे सहकायी सॊस्था दताव बएको ङ्झभङ्झतरे तीन 
भङ्जहनाङ्झबत्र प्रायङ्ञम्बक साधायण सबा फोराउनङ्ट ऩनेछ । 

(२) सङ्झभङ्झतरे प्रत्मेक आङ्झथवक िषव सभाप्त बएको ङ्झभङ्झतरे छ भङ्जहनाङ्झबत्र 
िाङ्जषवक साधायण सबा फोराउनङ्ट ऩनेछ । 

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

(क) सॊस्थाको काभ ङ्जिशेषरे ङ्जिशेष साधायण सबा फोराउनङ्ट ऩने 
बएभा, 

(ख) दपा 4६ को उऩदपा (१) को खण्ड (छ) फभोङ्ञजभ रेखा 
सङ्टऩङ्चयिेऺण सङ्झभङ्झतरे ङ्झसपाङ्चयस गयेभा, 
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(ग) कङ्ट नै सञ्चारकरे ङ्जिशेष साधायण सबा फोराउन ऩेश गयेको 
प्रस्ताि सङ्झभङ्झतद्वाया ऩाङ्चयत बएभा, 

(घ) सङ्झभङ्झतरे कङ्ट नै खास काभको राङ्झग ङ्जिशेष साधायण सबा 
फोराउने ङ्झनणवम गयेभा, 

(ङ)  ङ्जिशेष साधायण सबा फोराउनङ्ट ऩने कायण खङ्टराइ ऩन्र प्रङ्झतशत 
सदस्मरे सङ्झभङ्झत सभऺ ङ्झनिेदन ङ्छदएभा, 

(च) दपा 3७ को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ दताव अङ्झधकायीरे ङ्झनदेशन 
ङ्छदएभा, 

(छ) दपा 3९ को उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ दताव अङ्झधकायीरे आदेश 
ङ्छदएभा । 

(४) उऩदपा (३) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन सॊस्थाको 
सञ्चारक िा व्मिस्थाऩकफाट आफ्नो ङ्ञजम्भेिायी ऩूया नगयी सॊस्था सञ्चारनभा सभस्मा 
उत्ऩङ्ङ बएको अिस्थाभा दताव अङ्झधकायीराई जानकायी ङ्छदई साधायण सदस्महरू 
भध्मेफाट फहङ्टभत सदस्म उऩङ्ञस्थत बई ङ्जिशेष साधायण सबा गनव सङ्जकनेछ । 

(५) सहकायी सॊस्थाको साधायण सबाको राङ्झग गणऩङ्टयक सङ्खख्मा तत्कार 
कामभ यहेको सदस्म सङ्खख्माको कम्तीभा एकाउङ्ङ प्रङ्झतशत हङ्टनेछ ।  

तय ऩङ्जहरो ऩटक फोराइएको साधायण सबाभा गणऩङ्टयक सङ्खख्मा नऩङ्टगभेा 
त्मसको सात ङ्छदनङ्झबत्र दोस्रो ऩटक साधायण सबा फोराउनङ्ट ऩने य मसयी दोस्रो ऩटक 
फोराइएको साधायण सबाभा सञ्चारक सङ्झभङ्झतको फहङ्टभत सङ्जहत एक ङ्झतहाइ साधायण 
सदस्महरूको उऩङ्ञस्थङ्झत बएभा साधायण सबाको गणऩङ्टयक सङ्खख्मा ऩङ्टगकेो भाङ्झननेछ 
। 

(६) दङ्टई हजाय िा सोबन्दा फढी सदस्म बएको सॊस्थारे साधायण सबा 
गदाव सभान कामवसूचीभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ सदस्म सङ्खख्माको आधायभा स्थानीम तह 
िा िडाभा सञ्चारक सदस्महरूराई ऩठाइ साधायण सबा गनव य त्मस्तो सबाको 
ङ्झनणवम प्रभाङ्ञणत गनव सोही सबाफाट प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरू छनौट गयी त्मस्ता प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरूको 
उऩङ्ञस्थङ्झतको सबारे अङ्ञन्तभ ङ्झनणवम प्रभाङ्ञणत गने व्मिस्था ङ्झभराउन सक्नेछ ।      

        तय सञ्चारक िा रेखा सङ्टऩङ्चयिेऺण सङ्झभङ्झतको ङ्झनिावचन िा गठन दपा 
३९ य दपा ४५ फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

३७. ङ्जिशेष साधायण सबा फोराउन ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्न:े (१) कङ्ट नै सहकायी सॊस्थाको 
ङ्झनयीऺण िा सङ्टऩङ्चयिेऺण गदाव िा कसैको उजङ्टयी ऩयी छानङ्झफन गदाव देहामको अिस्था 
देङ्ञखन आएभा दताव अङ्झधकायीरे त्मस्तो सहकायी सॊस्थाको सङ्झभङ्झतराई ङ्जिशेष साधायण 
सबा फोराउन ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्नेछ :- 

(क) सहकायीको भूल्म, भान्मता तथा ङ्झसद्धान्त ङ्जिऩयीत कामव गयेभा,  
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(ख) मो ऐन िा मस ऐन अन्तगवत फनेको ङ्झनमभ, ङ्जिङ्झनमभ तथा 
आन्तङ्चयक कामवङ्जिङ्झध ङ्जिऩयीतको कामव गयेभा, 

(ग) दताव अङ्झधकायीरे ङ्छदएको ङ्झनदेशनको फायम्फाय उल्रङ्घन गयेभा, 
(घ) प्रदेश सहकायी फैंकको हकभा नेऩार याि फैंकको ङ्झनयीऺण तथा 

सङ्टऩङ्चयिेऺणका िभभा गम्बीय कैङ्जपमत देङ्ञखएभा, 
(ङ) दपा ३९ को उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ दताव अङ्झधकायीरे आदेश 

ङ्छदएभा। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ साधायण सबा फोराउन ङ्झनदेशन प्राप् त बएभा 
सङ्झभङ्झतरे सो ङ्झनदेशन प्राप् त बएको ङ्झभङ्झतरे ऩैंतीस ङ्छदनङ्झबत्र साधायण सबाको फैठक 
फोराउनङ्ट ऩनेछ य साधायण सबाको फैठकभा उजङ्टयी िा ङ्झनयीऺणका िभभा देङ्ञखएका 
ङ्जिषमभा छरपर गयी सोको प्रङ्झतिेदन दताव अङ्झधकायी सभऺ ऩेश गनङ्टवऩनेछ । 

(३) उऩदपा (१) िा (२) भा उङ्ञल्रङ्ञखत अिङ्झधङ्झबत्र सङ्झभङ्झतरे साधायण 
सबा नफोराएभा दताव अङ्झधकायीरे त्मस्तो साधायण सबा फोराउन सक्नछे । 

(४) सहकायी सॊस्थाको ङ्जिशेष साधायण सबाको राङ्झग गणऩूयक सङ्खख्मा 
दपा ३६ को उऩदपा (४) य (५) फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  

३८. सञ्चारक सङ्झभङ्झत : (१) सहकायी सॊस्थाभा साधायण सबाफाट ङ्झनिावङ्ञचत एक सञ्चारक 
सङ्झभङ्झत यहनेछ ।  

(२) कङ्ट नै व्मङ्ञक्त एकै सभमभा एकभात्र सहकायी सॊस्थाको सञ्चारक हङ्टन 
सक्नेछ। 

(३) सञ्चारक सङ्झभङ्झतभा एउटै व्मङ्ञक्त रगाताय एउटै ऩदभा दङ्टई 
ऩटकबन्दा फढी सञ्चारक हङ्टन ऩाउने छैन । 

(४) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतभा कम्तीभा तेत्तीस प्रङ्झतशत भङ्जहरा 
सदस्मको प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्ि सङ्टङ्झनङ्ञित गनङ्टवऩनेछ ।  

(५) एउटै ऩङ्चयिायको एकबन्दा फढी सदस्म एकै अिङ्झधभा सञ्चारक तथा 
रेखा सङ्टऩङ्चयिेऺण सङ्झभङ्झतको ऩदभा उम्भेदिाय फङ्ङ य ङ्झनिावङ्ञचत हङ्टन सक्नेछैन । 

(६) कङ्ट नै सहकायी सॊस्थाको सञ्चारक सोही सॊस्थाको कभवचायी िा आफ्नो 
सॊस्थारे सदस्मता ङ्झरएको सहकायी सङ्घ िा फैंक फाहेक अको कङ्ट नै सॊस्थाको 
सञ्चारक फङ्ङ ऩाउन ेछैन । 

तय िाङ्जषवक दङ्टई कयोड रुऩैमाॉबन्दा कभको कायोफाय गने सहकायी 
सॊस्थाको सञ्चारकरे त्मस्तो सहकायी सॊस्थाभा कभवचायीको रूऩभा काभ गनव फाधा 
ऩने छैन। िाङ्जषवक दङ्टई कयोडबन्दा फढी कायोफाय गने सॊस्थाभा कङ्ट नै सञ्चारक 
कभवचायी यहेको बए मो ऐन प्रायम्ब बएको ङ्झभङ्झतरे एक िषवङ्झबत्र त्मस्तो सञ्चारकरे 



खण्ड ०१) अङ्झतङ्चयक्ताङ्क 14  प्रदेश याजऩत्र बाग १ ङ्झभङ्झत २०७५।1०।27 

 

20 
 

कभवचायीको ऩद त्माग गनङ्टवऩनेछ। मसयी ऩदत्माग गयेभा सॊस्थारे तत्कार अको 
कभवचायीको व्मिस्था गनङ्टवऩनेछ। 

(७) मो ऐन प्रायम्ब हङ्टन ङ्टअङ्ञघ कङ्ट नै व्मङ्ञक्त एकबन्दा फढी सहकायी सॊस्थाको 
सञ्चारक िा सोही िा अको सहकायी सॊस्थाको कभवचायी बएकोभा मो ऐन प्रायम्ब 
बएको ङ्झभङ्झतरे एक िषवङ्झबत्र कङ्ट नै एक सहकायी सॊस्थाको भात्र सञ्चारक िा कभवचायी 
यहनङ्ट ऩनेछ । 

(८) सङ्झभङ्झतको कामाविङ्झध चाय िषवको हङ्टनेछ । 

(९) फहारिारा सयकायी कभवचायी, ङ्ञशऺक, फैंक, पाइनान्स, ङ्जित्तीम 
सॊस्थाका सञ्चारक य कभवचायीरे सहकायी सॊस्थाको सञ्चारक सङ्झभङ्झतभा ङ्झनिावङ्ञचत िा 
भनोङ्झनत हङ्टन ऩाउने छैन । मो ऐन प्रायम्ब हङ्टॉदाका फखत त्मस्तो ङ्झनकामभा कामवयत 
कभवचायी सहकायी सॊस्थाको सञ्चारक सङ्झभङ्झतभा ङ्झनिावङ्ञचत िा भनोङ्झनत बएको बएभा 
मो ऐन प्रायम्ब बएको ङ्झभङ्झतरे तीन भङ्जहनाङ्झबत्र सञ्चारक सङ्झभङ्झतको ऩदफाट याङ्ञजनाभा 
ङ्छदनङ्टऩनेछ । 

तय ऩेशागत आधायभा गठन हङ्टने सहकायी सॊस्थाभा सञ्चारक हङ्टन फाधा 
ऩने छैन । 

(१०) सङ्झभङ्झतको फैठक सम्फन्धी अन्म व्मिस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ 
। 

३९. सङ्झभङ्झतको ङ्झनिावचन: (१) सङ्झभङ्झतरे आफ्नो कामाविङ्झध सभाप्त हङ्टन ङ्ट अङ्ञघ अको 
सङ्झभङ्झतको ङ्झनिावचन गयाउनङ्ट ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झतको ङ्झनिावचन नगयाएको जानकायी प्राप् त 
बएभा त्मस्तो जानकायी प्राप् त बएको ङ्झभङ्झतरे छ भङ्जहनाङ्झबत्र सङ्झभङ्झतको ङ्झनिावचन 
गयाउन दताव अङ्झधकायीरे सम्फङ्ञन्धत सङ्झभङ्झतराई आदेश ङ्छदन सक्नेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ दताव अङ्झधकायीरे आदेश ङ्छदएकोभा सम्फङ्ञन्धत 
सङ्झभङ्झतरे सो आदेश फभोङ्ञजभको सभमािङ्झधङ्झबत्र सङ्झभङ्झतको ङ्झनिावचन गयाइ दताव 
अङ्झधकायीराई जानकायी गयाउनङ्टऩनेछ। 

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झतको ङ्झनिावचन नगयाएभा दताव 
अङ्झधकायीरे त्मस्तो सहकायी सॊस्था सदस्म यहेको भाङ्झथल्रो सङ्घ बए सो सङ्घको 
प्रङ्झतङ्झनङ्झध सभेतराई सहबागी गयाइ सङ्झभङ्झतको ङ्झनिावचन सम्फन्धी सम्ऩूणव कामव गने, 
गयाउनेछ । 

(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभको ङ्झनिावचन कामवभा सहमोग ऩङ्टर् माउनङ्ट सम्फङ्ञन्धत 
सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायीहरूको कतवव्म हङ्टनेछ ।  

(६) उऩदपा (५) फभोङ्ञजभ ङ्झनिावचन गयाउॉदा रागकेो सम्ऩूणव खचव 
सम्फङ्ञन्धत सहकायी सॊस्थारे व्महोनङ्टव ऩनेछ। 
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(७) मस दपा फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झतको अको ङ्झनिावचन नबएसम्भको राङ्झग 
सङ्झभङ्झतरे ङ्जिङ्झनमभभा व्मिस्था बए फभोङ्ञजभ आफ्नो कामव सञ्चारन गनेछ ।  

४०. सङ्झभङ्झतको काभ, कतवव्म य अङ्झधकाय: मस ऐनभा अन्मत्र उङ्ञल्रङ्ञखत काभ, कतवव्म य 
अङ्झधकायका अङ्झतङ्चयक्त सङ्झभङ्झतको काभ, कतवव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ:– 

(क) सहकायीका भूल्म, भान्मता य ङ्झसद्धान्त फभोङ्ञजभ सहकायी सॊस्था 
सञ्चारन गने, 

(ख) आङ्झथवक तथा प्रशासकीम कामव गने, गयाउन,े 

(ग) प्रायङ्ञम्बक साधायण सबा, िाङ्जषवक साधायण सबा तथा ङ्जिशेष साधायण 
सबा फोराउन,े 

(घ) साधायण सबाका ङ्झनणवमहरू कामावन्िमन गने, गयाउन,े 

(ङ) सहकायी सॊस्थाको नीङ्झत, मोजना, फजेट तथा फाङ्जषवक कामविभको 
तजङ्टवभा गयी साधायण सबाभा ऩेश गने, 

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

(छ) शेमय नाभसायी तथा ङ्जपताव सम्फन्धी कामव गने, 

(ज) सम्फङ्ञन्धत सङ्घको सदस्मता ङ्झरने, 
(झ) ङ्जिङ्झनमभ तथा आन्तङ्चयक कामवङ्जिङ्झध तमाय गयी साधायण सबाभा ऩेश 

गने,  

(ञ) सहकायी सॊस्थाको कामवऺ ेत्रङ्झबत्र सॊस्थाको कायोफाय य व्मिसामको 
ङ्जहत प्रिद्धवनको राङ्झग आिश्मक कामव गने, गयाउन,े 

(ट) सॊस्थाको रगानीराई कृङ्जष उत्ऩादन तथा प्रशोधन िा उत्ऩादनशीर 
ऺेत्रभा ऩङ्चयचारन गने, गयाउने  

(ठ) एक सहकायी एक उत्ऩादन कामविभ सञ्चारन गने, गयाउने,  

(ड) तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अन्म कामव गने । 

4१. ऩदभा फहार नयहन:े देहामको कङ्ट नै अिस्थाभा सञ्चारक आफ्नो ऩदभा फहार यहन 
सक्ने छैन:- 

(क) ङ्झनजरे ङ्छदएको याजीनाभा सङ्झभङ्झतफाट स्िीकृत बएभा, 
(ख) ङ्झनजराई दपा 4२ को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सञ्चारकफाट हटाउन े

ङ्झनणवम बएभा, 
(ग)  ङ्झनज अको सहकायी सॊस्थाको सञ्चारक बएभा, 
(घ) ङ्झनज सोही िा अको सहकायी सॊस्थाको कभवचायी बएभा, 

तय दपा ३८ को उऩदपा (६) को प्रङ्झतफन्धात्भक िाक्माॊशभा 
रेङ्ञखएको कङ्ट याभा सोही फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 
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(ङ)  ङ्झनज सोही िा अको सहकायी सॊस्थाको रेखा सङ्टऩङ्चयिेऺण सङ्झभङ्झतको 
ऩदभा यहेभा, 

(च) ङ्झनजको भतृ्मङ्ट बएभा। 

4२. ऩदफाट हटाउन सक्न:े(१) साधायण सबारे फहङ्टभतको ङ्झनणवमफाट देहामको कङ्ट नै 
अिस्थाभा सञ्चारकराई सङ्झभङ्झतको सञ्चारक ऩदफाट हटाउन सक्नेछ:- 

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

(ख) अनङ्झधकृत तियरे सम्फङ्ञन्धत सहकायी सॊस्थाको कायोफाय 
सम्फन्धी ङ्जिषमको गोऩङ्झनमता बङ्ग गयेभा, 

(ग) सम्फङ्ञन्धत सहकायी सॊस्थाको कायोफाय य व्मिसामसॉग प्रङ्झतस्ऩधाव 
हङ्टने गयी सभान प्रकृङ्झतको कायोफाय िा व्मिसाम गयेभा, 

(घ) सम्फङ्ञन्धत सहकायी सॊस्थाको अङ्जहत हङ्टने कङ्ट नै कामव गयेभा,  
(ङ)  ङ्झनज शायीङ्चयक िा भानङ्झसक रूऩभा काभ गनव नसक्ने बएभा, 
(च) कङ्ट नै सञ्चारकभा मो ऐन िा मस ऐन अन्तगवत फनेको ङ्झनमभ िा 

ङ्जिङ्झनमभभा उङ्ञल्रङ्ञखत मोग्मता नयहेभा । 

(२) कङ्ट नै सञ्चारकराई सङ्झभङ्झतको ऩदफाट हटाउन ेङ्झनणवम गनङ्टव अङ्ञघ त्मस्तो 
सञ्चारकराई साधायण सबा सभऺ सपाइ ऩेश गने उङ्ञचत भौका ङ्छदनङ्टऩनेछ ।  

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको अिङ्झधङ्झबत्र कङ्ट नै सञ्चारकरे सपाइ ऩेश 
नगयेभा िा ङ्झनजरे ऩेश गयेको सपाइ सन्तोषजनक नबएभा साधायण सबारे त्मस्तो 
सञ्चारकराई ऩदफाट हटाउन सक्नछे ।  

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ सञ्चारकको ऩदफाट हटाइएको सदस्म 
सङ्झभङ्झतको दङ्टई कामवकार सम्भको ङ्झनिावचनभा उम्भेदिाय फङ्ङ ऩाउने छैन ।    

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

४३. ङ्झनजी स्िाथव सभािेश बएको ङ्झनणवम प्रकृमाभा सॊरग्न हङ्टन नहङ्टन:े (१) सञ्चारकरे 
आफ्नो ङ्झनजी स्िाथव सभािेश बएको ङ्झनणवम प्रङ्जिमाभा सॊरग्न हङ्टन ङ्टहङ्टॉदैन । 

(२) सञ्चारकरे आपूराई भात्र व्मङ्ञक्तगत पाइदा हङ्टनेगयी सहकायी 
सॊस्थाभा कङ्ट नै कामव गनव, गयाउन हङ्टॉदैन । 

(३) कङ्ट नै सञ्चारकरे उऩदपा (१) को ङ्जिऩयीत हङ्टने गयी िा आफ्नो 
अङ्झधकाय ऺेत्रबन्दा फाङ्जहय गई कङ्ट नै काभ कायफाही गये िा गयाएभा त्मस्तो काभ 
कायिाही प्रङ्झत त्मस्तो सञ्चारक व्मङ्ञक्तगत रूऩभा उत्तयदामी हङ्टनेछ य त्मस्तो काभ 
कायिाहीफाट सहकायी सॊस्था, सॊस्थाको सदस्म िा अन्म कङ्ट नै व्मङ्ञक्तराई हाङ्झन 
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नोक्सानी हङ्टन गएको यहेछ बन ेत्मस्तो हाङ्झन नोक्सानी ङ्झनजफाट असङ्टर उऩय गङ्चयनछे 
। 

४४. सङ्झभङ्झतको ङ्जिघटन : (१) साधायण सबारे देहामको अिस्थाभा सङ्झभङ्झतको ङ्जिघटन 
गनव सक्नेछ:- 

(क) सङ्झभङ्झतको फदङ्झनमतऩूणव कामवफाट सहकायी सॊस्थाको कायोफाय 
जोङ्ञखभभा ऩयेभा, 

(ख) सहकायी सॊस्थारे ङ्झतनङ्टवऩने दाङ्जमत्ि तोङ्जकएको सभमङ्झबत्र ब ङ्टक्तान 
गनव नसकेभा, 

(ग) ङ्जिङ्झनमभभा उल्रेङ्ञखत उद्देश्म य कामव ङ्जिऩयीतको काभ गयेभा,  
(घ) सङ्झभङ्झतरे आफ्नो ङ्ञजम्भेिायी ऩूया नगयेभा, 
(ङ) मो ऐन िा मस ऐन अन्तगवत फनेको ङ्झनमभािरीभा उल्रेङ्ञखत 

शतव िा दताव गने  अङ्झधकायीरे ङ्छदएको ङ्झनदेशनको फायम्फाय 
उल्रङ्घन गयेभा । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झत ङ्जिघटन बएभा साधायण सबारे नमाॉ 
सङ्झभङ्झतको ङ्झनिावचन गनेछ। 

(३) सङ्झभङ्झतरे मो ऐन िा मस ऐन अन्तगवत फनेको ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ दताव 
अङ्झधकायीरे ङ्छदएको ङ्झनदेशन ऩारना नगयेभा िा दपा ३७ को उऩदपा (२) 
फभोङ्ञजभ ऩेश बएको प्रङ्झतिेदन सभेतको आधायभा दताव अङ्झधकायीरे सङ्झभङ्झतराई उजङ्टयी 
िा ङ्झनयीऺणको िभभा देङ्ञखएका ङ्जिषमिस्तङ्टको गाम्बीमवताको आधायभा फढीभा छ 
भङ्जहनाको सभम ङ्छदई सङ्टधाय गने भौका ङ्छदन सक्नेछ य त्मस्तो सभमािङ्झधङ्झबत्र ऩङ्झन 
सङ्टधाय नगयेभा त्मस्तो सङ्झभङ्झत ङ्जिघटन गनेछ । 

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झत ङ्जिघटन बएभा त्मसयी ङ्जिघटन 
गङ्चयएको ङ्झभङ्झतरे तीन भङ्जहनाङ्झबत्रभा अको सङ्झभङ्झतको ङ्झनिावचन सम्ऩङ्ङ गयाउन य 
त्मस्तो ङ्झनिावचन नबएसम्भ सहकायी सॊस्थाको दैङ्झनक कामव सञ्चारन गनव दताव 
अङ्झधकायीरे तोङ्जकए फभोङ्ञजभको एक तदथव सङ्झभङ्झत गठन गनङ्टवऩनेछ । 

(५) प्रदेश सहकायी फैंकको सङ्झभङ्झत ङ्जिघटन गनङ्टव ऩूिव दताव अङ्झधकायीरे 
नेऩार याि फैंकको ऩयाभशव ङ्झरनङ्टऩनेछ य नेऩार याि फैंकको ऩयाभशव फभोङ्ञजभ तदथव 
सङ्झभङ्झत गठन गनङ्टवऩनेछ । 

 (६) मस दपा फभोङ्ञजभ अको सङ्झभङ्झतको ङ्झनिावचन गयाउॉदा रागकेो 
सम्ऩूणव खचव सम्फङ्ञन्धत सहकायी सॊस्थारे व्महोनेछ । 

४५. रेखा सङ्टऩङ्चयिेऺण सङ्झभङ्झत गठन: (१) सहकायी सॊस्थाभा आन्तङ्चयक ङ्झनमन्त्रण 
प्रणारीराई सङ्टदृढ गनव तोङ्जकए फभोङ्ञजभको मोग्मता ऩङ्टगकेा एकजना सॊमोजक य 
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दङ्टईजना सदस्महरू यहन ेगयी साधायण सबारे ङ्झनिावचनफाट रेखा सङ्टऩङ्चयिेऺण सङ्झभङ्झत 
गठन गनेछ । 

(२) एउटै ऩङ्चयिायको एकबन्दा फढी व्मङ्ञक्त एकै अिङ्झधभा एउटै सहकायी 
सॊस्थाको सञ्चारक िा रेखा सङ्टऩङ्चयिेऺण सङ्झभङ्झतको सॊमोजक िा सदस्म ऩदभा 
उम्भेदिाय फङ्ङ य ङ्झनिावङ्ञचत हङ्टन सक्ने छैन। 

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

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

(ख) आन्तङ्चयक रेखाऩयीऺण गदाव रेखाऩयीऺणका आधायबतू 
ङ्झसद्धान्तको ऩारना गने, गयाउने, 

(ग) ङ्जित्तीम तथा आङ्झथवक कायोफायको ङ्झनयीऺण तथा भूल्माङ्कन गने, 

गयाउने, 
(घ) सङ्झभङ्झतको काभ कायिाहीको ङ्झनमङ्झभत सङ्टऩङ्चयिेऺण गने य 

सङ्झभङ्झतराई आिश्मक सङ्टझाि ङ्छदन,े 

(ङ)  साधायण सबाको ङ्झनदेशन, ङ्झनणवम तथा सङ्झभङ्झतका ङ्झनणवम 
कामावन्िमन बए नबएको अनङ्टगभन गने, 

(च) रेखा सम्फन्धी प्रङ्झतिेदन य सङ्झभङ्झतको काभ कायिाहीको 
सङ्टऩङ्चयिेऺण सम्फन्धी िाङ्जषवक प्रङ्झतिेदन साधायण सबा सभऺ ऩेश 
गने,  

(छ) आपूरे ऩटक ऩटक ङ्छदएका सङ्टझाि कामावन्िमन नबएको 
कायणफाट कङ्ट नै सहकायी सॊस्थाको ङ्जहतभा प्रङ्झतकूर असय ऩयेभा 
िा त्मस्तो सॊस्थाको नगद िा ङ्ञजन्सी सम्ऩङ्ञत्तको व्माऩक रूऩभा 
ङ्जहनाङ्झभना िा अङ्झनमङ्झभतता बएको िा सॊस्था गम्बीय आङ्झथवक 
सङ्कटभा ऩनव रागकेोभा सोको कायण खङ्टराइ ङ्जिशेष साधायणसबा 
फोराउन सङ्झभङ्झत सभऺ ङ्झसपाङ्चयस गने, 

(ज) आिश्मक ऩयेभा आन्तङ्चयक रेखाऩयीऺक ङ्झनमङ्टङ्ञक्तका राङ्झग तीन 
जनाको नाभ सञ्चारक सङ्झभङ्झतभा ङ्झसपाङ्चयस गने । 

(२) रेखा सङ्टऩङ्चयिेऺण सङ्झभङ्झतको सॊमोजक िा सदस्म सहकायी सॊस्थाको 
आङ्झथवक तथा दैङ्झनक प्रशासङ्झनक कामवभा सहबागी हङ्टन ऩाउन ेछैन । 

 

ऩङ्चयच्छेद–७ 

फचत तथा ऋण ऩङ्चयचारन 



खण्ड ०१) अङ्झतङ्चयक्ताङ्क 14  प्रदेश याजऩत्र बाग १ ङ्झभङ्झत २०७५।1०।27 

 

25 
 

४७. सदस्म केङ्ञन्ित बई फचत तथा ऋणको कायोफाय गनङ्टव ऩने: (१) सहकायी सॊस्थारे 
आफ्ना सदस्महरूको भात्र फचत स्िीकाय गनव, सोको ऩङ्चयचारन गनव य सदस्मराई 
भात्र ऋण प्रदान गनव सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन फचत तथा 
ऋणको भङ्टख्म कायोफाय गने गयी दताव बएको सॊस्था फाहेक अन्म ङ्जिषमगत िा 
फहङ्टउदे्दश्मीम सॊस्थारे फचत तथा ऋणको भङ्टख्म कायोफाय गनव ऩाउन ेछैन।  

तय मो ऐन प्रायम्ब हङ्टन ङ्ट अङ्ञघ फहङ्टउदे्दश्मीम िा ङ्जिषमगत सॊस्थाको रूऩभा 
दताव बई भङ्टख्म कायोफायको रूऩभा फचत तथा ऋणको कायोफाय गदै आएको बए 
त्मस्तो सॊस्थारे तीन िषवङ्झबत्रभा फचत तथा ऋणको भङ्टख्म कायोफाय नहङ्टने गयी दताव 
हङ्टॉदाका फखतभा उल्रेख गङ्चयएको भङ्टख्म कायोफाय गने गयी सॊस्थाहरूरे भङ्टख्म 
कायोफाय गनङ्टवऩनेछ  । 

(३) सहकायी सॊस्थारे सदस्मराई प्रदान गने ऋणभा दताव अङ्झधकायीरे 
अन्मथा तोकेकोभा फाहेक सेिा शङ्टल्क य निीकयण शङ्टल्क सम्फङ्ञन्धत सॊस्थाको 
कामवङ्जिङ्झधरे तोके फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

(४) ङ्झनमङ्झभत फचतको ब्माज य ऋणको ब्माजदयको अन्तय ऩाॉच 
प्रङ्झतशतबन्दा फढी हङ्टन ेछैन ।  

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

(६) सहकायी सॊस्थारे फचत यकभ सदस्म फीच ऋण रगानी, नेऩार 
सयकायरे जायी गयेको ऋणऩत्र िा नेऩार याि फैंकरे जायी गयेको टे्रजयी ङ्झफर 
खयीद गनव फाहेक अचर सम्ऩङ्ञत्त खङ्चयद, ऩूिावधाय ङ्झनभावण, कायोफायभा रगानी, पभव िा 
कम्ऩनी िा कङ्ट नै फैंक (सहकायी फैंक फाहेक) को शेमय खयीद िा अन्म कङ्ट नै 
प्रमोजनभा उऩमोग गनङ्टव हङ्टॉदैन ।  

(७) सहकायी सॊस्थारे प्राथङ्झभक ऩूॉजी कोषको ऩन्र गङ्टणासम्भ फचत 
सङ्करन गनव सक्नेछ । 

(८) सॊस्था िा सङ्घरे दताव गदावका फखतका सदस्म फाहेक अन्म 
सदस्मराई सदस्मता प्राप् त गयेको तीन भङ्जहना अिङ्झध व्मतीत नबई ऋण रगानी गनव 
सक्ने छैन । 

(९) फचत तथा ऋणको कायोफाय गने सहकायी सॊस्थारे आफ्नो ऋण 
रगानीको तीस प्रङ्झतशत यकभ कृङ्जष उत्ऩादन तथा प्रशोधन िा उत्ऩादनशीर ऺेत्रभा 
रगानी गनङ्टव ऩनेछ ।  

 

४८. सन्दबव ब्माजदय सम्फन्धी व्मिस्था : (१) दताव अङ्झधकायीरे सहकायी सॊस्थाको 
प्रमोजनका राङ्झग फचत ऋणको सन्दबव ब्माजदय(येपयेन्स इन्टे्रष्ट येट) सॊघीम कानून 
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फभोङ्ञजभ य दपा ३८ को उऩदपा (६) को कायोफायको अङ्झधकतभ सीभा तोक्न 
सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१)  फभोङ्ञजभको सन्दबव ब्माजदय तोक्न ेसम्फन्धभा देहाम 
फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयस ङ्झरनङ्टऩनेछ् 

(क) दताव अङ्झधकायी         - सॊमोजक 

(ख) प्रङ्झतङ्झनङ्झध, भन्त्रारम       - सदस्म 

(ग) प्रङ्झतङ्झनङ्झध, आङ्झथवक भाङ्झभरा तथा मोजना भन्त्रारम   - सदस्म 

(घ) प्रङ्झतङ्झनङ्झध, आन्तङ्चयक भाङ्झभरा तथा कानून भन्त्रारम  - सदस्म 

(ङ) प्रङ्झतङ्झनङ्झध, उद्योग, ऩमवटन, िन तथा िाताियण भन्त्रारम      
- सदस्म 

(च) प्रङ्झतङ्झनङ्झध, नेऩार याि फैंक       - सदस्म 

(छ) प्रङ्झतङ्झनङ्झध, प्रदेश सहकायी सङ्घ      - सदस्म 

(ज) प्रङ्झतङ्झनङ्झध, प्रदेश सहकायी फैंक     - सदस्म 

(झ) प्रङ्झतङ्झनङ्झध, प्रदेश ङ्जिषमगत सहकायी सङ्घफाट दङ्टई जना  

   -सदस्म 

(ञ) सहामक दताव अङ्झधकायी     -सदस्म सङ्ञचि 

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको सन्दबव ब्माजदय सहकायी सॊस्थाको 
राङ्झग ङ्झनदेशक ब्माजदय हङ्टनेछ । 

(४) सन्दबव ब्माजदय ङ्झनधावयणका आधाय य प्रङ्जिमा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ। 

४९. व्मङ्ञक्तगत फचतको सीभा : सॊस्थाभा सदस्मको व्मङ्ञक्तगत फचतको सीभा सम्फङ्ञन्धत 
सॊस्थाको ङ्जिङ्झनमभभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

 

ऩङ्चयच्छेद –8 

आङ्झथवक स्रोत ऩङ्चयचारन 

५०. शेमय ङ्झफिी तथा ङ्जपताव सम्फन्धी व्मिस्था: (१) सहकायी सॊस्थारे आफ्नो 
सदस्मराई शेमय ङ्झफिी गनव सक्नछे।  

(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन सहकायी 
सॊस्थारे एकै सदस्मराई आफ्नो कूर शेमय ऩूॉजीको दश प्रङ्झतशतबन्दा फढी हङ्टने गयी 
शेमय ङ्झफिी गनव सक्न ेछैन ।  

तय नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय िा स्थानीम तहको ऩूणव िा आॊङ्ञशक 
स्िाङ्झभत्ि िा ङ्झनमन्त्रण बएको सॊस्था िा ङ्झनकामको हकभा मो फन्देज रागू हङ्टन े
छैन। 
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(३) सहकायी सॊस्थाको शेमयको अङ्जङ्कत भूल्म प्रङ्झत शेमय एक सम रुऩैमाॉ 
हङ्टनेछ ।  

(४) सहकायी सॊस्थाको शेमय ऩूॉजी ङ्जिङ्झनमभभा उल्रेख बए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ 
। 

(५) सहकायी सॊस्थारे खङ्टरा फजायभा शेमय ङ्झफिी गनव ऩाउने छैन । 

(६) सहकायी सॊस्थाको भूरधनको रूऩभा यहेको कङ्ट नै सदस्मको शेमय 
सोही सहकायी सॊस्थाको ऋण िा दाङ्जमत्ि फाहेक अन्म कङ्ट नै ऋण िा दाङ्जमत्ि िाऩत 
ङ्झरराभ ङ्झफिी गङ्चयने छैन । 

5१. यकभ ङ्जपताव तथा खाता सञ्चारन सम्फन्धी व्मिस्था: (1) कङ्ट नै सदस्मरे सहकायी 
सॊस्थाको सदस्मता त्मागी यकभ ङ्जपताव ङ्झरन चाहेभा ङ्झनजको कङ्ट नै दाङ्जमत्ि बए 
त्मस्तो दाङ्जमत्ि ब ङ्टक्तान गयेको ङ्झभङ्झतरे तीन भङ्जहनाङ्झबत्र ङ्झनजको फाॉकी यकभ तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ ङ्झनजराई ङ्जपताव गनङ्टवऩनेछ । 

(२) कङ्ट नै सदस्मरे सहकायी सॊस्थाभा जम्भा गयेको फचत ङ्जपताव भाग 
गयेभा ङ्झनजको कङ्ट नै दाङ्जमत्ि बए त्मस्तो दाङ्जमत्ि किा गयी फाॉकी यकभ तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ ङ्झनजराई ङ्जपताव गनङ्टवऩनेछ।  

(३) फचत तथा ऋणको भङ्टख्म कायोिाय गने सहकायी सॊस्थारे फचत 
खाताहरू सञ्चारन गनव सक्नेछ।    

5२. ऋण िा अनङ्टदान ङ्झरन सक्न:े (१) सहकायी सॊस्थारे फैंक िा ङ्जित्तीम सॊस्था िा अन्म 
ङ्झनकामफाट ऋण िा अनङ्टदान ङ्झरन िा त्मस्तो ङ्झनकामसॉग साझेदायीभा काभ गनव 
सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन ङ्जिदेशी फैंक िा 
ङ्झनकामफाट ऋण िा अनङ्टदान ङ्झरनङ्ट अङ्ञघ प्रदेश सयकायको ङ्झसपाङ्चयसभा सॊघीम कानून 
फभोङ्ञजभ नेऩार सयकायको स्िीकृङ्झत ङ्झरनङ्टऩनेछ ।  

५३. नऩेार सयकायको सङ्टयऺण प्राप् त गनव सक्न:े (१) सहकायी सॊस्थारे ङ्जिदेशी फैंक िा 
ङ्झनकामसॉग ङ्झरने ऋणभा सङ्टयऺण प्राप् त गनङ्टवऩने बएभा त्मसको राङ्झग प्रदेश सयकाय 
भापव त सॊघीम कानून फभोङ्ञजभ नेऩार सयकायको स्िीकृङ्झत ङ्झरनङ्टऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सङ्टयऺण प्रदान गदाव नेऩार सयकायरे 
आिश्मक शतव तोक्न सक्नेछ। 

 

ऩङ्चयच्छेद –9 

सहकायी सॊस्थाको कोष 

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

(क) शेमय ङ्झफिीफाट प्राप् त यकभ, 
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(ख) फचतको रूऩभा प्राप् त यकभ, 

(ग) ऋणको रूऩभा प्राप् त यकभ, 

(घ) नेऩार सयकायफाट प्राप् त अनङ्टदान यकभ, 

(ङ)  प्रदेश सयकायफाट प्राप्त अनङ्टदान यकभ, 
(च) ङ्जिदेशी सयकाय िा अन्तयावङ्जिम सङ्घ, सॊस्थाफाट प्राप् त अनङ्टदान िा 

सहामताको यकभ, 

(छ) व्मिसामफाट आङ्ञजवत यकभ, 

(ज) सदस्मता प्रिेश शङ्टल्क, 

(झ) सहकायी सॊस्थाको नाभभा प्राप्त हङ्टन ेअन्म जङ्टनसङ्टकै यकभ । 

(२) उऩदपा (१) को खण्ड (च) फभोङ्ञजभको यकभ प्राप्त गनङ्टव अङ्ञघ 
नेऩार सयकाय, अथव भन्त्रारमको सहभङ्झत ङ्झरनङ्ट ऩनेछ । 

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

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कोषभा देहाम फभोङ्ञजभको यकभ यहन े
छ:– 

(क) आङ्झथवक िषवको खङ्टद फचत यकभको कम्तीभा ऩच्चीस प्रङ्झतशत 
यकभ,  

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

(ग) अचर सम्ऩङ्ञत्त ङ्झफिीफाट प्राप् त यकभ, 

(घ) अन्म स्रोतफाट प्राप् त यकभ । 

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

५६. सॊयङ्ञऺत ऩूॉजी ङ्जपताव कोष: (१) सहकायी सॊस्थाभा एक सॊयङ्ञऺत ऩूॉजी ङ्जपताव कोष 
यहनेछ । 

(२) दपा 5५ फभोङ्ञजभको जगडेा कोषभा सो दपाको उऩदपा (२) को 
खण्ड (क) फभोङ्ञजभको यकभ छङ्टट्याई फाॉकी यहेको यकभको कम्तीभा ऩच्चीस 
प्रङ्झतशत यकभ उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कोषभा िाङ्जषवक रूऩभा जम्भा गनङ्टवऩनेछ । 

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको यकभ िाङ्जषवक कायोफायको आधायभा 
सम्फङ्ञन्धत सदस्मराई तोङ्जकए फभोङ्ञजभ उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ ।  

५७. सहकायी प्रिद्धवन कोष : (१) सहकायी सॊस्थाभा एक सहकायी प्रिद्धवन कोष यहनेछ 
।  

(२) सहकायी सॊस्थारे सहकायी व्मिसामको प्रिद्धवन गनवको राङ्झग दपा 
5५ फभोङ्ञजभको जगडेा कोषभा सोही दपाको उऩदपा (२) को खण्ड (क) 
फभोङ्ञजभको यकभ छङ्टट्याइ फाॉकी यहेको यकभको शून्म दशभरि ऩाॉच प्रङ्झतशतरे हङ्टन 
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आउने यकभ सॊघीम कानूनभा व्मिस्था बए फभोङ्ञजभको सहकायी प्रिद्धवन कोषभा 
िाङ्जषवक रूऩभा जम्भा गनङ्टव ऩनेछ ।  

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कोष ऩङ्चयचारन सॊघीम कानूनभा व्मिस्था 
बए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

५८. अन्म कोष सम्फन्धी व्मिस्था: (१) मस ऩङ्चयच्छेदभा अन्मत्र उङ्ञल्रङ्ञखत कोषका 
अङ्झतङ्चयक्त सहकायी सॊस्थाभा शेमय राबाॊश कोष, सहकायी ङ्ञशऺा कोष रगामत 
तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अन्म कोषहरू यहन सक्नेछन ्। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कोषको यकभ सो कोषको उद्देश्म ऩूङ्झतवका 
राङ्झग ङ्जिङ्झनमभभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ उऩमोग गनव सङ्जकनेछ ।  

(३) प्रदेश सहकायी फैंकको कूर सम्ऩङ्ञत्त य अन्म कायोिायको दाङ्जमत्िको 
आधायभा नेऩार याि फैंकरे तोके फभोङ्ञजभका अन्म कोषहरु सभेत यहनेछन ्। 

तय एक िषवको शेमय राबाॊशको यकभ शेमय ऩूॉजीको अठाय प्रङ्झतशतबन्दा 
फढी हङ्टने छैन।  

ऩङ्चयच्छेद –१0 

अङ्झबरेख य सूचना 
५९. अङ्झबरेख याख्नङ्ट ऩने: (१) सहकायी सॊस्थारे साधायणसबा, सङ्झभङ्झत तथा रेखा 

सङ्टऩङ्चयिेऺण सङ्झभङ्झतका फैठकका ङ्झनणवम तथा काभ कायिाहीको अद्यािङ्झधक अङ्झबरेख 
सङ्टयङ्ञऺत याख्नङ्टऩनेछ । 

(२) सहकायी सॊस्थारे आपूरे गयेको सम्ऩूणव कायोफायहरूको रेखाको 
अङ्झबरेख तथा अन्म आिश्मक अङ्झबरेखहरू तोङ्जकए फभोङ्ञजभ सङ्टयङ्ञऺत याख्नङ्ट ऩनेछ । 

६०. ङ्जिियण उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩने: (१) सहकायी सॊस्थारे प्रत्मेक िषव देहामका 
ङ्जिियणहरू सङ्जहतको प्रङ्झतिेदन तोङ्जकएको सभमङ्झबत्र दताव अङ्झधकायी सभऺ ऩेश गनङ्टव 
ऩनेछ :– 

(क) कायोफायको चौभाङ्झसक य िाङ्जषवक प्रङ्झतिेदन तथा रेखाऩयीऺण 
प्रङ्झतिेदन, 

(ख) िाङ्जषवक कामविभ, नीङ्झत तथा मोजना, 
(ग) खङ्टद फचत सम्फन्धी नीङ्झत तथा मोजना, 
(घ) सञ्चारकको नाभ तथा फाॉकी कामाविङ्झधको सूची, 
(ङ) साधायण सबाको फैठक सम्फन्धी जानकायी, 
(च) शेमय सदस्म सॊख्मा य शेमय ऩूॉजी,   
(छ) सञ्चारक िा सदस्मरे ङ्झरएको ऋण, ङ्झतनव फाॉकी यहेको यकभ, 

(ज) दताव अङ्झधकायीरे सभम सभमभा तोङ्जकङ्छदएका अन्म ङ्जिियण । 
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(२) दताव अङ्झधकायीरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्राप्त ङ्जिियण सङ्जहतको 
िाङ्जषवक प्रङ्झतिेदन भन्त्रारमभा अङ्झनिामव रूऩभा ऩठाउनङ्ट ऩनेछ । 

(३) प्रदेश सहकायी फैंकरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको प्रङ्झतिेदन तोङ्जकएको 
अिङ्झधङ्झबत्र नेऩार याि फैंकभा सभेत ऩेश गनङ्टवऩनेछ । 

 

ऩङ्चयच्छेद – १1 

रेखा य रेखाऩयीऺण 

6१. कायोफायको रेखा: सहकायी सॊस्थाको कायोफायको रेखा दोहोयो रेखा प्रणारीभा 
आधाङ्चयत य कायोफायको मथाथव ङ्ञस्थङ्झत स्ऩष्ट रूऩभा देङ्ञखने गयी सॊघीम कानून 
फभोङ्ञजभ अङ्झधकाय प्राप्त ङ्झनकामरे रागू गयेको रेखाभान (एकाउङ्ञन्टङ स्ट्याण्डडव) 
य मस ऐन फभोङ्ञजभ ऩारना गनङ्टवऩने अन्म शतव तथा व्मिस्था फभोङ्ञजभ याख्नङ्टऩनेछ 
। 

6२. रेखाऩयीऺण: (१) सहकायी सॊस्थारे प्रत्मेक आङ्झथवक िषवको रेखाऩयीऺण सो 
आङ्झथवक िषव सभाप्त बएको ङ्झभङ्झतरे तीन भङ्जहनाङ्झबत्र सॊघीम कानून फभोङ्ञजभ 
इजाजतऩत्र प्राप् त रेखाऩयीऺकद्वाया गयाउनङ्ट ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको अिङ्झधङ्झबत्र कङ्ट नै सहकायी सॊस्थारे 
रेखाऩयीऺण नगयाएको ऩाइएभा दताव अङ्झधकायीरे त्मस्तो सहकायी सॊस्थाको 
रेखाऩयीऺण इजाजतऩत्र प्राप् त रेखाऩयीऺकफाट गयाउन सक्नेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ रेखाऩयीऺण गयाउॉदा रेखाऩयीऺकराई ङ्छदनङ्ट 
ऩने ऩाङ्चयश्रङ्झभक तथा सङ्टङ्जिधा सम्फङ्ञन्धत सहकायी सॊस्थारे व्महोनेछ ।  

(४) उऩदपा (१) िा (२) फभोङ्ञजभ रेखाऩयीऺकरे गयेको रेखाऩयीऺण 
प्रङ्झतिेदन अनङ्टभोदनको राङ्झग साधायणसबाभा ऩेश गनङ्टवऩनेछ । 

(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ ऩेश बएको रेखाऩयीऺण प्रङ्झतिेदन साधायण 
सबाफाट अनङ्टभोदन हङ्टन नसकेभा ऩङ्टन् रेखाऩयीऺणको राङ्झग साधायण सबारे दपा 
6३ को अधीनभा यही अको रेखाऩयीऺक ङ्झनमङ्टक्त गनेछ । 

(६) प्रदेश सहकायी फैंकरे आफ्नो रेखाऩयीऺण प्रङ्झतिेदन नऩेार याि 
फैंकभा सभेत ऩेश गनङ्टवऩनेछ । 

६३. रेखाऩयीऺकको ङ्झनमङ्टङ्ञक्त: (१) सहकायी सॊस्थाको रेखाऩयीऺण सम्फन्धी कामव गनव 
सॊघीम कानून फभोङ्ञजभ इजाजतऩत्र प्राप् त रेखाऩयीऺकहरू भध्मेफाट साधायण सबारे 
एकजना रेखाऩयीऺक ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनमङ्टक्त रेखाऩयीऺकको ऩाङ्चयश्रङ्झभक तथा 
सङ्टङ्जिधा साधायण सबारे ङ्झनधावयण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  
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(3) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ रेखाऩयीऺक ङ्झनमङ्टक्त गदाव एउटै व्मङ्ञक्त, पभव 
िा कम्ऩनीराई रगाताय दङ्टई आङ्झथवक िषवबन्दा फढी हङ्टने गयी ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गनव सङ्जकन े
छैन । 

६४. रेखाऩयीऺकभा ङ्झनमङ्टक्त हङ्टन नसक्न:े (१) देहामका व्मङ्ञक्त रेखाऩयीऺकभा ङ्झनमङ्टक्त 
हङ्टन तथा ङ्झनमङ्टक्त बई सकेको बए सो ऩदभा फहार यहन सक्ने छैन :- 

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

(ग)  सहकायी सॊस्थाको ङ्झनमङ्झभत ऩाङ्चयश्रङ्झभक ऩाउने गयी ङ्झनमङ्टक्त 
सल्राहकाय िा कभवचायी, 

(घ) रेखाऩयीऺण सम्फन्धी कसूयभा सजाम ऩाएको तीन िषवको 
अिङ्झध ब ङ्टक्तान नबएको,  

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

सजाम ऩाएको ऩाॉच िषव ब ङ्टक्तान नबएको,  
(छ) दपा 6३ को उऩदपा (३) फभोङ्ञजभको व्मङ्ञक्त, पभव िा 

कम्ऩनी, 
(ज) सम्फङ्ञन्धत सहकायी सॊस्था िा सङ्घसॉग स्िाथव फाङ्ञझएको व्मङ्ञक्त 

। 

(२) रेखाऩयीऺकरे आपू ङ्झनमङ्टक्त हङ्टन ङ्टअङ्ञघ उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ अमोग्म 
नबएको कङ्ट या सहकायी सॊस्थाराई ङ्झरङ्ञखत रूऩभा जानकायी गयाउनङ्ट ऩनेछ ।  

(३) कङ्ट नै रेखाऩयीऺक आफ्नो कामवकार सभाप्त नहङ्टॉदै कङ्ट नै सहकायी 
सॊस्थाको रेखाऩयीऺण गनव अमोग्म बएभा िा सहकायी सॊस्थाको रेखाऩयीऺकको 
ऩदभा कामभ यहन नसक्न े ङ्ञस्थङ्झत उत्ऩङ्ङ बएभा ङ्झनजरे रेखाऩयीऺण गनङ्टवऩने िा 
गङ्चययहेको काभ तत्कार योकी सो कङ्ट याको जानकायी ङ्झरङ्ञखत रूऩभा सहकायी 
सॊस्थाराई ङ्छदनङ्टऩनेछ ।  

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभको कङ्ट नै ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत उत्ऩङ्ङ बएभा सम्फङ्ञन्धत 
सहकायी सॊस्थाको सञ्चारक सङ्झभङ्झतफाट नमाॉ रेखाऩयीऺकको ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गयी 
रेखाऩयीऺण गयाई साधायण सबाफाट अनङ्टभोदन गयाउनङ्ट ऩनेछ । 

तय साधायण सबाफाट अनङ्टभोदन हङ्टन नसकेभा ऩङ्टन् रेखाऩयीऺणको राङ्झग 
साधायण सबारे दपा 6३ को अधीनभा यही अको रेखाऩयीऺक ङ्झनमङ्टक्त गनेछ ।  

(5) मस दपाको व्मिस्था ङ्जिऩयीत हङ्टने गयी ङ्झनमङ्टक्त बएको 
रेखाऩयीऺकरे गयेको रेखाऩयीऺण भान्म हङ्टन ेछैन ।  

 

ऩङ्चयच्छेद—१२ 
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ऋण असङ्टरी तथा फाॉकी फक्मौता 
६५. ऋण असङ्टर गने: (१) कङ्ट नै सदस्मरे सहकायी सॊस्थासॉग गयेको ऋण सम्झौता िा 

शतव कफङ्टङ्झरमतको ऩारना नगयेभा, ङ्झरखतको बाखाङ्झबत्र ऋणको साॉिा, ब्माज य 
हजावना च ङ्टक्ता नगयेभा िा ऋण ङ्झरएको यकभ सम्फङ्ञन्धत काभभा नरगाई ङ्जहनाङ्झभना 
गयेको देङ्ञखएभा त्मस्तो सदस्मरे ऋण ङ्झरॊदा याखेको ङ्झधतोराई सम्फङ्ञन्धत सहकायी 
सॊस्थारे ङ्झरराभ ङ्झफिी गयी िा अन्म कङ्ट नै व्मिस्था गयी आफ्नो साॉिा, ब्माज य 
हजावना असङ्टर उऩय गनव सक्नेछ। 

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

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ऋणीरे थऩ ङ्झधतो नयाखेभा िा उऩदपा (१) 
िा (२) फभोङ्ञजभको ङ्झधतोफाट ऩङ्झन साॉिा, ब्माज य हजावनाको यकभ असङ्टर उऩय हङ्टन 
नसकेभा त्मस्तो ऋणीको हक राग्ने अन्म जामजेथाफाट ऩङ्झन साॉिा, ब्माज य हजवना 
असङ्टर उऩय गनव सङ्जकनेछ ।  

(४) मस दपा फभोङ्ञजभ साॉिा, ब्माज य हजावना असङ्टर उऩय गदाव रागकेो 
खचवको यकभ तथा असङ्टर उऩय बएको साॉिा, ब्माज य हजावनाको यकभ किा गयी 
फाॉकी यहन आएको यकभ सम्फङ्ञन्धत ऋणीराई ङ्जपताव ङ्छदनङ्टऩनेछ ।  

(५) मस दपा फभोङ्ञजभ कङ्ट नै सहकायी सॊस्थारे ऋणीको ङ्झधतो िा अन्म 
जामजेथा ङ्झरराभ ङ्झफिी गदाव ङ्झरराभ सकाने व्मङ्ञक्तको नाभभा सो ङ्झधतो िा जामजेथा 
प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ यङ्ञजिेशन िा दाङ्ञखर खायेज गनवको राङ्झग सम्फङ्ञन्धत 
कामावरमभा रेखी ऩठाउनेछ य सम्फङ्ञन्धत कामावरमरे ऩङ्झन सोही फभोङ्ञजभ यङ्ञजिेशन 
िा दाङ्ञखर खायेज गयी सोको जानकायी सम्फङ्ञन्धत सहकायी सॊस्थाराई ङ्छदनङ्टऩनेछ । 

(६) मस दपा फभोङ्ञजभ ङ्झधतो याखेको सम्ऩङ्ञत्त ङ्झरराभ ङ्झफिी गदाव कसैरे 
सकाय नगयेभा त्मस्तो सम्ऩङ्ञत्त सम्फङ्ञन्धत सहकायी सॊस्था आपैं रे सकाय गनव सक्नेछ 
। 

(७) उऩदपा (६) फभोङ्ञजभ आपैं रे सकाय गयेभा त्मस्तो सम्ऩङ्ञत्त 
सम्फङ्ञन्धत सहकायी सॊस्थाको नाभभा यङ्ञजिेशन िा दाङ्ञखर खायेज गनव सम्फङ्ञन्धत 
कामावरमभा रेखी ऩठाउनेछ य त्मसयी रेखी आएभा सम्फङ्ञन्धत कामावरमरे सोही 
फभोङ्ञजभ यङ्ञजिेशन िा दाङ्ञखर खायेज गयी ङ्छदनङ्टऩनेछ । 

(८) ऋण असङ्टरी सम्फन्धी अन्म व्मिस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 
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६६. फाॉकी फक्मौता असङ्टर उऩय गने: कसैरे सहकायी सॊस्थाराई ङ्झतनङ्टव, फङ्टझाउनङ्ट ऩने 
यकभ नङ्झतयी फाॉकी याखेभा त्मस्तो यकभ य सोको ब्माज सभेत सहकायी सॊस्थारे 
त्मस्तो व्मङ्ञक्तको जामजेथाफाट तोङ्जकए फभोङ्ञजभ असङ्टर उऩय गनव सक्नेछ । 

६७. योक्का याख् न रेखी ऩठाउन:े (१) सहकायी सॊस्थारे दपा 6५ य ६६ को प्रमोजनको 
राङ्झग कङ्ट नै व्मङ्ञक्तको खाता, जामजेथाको स्िाङ्झभत्ि हस्तान्तयण, नाभसायी िा ङ्झफिी 
गनव नऩाउन ेगयी योक्का याख् न सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा रेखी ऩठाउन सक्नछे ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ योक्काको राङ्झग रेखी आएभा सम्फङ्ञन्धत 
ङ्झनकामरे प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ त्मस्तो व्मङ्ञक्तको खाता, जामजेथाको स्िाङ्झभत्ि 
हस्तान्तयण, नाभसायी िा ङ्झफिी गनव नऩाउन ेगयी योक्का याखी ङ्छदनङ्टऩनेछ । 

6८. अग्राङ्झधकाय यहन:े कङ्ट नै व्मङ्ञक्तरे सहकायी सॊस्थाराई ङ्झतनङ्टवऩने ऋण िा अन्म कङ्ट नै 
दाङ्जमत्ि नङ्झतयेभा त्मस्तो व्मङ्ञक्तको जामजेथाभा नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय िा 
स्थानीम तहको कङ्ट नै हक दाफी बए त्मसको राङ्झग यकभ छङ्टट्याइ फाॉकी यहन 
आएको यकभभा सहकायी सॊस्थाको अग्राङ्झधकाय यहनेछ । 

६९. कायफाही गनव फाधा नऩने: कङ्ट नै सहकायी सॊस्थारे ऋण असङ्टरी गने सम्फन्धभा कङ्ट नै 
व्मङ्ञक्त िा सहकायी सॊस्था उऩय चराएको कङ्ट नै कायिाहीका कायणफाट त्मस्तो व्मङ्ञक्त 
िा सॊस्था उऩय मस ऐन तथा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभको कङ्ट नै कसूयभा कायिाही 
चराउन योक रगाएको भाङ्झनने छैन। 

 

ऩङ्चयच्छेद–१३ 

एकीकयण,  ङ्जिघटन तथा दताव खायेज 

७०. एकीकयण तथा ङ्जिबाजन सम्फन्धी व्मिस्था: (१) मस ऐनको अधीनभा यही दङ्टई िा 
दङ्टईबन्दा फढी सहकायी सॊस्थाहरू एक आऩसभा गाङ्झबइ एकीकयण गनव िा एक 
सहकायी सॊस्थाराई बौगोङ्झरक कामव ऺेत्रको आधायभा दङ्टई िा दङ्टईबन्दा फढी सहकायी 
सॊस्थाभा ङ्जिबाजन गनव सङ्जकनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ एकीकयण िा ङ्जिबाजन गदाव सम्फङ्ञन्धत 
सहकायी सॊस्थाको कङ्ट र कामभ यहेका सदस्म सङ्खख्माको फहङ्टभतफाट ङ्झनणवम हङ्टन ङ्ट 
ऩनेछ ।         

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ एकीकयण िा ङ्जिबाजन गने ङ्झनणवम गदाव 
एकीकयण िा ङ्जिबाजनका शतव य कामवङ्जिङ्झध सभेत खङ्टराउनङ्ट ऩनेछ। 

(४) एकीकयण गने सहकायी सॊस्थाराई तोङ्जकए फभोङ्ञजभ प्रोत्साहन गनव 
सङ्जकनेछ । 

(५) एकीकयण िा ङ्जिबाजन सम्फन्धी अन्म व्मिस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ । 
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७१. ङ्जिघटन य दताव खायेज: (१) कङ्ट नै सहकायी सॊस्थाभा देहामको अिस्था ङ्जिद्यभान 
बएभा साधायण सबाको तत्कार कामभ यहेका फहङ्टभत सदस्मको ङ्झनणवमफाट त्मस्तो 
सहकायी सॊस्थाको ङ्जिघटन गने ङ्झनणवम गयी दताव खायेजीको स्िीकृङ्झतका राङ्झग 
सङ्झभङ्झतरे दताव अङ्झधकायी सभऺ ङ्झनिेदन ङ्छदन सक्नेछ :- 

(क) ङ्जिङ्झनमभभा उङ्ञल्रङ्ञखत उद्देश्म तथा कामव हाङ्झसर गनव सम्बि 
नबएभा,  

(ख) सदस्मको ङ्जहत गनव नसक्न ेबएभा । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्राप् त ङ्झनिेदन छानङ्झफन गदाव त्मस्तो सहकायी 
सॊस्थाको ङ्जिघटन गनव उऩमङ्टक्त देङ्ञखएभा दताव अङ्झधकायीरे त्मस्तो सहकायी सॊस्थाको 
दताव खायेज गनव सक्नेछ। 

(३) उऩदपा (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन दताव 
अङ्झधकायीरे देहामको अिस्थाभा सहकायी सॊस्थाको दताव खायेज गनव सक्नेछ :- 

(क) रगाताय दङ्टई िषवसम्भ कङ्ट नै कायोफाय नगयी ङ्झनङ्ञरिम यहेको 
ऩाइएभा, 

(ख) कङ्ट नै सहकायी सॊस्थारे मो ऐन िा मस ऐन अन्तगवत फनेको 
ङ्झनमभािरी ङ्जिऩयीतको कामव फायम्फाय गयेभा, 

(ग) ङ्जिङ्झनमभभा उङ्ञल्रङ्ञखत उदे्दश्म ङ्जिऩयीत कामव गयेभा, 
(घ) सहकायी भूल्म, भान्मता य ङ्झसद्धान्त ङ्जिऩयीत कामव गयेभा । 

(४) उऩदपा (२) िा (३) फभोङ्ञजभ दताव खायेज गनङ्टव अङ्ञघ दताव 
अङ्झधकायीरे त्मस्तो सहकायी सॊस्थाराई सङ्टन ङ्टिाइको राङ्झग ऩन्र ङ्छदनको सभमािङ्झध 
ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

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

(६) उऩदपा (२) िा (३) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन दताव 
अङ्झधकायीरे नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय तथा स्थानीम तहरे तोकेको सीभाबन्दा 
फढी यकभ अनङ्टदान प्राप्त गयेको सॊस्था िा सङ्घको दताव खायेज गनङ्टव अङ्ञघ सम्फङ्ञन्धत 
भन्त्रारम िा ङ्जिबागको स्िीकृङ्झत ङ्झरनङ्टऩनेछ । 

(७) उऩदपा (२) िा (३) फभोङ्ञजभ कङ्ट नै सहकायी सॊस्था िा सङ्घको दताव 
खायेजी बएभा त्मस्तो सॊस्था िा सङ्घको दताव प्रभाणऩत्र स्ित् यद्द बएको भाङ्झननेछ । 

(८) प्रदेश सहकायी फैंकरे ङ्झतनङ्टवऩने ऋण तथा फाह्य दाङ्जमत्ि ब ङ्टक्तान गनव 
नसङ्जकने देङ्ञखएभा त्मस्तो फैंकराई खायेज गनवका राङ्झग दताव अङ्झधकायीरे नेऩार याि 
फैंकसॉग ऩयाभशव गनङ्टवऩनेछ।  
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(९) उऩदपा (८) फभोङ्ञजभको याि फैंकको ऩयाभशव अनङ्टरुऩ दताव 
अङ्झधकायीरे प्रदेश सहकायी फैंक खायेज गयी ङ्झरक्िीडेटय ङ्झनमङ्टक्त गनव सक्नेछ । 

७२. ङ्झरक्िीडेटयको ङ्झनमङ्टङ्ञक्त: (१) दपा 7१ फभोङ्ञजभ कङ्ट नै सहकायी सॊस्थाको दताव खायेज 
बएभा दताव अङ्झधकायीरे ङ्झरक्िीडेटय ङ्झनमङ्टक्त गनेछ ।  

(२) उऩदपाभा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन सॊघीम 
कानूनभा तोङ्जकएको सीभा सम्भको सम्ऩङ्ञत्त बएको सहकायी सॊस्थाको हकभा दताव 
अङ्झधकायीरे कङ्ट नै अङ्झधकृत स्तयको कभवचायीराई ङ्झरक्िीडेटय ङ्झनमङ्टक्त गनव सक्नेछ । 

(३) ङ्झरक्िीडेसन सम्फन्धी अन्म व्मिस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

७३. ङ्झरक्िीडेसन ऩङ्झछको सम्ऩङ्ञत्तको उऩमोग: कङ्ट नै सहकायी सॊस्थाको ङ्झरक्िीडेसन ऩिात ्
सफै दाङ्जमत्ि ब ङ्टक्तान गयी फाॉकी यहन गएको सम्ऩङ्ञत्तको उऩमोग सॊघीम कानून 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

 

ऩङ्चयच्छेद –१४ 

दताव अङ्झधकायी 
७४. दताव अङ्झधकायी: (१) मस ऐन अन्तगवत सहकायी सॊस्थाको दताव, ङ्झनमभन रगामतका 

अन्म सम्ऩूणव कामव सम्ऩादन गने गयी भन्त्रारमरे याजऩत्राङ्जङ्कत ङ्छद्वतीम शे्रणी िा सो 
सयहको अङ्झधकृत कभवचायीराई दताव अङ्झधकायीको रूऩभा तोक्नङ्ट ऩनेछ । 

(२) दताव अङ्झधकायीराई कामवसम्ऩादनभा सहमोग गनव चाङ्जहने सहामक दताव 
अङ्झधकायी रगामतका आिश्मक कभवचायी भन्त्रारमरे उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ । 

७५. दताव अङ्झधकायीको काभ, कतवव्म य अङ्झधकाय: (१) मस ऐनभा अन्मत्र उङ्ञल्रङ्ञखत 
काभ, कतवव्म य अङ्झधकायका अङ्झतङ्चयक्त दताव अङ्झधकायीको काभ, कतवव्म य अङ्झधकाय 
तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ दताव अङ्झधकायीराई प्राप्त अङ्झधकाय भध्मे केही 
अङ्झधकाय आपू भातहतको अङ्झधकृत स्तयको सहामक दताव अङ्झधकायीराई प्रत्मामोजन 
गनव सक्नेछ । 

 

ऩङ्चयच्छेद –१५ 

ङ्झनयीऺण तथा अनङ्टगभन 

७६. ङ्झनयीऺण तथा ङ्जहसाफ ङ्जकताफ जाॉच गने: (१) दताव अङ्झधकायीरे सहकायी सॊस्थाको 
जङ्टनसङ्टकै िखत ङ्झनयीऺण तथा ङ्जहसाफ जाॉच गनव, गयाउन सक्नेछ । 

(2) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनयीऺण िा ङ्जहसाफ जाॉच गदाव दताव 
अङ्झधकायीरे भाग गयेको जानकायी सम्फङ्ञन्धत सहकायी सॊस्थारे उऩरब्ध गयाउनङ्ट 
ऩनेछ ।  
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(3) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनयीऺण िा ङ्जहसाफ जाॉच गदाव कङ्ट नै सहकायी 
सॊस्थाको काभ कायिाही मो ऐन िा मस ऐन अन्तगवत फनेको ङ्झनमभ, ङ्झनदेङ्ञशका, 
भाऩदण्ड िा कामवङ्जिङ्झध फभोङ्ञजभ बएको नऩाइएभा दताव अङ्झधकायीरे सम्फङ्ञन्धत 
सॊस्थाराई आिश्मक ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्नेछ य त्मस्तो ङ्झनदेशनको ऩारना गनङ्टव त्मस्तो 
सॊस्थाको कतवव्म हङ्टनेछ । 

(४) नेऩार याि फैंकरे सहकायी सॊस्थाको ङ्झनयीऺण तथा ङ्जहसाफ 
ङ्जकताफको जाॉच गने सम्फन्धी व्मिस्था सहकायी सम्फन्धी सॊघीम कानून फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ । 

(5) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ सहकायी सॊस्थाको ङ्झनयीऺण तथा ङ्जहसाफ 
ङ्जकताफको जाॉच गदाव प्राप् त हङ्टन आएको जानकायी नेऩार याि फैंकरे भन्त्रारमराई 
सभेत उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ।   

७७. छानङ्झफन गनव सक्न:े (१) कङ्ट नै सहकायी सॊस्थाको व्मिसाङ्जमक कायोफाय सन्तोषजनक 
नबएको, सदस्मको ङ्जहत ङ्जिऩयीत काभ बएको िा सो सॊस्थाको उद्देश्म ङ्जिऩयीत कामव 
गयेको बनी त्मस्तो सॊस्थाको कम्तीभा ऩाॉच प्रङ्झतशत सदस्मरे छानङ्झफनको राङ्झग 
ङ्झनिेदन ङ्छदएभा दताव अङ्झधकायीरे त्मस्तो सॊस्थाको छानङ्झफन गनव, गयाउन सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ छानङ्झफन गदाव भाग गयेको ङ्जिियण िा 
कागजात उऩरब्ध गयाई सहमोग गनङ्टव सम्फङ्ञन्धत सहकायी सॊस्थाको कतवव्म हङ्टनेछ ।  

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

7८. फचत तथा ऋणको कायोफाय गने सॊस्था िा सङ्घको ङ्झनयीऺण तथा अनङ्टगभन सम्फन्धी 
ङ्जिशेष व्मिस्था: (१) फचत तथा ऋणको भङ्टख्म कायोफाय गने सॊस्था िा सङ्घरे 
अिरम्फन गने अनङ्टगभन प्रणारी य अनङ्टगभन सम्फन्धी अन्म व्मिस्था तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ हङ्टनछे । 

(२) दताव अङ्झधकायीरे फचत तथा ऋणको कायोफाय गने सॊस्था िा सङ्घको 
तोङ्जकए फभोङ्ञजभको अनङ्टगभन प्रणारीभा आधाङ्चयत बई ङ्झनयीऺण तथा अनङ्टगभन गनेछ 
। 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ सॊस्था िा सङ्घको ङ्झनयीऺण तथा अनङ्टगभन 
दताव अङ्झधकायीरे आिश्मकता अनङ्टसाय नेऩार याि फैंक रगामतका अन्म ङ्झनकामको 
सहमोग ङ्झरन सक्नेछ । 

७९. भन्त्रारमरे ङ्झनयीऺण तथा अनङ्टगभन गने: (१) दताव अङ्झधकायीफाट कङ्ट नै सहकायी 
सॊस्थाको ङ्झनयीऺण नबएको िा त्मस्तो ङ्झनयीऺण प्रबािकायी नबएकोरे सदस्मको 
ङ्जहतभा प्रङ्झतकूर असय ऩयेको बनी कङ्ट नै स्रोतफाट जानकायी हङ्टन आएभा भन्त्रारमरे 
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त्मस्तो सॊस्थाको ङ्झनयीऺण तथा अनङ्टगभन गयी सम्फङ्ञन्धत सहकायी सॊस्थाराई 
आिश्मक ङ्झनदेशन ङ्छदन दक्नेछ । 

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

(३) भन्त्रारमरे मस दपा फभोङ्ञजभ बएको ङ्झनयीऺण तथा अनङ्टगभन य 
ङ्छदइएको ङ्झनदेशनको सम्फन्धभा दताव अङ्झधकायीराई सभेत जानकायी ङ्छदनङ्टऩनेछ। 

८०.  सङ्घरे ङ्झनयीऺण तथा अनङ्टगभन गनङ्टव ऩने: (१) सङ्घरे आफ्ना सदस्मको काभ 
कायिाहीको तोङ्जकए फभोङ्ञजभ ङ्झनयीऺण तथा अनङ्टगभन गयी सोको िाङ्जषवक प्रङ्झतिेदन 
भन्त्रारम तथा दताव अङ्झधकायीराई ङ्छदनङ्टऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको प्रङ्झतिेदनभा देहामका ङ्जिियणहरू सभािेश 
गनङ्टवऩनेछ:- 

 

(क) अनङ्टगभन तथा ङ्झनयीऺण गयेको सॊस्था िा सङ्घको ङ्जिियण,  

(ख) सॊस्था िा सङ्घभा मो ऐन िा मस ऐन अन्तगवत फनेको ङ्झनमभ य 
ङ्जिङ्झनमभको ऩारनाको अिस्था, 

(ग) सदस्महरूरे प्राप्त गयेको सेिा सङ्टङ्जिधाको अिस्था, 
(घ) सदस्महरूको सहबाङ्झगताको स्तय, 

(ङ) सॊस्था िा सङ्घको आङ्झथवक य ङ्जित्तीम अिस्था तथा कोषको 
ऩङ्चयचारन, 

(च) तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अन्म व्मिस्था ।  

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ सङ्घरे अनङ्टगभन गदाव आपू भातहतका कङ्ट नै 
सॊस्था िा सङ्घको काभ कायिाहीभा कङ्ट नै त्र ङ्टङ्जट पेरा ऩयेभा त्मस्तो त्र ङ्टङ्जट सच्माउन 
सम्फङ्ञन्धत सॊस्था िा सङ्घराई सङ्टझाि िा ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्नेछ य त्मस्तो सङ्टझाि िा 
ङ्झनदेशनको ऩारना गनङ्टव सम्फङ्ञन्धत सॊस्था िा सङ्घको कतवव्म हङ्टनेछ । 

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ ङ्छदएको सङ्टझाि िा ङ्झनदेशनको ऩारना नबएभा 
सङ्घरे दताव अङ्झधकायी सभऺ आिश्मक कायिाहीको राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गनेछ। 

(५) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ ङ्छदएको सङ्टझाि िा ङ्झनदेशन सम्फन्धी ङ्जिषम 
सङ्घको िाङ्जषवक प्रङ्झतिेदनभा सभेत उल्रेख गनङ्टवऩनेछ ।  

8१. िाङ्जषवक प्रङ्झतिेदन ऩशे गनङ्टवऩने: (१) दताव अङ्झधकायीरे आङ्झथवक िषव सभाप्त बएको 
ङ्झभङ्झतरे तीन भङ्जहनाङ्झबत्र सहकायी सॊस्थाको ङ्झनयीऺण सम्फन्धी िाङ्जषवक प्रङ्झतिेदन 
सॊघीम भन्त्रारम, सहकायी ङ्जिबाग य भन्त्रारमभा ऩेश गनङ्टव ऩनेछ। 

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

(क) सञ्चारनभा यहेका सहकायी सॊस्थाको ङ्जिियण, 
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(ख) अनङ्टगभन गङ्चयएका सहकायी सॊस्थाको सङ्खख्मा तथा आङ्झथवक 
कायोफायको ङ्जिियण, 

(ग) सहकायी सॊस्थाभा सहकायी ङ्झसद्धान्त य मो ऐन िा मस ऐन 
अन्तगवत फनेको ङ्झनमभ, ङ्जिङ्झनमभ तथा आन्तङ्चयक कामवङ्जिङ्झधको 
ऩारनाको अिस्था, 

(घ) सहकायी सॊस्थाका सदस्मरे प्राप् त गयेको सेिा सङ्टङ्जिधाको अिस्था 
तथा सोको उऩमोगको अिस्था, 

(ङ) सहकायी सॊस्थाको ङ्जिमाकराऩभा सदस्मको सहबाङ्झगताको स्तय 
अनङ्टऩात, 

(च) सहकायी सॊस्थाराई प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ प्रदान गङ्चयएको 
ङ्जित्तीम अनङ्टदान तथा छङ्टट सङ्टङ्जिधाको उऩमोगको अिस्था,  

(छ) सहकायी सॊस्थाको आङ्झथवक ङ्जिमाकराऩ तथा ङ्जित्तीम अिस्था 
सम्फन्धी तोङ्जकए फभोङ्ञजभका ङ्जिियण, 

(ज) सहकायी सॊस्थाभा आन्तङ्चयक ङ्झनमन्त्रण प्रणारीको अिस्था, 
(झ) सहकायी सॊस्थाभा सङ्टशासन तथा ङ्ञजम्भेिायीको अिस्था, 
(ञ) सहकायी सॊस्थाभा यहेका कोषको ङ्जिियण, 

(ट) सहकायी सॊयङ्ञऺत ऩूॉजी ङ्जपताव कोष ङ्जितयणको अिस्था, 
(ठ) सहकायीको नीङ्झत ङ्झनभावणभा सहमोग ऩङ्टग्न ेआिश्मक कङ्ट याहरू, 

(ड) सहकायी सॊस्थाको दताव, खायेजी तथा ङ्जिघटन सम्फन्धी ङ्जिियण, 

(ढ) सॊस्था िा सङ्घरे सञ्चारन गयेको दपा १९ फभोङ्ञजभको 
कायोफाय, व्मिसाम, उद्योग िा ऩङ्चयमोजनाको ङ्जिियण,  

(ण) तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अन्म ङ्जिियण । 

 

ऩङ्चयच्छेद –१६ 

सभस्माग्रस्त सॊस्था िा सङ्घ 

८२. सॊस्था िा सङ्घ सभस्माग्रस्त बएको घोषणा गनव सङ्जकन:े (१) मस ऐन फभोङ्ञजभ 
गङ्चयएको ङ्झनयीऺण िा ङ्जहसाफ जाॉचफाट कङ्ट नै सॊस्था िा सङ्घभा देहामको अिस्था 
ङ्जिद्यभान यहेको देङ्ञखएभा दताव अङ्झधकायीरे त्मस्तो सॊस्था िा सङ्घराई सभस्माग्रस्त 
सॊस्था िा सङ्घको रूऩभा घोषणा गनव भन्त्रारम सभऺ ङ्झसपाङ्चयस गनङ्टवऩनेछ :- 

(क) सदस्मको ङ्जहत ङ्जिऩयीत हङ्टने गयी कङ्ट नै कामव गयेको, 
(ख) सॊस्था िा सङ्घरे ऩूया गनङ्टवऩने ङ्जित्तीम दाङ्जमत्ि ऩूया नगयेको िा 

ब ङ्टक्तान गनङ्टवऩने दाङ्जमत्ि ब ङ्टक्तान गनव नसकेको िा ब ङ्टक्तान गनव 
नसक्ने अिस्था बएको, 

(ग) सदस्महरूको फचत ङ्झनधावङ्चयत शतव फभोङ्ञजभ ङ्जपताव गनव नसकेको, 
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(घ) मो ऐन िा मस ऐन अन्तगवत फनेको ङ्झनमभ तथा ङ्जिङ्झनमभ 
ङ्जिऩयीत हङ्टने गयी सॊस्था िा सङ्घ सञ्चारन बएको, 

(ङ)  सॊस्था िा सङ्घ दाभासाहीभा ऩनव सक्ने अिस्थाभा बएको िा 
उल्रेखनीम रूऩभा गम्बीय आङ्झथवक कङ्छठनाइ बोङ्झगयहेको, 

(च) कङ्ट नै सॊस्था िा सङ्घरे सदस्मको फचत यकभ ङ्जपताव गनङ्टवऩने 
अिङ्झधभा ङ्जपताव नगयेको बनी त्मस्तो सॊस्था िा सङ्घका कम्तीभा 
ऩच्चीस जना सदस्महरूरे दताव अङ्झधकायीसभऺ ङ्झनिेदन 
ङ्छदएकोभा छानङ्झफन गदाव खण्ड (क) देङ्ञख (ङ) सम्भको कङ्ट नै 
अिस्था ङ्जिद्यभान बएको देङ्ञखएको । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ङ्झसपाङ्चयस प्राप्त बएभा त्मस्तो सॊस्था िा 
सङ्घराई भन्त्रारमरे सभस्माग्रस्त सॊस्था िा सङ्घ घोषणा गनव सक्नेछ । 

(3) मस दपाभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन प्रचङ्झरत 
कानून फभोङ्ञजभ प्रदेश सयकायरे गठन गयेको आमोगरे कङ्ट नै सॊस्था िा सङ्घराई 
सभस्माग्रस्त सॊस्था िा सङ्घ घोषणा गनव ङ्झसपाङ्चयस गयेभा िा सभस्माग्रस्त बनी 
ऩङ्जहचान गयेकोभा िा त्मस्तो आमोगभा ऩयेको उजङ्टयी सङ्खख्मा, औङ्ञचत्म सभेतको 
आधायभा भन्त्रारमरे त्मस्तो सॊस्था िा सङ्घराई सभस्माग्रस्त सॊस्था िा सङ्घ घोषणा 
गनव सक्नेछ । 

८३. व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतको गठन: (१) मस ऐन फभोङ्ञजभ कङ्ट नै सॊस्था िा सङ्घराई 
सभस्माग्रस्त सॊस्था िा सङ्घ घोषणा गङ्चयएकोभा त्मस्तो सॊस्था िा सङ्घको सम्ऩङ्ञत्त 
व्मिस्थाऩन तथा दाङ्जमत्ि ब ङ्टक्तान सम्फन्धी कामव गनव सहकायी सम्फन्धी सॊघीम 
कानून फभोङ्ञजभ व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत गठनको राङ्झग भन्त्रारमरे नेऩार सयकायको 
सम्फङ्ञन्धत भन्त्रारम सभऺ ङ्झसपाङ्चयस गनेछ । 

(२) व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत सम्फन्धी अन्म व्मिस्था सॊघीम कानून फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ । 

 

ऩङ्चयच्छेद–१७ 

कसूय, दण्ड जङ्चयिाना तथा ऩङ्टनयािेदन 

८४. कसूय, दण्ड जङ्चयिाना तथा ऩङ्टनयािेदन: कसूय, दण्ड जङ्चयिाना तथा ऩङ्टनयािेदन 
सम्फन्धी व्मिस्था सहकायी सम्फन्धी सॊघीम कानून फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

८५. अनङ्टसन्धानको राङ्झग रेखी ऩठाउन सक्न:े दताव अङ्झधकायी िा भन्त्रारमरे मस ऐन 
फभोङ्ञजभ आफ्नो काभ, कतवव्म य अङ्झधकायको ऩारना गदाव कसैरे सहकायी सम्फन्धी 
सॊघीम कानून फभोङ्ञजभको कसूय गयेको थाहा ऩाएभा त्मस्तो कसूयका सम्फन्धभा 
प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ अनङ्टसन्धान गनवको राङ्झग सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा रेखी ऩठाउन 
सक्नेछ ।  
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ऩङ्चयच्छेद–1८ 

ङ्जिङ्जिध 

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

(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन सङ्घको हकभा 
साधायण सबाभा बाग ङ्झरन े प्रमोजनको राङ्झग तोङ्जकए फभोङ्ञजभ एकबन्दा फढी 
प्रङ्झतङ्झनङ्झध ऩठाउन सङ्जकनेछ य प्रङ्झतङ्झनङ्झध ऩठाउने सम्फन्धी व्मिस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ। 

(३) उऩदपा (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन एक सॊस्था िा 
सङ्घफाट सम्फङ्ञन्धत सङ्घको सङ्झभङ्झत िा रेखा सङ्टऩङ्चयिेऺण सङ्झभङ्झतभा एकबन्दा फढी 
व्मङ्ञक्त ङ्झनिावङ्ञचत हङ्टन सक्ने छैन ।  

8७. साभाङ्ञजक ऩयीऺण गयाउन सक्न:े (१) सहकायी सॊस्थारे ङ्जिङ्झनमभभा उङ्ञल्रङ्ञखत 
उद्देश्म प्राप् त गनवका राङ्झग सङ्झभङ्झतफाट बएका ङ्झनणवम य कामव, सदस्महरूरे प्राप् त 
गयेका सेिा य सन्तङ्टङ्जष्टको स्तय, सेिा प्राङ्ञप् तफाट सदस्महरूको जीिनस्तयभा आएको 
आङ्झथवक, साभाङ्ञजक, साॊस्कृङ्झतक तथा िाताियणीम ऩऺभा सकायात्भक ऩङ्चयितवन 
रगामतका ङ्जिषमभा साभाङ्ञजक ऩयीऺण गयाउन सक्नेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ बएको साभाङ्ञजक ऩयीऺणको प्रङ्झतिेदन 
छरपरको राङ्झग सङ्झभङ्झतरे साधायण सबाभा ऩेश गनेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ऩेश बएको साभाङ्ञजक ऩयीऺण प्रङ्झतिेदन 
छरपर गयी साधायण सबारे आिश्मकता अनङ्टसाय सङ्झभङ्झतराई ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्नेछ 
। 

(४) मस दपा फभोङ्ञजभको साभाङ्ञजक ऩयीऺण प्रङ्झतिेदनको एक प्रङ्झत 
सम्फङ्ञन्धत सहकायी सॊस्थारे दताव अङ्झधकायी सभऺ ऩेश गनङ्टवऩनेछ । 

8८. आङ्झथवक सहमोग गनव नहङ्टन:े सहकायी सॊस्थाको यकभ सदस्म फाहेक अरु कसैराई 
आङ्झथवक सहमोग गनव ऩाइने छैन तय  साभाङ्ञजक कामवभा बने त्मस्तो सहमोग 
उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ ।  

स्ऩष्टीकयण : मस दपाको प्रमोजनको राङ्झग “साभाङ्ञजक कामव” बङ्ङारे 
ङ्ञशऺा, स्िास््म, िाताियण सॊयऺण, ङ्जिऩद् उद्धाय तथा याहत, भानिीम सहामता य 
सहकाङ्चयता प्रिद्धवन सम्फन्धी कामवराई जनाउॉछ । 

८९. अन्तय सहकायी कायोफाय गनव सक्न:े मस ऐनभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए 
ताऩङ्झन सहकायी सॊस्थाहरूरे एक आऩसभा अन्तय सहकायी कायोफाय गनव सक्नेछन ्
।  
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(२) अन्तय सहकायी कायोफाय सम्फन्धी अन्म व्मिस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ ।  

९०. ठेक्काऩिा ङ्छदन नहङ्टन:े सहकायी सॊस्थारे आफ्नो सङ्झभङ्झतको कङ्ट नै सञ्चारक िा रेखा 
सङ्टऩङ्चयिेऺण सङ्झभङ्झतको सॊमोजक िा सदस्म िा आफ्नो कभवचायीराई सो सहकायी 
सॊस्थाको ठेक्काऩिा ङ्छदन हङ्टॉदैन। 

9१. ङ्जििाद सभाधान: सहकायी सॊस्थाका फीच कङ्ट नै ङ्जििाद उत्ऩङ्ङ बएभा सो ङ्जििाद 
ङ्झनरूऩणका राङ्झग तोङ्जकए फभोङ्ञजभ ङ्जििाद ङ्झनरूऩण सङ्झभङ्झतको गठन गनव सङ्जकनेछ । 

 

9२. प्रोत्साहन गनव सङ्जकन:े सहकायी ऺेत्रको प्रिद्धवनको राङ्झग उल्रेखनीम मोगदान गने 
व्मङ्ञक्त, सहकायी सॊस्था िा अन्म ङ्झनकामराई तोङ्जकए फभोङ्ञजभ प्रोत्साहन गनव 
सङ्जकनेछ। 

 

9३. ङ्जिबागीम कायफाही हङ्टन:े मो ऐन िा मस ऐन अन्तगवत फनेको ङ्झनमभभा उङ्ञल्रङ्ञखत 
अङ्झधकायको फदङ्झनमतऩूणव प्रमोग गने कभवचायीराई प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ ङ्जिबागीम 
कायफाही हङ्टनेछ । 

  

9४. सयकायी फाॉकी सयह असूर उऩय हङ्टन:े कङ्ट नै सहकायी सॊस्था,सॊघरे प्राप् त गयेको 
सयकायी अनङ्टदान िा कङ्ट नै सेिा सङ्टङ्जिधा दङ्टरूऩमोग गयेको ऩाइएभा प्रचङ्झरत कानून 
फभोङ्ञजभ सयकायी फाॉकी सयह असङ्टर उऩय गङ्चयनेछ।  

9५. कानून फभोङ्ञजभ हङ्टने: मस ऐनभा सॊघीम कानून फभोङ्ञजभ हङ्टने बनी अन्मत्र उल्रेख 
बएका व्मिस्थाका अङ्झतङ्चयक्त देहामका ङ्जिषमहरू सहकायी सम्फन्धी प्रचङ्झरत कानून 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछन:्- 

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

(ख) कारो सूचीभा याख्न ेसम्फन्धी, 
(ग) कजाव सूचना केन्ि सम्फन्धी, 
(घ) सॊस्थारे आऩसी सङ्टयऺण सेिा सञ्चारन गने सम्फन्धी, 
(ङ) ङ्ञस्थयीकयण कोषभा सहबागी हङ्टने सम्फन्धी । 

(च) सहकायी भूल्म,भान्मता य ङ्झसद्धान्त सम्फन्धी। 

9६. कम्ऩनी सम्फन्धी प्रचङ्झरत ऐन रागू नहङ्टन:े मस ऐन अन्तगवत दताव बएको सहकायी 
सॊस्थाको हकभा कम्ऩनी सम्फन्धी प्रचङ्झरत ऐन रागू हङ्टने छैन ।  

9७. प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ कायफाही गनव फाधा नऩने: मस ऐनभा रेङ्ञखएको कङ्ट नै कङ्ट यारे 
कङ्ट नै व्मङ्ञक्त उऩय प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ अदारतभा भङ्टद्दा चराउन फाधा ऩङ्टर् माएको 
भाङ्झनने छैन । 
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9८. सम्ऩङ्ञत्त शङ्टद्धीकयण ङ्झनिायण सम्फन्धी कानङ्टनी व्मिस्थाको ऩारना गनङ्टव ऩने: सहकायी 
सॊस्थारे सम्ऩङ्ञत्त शङ्टद्धीकयण ङ्झनिायण सम्फन्धी सॊघीम कानूनको व्मिस्थाका साथै 
तत्सम्फन्धभा सॊघीम कानून फभोङ्ञजभका ङ्झनकामरे जायी गयेको भाऩदण्ड य नेऩार 
याि फैंकफाट जायी बएका ङ्झनदेङ्ञशकाहरूको ऩारना गनङ्टव ऩनेछ ।  

९९. साझेदायी गनव सक्ने: सहकायी भापव त आङ्झथवक सभङृ्जद्ध प्राप्त गनव प्रदेश सयकाय य 
सहकायी सॊस्थाहरूरे साझेदायीभा ङ्जिकासका ब्मिसाङ्जमक ऩङ्चयमोजनाहरू सञ्चारन गनव 
सक्नेछन ्। 

१००. कामविभ सञ्चारन गनव सक्ने: प्रदेश सयकायरे सहकायी सॊस्थाको प्रिद्धवन तथा 
ऺभता ङ्जिकास गनवको राङ्झग आिश्मक कामविभ सञ्चारन एिॊ प्रोत्साहन गनव सक्नेछ 
। 

१०१. ङ्झनमभ फनाउन ेअङ्झधकाय: मस ऐनको कामावन्िमनको राङ्झग प्रदेश सयकायरे ङ्झनमभ 
फनाउन सक्नेछ। 

10२. भाऩदण्ड, ङ्झनदेङ्ञशका िा कामवङ्जिङ्झध फनाई रागू गनव सक्न:े (१) मो ऐन िा मस ऐन 
अन्तगवत फनेको ङ्झनमभको अधीनभा यही सहकायी सॊस्थाको दताव, सञ्चारन, ङ्झनयीऺण, 
अनङ्टगभन तथा प्रिवद्धन रगामतका काभ कायिाहीराई व्मिङ्ञस्थत य प्रबािकायी रूऩभा 
सञ्चारन गनव भन्त्रारमरे आिश्मकता अनङ्टसाय भाऩदण्ड,  ङ्झनदेङ्ञशका िा कामवङ्जिङ्झध 
फनाइ रागू गनव सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको भाऩदण्ड फनाउॉदा आिश्मकता अनङ्टसाय 
दताव अङ्झधकायी, नेऩार याि फैंक य सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामहरुको ऩयाभशव ङ्झरन सङ्जकनेछ 
। 
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अनङ्टसूची-1 

(दपा 1२ को उऩदपा (१)सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

दताव दयखास्तको ङ्झनिेदन  

श्री दताव अङ्झधकायी ज्मू , 
 ङ्झभङ्झत : ......../........./...... 
..........., ............. 

ङ्जिषम् सहकायी सॊस्था दताव सम्फन्धभा । 

भहोदम, 
हाभी देहामका व्मङ्ञक्तहरू देहामको सहकायी सॊस्था दताव गयी ऩाउन तऩङ्झसर फभोङ्ञजभको 
ङ्जिियण तथा अन्म कागजात सङ्जहत सहकायी ऐन, 2075 को दपा 1२ को उऩदपा 
(१) फभोङ्ञजभ मो ङ्झनिेदन ऩेश गयेका छौँ । उदे्दश्म अनङ्टरूऩ सॊस्थारे तत्कार गने 
कामवहरूको मोजना य प्रस्ताङ्जित सॊस्थाको ङ्जिङ्झनमभ दङ्टई प्रङ्झत मसै साथ सॊरग्न याखी ऩेश 
गयेका छौँ । 

(१) सॊस्था सम्फन्धी ङ्जिियण 

)क (  प्रस्ताङ्जित सहकायी सॊस्थाको नाभ : 
)ख (  ठेगाना : 
)ग (  उद्देश्म : 
)घ (  भङ्टख्म कामव : 
)ङ (  कामवऺ ेत्र : 
)च (  दाङ्जमत्ि : 
)छ (  सदस्म सङ्खख्मा : 

)१ (  भङ्जहरा : 
(२)  ऩङ्टरुष् 

)ज (   शेमय ऩूॉजीको यकभ :        (अ) च ङ्टक्ता ऩूॉजी :           (आ) कङ्ट र ऩूॉजी : 
 (झ) प्रिेश शङ्टल्क िाऩत प्राप्त यकभ् 
 

(२) मो ऐन रागू हङ्टन ङ्ट ऩूिव दताव बएका सहकायी सॊस्थारे मस ऐनको दपा १३ को 
उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ अद्यािङ्झधक हङ्टनको राङ्झग ङ्छदने ङ्झनिेदनभा फङ्टॉदा नॊ (१) का कङ्ट याका 
अङ्झतङ्चयक्त देहामका ङ्जिियणहरु सभािेश गनङ्टवऩनेछ् 
(क) दतावको प्रभाणऩत्र 

(ख) ङ्जिङ्झनमभ 

(ग)  अन्म आिश्मक ङ्जिियण 

ङ्झनिेदक् 
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अनङ्टसूची-2 

(दपा 1३ को उऩदपा (१) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 

सहकायी सॊस्था दताव प्रभाण ऩत्रको नभूना 
गण्डकी प्रदेश 

बङू्झभ व्मिस्था, कृङ्जष तथा सहकायी भन्त्रारम 

दताव अङ्झधकायीको कामावरम 

.............. ,.......... 
सहकायी सॊस्था दताव प्रभाण ऩत्र 

दताव नॊ: .                                                                 
दताव ङ्झभङ्झत : 
 

सहकायी ऐन, 2075 को दपा १३ को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ श्री.......................... 
.............सहकायी सॊस्था/सङ्घ ङ्झर. राई  सीङ्झभत दाङ्जमत्ि बएको सहकायी सॊस्था/सङ्घ ङ्झर. 
दताव गयी स्िीकृत ङ्जिङ्झनमभ सङ्जहत मो प्रभाण-ऩत्र प्रदान गङ्चयएको छ । 

सहकायी सॊस्था/सङ्घ ङ्झर. को िगॉकयण :  .................................  

सहकायी सॊस्था/सङ्घ ङ्झर. को कामवऺ ेत्र :  .................................  

सहकायी सॊस्था/ सङ्घ ङ्झर. दतावको आधाय :  .................................  

 

दताव गने अङ्झधकायीको ,-  

दस्तखत : 
ङ्झभङ्झत : 
नाभ : 
दजाव : 
कामावरमको छाऩ : 
 

नोट :- सॊस्था / सङ्घको ङ्जिङ्झनमभभा उल्रेङ्ञखत कामवहरु गनव प्रचङ्झरत कानूनहरुरे इजाजत 
ङ्झरनङ्टऩने बएभा सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामिाट इजाजत ङ्झरनङ्टऩनेछ । साथै सम्झौता गयी कायोफाय 
गनङ्टवऩने बएभा सम्झौता गयी सोको ङ्झरखत जानकायी गयाएऩङ्झछ भात्र कायोफाय गनव 
सङ्जकनेछ । 

 

प्रभाङ्ञणकयण ङ्झभङ्झत्  २०७५/१०/२७ 

 
 

आऻारे¸ 

भङ्ञण ऩोखयेर पङ्ञणन्ि  

प्रदेश सयकायको सङ्ञचि 
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भाग १ 

प्रदेश सरकार 
आन्तररक माममऱा तथा काननू मन्राऱय 

 

नेऩारको सॊङ्जिधान फभोङ्ञजभ प्रदेश सबारे फनाएको देहाम फभोङ्ञजभको ऐन 
सिवसाधायणको जानकायीको राङ्झग प्रकाशन गङ्चयएको छ । 

 

सम्फत ्२०७५ सारको ऐन नॊ. २१  

फय, ङ्जऩऩर, सङ्झभ य चौतायो सॊयऺण तथा व्मिस्थाऩन गनव फनकेो ऐन 

प्रस्तािना: सािवजङ्झनक स्थरभा बएका प्राकृङ्झतक, साॊस्कृङ्झतक¸ ऐङ्झतहाङ्झसक¸ ऩमावियणीम 

सॊयऺण एॊि प्राकृङ्झतक प्रकोऩ न्मूनीकयणका ङ्जहसाफरे भहत्िऩूणव फय, ङ्जऩऩर, सङ्झभ य चौतायो 

सॊयऺण सम्फन्धभा व्मिस्था गनव िान्छनीम बएकारे, 

 गण्डकी प्रदेशको प्रदेश सबारे मो ऐन फनाएको छ  । 

 

ऩङ्चयच्छेद – १ 

प्रायङ्ञम्बक 

१. सॊङ्ञऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस ऐनको नाभ "फय, ङ्जऩऩर, सङ्झभ य चौतायो सॊयऺण ऐन¸ 

२०७५" यहेको छ । 

(२) मो ऐन तङ्टरुन्त प्रायम्ब हङ्टनेछ । 

(३) मो ऐन गण्डकी प्रदेश बय रागू हङ्टनेछ । 

२. ऩङ्चयबाषा: ङ्जिषम िा प्रसॊगरे अको अथव नरागभेा मस ऐनभा,– 

(क) "भन्त्रारम" बङ्ङारे गण्डकी प्रदेशको उद्योग, ऩमवटन, िन तथा 

िाताियण भन्त्रारम सम्झनङ्ट ऩछव । 
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(ख) "स्थानीम तह" बङ्ङारे नेऩारको सॊङ्जिधानको धाया ३०६ फभोङ्ञजभको 

स्थानीम तह सम्झनङ्ट ऩछव । 

(ग) "फय, ङ्जऩऩर, सङ्झभ य चौतायो " बङ्ङारे सािवजङ्झनक िा ङ्झनजी िा जङ्टनसङ्टकै 

जग्गाभा योङ्जऩएको िा हङ्टकेको प्राकृङ्झतक िा साॊस्कृङ्झतक भहत्ि बएका 

फय, ङ्जऩऩर, सङ्झभ¸ राकङ्ट यी¸ कदभ, आॉऩ आङ्छद जस्ता रुख सॊयऺण 

सम्िद्धवन गदै सङ्टस्ताउने, आयाभ गने, गाउॉ िा टोरको बेरा गने 

उदे्दश्मरे फनाइएको चौतायो सम्झनङ्ट ऩछव य सो शब्दरे फय, ङ्जऩऩर, 

सङ्झभ य चौतायो सॉगै बएको कङ्ट िा, कङ्ट ण्ड¸ ऩोखयी िा मस्तै अन्म 

प्राकृङ्झतक िा साॊस्कृङ्झतक िा ऐङ्झतहाङ्झसक भहत्ि बएको स्थर 

सभेतराई जनाउॉछ। 

(घ) "मोजना" बङ्ङारे नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय िा स्थानीम तहको 

सयकायको प्राथङ्झभकता प्राप्त मोजनाको रुऩभा स्िीकृत बएको सयकायी 

मोजना िा ङ्झनङ्ञित सभमािङ्झध ऩङ्झछ सयकायराई हस्तान्तयण हङ्टन ेगयी 

ङ्झनजी ऺेत्रफाट िा सािवजङ्झनक-ङ्झनजी साझेदायीभा ङ्झनभावण बएको 

ऩूिावधाय सम्फन्धी मोजना िा सािवजङ्झनक उऩमोगको िस्तङ्ट िा सेिा 

सम्फन्धी सडक, खानेऩानी, ङ्जिद्यङ्टत, खङ्झनज जस्ता ऩूिावधाय सम्फन्धी 

मोजना िा याङ्जिम िा प्रादेङ्ञशक गौयिका मोजनाको रुऩभा तोकेका 

मोजना सम्झनङ्ट ऩछव । 

 

ऩङ्चयच्छेद – २ 

फय, ङ्जऩऩर, सङ्झभ य चौतायोको दताव य अङ्झबरेख 

 

३. सयकायको सम्ऩङ्ञत्त हङ्टने: (१) सािवजङ्झनक प्रमोगभा यहेको जङ्टनसङ्टकै स्थानको फय, ङ्जऩऩर, 

सङ्झभ य चौतायो स्थानीम सयकायको सम्ऩङ्ञत्त हङ्टनेछ । 

(२) आफ्नो ऺेत्रङ्झबत्रको सफै फय, ङ्जऩऩर, सङ्झभ य चौतायो सॊयऺण गने 

दाङ्जमत्ि स्थानीम तहको हङ्टनेछ । 
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(३) सािवजङ्झनक प्रमोगभा यहेको ङ्झनजी स्िाङ्झभत्िको फय¸ ङ्जऩऩर, सङ्झभ य 

चौतायो सॊयऺण गने दाङ्जमत्ि स्थानीम तह य स्िाङ्झभत्िभा यहनकेो हङ्टनेछ । 

 

४. दताव गनङ्टव ऩने: (१) स्थानीम तहरे मस ऐन फभोङ्ञजभ आफ्नो ऺते्रङ्झबत्रका फय, ङ्जऩऩर, 

सङ्झभ य चौतायोको दताव ङ्जकताफ फनाई दताव गनङ्टव ऩनेछ । 

(२) दताव गदाव फय, ङ्जऩऩर, सङ्झभ य चौतायोको ऐङ्झतहाङ्झसकता¸ ऩत्ता राग े

सम्भ ङ्झनभावण गने व्मङ्ञक्त िा सॊस्थाको नाभ, ठेगाना¸ फय, ङ्जऩऩर, सङ्झभ य चौतायोको 

बौगोङ्झरक सूचना प्रणारी फभोङ्ञजभको अिङ्ञस्थङ्झत सङ्जहतको ङ्जिियण अङ्झबरेख याख्नङ्ट ऩनेछ 

। 

(३) फय, ङ्जऩऩर, सङ्झभ य चौतायोसॉगै कङ्ट ण्ड, कङ्ट िा, ऩोखयी¸ भाने̧  भौरो¸ 

देउयारी¸ भङ्ञन्दय िा कङ्ट नै ऐङ्झतहाङ्झसक िा ऩङ्टयाताङ्ञत्िक भहत्िको स्थर बए चायङ्जकल्रा 

ऺेत्रपर खङ्टल्ने गयी सोको अङ्झबरेख याख्नङ्ट ऩनेछ। 

(४) दताव ङ्जकताफको ढाॉचा अनङ्टसूची-१ भा उल्रेख बए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

 

ऩङ्चयच्छेद –३ 

फय, ङ्जऩऩर, सङ्झभ य चौतायो सॊयऺण सम्फन्धी व्मिस्था 
 

५. सॊयऺण सम्फन्धी व्मिस्था: (१) स्थानीम तहरे प्राकृङ्झतक तथा ऐङ्झतहाङ्झसक भहत्िको 

कङ्ट नै फय, ङ्जऩऩर, सङ्झभ य चौतायोराई ङ्झफगानव, भास्न िा हटाउन नऩाउने गयी तोक्न 

सक्नेछ ।  

(२) स्थानीम तहरे आफ्नो ऺेत्र ङ्झबत्रका फय, ङ्जऩऩर, सङ्झभ य चौतायोको 

अिस्था हेयी हयेक िषव ऩयीऺण गयी काॉटछाॉट िा भभवत िा िैऻाङ्झनक व्मिस्थाऩन िा 

अन्म आिश्मक व्मिस्था गनङ्टव ऩनेछ । 

(३) स्थानीम तहरे आफ्नो ऺते्रङ्झबत्र सािवजङ्झनक सेिा प्रिाहभा िाधा 

ऩङ्टगकेा िा ऩङ्टग्न सक्न ेदेङ्ञखएका िा जोखीभमङ्टक्त अिस्थाभा यहेका फय, ङ्जऩऩर, सङ्झभ य 

चौतायोको आिश्मक काॉटछाॉट तथा व्मिस्थाऩन गनङ्टव ऩनेछ। 
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(४) स्थानीम तहरे फय, ङ्जऩऩर, सङ्झभ य चौतायोसॉगै बएका कङ्ट िा, कङ्ट ण्ड¸ 

ऩोखयीको सभेत ऩयम्ऩयागत शैरीभा सॊयऺण गनङ्टव ऩनेछ ।  

(५) कङ्ट नै व्मङ्ञक्त िा सॊस्थारे आफ्नै खचवभा सािवजङ्झनक जग्गाभा फय, 

ङ्जऩऩर, सङ्झभ योप्न िा चौतायो तथा ऩोखयी ङ्झनभावण गनव चाहेभा स्थानीम तहरे सोका 

राङ्झग अनङ्टभङ्झत ङ्छदन सक्नेछ। 

(६) फय, ङ्जऩऩर, सङ्झभ य चौतायो सॉगै कङ्ट ण्ड, कङ्ट िा, ऩोखयी¸ भाने̧  भौरो¸ 

देउयारी¸ भङ्ञन्दय िा कङ्ट नै ऐङ्झतहाङ्झसक िा ऩङ्टयाताङ्ञत्िक भहत्िको सम्ऩदाको सॊयऺण सो 

सम्फन्धी प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

 

६. फय, ङ्जऩऩर, सङ्झभ य चौतायो नऩने गयी सम्बाव्मता अध्ममन गनङ्टवऩने: (१) मोजनासॉग 

सम्फङ्ञन्धत प्रस्तािक िा आमोजनारे कङ्ट नै मोजनाको सम्बाव्मता अध्ममन गदाव सम्बि 

बएसम्भ फय, ङ्जऩऩर, सङ्झभ य चौतायो नऩने गयी सम्बाव्मता य ङ्जिकल्ऩहरुको अध्ममन 

गनङ्टव ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ अध्ममन गदाव फय, ङ्जऩऩर, सङ्झभ य चौतायो 

हटाउनङ्ट ऩने बएभा अङ्झत आिश्मक य न्मूनतभ फय, ङ्जऩऩर, सङ्झभ य चौतायो हटाउनङ्ट ऩने 

ङ्जिकल्ऩको छनौट गनङ्टव ऩनेछ । 

 

७. ङ्जिकल्ऩ नबए भात्र हटाउन सङ्जकन:े (१) मस ऐन फभोङ्ञजभ दताव बएका फय, ङ्जऩऩर, 

सङ्झभ य चौतायो काननङ्ट, भास्नङ्ट िा हटाउनङ्ट ऩूिव देहाम फभोङ्ञजभको अध्ममन तथा 

ङ्झसपाङ्चयस सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयसको आधायभा भात्र गनङ्टव ऩनेछ - 

(क) स्थानीम तहको प्रभङ्टख िा अध्मऺ िा ङ्झनजरे तोकेको िडा 

अध्मऺ     - सॊमोजक 

(ख) ङ्झडङ्झबजनर िन अङ्झधकृत िा ङ्झनजरे तोकेको अङ्झधकृत प्रङ्झतङ्झनङ्झध 

- सदस्म 

(ग) प्रभङ्टख/अध्मऺरे तोकेको सम्फङ्ञन्धत िडाको िडा 

अध्मऺ/सदस्म     - सदस्म   

(घ) सम्फङ्ञन्धत आमोजनाको प्रभङ्टख   - सदस्म  
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(ङ) सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तहको प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत  

- सदस्म सङ्ञचि  

(२) अध्ममन तथा ङ्झसपाङ्चयस सङ्झभङ्झतरे स्थरगत ङ्झनयीऺण िा अध्ममन 

गयी  प्रस्ताङ्जित स्थानीम तहको मोजनाभा कङ्ट नै कङ्ट या ऩङ्चयभाजवन गनङ्टवऩने बएभा सो 

व्महोया खङ्टराइव ऩङ्टनङ्जिवचायका राङ्झग सम्फङ्ञन्धत आमोजना प्रस्तािकराई रेखी ऩठाउनङ्ट 

ऩनेछ । 

(३) उऩदपा (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन याङ्जिम तथा 

प्रादेङ्ञशक प्राथङ्झभकता प्राप्त य याङ्जिम तथा प्रदेशका गौयफका आमोजनाभा सम्बाव्मता 

अध्ममन िा ड्रइॊग, ङ्झडजाइन ऩङ्चयफतवन गने गङ्चय अध्ममन तथा ङ्झसपाङ्चयस गङ्चयने छैन 

। 

(४) मोजना कामावन्िमन गनव फय, ङ्जऩऩर, सङ्झभ य चौतायो हटाउन स्िीकृङ्झत 

ऩाएऩङ्झछ आमोजनारे उक्त फय, ङ्जऩऩर, सङ्झभ य चौतायो आफ्नै रागत खचवभा हटाई, 

फय, ङ्जऩऩर, सङ्झभको कटान, भङ्टछान य घाटगद्दी गयी सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तहराई 

हस्तान्तयण गनङ्टव ऩनेछ।  

(५) मोजना कामावन्िमन गदाव फय, ङ्जऩऩर, सङ्झभ य चौतायो हटाउनङ्ट ऩने 

बएभा सम्फङ्ञन्धत सॊस्था िा आमोजनारे स्थानीम तहरे तोकेको स्थानभा फय, ङ्जऩऩर, 

सङ्झभ य चौतायो फनाई सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तहराई हस्तान्तयण गनङ्टव ऩनेछ। 

(६) भङ्टनापा कभाउन े उदे्दश्मरे कामावन्िमन हङ्टन े मोजनाको राङ्झग फय, 

ङ्जऩऩर, सङ्झभ हटाउनङ्ट ऩने बएभा सोको ऩाॉच गङ्टणाको दयरे नमाॉ फय, ङ्जऩऩर, सङ्झभ 

रगाई ऩाॉच िषव सॊयऺण गयी हस्तान्तयण गनङ्टव ऩनेछ । 

(७) स्थानीम तहरे सम्फङ्ञन्धत आमोजनासॉग फय, ङ्जऩऩर, सङ्झभ य चौतायो 

हटाउॉदा ऩारना गनङ्टव ऩने शतवहरु सभेत उल्रेख गयी सम्झौता गनङ्टव ऩनेछ। 

(८) उऩदपा(७) फभोङ्ञजभको सम्झौताका व्मिस्था सम्फङ्ञन्धत आमोजनारे 

अङ्झनिामव रुऩभा ऩारना गनङ्टव ऩनेछ। 

(९) स्थानीम तहरे सम्झौताको ऩारना बए नबएको सम्फन्धभा अनङ्टगभन 

गने िा गयाउनेछ । 
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(१०) फय, ङ्जऩऩर, सङ्झभ य चौतायो हटाई नमाॉ ङ्झनभावण गये, नगयेको ङ्झफषमभा 

भन्त्रारमरे स्थानीम तहसॉग सभन्िम गयी अनङ्टगभन गनव य सङ्टधायका राङ्झग आिश्मक 

सङ्टझाि ङ्छदन सक्नेछ। 

(११) उऩदपा (१०) फभोङ्ञजभ ङ्छदएको सङ्टझािको ऩारना गनङ्टव त्मस्तो 

आमोजनाको कतवव्म हङ्टनेछ। 

(१२) मस दपाभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन याङ्जिम 

प्राथङ्झभकता प्राप्त ऩूिावधाय ङ्झनभावणका आमोजना कामावन्िमन गनव फय, ङ्जऩऩर, सङ्झभ य 

चौतायो हटाउनङ्ट ऩने बएभा आमोजनारे आफ्नै खचवभा हटाउन सक्नछे ।   
 

८. उद्यान ङ्झनभावण गनव सङ्जकन:े (१) स्थानीम तहरे फय, ङ्जऩऩर, सङ्झभ य चौतायोको सॊयऺण य 

ङ्जिकासका राङ्झग सो स्थानभा उद्यान ङ्झनभावण गनव िा उद्यान ङ्झनभावण गयी फय¸ ङ्जऩऩर, 

सङ्झभ तथा ऩोखयी सङ्जहतको चौतायोको ङ्झनभावण गनव सक्नेछ । 

(२) स्थानीम तहरे उऩदपा (१) अनङ्टसायको उद्यान ङ्झनभावण गनवका राङ्झग 

इच्छङ्टक कङ्ट नै व्मङ्ञक्त िा सॊस्थाराइव अनङ्टभङ्झत ङ्छदन सक्नेछ ।  

(३) स्थानीम तहरे मस दपा फभोङ्ञजभ स्थाङ्जऩत उद्यानभा सिवसाधयण 

सफैरे प्रिेश गनव ऩाउने गयी आिश्मक व्मिस्था ङ्झभराउनङ्ट ऩनेछ ।  

९. फय, ङ्जऩऩर, सङ्झभ य चौतायो सॊयऺण सङ्झभङ्झत: (१) प्रत्मेक स्थानीम तहभा फय, ङ्जऩऩर, सङ्झभ 

य चौतायो सॊयऺणको व्मिस्था ङ्झभराउन एक फय, ङ्जऩऩर, सङ्झभ य चौतायो सॊयऺण सङ्झभङ्झत 

यहनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतको गठन देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्- 

(क) स्थानीम तहको प्रभङ्टख िा अध्मऺ          - सॊमोजक  

(ख) स्थानीम तहको प्रभङ्टख िा अध्मऺरे तोकेका एक जना भङ्जहरा 

सङ्जहत दङ्टईजना िडा अध्मऺ/सदस्म     - सदस्म  

(ग) स्थानीम सभाजसेिीफाट एक जना भङ्जहरा सङ्जहत दङ्टइव जना  

- सदस्म  

(घ) स्थानीम तहको प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत    -सदस्म सङ्ञचि  
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(३) सङ्झभङ्झतरे आफ्नो कामवङ्जिङ्झध आपै तमाय गनेछ । 

(४) फय, ङ्जऩऩर, सङ्झभ य चौतायो सॊयऺण सङ्झभङ्झतको काभ, कतवव्म य 

अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्- 

(क) साफवजङ्झनक उदे्दश्म िा ऩूिावधाय ङ्झनभावणका आमोजनाभा प्रमोग 

गने फाहेक व्मङ्ञक्तगत प्रमोजनका राङ्झग साङ्झफकदेङ्ञख यही आएका 

फय, ङ्जऩऩर, सङ्झभ य चौतायो भास्न, नास्न िा ङ्झफगानव नऩाइने, 

(ख) सॊयऺणको उङ्ञचत व्मिस्था ङ्झभराउने, 

(ग) फय, ङ्जऩऩर, सङ्झभ फूढो, ऩङ्टयानो बएय जोङ्ञखभऩूणव बएभा हाॉगा 

कानन,े ङ्झभराउने िा अन्म व्मिस्था ङ्झभराउन,े 

(घ) फय, ङ्जऩऩर, सङ्झभ य चौतायोको आसऩासका ऺेत्रभा ङ्झनमङ्झभत 

सयसपाईको प्रफन्ध ङ्झभराउन,े 

(ङ) सािवजङ्झनक स्थरभा फय, ङ्जऩऩर, सङ्झभको रुख योप्न िा चौतायो 

फनाउन प्रिद्धवनात्भक कामव गने, 

(च) सॊयऺण य व्मिस्थाऩन सम्फन्धभा भन्त्रारमराई याम, सल्राह, 

सङ्टझाि ङ्छदन,े 

(छ) फय, ङ्जऩऩर, सङ्झभ योप्न ेतथा चौतायो¸ ऩोखयी ङ्झनभावणभा भहत्िऩूणव 

बङू्झभका ङ्झनिावह गने व्मङ्ञक्तको नाभ उल्रेख गयी याख्न अनङ्टभङ्झत 

ङ्छदन,े 

(ज) व्मङ्ञक्त, सॊस्था िा आमोजनासॉग सॊयऺण सम्फन्धभा आिश्मक 

सभन्िम गने, 

(झ) चौतायो िा िृऺ को ऐङ्झतहाङ्झसकता य िैऻाङ्झनक नाभ सङ्जहतको 

ङ्जिियण सािवजङ्झनक गने, 

(ञ) भन्त्रारमरे तोकेका अन्म कामवहरु गने। 

 

१०. फय, ङ्जऩऩर, सङ्झभ य चौतायो सॊयऺण कोष: (१) फय, ङ्जऩऩर, सङ्झभ य चौतायो तथा 
ऩोखयीको सॊयऺणको राङ्झग प्रत्मेक स्थानीम तहभा एक सॊयऺण कोष स्थाऩना गनव 
सङ्जकनेछ ।  
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(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कोषभा देहाम फभोङ्ञजभको यकभ यहनछे्- 
(क) नेऩार सयकाय¸ प्रदेश सयकाय, स्थानीम तहफाट प्राप्त यकभ, 
(ख) स्िदेशी िा ङ्जिदेशी व्मङ्ञक्त िा सॊघ, सॊस्थाफाट प्राप्त यकभ, 

तय ङ्जिदेशी व्मङ्ञक्त िा सॊघ, सॊस्थाफाट यकभ प्राप्त गनवको राङ्झग प्रचङ्झरत 
कानून फभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झत ङ्झरनङ्टऩनेछ। 

(ग) फय, ङ्जऩऩर, सङ्झभ य चौतायोफाट प्राप्त आम्दानी । 
(३) कोषको यकभ देहामको काभको राङ्झग उऩमोग गङ्चयनेछ:- 

(क) फय, ङ्जऩऩर, सङ्झभ योप्न, 
 (ख) चौतायो ङ्झनभावण गनव, 
(ग) फय, ङ्जऩऩर, सङ्झभ य चौतायोको िङ्चयऩयी कङ्ट िा¸ कङ्ट ण्ड¸ ऩोखयी 

ङ्झनभावण गनव, 
  (घ) जीणव अिस्थाभा यहेको चौतायो तथा कङ्ट िा¸ कङ्ट ण्ड¸ ऩोखयी भभवत 

सॊबाय गनव, 
(४) कोषको यकभ उऩदपा (३) भा उल्रेख बए फाहेकक अन्म काभभा 

उऩमोग गनव सङ्जकने छैन ।  
११. जग्गा स्िीकाय गनव सङ्जकन:े (१) कङ्ट नै व्मङ्ञक्त िा सॊस्थारे फय, ङ्जऩऩर, सङ्झभ योप्न िा 

चौतायो तथा ऩोखयी ङ्झनभावण गनव आफ्नो हक, बोगको जग्गा दान गनव िा अन्म कङ्ट नै 
ङ्जकङ्झसभरे स्थानीम तहराइव हस्तान्तयण गनव सक्नेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ स्थानीम तहभा प्राप्त बएको जग्गा स्थानीम 
तहरे फय, ङ्जऩऩर, सङ्झभ योप्न िा चौतायो तथा ऩोखयी ङ्झनभावण गने फाहेक अन्म 
प्रमोजनका राङ्झग उऩमोग गनव ऩाउने छैन । 

ऩङ्चयच्छेद – ४ 

ङ्जिङ्जिध  

१२. दण्ड सजाम: (१) मस ऐन ङ्जिऩङ्चयतको काभ कायिाही गने व्मङ्ञक्त िा सॊस्थाराई 

प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ सजाम हङ्टनछे ।   
 

१३. सूचना तथा प्रङ्झतिेदन: (१) मस ऐन फभोङ्ञजभ दताव गङ्चयएका फय, ङ्जऩऩर, सङ्झभ य 

चौतायोको अद्यािङ्झधक ङ्जिियण आङ्झथवक िषव सभाप्त बएको एक भङ्जहना ङ्झबत्र 

स्थानीम तहरे भन्त्रारमभा ऩठाउनङ्ट ऩनेछ । 
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(२) भन्त्रारमरे सभम सभमभा अङ्झधकृत सङ्जहतको टोरी खटाई मस ऐन 

फभोङ्ञजभ दताव बएका फय, ङ्जऩऩर, सङ्झभ य चौतायोको ङ्झनयीऺण तथा सॊयऺणको 

व्मिस्था सम्फन्धभा अनङ्टगभन गनव सक्नेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ खङ्जटएको टोरीफाट प्राप्त प्रङ्झतिेदनभा 

औॊल्माइएका सङ्टझािहरु कामावन्िमन गनव भन्त्रारमरे स्थानीम तहभा ऩठाउन 

सक्नेछ। 

 

१४. कयाय सम्फन्धी व्मिस्था: स्थानीम तहरे फय, ङ्जऩऩर, सङ्झभ योप्न िा चौतायो, ऩोखयी 

ङ्झनभावण गनव िा फय, ङ्जऩऩर, सङ्झभ य चौतायोको सॊयऺण गनव कङ्ट नै व्मङ्ञक्त िा सॊस्थासॉग 

कयाय गयी आिश्मक व्मिस्था ङ्झभराउन सक्नेछ । 

 

१५. ङ्झनमभ फनाउन े अङ्झधकाय: मो ऐनको उदे्दश्म कामवन्िमन गनव प्रदेश सयकायरे 

आिश्मक ङ्झनमभ फनाउन सक्नेछ । 
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अनङ्टसङ्टङ्ञच-१ 

(दपा ४ को उऩदपा (४) सॉग सम्फङ्ञन्धत) 
दताव ङ्जकताफको ढाॉचा 

 

 
फय, ङ्जऩऩर, सङ्झभ य चौतायो दताव ङ्जकताफ 

दताव 
नॊ. 

नाभ ठेगाना 
ङ्जक
त्ता 
नॊ. 

फय, ङ्जऩऩर, सङ्झभ य चौतायो िङ्झगवकयण 
सॊकेत योऩण / 

ङ्झनभावणकताव 
सम्ऩकव  

स्थाऩना 
ङ्झभङ्झत 

कैङ्जप
मत आकाय 

सॊकेत 
नॊ. 

प्रकाय 
सॊकेत 
नॊ. 

सॊस्काय 
सॊकेत 
नॊ. 

योऩण/ 
ङ्झनभावणकताव 
सम्ऩकव  

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ 

           

 

नोट् 
भहर १ :  ङ्ञजल्रा, स्थानीम तह य िडा खङ्टल्न ेगयी दताव नॊ. प्रदान गने 

भहर २ :  चरनचल्तीको नाभ उल्रेख गने । अन्म नाभ बए सो सभेत उल्रेख गने 
। 

भहर ३ :  ङ्ञजल्रा, स्थानीम तह, िडा नॊ. य ठाउॉको नाभ उल्रेख गने । साथै 
बौगोङ्झरक सूचना प्रणारी अनङ्टसाय अऺाॊश, देशान्तय य उचाई (ङ्झभ.) 
उल्रेख गने । 

भहर ४ :  सम्फङ्ञन्धत जग्गाको ङ्जकत्ता नम्फय उल्रेख गने । 
 

भहर ५ :  आकाय्  
 क) ऩाटो १. चायकङ्ट न ेचौतायी, २. ितृ्ताकाय चौतायी, ३. अन्म (उल्रेख 

गने) 
  ख) ऩटेी १. एक ऩेटी, २. दङ्टई ऩटेी, ३. तीन ऩेटी, ४. अन्म (उल्रेख 

गने) 
भहर ६ :  १. फय/ङ्जऩऩर/सभी/नायेश्वय/राकयी/कदभ/धङ्टऩी िा आदी भात्र बएको, 

२. फय य ङ्जऩऩर बएको,   
 ३. फय, ङ्जऩऩर य सभी िा फय, ङ्जऩऩर य नोश्वय िा मस्तै बएको,   

 ४. िृऺ , चौतायी, ऩोखयी य ऩौिा बएको,     

 ५. अन्म (उल्रेख गने) 
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भहर ७ :  सॊस्काय्  
 १. साॊस्कृङ्झतक उदे्दश्मरे (कल्ऩ/बाकर),  
 २. साभाङ्ञजक उदे्दश्मरे (ङ्जिश्राभ÷कचहयी),  
 ३. कृङ्झत स्भायक ध्मेमरे (चौतायी, ऩौिा य ऩोखयी),  
 ४. अन्म (उल्रेख गने ।) 
भहर ८ :  योऩण/ङ्झनभाणवकताव्  
 १. एकर ऩाङ्चयिाङ्चयक प्रमासभा,  
 २. साभाङ्ञजक प्रमासभा,  
 ३. याजकीम प्रमासभा,  
 ४. अन्म (उल्रेख गने) । 

 

 

 

प्रभाङ्ञणकयण ङ्झभङ्झत्  २०७५/१०/२७ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

भङ्टिक : आन्तङ्चयक भाङ्झभरा तथा कानून भन्त्रारम, प्रदेश सयकाय, गण्डकी  प्रदेश । भूल्म रु 10०।- 

आऻारे¸ 

भङ्ञण ऩो पङ्ञणन्ि खयेर 

प्रदेश सयकायको सङ्ञचि 


