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सहकारी सम्बन्धी कानूनऱाई संशोधन र एकीकरण गनन बनेको विधेयक 

प्रस्तावना : सहकायी भूल्म, भान्मता य ङ्झसद्धान्त अनङ्टरूऩ देशका कृषक, काङ्झरगढ, श्रङ्झभक, 

न्मून आम सभूह एवॊ सीभान्तकृत सभङ्टदाम वा सववसाधायण उऩबोक्ता भाझ छङ्चयएय 
यहेको ऩूॉजी, प्रङ्जवङ्झध तथा प्रङ्झतबाराई स्वावरम्फन य ऩायस्ऩङ्चयकताका आधायभा एकीकृत 
गदै सदस्महरूको आङ्झथवक, साभाङ्ञजक तथा साॉस्कृङ्झतक उङ्ङमन गनव, सभङ्टदामभा आधाङ्चयत, 

सदस्म केङ्ञन्ित, रोकताङ्ञन्िक, स्वामत्त य स्वशाङ्झसत सङ्गठनको रूऩभा सहकायी 
सॊस्थाहरूको प्रवद्धवन ङ्झनमभन गनव, सहकायी खेती, उद्योग, वस्तङ्ट तथा सेवा व्मवसामका 
भाध्मभफाट आत्भङ्झनबवय, ङ्छदगो एवॊ सभाजवाद उन्भूख याङ्जिम अथवतन्िको ङ्जवकास गनव 
सहकायी सम्फन्धी प्रचङ्झरत कानूनराई सॊशोधन य एकीकयण गयी सभमानङ्टकूर फनाउन 
वाञ्छनीम बएकोरे, 

नेऩारको सॊङ्जवधानको धाया २९६ को उऩधाया (१) फभोङ्ञजभको व्मवस्थाङ्जऩका–
सॊसदरे मो ऐन फनाएको छ । 

 
ऩङ्चयच्छेद –१ 

प्रायङ्ञम्बक 

१. सॊङ्ञऺप्त नाभ य प्रायम्ब : (१) मस ऐनको नाभ “सहकायी ऐन, २०७४” यहेको 
छ । 

  (२) मो ऐन तङ्टरुन्त प्रायम्ब हङ्टनेछ ।  
२. ऩङ्चयबाषा : ङ्जवषम वा प्रसङ्गरे अको अथव नरागेभा मस ऐनभा,- 

(क) “आन्तङ्चयक कामवङ्जवङ्झध” बङ्ङारे सहकायी सॊस्थारे दपा २८ 
फभोङ्ञजभ फनाएको आन्तङ्चयक कामवङ्जवङ्झध सम्झनङ्ट ऩछव ।  

(ख) “कसूय” बङ्ङारे दपा १२२ फभोङ्ञजभको कसूय सम्झनङ्ट  
ऩछव । 

(ग) “तोङ्जकएको” वा “तोङ्जकए फभोङ्ञजभ” बङ्ङारे मस ऐन अन्तगवत 
फनेको ङ्झनमभभा तोङ्जकएको वा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ सम्झनङ्ट  
ऩछव । 
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(घ) “ऩङ्चयवाय” बङ्ङारे सदस्मको ऩङ्झत वा ऩत्नी, छोया, फङ्टहायी, छोयी, 
धभवऩ ङ्टि, धभवऩ ङ्टिी, फाफङ्ट, आभा, सौतेनी आभा य आपूरे ऩारन 
ऩोषण गनङ्टव ऩने दाजङ्ट, बाउजू, बाइ, फङ्टहायी य ङ्छददी, फङ्जहनी 
सम्झनङ्ट ऩछव । 

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

(ङ) “प्राथङ्झभक ऩूॉजी कोष” बङ्ङारे शेमय ऩूॉजी य जगेडा कोष 
सम्झनङ्ट ऩछव ।  

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

(छ) “भन्िारम” बङ्ङारे सहकायी सम्फन्धी ङ्जवषम हेने नेऩार 
सयकायको भन्िारम सम्झनङ्ट ऩदवछ ।  

(ज) “भङ्टख्म कायोफाय” बङ्ङारे सॊस्था वा सङ्घरे सञ्चारन गयेको 
व्मावसाङ्जमक ङ्जिमाकराऩहरूभा ऩङ्झछल्रो आङ्झथवक वषवसम्भभा 
ऩङ्चयचाङ्झरत फचतको दाङ्जमत्व य ऩङ्झछल्रो आङ्झथवक वषवको 
सदस्मतपव को खङ्चयद वा ङ्झफिी कायोफायभा कम्तीभा तीस 
प्रङ्झतशतबन्दा फढी ङ्जहस्सा बएको कायोफाय सम्झनङ्ट ऩछव । 
  

(झ) “यङ्ञजिाय” बङ्ङारे दपा ९२ फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको यङ्ञजिाय 
सम्झनङ्ट ऩछव ।  

(ञ) “रेखा सङ्टऩङ्चयवेऺण सङ्झभङ्झत” बङ्ङारे दपा ४८ फभोङ्ञजभको 
रेखा सङ्टऩङ्चयवेऺण सङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट ऩछव । 

(ट) “ङ्जवङ्झनमभ” बङ्ङारे सम्फङ्ञन्धत सहकायी सॊस्थाको दपा २७ 
फभोङ्ञजभ फनाएको ङ्जवङ्झनमभ सम्झनङ्ट ऩछव । 

(ठ) “ङ्जवबाग” बङ्ङारे सहकायी ङ्जवबाग सम्झनङ्ट ऩछव ।  

(ड) “शेमय” बङ्ङारे सहकायी सॊस्थाको शेमय ऩूॉजीको ङ्जवबाङ्ञजत 
अॊश सम्झनङ्ट ऩछव । 
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(ढ) “स्थानीम तह” बङ्ङारे गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरका सम्झनङ्ट 
ऩदवछ य सो शब्दरे उऩभहानगयऩाङ्झरका य भहानगयऩाङ्झरकाराई 
सभेत जनाउॉछ । 

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

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

(थ) “सङ्झभङ्झत” बङ्ङारे दपा ४१ को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको 
सञ्चारक सङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट ऩछव ।  

(द) “सहकायी फैङ्क” बङ्ङारे दपा १२ फभोङ्ञजभ दताव बएको 
सहकायी फैङ्क सम्झनङ्ट ऩछव । 

(ध) “सहकायी भूल्म” बङ्ङारे स्वावरम्फन, स्व–उत्तयदाङ्जमत्व, 

रोकतन्ि, सभानता, सभता, ऐक्मवद्धता, इभान्दायी, खङ्टराऩन, 

साभाङ्ञजक उत्तयदाङ्जमत्व तथा अरुको हेयचाह रगामत 
अन्तययाङ्जिम भान्मताप्राप्त सहकायी सम्फन्धी भूल्म सम्झनङ्ट  
ऩछव ।  

(न) “सहकायी व्मवसाम” बङ्ङारे सहकायी सॊस्थाको ङ्जवङ्झनमभभा 
व्मवस्था बए फभोङ्ञजभ सञ्चाङ्झरत व्मावसाङ्जमक ङ्जिमाकराऩ 
सम्झनङ्ट ऩछव ।  

(ऩ) “सहकायी ङ्झसद्धान्त” बङ्ङारे स्वेङ्ञच्छक तथा खङ्टरा सदस्मता, 
सदस्मद्वाया रोकताङ्ञन्िक ङ्झनमन्िण, सदस्मको आङ्झथवक 
सहबाङ्झगता, स्वामत्तता य स्वतन्िता, ङ्ञशऺा, ताङ्झरभ य सूचना, 
सहकायी-सहकायीफीच ऩायस्ऩङ्चयक सहमोग य सभङ्टदामप्रङ्झतको 
चासो रगामत अन्तयावङ्जिम भान्मताप्राऩ   त सहकायी सम्फन्धी 
ङ्झसद्धान्त सम्झनङ्ट ऩछव ।  

(प) “सहकायी सॊस्था” बङ्ङारे सॊस्था वा सङ्घ सम्झनङ्टऩछव य सो 
शब्दरे सहकायी फैङ्कराई सभेत जनाउॉछ । 

(फ) “सङ्घ” बङ्ङारे दपा १५ फभोङ्ञजभ दताव बएको ङ्ञजल्रा 
ङ्जवषमगत सहकायी सङ्घ, ङ्ञजल्रा सहकायी सङ्घ, प्रदेश ङ्जवषमगत 
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सहकायी सङ्घ, प्रदेश सहकायी सङ्घ, केन्िीम ङ्जवषमगत सहकायी 
सङ्घ य ङ्जवङ्ञशङ्जिकृत सहकायी सङ्घ सम्झनङ्ट ऩछव य सो शब्दरे 
सोही दपा फभोङ्ञजभ दताव बएको याङ्जिम सहकायी भहासङ्घराई 
सभेत जनाउॉछ ।  

(ब) "सॊस्था" बङ्ङारे दपा ३ फभोङ्ञजभ गठन बई दपा १५ 
फभोङ्ञजभ दताव बएको ङ्जवषमगत वा फहङ्टउदे्दश्मीम सॊस्था सम्झनङ्ट 
ऩछव । 

(भ) “साधायण सबा” बङ्ङारे सहकायी सॊस्थाको साधायण सबा 
सम्झनङ्ट ऩछव । 

 

ऩङ्चयच्छेद–२ 

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

ङ्जवषमगत वा वहङ्टउदे्दश्मीम सहकायी सॊस्था गठन गनव सक्नेछन  ।  

(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन श्रङ्झभक, मङ्टवा 
रगामतरे आफ्नो श्रभ वा सीऩभा आधाङ्चयत बइव व्मवसाम गने सहकायी 
सॊस्थाको हकभा ऩन्र जना नेऩारी नागङ्चयकहरू बए ऩङ्झन सॊस्था गठन गनव 
सक्नेछन  ।  

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

(४) मस दपा फभोङ्ञजभ सॊस्था गठन गदाव एक ऩङ्चयवाय एक 
सदस्मका दयरे उऩदपा (१), (२) वा (३) भा उङ्ञल्रङ्ञखत सङ्ख्मा ऩङ्टगेको 
हङ्टनङ्ट ऩनेछ ।  

तय दपा १५ फभोङ्ञजभ सॊस्था दताव बइसकेऩङ्झछ एकै ऩङ्चयवायका 
एकबन्दा फढी व्मङ्ञक्तरे सो सॊस्थाको सदस्मता ङ्झरन फाधा ऩने छैन । 

(५) मस दपाभा अन्मि जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन नेऩार 
सयकाय, प्रदेश सयकाय, स्थानीम तह वा त्मस्ता सयकाय वा तहको अनङ्टदान वा 
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स्वाङ्झभत्वभा सञ्चाङ्झरत ङ्जवद्यारम, ङ्जवश्वङ्जवद्यारम वा सङ्गङ्छठत सॊस्थाफाट ऩाङ्चयश्रङ्झभक 
ऩाउने ऩदभा फहार यहेका कम्तीभा एक सम जना कभवचायी, ङ्ञशऺक वा 
प्राध्माऩकहरूरे आऩसभा ङ्झभरी प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ दताव बएको आफ्नो 
ऩेशागत सङ्गठनका आधायभा सदस्मता, प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व य सेवा सञ्चारनभा तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभका शतव फन्देजहरू ऩारना गने गयी सॊस्था गठन गनव सक्नेछन  । 

तय एक सम जनाबन्दा कभ सङ्खख्मा यहेको एउटै कामावरमभा 
कम्तीभा तीस जना कभवचायी, ङ्ञशऺक वा प्राध्माऩकहरूरे आऩसभा ङ्झभरी 
सदस्मता, प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व य सेवा सञ्चारनभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभका शतव फन्देजहरू 
ऩारना गने गयी सॊस्था गठन गनव सक्नेछन  ।  

४. ङ्ञजल्रा ङ्जवषमगत सहकायी सङ्घको गठन : सहकायी व्मवसामको ङ्जवकास, प्रवद्धवन 
य फजायीकयण रगामतका कामव गनव दपा १५ फभोङ्ञजभ दताव बई कामवयत 
यहेका कम्तीभा एघाय वटा सॊस्थाहरूरे आऩसभा ङ्झभरी आफ्नो ङ्जवषमको 
ङ्ञजल्रा ङ्जवषमगत सहकायी सङ्घ गठन गनव सक्नेछन  । 

तय नेऩार सयकायरे 'क' वगव बनी तोकेका दङ्टगवभ ऺेिका 
ङ्ञजल्राहरूभा कम्तीभा छ वटा सॊस्थाहरू आऩसभा ङ्झभरी ङ्ञजल्रा ङ्जवषमगत 
सहकायी सङ्घ गठन गनव सक्नेछन  ।  

५.  ङ्ञजल्रा सहकायी सङ्घको गठन : सहकायी व्मवसामको ङ्जवकास, प्रवद्धवन तथा 
फजायीकयण रगामतका कामवभा टेवा ऩङ्टय    माउन दपा १५ फभोङ्ञजभ दताव बएका 
कम्तीभा ऩन्र वटा सॊस्था वा ङ्ञजल्रा ङ्जवषमगत सहकायी सङ्घहरू आऩसभा 
ङ्झभरी ङ्ञजल्रा सहकायी सङ्घ गठन गनव सक्नेछन  ।  

तय, 
(१)  नेऩार सयकायरे क वगव बनी तोकेका दङ्टगवभ ऺेिका 

ङ्ञजल्राहरूभा कम्तीभा सात वटा सॊस्थाहरू आऩसभा ङ्झभरी 
ङ्ञजल्रा सहकायी सङ्घ गठन गनव सक्नेछन  । 

(२)  मसयी सङ्घ गठन गदाव दताव बएका ङ्ञजल्रा बङ्चयका ऩचास 
प्रङ्झतशतबन्दा फढी ङ्जवषमगत सहकायी सङ्घहरू सभावेश 
गङ्चयएको हङ्टनङ्ट ऩनेछ । 

६. प्रदेश ङ्जवषमगत सहकायी सङ्घको गठन : सहकायी व्मवसामको ङ्जवकास, प्रवद्धवन 
तथा फजायीकयण रगामतका कामवभा टेवा ऩङ्टय    माउन दपा १५ फभोङ्ञजभ दताव 
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बएका कम्तीभा ऩाॉच वटा ङ्ञजल्राका ऩच्चीस वटा ङ्जवषमगत सहकायी सॊस्थाहरू 
वा ङ्जवषमगत ङ्ञजल्रा सहकायी सङ्घहरू ङ्झभरी आफ्नो ङ्जवषमको प्रदेश ङ्जवषमगत 
सहकायी सङ्घ गठन गनव सक्नेछन  । 

तय मसयी सङ्घ गठन गदाव दताव बएका प्रदेशबङ्चय ऩचास प्रङ्झतशतबन्दा 
फढी ङ्ञजल्रा ङ्जवषमगत सहकायी सङ्घहरू सभावेश गङ्चयएको हङ्टनङ्ट ऩनेछ ।”  

७. प्रदेश सहकायी सङ्घको गठन : सहकायी व्मवसामको ङ्जवकास, प्रवद्धवन तथा 
फजायीकयण रगामतका कामवभा टेवा ऩङ्टय    माउन दपा १५ फभोङ्ञजभ दताव बएका 
कम्तीभा ऩाॉच वटा ङ्ञजल्राका एकतीस वटा सॊस्थाहरू वा ङ्ञजल्रा सहकायी 
ङ्जवषमगत सङ्घहरू वा ङ्ञजल्रा सहकायी सङ्घहरू वा प्रदेश ङ्जवषमगत सहकायी 
सङ्घहरू आऩसभा ङ्झभरी प्रदेश सहकायी सङ्घको गठन गनव सक्नेछन  ।  

तय मसयी सङ्घ गठन गदाव प्रदेश बयी दताव बएका ङ्ञजल्रा ङ्जवषमगत 
सहकायी सङ्घहरू, ङ्ञजल्रा सहकायी सङ्घहरू य प्रदेश ङ्जवषमगत सहकायी सङ्घहरू 
प्रत्मेकको ऩचास प्रङ्झतशतबन्दा फढी सङ्घहरू सभावेश गङ्चयएको हङ्टनङ्ट ऩनेछ । 

८.  केन्िीम ङ्जवषमगत सहकायी सङ्घको गठन : सहकायी व्मवसामको ङ्जवकास, प्रवद्धवन 
य फजायीकयण रगामतका कामवभा टेवा ऩङ्टय    माउन दपा १५ फभोङ्ञजभ दताव 
बएका कम्तीभा सात वटा ङ्ञजल्राका एकाउङ्ङ वटा ङ्जवषमगत सहकायी 
सॊस्थाहरू वा ङ्जवषमगत ङ्ञजल्रा सहकायी सङ्घहरू वा ङ्जवषमगत प्रदेश सहकायी 
सङ्घहरू ङ्झभरी आफ्नो ङ्जवषमको केन्िीम ङ्जवषमगत सहकायी सङ्घ गठन गनव 
सक्नेछन ।  

तय त्मसयी सङ्घ गठन गदाव ङ्जवषमगत ङ्ञजल्रा सहकायी सङ्घहरू वा 
ङ्जवषमगत प्रदेश सहकायी सङ्घहरू प्रत्मेकको ऩचास प्रङ्झतशतबन्दा फढी सङ्घहरू 
सभावेश गङ्चयएको हङ्टनङ्ट ऩनेछ ।  

९. ङ्जवङ्ञशङ्जिकृत सहकायी सङ्घको गठन : (१) दपा १५ फभोङ्ञजभ दताव बएका 
कम्तीभा ऩच्चीस वटा फहङ्टउदे्दश्मीम वा ङ्जवषमगत सॊस्थाहरूरे आऩसभा ङ्झभरी 
जरङ्जवद्यङ्टत आमोजना, यासामङ्झनक भर कायखाना, आवासीम ऩङ्चयमोजना, मातामात, 

बायी कृङ्जष उऩकयण, परपूर प्रशोधन, जङ्झडफङ्टटी प्रशोधन, ङ्ञचनी उद्योग, शीत 
बण्डाय, अस्ऩतार, ङ्ञशऺारम, प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञशऺारम, प्रमोगशारा जस्ता ठूरा रगानी 
चाङ्जहने उत्ऩादन कामव गनव वा सदस्मका साझा आवश्मकताका वस्तङ्ट वा सेवाको 
ऩङ्चयऩूङ्झतव गनव ङ्जवङ्ञशङ्जिकृत सहकायी सङ्घको गठन गनव सक्नेछन  । मो ऩूणव रुऩरे 
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व्मावसाङ्जमक सॊस्था हङ्टनेछ । मसराई कङ्ट नै सङ्घ, भहासङ्घभा च ङ्टङ्ङे य च ङ्टङ्झनने 
अङ्झधकाय यहने छैन । 

 (२) मसको सञ्चारन सम्फन्धी प्रङ्जिमा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 
१०.  याङ्जिम सहकायी भहासङ्घको गठन : (१) सहकायीका भूल्म, भान्मता य 

ङ्झसद्धान्तहरूको आधायभा सहकायी ऺेिभा सङ्टशासन प्रवद्धवन गने, गयाउने 
रगामतका कामव गनव देहाम फभोङ्ञजभका सॊस्था वा सङ्घहरूरे आऩसभा ङ्झभरी 
याङ्जिम सहकायी भहासङ्घ गठन गनव सक्नेछन  :- 

(क)  दपा ४ फभोङ्ञजभ गठन बएको ऩचास प्रङ्झतशतबन्दा 
फढी ङ्ञजल्रा ङ्जवषमगत सहकायी सङ्घ, 

(ख) दपा ५ फभोङ्ञजभ गठन बएका ऩचास प्रङ्झतशतबन्दा 
फढी ङ्ञजल्रा सहकायी सङ्घ, 

(ग)  दपा ६ फभोङ्ञजभ गठन बएका ऩचास प्रङ्झतशतबन्दा 
फढी प्रदेश ङ्जवषमगत सहकायी सङ्घ,  

(घ) दपा ७ फभोङ्ञजभ गठन बएका ऩचास प्रङ्झतशतबन्दा 
फढी प्रदेश सहकायी सङ्घ, 

(ङ) दपा ८ फभोङ्ञजभ गठन बएका ऩचास प्रङ्झतशतबन्दा 
फढी केन्िीम ङ्जवषमगत सहकायी सङ्घ । 

(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन मो ऐन 
प्रायम्ब हङ्टॉदाका फखत दताव बएको याङ्जिम सहकायी सङ्घ मसै ऐन फभोङ्ञजभ 
याङ्जिम सहकायी भहासङ्घभा ऩङ्चयणत बएको भाङ्झननेछ । 

११.  सङ्घ गठन गनव नसङ्जकने : दपा ४, ५, ६, ७, ८ य १० भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या 
रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन एक ङ्ञजल्राभा एकै प्रकृङ्झतको एकबन्दा फढी ङ्ञजल्रा 
ङ्जवषमगत सहकायी सङ्घ वा ङ्ञजल्रा सहकायी सङ्घ, एक प्रदेशभा एकै प्रकृङ्झतको 
एकबन्दा फढी प्रदेश ङ्जवषमगत सहकायी सङ्घ वा प्रदेश सहकायी सङ्घ, केन्िीम 
स्तयभा एकै प्रकृङ्झतको एकबन्दा फढी केन्िीम ङ्जवषमगत सहकायी सङ्घ य याङ्जिम 
स्तयभा एकबन्दा फढी याङ्जिम सहकायी भहासङ्घ गठन गनव सङ्जकने छैन । 

१२.  सहकायी फैङ्कको गठन : (१) सॊस्था वा सङ्घको फचत स्वीकाय गने, त्मस्तो 
सस्था वा सङ्घराइ ऋण प्रवाह गने वा फैङ्जङ्कङ्ग सेवा उऩरब्ध गयाउने उदे्दश्म 
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ङ्झरई सस्था वा सङ्घ आऩसभा ङ्झभरी नेऩार याि फैङ्कको ऩूवव स्वीकृङ्झत ङ्झरई 
सहकायी फैङ्कहरू गठन गनव सक्नेछन ।  

(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन मो ऐन 
प्रायम्ब बएको फखत सञ्चारनभा यहेको याङ्जिम सहकायी फैङ्क मसै ऐन फभोङ्ञजभ 
गठन बएको भाङ्झननेछ ।  

(३) सहकायी फैङ्कहरूको गठन सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

१३.  दताव नगयी सहकायी सस्था सञ्चारन गनव नहङ्टने : कसैरे ऩङ्झन मस ऐन फभोङ्ञजभ 
दताव नगयी सहकायी सॊस्था सञ्चारन गनव हङ्टॉदैन।   

१४.  दतावको राङ्झग दयखास्त ङ्छदनङ्ट ऩने : (१) मस ऐन फभोङ्ञजभ गठन बएका 
सयकायी सॊस्थारे दतावको राङ्झग दपा ३ फभोङ्ञजभका सॊस्था, दपा ४ 
फभोङ्ञजभको ङ्ञजल्रा ङ्जवषमगत सहकायी सङ्घ वा दपा ५ फभोङ्ञजभका ङ्ञजल्रा 
सहकायी सङ्घ बए यङ्ञजिायफाट अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायी सभऺ य दपा ६ 
फभोङ्ञजभको प्रदेश ङ्जवषमगत सहकायी सङ्घ, दपा ७ फभोङ्ञजभको प्रदेश सहकायी 
सङ्घ, दपा ८ फभोङ्ञजभको केन्िीम ङ्जवषमगत सहकायी सङ्घ, दपा ९ फभोङ्ञजभको 
ङ्जवङ्ञशङ्जिकृत सहकायी सङ्घ, दपा १० फभोङ्ञजभको याङ्जिम सहकायी भहासङ्घ वा 
दपा १२ फभोङ्ञजभको सहकायी फैङ्क बए यङ्ञजिाय सभऺ तोङ्जकए फभोङ्ञजभको 
ढाॉचाभा दयखास्त ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको दयखास्त साथ देहाम फभोङ्ञजभका 
कागजातहरू सॊरग्न गनङ्टव ऩनेछ :– 

(क)  सहकायी सॊस्थाको प्रस्ताङ्जवत ङ्जवङ्झनमभ, 

(ख)  सहकायी सॊस्था सञ्चारनको सम्बाव्मता अध्ममन 
प्रङ्झतवेदन, 

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

(घ)  तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अन्म ङ्जववयण । 

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सहकायी फैङ्क दतावको राङ्झग दयखास्त 
ङ्छदॉदा उऩदपा (२) भा उङ्ञल्रङ्ञखत कागजातका अङ्झतङ्चयक्त नेऩार याि फैङ्कको 
ऩूवव स्वीकृङ्झत प्राऩ   त गयेको ऩि सभेत सॊरग्न गनङ्टव ऩनेछ । 
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१५.  दताव गनङ्टव ऩने : (१) दपा १४ को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्राऩ   त दयखास्त 
सङ्जहतको कागजातहरू छानङ्झफन गदाव देहाम फभोङ्ञजभ बएको ऩाइएभा यङ्ञजिाय 
वा यङ्ञजिायफाट अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे दयखास्त ऩयेको ङ्झभङ्झतरे तीस 
ङ्छदनङ्झबि त्मस्तो सहकायी सॊस्था दताव गयी तोङ्जकए फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा दताव 
प्रभाणऩि ङ्छदनङ्ट ऩनेछ :–  

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

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

(ग)  सहकायी सॊस्था सभङ्टदामभा आधाङ्चयत एवभ  सदस्म 
केङ्ञन्ित बई सञ्चारन य ङ्झनमन्िण हङ्टन सक्ने स्ऩि 
आधाय यहेको, 

(घ)  तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अन्म आधायहरू ऩूया बएको । 

(2) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ छानङ्झफन गदाव प्रस्ताङ्जवत सहकायी 
सॊस्थाको ङ्जवङ्झनमभ सॊशोधन नगयी दताव गनव ङ्झभल्ने नदेङ्ञखएभा यङ्ञजिाय वा 
यङ्ञजिायफाट अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे सो ङ्जवङ्झनमभभा सॊशोधन गनङ्टव ऩने व्महोया 
खङ्टराई दयखास्त प्राऩ   त बएको ङ्झभङ्झतरे ऩन्र ङ्छदनङ्झबि ङ्झनवेदकराई सूचना ङ्छदनङ्ट 
ऩनेछ । 

(3) मस ऐनभा अन्मि जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन मो ऐन 
प्रायम्ब हङ्टॉदाका फखत दताव बई सञ्चारनभा यहेका सहकायी सॊस्था मसै ऐन 
फभोङ्ञजभ दताव बएको भाङ्झननेछ ।  

 (४) मस दपा फभोङ्ञजभ सहकायी सॊस्था दताव गदाव दपा १४ को 
उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको अङ्झधकायीरे त्मस्तो सहकायी सॊस्थारे ऩारना गनङ्टव 
ऩने गयी कङ्ट नै शतव तोक्न सक्नेछ ।  

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

(६) मस दपाभा अन्मि जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन 
भहानगयऩाङ्झरका य उऩभहानगयऩाङ्झरकाको हकभा एक वडाभा वा नगयऩाङ्झरका 
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वा गाउॉऩाङ्झरकाभा तोङ्जकएको भाऩदण्ड फभोङ्ञजभ फचत तथा ऋण सहकायी 
सॊस्था दताव गङ्चयनेछ । 

(७) दपा ९ फभोङ्ञजभको ङ्जवङ्ञशङ्जिकृत सङ्घको हकभा ङ्जवषमगत ङ्ञजल्रा 
सहकायी सङ्घ वा केन्िीम ङ्जवषमगत सहकायी सङ्घद्वाया प्रदान गङ्चयने सेवाभा 
दोहोयो नऩने गयी भाि दताव हङ्टन सक्नेछ । 

१६. दताव गनव अस्वीकाय गनव सक्ने : (१) दपा १५ को उऩदपा (१) भा 
उङ्ञल्रङ्ञखत अवस्था नबएभा, सोही दपा फभोङ्ञजभ ङ्जवङ्झनमभ सॊशोधनको राङ्झग 
सूचना ङ्छदएको अवङ्झधङ्झबि ङ्झनवेदकरे सॊशोधन गनव अस्वीकाय गयेभा त्मस्तो 
सूचना ऩाएको ङ्झभङ्झतरे तीस ङ्छदनङ्झबि ङ्जवङ्झनमभ सॊशोधन नगयेभा वा सूचनाभा 
उल्रेख बए फभोङ्ञजभ हङ्टनेगयी ङ्जवङ्झनमभ सॊशोधन नगयेभा यङ्ञजिाय वा 
यङ्ञजिायफाट अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे त्मस्तो सहकायी सॊस्था दताव गनव 
अस्वीकाय गनव सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सहकायी सॊस्था दताव गनव अस्वीकाय 
गयेभा यङ्ञजिाय वा यङ्ञजिायफाट अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे सो को ङ्झरङ्ञखत 
कायण खङ्टराइ तीन ङ्छदन ङ्झबि सो को जानकायी सम्फङ्ञन्धत दयखास्तकतावराइव 
ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।  

१७. सहकायी सॊस्था सङ्गङ्छठत सॊस्था हङ्टने : (१) सहकायी सॊस्था अङ्जवङ्ञच्छङ्ङ 
उत्तयाङ्झधकायवारा एक स्वशाङ्झसत य सङ्गङ्छठत सॊस्था हङ्टनेछ । 

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

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

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

(५) सहकायी सॊस्थारे व्मङ्ञक्त सयह कयाय गनव सक्नेछ । 

१८.  सहकायी सॊस्थाको कामवऺ िे : (१) दताव हङ्टॉदाका फखत सहकायी सॊस्थाको कामव 
ऺेि देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ :- 
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(क)  फचत तथा ऋणको भङ्टख्म कायोफाय गने सॊस्थाको 
हकभा भहानगयऩाङ्झरका य उऩभहानगयऩाङ्झरका बए 
एक वडा,  

(ख)  नगयऩाङ्झरका वा गाउॉऩाङ्झरकाभा फचत तथा ऋणको 
भङ्टख्म कायोफाय गने सॊस्था य अन्म सॊस्थाको हकभा 
देहामका आधायभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ एक स्थानीम 
तहसम्भ :- 

(१)  सदस्महरूवीच स्वावरम्फनको ऩायस्ऩाङ्चयक 
अभ्मासको राङ्झग आऩसी साझा फन्धन 
(कभन फण्ड),  

(२)  व्मावसाङ्जमक स्तयभा सेवा सञ्चारन गनव 
आवश्मक सदस्म सङ्खख्मा, 

(३) सॊस्था सञ्चारनभा सदस्मको सहबाङ्झगताभूरक 

रोकताङ्ञन्िक ङ्झनमन्िण कामभ हङ्टने गयी 
ऩामक ऩने स्थान । 

(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन सॊस्थारे 
दताव बई व्मावसाङ्जमक सेवा प्रायम्ब गयेको दङ्टई वषवऩङ्झछ देहामको आधायभा 
जोङ्झडएको बौगोङ्झरक ऺेि कामभ यहने गयी आफ्नो कामवऺ ेि ङ्झफस्ताय गनव 
सक्नेछ :- 

(क)  सॊस्थाको व्मावसाङ्जमक ङ्जिमाकराऩको ङ्जवकास 
िभभा सदस्मता फढाउन थऩ कामवऺ ेि आवश्मक 
ऩयेको, 

(ख) सॊस्थाको कामव सञ्चारनभा सदस्मको प्रत्मऺ 
ङ्झनमन्िण कामभ याख्न यचनात्भक उऩामहरू 
अवरम्फन गङ्चयएको, 

(ग)  दपा १५ को उऩदपा (६) फभोङ्ञजभ ङ्झनधावङ्चयत 
भाऩदण्ड प्रङ्झतकूर नयहेको । 
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(३) उऩदपा (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन सदस्मको 
फसोफासको प्रकृङ्झत, ऩामक ऩने स्थान, स्थानीम अवङ्ञस्थङ्झत य तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
ङ्जवशेष व्मावसाङ्जमक आवश्मकताका आधायभा कामवऺ ेि ङ्झफस्ताय गनव सङ्जकनेछ। 

(४) मस दपाभा अन्मि जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन 
जरङ्जवद्यङ्टत आमोजना, ङ्ञशऺा, बाङ्जषक, साङ्जहङ्ञत्मक, साॉस्कृङ्झतक, स्वास््म सेवा, सञ्चाय, 

ङ्जवशेष कृङ्जष वा वनजन्म ऩैदावायको उत्ऩादन, सञ्चम वा प्रशोधन गने जस्ता 
व्मावसाङ्जमक ऺेि एवॊ सदस्महरूको सहबाङ्झगता ङ्झफस्तायका कायण प्रायम्ब भै 
पयाङ्जकरो कामवऺ ेि आवश्मक ऩने सॊस्थाको कामव ऺेि दताव गदावका फखत नै 
तोङ्जकएको आधायभा एक स्थानीम तह वा ङ्ञजल्रा वा एकबन्दा फढी ङ्ञजल्रा वा 
एकबन्दा फढी प्रदेश कामभ गनव सङ्जकनेछ ।  

(५) मो ऐन प्रायम्ब हङ्टॉदाका फखत सञ्चारनभा यहेका सॊस्थाहरूको 
कामवऺ िे मसै ऐन अनङ्टसाय कामभ बएको भाङ्झननेछ ।  

तय मो ऐन प्रायम्ब बएऩङ्झछ ती सॊस्थाहरूरे एक वषवङ्झबि देहामका 
ङ्जववयण खोरी यङ्ञजिाय वा यङ्ञजिायफाट अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायी सभऺ मो ऐन 
प्रायम्ब हङ्टॉदाका फखतसम्भको कामव सञ्चारन प्रङ्झतवेदन ऩेश गनङ्टव ऩनेछ । 

(क)  भौजङ्टदा कामवऺ ेिको प्रदेश, ङ्ञजल्रा, स्थानीम तह य 
वडा अनङ्टसायको सदस्मता ङ्झफस्तायको अवस्था, 

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

(ग) तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अन्म ङ्जववयण । 

(६) उऩदपा (५) फभोङ्ञजभ कामव सञ्चारन प्रङ्झतवेदन ऩेश बएऩङ्झछ 
यङ्ञजिाय वा यङ्ञजिायफाट अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे आवश्मक जाॉचफङ्टझ सभेत 
गयी सम्फङ्ञन्धत सहकायी सॊस्थाराई देहाम फभोङ्ञजभ कामवऺ िे ऩङ्टन्ङ्झनधावयण गनव 
ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्नेछ :– 

(क) उऩदपा (५) को खण्ड (क) फभोङ्ञजभको ङ्जववयणभा 
उङ्ञल्रङ्ञखत सदस्मता ङ्झफस्ताय नबएको वा तोङ्जकएको 
सङ्खख्माबन्दा कभ सदस्मता ङ्झफस्ताय बएको वा 
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बौगोङ्झरक ङ्झनयन्तयता नबएको प्रदेश, ङ्ञजल्रा, स्थानीम 
तह य वडा ङ्ञझकी कामवऺ ेि घटाउने, 

(ख)  उऩदपा (५) को खण्ड (ख) फभोङ्ञजभको ङ्जववयणभा 
कङ्ट नै व्मावसाङ्जमक सेवा सञ्चारन नबएको वा जम्भा 
कायोफायको तोङ्जकएको यकभ वा अनङ्टऩातबन्दा कभ 
यकभ वा अनङ्टऩातको व्मावसाङ्जमक सेवा सञ्चारन 
बएको देङ्ञखएको प्रदेश, ङ्ञजल्रा, स्थानीम तह य वडा 
ङ्ञझकी कामवऺ ेि घटाउने, 

(ग)  सॊस्थाको सञ्चारन खचव धाङ्ङे गयी व्मावसाङ्जमक 
कामवकङ्ट शरता फढाउन य सॊस्था सञ्चारनभा 
सदस्मको सहबाङ्झगताभूरक रोकताङ्ञन्िक ङ्झनमन्िण 
कामभ याख्न अङ्झतङ्चयक्त प्रदेश, ङ्ञजल्रा, स्थानीम तह वा 
वडा ङ्ञझकी उऩमङ्टक्त कामवऺ िे कामभ याख्न,े 

(घ)  व्मावसाङ्जमक एवॊ प्रफद्धवनात्भक सेवाका राङ्झग ङ्ञजल्रा 
वा प्रदेश ङ्जवषमगत सङ्घ वा ङ्ञजल्रा वा प्रदेश सङ्घको 
सदस्मताको प्राङ्झप्तराई सहज तङ्टल्माउन अङ्झतङ्चयक्त 
प्रदेश, ङ्ञजल्रा, स्थानीम तह वा वडा ङ्ञझकी उऩमङ्टक्त 
कामवऺ िे कामभ याख्न े। 

(७) उऩदपा (६) फभोङ्ञजभ यङ्ञजिाय वा यङ्ञजिायफाट अङ्झधकाय प्राप्त 
अङ्झधकायीरे ङ्झनदेशन ङ्छदएकोभा सहकायी सॊस्थारे एक वषवङ्झबि ङ्जवङ्झनमभ सॊशोधन 
गयी आफ्नो कामवऺ ेि ऩङ्टन्ङ्झनधावयण गनङ्टव ऩनेछ । 

(८) उऩदपा (७) फभोङ्ञजभ सम्फङ्ञन्धत सहकायी सॊस्थारे तोङ्जकएको 
अवङ्झधङ्झबि आफ्नो कामवऺ ेि ऩङ्टन्ङ्झनधावयण नगयेभा यङ्ञजिाय वा यङ्ञजिायफाट 
अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे उऩदपा (२) को अधीनभा यही त्मस्तो सहकायी 
सॊस्थाको कामवऺ ेि तीन भङ्जहनाङ्झबि ऩङ्टन्ङ्झनधावयण गनेछ । 

(९) उऩदपा (८) फभोङ्ञजभ यङ्ञजिाय वा यङ्ञजिायफाट अङ्झधकाय प्राप्त 
अङ्झधकायीरे कामवऺ ेि ऩङ्टन्ङ्झनधावयण गङ्चयङ्छदएकोभा ङ्ञचत्त नफङ्टझ्ने सहकायी सॊस्थारे 
कामवऺ िे ऩङ्टन्ङ्झनधावयणको जानकायी ऩाएको ङ्झभङ्झतरे ऩैंतीस ङ्छदनङ्झबि यङ्ञजिायफाट 
अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे गयेको ङ्झनणवम बए यङ्ञजिाय सभऺ य यङ्ञजिायरे 
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गयेको ङ्झनणवम बए भन्िारम सभऺ ऩङ्टनयावरोकनका राङ्झग ङ्झनवेदन ङ्छदन  
सक्नेछ । 

(१०) उऩदपा (९) फभोङ्ञजभ प्राप्त ङ्झनवेदनभा यङ्ञजिाय वा भन्िारमरे 
साठी ङ्छदनङ्झबि ऩङ्टनयावरोकन गङ्चयसक्नङ्ट ऩनेछ । 

(११) मस दपाभा अन्मि जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन 
सहकायी सॊस्थारे स्वेङ्ञच्छक रूऩभा जङ्टनसङ्टकै सभम कामवऺ ेि घटाउने गयी 
ऩङ्टन्ङ्झनधावयण गनव ङ्जवङ्झनमभ सॊशोधन गनव सक्नेछ ।  

(१२) कामवऺ ेि ऩङ्टन् ङ्झनधावयण सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  

(१३) उऩदपा (२) य (३) फभोङ्ञजभ कामवऺ ेि ङ्झफस्तायको प्रङ्जिमा 
तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  

१९ . सङ्घ तथा सहकायी फैङ्कको कामवऺ िे  : सङ्घ तथा सहकायी फैङ्कहरूको कामवऺ ेि 
देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ : 

(क) ङ्ञजल्रा ङ्जवषमगत सहकायी सङ्घ वा ङ्ञजल्रा सहकायी सङ्घको 
हकभा एक ङ्ञजल्रा,  

(ख)  प्रदेश ङ्जवषमगत सहकायी सङ्घ वा प्रदेश सहकायी सङ्घको 
हकभा एक प्रदेश, 

(ग)  केन्िीम ङ्जवषमगत सहकायी सङ्घ वा याङ्जिम सहकायी 
भहासङ्घको हकभा नेऩारबय,  

(घ)  ङ्जवङ्ञशङ्जिकृत सङ्घको हकभा त्मस्तो सङ्घको प्रकृङ्झत हेयी वस्तङ्ट 
वा सेवाको सङ्करन, ङ्जवतयण वा प्रवाहको ऺेि अनङ्टसाय,  

(ङ)  सहकायी फैङ्कहरूको हकभा नेऩार याि फैङ्करे तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ । 

२०.  ङ्जवषमगत आधायभा वगॉकयण गनव सङ्जकने : सॊस्था वा सङ्घराई ङ्जवषमगत 
आधायभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ वगॉकयण गनव सङ्जकनेछ । 

२१.  कायोफाय, व्मवसाम, उद्योग वा ऩङ्चयमोजना सञ्चारन गनव सक्ने : (१) दपा १५ 
फभोङ्ञजभ दताव प्रभाणऩि प्राऩ   त गये ऩङ्झछ सॊस्था वा सङ्घरे दपा २४ फभोङ्ञजभको 
उदे्दश्म प्राङ्झप्तका राङ्झग मस ऐन य ङ्जवङ्झनमभको अधीनभा यही आवश्मक 
कायोफाय, व्मवसाम, उद्योग वा ऩङ्चयमोजना सञ्चारन गनव सक्नेछ ।  
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(२) सहकायी फैङ्करे नेऩार याि फैङ्कफाट इजाजत प्राऩ   त गयेऩङ्झछ भाि 
आफ्नो कायोफाय वा सेवा सञ्चारन गनव सक्नेछ । 

(३) प्रचङ्झरत कानूनभा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन सॊस्था वा 
सङ्घरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ कायोफाय, व्मवसाम, उद्योग वा ऩङ्चयमोजना 
सञ्चारन गनव छङ्ट िै सॊस्था दताव गनङ्टव ऩनेछैन । 

तय त्मस्तो कायोफाय, व्मवसाम, उद्योग वा ऩङ्चयमोजना सञ्चारन गनव 
प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झतऩि, स्वीकृङ्झत वा इजाजतऩि ङ्झरनङ्ट ऩने यहेछ 
बने सो फभोङ्ञजभ अनङ्टभङ्झतऩि, स्वीकृङ्झत वा इजाजतऩि ङ्झरएय भाि कायोफाय, 
व्मवसाम, उद्योग वा ऩङ्चयमोजना सञ्चारन गनङ्टव ऩनेछ।  

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ सॊस्था वा सङ्घरे प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ 
अङ्झधकाय ऩाएको ङ्झनकाम वा अङ्झधकायीफाट अनङ्टभङ्झतऩि, स्वीकृङ्झत वा इजाजतऩि 
प्राऩ   त गयेभा ऩन्र ङ्छदनङ्झबि सो को जानकायी यङ्ञजिाय वा यङ्ञजिायफाट अङ्झधकाय 
प्राप्त अङ्झधकायीराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

(५) दङ्टई वा दङ्टईबन्दा फढी सॊस्था वा सङ्घरे सॊमङ्टक्त वा साझेदायीभा 
आफ्नो उत्ऩादन वा सेवाको फजायीकयणको राङ्झग मस ऐनको अधीनभा यही 
आवश्मक कायोफाय, व्मवसाम, उद्योग वा ऩङ्चयमोजना सञ्चारन गनव सक्नेछन  । 

(६) उऩदपा (५) फभोङ्ञजभको कायोफाय, व्मवसाम, उद्योग वा 
ऩङ्चयमोजना सञ्चारन गने सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

(७) प्रचङ्झरत कानूनभा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन सॊस्था वा 
सङ्घरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सञ्चारन गने कायोफाय, व्मवसाम, उद्योग वा 
ऩङ्चयमोजनाको उत्ऩादन सहकायी ब्राण्डभा ङ्झफिी ङ्झफतयण गनव सक्नेछन  ।  

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

(८) सॊस्था वा सङ्घरे उत्ऩादन गयेको वस्तङ्टहरूको उत्ऩङ्ञत्तको प्रभाण 
ऩि जायी गने प्रङ्जिमा य आधाय तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

२२.  दाङ्जमत्व सीङ्झभत हङ्टने : (१) सहकायी सॊस्थाको कायोफायको सम्फन्धभा सदस्मको 
दाङ्जमत्व ङ्झनजरे खङ्चयद गयेको वा खङ्चयद गनव स्वीकाय गयेको शेमयको अङ्झधकतभ 
यकभसम्भ भाि सीङ्झभत यहनेछ ।  
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(२) सहकायी सॊस्थाको नाभभा “सहकायी” य नाभको अन्त्मभा 
“ङ्झरङ्झभटेड” बङ्ङे शब्द याख्नङ्ट ऩनेछ ।  

२३.  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 वा सङ्घका उद्दशे्म तथा कामव 
२४.  सॊस्था वा सङ्घको उद्दशे्म : कामवऺ ेिभा आधाङ्चयत य सदस्म केङ्ञन्ित बई आफ्ना 

सदस्महरूको आङ्झथवक, साभाङ्ञजक तथा साॉस्कृङ्झतक सभङृ्जद्ध हाङ्झसर गनङ्टव सॊस्था वा 
सङ्घको भङ्टख्म उदे्दश्म हङ्टनेछ ।  

2५.  सॊस्था वा सङ्घका कामव : सॊस्था वा सङ्घरे देहामका कामवहरू गने छन  :-  

(क) सहकायीका भूल्म, भान्मता य ङ्झसद्धान्तहरूको ऩारना गने, 
गयाउने, 

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

(ग)  सदस्मराई ङ्ञशऺा, सूचना य तारीभ प्रदान गने तथा सदस्म 
सॊस्था वा सङ्घभा सङ्टशासन प्रवद्धवन गने, गयाउने, 

(घ)  सॊस्था वा सङ्घ फीचको ऩायस्ऩङ्चयक सहमोग अङ्झबवङृ्जद्ध गने, 
गयाउने, 

(ङ)  सॊस्था वा सङ्घरे गने उत्ऩादन तथा सेवाको भाऩदण्ड ङ्झनधावयण 
गयी गङ्टणस्तय सङ्टधाय, आङ्झथवक स्थाङ्जमत्व य जोङ्ञखभ 
व्मवस्थाऩनका सम्फन्धी कामव गने,  

(च)  आन्तङ्चयक ङ्झनमन्िण प्रणारी रागू गने, 

(छ)  सॊस्था वा सङ्घको व्मावसाङ्जमक प्रवद्धवन तथा ङ्जवकास सम्फन्धी 
ङ्जिमाकराऩहरू सञ्चारन गने, 

(ज)  भन्िारम, यङ्ञजिाय, प्रदेश, स्थानीम तह वा कामावरमको 
ङ्झनदेशन ऩारना गने, 

(झ)  ङ्जवङ्झनमभभा उङ्ञल्रङ्ञखत कामवहरू गने । 
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२६.  याङ्जिम सहकायी भहासङ्घको कामव : याङ्जिम सहकायी भहासङ्घरे सदस्मको ङ्जहत 
प्रवद्धवनका राङ्झग देहाम फभोङ्ञजभका कामव गनेछ :–  

(क)  सहकायी भूल्म, भान्मता य ङ्झसद्धान्तको ऩङ्चयऩारना गने, गयाउने, 

(ख)  सदस्मको ङ्जहत प्रवद्धवनका राङ्झग नेततृ्वदामी बङू्झभका ङ्झनवावह 
गने, 

(ग)  सहकायी ऺेिको प्रवद्धवनको राङ्झग नेऩार सयकायका ङ्जवङ्झबङ्ङ 
ङ्झनकामसॉग सभन्वम य सहकामव गने, 

(घ)  सहकायी व्मवसाम प्रवद्धवनका राङ्झग व्मावसाङ्जमक तथा फजाय 
अध्ममन, अनङ्टसन्धान गने, गयाउने, 

(ङ)  ङ्ञशऺा, तारीभ य सूचना प्रदान गने , गयाउने, 

(च)  फजाय सूचना प्रणारीको ङ्जवकास गने, 
(छ)  सॊस्था य सङ्घहरू फीचको ऩायस्ऩङ्चयक सहमोगभा अङ्झबवङृ्जद्ध 

गने, गयाउने, 

(ज) अन्तययाङ्जिम सहकायी अङ्झबमानभा ऩायस्ऩङ्चयक सहमोग 

अङ्झबवङृ्जद्ध गने, सभन्वम य सम्फन्ध ङ्झफस्ताय गने, 

(झ)  सहकायी ऺेिभा सङ्टशासन प्रवद्धवन गने, 
(ञ)  ङ्जवङ्झनमभभा उल्रेङ्ञखत कामवहरू गने । 
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ऩङ्चयच्छेद–४ 

ङ्जवङ्झनमभ तथा आन्तङ्चयक कामवङ्जवङ्झध 

२७.  ङ्जवङ्झनमभ फनाउनङ्ट ऩने : (१) सहकायी सॊस्थारे मो ऐन, मस ऐन अन्तगवत फनेको 
ङ्झनमभ, ङ्झनदेङ्ञशका, भाऩदण्ड य कामवङ्जवङ्झधको अधीनभा यही आफ्नो कामव 
सञ्चारनको राङ्झग ङ्जवङ्झनमभ फनाउनङ्ट ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ङ्जवङ्झनमभ यङ्ञजिाय वा यङ्ञजिायफाट 
अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीफाट स्वीकृत बएऩङ्झछ रागू हङ्टनेछ । 

(३) उऩदपा (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन सहकायी 
फैङ्कको ङ्जवङ्झनमभ स्वीकृत गनङ्टव अङ्ञघ यङ्ञजिायरे नेऩार याि फैङ्कको ऩयाभशव ङ्झरनङ्ट 
ऩनेछ । 

२८.  आन्तङ्चयक कामवङ्जवङ्झध फनाउन सक्ने : (१) सहकायी सॊस्थारे मो ऐन, मस ऐन 
अन्तगवत फनेको ङ्झनमभ, ङ्झनदेङ्ञशका, भाऩदण्ड, कामवङ्जवङ्झध य ङ्जवङ्झनमभको अधीनभा 
यही आवश्मकता अनङ्टसाय आफ्नो आन्तङ्चयक कामवङ्जवङ्झध फनाउन सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको आन्तङ्चयक कामवङ्जवङ्झध सम्फङ्ञन्धत 
सहकायी सॊस्थाको साधायण सबारे स्वीकृत गयेऩङ्झछ रागू हङ्टनेछ । 

२९.  ङ्जवङ्झनमभ य आन्तङ्चयक कामवङ्जवङ्झधभा सॊशोधन : (१) सहकायी सॊस्थाको साधायण 
सबाको कङ्ट र सदस्म सङ्खख्माको फहङ्टभतफाट ङ्जवङ्झनमभ य आन्तङ्चयक कामवङ्जवङ्झध 
सॊशोधन हङ्टन सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सॊशोधन बएको ङ्जवङ्झनमभ यङ्ञजिाय वा 
यङ्ञजिायफाट अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीफाट स्वीकृत बएऩङ्झछ रागू हङ्टनेछ । 

 

ऩङ्चयच्छेद–५ 

सदस्मता 
३०.  सॊस्थाको सदस्मता : (१) सोह्र वषव उभेय ऩूया गयेका देहाम फभोङ्ञजभका नेऩारी 

नागङ्चयकहरू सॊस्थाको सदस्म हङ्टन सक्नेछन  : 
(क) सॊस्थाको कामवऺ ेि ङ्झबि फसोवास गङ्चययहेको,  
(ख) सॊस्थाको कम्तीभा एक शेमय खङ्चयद गयेको, 
(ग) सॊस्थाको ङ्जवङ्झनमभभा उङ्ञल्रङ्ञखत शतवहरू ऩारना गनव 

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

कायोफाय नगयेको । 

(२) मस ऐनभा अन्मि जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन नेऩार 
सयकाय, प्रदेश सयकायका ङ्झनकामहरू, स्थानीम तहका साथै सॊस्थाको कामवऺ ेि 
ङ्झबिका सहकायी ङ्जवद्यारम य साभूदाङ्जमक ङ्जवद्यारम, गङ्टठी, स्थानीम क्रफ, स्थानीम 
तहभा गठन बएका गैय नापाभूरक सॊस्था, उत्ऩादन य सेवाभूरक सङ्घ सॊस्था, 
उऩबोक्ता सभूहहरू सॊस्थाको सदस्म हङ्टन फाधा ऩने छैन ।  

(३) मस दपाभा अन्मि जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएता ऩङ्झन स्वास््म 
सहकायी सॊस्थाभा सहकायी सॊस्थारे सदस्मता ङ्झरन फाधा ऩने छैन । 

३१. सदस्मता प्राऩ   त गनव ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट ऩने : (१) सॊस्थाको सदस्मता ङ्झरन चाहने 
सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञक्तरे सॊस्थाको सङ्झभङ्झत सभऺ ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनवेदन ऩयेको ङ्झभङ्झतरे ऩैंतीस ङ्छदनङ्झबि 
सङ्झभङ्झतरे मो ऐन, मस ऐन अन्तगवत फनेको ङ्झनमभ तथा ङ्जवङ्झनमभको अधीनभा 
यही सदस्मता प्रदान गने वा नगने ङ्झनणवम गनङ्टव ऩनेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ङ्झनणवम गदाव सङ्झभङ्झतरे सदस्मता प्रदान 
नगने ङ्झनणवम गयेभा सो को कायण खोरी सात ङ्छदनङ्झबि ङ्झनवेदकराई जानकायी 
गयाउनङ्ट ऩनेछ । 

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ जानकायी ऩाएको ङ्झभङ्झतरे तीस ङ्छदनङ्झबि 
सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञक्तरे त्मस्तो सॊस्था उऩय यङ्ञजिायफाट अङ्झधकाय प्राप्त 
अङ्झधकायीसभऺ उजूय गनव सक्नेछ । 

(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ प्राऩ   त उजङ्टयी छानङ्झफन गदाव ङ्झनवेदकराई 
सदस्मता प्रदान गनङ्टव ऩने देङ्ञखएभा यङ्ञजिायफाट अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे 
त्मस्तो ङ्झनवेदकराई सदस्मता प्रदान गनवको राङ्झग सम्फङ्ञन्धत सॊस्थाराई आदेश 
ङ्छदन सक्नेछ।  

(६) उऩदपा (५) फभोङ्ञजभ आदेश बएभा सो आदेश प्राऩ   त गयेको 
सात ङ्छदन ङ्झबि सम्फङ्ञन्धत सॊस्थारे ङ्झनवेदकराई सदस्मता प्रदान गयी सो को 
जानकायी यङ्ञजिायफाट अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीराई गयाउनङ्ट ऩनेछ ।  
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३२.  सदस्म हङ्टन नऩाउने : (१) कङ्ट नै व्मङ्ञक्त एक स्थानीम तहको एकै प्रकृङ्झतका 
एकबन्दा फढी सॊस्थाको सदस्म हङ्टन ऩाउने छैन ।  

तय मो ऐन प्रायम्ब हङ्टनङ्ट अङ्ञघ कङ्ट नै व्मङ्ञक्त एक स्थानीम तहको एकै 
प्रकृङ्झतको एकबन्दा फढी सॊस्थाको सदस्म यहेको बए मो ऐन प्रायम्ब बएको 
ङ्झभङ्झतरे तीन वषवङ्झबि कङ्ट नै एक सॊस्थाको भाि सदस्मता कामभ याख्नङ्ट ऩनेछ । 

(२) मो ऐन प्रायम्ब हङ्टॉदाका फखत कङ्ट नै सॊस्थाभा नेऩार सयकायको 
ङ्झनकाम वा दपा ३० को उऩदपा (२) भा उल्रेख बएदेङ्ञख फाहेकको अन्म 
कङ्ट नै कृङ्झिभ व्मङ्ञक्त सदस्म बएको बए ऩाॉचवषव ङ्झबि सदस्मता अन्त्म  
गनङ्टव ऩनेछ । 

तय मो ऐन प्रायम्ब हङ्टनङ्ट अङ्ञघ दताव बएको स्वास््म य ङ्ञशऺा सहकायी 
सॊस्थाको हकभा मो उऩदपा रागू हङ्टने छैन । 

३३.  सदस्म हङ्टन सक्ने : (१) दपा ४ फभोङ्ञजभको ङ्ञजल्रा ङ्जवषमगत सहकायी सङ्घभा 
ङ्ञजल्रा ङ्झबिका ङ्जवषमगत सॊस्थाहरू सदस्म हङ्टन सक्नेछन । 

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

(३) दपा ६ फभोङ्ञजभको प्रदेश ङ्जवषमगत सहकायी सङ्घभा प्रदेश 
ङ्झबिका ङ्जवषमगत सॊस्था य ङ्ञजल्रा ङ्जवषमगत सङ्घहरू सदस्म हङ्टन सक्नेछन ।  

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

(५) दपा ८ फभोङ्ञजभको केन्िीम ङ्जवषमगत सहकायी सङ्घभा ङ्जवषमगत 
सॊस्था, ङ्ञजल्रा ङ्जवषमगत सङ्घ य प्रदेश ङ्जवषमगत सङ्घ सदस्म हङ्टन सक्नेछन । 

(६) दपा १० फभोङ्ञजभको याङ्जिम सहकायी भहासङ्घभा ङ्ञजल्रा 
ङ्जवषमगत सङ्घ, ङ्ञजल्रा सहकायी सङ्घ, प्रदेश ङ्जवषमगत सङ्घ, प्रदेश सहकायी सङ्घ य 
केन्िीम ङ्जवषमगत सहकायी सङ्घ सदस्म हङ्टन सक्नेछन । 

(७) सहकायी फैङ्कहरूभा सॊस्था य सङ्घभाि सदस्म हङ्टन सक्नेछन । 

(८) मस दपा फभोङ्ञजभ सदस्मता ङ्झरने सम्फन्धी प्रङ्जिमा तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  
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३४.  सदस्मताको सभाङ्झप्त : (१) कङ्ट नै सदस्मको सदस्मता देहामको अवस्थाभा सभाप्त 
 हङ्टनेछ्— 

(क) सदस्मरे आफ्नो सदस्मता त्माग गयेभा, 
(ख) रगाताय वाङ्जषवक साधायण सबाभा ङ्झफना सूचना तीन 

ऩटकसम्भ अनङ्टऩङ्ञस्थत बएभा, 
(ग) मो ऐन, मस ऐन अन्तगवत फनेको ङ्झनमभ वा ङ्जवङ्झनमभ 

फभोङ्ञजभ सदस्मरे ऩारना गनङ्टव ऩने प्रावधानको 
फायम्फाय उल्रङ्घन गयेभा, 

(घ) सॊस्थाको सदस्मको हकभा दपा ३० फभोङ्ञजभको 
मोग्मता नबएभा।  

(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन कङ्ट नै 
सदस्मरे सहकायी सॊस्थाफाट प्राऩ   त वा ब ङ्टक्तान गनङ्टव ऩने कङ्ट नै यकभ बएभा सो 
पयपायक नबएसम्भ वा ङ्झनजरे ङ्झरएको ऋण, ङ्झतनङ्टव ऩने कङ्ट नै दाङ्जमत्व वा अन्म 
कङ्ट नै सदस्मको तपव फाट ङ्झधतो वा जभानत फसेकोभा सो को दाङ्जमत्व पयपायक 
नबएसम्भ ङ्झनजको सदस्मता सभाप्त हङ्टने छैन ।  

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

(४) सदस्मको सदस्मता सभाङ्झप्त सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

३५.  सङ्टङ्जवधा प्राऩ   त गनव नसक्ने : कङ्ट नै सदस्मरे सहकायी सॊस्थाराई ङ्झतनङ्टव ऩने कङ्ट नै 
दाङ्जमत्व ङ्झनधावङ्चयत सभमङ्झबि ब ङ्टक्तान नगयेभा वा मो ऐन, मस अन्तगवत फनेको 
ङ्झनमभ वा ङ्जवङ्झनमभ फभोङ्ञजभ सदस्मरे ऩारन गनङ्टव ऩने व्मवस्थाको फायम्फाय 
उल्रङ्घन गयेभा त्मस्तो सदस्मरे अन्म सदस्म सयहको सङ्टङ्झफधा प्राऩ   त गनव सक्ने 
छैन । 

 

ऩङ्चयच्छेद –६ 

साधायण सबा, सङ्झभङ्झत तथा रेखा सङ्टऩयीवेऺण सङ्झभङ्झत 
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३६.  साधायण सबा : (१) सहकायी सॊस्थाको सवोच्च अङ्गको रूऩभा साधायण सबा 
हङ्टनेछ । 

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

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

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

३७. प्रायङ्ञम्बक साधायण सबाको काभ, कतवव्म य अङ्झधकाय : प्रायङ्ञम्बक साधायण 
सबाको काभ, कतवव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ :– 

(क) प्रायङ्ञम्बक साधायण सबा हङ्टने अङ्ञघल्रो ङ्छदनसम्भको काभ 
कायफाही य आङ्झथवक कायोफायको जानकायी ङ्झरने, 

(ख) चारू आङ्झथवक वषवको राङ्झग वाङ्जषवक कामविभ तथा फजेट 
स्वीकृत गने, 

(ग) प्रङ्झतवेदन तथा ङ्जवत्तीम ङ्जववयण अनङ्टभोदन गने, 

(घ) ङ्जवङ्झनमभभा उल्रेख बए फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झत वा रेखा 
सङ्टऩङ्चयवेऺण सङ्झभङ्झतको ङ्झनवावचन गने, 

(ङ) आन्तङ्चयक कामवङ्जवङ्झध ऩाङ्चयत गने, 

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

(छ) ङ्जवङ्झनमभभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अन्म कामवहरू गने । 

३८.  वाङ्जषवक साधायण सबाको काभ, कतवव्म य अङ्झधकाय : वाङ्जषवक साधायण सबाको 
काभ, कतवव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ :– 

(क) वाङ्जषवक कामविभ तथा फजेट स्वीकृङ्झत गने, 

(ख) वाङ्जषवक रेखा ऩयीऺण प्रङ्झतवेदन अनङ्टभोदन गने, 

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

(घ) सञ्चारक वा रेखा सङ्टऩङ्चयवेऺण सङ्झभङ्झतको सॊमोजक वा 
सदस्मराई ऩदफाट हटाउने, 
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(ङ) सङ्झभङ्झत वा रेखा सङ्टऩङ्चयवेऺण सङ्झभङ्झतको वाङ्जषवक प्रङ्झतवेदन 
ऩाङ्चयत गने, 

(च) ङ्जवङ्झनमभ तथा आन्तङ्चयक कामवङ्जवङ्झध ऩाङ्चयत गने, 

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

(ज) सॊस्था एकीकयण वा ङ्जवघटन सम्फन्धी ङ्झनणवम गने, 

(झ) ऩाङ्चयश्रङ्झभक रगामतका सङ्टङ्जवधा तोक्ने, 

(ञ) फाह्य दाङ्जमत्व स्वीकाय गने, 

(ट) सदस्मको दाङ्जमत्व ङ्झभनाहा ङ्छदने, 

(ठ) सङ्झभङ्झतराई आवश्मक ङ्झनदेशन ङ्छदने, 

(ड) ङ्जवङ्झनमभभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अन्म कामवहरू गने । 

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

(२) सङ्झभङ्झतरे प्रत्मेक आङ्झथवक वषव सभाप्त बएको ङ्झभङ्झतरे छ 
भङ्जहनाङ्झबि वाङ्जषवक साधायण सबा फोराउनङ्ट ऩनेछ । 

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

(क) दपा ४९ को उऩदपा (१) को खण्ड (छ) 
फभोङ्ञजभ रेखा सङ्टऩङ्चयवेऺण सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयसभा, 

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

(ग)  सङ्झभङ्झतरे कङ्ट नै खास काभको राङ्झग ङ्जवशेष साधायण 
सबा फोराउने ङ्झनणवम गयेभा, 

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

(ङ)  दपा ४० को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ यङ्ञजिाय वा 
यङ्ञजिायफाट अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे ङ्झनदेशन 
ङ्छदएभा, 
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(च) दपा ४२ को उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको यङ्ञजिाय 
वा यङ्ञजिायफाट अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे आदेश 
ङ्छदएभा । 

४०.  ङ्जवशेष साधायण सबा फोराउन ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्ने : (१) कङ्ट नै सहकायी 
सॊस्थाको ङ्झनयीऺण वा सङ्टऩङ्चयवेऺण गदाव वा कसैको उजङ्टयी ऩयी छानङ्झफन गदाव 
देहामको अवस्था देङ्ञखन आएभा यङ्ञजिाय वा यङ्ञजिायफाट अङ्झधकाय प्राप्त 
अङ्झधकायीरे त्मस्तो सहकायी सॊस्थाको सङ्झभङ्झतराई साधायण सबा फोराउन 
ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्नेछ :–  

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

(ख) मो ऐन, मस ऐन अन्तगवत फनेको ङ्झनमभ, ङ्जवङ्झनमभ 
तथा आन्तङ्चयक कामवङ्जवङ्झध ङ्जवऩयीत कामव गयेभा, 

(ग) सहकायी फैङ्कको हकभा नेऩार याि फैङ्कको ङ्झनयीऺण 
तथा सङ्टऩङ्चयवेऺणका िभभा गम्बीय कैङ्जपमत 
देङ्ञखएभा, 

(घ) यङ्ञजिाय वा यङ्ञजिायफाट अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीको 
ङ्झनदेशनको फायम्फाय उल्रङ्घन गयेभा,  

(ङ) दपा ४२ को उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ यङ्ञजिाय वा 
यङ्ञजिायफाट अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे आदेश 
ङ्छदएभा। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ साधायण सबा फोराउन ङ्झनदेशन प्राऩ   त 
बएभा सङ्झभङ्झतरे सो ङ्झनदेशन प्राऩ   त बएको ङ्झभङ्झतरे ऩैंतीस ङ्छदनङ्झबि साधायण 
सबाको फैठक फोराउनङ्ट ऩनेछ य साधायण सबाको फैठकभा उजङ्टयी वा 
ङ्झनयीऺणका िभभा देङ्ञखएका ङ्जवषमभा छरपर गयी सो को प्रङ्झतवेदन यङ्ञजिाय 
वा यङ्ञजिायफाट अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायी सभऺ ऩेश गनङ्टव ऩनेछ । 

(३) उऩदपा (१) वा (२) भा उङ्ञल्रङ्ञखत अवङ्झधङ्झबि सङ्झभङ्झतरे 
साधायण सबा नफोराएभा सॊस्था, ङ्ञजल्रा ङ्जवषमगत सहकायी सङ्घ य ङ्ञजल्रा 
सहकायी सङ्घको हकभा यङ्ञजिायफाट अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायी य प्रदेश ङ्जवषमगत 
सहकायी सङ्घ, प्रदेश सहकायी सङ्घ, ङ्जवङ्ञशङ्जिकृत सहकायी सङ्घ, केन्िीम ङ्जवषमगत 
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सहकायी सङ्घ, याङ्जिम सहकायी भहासङ्घ य सहकायी फैङ्कको हकभा यङ्ञजिायरे 
त्मस्तो साधायण सबा फोराउन सक्नेछ । 

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

तय ऩङ्जहरो ऩटक डाङ्जकएको साधायण सबाभा गणऩङ्टयक सङ्खख्मा 
नऩङ्टगेभा त्मसको सात ङ्छदनङ्झबि दोस्रो ऩटक साधायण सबा फोराउनङ्ट ऩने य 
मसयी दोस्रो ऩटक फोराइएको साधायण सबाभा सञ्चारक सङ्झभङ्झतको फहङ्टभत 
सङ्जहत एक ङ्झतहाई साधायण सदस्महरूको उऩङ्ञस्थङ्झत बएभा साधायण सबाको 
गणऩङ्टयक सङ्खख्मा ऩङ्टगेको भाङ्झननेछ । 

(५) दङ्टई हजाय वा सोबन्दा फढी सदस्म बएको सॊस्थारे साधायण सबा 
गदाव सभान कामवसूचीभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ सदस्म सङ्खख्माको आधायभा स्थानीम 
तह वा त्मसका वडाभा सञ्चारक सदस्महरूराई ऩठाई साधायण सबा गनव य 
त्मस्तो सबाको ङ्झनणवम प्रभाङ्ञणत गनव प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरू छनौट गनव सक्ने य त्मस्ता 
प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरूको उऩङ्ञस्थङ्झतको सबारे अङ्ञन्तभ ङ्झनणवम प्रभाङ्ञणत गनेछ ।  

४१.  सञ्चारक सङ्झभङ्झत : (१) सहकायी सॊस्थाभा साधायण सबाफाट ङ्झनवावङ्ञचत एक 
सञ्चारक सङ्झभङ्झत यहनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतभा उऩरब्ध बएसम्भ कम्तीभा 
तेत्तीस प्रङ्झतशत भङ्जहरा सदस्मको प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व सङ्टङ्झनङ्ञित गनङ्टव ऩनेछ ।  

(३) एउटै ऩङ्चयवायको एकबन्दा फढी ब्मङ्ञक्त एकै अवङ्झधभा सञ्चारक 
तथा रेखा सङ्झभङ्झतको ऩदभा उम्भेदवाय फङ्ङ य ङ्झनवावङ्ञचत हङ्टन सक्ने छैन ।  

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

तय वाङ्जषवक दङ्टई कयोड रुऩैमाॉबन्दा कभको कायोफाय गने सहकायी 
सॊस्थाको सञ्चारकरे त्मस्तो सहकायी सॊस्थाभा कभवचायीको रूऩभा काभ गनव 
फाधा ऩने छैन । वाङ्जषवक दङ्टई कयोडबन्दा फङ्जढ कायोफाय गने सॊस्थाभा कङ्ट नै 
सञ्चारक कभवचायी यहेको बए मो ऐन प्रायम्ब बएको ङ्झभङ्झतरे चाय वषवङ्झबि 
त्मस्तो सञ्चारकरे कभवचायीको ऩद त्माग गयी अको कभवचायीको व्मवस्था गनङ्टव 
ऩनेछ । तत्कारीन फजायको अवस्था य भङ्टिास्पीङ्झतराई ध्मानभा याखी मस्तो 
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कायोफायको अङ्झधकतभ सीभा दपा ५१ फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतरे सभम सभमभा 
तोक्नेछ । 

(५) कङ्ट नै व्मङ्ञक्त एकै सभमभा एक भाि सहकायी सॊस्थाको सञ्चारक 
हङ्टन सक्नेछ । 

(६) उऩदपा (४) य (५) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन मो 
ऐन प्रायम्ब हङ्टनङ्टअङ्ञघ कङ्ट नै व्मङ्ञक्त एकबन्दा फढी सहकायी सॊस्थाको सञ्चारक वा 
सोही वा अको सहकायी सॊस्थाको कभवचायी बएकोभा मो ऐन प्रायम्ब बएको 
ङ्झभङ्झतरे एक वषवङ्झबि कङ्ट नै एक सहकायी सॊस्थाको भाि सञ्चारक वा कभवचायी 
यहनङ्ट ऩनेछ । 

(७) सङ्झभङ्झतको कामाववङ्झध देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ : 
(क) सॊस्था वा सङ्घ वा भहासङ्घको चाय वषव, 
(ख) सहकायी फैङ्कहरूको चाय वषव । 

(८) सङ्झभङ्झतको फैठक सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
 हङ्टनेछ । 

४२.  सङ्झभङ्झतको ङ्झनवावचन : (१) सङ्झभङ्झतरे आफ्नो कामाववङ्झध सभाप्त हङ्टनङ्ट अङ्ञघ अको 
सङ्झभङ्झतको ङ्झनवावचन गयाउनङ्ट ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झतको ङ्झनवावचन नगयाएको जानकायी 
प्राऩ   त बएभा त्मस्तो जानकायी प्राऩ   त बएको ङ्झभङ्झतरे छ भङ्जहनाङ्झबि सङ्झभङ्झतको 
ङ्झनवावचन गयाउन यङ्ञजिाय वा यङ्ञजिायफाट अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे सम्फङ्ञन्धत 
सङ्झभङ्झतराई आदेश ङ्छदन सक्नेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ यङ्ञजिाय वा यङ्ञजिायफाट अङ्झधकाय प्राप्त 
अङ्झधकायीरे आदेश ङ्छदएकोभा सम्फङ्ञन्धत सङ्झभङ्झतरे सो आदेश फभोङ्ञजभको 
सभमावङ्झधङ्झबि सङ्झभङ्झतको ङ्झनवावचन गयाई यङ्ञजिाय वा यङ्ञजिायफाट अङ्झधकाय प्राप्त 
अङ्झधकायीराई जानकायी गयाउनङ्ट ऩनेछ।  

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झतको ङ्झनवावचन नगयाएभा यङ्ञजिाय वा 
यङ्ञजिायफाट अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे त्मस्तो सहकायी सॊस्था सदस्म यहेको 
भाङ्झथल्रो सङ्घ बए सो सङ्घको प्रङ्झतङ्झनङ्झध सभेतराई सहबागी गयाई सङ्झभङ्झतको 
ङ्झनवावचन सम्फन्धी सम्ऩूणव कामव गने, गयाउनेछ । 
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(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभको ङ्झनवावचन कामवभा सहमोग ऩङ्टय    माउनङ्ट 
सम्फङ्ञन्धत सङ्घ य सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायीहरूको कतवव्म हङ्टनेछ ।  

(६) उऩदपा (५) फभोङ्ञजभ ङ्झनवावचन गयाउॉदा रागेको सम्ऩूणव खचव 
सम्फङ्ञन्धत सहकायी सॊस्थारे व्महोनङ्टव ऩनेछ। 

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

४३.  सङ्झभङ्झतको काभ, कतवव्म य अङ्झधकाय : मस ऐनभा अन्मि उङ्ञल्रङ्ञखत काभ, 

कतवव्म य अङ्झधकायका अङ्झतङ्चयक्त सङ्झभङ्झतको काभ, कतवव्म य अङ्झधकाय देहाम 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ :– 

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

(ख) आङ्झथवक तथा प्रशासकीम कामव गने, गयाउने, 

(ग) प्रायङ्ञम्बक साधायण सबा, वाङ्जषवक साधायण सबा तथा ङ्जवशेष 
साधायण सबा फोराउने, 

(घ) साधायण सबाका ङ्झनणवमहरू कामावन्वमन गने, गयाउने, 

(ङ) सहकायी सॊस्थाको नीङ्झत, मोजना, फजेट तथा वाङ्जषवक 
कामविभको तजङ्टवभा गयी साधायण सबा सभऺ ऩेश गने, 

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

(छ) शेमय नाभसायी तथा ङ्जपताव सम्फन्धी कामव गने, 

(ज)  सम्फङ्ञन्धत सङ्घको सदस्मता ङ्झरने, 

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

(ञ)  सहकायी सॊस्थाको कामवऺ ेिङ्झबि यही सहकायी सॊस्थाको 
कायोफाय य व्मवसामको ङ्जहत प्रवद्धवनको राङ्झग आवश्मक 
कामव गने, गयाउने, 

(ट) तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अन्म कामव गने ।  
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४४.  सञ्चारक ऩदभा फहार नयहने : देहामको कङ्ट नै अवस्थाभा सञ्चारक आफ्नो 
ऩदभा फहार यहन सक्ने छैन :- 

(क)  ङ्झनजरे ङ्छदएको याजीनाभा सङ्झभङ्झतफाट स्वीकृत बएभा, 
(ख)  ङ्झनजराई दपा 4५ उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सञ्चारकफाट 

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

  तय दपा ४१ को उऩदपा (४) को प्रङ्झतफन्धात्भक 
वाक्माॊशभा रेङ्ञखएको कङ्ट याभा सोही फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

(ङ)  ङ्झनज सोही वा अको सहकायी सॊस्थाको रेखा सङ्टऩङ्चयवेऺण 
सङ्झभङ्झतको ऩदभा यहेभा,  

(च)  ङ्झनजको भतृ्मङ्ट बएभा। 

४५.  सञ्चारकराई ऩदफाट हटाउन सक्ने : (१) साधायण सबारे फहङ्टभतको 
ङ्झनणवमफाट देहामको कङ्ट नै अवस्थाभा सञ्चारकराई सङ्झभङ्झतको सञ्चारक ऩदफाट 
हटाउन सक्नेछ :– 

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

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

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

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

(ङ) ङ्झनज शायीङ्चयक वा भानङ्झसक रूऩभा काभ गनव 
नसक्ने बएभा, 

(च) कङ्ट नै सञ्चारकभा मो ऐन, मस ऐन अन्तगवत फनेको 
ङ्झनमभ वा ङ्जवङ्झनमभभा उङ्ञल्रङ्ञखत मोग्मता नयहेभा । 
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(२) कङ्ट नै सञ्चारकराई सङ्झभङ्झतको ऩदफाट हटाउने ङ्झनणवम गनङ्टव अङ्ञघ 
त्मस्तो सञ्चारकराई साधायण सबा सभऺ सपाई ऩेश गने भनाङ्झसफ भाङ्जपकको 
भौका ङ्छदइनेछ ।  

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

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ सञ्चारकको ऩदफाट हटाइएको सदस्म 
सङ्झभङ्झतको दङ्टई कामवकारसम्भको ङ्झनवावचनभा उम्भेदवाय फङ्ङ ऩाउने छैन ।  

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

गनेछ । 

४६.  ङ्झनजी स्वाथव सभावेश बएको ङ्झनणवम प्रकृमाभा सॊरग्न हङ्टन नहङ्टने : (१) 
सञ्चारकरे आफ्नो ङ्झनजी स्वाथव सभावेश बएको ङ्झनणवम प्रङ्जिमाभा सॊरग्न हङ्टनङ्ट 
हङ्टॉदैन । 

(२) सञ्चारकरे आपूराई भाि व्मङ्ञक्तगत पाइदा हङ्टने गयी सहकायी 
सॊस्थाभा कङ्ट नै कामव गनव गयाउन हङ्टॉदैन । 

(३) कङ्ट नै सञ्चारकरे उऩदपा (१) को ङ्जवऩयीत हङ्टने गयी वा आफ्नो 
अङ्झधकाय ऺेिबन्दा फाङ्जहय गई कङ्ट नै काभ कायफाही गये गयाएभा त्मस्तो काभ 
कायफाही प्रङ्झत त्मस्तो सञ्चारक व्मङ्ञक्तगत रूऩभा उत्तयदामी हङ्टनेछ य त्मस्तो 
काभ कायफाहीफाट सहकायी सॊस्थाको, सदस्म वा अन्म कङ्ट नै व्मङ्ञक्तराई हाङ्झन 
नोक्सानी हङ्टन गएको यहेछ बने त्मस्तो हाङ्झन नोक्सानी ङ्झनजफाट असङ्टर उऩय 
गङ्चयनेछ । 

४७.  सङ्झभङ्झतको ङ्जवघटन : (१) साधायण सबारे देहामको अवस्थाभा सङ्झभङ्झतको 
 ङ्जवघटन गनव सक्नेछ :- 

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

(ख) सहकायी सॊस्थारे ङ्झतनङ्टव ऩने दाङ्जमत्व तोङ्जकएको 
सभमङ्झबि ब ङ्टक्तान गनव नसकेभा, 
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(ग) ङ्जवङ्झनमभभा उङ्ञल्रङ्ञखत उदे्दश्म य कामव ङ्जवऩयीतको 
काभ गयेभा,  

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

उङ्ञल्रङ्ञखत शतव वा यङ्ञजिायफाट अङ्झधकाय प्राप्त 
अङ्झधकायी वा यङ्ञजिायरे ङ्छदएको ङ्झनदेशनको फायम्फाय 
उल्रङ्घन गयेभा । 

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

(३) सङ्झभङ्झतरे मो ऐन वा मस ऐन अन्तगवत फनेको ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ 
यङ्ञजिाय वा यङ्ञजिायफाट अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायी ङ्छदएको ङ्झनदेशन ऩारना 
नगयेभा वा दपा ४० को उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ऩेश बएको प्रङ्झतवेदन 
सभेतको आधायभा यङ्ञजिाय वा कामवरम प्रभङ्टखरे सङ्झभङ्झतराई उजङ्टयी वा 
ङ्झनयीऺणको िभभा देङ्ञखएका ङ्जवषमवस्तङ्टको गाङ्ञम्बमवताको आधायभा फढीभा छ 
भङ्जहनाको सभम ङ्छदई सङ्टधाय गने भौका ङ्छदन सक्नेछ य त्मस्तो सभमावङ्झधङ्झबि 
ऩङ्झन सङ्टधाय नगयेभा त्मस्तो सङ्झभङ्झत ङ्जवघटन गनेछ । 

 (४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झत ङ्जवघटन बएभा त्मसयी ङ्जवघटन 
गङ्चयएको ङ्झभङ्झतरे तीन भङ्जहनाङ्झबिभा अको सङ्झभङ्झतको ङ्झनवावचन सम्ऩङ्ङ गयाउन य 
त्मस्तो ङ्झनवावचन नबएसम्भ सहकायी सॊस्थाको दैङ्झनक कामव सञ्चारन गनव 
यङ्ञजिाय वा यङ्ञजिायफाट अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे तोङ्जकए फभोङ्ञजभको एक 
तदथव सङ्झभङ्झत गठन गनङ्टव ऩनेछ । 

(५) मस दपा फभोङ्ञजभ अको सङ्झभङ्झतको ङ्झनवावचन गयाउॉदा रागेको 
सम्ऩूणव खचव सम्फङ्ञन्धत सहकायी सॊस्थारे व्महोनेछ । 

(६) मस दपाभा अन्मि जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन 
यङ्ञजिायरे सहकायी फैङ्कको सङ्झभङ्झतको ङ्जवघटन गनङ्टव ऩूवव नेऩार याि फैङ्कको 
ऩयाभशव ङ्झरनङ्ट ऩनेछ य सो सम्फन्धभा नेऩार याि फैङ्करे ङ्छदएको ऩयाभशव 
फभोङ्ञजभ गनङ्टव ऩनेछ। 

४८.  रेखा सङ्टऩङ्चयवेऺण सङ्झभङ्झतको गठन : (१) सहकायी सॊस्थाभा आन्तङ्चयक ङ्झनमन्िण 
प्रणारीराई सङ्टदृढ गनव तोङ्जकए फभोङ्ञजभको मोग्मता ऩङ्टगेका एकजना सॊमोजक य 
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दङ्टईजना सदस्महरू यहने गयी साधायण सबारे ङ्झनवावचनफाट रेखा सङ्टऩङ्चयवेऺण 
सङ्झभङ्झत गठन गनेछ । 

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

४९.  रेखा सङ्टऩङ्चयवेऺण सङ्झभङ्झतको काभ, कतवव्म य अङ्झधकाय : (१) रेखा सङ्टऩङ्चयवेऺण 
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) ङ्जवत्तीम तथा आङ्झथवक कायोफायको ङ्झनयीऺण तथा 
भूल्माङ्कन गने, गयाउने, 

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

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

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

(छ) आपूरे ऩटक ऩटक ङ्छदएका सङ्टझाव कामावन्वमन 
नबएको कायणफाट कङ्ट नै सहकायी सॊस्थाको ङ्जहतभा 
प्रङ्झतकूर असय ऩयेभा वा त्मस्तो सॊस्थाको नगद वा 
ङ्ञजन्सी सम्ऩङ्ञत्तको व्माऩक रूऩभा ङ्जहनाङ्झभना वा 
अङ्झनमङ्झभतता बएको वा सॊस्था गम्बीय आङ्झथवक 
सङ्कटभा ऩनव रागेकोभा सो को कायण खङ्टराई ङ्जवशेष 
साधायण सबा फोराउन सङ्झभङ्झत सभऺ ङ्झसपाङ्चयस  
गने । 
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(ज)  आवश्मक ऩयेभा आन्तङ्चयक रेखा ऩयीऺक 
ङ्झनमङ्टङ्ञक्तका राङ्झग तीन जनाको नाभ सञ्चारक 
सङ्झभङ्झतभा ङ्झसपाङ्चयस गने ।  

(२) रेखा सङ्टऩङ्चयवेऺण सङ्झभङ्झतको सॊमोजक वा सदस्म सहकायी 
सॊस्थाको आङ्झथवक तथा दैङ्झनक प्रशासङ्झनक कामवभा सहबागी हङ्टन ऩाउने छैन । 

 

ऩङ्चयच्छेद–७ 

फचत तथा ऋण ऩङ्चयचारन 

५०.  सदस्म केङ्ञन्ित बई फचत तथा ऋणको कायोफाय गनङ्टव ऩने : (१) सहकायी 
सॊस्थारे आफ्ना सदस्महरूको भाि फचत स्वीकाय गनव, सो को ऩङ्चयचारन गनव 
य सदस्मराई भाि 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 ङ्जवषमगत वा 
फहङ्टउदे्दश्मीम सॊस्थारे फचत तथा ऋणको भङ्टख्म कायोफाय गनव ऩाउने छैन।  

तय मो ऐन प्रायम्ब हङ्टनङ्ट अङ्ञघ फहङ्टउदे्दश्मीम वा ङ्जवषमगत सॊस्थाको 
रूऩभा दताव बई भङ्टख्म कायोफायको रूऩभा फचत तथा ऋणको कायोफाय गदै 
आएको बए ती सॊस्थारे तीन वषवङ्झबिभा फचत तथा ऋणको भङ्टख्म कायोफाय 
नहङ्टने गयी दताव हङ्टॉदाका फखतभा उल्रेख गङ्चयएको भङ्टख्म कायोफाय गने गयी 
सॊस्थाहरूरे भङ्टख्म कायोफाय गनव सक्नेछन । 

(३) सहकायी सॊस्थारे सदस्मराई प्रदान गने ऋणभा यङ्ञजिायरे 
अन्मथा तोकेकोभा फाहेक सेवा शङ्टल्क य नवीकयण शङ्टल्क सम्फङ्ञन्धत सॊस्थाको 
कामवङ्जवङ्झधरे तोके फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

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

(५) सहकायी सॊस्थारे प्रदान गयेको ऋणभा राग्ने ब्माजराई भूर 
ऋणभा ऩूॉजीकृत गयी सो को आधायभा ब्माज रगाउन ऩाइने छैन । 

(६) सहकायी सॊस्थारे फचत यकभ सदस्मवीच ऋण रगानी, नेऩार 
सयकायरे जायी गयेको ऋणऩि वा नेऩार याि फैङ्करे जायी गयेको टे्रजयी ङ्झफर 
खयीद गनव फाहेक अचर सम्ऩङ्ञत्त खयीद, ऩूवावधाय ङ्झनभावण, कायोफायभा रगानी, 
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पभव वा कम्ऩनी वा कङ्ट नै फैङ्कको (सहकायी फैङ्क फाहेक) शेमय खयीद वा अन्म 
कङ्ट नै प्रमोजनभा उऩमोग गनङ्टव हङ्टदैन ।  

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

(८) सॊस्था वा सङ्घरे दताव गदावका फखतका सदस्म फाहेक अन्म 
सदस्मराई सदस्मता प्राऩ   त गयेको तीन भङ्जहना अवङ्झध व्मङ्झतत नबई ऋण 
रगानी गनव सक्ने छैन । 

५१ . सन्दबव व्माजदय तोक्न सक्ने : (१) यङ्ञजिायरे देहाम फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतको 
ङ्झसपाङ्चयसभा सहकायी सॊस्थाको प्रमोजनका राङ्झग फचत तथा ऋणको सन्दबव 
व्माजदय (येपेयेन्स इन्टेयेस्ट येट) य दपा ४१ को उऩदपा (४) को 
कायोफायको अङ्झधकतभ सीभा तोक्न सक्नेछ :- 

(क) यङ्ञजिाय  -सॊमोजक 

(ख) प्रङ्झतङ्झनङ्झध, भन्िारम -सदस्म 

(ग) प्रङ्झतङ्झनङ्झध, अथव भन्िारम -सदस्म 

(घ) प्रङ्झतङ्झनङ्झध, नेऩार याि फैङ्क -सदस्म 

(ङ) प्रङ्झतङ्झनङ्झध, याङ्जिम सहकायी ङ्जवकास फोडव -सदस्म 

(च( याङ्जिम सहकायी भहासङ्घको अध्मऺ वा  
ङ्झनजरे तोकेको सञ्चारक प्रङ्झतङ्झनङ्झध -सदस्म 

(छ) प्रङ्झतङ्झनङ्झध, याङ्जिम सहकायी फैङ्क -सदस्म 

(ज) भहासङ्घको अध्मऺ वा ङ्झनजरे तोकेको 
सञ्चारक एक य भहासङ्घरे तोकेको 
केन्िीम ङ्जवषमगत सङ्घहरूफाट दङ्टई जना  -सदस्म 

(झ) उऩ–यङ्ञजिाय, सहकायी ङ्जवबाग -सदस्म सङ्ञचव 
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको सन्दबव व्माजदय सहकायी 

सॊस्थाका राङ्झग ङ्झनदेशक व्माजदयको रूऩभा यहनेछ । 

(३) सन्दबव व्माजदय ङ्झनधावयणका आधाय य प्रङ्जिमा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ । 
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५२.  व्मङ्ञक्तगत फचतको सीभा : सॊस्थाभा सदस्मको व्मङ्ञक्तगत फचतको सीभा 
सम्फङ्ञन्धत सॊस्थाको ङ्जवङ्झनमभभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

 

ऩङ्चयच्छेद –८ 

सहकायी फैङ्क सम्फन्धी व्मवस्था 
५३.  ऩूॉजी : (१) सहकायी फैङ्कको ऩूॉजी साधायण शेमयरे भाि फनेको हङ्टनङ्ट ऩनेछ ।  

(२) सहकायी फैङ्कको न्मूनतभ ऩूॉजी नेऩार याि फैङ्करे तोङ्जकङ्छदए 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

(३) सहकायी फैङ्करे नेऩार याि फैङ्कको ऩूवव स्वीकृङ्झत ङ्झरई साधायण 
सबाफाट प्रस्ताव ऩाङ्चयत गयी आफ्नो ऩूॉजी वङृ्जद्ध गनव सक्नेछ । 

(४) सहकायी फैङ्करे नेऩार याि फैङ्करे सभम सभमभा ङ्छदएको ङ्झनदेशन 
फभोङ्ञजभ आफ्नो ऩूॉजी वङृ्जद्ध गनङ्टव ऩनेछ। 

५४.  सहकायी फैंङ्कको कामव : सहकायी फैङ्करे मो ऐन, मस ऐन अन्तगवत फनेको 
ङ्झनमभ, ङ्जवङ्झनमभ तथा अन्म प्रचङ्झरत कानूनको अधीनभा यही आफ्ना सदस्म 
सॊस्था वा सङ्घका फीच देहाम फभोङ्ञजभका कामव गनव सक्नेछ :– 

(क) सॊस्था वा सङ्घराई कृङ्जष, उद्योग, सेवा, व्माऩाय, उजाव, ऩमवटन 
रगामतका कामवका राङ्झग ङ्ञस्थय तथा चारङ्ट ऩूॉजीको रूऩभा 
तोङ्जकए फभोङ्ञजभको अनङ्टऩातभा कजाव प्रदान गनव, 

(ख) सदस्मफाट फचत स्वीकाय गने तथा त्मस्तो फचत ब ङ्टक्तानी 
ङ्छदन, 

(ग) सहकायी ऺिेको ङ्जवकास य प्रवद्धवनको राङ्झग सदस्म केन्िीत 
बई सङ्घ, सॊस्था वा नेऩार सयकाय वा प्रदेश सयकायका 
ङ्झनकामसॉग वा स्थानीम तहसॉग सम्झौता गयी सॊमङ्टक्त रगानी 
गनव, 

(घ) सदस्म सॊस्था वा सङ्घहरूको तपव फाट जभानतऩि जायी गनव, 
त्मस्तो जभानतऩि फाऩत सङ्टयऺण वा चर अचर सम्ऩङ्ञत्त 
ङ्झधतो फन्धक ङ्झरन वा तेस्रो ऩऺको सहभङ्झतभा जेथा जभानत 
ङ्झरन,  

(ङ) आवश्मकता अनङ्टसाय सॊस्थागत कजाव ङ्झरन, 
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(च) कजाव, ऋणऩि आङ्छदको व्माज असङ्टर गनव, 
(छ) आपूरे प्रदान गयेको कजावको सदङ्टऩमोग बए नबएको 

सम्फन्धभा ङ्झनयीऺण, सङ्टऩङ्चयवेऺण तथा अनङ्टगभन गनव, 
(ज) नेऩार सयकायरे जायी गयेका ऋणऩि वा नेऩार याि फैङ्करे 

जायी गयेको टे्रजयी ङ्झफर खङ्चयद ङ्झफिी गनव, 
(झ) सॊस्था वा सङ्घ य सोसॉग आवद्ध सदस्म फीच सूचना आदान 

प्रदान गनव, 
(ञ) ङ्जवद्यङ्टतीम उऩकयण वा साधनको भाध्मभफाट फचत ङ्झरन, 

ब ङ्टक्तानी ङ्छदन, यकभान्तय गनव, 
(ट) आवश्मकता अनङ्टसाय ऋण वा ऩङ्टन्ऋण ङ्झरन वा ङ्छदन, 

(ठ) ऩङ्चयमोजना प्रफद्धवनका राङ्झग सहकायी सम्फन्धी अन्तयावङ्जिम 
भान्मता प्राप्त सङ्गठन, दात ृ ङ्झनकाम, फैङ्क रगामतफाट प्राप्त 
बएको यकभ ङ्जवकास, ङ्जवत्त वा कजावको रूऩभा प्रवाह गनव वा 
त्मस्तो स्रोतको व्मवस्थाऩन गनव,  

(ड) ऩङ्चयमोजना स्थाऩना, सञ्चारन य भूल्माङ्कन सम्फन्धी अध्ममन, 

अनङ्टसन्धान, सबेऺण गनव गयाउन, 

(ढ) नेऩार याि फैङ्कको इजाजतऩि ङ्झरई अन्म फैङ्जङ्कङ कायोफाय 
गनव ।  

५५.  ऋण ङ्छदन फन्देज : सहकायी फैङ्करे आफ्नो शेमयको ङ्झधतो वा जभानतभा ऋण 
प्रवाह गनव सक्ने छैन । 

५६.  राबाॊश ङ्जवतयण गनव नहङ्टने : सहकायी फैङ्करे प्रायङ्ञम्बक खचव, अङ्ञघल्रो वषवभा 
बएको नोक्सानी, ऩूॉजी कोष, जोङ्ञखभ व्महोने कोष य जगेडा कोष ऩूङ्झतव नगयेसम्भ 
राबाॊश घोषणा गनव वा ङ्जवतयण गनव हङ्टदैन ।  

५७.  व्माऩाङ्चयक उद्दशे्मरे भार साभान खङ्चयद गनव नहङ्टने : सहकायी फैङ्करे मस ऐन 
फभोङ्ञजभ गनव ऩाउने काभ कायफाही य आफ्नो प्रमोगको राङ्झग आवश्मक ऩने 
भारसाभान वा अचर सम्ऩङ्ञत्त तथा दपा 7९ को उऩदपा (६) को अवस्थाभा 
फाहेक व्माऩाय गने उदे्दश्मरे भारसाभान वा अचर सम्ऩङ्ञत्त खङ्चयद गनव  
हङ्टदैन । 
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५८.  ङ्जहसाफ ङ्जकताफ य से्रस्ता : (१) सहकायी फैङ्करे आफ्नो कायोफायको वास्तङ्जवक 
ङ्ञस्थङ्झत देङ्ञखने गयी नेऩार याि फैङ्कफाट स्वीकृत ढाॉचा फभोङ्ञजभको ङ्जहसाफ 
ङ्जकताफ य से्रस्ताहरू याख्नङ्ट ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ङ्जहसाफ ङ्जकताफ य से्रस्ताभा सहकायी 
फैङ्कको वास्तङ्जवक आङ्झथवक ङ्ञस्थङ्झत, आपूरे गयेको रगानी, ङ्झरए ङ्छदएको ऋण 
तथा अन्म आङ्झथवक कायोफायको आम्दानी, खचवको ङ्जवस्ततृ ङ्जववयण य जामजेथा 
तथा दाङ्जमत्वको ङ्जववयण सभेत स्ऩि रूऩभा उल्रेख गङ्चयएको हङ्टनङ्ट ऩनेछ । 

५९.  नेऩार याि फैङ्करे व्मवस्थाऩन ङ्झरन सक्ने : (१) नेऩार याि फैङ्करे देहामको 
कङ्ट नै अवस्थाभा ङ्जवबागराई जानकायी ङ्छदई सहकायी फैङ्कको सङ्झभङ्झतराई 
ङ्झनरम्फन गयी त्मस्तो फैङ्कको व्मवस्थाऩन आपैं रे वा अन्म कङ्ट नै ङ्झनकामद्वाया 
गनव गयाउन सक्नेछ :– 

(क) सहकायी फैङ्कको रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदन वा सो 
फैङ्कको ङ्झनयीऺण प्रङ्झतवेदनका आधायभा नेऩार याि 
फैङ्कफाट सभम सभमभा ङ्छदइएको ङ्झनदेशनको ऩारना 
नगयेभा, 

(ख) सदस्मको ङ्जहत ङ्जवऩयीत कङ्ट नै कामव गयी सदस्मराई 
हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टय    माएभा,  

(ग) सहकायी फैङ्कको सञ्चारन दऺताऩूववक य प्रबावकायी 
रूऩभा नगयी सो फैङ्कराई हाङ्झन नोक्सानी ऩङ्टय    माएभा।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सहकायी फैङ्कको सङ्झभङ्झत ङ्झनरम्फन गनङ्टव 
अङ्ञघ सहकायी फैङ्कराई सपाई ऩेश गनव कम्तीभा सात ङ्छदनको भौका प्रदान गनङ्टव 
ऩनेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ सपाईको भौका ङ्छदॉदा सपाई ऩेश 
नगयेभा वा ऩेश गयेको सपाई सन्तोषजनक नदेङ्ञखएभा नेऩार याि फैङ्करे 
सम्फङ्ञन्धत फैङ्कको सङ्झभङ्झतराई ङ्झनरम्फन गयी उक्त फैङ्कको व्मवस्थाऩन आपैं रे 
गनव वा अन्म कङ्ट नै ङ्झनकाम भापव त गनव वा गयाउन सक्नेछ । 

(४) मस दपाभा अन्मि जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन नेऩार 
याि फैङ्करे सहकायी फैङ्कको व्मवस्थाऩन आपैं रे गदाव वा गयाउॉदा ङ्जवबागको 
प्रङ्झतङ्झनङ्झधराई सभेत सहबागी गयाउनङ्ट ऩनेछ ।  
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६०.  दताव खायेजी : (१) सहकायी फैङ्करे ङ्झतनङ्टव ऩने ऋण तथा वाह्य दाङ्जमत्व ब ङ्टक्तानी 
गनव नसक्ने देङ्ञखएभा त्मस्तो फैङ्कराई खायेज गनवको राङ्झग नेऩार याि फैङ्करे 
यङ्ञजिायराई ऩयाभशव ङ्छदन सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ऩयाभशव ङ्छदनङ्ट अङ्ञघ नेऩार याि फैङ्करे 
त्मस्तो सहकायी फैङ्कराई कम्तीभा ऩन्र ङ्छदनको सपाईको भौका ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।  

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ दताव खायेज गनव ऩयाभशव प्राप्त बएभा 
यङ्ञजिायरे दताव खायेज गयी दपा ८९ फभोङ्ञजभ ङ्झरक्वीडेटय ङ्झनमङ्टक्त गनङ्टव  

ऩनेछ । 

६१.  गोऩनीमता याख्नङ्ट ऩने : (१) सहकायी फैङ्कको कायोफायसॉग सम्फङ्ञन्धत खाता, 
आङ्झथवक कायोफायको ङ्जववयण य से्रस्ताको गोऩनीमता याख्नङ्ट ऩनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन देहामको 
प्रमोजनको राङ्झग फैङ्कको कायोफायसॉग सम्फङ्ञन्धत फही, खाता, ङ्जहसाफको ङ्जववयण 
य से्रस्ता ङ्छदन फाधा ऩने छैन :– 

(क) भङ्टद्दा वा अन्म कानूनी कायफाहीको ङ्झसरङ्झसराभा 
अदारतराई, 

(ख)  रेखाऩयीऺणको ङ्झसरङ्झसराभा रेखाऩयीऺकराई, 

(ग)  ङ्झनयीऺणको ङ्झसरङ्झसराभा सम्फङ्ञन्धत अङ्झधकायीराई, 

(घ) प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ ङ्जववयण भाग गने 
अङ्ञख्तमायी ऩाएको व्मङ्ञक्त वा अङ्झधकायीराई, 

(ङ) आफ्ना सदस्मराई । 

६२.  तयर सम्ऩङ्ञत्त कामभ याख्नङ्ट ऩने : सहकायी फैङ्करे नेऩार याि फैङ्करे तोङ्जकङ्छदए 
फभोङ्ञजभको तयर सम्ऩङ्ञत्त कामभ याख्नङ्ट ऩनेछ । 

 

ऩङ्चयच्छेद –९ 

आङ्झथवक स्रोत ऩङ्चयचारन 

६३. शेमय ङ्झफिी तथा ङ्जपताव सम्फन्धी व्मवस्था : (१) सहकायी सॊस्थारे आफ्नो 
सदस्मराई शेमय ङ्झफिी गनव सक्नेछ ।  
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(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन सहकायी 
सॊस्थारे एकै सदस्मराई आफ्नो कङ्ट र शेमय ऩूॉजीको फीस प्रङ्झतशतबन्दा फढी 
हङ्टने गयी शेमय ङ्झफिी गनव सक्ने छैन ।  

तय नेऩार सयकायको ऩूणव वा आॊङ्ञशक स्वाङ्झभत्व वा ङ्झनमन्िण बएको 
सॊस्था वा ङ्झनकामको हकभा मो फन्देज रागू हङ्टने छैन। 

 (३) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन सहकायी 
फैङ्करे आफ्नो शेमय सदस्मका अङ्झतङ्चयक्त नेऩार सयकायको ऩूणव वा आॊङ्ञशक 
स्वाङ्झभत्व वा ङ्झनमन्िण बएको सॊस्था वा ङ्झनकामराई सभेत ङ्झफिी गनव  

सक्नेछ । 

(४) सहकायी सॊस्थाको शेमयको अङ्जङ्कत भूल्म प्रङ्झत शेमय एक सम 
रुऩैमाॉ हङ्टनेछ ।  

(५) सहकायी सॊस्थाको शेमयऩूॉजी ङ्जवङ्झनमभभा उल्रेख बए फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ । 

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

(७) सहकायी सॊस्थाको भूरधनको रूऩभा यहेको कङ्ट नै सदस्मको शेमय 
सोही सहकायी सॊस्थाको ऋण वा दाङ्जमत्व फाहेक अन्म कङ्ट नै ऋण वा दाङ्जमत्व 
वाऩत ङ्झरराभ ङ्झफिी गङ्चयने छैन । 

6४.  यकभ ङ्जपताव तथा खाता सञ्चारन सम्फन्धी व्मवस्था : (1) कङ्ट नै सदस्मरे 
सहकायी सॊस्थाको सदस्मता त्मागी यकभ ङ्जपताव ङ्झरन चाहेभा ङ्झनजको कङ्ट नै 
दाङ्जमत्व बए त्मस्तो दाङ्जमत्व ब ङ्टक्तान गयेको ङ्झभङ्झतरे तीन भङ्जहनाङ्झबि ङ्झनजको 
फाॉकी यकभ तोङ्जकए फभोङ्ञजभ ङ्झनजराई ङ्जपताव गनङ्टव ऩनेछ । 

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

(३) सहकायी सॊस्थारे सफै प्रकायका फचत खाताहरू सञ्चारन गनव 
सक्नेछन  ।  

६५.  ऋण वा अनङ्टदान ङ्झरन सक्ने : (१) सहकायी सॊस्थारे स्वेदशी वा ङ्जवदेशी फैङ्क 
वा सॊस्था, सङ्घ वा अन्म ङ्झनकामफाट ऋण वा अनङ्टदान ङ्झरन वा साझेदायीभा 
काभ गनव सक्नेछ । 



 

 39   
 

(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन ङ्जवदेशी फैङ्क 
वा ङ्झनकामफाट ऋण वा अनङ्टदान ङ्झरनङ्ट अङ्ञघ भन्िारमको ङ्झसपाङ्चयसभा अथव 
भन्िारमको स्वीकृङ्झत ङ्झरनङ्ट ऩनेछ ।  

६६.  नेऩार सयकायको सङ्टयऺण प्राऩ   त गनव सक्ने : (१) सहकायी सॊस्थारे ङ्जवदेशी फैङ्क 
वा ङ्झनकामसॉग ङ्झरने ऋणभा सङ्टयऺण प्राऩ   त गनङ्टव ऩने बएभा त्मसको राङ्झग 
भन्िारम भापव त अथव भन्िारम सभऺ अनङ्टयोध गनव सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ अनङ्टयोध बई आएभा त्मस्तो ऋणभा अथव 
भन्िारमरे सङ्टयऺण प्रदान गनव सक्नेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ सङ्टयऺण प्रदान गदाव अथव भन्िारमरे 
आवश्मक शतव तोक्न सक्नेछ । 

 

ऩङ्चयच्छेद –१० 

सहकायी सॊस्थाको कोष 

६७. सहकायी सॊस्थाको कोष : (१) सहकायी सॊस्थाको कोषभा देहाम फभोङ्ञजभको 
यकभ यहनेछ :– 

(क) शेमय ङ्झफिीफाट प्राऩ   त यकभ, 

(ख) फचतको रूऩभा प्राऩ   त यकभ, 

(ग) ऋणको रूऩभा प्राऩ   त यकभ, 

(घ) नेऩार सयकायफाट प्राऩ   त अनङ्टदान यकभ, 

(ङ) ङ्जवदेशी सयकाय वा अन्तयावङ्जिम सङ्घ सॊस्थाफाट प्राऩ   त 
अनङ्टदान वा सहामताको यकभ, 

(च) व्मावसाङ्जमक कामवफाट आङ्ञजवत यकभ, 

(छ) सदस्मता प्रवेश शङ्टल्क । 

(२) उऩदपा (१) को खण्ड (ङ) फभोङ्ञजभको यकभ प्राऩ   त गनङ्टव अङ्ञघ 
अथव भन्िारमको स्वीकृङ्झत ङ्झरनङ्ट ऩनेछ । 

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

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कोषभा देहाम फभोङ्ञजभका यकभ यहने 
छन  :– 
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(क) आङ्झथवक वषवको खङ्टद फचत यकभको कम्तीभा 
ऩच्चीस प्रङ्झतशत यकभ,  

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

(ग) ङ्ञस्थय सम्ऩङ्ञत्त ङ्झफिीफाट प्राऩ   त यकभ,  

(घ) अन्म श्रोतफाट प्राऩ   त यकभ । 

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

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

(२) दपा ६८ फभोङ्ञजभको जगेडा कोषभा सो दपाको उऩदपा (२) 
को खण्ड (क) फभोङ्ञजभको यकभ छङ्टट्ट्याई फाॉकी यहेको यकभको कम्तीभा 
ऩच्चीस प्रङ्झतशत यकभ उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कोषभा वाङ्जषवक रूऩभा जम्भा 
गनङ्टव ऩनेछ । 

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

७०.  सहकायी प्रवद्धवन कोष : (१) सहकायी सॊस्थाभा एक सहकायी प्रवद्धवन कोष 
यहनेछ । 

(२) सहकायी व्मवसामको प्रवद्धवन गनवको राङ्झग दपा ६८ फभोङ्ञजभ 
जगेडा कोषभा सो दपाको उऩदपा (२) को खण्ड (क) फभोङ्ञजभको यकभ 
छङ्टयाई फाॉकी यहेको यकभको शङ्टन्म दशभरव ऩाॉच प्रङ्झतशतरे हङ्टन आउने 
यकभ उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कोषभा वाङ्जषवक रूऩभा जम्भा गनङ्टव ऩनेछ ।  

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कोष सहकायी तथा गङ्चयफी ङ्झनवायण 
भन्िारमभा यहनेछ ।  

(४) कोषको सञ्चारन ङ्जवङ्झध तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

(५) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कोषभा जम्भा बएको यकभको 
अनङ्टऩातभा भन्िारमरे तोङ्जकए फभोङ्ञजभको यकभ उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ । 

(६) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कोषभा याखेको यकभ भध्मेफाट 
याङ्जिम सहकायी भहासङ्घ, सम्फङ्ञन्धत ङ्जवषमगत केन्िीम सहकायी सङ्घ, प्रदेश 
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सहकायी सङ्घ, प्रदेश ङ्जवषमगत सहकायी सङ्घ, ङ्ञजल्रा सहकायी सङ्घ य सम्फङ्ञन्धत 
ङ्ञजल्रा ङ्जवषमगत सहकायी सङ्घराई तोङ्जकए फभोङ्ञजभको यकभ उऩरब्ध गयाउनङ्ट 
ऩनेछ । 

(७) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कोषभा याखेको यकभ ङ्झफतयणका 
राङ्झग सम्फङ्ञन्धत भन्िारमको भन्िीको सॊमोजकत्वभा याङ्जिम सहकायी ङ्जवकास 
फोडवको सहअध्मऺ, भन्िारमका सङ्ञचव, अथव भन्िारमका सहसङ्ञचव, सहकायी 
भहासङ्घका अध्मऺ, केन्िीम फचत तथा ऋण सहकायी सङ्घको अध्मऺ य 
यङ्ञजिाय सदस्म बएको एक सङ्झभङ्झत यहनेछ । 

(८) उऩदपा (६) फभोङ्ञजभ प्राऩ   त यकभभध्मे कम्तीभा ऩचहत्तय 
प्रङ्झतशत यकभ सहकायी व्मवसामको ऩूवावधायभा रगानी गयी फाॉकी यकभ 
व्मवसाम प्रवद्धवन, ङ्ञशऺा, सूचना य तारीभ, फजाय प्रवद्धवन, सॊस्था वा सङ्घको 
अनङ्टगभन रगामतका कामवभा खचव गनङ्टव ऩनेछ । 

(९) उऩदपा (६) फभोङ्ञजभ प्राऩ   त गयेको यकभको सम्फङ्ञन्धत सङ्घरे 
अरग्गै अङ्झबरेख याखी प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ रेखाऩयीऺण गयाई सो को 
ङ्जववयण तोङ्जकए फभोङ्ञजभ साववजङ्झनक गनङ्टव ऩनेछ । 

(१०) उऩदपा (६) फभोङ्ञजभ प्राऩ   त हङ्टने यकभको खचव तथा 
उऩरब्धी ङ्जववयण याङ्जिम सहकायी ङ्जवकास फोडव सभऺ ऩेश गनङ्टव ऩनेछ । 

(११) उऩदपा (६) फभोङ्ञजभको यकभ दङ्टरुऩमोग वा अन्म काभभा 
उऩमोग बएको ऩाइएभा यङ्ञजिाय वा यङ्ञजिायफाट अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे 
त्मस्तो यकभ असङ्टर उऩय गयाई कोषको यकभ उऩरब्ध गयाउन योक रगाउन 
सक्नेछ । 

७१.  अन्म कोष सम्फन्धी व्मफस्था : (१) दपा ६७, ६८, ६९ य ७० भा 
उङ्ञल्रङ्ञखत कोषका अङ्झतङ्चयक्त सहकायी सॊस्थाभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अन्म 
कोषहरू यहन सक्ने छन  । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कोषको यकभ शेमय राबाॊश ङ्जवतयण 
रगामत कोषको उदे्दश्म फभोङ्ञजभ ङ्जवङ्झनमभभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ उऩमोग गनव 
सङ्जकनेछ ।  

तय एक वषवको शेमय राबाॊशको यकभ शेमय ऩूॉजीको अठाय 
प्रङ्झतशतबन्दा फढी हङ्टने छैन ।  
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(३) सहकायी फैङ्कको कङ्ट र सम्ऩङ्ञत्त य अन्म कायोफायको दाङ्जमत्वको 
आधायभा सो फैङ्कभा नेऩार याि फैङ्करे तोके फभोङ्ञजभका अन्म कोषहरू सभेत 
यहनेछन । 

 
ऩङ्चयच्छेद –११ 

अङ्झबरेख य सूचना 
७२.  अङ्झबरेख याख्नङ्ट ऩने : (१) सहकायी सॊस्थारे साधायण सबा, सङ्झभङ्झत तथा रेखा 

सङ्टऩयीवेऺण सङ्झभङ्झत फैठकको ङ्झनणवम तथा काभ कायफाहीको अद्यावङ्झधक 
अङ्झबरेख सङ्टयङ्ञऺत साथ याख्नङ्ट ऩनेछ । 

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

7३.  ङ्जववयण उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩने : (१) सहकायी सॊस्थारे प्रत्मेक वषव देहामका 
ङ्जववयणहरू सङ्जहतको प्रङ्झतवेदन तोङ्जकएको सभमङ्झबि यङ्ञजिाय वा यङ्ञजिायफाट 
अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीसभऺ ऩेश गनङ्टव ऩनेछ :– 

(क) कायोफायको चौभाङ्झसक य वाङ्जषवक प्रङ्झतवेदन तथा 
रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदन 

(ख) वाङ्जषवक कामविभ नीङ्झत तथा मोजना, 
(ग) खङ्टद फचत सम्फन्धी नीङ्झत तथा मोजना, 
(घ) सञ्चारकको नाभ तथा फाॉकी कामाववङ्झधको सूची, 
(ङ) साधायण सबाको फैठक सम्फन्धी जानकायी, 
(च) शेमय सदस्म सङ्खख्मा य शेमयऩूॉजी,  
(छ) सञ्चारक वा सदस्मरे ङ्झरएको ऋण ङ्झतनव फाॉकी 

यहेको यकभ, 

(ज) यङ्ञजिाय वा यङ्ञजिायफाट अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे 
सभम सभमभा तोङ्जकङ्छदएको अन्म ङ्जववयण । 

(२) सहकायी फैङ्करे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको प्रङ्झतवेदन तोङ्जकएको 
अवङ्झधङ्झबि नेऩार याि फैङ्कभा सभेत ऩेश गनङ्टव ऩनेछ। 
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ऩङ्चयच्छेद – १२ 

रेखा य रेखाऩयीऺण 

७४.  कायोफायको रेखा : सहकायी सस्थाको कायोफायको रेखा दोहोयो रेखा 
प्रणारीभा आधाङ्चयत य कायोफायको मथाथव ङ्ञस्थङ्झत स्ऩि रूऩभा देङ्ञखने गयी 
प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ अङ्झधकाय प्राऩ   त ङ्झनकामरे रागू गयेको रेखाभान 
(एकाउङ्ञन्टङ स्याण्डडव) य मस ऐन फभोङ्ञजभ ऩारना गनङ्टव ऩने अन्म शतव तथा 
व्मवस्था फभोङ्ञजभ याख्नङ्ट ऩनेछ । 

७५.  रेखाऩयीऺण : (१) सहकायी सॊस्थारे प्रत्मेक आङ्झथवक वषवको रेखाऩयीऺण सो 
आङ्झथवक वषव सभाप्त बएको ङ्झभङ्झतरे तीन भङ्जहनाङ्झबि प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ 
इजाजतऩि प्राऩ   त रेखाऩयीऺकद्वाया गयाउनङ्ट ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको अवङ्झधङ्झबि कङ्ट नै सहकायी सॊस्थारे 
रेखाऩयीऺण नगयाएको ऩाइएभा यङ्ञजिाय वा यङ्ञजिायफाट अङ्झधकाय प्राप्त 
अङ्झधकायीरे त्मस्तो सहकायी सॊस्थाको रेखा ऩयीऺण इजाजतऩि प्राऩ   त 
रेखाऩयीऺकफाट गयाउन सक्नेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ रेखाऩयीऺण गयाउॉदा रेखाऩयीऺकराई 
ङ्छदनङ्ट ऩने ऩाङ्चयश्रङ्झभक रगामतको यकभ सम्फङ्ञन्धत सहकायी सॊस्थारे  

व्महोनेछ ।  

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

ऩनेछ । 

(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ ऩेश बएको रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदन 
साधायण सबाफाट अनङ्टभोदन हङ्टन नसकेभा ऩङ्टन् रेखाऩयीऺणको राङ्झग साधायण 
सबारे दपा ७६ को अधीनभा यही अको रेखाऩयीऺक ङ्झनमङ्टक्त  

गनेछ । 

(६) सहकायी फैङ्करे आफ्नो रेखा ऩयीऺण सम्ऩङ्ङ गङ्चयसकेऩङ्झछ सो 
को प्रङ्झतवेदन नेऩार याि फैङ्कभा सभेत ऩेश गनङ्टव ऩनेछ। 

७६.  रेखाऩयीऺकको ङ्झनमङ्टङ्ञक्त : (१) सहकायी सॊस्थाको रेखाऩयीऺण सम्फन्धी कामव 
गनव प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ इजाजतऩि प्राऩ   त रेखाऩयीऺकहरू भध्मेफाट 
साधायण सबारे एकजना रेखाऩयीऺक ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गनेछ ।  
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(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनमङ्टक्त रेखाऩयीऺकको ऩाङ्चयश्रङ्झभक तथा 
सङ्टङ्जवधा साधायण सबारे ङ्झनधावयण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ रेखाऩयीऺक ङ्झनमङ्टक्त गदाव एउटै व्मङ्ञक्त, 

पभव वा कम्ऩनीराई रगाताय तीन आङ्झथवक वषवबन्दा फढी हङ्टने गयी ङ्झनमङ्टक्त गनव 
सङ्जकने छैन । 

७७.  रेखाऩयीऺकभा ङ्झनमङ्टक्त हङ्टन नसक्ने : (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 वा कभवचायी, 

(घ) रेखाऩयीऺण सम्फन्धी कसूयभा सजाम ऩाएको तीन 
वषवको अवङ्झध ब ङ्टक्तान नबएको,  

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

कसूयभा सजाम ऩाएको ऩाॉच वषव ब ङ्टक्तान नबएको,  
(छ) दपा 7६ को उऩदपा (३) फभोङ्ञजभको व्मङ्ञक्त, 

पभव वा कम्ऩनी, 
(ज) सम्फङ्ञन्धत सहकायी सॊस्था वा सङ्घसॉग स्वाथव 

फाङ्ञझएको व्मङ्ञक्त । 

(२) रेखाऩयीऺकरे आपू ङ्झनमङ्टक्त हङ्टनङ्टअङ्ञघ 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 वा सहकायी सॊस्थाको 
रेखाऩयीऺकको ऩदभा कामभ यहन नसक्ने ङ्ञस्थङ्झत उत्ऩङ्ङ बएभा ङ्झनजरे 
रेखाऩयीऺण गनङ्टव ऩने वा गङ्चययहेको काभ तत्कार योकी सो कङ्ट याको जानकायी 
ङ्झरङ्ञखत रूऩभा सहकायी सॊस्थाराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 
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(४) मस दपाको प्रङ्झतकूर हङ्टने गयी ङ्झनमङ्टक्त बएको रेखाऩयीऺकरे 
गयेको रेखाऩयीऺण भान्म हङ्टने छैन ।  

 
ऩङ्चयच्छेद – १३ 

छङ्टट, सङ्टङ्जवधा य सहङ्टङ्झरमत 

७८.  छङ्टट, सङ्टङ्जवधा य सहङ्टङ्झरमत : (१) प्रचङ्झरत कानूनभा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए 
ताऩङ्झन सहकायी सॊस्थाराई देहाम फभोङ्ञजभको छङ्टट, सङ्टङ्जवधा य सहङ्टङ्झरमत प्राऩ   त 
हङ्टनेछ :- 

 (क) सहकायी सॊस्थारे अचर सम्ऩङ्ञत्त फाहेक कायोफाय 
सम्फन्धी कङ्ट नै ङ्झरखत यङ्ञजिेशन गनङ्टव, गयाउनङ्ट ऩने 
छैन । 

 (ख) सहकायी सॊस्थारे आफ्नो कामावरम तथा सेवा 
केन्िको बवन ङ्झनभावणका राङ्झग आवश्मक ऩने जग्गा 
जङ्झभन रगामतका अचर सम्ऩङ्ञत्त खयीद गदाव आम 
ङ्जटकट दस्तङ्टय वा यङ्ञजिेशन दस्तङ्टय राग्ने छैन । 

तय,  

(१)  व्मावसाङ्जमक प्रमोजनका राङ्झग जग्गा जङ्झभन 
रगामतका अचर सम्ऩङ्ञत्त खङ्चयद गदाव 
प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ आम ङ्जटकट 
दस्तङ्टय वा यङ्ञजिेशन दस्तङ्टय राग्नेछ । 

(२)  यङ्ञजिेशन दस्तङ्टय छङ्टट प्राप्त गयी खङ्चयद 
गङ्चयएको जग्गा जङ्झभन रगामतका अचर 
सम्ऩङ्ञत्त प्रमोग नगयी ङ्जविी गयेभा सो 
फाऩत छङ्टट ऩाएको यङ्ञजिेशन दस्तङ्टय ङ्जपताव 
गनङ्टव ऩनेछ । 

(ग) सहकायी सॊस्थारे ऋण रगानी गदाव वा जभानत फाऩत 
याखेको जग्गा दृिी फन्धक ऩाङ्चयत गदाव कङ्ट नै ऩङ्झन 
शङ्टल्क राग्ने छैन । 
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(२) प्रचङ्झरत कानूनभा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन सहकायी 
सॊस्थारे दपा ६८ को उऩदपा (२) को खण्ड (क) फभोङ्ञजभ जगेडा कोषभा 
छङ्टट्माएको यकभ, दपा ६९ को उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ सॊयङ्ञऺत ऩूॉजी ङ्जपताव 
कोष य दपा ७० को उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ सहकायी प्रवद्धवन कोषभा जम्भा 
गयेको यकभभा आमकय राग्ने छैन । 

तय सॊयङ्ञऺत ऩूॉजी ङ्जपताव कोषफाट सदस्मरे प्राप्त गयेको यकभभा 
सदस्मको कय दाङ्जमत्वका सम्फन्धभा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

(३) नेऩार सयकायरे नेऩार याजऩिभा सूचना प्रकाशन गयी सहकायी 
सॊस्था अफ्नो प्रमोगको राङ्झग आमात गने भेङ्ञशनयी, औधोङ्झगक तथा कृङ्जषमन्ि, 
उऩकयण, ऩाटवऩूजाव, कच्चा ऩदाथव तथा ढङ्टवानीका साधनहरूभा राग्ने बन्साय 
भहसङ्टर वा भूल्म अङ्झबफङृ्जद्ध कय प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ छङ्टट ङ्छदन सक्नेछ । 

(४) नेऩार सयकायरे नेऩार याजऩिभा सूचना प्रकाशन गयी सहकायी 
सॊस्थारे उत्ऩादन गयेको भारसाभानभा राग्ने अन्त्शङ्टल्क वा भूल्म अङ्झबवङृ्जद्ध 
कय प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ आॊङ्ञशक वा ऩङ्टयै छङ्टट ङ्छदन सक्नेछ ।  

(५) नेऩार सयकायरे नेऩार याजऩिभा सूचना प्रकाङ्ञशत गयी सहकायी 
सॊस्थारे उत्ऩादन गयेको वस्तङ्ट ङ्झनकासी गदाव त्मस्तो वस्तङ्टभा राग्ने ङ्झनकासी कय 
छङ्टट य उद्योगराई ङ्छदए सयह प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ ङ्झनकासी नगद अनङ्टदान 
ङ्छदन सक्नेछ ।  

(६) मस दपाभा उङ्ञल्रङ्ञखत छङ्टटहरूका अङ्झतङ्चयक्त औद्योङ्झगक व्मवसाम 
गने सहकायी सॊस्थाराई प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ उद्योगरे ऩाए सयहको य 
ऩूवावधाय सॊयचनाको ङ्झनभावण तथा सञ्चारन वा ङ्जवशेष उद्योग, व्मवसाम वा सेवा 
सञ्चारन गने सहकायी सॊस्थाराई प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ त्मस्तो उद्योग, 

व्मवसाम वा सेवारे ऩाए सयहको छङ्टट, सङ्टङ्जवधा य सॊयऺणसभेत प्राप्त हङ्टनेछ । 

(७) नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय वा स्थानीम तहरे ङ्जवऩङ्ङ ग्राभीण 
भङ्जहरा, अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञक्त, भङ्टक्त कभैमा, भङ्टक्त हङ्झरमा, बङू्झभङ्जहन कृषक, 

फेयोजगाय, श्रङ्झभक य दङ्झरत तथा अल्ऩसङ्खख्मक जनजाङ्झत सभेतका सीभान्तकृत 
सभूहको सहकायी खेतीऩाती वा सदस्मको श्रभ वा सीऩभा आधाङ्चयत 
स्वयोजगायीका उद्योगधन्दा प्रवद्धवन गनव प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ राग्ने जङ्टनसङ्टकै 
कय आॊङ्ञशक वा ऩङ्टयै छङ्टट ङ्छदन, फीउ ऩङ्टॉजी, रागत सहबाङ्झगता अनङ्टदान, 
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सहङ्टङ्झरमतऩूणव ऋण रगामतको ङ्जवशेष ङ्जवत्तीम सङ्टङ्जवधा तथा प्राङ्जवङ्झधक टेवा प्रदान 
गनव सक्नेछ ।  

(८) रुग्ण साववजङ्झनक वा नीङ्ञज उद्योग सहकायीकयण गयी 
श्रङ्झभकहरूरे आफ्नै स्वाङ्झभत्वभा ऩङ्टन् सञ्चारन गनव चाहेभा नेऩार सयकायरे 
उद्योगको प्रकृङ्झत हेयी भनाङ्झसव अनङ्टऩातभा फीउ ऩङ्टॉजी, अनङ्टदान, ऋण वा 
सहङ्टङ्झरमतऩूणव ऋण कामभ गयी स्वाङ्झभत्व हस्तान्तयण गनव वा नीङ्ञज स्वाङ्झभत्वको 
हस्तान्तयणभा कय छङ्टट, जभानत वा उऩमङ्टक्त सहमोग गयी प्रोत्साहन ङ्छदन 
सक्नेछ । 

(९) नेऩार सयकायरे नेऩार याजऩिभा सूचना प्रकाङ्ञशत गयी 
ङ्जवङ्ञशङ्जिकृत सङ्घको ढाॉचाभा सञ्चारन हङ्टने सहकायी औद्योङ्झगक ग्राभ, फजायस्थर 
सभेतका ठङ्टरा सहकायी व्मावसाङ्जमक आमोजनाहरूराई शेमय सहबाङ्झगता, 
ऩूवावधाय ङ्झनभावण जग्गा वा जग्गा प्राङ्झप्त य भङ्टअब्जा वाऩतको यकभ ब ङ्टक्तानी, 
उत्ऩादनभा राग्ने अन्त्शङ्टल्क वा भूल्म अङ्झबफङृ्जद्ध कय आॊङ्ञशक वा ऩङ्टयै छङ्टट 
रगामतका सङ्टङ्जवधा प्रदान गनव सक्नेछ ।  

(१०) मस दपा फभोङ्ञजभको छङ्टट, सङ्टङ्जवधा य सहङ्टङ्झरमत प्राङ्झप्त सम्फन्धी 
प्रङ्जिमा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

 

ऩङ्चयच्छेद—१४ 

ऋण असङ्टरी तथा फाॉकी फक्मौता 
७९.  ऋण असङ्टर गने : (१) कङ्ट नै सदस्मरे सहकायी सॊस्थासॉग गयेको ऋण सम्झौता 

वा शतव कफङ्टङ्झरमतको ऩारना नगयेभा, ङ्झरखतको बाखाङ्झबि ऋणको सावाॉ, 
ब्माज य हजवना च ङ्टक्ता नगयेभा वा ऋण ङ्झरएको यकभ सम्फङ्ञन्धत काभभा 
नरगाई ङ्जहनाङ्झभना गयेको देङ्ञखएभा त्मस्तो सदस्मरे ऋण ङ्झरॊदा याखेको 
ङ्झधतोराई सम्फङ्ञन्धत सहकायी सॊस्थारे ङ्झरराभ ङ्झफिी गयी वा अन्म कङ्ट नै 
व्मवस्था गयी आफ्नो साॉवा, ब्माज य हजवना असङ्टर उऩय गनव सक्नेछ । 

(२) कङ्ट नै सदस्मरे सहकायी सॊस्थाभा याखेको ङ्झधतो कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभरे 
कसैराई हक छोङ्झडङ्छदएभा वा अन्म कङ्ट नै कायणफाट त्मस्तो ङ्झधतोको भूल्म 
घट्ट्न गएभा त्मस्तो ऋणीराई ङ्झनङ्ञित म्माद ङ्छदई थऩ ङ्झधतो सङ्टयऺण याख   न 
रगाउन सङ्जकनेछ । 
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(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ऋणीरे थऩ ङ्झधतो नयाखेभा वा उऩदपा 
(१) वा (२) फभोङ्ञजभको ङ्झधतोफाट ऩङ्झन साॉवा, ब्माज य हजावनाको यकभ असङ्टर 
उऩय हङ्टन नसकेभा त्मस्तो ऋणीको हक राग्ने अन्म जामजेथाफाट ऩङ्झन साॉवा, 
ब्माज य हजवना असङ्टर उऩय गनव सङ्जकनेछ ।  

(४) मस दपा फभोङ्ञजभ साॉवा, ब्माज य हजवना असङ्टर उऩय गदाव 
रागेको खचवको यकभ तथा असङ्टर उऩय बएको साॉवा, व्माज य हजावनाको यकभ 
किा गयी फाॉकी यहन आएको यकभ सम्फङ्ञन्धत ऋणीराई ङ्जपताव ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।  

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

(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 वा दाङ्ञखर खायेज गनव 
सम्फङ्ञन्धत कामावरमभा रेखी ऩठाउनेछ य त्मसयी रेखी आएभा सम्फङ्ञन्धत 
कामावरमरे सोही फभोङ्ञजभ यङ्ञजिेशन वा दाङ्ञखर खायेज गयी ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

 (८) ऋण असूरी सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ  

हङ्टनेछ । 

८०. कारो सूची सम्फन्धी व्मवस्था : (१) सहकायी सॊस्थाफाट ऋण ङ्झरई यकभको 
अऩचरन गने वा बाखाङ्झबि ऋणको साॉवा व्माज ङ्जपताव नगने व्मङ्ञक्तको नाभ 
नाभेशी सङ्जहत कारोसूची प्रकाशन गनव सङ्जकनेछ ।  

(२) कारो सूची प्रकाशन सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ । 
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८१. कजाव सूचना केन्ि : (१) सहकायी सॊस्थाको कजाव प्रवाहभा शङ्टद्धता कामभ गयी 
कजाव प्रवाह सम्फन्धी सूचना प्राप्त गने सभेतका कामव गनव भन्िारमरे 
सयोकायवाराको सहबाङ्झगताभा एक कजाव सूचना केन्िको स्थाऩना गनेछ । 

(२) कजाव सूचना केन्ि सम्वन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ । 

८२. कजाव असूरी न्मामङ्झधकयण : (१) सहकायी ऺेिका राङ्झग एक कजाव असङ्टरी 
न्मामङ्झधकयण यहनेछ ।  

(२) कजाव असङ्टरी न्मामङ्झधकयणको गठन य सञ्चारन सम्फन्धी 
व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

८३.  फाॉकी फक्मौता असङ्टर उऩय गने : कसैरे सहकायी सॊस्थाराई ङ्झतनङ्टव फङ्टझाउनङ्ट ऩने 
यकभ नङ्झतयी फाॉकी याखेभा त्मस्तो यकभ य सो को ब्माज सभेत सहकायी 
सॊस्थारे त्मस्तो व्मङ्ञक्तको जामजेथाफाट तोङ्जकए फभोङ्ञजभ असङ्टर उऩय गनव 
सक्नेछ । 

८४.  योक्का याख   न रेखी ऩठाउने : (१) सहकायी सॊस्थारे दपा ७९ य ८३ को 
प्रमोजनको राङ्झग कङ्ट नै व्मङ्ञक्तको खाता, जामजेथाको स्वाङ्झभत्व हस्तान्तयण, 

नाभसायी वा ङ्झफिी गनव नऩाउने गयी योक्का याख   न सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा रेखी 
ऩठाउन सक्नेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ योक्काको राङ्झग रेखी आएभा सम्फङ्ञन्धत 
ङ्झनकामरे प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ त्मस्तो व्मङ्ञक्तको खाता, जामजेथाको 
स्वाङ्झभत्व हस्तान्तयण, नाभसायी वा ङ्झफिी गनव नऩाउने गयी योक्का याखी ङ्छदनङ्ट 
ऩनेछ । 

 8५.  अग्राङ्झधकाय यहने : कङ्ट नै व्मङ्ञक्तरे सहकायी सॊस्थाराई ङ्झतनङ्टव ऩने ऋण वा अन्म 
कङ्ट नै दाङ्जमत्व नङ्झतयेभा त्मस्तो व्मङ्ञक्तको जामजेथाभा नेऩार सयकायको कङ्ट नै हक 
दाफी बए त्मसको राङ्झग यकभ छङ्टयाई फाॉकी यहन आएको यकभभा सहकायी 
सॊस्थाको अग्राङ्झधकाय यहनेछ । 

 ८६.  कायफाही गनव फाधा नऩने : कङ्ट नै सहकायी सॊस्थारे ऋण असङ्टरी गने सम्फन्धभा 
कङ्ट नै व्मङ्ञक्त वा सहकायी सॊस्था उऩय चराएको कङ्ट नै कायफाहीका कायणफाट 
त्मस्तो व्मङ्ञक्त वा सॊस्था उऩय मस ऐन तथा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभको कङ्ट नै 
कसूयभा कायफाही चराउन योक रगाएको भाङ्झनने छैन । 
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ऩङ्चयच्छेद– १५ 

एकीकयण, ङ्झफघटन तथा दताव खायेज 

८७.  एकीकयण तथा ङ्जवबाजन सम्फन्धी व्मवस्था : (१) मस ऐनको अधीनभा यही 
दङ्टई वा दङ्टईबन्दा फढी सहकायी सॊस्थाहरू एक आऩसभा गाबी एकीकयण गनव 
वा एक सहकायी सॊस्थाराई बौगोङ्झरक कामव ऺेिको आधायभा दङ्टई वा दङ्टईबन्दा 
फढी सहकायी सॊस्थाभा ङ्जवबाजन गनव सङ्जकनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ एकीकयण वा ङ्जवबाजन गदाव सम्फङ्ञन्धत 
सहकायी सॊस्थाको कङ्ट र कामभ यहेका सदस्म सङ्खख्माको फहङ्टभतफाट ङ्झनणवम हङ्टनङ्ट 
ऩनेछ ।     

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ एकीकयण वा ङ्जवबाजन गने ङ्झनणवम गदाव 
एकीकयण वा ङ्जवबाजनका शतव य कामवङ्जवङ्झध सभेत खङ्टराउनङ्ट ऩनेछ। 

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

८८.  ङ्जवघटन य दताव खायेज : (१) कङ्ट नै सहकायी सॊस्थाभा देहामको अवस्था 
ङ्जवद्यभान बएभा साधायण सबाको तत्कार कामभ यहेका फहङ्टभत सदस्मको 
ङ्झनणवमफाट त्मस्तो सहकायी सॊस्थाको ङ्जवघटन गने ङ्झनणवम गयी दताव खायेजीको 
स्वीकृङ्झतका राङ्झग सङ्झभङ्झतरे यङ्ञजिाय वा यङ्ञजिायफाट अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायी 
सभऺ ङ्झनवेदन ङ्छदन सक्नेछ :– 

(क) ङ्जवङ्झनमभभा उङ्ञल्रङ्ञखत उदे्दश्म तथा कामव हाङ्झसर गनव 
सम्बव नबएभा,  

(ख) सदस्मको ङ्जहत गनव नसक्ने बएभा । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्राऩ   त ङ्झनवेदन छानङ्झफन गदाव त्मस्तो 
सहकायी सॊस्थाको ङ्जवघटन गनव उऩमङ्टक्त देङ्ञखएभा यङ्ञजिाय वा यङ्ञजिायफाट 
अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे त्मस्तो सहकायी सॊस्थाको दताव खायेज गनव सक्नेछ। 

(३) उऩदपा (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन यङ्ञजिाय वा 
यङ्ञजिायफाट अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे देहामको अवस्थाभा सहकायी सॊस्थाको 
दताव खायेज गनव सक्नेछ :– 
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(क) रगाताय दङ्टई वषवसम्भ कङ्ट नै कायोफाय नगयी ङ्झनष्कृम 
यहेको ऩाइएभा, 

(ख) कङ्ट नै सहकायी सॊस्थारे मो ऐन वा मस ऐन अन्तगवत 
फनेको ङ्झनमभावरी ङ्जवऩयीतको कामव फायम्फाय गयेभा, 

(ग) ङ्जवङ्झनमभभा उङ्ञल्रङ्ञखत उदे्दश्म ङ्जवऩयीत कामव गयेभा, 
(घ) सहकायीका भूल्म, भान्मता य ङ्झसद्धान्त ङ्जवऩयीत कामव 

गयेभा। 

(४) उऩदपा (२) वा (३) फभोङ्ञजभ दताव खायेज गनङ्टव अङ्ञघ यङ्ञजिाय 
वा यङ्ञजिायफाट अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे त्मस्तो सहकायी सॊस्थाराई 
सङ्टनङ्टवाईको राङ्झग कम्तीभा ऩन्र ङ्छदनको सभमावङ्झध ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

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

(६) उऩदपा (२) वा (३) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन 
यङ्ञजिायरे नेऩार सयकायरे तोकेको सीभाबन्दा फढी यकभ अनङ्टदान प्राप्त गयेको 
सस्था वा सघको दताव खायेज गनङ्टव अङ्ञघ भन्िारमको स्वीकृङ्झत य सहकायी 
फैङ्कको दताव खायेज गनङ्टव अङ्ञघ नेऩार याि फैङ्कको ऩयाभशव ङ्झरनङ्ट ऩनेछ । 

(७) उऩदपा (२) वा (३) फभोङ्ञजभ सहकायी सॊस्थाको दताव खायेजी 
बएभा त्मस्तो सॊस्था, सङ्घ वा फैङ्कको दताव प्रभाणऩि स्वत् यद्द बएको  

भाङ्झननेछ । 

(८) मस दपाभा रेङ्ञखएको कङ्ट नै ऩङ्झन कङ्ट यारे दपा ६० भा उङ्ञल्रङ्ञखत 
सहकायी फैङ्कको दताव खायेजी सम्फन्धी व्मवस्थाराई प्रङ्झतकूर असय गयेको 
भाङ्झनने छैन । 

 ८९.  ङ्झरक्वीडेटयको ङ्झनमङ्टङ्ञक्त : (१) दपा ८८ फभोङ्ञजभ कङ्ट नै सहकायी सॊस्थाको दताव 
खायेज बएभा यङ्ञजिाय वा यङ्ञजिायफाट अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे ङ्झरक्वीडेटय 
ङ्झनमङ्टक्त गनेछ ।  

(२) उऩदपाभा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन 
तोङ्जकएको सीभासम्भको सम्ऩङ्ञत्त बएको सहकायी सस्थाको हकभा यङ्ञजिायरे 
यङ्ञजिायफाट अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायी वा कभवचायीराई ङ्झरक्वीडेटय ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गनव 
सक्नेछ । 
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९०.  ङ्झरक्वीडेशन सम्फन्धी व्मवस्था : (१) मस ऐन फभोङ्ञजभ दताव खायेज बएको 
सहकायी सॊस्थाको ङ्झरक्वीडेटयको काभ, कतवव्म, अङ्झधकाय य ऩाङ्चयश्रङ्झभक तथा 
ङ्झरक्वीडेशन सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  

(२) दपा ८९ को उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ङ्झरक्वीडेटय ङ्झनमङ्टक्त बएभा 
ङ्झरक्वीडेसनको सम्ऩूणव खचव नेऩार सयकायरे व्महोनेछ । 

९१. ङ्झरक्वीडेशन ऩङ्झछको सम्ऩङ्झतको उऩमोग : कङ्ट नै सहकायी सॊस्थाको ङ्झरक्वीडेशन 
ऩिात सफै दाङ्जमत्व ब ङ्टक्तान गयी फाॉकी यहन गएको सम्ऩङ्ञत्तको उऩमोग तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

 

ऩङ्चयच्छेद –१६ 

यङ्ञजिाय 

९२.  यङ्ञजिाय : भन्िारमरे ङ्झनजाभती सेवाको याजऩिाङ्जङ्कत प्रथभ शे्रणी वा सो 
सयहको ऩदभा कामवयत कभवचायीराई ङ्जवबागको यङ्ञजिायको रूऩभा कामव गने 
गयी तोक्नेछ । 

९३.  काभ, कतवव्म य अङ्झधकाय : मस ऐनभा अन्मि उङ्ञल्रङ्ञखत काभ, कतवव्म तथा 
अङ्झधकायको अङ्झतङ्चयक्त यङ्ञजिायको काभ, कतवव्म य अङ्झधकाय तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ । 

९४.  अङ्झधकाय प्रत्मामोजन : मो ऐन वा मस ऐन अन्तगवत फनेको ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ 
यङ्ञजिायराई प्राऩ   त अङ्झधकायहरूभध्मे आवश्मकता अनङ्टसाय केही अङ्झधकायहरू 
आपू भातहतका अङ्झधकृतराई प्रत्मामोजन गनव सक्नेछ । 

 

ऩङ्चयच्छेद –१७ 

ङ्झनयीऺण तथा अनङ्टगभन 

९५.  ङ्झनयीऺण तथा ङ्जहसावङ्जकताफ जाॉच गने : (१) यङ्ञजिाय वा यङ्ञजिायफाट अङ्झधकाय 
प्राप्त अङ्झधकायीरे सहकायी सॊस्थाको जङ्टनसङ्टकै वखत ङ्झनयीऺण तथा ङ्जहसाफ जाॉच 
गनव, गयाउन सक्नेछ । 

(२) नेऩार याि फैंङ्करे जङ्टनसङ्टकै वखत सहकायी फैङ्क वा 
तोङ्जकएकोबन्दा फढी आङ्झथवक कायोफाय गने सहकायी सॊस्थाको ङ्जहसाफ ङ्जकताफ 
वा ङ्जवत्तीम कायोफायको ङ्झनयीऺण वा जाॉच गनव, गयाउन सक्नेछ। 
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(३) उऩदपा (२) को प्रमोजनको राङ्झग नेऩार याि फैङ्करे आफ्ना 
कङ्ट नै अङ्झधकायी वा ङ्जवशेषऻ खटाई आवश्मक ङ्जववयण वा सूचनाहरू सहकायी 
फैङ्कफाट ङ्ञझकाई ङ्झनयीऺण तथा सङ्टऩङ्चयवेऺण गनव सक्नेछ । 

 (४) उऩदपा (१) वा (२) फभोङ्ञजभ ङ्झनयीऺण वा ङ्जहसाफ जाॉच गदाव 
नेऩार याि फैङ्क, यङ्ञजिाय वा यङ्ञजिायफाट अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे भाग 
गयेको जानकायी सम्फङ्ञन्धत सहकायी सॊस्थारे उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ ।  

(५) उऩदपा (१) वा (२) फभोङ्ञजभ ङ्झनयीऺण वा ङ्जहसाफ जाॉच गदाव 
कङ्ट नै सहकायी सॊस्थाको कायफाही मो ऐन, मस ऐन अन्तगवत फनेको ङ्झनमभ, 

ङ्झनदेङ्ञशका, भाऩदण्ड वा कामवङ्जवङ्झध फभोङ्ञजभ बएको नऩाइएभा नेऩार याि फैङ्क, 
यङ्ञजिाय, यङ्ञजिायफाट अङ्झधकाय प्राऩ   त अङ्झधकायीरे सम्फङ्ञन्धत सहकायी 
सॊस्थाराई आवश्मक ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्नेछ य त्मस्तो ङ्झनदेशनको ऩारना गनङ्टव 
त्मस्तो सहकायी सॊस्थाको कतवव्म हङ्टनेछ । 

 (६) नेऩार याि फैङ्करे मस दपा फभोङ्ञजभ सहकायी फैङ्कको ङ्झनयीऺण 
तथा सङ्टऩङ्चयवेऺण गदाव नेऩार याि फैङ्करे प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभको अङ्झधकाय 
प्रमोग गनव सक्नेछ। 

(७) मस दपा फभोङ्ञजभ सहकायी फैङ्कको ङ्झनयीऺण तथा सङ्टऩङ्चयवेऺण 
गदाव प्राऩ   त हङ्टन आएको जानकायी नेऩार याि फैङ्करे ङ्जवबागराई उऩरब्ध 
गयाउनङ्ट ऩनेछ ।  

(८) नेऩार याि फैङ्करे तोकेको सभम य ढाॉचाभा सहकायी फैङ्करे 
ङ्जवत्तीम ङ्जववयण य अन्म आवश्मक त्माङ्क तथा कागजात नेऩार याि फैङ्कभा 
ऩेश गनङ्टव ऩनेछ । 

9६.  छानङ्झफन गनव सक्ने : (१) कङ्ट नै सहकायी सॊस्थाको व्मावसाङ्जमक कायोफाय 
सन्तोषजनक नबएको, सदस्मको ङ्जहत ङ्जवऩयीत काभ बएको वा सो सॊस्थाको 
उद्धेश्म ङ्जवऩयीत कामव गयेको बनी त्मस्तो सॊस्थाको कम्तीभा ऩाॉच प्रङ्झतशत 
सदस्मरे छानङ्झफनको राङ्झग ङ्झनवेदन ङ्छदएभा यङ्ञजिाय वा यङ्ञजिायफाट अङ्झधकाय 
प्राप्त अङ्झधकायीरे त्मस्तो सॊस्थाको छानङ्झफन गनव, गयाउन सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ छाङ्झनवन गदाव भाग गयेको ङ्जववयण वा 
कागजात उऩरब्ध गयाई सहमोग गनङ्टव सम्फङ्ञन्धत सङ्झभङ्झतको कतवव्म हङ्टनेछ ।  
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(३) उऩदपा (१) वा (२) फभोङ्ञजभ गङ्चयएको छानङ्झफनको जानकायी 
सम्फङ्ञन्धत सहकायी सॊस्थाराई ङ्झरङ्ञखत रूऩभा ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

9७.  फचत तथा ऋणको कायोफाय गने सॊस्था वा सङ्घको ङ्झनयीऺण तथा अनङ्टगभन 
सम्फन्धी ङ्जवशेष व्मवस्था : (१) फचत तथा ऋणको भङ्टख्म कायोफाय गने सॊस्था 
वा सङ्घरे तोङ्जकए फभोङ्ञजभ अनङ्टगभन प्रणारी अवरम्फन गनङ्टव ऩनेछ ।  

  (२) यङ्ञजिाय वा यङ्ञजिायफाट अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे फचत तथा 
ऋणको कायोफाय गने सॊस्था, वा सङ्घको तोङ्जकए फभोङ्ञजभको अनङ्टगभन 
प्रणारीभा आधाङ्चयत बई ङ्झनयीऺण तथा अनङ्टगभन गनेछ । 

  (३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ सॊस्था वा सङ्घको ङ्झनयीऺण तथा अनङ्टगभन 
गदाव यङ्ञजिाय वा यङ्ञजिायफाट अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे आवश्मकता अनङ्टसाय 
नेऩार याि फैङ्क रगामतका अन्म ङ्झनकामको सहमोग ङ्झरन सक्नेछ । 

  (४) फचत तथा ऋणको भङ्टख्म कायोफाय गने सॊस्था वा सङ्घको 
ङ्झनयीऺण तथा अनङ्टगभन सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ  
हङ्टनेछ । 

 ९८.  भन्िारमरे ङ्झनयीऺण तथा अनङ्टगभन गने : (१) यङ्ञजिाय वा यङ्ञजिायफाट 
अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीफाट कङ्ट नै सहकायी सॊस्थाको ङ्झनयीऺण नबएको वा 
त्मस्तो ङ्झनयीऺण प्रबावकायी नबएकारे सदस्मको ङ्जहतभा प्रङ्झतकूर असय ऩयेको 
बनी कङ्ट नै स्रोतफाट जानकायी हङ्टन आएभा भन्िारमरे त्मस्तो सहकायी सॊस्थाको 
ङ्झनयीऺण तथा अनङ्टगभन गयी सम्फङ्ञन्धत सहकायी सॊस्थाराई आवश्मक ङ्झनदेशन 
ङ्छदन सक्नेछ ।  

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

९९.  सङ्घरे ङ्झनयीऺण तथा अनङ्टगभन गनङ्टव ऩने : (१) सङ्घरे आफ्ना सदस्मको काभ 
कायफाहीको तोङ्जकए फभोङ्ञजभ ङ्झनयीऺण तथा अनङ्टगभन गयी सो को प्रङ्झतवेदन 
ङ्जवबाग तथा कामावरमराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

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

(क) अनङ्टगभन तथा ङ्झनयीऺण गयेको सॊस्था वा सङ्घको 
ङ्जववयण,  
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(ख) सॊस्था वा सङ्घभा मो ऐन, मस ऐन अन्तगवत फनेको 
ङ्झनमभ य ङ्जवङ्झनमभको ऩारनाको अवस्था, 

(ग) सदस्महरूरे प्राऩ   त गयेको सेवा सङ्टङ्जवधाको अवस्था, 
(घ) सदस्महरूको सहबाङ्झगताको स्तय, 

(ङ) सॊस्था वा सङ्घको आङ्झथवक य ङ्जवत्तीम अवस्था तथा 
कोषको ऩङ्चयचारन, 

(च) तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अन्म व्मवस्था ।  

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

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ ङ्छदएको सङ्टझाव वा ङ्झनदेशनको ऩारना 
नबएभा यङ्ञजिाय वा यङ्ञजिायफाट अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायी सभऺ कायफाहीको 
ङ्झसपाङ्चयश गनेछ । 

(५) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ ङ्छदएको सङ्टझाव वा ङ्झनदेशन सम्फन्धी 
ङ्जवषम सङ्घको वाङ्जषवक प्रङ्झतवेदनभा सभेत उल्रेख गनङ्टव ऩनेछ ।  

१००.  वाङ्जषवक प्रङ्झतवेदन ऩेश गनङ्टव ऩने : (१) यङ्ञजिायरे आङ्झथवक वषव सभाप्त बएको 
ङ्झभङ्झतरे तीन भङ्जहनाङ्झबि सहकायी सॊस्थाको ङ्झनयीऺण सम्फन्धी वाङ्जषवक प्रङ्झतवेदन 
भन्िारमसभऺ ऩेश गनङ्टव ऩनेछ य सहकायी फैङ्कको ङ्झनयीऺण प्रङ्झतवेदन नेऩार 
याि फैङ्क सभेतराई उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ । 

(२) कामावरमरे आङ्झथवक वषव सभाप्त बएको ङ्झभङ्झतरे एक भङ्जहनाङ्झबि 
आफ्नो कामवऺ ेि ङ्झबिको सॊस्था वा सङ्घको वाङ्जषवक प्रङ्झतवेदन यङ्ञजिाय सभऺ 
ऩेश गनङ्टव ऩनेछ ।  

(३) उऩदपा (१) य (२) फभोङ्ञजभको प्रङ्झतवेदनभा देहामका 
ङ्जववयणहरू खङ्टराउनङ्ट ऩनेछ:– 

(क) सञ्चारनभा यहेका सहकायी सॊस्थाको ङ्जववयण, 

(ख) अनङ्टगभन गङ्चयएका सहकायी सॊस्थाको सङ्खख्मा तथा 
आङ्झथवक कायोफायको ङ्जववयण, 
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(ग) सहकायी सॊस्थाभा सहकायी ङ्झसद्धान्त य मो ऐन, मस 
ऐन अन्तगवत फनेको ङ्झनमभ, ङ्जवङ्झनमभ तथा आन्तङ्चयक 
कामवङ्जवङ्झधको ऩारनाको अवस्था, 

(घ) सहकायी सॊस्थाका सदस्मरे प्राऩ   त गयेको सेवा 
सङ्टङ्जवधाको अवस्था, 

(ङ) सहकायी सॊस्थाको ङ्जिमाकराऩभा सदस्मको 
सहबाङ्झगताको स्तय अनङ्टऩात, 

(च) सहकायी सॊस्थाको आङ्झथवक ङ्जिमाकराऩ तथा ङ्जवत्तीम 
अवस्था सम्फन्धी तोङ्जकए फभोङ्ञजभका ङ्जववयण, 

(छ) सहकायी सॊस्थाभा आन्तङ्चयक ङ्झनमन्िण प्रणारीको 
अवस्था, 

(ज) सहकायी सॊस्थाभा सङ्टशासन तथा ङ्ञजम्भेवायीको 
अवस्था, 

(झ) सहकायी सॊस्थाभा यहेका कोषको ङ्जववयण, 

(ञ) सहकायीको नीङ्झत ङ्झनभावणभा सहमोग ऩङ्टग्ने आवश्मक 
कङ्ट याहरू, 

(ट) सहकायी सॊस्थाको दताव, खायेजी तथा ङ्जवघटन 
सम्फन्धी ङ्जववयण, 

(ठ) सॊस्था वा सङ्घरे सञ्चारन गयेको दपा २१ 
फभोङ्ञजभको कायोफाय, व्मवसाम, उद्योग वा 
ऩङ्चयमोजनाको ङ्जववयण, 

(ड) तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अन्म ङ्जववयण । 

१०१ . सहकायी फचत तथा कजाव सङ्टयऺण कोष : (१) प्रचङ्झरत कानूनभा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या 
रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन नेऩार सयकायर प्रदेश सयकाय वा स्थानीम तहरे 
सहकायी सॊस्थाहरूको सहबाङ्झगताभा सॊस्थाहरूरे ऩङ्चयचारन गने फचत य प्रदान 
गने कजावको सङ्टयऺण व्मवस्थाको राङ्झग एक सहकायी फचत तथा कजाव सङ्टयऺण 
कोष खडा गनव सक्नेछ ।  

(२) सहकायी फचत तथा कजाव सङ्टयऺण कोष सञ्चारन सम्फन्धी 
व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  
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१०२ . आऩसी सङ्टयऺण सेवा सञ्चारन गनव सक्ने : (१) प्रचङ्झरत कानूनभा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या 
रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन सॊस्थारे फीभा सङ्झभङ्झतफाट स्वीकृत मोजनाको शतव फन्देज 
अनङ्टसाय आफ्ना सदस्महरूको फारीनारी वा वस्तङ्टबाउ जस्ता मोजनाभा 
उङ्ञल्रङ्ञखत कायणरे बएको ऺङ्झतको ङ्झनङ्ञित अॊशऩूङ्झतव गने गयी ङ्झनधावङ्चयत 
अङ्झधकतभ सीभा य शङ्टल्कसम्भको आऩसी सङ्टयऺण सेवा सञ्चारन गनव  
सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ आऩसी सङ्टयऺण सेवा सञ्चारन गनव 
सॊस्थाको न्मूनतभ भाऩदण्ड य अन्म व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

१०३. ङ्ञस्थयीकयण कोष : (१) फचत तथा ऋण ङ्जवषमगत सॊस्थाको सञ्चारनभा 
सम्बाङ्जवत जोङ्ञखभफाट सॊयऺण गनव त्मस्ता सॊस्थाहरू ङ्झभरी एक ङ्ञस्थयीकयण 
कोष खडा गनव सक्नेछन  । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको कोषभा इच्छङ्टक सहकायी सॊस्था, फचत 
तथा ऋण ङ्जवषमगत केन्िीम सहकायी सङ्घभा सदस्म यहेका सहकायी सॊस्था, 
याङ्जिम सहकायी भहासङ्घ, याङ्जिम सहकायी फैङ्क, याङ्जिम सहकायी ङ्जवकास फोडव, 
नेऩार याि फैङ्क, भन्िारम, नेऩार सयकायका अन्म ङ्झनकाम य अन्तयावङ्जिम 
सहकायी सङ्घहरूको मोगदान यहन सक्नेछ ।  

(३) ङ्ञस्थयीकयण कोष फचत तथा ऋण ङ्जवषमगत केन्िीम सङ्घभा 
यहनेछ ।  

(४) ङ्ञस्थयीकयण कोषको सञ्चारनका राङ्झग फचत तथा ऋण केन्िीम 
सङ्घ, याङ्जिम सहकायी फैङ्क, याङ्जिम सहकायी भहासङ्घ, याङ्जिम सहकायी ङ्जवकास 
वोडव, नेऩार याि फैङ्क, भन्िारम, अथव भन्िारम, य ङ्जवबागको प्रङ्झतङ्झनधी सभेत 
यहने गयी तोङ्जकए फभोङ्ञजभको सञ्चारन सङ्झभङ्झत यहनेछ ।  

(५) ङ्ञस्थयीकयण कोषभा सहबागी सॊस्थारे वाङ्जषवक फचतफाट दपा 
६८ फभोङ्ञजभ जगेडा कोषभा छङ्टट्माइव तोङ्जकए फभोङ्ञजभको यकभ जम्भा गनव 
सक्नेछन  । 

(६) ङ्ञस्थयीकयण कोषको यकभ तोङ्जकएको फैङ्कभा खाता खोरी याख्नङ्ट 
ऩनेछ । 

(७) ङ्ञस्थङ्चयकयण कोषको उऩमोग देहामको प्रमोजनभा गनव  
सङ्जकनेछ :- 
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(क) सहबागी सॊस्थाको तयरता कामभ याख्न य 
सभस्माग्रस्त सहकायीको फचाउको राङ्झग साऩटी 
ङ्छदन,  

(ख)  सहबागी सॊस्था सभस्माग्रस्त बएको अवस्थाभा दपा 
१०५ फभोङ्ञजभ गठन बएको व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको 
खचव व्महोनव,  

(ग)  सहबागी सॊस्था सभस्माग्रस्त बई दपा ११४ को 
खण्ड (घ) फभोङ्ञजभ त्मस्तो सॊस्थाको सञ्चारनको 
ङ्ञजम्भेवायी भहासङ्घरे ङ्झरएभा त्मस्तो सॊस्थाको 
दाङ्जमत्व ब ङ्टक्तानी रगामत ऩङ्टन्सञ्चारनभा उऩमोग 
गनव, 

(घ)  ङ्ञस्थयीकयण कोष सञ्चारक सङ्झभङ्झतको खचव व्महोनव य 
तोङ्जकए फभोङ्ञजभ अन्म कामवभा उऩमोग गनव, 

(८) ङ्ञस्थयीकयण कोष सञ्चारन सम्फन्धी अन्म व्मवस्था तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

 
ऩङ्चयच्छेद –१८ 

सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सङ्घ 

१०४.  सॊस्था वा सङ्घ सभस्माग्रस्त बएको घोषणा गनव सङ्जकने : (१) मस ऐन फभोङ्ञजभ 
गङ्चयएको ङ्झनयीऺण वा ङ्जहसाफ जाॉचफाट कङ्ट नै सॊस्था वा सङ्घभा देहामको अवस्था 
ङ्जवद्यभान यहेको देङ्ञखएभा यङ्ञजिायरे त्मस्तो सॊस्था वा सङ्घराई सभस्माग्रस्त 
सॊस्था वा सङ्घको रूऩभा घोषणा गनव भन्िारम सभऺ ङ्झसपाङ्चयस गनेछ :–  

(क) सदस्मको ङ्जहत ङ्जवऩयीत हङ्टने गयी कङ्ट नै कामव गयेको, 
(ख) सॊस्था वा सङ्घरे ऩूया गनङ्टव ऩने ङ्जवत्तीम दाङ्जमत्व ऩूया 

नगयेको वा ब ङ्टक्तानी गनङ्टव ऩने दाङ्जमत्व ब ङ्टक्तानी गनव 
नसकेको वा ब ङ्टक्तानी गनव नसक्ने अवस्था बएको, 

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

(ङ) सॊस्था वा सङ्घ दाभासाहीभा ऩनव सक्ने अफस्थाभा 
बएको वा उल्रेखनीम रूऩभा गम्बीय आङ्झथवक 
कङ्छठनाई बोङ्झगयहेको,  

(च) कङ्ट नै सॊस्था वा सङ्घरे सदस्मको फचत यकभ ङ्जपताव 
गनङ्टव ऩने अवङ्झधभा ङ्जपताव नगयेको बनी त्मस्तो सॊस्था 
वा सङ्घका कम्तीभा ऩच्चीस जना सदस्महरूरे 
यङ्ञजिाय सभऺ ङ्झनवेदन ङ्छदएकोभा छानङ्झफन गदाव 
खण्ड (क) देङ्ञख (ङ) सम्भको कङ्ट नै अवस्था 
ङ्जवद्यभान बएको देङ्ञखएको, 

 (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ङ्झसपाङ्चयस प्राऩ   त बएभा त्मस्तो सॊस्था 
वा सङ्घराई भन्िारमरे सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सङ्घ घोषणा गनव सक्नेछ । 

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

१०५.  व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको गठन : (१) मस ऐन फभोङ्ञजभ कङ्ट नै सॊस्था वा सङ्घराई 
सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सङ्घको रूऩभा घोषणा गङ्चयएकोभा त्मस्तो सभस्माग्रस्त 
सॊस्था वा सङ्घको सम्ऩङ्ञत्त व्मवस्थाऩन तथा दाङ्जमत्व ब ङ्टक्तानी सम्फन्धी कामव गनव 
नेऩार सयकायरे एक व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत गठन गनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतभा देहाम 
फभोङ्ञजभका अध्मऺ य सदस्महरू यहने छन :–  

(क) उच्च अदारतको न्मामाधीश बैसकेको वा  
सो सयहको ऩदभा काभ गङ्चयसकेको नेऩार  
न्माम सेवाको ङ्जवङ्ञशि शे्रणीभा काभ गयेका  
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व्मङ्ञक्तहरू भध्मेफाट नेऩार सयकायरे  
ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गयेको व्मङ्ञक्त -अध्मऺ 

(ख) ङ्झनजाभती सेवाको कम्तीभा याजऩिाङ्जङ्कत प्रथभ 
शे्रणी वा सो सयहको ऩदभा काभ गयेका  
व्मङ्ञक्तहरू भध्मेफाट नेऩार सयकायरे  
भनोनीत गयेको एकजना -सदस्म 

(ग)  याङ्जिम सहकायी भहासङ्घरे तोकेको  
सञ्चारक प्रङ्झतङ्झनङ्झध एकजना -सदस्म 

(घ) सहकायी ऺेिका ङ्जवऻहरूभध्मेफाट  
नेऩार सयकायरे भनोनीत गयेको दङ्टई जना -सदस्म 

(ङ) फैङ्क तथा ङ्जवत्तीम सॊस्थाको कम्तीभा नवौं तह 
वा सो सयहको ऩदभा वा चाटवडव एकाउण्टेण्ट 
बई फैङ्क तथा ङ्जवत्तीम सॊस्थाको सङ्टऩङ्चयवेऺण 
ऺेिभा कम्तीभा तीन वषव काभ गयेका  
व्मङ्ञक्तहरू भध्मेफाट नेऩार सयकायरे  
भनोनीत गयेको एक जना –सदस्म 

(च) नेऩार सयकायरे तोकेको याजऩिाङ्जङ्कत 
ङ्छद्वतीम शे्रणीको अङ्झधकृत –सदस्म–सङ्ञचव 

(३) व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको अध्मऺ य सदस्मको ऩदावङ्झध ङ्झनमङ्टङ्ञक्तको 
ङ्झभङ्झतरे फढीभा दङ्टई वषवको हङ्टनेछ य नेऩार सयकायरे आवश्मकता अनङ्टसाय 
ङ्झनजहरूको ऩदावङ्झध फढीभा दङ्टइव वषव थऩ गनव सक्नेछ ।  

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

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

(६) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ ङ्चयक्त हङ्टन आएको व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको 
कङ्ट नै ऩदभा नेऩार सयकायरे उऩदपा (२) को अधीनभा यही ऩूङ्झतव गनेछ ।  
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(७) व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको फैठक सम्फन्धी कामवङ्जवधी सो सङ्झभङ्झत 
आपैँ रे ङ्झनधावयण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

१०६.  व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको काभ, कतवव्म य अङ्झधकाय : व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको काभ, 

कतवव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ :–  

(क) सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सङ्घको साधायण सबा, सङ्झभङ्झत तथा 
रेखा सङ्टऩङ्चयवेऺण सङ्झभङ्झतरे मो ऐन, मस ऐन अन्तगवत फनेको 
ङ्झनमभ वा ङ्जवङ्झनमभ फभोङ्ञजभ प्रमोग गनव ऩाउने सम्ऩूणव 
अङ्झधकाय प्रमोग गने, 

(ख) सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सङ्घका सङ्झभङ्झतको सदस्म, ङ्झनजका 
ऩङ्चयवाय, नातेदाय, सॊस्थाका कभवचायी, सॊस्था वा सङ्घसॉग 
सम्फङ्ञन्धत अन्म सॊस्था, सङ्घ वा कम्ऩनीका कभवचायी, सम्वद्ध 
त्मको जानकायी बएका वा ङ्झभरोभतोफाट कायोफाय 
गङ्चययहेका अन्म व्मङ्ञक्त वा सॊस्था रगामत व्मवस्थाऩन 
सङ्झभङ्झतरे आवश्मक ठानेका व्मङ्ञक्तराई व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतभा 
उऩङ्ञस्थत गयाउने, सोधऩङ्टछ गने, फमान ङ्झरने, आवश्मक 
कागजात ऩेश गनव रगाउने,  

(ग) सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सङ्घको सम्ऩङ्ञत्त तथा दाङ्जमत्वको मङ्जकन 
ङ्जववयण य त्माङ्क सङ्करन गयी अध्ममन, ङ्जवश्लषेण, रेखाजोखा 
य भूल्माङ्कन गने, 

(घ) सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सङ्घको सम्ऩङ्ञत्त ङ्ञजम्भा ङ्झरने,  

(ङ) सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सङ्घको काभ कायफाही सम्फन्धी 
ङ्झनणवम तथा अङ्झबरेख रगामतको सम्ऩूणव व्मवस्थाऩन आफ्नो 
ङ्झनमन्िणभा ङ्झरने, 

(च) सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सङ्घरे असूर गनङ्टव ऩने ऋण, फाॉकी 
फक्मौता तथा अन्म यकभ मो ऐन, मस ऐन अन्तगवत फनेको 
ङ्झनमभ वा ङ्जवङ्झनमभ फभोङ्ञजभको प्रकृमा अवरम्फन गयी असूर 
गने,  
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(छ) सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सङ्घको ङ्झधतोभा यहेको सम्ऩङ्ञत्त 
आवश्मकता अनङ्टसाय मो ऐन, मस ऐन अन्तगवत फनेको ङ्झनमभ 
वा ङ्जवङ्झनमभ फभोङ्ञजभ ङ्झरराभ ङ्झफिी गने,  

(ज) सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सङ्घको सम्ऩङ्ञत्त ङ्झफिी गने, उऩमोग 
गने तथा व्मवस्थाऩन गने, 

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

(ञ) सदस्म तथा फचतकतावको फचत ङ्जपताव वा ब ङ्टक्तानी ङ्छदने,  

(ट) सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सङ्घको सम्ऩङ्ञत्त व्मवस्थाऩन तथा 
दाङ्जमत्व ब ङ्टक्तानी गनवको राङ्झग मो ऐन वा मस ऐन अन्तगवत 
फनेको ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ ङ्झरक्वीडेटयराई बएको सफै अङ्झधकाय 
प्रमोग गने, 

(ठ) सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सङ्घको सञ्चारक, कभवचायी वा ङ्झनजका 
ऩङ्चयवायको सदस्मरे फचतकतावको फचत ऩूयै वा आॊङ्ञशक 
रूऩभा कङ्ट नै कम्ऩनी, सॊस्था वा आङ्झथवक कायोफाय वा 
व्मावसामभा प्रमोग गयेको ऩाइएभा त्मसयी प्रमोग बएको 
यकभ वा सोफाट फढे फढाएको सम्ऩङ्ञत्त कब्जाभा ङ्झरने य सो 
सम्ऩङ्ञत्त भध्मेफाट फचतकतावको फचत बयी बयाउ गनव ङ्झरराभ 
ङ्झफिी वा असूर उऩय सम्फन्धी आवश्मक कायफाही गने,  

(ड) सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सङ्घको तपव फाट कानूनी प्रङ्झतयऺा गने, 
(ढ) सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सङ्घको सञ्चारक य कभवचायी वा 

ङ्झनजहरूका ऩङ्चयवायका सदस्म वा अन्म व्मङ्ञक्तको नाभभा 
याखेको सॊस्था वा सङ्घको चर अचर सम्ऩङ्ञत्त वा सॊस्था वा 
सङ्घको सम्ऩङ्ञत्तफाट खङ्चयद गयेको अचर सम्ऩङ्ञत्त कब्जाभा 
ङ्झरई त्मस्तो सम्ऩङ्ञत्त ङ्झरराभ ङ्झफिी सभेत गयी फचतकतावराई 
ङ्जपताव ङ्छदराउने काभ गने । 

१०७.  रगत तमाय गने : दपा १०६ को प्रमोजनको राङ्झग व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे 
देहाम फभोङ्ञजभको रगत तमाय गनेछ :- 
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(क) सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सङ्घका सदस्म, फचतकताव, ऋणी वा 
सॊस्था वा सङ्घरे ब ङ्टक्तानी ङ्छदनङ्ट ऩने व्मङ्ञक्त वा सॊस्थाहरूको 
नाभ नाभेशीको,  

(ख) सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सङ्घको नाभभा यहेको वा रगानी 
गयेको अऩावटभेण्ट रगामतका अचर सम्ऩङ्ञत्तको, 

(ग) सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सङ्घको सङ्झभङ्झतको सदस्म, कभवचायी वा 
ङ्झनजको ऩङ्चयवायको वा नाता सम्फन्ध बएको व्मङ्ञक्तका नाभभा 
वैंक तथा ङ्जवत्तीम सॊस्थाको खाताभा यहेका नगद, सङ्टन चाॉदी 
तथा शेमय रगानीको,  

(घ) सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सङ्घरे ऋण प्राऩ   त गनवका राङ्झग 
ङ्झधतोभा याखेका जग्गा जङ्झभन य बवनको,  

(ङ) सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सङ्घको स्वदेश तथा ङ्जवदेशका जङ्टनसङ्टकै 
स्थानभा यहेका चर तथा अचर सम्ऩङ्ञत्तको ।  

 10८.  दाङ्जमत्व ब ङ्टक्तानी गने सम्फन्धी व्मवस्था : (१) व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे 
सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सङ्घको दाङ्जमत्व ब ङ्टक्तानी गनवको राङ्झग देहामको 
प्राथङ्झभकता कामभ गनङ्टव ऩनेछ :-  

(क) फचत जम्भा गदावका फखत ङ्झनधावङ्चयत शतव फभोङ्ञजभ 
सदस्मराई फचत ब ङ्टक्तानी, 

(ख) त्मस्तो सॊस्था वा सङ्घको जामजेथा वा दपा १०६ 
को खण्ड (ठ) फभोङ्ञजभको सम्ऩङ्ञत्त सयकायी फाॉकी 
वक्मौता वा कङ्ट नै हकदावी बएभा त्मस्तो फाॉकी 
वक्मौता वा हकदावीको यकभ ब ङ्टक्तानी,  

(ग) सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सङ्घराई अऩावटभेन्ट वा 
जग्गाको राङ्झग अग्रीभ रूऩभा यकभ फङ्टझाउने 
व्मङ्ञक्तहरूको ब ङ्टक्तानी,  

(घ) सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सङ्घका साहूहरूराई यकभ  

ब ङ्टक्तानी ।  

(२) मस दपा फभोङ्ञजभ सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सङ्घको सम्ऩूणव 
दाङ्जमत्व ब ङ्टक्तानी गनवको राङ्झग त्मस्तो सॊस्था वा सङ्घको सम्ऩङ्ञत्तरे नखाभेभा 
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व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे सदस्मको फचत ङ्जपताव तथा अन्म दाङ्जमत्व ब ङ्टक्तानी गदाव 
दाभासाहीको दयरे गनव सक्नेछ । त्मसयी सदस्मको फचत ङ्जपताव गदाव 
व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे तोकेका साना फचतकतावराई प्राथङ्झभकता ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

10९.  अङ्झधकाय सङ्टम्ऩन सक्ने : व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सङ्घको 
सम्ऩङ्ञत्त व्मवस्थाऩन गदाव आपूराई प्राऩ   त अङ्झधकाय व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतका 
अध्मऺ, सदस्म वा कङ्ट नै सयकायी कभवचायीरे प्रमोग तथा ऩारन गनव ऩाउने गयी 
सङ्टम्ऩन सक्नेछ । 

1१0.  सॊस्था वा सङ्घको सम्ऩङ्ञत्त फाट व्महोङ्चयने : सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सङ्घको 
सम्ऩङ्ञत्त व्मवस्थाऩन गने ङ्झसरङ्झसराभा राग्ने खचव त्मस्तो सॊस्था वा सङ्घको 
सम्ऩङ्ञत्तफाट तत्कार व्महोनव नसङ्जकने बएभा सो प्रमोजनको राङ्झग नेऩार 
सयकायरे यकभ उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ ।  

1११.  अङ्झधकाय स्वत् ङ्झनरम्फन हङ्टने : (१) मस ऐन फभोङ्ञजभ व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत 
गठन बएको ङ्झभङ्झतदेङ्ञख सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सङ्घको सङ्झभङ्झत, व्मवस्थाऩक तथा 
कभवचायीको अङ्झधकाय व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे कामव प्रायम्ब गयेऩङ्झछ स्वत् 
ङ्झनरम्फन हङ्टनेछ । 

(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन 
सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सङ्घको सम्ऩङ्ञत्त व्मवस्थाऩन तथा दाङ्जमत्व ब ङ्टक्तानी 
सम्फन्धी कामव गनवको राङ्झग त्मस्तो सॊस्था वा सङ्घको सङ्झभङ्झतको सदस्म, 

व्मवस्थाऩक तथा कभवचायीको ङ्झनरम्फन पङ्ट कङ्ट वा गयी व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे 
काभभा खटाउन सक्नेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे काभभा 
खटाएकोभा सो फभोङ्ञजभको ङ्ञजम्भेवायी ऩूया गनङ्टव सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञक्तको कतवव्म 
हङ्टनेछ । 

1१२.  दावी ऩेश गनव सूचना ङ्छदनङ्ट ऩने : व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे कामव प्रायम्ब गयेऩङ्झछ 
सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सङ्घका सदस्म, फचतकताव तथा साहूहरूराई आपूरे 
ऩाउनङ्ट ऩने यकभको दावी ऩेश गनव याङ्जिम स्तयको दैङ्झनक ऩङ्झिकाभा कम्तीभा 
ऩन्र ङ्छदनको सभमावङ्झध ङ्छदई साववजङ्झनक सूचना प्रकाशन गनङ्टव ऩनेछ ।  



 

 65   
 

1१३.  रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदन तमाय गनङ्टव ऩने : व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे कामव प्रायम्ब 
गयेको ङ्झभङ्झतरे छ भङ्जहनाङ्झबि त्मस्तो सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सङ्घको 
रेखाऩयीऺण गयी सो को प्रङ्झतवेदन तमाय गयी साववजङ्झनक गनङ्टव ऩनेछ । 

1१४.  उऩचायात्भक कामव गनव सक्ने : मस ऐन फभोङ्ञजभ बएको रेखाऩयीऺण 
प्रङ्झतवेदनको आधायभा सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सङ्घ ऩङ्टन् सञ्चारन हङ्टन सक्छ बङ्ङ े
आधाय य कायण बएभा व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे देहामका उऩचायात्भक कामवहरू 
गनव सक्नेछ :- 

(क) सङ्झभङ्झतराई व्मवस्थाऩन वा काभ कायोफाय सञ्चारन गनव 
आदेश ङ्छदने,  

(ख) सम्फङ्ञन्धत सॊस्था वा सङ्घका शेमय सदस्महरूभध्मेफाट 
अन्तङ्चयभ सङ्झभङ्झतको गठन गयी व्मवस्थाऩन वा काभ कायोफाय 
सञ्चारन गनव रगाउने, 

(ग) सङ्झभङ्झत ङ्जवघटन गयी त्मस्तो सॊस्था वा सङ्घको साधायण सबा 
फोराई सो को व्मवस्थाऩन वा काभ कायोफाय सञ्चारन गनव 
नमाॉ सङ्झभङ्झतको गठन गने वा गयाउने, 

(घ) सम्फङ्ञन्धत सॊस्था वा सङ्घ सदस्म यहेको केन्िीम ङ्जवषमगत 
सहकायी सङ्घ वा याङ्जिम सहकायी भहासङ्घरे सभस्माग्रस्त सङ्घ 
वा सॊस्थाको ऩङ्टन्सञ्चारनको ङ्जवश्वसनीम कामवमोजना ऩेश गयी 
ऩङ्टन्सञ्चारनको ङ्ञजम्भेवायी ङ्झरन चाहेभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभको 
शतव वन्देज सङ्जहत त्मस्तो ङ्ञजम्भेवायी ङ्छदने, 

(ङ) व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे उऩमङ्टक्त देखेको अन्म सङ्टधायात्भक य 
उऩचायात्भक उऩाम अवरम्वन गने। 

११५.  व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे रेखी ऩठाउन सक्ने : (१) व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे 
सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सङ्घको सम्ऩङ्ञत्त व्मवस्थाऩन वा दाङ्जमत्व ब ङ्टक्तानी 
सम्फन्धी कामव गने ङ्झसरङ्झसराभा देहामको कामव गनव सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामसभऺ 
रेखी ऩठाउन सक्नेछ :— 

(क) सङ्झभङ्झतको सदस्म, व्मवस्थाऩक तथा कभवचायी वा 
ङ्झनजका ऩङ्चयवायको सदस्म वा सॊस्था वा सङ्घको कङ्ट नै 
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फैङ्क वा ङ्जवत्तीम सॊस्थाभा बएको आङ्झथवक कायोफाय 
वा खाता वा अन्म चर अचर सम्ऩङ्ञत्त योक्का याख   न, 

(ख) सङ्झभङ्झतको सदस्म, व्मवस्थाऩक वा कभवचायीराई 
याहादानी जायी नगनव वा जायी बई सकेको बए सो 
याहादानी योक्का याख   न,  

(ग) सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सङ्घको ऋण नङ्झतने सदस्म 
वा व्मङ्ञक्तको नाभ कारो सूचीभा सभावेश गनव। 

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

1१६.  ङ्झसपाङ्चयस गनव सक्ने : (१) सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सङ्घको सम्ऩङ्ञत्त व्मवस्थाऩन 
वा दाङ्जमत्व ब ङ्टक्तानीको काभ कायफाहीभा सहमोग नगने वा त्मस्तो काभ 
कायफाहीभा अवयोध ङ्झसजवना गने कङ्ट नै ङ्झनकामको ऩदाङ्झधकायी वा कभवचायीराई 
ङ्जवबागीम कायफाही वा अन्म आवश्मक कायफाही गनव व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे 
सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामसभऺ ङ्झसपाङ्चयस गनव सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झसपाङ्चयस प्राऩ   त बएभा अङ्ञख्तमायवारारे 
त्मस्तो ऩदाङ्झधकायी वा कभवचायीराई प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभको प्रङ्जिमा ऩूया 
गयी ङ्जवबागीम वा अन्म आवश्मक कायफाही गनङ्टव ऩनेछ । 

(३) व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सङ्घको सम्ऩङ्ञत्त 
व्मवस्थाऩन वा दाङ्जमत्व ब ङ्टक्तानी सम्फन्धी काभ कायफाही गदाव दपा १२२ 
फभोङ्ञजभको कसूय बएको ङ्जवश्वास गनङ्टव ऩने भनाङ्झसफ आधाय देङ्ञखएभा मस ऐन 
फभोङ्ञजभ अनङ्टसन्धान तहङ्जककात गयी भङ्टद्दा दामय गनव अङ्झधकाय प्राऩ   त 
ङ्झनकामसभऺ रेखी ऩठाउनेछ ।  

११७.  प्रङ्झतवेदन ऩेश गनङ्टव ऩने : व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सङ्घको 
सम्ऩङ्ञत्त व्मवस्थाऩन वा दाङ्जमत्व ब ङ्टक्तानी सम्फन्धी कामव सम्ऩङ्ङ गयेको एक 
भङ्जहनाङ्झबि देहामका ङ्जववयणहरू खङ्टराई भन्िारम सभऺ प्रङ्झतवेदन ऩेश गनङ्टव 
ऩनेछ :— 

(क)  सदस्मको फचत यकभ ङ्जपताव, 
(ख)  ब ङ्टक्तानी बएको दाङ्जमत्व,  

(ग)  फाॉकी यहेको सम्ऩङ्ञत्त तथा दाङ्जमत्व सम्फन्धी ङ्जवस्ततृ ङ्जववयण,  
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(घ)  सॊस्था वा सङ्घको सञ्चारन सम्फन्धभा नेऩार सयकायरे 
अफरम्फन गनङ्टव ऩने नीङ्झत सम्फन्धी सङ्टझाव, 

(ङ)  व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे उऩमङ्टक्त देखेको अन्म ङ्जववयण । 

१1८.  व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतका अध्मऺ तथा सदस्मको सेवा शतव : (१) व्मवस्थाऩन 
सङ्झभङ्झतका अध्मऺ तथा सदस्म ऩूया सभम काभ गने ऩदाङ्झधकायी हङ्टनेछन  । 

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

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

१1९.  सहमोग भाग गनव सक्ने : (१) व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे आफ्नो काभ, कतवव्म य 
अङ्झधकाय प्रमोग गदाव आवश्मकता अनङ्टसाय अन्म ङ्झनकामको सहमोग भाग गनव 
सक्नेछ । 

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

(३) व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सङ्घको सम्ऩङ्ञत्त 
व्मवस्थाऩन वा दाङ्जमत्व ब ङ्टक्तानी गदाव सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामहरूसॉग सभन्वम गयी 
आफ्नो काभ कायफाही अगाङ्झड फढाउन सक्नेछ ।  

१2०.  ङ्जवशेषऻ सेवा ङ्झरन सक्ने : (१) व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे आवश्मकता अनङ्टसाय 
सम्फङ्ञन्धत ङ्जवषमका प्राङ्जवङ्झधक वा ङ्जवशेषऻको सेवा ङ्झरन सक्नेछ ।  

(२) प्राङ्जवङ्झधक वा ङ्जवशेषऻको सेवा ङ्झरए फाऩत व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतरे 
साववजङ्झनक खङ्चयद सम्फन्धी प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभको प्रङ्जिमा ऩूया गयी 
ऩाङ्चयश्रङ्झभक तथा सङ्टङ्जवधा प्रदान गनव सक्नेछ ।  

१२१.  व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतका कभवचायी सम्फन्धी व्मवस्था : भन्िारमरे व्मवस्थाऩन 
सङ्झभङ्झतको सङ्ञचवारमको राङ्झग आवश्मक ऩने जनशङ्ञक्त रगामत बौङ्झतक श्रोत 
साधन उऩरब्ध गयाउनेछ । 

ऩङ्चयच्छेद–१९ 

कसूय, दण्ड जङ्चयफाना तथा ऩङ्टनयावेदन 
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१२२. कसूय गयेको भाङ्झनने : कसैरे देहामको कङ्ट नै कामव गयेभा मस ऐन अन्तगवतको 
कसूय गयेको भाङ्झननेछ :– 

(क) दताव नगयी वा खायेज बएको सहकायी सॊस्था सञ्चारन गयेभा 
वा कङ्ट नै व्मङ्ञक्त, पभव वा कम्ऩनीरे आफ्नो नाभभा सहकायी 
शब्द वा सो शब्दको अङग्रजेी रुऩान्तयण याखी कङ्ट नै 
कायोफाय, व्मवसाम, सेवा प्रवाह वा अन्म कङ्ट नै कामव गयेभा,  

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

ङ्जवङ्झनमभ फभोङ्ञजभ फाहेक अन्म कङ्ट नैऩङ्झन प्रमोजनको राङ्झग 
प्रमोग गयेभा,   

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

(घ) सङ्झभङ्झतको सदस्म, व्मवस्थाऩक वा कभवचायीरे सहकायी 
सॊस्थाको सम्ऩङ्ञत्त, फचत वा शेमय यकभ ङ्जहनाङ्झभना गयेभा, 

(ङ) ऋण असूर हङ्टन नसक्ने गयी सङ्झभङ्झतका कङ्ट नै सदस्म, ङ्झनजको 
नातेदाय वा अन्म व्मङ्ञक्त वा कभवचायीराई ऋण ङ्छदई यकभ 
ङ्जहनाङ्झभना गयेभा,  

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

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

(ज) सहकायी सॊस्थारे मस ऐन य मस ऐन अन्तगवत फनेका ङ्झनमभ 
ङ्जवङ्झनमभ ङ्जवऩयीत रगानी गयेभा वा रगानी गने उदे्दश्मरे 
यकभ उठाएभा,  

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

(ञ) ङ्झधतोको अस्वाबाङ्जवक रूऩभा फढी भूल्माङ्कन गयी ऋण 
ङ्झरएभा वा ङ्छदएभा, 
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(ट) झङ्टठ्ठा ङ्जववयणको आधायभा ऩङ्चयमोजनाको रागत अस्वाबाङ्जवक 
रूऩभा फढाई फढी ऋण ङ्झरएभा वा ङ्छदएभा, 

(ठ) कङ्ट नै व्मङ्ञक्त वा सहकायी सॊस्थाराई एक ऩटक ङ्छदइसकेको 
सङ्टयऺण यीतऩूववक पङ्ट कङ्ट वा नबई वा सो सङ्टयऺणरे खाभेको 
भूल्मबन्दा फढी हङ्टने गयी सोही सङ्टयऺण अन्म सॊस्थाभा याखी 
ऩङ्टन्ऋण ङ्झरए वा ङ्छदएभा, 

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

(ढ) सहकायी सॊस्थाको कङ्ट नै कागजात वा खाताभा रेङ्ञखएको कङ्ट नै 
कङ्ट या कङ्ट नै तङ्चयकारे हटाइव वा उडाइव अकै अथव ङ्झनस्कने 
व्महोया ऩायी ङ्झभराई रेख्न ेवा अको ङ्झबङ्ङ ैशे्रस्ता याख्न ेजस्ता 
काभ गयेफाट आपूराई वा अरु कसैराई पाइदा वा हाङ्झन 
नोक्सानी गने उदे्दश्मरे कीते गनव वा अकावको हाङ्झन नोक्सानी 
गने उदे्दश्मरे नगये वा नबएको झङ्टठ्ठा कङ्ट या गये वा बएको हो 
बनी वा ङ्झभङ्झत, अङ्क वा व्महोया पयक ऩायी सहीछाऩ गयी 
गयाई कागजात फनाई वा फनाउन रगाई जारसाजी गये वा 
गयाएभा,  

(ण) ऋणको ङ्झधतो स्वरुऩ याङ्ञखने चर अचर सम्ऩङ्ञत्त ङ्झरराभ 
ङ्झफिी वा अन्म प्रमोजनको राङ्झग भूल्माङ्कन गदाव 
भूल्माङ्कनकतावरे फढी, कभ वा गरत भूल्माङ्कन गयी सहकायी 
सॊस्थाराई हानी नोक्सानी ऩङ्टय    माउने कामव गये वा गयाएभा,  

(त) सहकायी सस्थाराई हानी नोक्सानी ऩङ्टय    माउने उदे्दश्मरे कसैरे 
कङ्ट नै काभ गयाउन वा नगयाउन, भोराङ्जहजा गनव वा गयाउन, 

कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभको यकभ ङ्झरन वा ङ्छदन, ङ्झफना भूल्म वा कभ 
भूल्मभा कङ्ट नै भार, वस्तङ्ट वा सेवा ङ्झरन वा ङ्छदन, दान, दातव्म, 

उऩहाय वा चन्दा ङ्झरन वा ङ्छदन, गरत ङ्झरखत तमाय गनव वा 
गयाउन, अनङ्टवाद गनव वा गयाउन वा गैय कानूनी राब वा 
हाङ्झन ऩङ्टय    माउने फदङ्झनमतरे कङ्ट नै कामव गये वा गयाएभा, 
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(थ) कङ्ट नै सहकायी सॊस्था वा सो को सदस्म वा फचतकताव वा 
तीभध्मे कसैराई हानी नोक्सानी ऩङ्टग्ने गयी रेखा ऩयीऺण गये 
गयाएभा वा रेखा ऩयीऺण गयेको झङ्टठ्ठो प्रङ्झतवेदन तमाय ऩायेभा 
वा ऩानव रगाएभा। 

१२३. असर ङ्झनमतरे गयेको काभको फचाउ : (१) मस ऐन अन्तगवत फनेको ङ्झनमभ, 

ङ्जवङ्झनमभ वा ङ्झनदेङ्ञशका फभोङ्ञजभ असर ङ्झनमतरे गयेको कङ्ट नै काभ कायफाहीको 
सम्फन्धभा भन्िारम वा ङ्जवबाग वा सहकायी सङ्घ सॊस्थाहरूको ऩदाधीकायी वा 
कभवचायी व्मङ्ञक्तगत वा साभूङ्जहक रुऩरे जवापदेही हङ्टने छैनन  । 

(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन प्रङ्जिमा 
ऩङ्टया नगयी य फदङ्झनमतसाथ गङ्चयएको कामवको कङ्ट नै फचाउ हङ्टने छैन । 

१२४.  सजाम : (१) कसैरे दपा १२२ को कसूय गयेभा देहाम फभोङ्ञजभको सजाम 
हङ्टनेछ :- 

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

(ख) खण्ड (ठ) को कसूयभा दङ्टई फषवसम्भ कैद य दङ्टई 
राख रुऩैँमासम्भ जङ्चयफाना,  

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

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

(१) दश राख रुऩैमाॉसम्भ ङ्झफगो बए एक 
वषवसम्भ कैद,  

(२) दश राख रुऩैमाॉबन्दा फढी ऩचास राख 
रुऩैमाॉसम्भ ङ्झफगो बए दङ्टई वषवदेङ्ञख तीन 
वषवसम्भ कैद, 
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(३) ऩचास राख रुऩैमाॉबन्दा फढी एक कयोड 
रुऩैमाॉसम्भ ङ्झफगो बए तीन वषवदेङ्ञख चाय 
वषवसम्भ कैद, 

(४) एक कयोड रुऩैमाॉबन्दा फढी दश कयोड 
रुऩैमाॉसम्भ ङ्झफगो बए चाय वषवदेङ्ञख छ 
वषवसम्भ कैद, 

(५) दश कयोड रुऩैमाॉबन्दा फढी एक अफव 
रुऩैमाॉसम्भ ङ्झफगो बए छ वषवदेङ्ञख आठ 
वषवसम्भ कैद, 

(६) एक अफव रुऩैमाॉबन्दा फढी जङ्झतसङ्टकै रुऩैमाॉ 
ङ्झफगो बए ऩङ्झन आठ वषवदेङ्ञख दश वषवसम्भ 
कैद, 

(ङ) खण्ड (ढ) को कसूयभा दश फषवसम्भ कैद । 

 (२) दपा १२२ को कसूय गनव उद्योग गने वा त्मस्तो कसूय गनव 
भद्दत ऩङ्टय    माउने व्मङ्ञक्तराई भङ्टख्म कसूयदायराई हङ्टने सजामको आधा सजाम 
हङ्टनेछ । 

(३) दपा १२२ को कसूय गने वा त्मस्तो कसूय गनव भद्दत ऩङ्टय    माउनङ्ट 
कङ्ट नै ङ्झनकाम वा सङ्घ सॊस्था बए त्मस्तो ङ्झनकाम वा सङ्घ सॊस्थाको प्रभङ्टख 
कामवकायी वा ऩदाङ्झधकायी वा कामवकायी हैङ्झसमतभा कामव सम्ऩादन गने 
व्मङ्ञक्तराई मस ऐन फभोङ्ञजभ हङ्टने सजाम हङ्टनेछ । 

१२५.  जङ्चयफाना हङ्टने : (१) दपा १३२ फभोङ्ञजभ कसैको उजङ्टयी ऩयी वा सहकायी 
सॊस्थाको ङ्झनयीऺण अनङ्टगभन वा ङ्जहसाफ ङ्जकताफको जाॉच गदाव वा अन्म कङ्ट नै 
व्महोयाफाट कसैरे देहामको कङ्ट नै कामव गयेको ऩाइएभा यङ्ञजिाय वा यङ्ञजिायफाट 
अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे त्मस्तो कामवको प्रकृङ्झत य गङ्ञम्बयताको आधायभा 
त्मस्तो कामव गने व्मङ्ञक्तराई ऩाॉच राख रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयफाना गनेछ :- 

(क) मो ऐन वा मस ऐन अन्तगवत फनेका ङ्झनमभ ङ्जवऩयीत 
सदस्मसॉग ब्माज ङ्झरएभा,  
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(ख) सहकायी सॊस्थारे प्रदान गने फचत य ऋणको 
ब्माजदय फीचको अन्तय छ प्रङ्झतशतबन्दा फढी 
कामभ गयेभा,  

(ग) सहकायी सॊस्थारे प्रदान गयेको ऋणभा राग्ने 
ब्माजराई भूर कजावभा ऩूॉजीकृत गयी सो को 
आधायभा ब्माज रगाएभा, 

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

(ङ) सॊस्था दताव गदावका फखतका सदस्म फाहेक अन्म 
सदस्मराई सदस्मता प्राऩ   त गयेको तीन भङ्जहना 
अवङ्झध व्मङ्झतत नबई ऋण रगानी गयेभा,  

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

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

(ज) सहकायी सस्थारे आफ्नो कामवऺ िे फाङ्जहय गई 
कायोफाय गयेभा वा गैय सदस्मसॉग कायोफाय गयेभा, 

(झ) सहकायी सस्थारे मो ऐन ङ्जवऩयीत कृङ्झिभ ब्मङ्ञक्तराई 
आफ्नो सदस्मता ङ्छदएभा । 

 (२) उऩदपा (१) भा रेङ्ञखएको व्महोयाफाट कसैरे देहामको कङ्ट नै कामव गयेको 
ऩाइएभा यङ्ञजिाय वा यङ्ञजिायफाट अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे त्मस्तो कामवको 
प्रकृङ्झत य गाङ्ञम्बमवताको आधायभा त्मस्तो कामव गने व्मङ्ञक्तराई तीन राख 
रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयफाना गनव सक्नेछ :- 

(क) मो ऐन वा मस ऐन अन्तगवत फनेको ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ 
ङ्छदएको कङ्ट नै ङ्झनदेशन वा तोङ्जकएको भाऩदण्डको 
ऩारना नगयेभा, 
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(ख) मो ऐन वा मस ऐन अन्तगवत फनेको ङ्झनमभ फभोङ्ञजभ 
ङ्छदनङ्टऩने कङ्ट नै ङ्जववयण, कागजात, प्रङ्झतवेदन, सूचना वा 
जानकायी नङ्छदएभा, 

(ग) मस ऐन फभोङ्ञजभ ङ्झनवावचन नगयी सङ्झभङ्झत तथा रेखा 
सङ्टऩङ्चयवेऺण सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायीहरू आपू खङ्टशी 
ऩङ्चयवतवन गयेभा  

(घ) कङ्ट नै सहकायी सॊस्थारे दपा १५ को उऩदपा (४) 
फभोङ्ञजभको तोङ्जकएको शतव ऩारन नगयेभा, 

(ङ)  मो ऐन वा मस ऐन अन्तगवत फनेको ङ्झनमभ ङ्जवऩयीत 
अन्म कामव गयेभा । 

 (३) उऩदपा (१) वा (२) फभोङ्ञजभको जङ्चयफाना गनङ्टव अङ्ञघ यङ्ञजिाय 
वा यङ्ञजिायफाट अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञक्त वा सहकायी 
सॊस्थाराई सपाई ऩेश गनव कम्तीभा ऩन्र ङ्छदनको सभमावङ्झध ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

(४) उऩदपा (१) वा (२) फभोङ्ञजभको जङ्चयफाना गने अङ्झधकायको 
प्रमोग प्रदेश ङ्जवषमगत सहकायी सङ्घ, प्रदेश सहकायी सङ्घ, ङ्जवषमगत केङ्ञन्िम 
सहकायी सङ्घ, ङ्जवङ्ञशङ्जिकृत सहकायी सङ्घ, याङ्जिम सहकायी भहासङ्घ य सहकायी 
फैङ्कको हकभा यङ्ञजिाय य सॊस्था, ङ्ञजल्रा ङ्जवषमगत सहकायी सङ्घ य ङ्ञजल्रा 
सहकायी सङ्घको हकभा यङ्ञजिायफाट अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे गनेछ ।  

1२६.  योक्का याख्न े : (१) यङ्ञजिाय वा यङ्ञजिायफाट अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे 
सम्फङ्ञन्धत सहकायी सॊस्थाराई दपा १२५ फभोङ्ञजभ जङ्चयफाना गनङ्टवका अङ्झतङ्चयक्त 
तीन भङ्जहनासम्भ त्मस्तो सहकायी सॊस्थाको कायोफाय, सम्ऩङ्झत तथा फैङ्क खाता 
योक्का याख्न े तथा सम्ऩङ्ञत्त योक्का याख   न सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामराई ङ्झसपाङ्चयस गनव 
सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ङ्झसपाङ्चयस प्राऩ   त बएभा त्मस्तो 
सहकायी सॊस्थाको कायोफाय, सम्ऩङ्ञत्त वा फैङ्क खाता योक्का याखी सो को 
जानकायी यङ्ञजिाय वा यङ्ञजिायफाट अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।  

1२७.  दोब्फय जङ्चयफाना हङ्टने : (१) दपा १२५ फभोङ्ञजभ जङ्चयफाना बएको व्मङ्ञक्त वा 
सहकायी सॊस्थारे ऩङ्टन: सोही कसूय गयेभा त्मस्तो व्मङ्ञक्त वा सहकायी 
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सॊस्थाराई यङ्ञजिाय वा यङ्ञजिायफाट अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे दोस्रो ऩटकदेङ्ञख 
प्रत्मेक ऩटकको राङ्झग दोब्फय जङ्चयफाना गनेछ ।  

१२८.  नेऩार याि फैङ्करे सजाम गनव सक्ने : (१) मस ऐनभा अन्मि जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या 
रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन नेऩार याि फैङ्करे इजाजतऩि प्रदान गदाव तोकेको शतव, 
सभम सभमभा जायी गयेको आदेश वा ङ्झनयीऺण, सङ्टऩङ्चयवेऺण वा ङ्झनमभनको 
िभभा ङ्छदएको कङ्ट नै ङ्झनदेशनको उल्रङ्घन गने सहकायी फैङ्कराई देहाम फभोङ्ञजभ 
सजाम गनव सक्नेछ :-  

(क) सचेत गयाउने वा ङ्झरङ्ञखत चेतावनी ङ्छदने, 

(ख) सङ्टधायात्भक कदभ चाल्नका राङ्झग सञ्चारक 
सङ्झभङ्झतराई कफङ्टङ्झरमतनाभा गयाउने, 

(ग) फायम्फाय हङ्टने उल्रङ्घन अन्त गनव, त्मसफाट अरग 
यहन य सङ्टधायात्भक कदभ चाल्न ङ्झरङ्ञखत आदेश 
जायी गने,  

(घ) कायोफायभा आॊङ्ञशक वा ऩूणव प्रङ्झतफन्ध रगाउने,  

(ङ) सॊस्थाको इजाजतऩि ङ्झनरम्फन वा इजाजत यद्द  
गने । 

(२) सहकायी फैङ्कका सञ्चारक वा कभवचायीरे नेऩार याि फैङ्कफाट 
जायी बएको आदेश, ङ्झनदेशन वा इजाजतऩिको शतव उल्रङ्घन गयेभा, ङ्झनयीऺण 
तथा सङ्टऩङ्चयवेऺण गने िभभा भाग बएको कागजात, ङ्जववयण, त्माङ्क वा 
अङ्झबरेख तोकेको सभमङ्झबि उऩरब्ध नगयाएभा वा फचतकताव वा सदस्मको 
ङ्जहत ङ्जवऩयीत काभ गने त्मस्तो सञ्चारकराई नेऩार याि फैङ्करे देहाम फभोङ्ञजभ 
सजाम गनव सक्नेछ :– 

(क) सचेत गयाउने वा नङ्झसहत ङ्छदने, 

(ख) ङ्झनरम्फनभा याख्न,े 

(ग) ऩाॉच राख रुऩैमाॉसम्भ जङ्चयफाना गने, 

(घ) तरफ, बत्ता, रगामतका सम्ऩूणव सङ्टङ्जवधाहरू योक्का 
याख   न सङ्झभङ्झतराई आदेश ङ्छदने, 

(ङ) त्मस्तो व्मङ्ञक्त सञ्चारक बए ऩदफाट हटाउन वा 
कभवचायी बए त्मस्तो कभवचायीको सेवाका शतव 
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सम्फन्धी कानून फभोङ्ञजभ कायफाही गनव सम्फङ्ञन्धत 
सङ्झभङ्झतराई आदेश ङ्छदने । 

(३) मस दपा फभोङ्ञजभ कसैराई सजाम गनङ्टव ऩदाव ङ्झनजराई सपाई 
ऩेश गने भनाङ्झसफ भौका ङ्छदइनेछ । 

१२९.  अनङ्टसन्धानको राङ्झग रेखी ऩठाउन सक्ने : भन्िारम, नेऩार याि फैङ्क, यङ्ञजिाय 
वा यङ्ञजिायफाट अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे मस ऐन फभोङ्ञजभ आफ्नो काभ, 
कतवव्म य अङ्झधकायको ऩारना गदाव कसैरे दपा १२२ फभोङ्ञजभको कसूय 
गयेको थाहा ऩाएभा त्मस्तो कसूयका सम्फन्धभा मस ऐन फभोङ्ञजभ अनङ्टसन्धान 
गनवको राङ्झग सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा रेखी ऩठाउन सक्नेछ ।  

 1३०.  नेऩार सयकाय वादी हङ्टने : दपा १२४ फभोङ्ञजभको सजाम हङ्टने कसूय सम्फन्धी 
भङ्टद्दा नेऩार सयकाय वादी हङ्टनेछ य त्मस्तो भङ्टद्दा सयकायी भङ्टद्दा सम्फन्धी ऐन, 
२०४९ को अनङ्टसङ्टची-१ भा सभावेश गयेको भाङ्झननेछ ।  

१३१.  भङ्टद्दा हेने अङ्झधकायी : दपा १२४ फभोङ्ञजभको सजाम हङ्टने कसूय सम्फन्धी 
भङ्टद्दाको कायफाही य ङ्जकनाया सम्फङ्ञन्धत ङ्ञजल्रा अदारतफाट हङ्टनेछ । 

१३२.  उजङ्टयी ङ्छदने हदम्माद : (१) कसैरे दपा १२४ फभोङ्ञजभको सजाम हङ्टने कसूय 
गयेको वा गनव रागेको थाहा ऩाउने व्मङ्ञक्तरे त्मसयी थाहा ऩाएको ङ्झभङ्झतरे नब्फे 
ङ्छदनङ्झबि उजङ्टयी ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

(२) कसैरे दपा १२५ फभोङ्ञजभ जङ्चयफाना हङ्टने कामव गयेको थाहा 
ऩाउने व्मङ्ञक्तरे त्मसयी थाहा ऩाएको ङ्झभङ्झतरे नब्फे ङ्छदनङ्झबि यङ्ञजिाय वा 
यङ्ञजिायफाट अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायी सभऺ उजङ्टयी ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।  

१३३.  ऩङ्टनयावेदन गनव सक्ने : (१) दपा १६ फभोङ्ञजभ सहकायी सॊस्था दताव गनव 
अस्वीकाय गयेको वा दपा 8८ फभोङ्ञजभ सहकायी सॊस्था दताव खायेज गयेकोभा 
ङ्ञचत्त नफङ्टझ्नेरे सो ङ्झनणवमको जानकायी ऩाएको ङ्झभङ्झतरे ऩैंतीस ङ्छदनङ्झबि 
यङ्ञजिायफाट अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीको ङ्झनणवम उऩय यङ्ञजिाय सभऺ य 
यङ्ञजिायरे गयेको ङ्झनणवम उऩय भन्िारमको सङ्ञचव सभऺ ऩङ्टनयावेदन गनव 
सक्नेछ ।   

(२) दपा १२५ फभोङ्ञजभको जङ्चयफाना, दपा १२८ को उऩदपा 
(१) को खण्ड (घ) य (ङ) तथा सोही दपाको उऩदपा (२) को (ग), (घ) 
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य (ङ) फभोङ्ञजभको सजामभा ङ्ञचत्त नफङ्टझ्ने व्मङ्ञक्तरे त्मस्तो ङ्झनणवमको जानकायी 
ऩाएको ङ्झभङ्झतरे ऩैंतीस ङ्छदनङ्झबि देहाम फभोङ्ञजभ ऩङ्टनयावेदन गनव सक्नेछ :- 

(क) यङ्ञजिायफाट अङ्झधकाय प्राप्त अङ्झधकायीरे गयेको ङ्झनणवम 
उऩय सम्फङ्ञन्धत ङ्ञजल्रा अदारतभा, 

(ख) यङ्ञजिाय य नेऩार याि फैङ्करे गयेको ङ्झनणवम उऩय 
सम्फङ्ञन्धत उच्च अदारतभा । 

१३४.  असङ्टर उऩय गङ्चयने : मस ऩङ्चयच्छेद फभोङ्ञजभ कङ्ट नै व्मङ्ञक्तरे ङ्झतनङ्टव ऩने जङ्चयफाना 
वा कङ्ट नै यकभ नङ्झतयी फाॉकी यहेकोभा त्मस्तो जङ्चयफाना वा यकभ ङ्झनजफाट 
सयकायी फाॉकी सयह असङ्टर उऩय गङ्चयनेछ । 
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ऩङ्चयच्छेद–२० 

ङ्जवङ्जवध 

१३५.  सॊस्था सञ्चारन सम्फन्धी ङ्जवशेष व्मवस्था : (१) मस ऐनभा अन्मि जङ्टनसङ्टकै 
कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन मो ऐन प्रायम्ब हङ्टॉदाका फखत नेऩार सयकाय, प्रदेश 
सयकाय वा स्थानीम तह वा याङ्जिम सहकायी ङ्जवकास फोडवको स्वाङ्झभत्व वा 
ङ्झनमन्िणभा यहेको नेऩार सयकायको एकाउङ्ङ प्रङ्झतशत शेमय स्वाङ्झभत्व बएको 
साझा मातामात, साझा प्रकाशन, साझा स्वास््म सेवा, साझा बण्डाय, साझा 
सेवाजस्ता सॊस्थाको घय, जग्गा य त्मस्तै अन्म अचर सम्ऩङ्ञत्त नेऩार सयकायको 
स्वीकृङ्झत ङ्झफना फेचङ्जवखन गनव, ङ्झधतो याख्न य ऩाॉच वषव वा सोबन्दा फढी अवङ्झधको 
राङ्झग ङ्झरजभा ङ्छदन ऩाइने छैन । (२) नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय वा 
स्थानीम तहरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभका सॊस्थारे प्रदान गने वस्तङ्ट वा सेवाको 
व्मवस्थाका राङ्झग प्राथङ्झभकता ङ्छदनङ्ट ऩनेछ य त्मस्ता सॊस्थाराई ङ्जवत्तीम सहमोग 
प्रदान गयी सहकामव सभेत गनव सक्नेछ । 

(३) मस ऐनभा अन्मि जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन उऩदपा 
(१) फभोङ्ञजभको सॊस्थाको सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन सम्वन्धी अन्म व्मवस्था 
तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  

१३६.  भताङ्झधकायको प्रमोग : (१) कङ्ट नै सदस्मरे सहकायी सॊस्थाको जङ्झतसङ्टकै शेमय 
खङ्चयद गयेको बए ताऩङ्झन सम्फङ्ञन्धत सहकायी 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 ङ्झरने प्रमोजनको राङ्झग तोङ्जकए फभोङ्ञजभ एकबन्दा 
फढी प्रङ्झतङ्झनङ्झध ऩठाउन सङ्जकनेछ य प्रङ्झतङ्झनङ्झध ऩठाउने सम्फन्धी व्मवस्था तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

(३) उऩदपा (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन एक सॊस्था 
वा सङ्घफाट सम्फङ्ञन्धत सङ्घको सङ्झभङ्झत वा रेखा सङ्टऩङ्चयवेऺण सङ्झभङ्झतभा एकबन्दा 
फढी व्मङ्ञक्त ङ्झनवावङ्ञचत हङ्टन सक्ने छैन ।  
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१३७.  साभाङ्ञजक ऩयीऺण गयाउन सक्ने : (१) सहकायी सॊस्थारे ङ्जवङ्झनमभभा 
उङ्ञल्रङ्ञखत उदे्दश्म प्राऩ   त गनवका राङ्झग सङ्झभङ्झतफाट बएका ङ्झनणवम य कामव, 
सदस्महरूरे प्राऩ   त गयेका सेवा य सन्तङ्टङ्जिको स्तय, सेवा प्राऩ   ङ्झतफाट सदस्महरूको 
जीवनस्तयभा आएको आङ्झथवक, साभाङ्ञजक, साॊस्कृङ्झतक तथा वातावयणीम ऩऺभा 
सकायात्भक ऩङ्चयवतवन रगामतका ङ्जवषमभा साभाङ्ञजक ऩयीऺण गयाउन  
सक्नेछ ।  

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

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

(४) मस दपा फभोङ्ञजभको साभाङ्ञजक ऩयीऺण प्रङ्झतवेदनको एक प्रङ्झत 
सम्फङ्ञन्धत सहकायी सॊस्थारे यङ्ञजिाय वा यङ्ञजिायफाट अङ्झधकाय प्राप्त 
अङ्झधकायीसभऺ तथा सहकायी फैङ्कको हकभा नेऩार याि फैङ्क सभऺ सभेत ऩेश 
गनङ्टव ऩनेछ । 

१3८.  सहकायी ङ्ञशऺा : (१) नेऩार सयकायरे ङ्जवद्यारम तहको ऩाठमिभभा 
आधायबतू सहकायी ऻान सभावेश गनङ्टवका साथै सहकायी ङ्जवद्यारम य 
ङ्जवश्वङ्जवद्यारम अन्तगवत सहकायी सङ्काम वा ङ्ञशऺारम (स्कूर अप कोअऩयेङ्जटब) 
स्थाऩना गनव आवश्मक सहमोग गनव सक्नेछ । 

(२) सहकायी शैङ्ञऺक ङ्जिमाकराऩ सञ्चारन गने सहकायी सॊस्था वा 
ङ्झनकामको प्रभाणीकयण (एिेङ्झडटेसन) रगामत सहकायी ङ्ञशऺासम्फन्धी अन्म 
व्मवस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

१3९. आङ्झथवक सहमोग गनव नहङ्टने : सहकायी सॊस्थाको यकभ सदस्म फाहेक अरु 
कसैराई साभाङ्ञजक कामवभा फाहेक अन्म कामवका राङ्झग आङ्झथवक सहमोग गनव 
ऩाइने छैन । 

स्ऩिीकयण : मस दपाको प्रमोजनको राङ्झग 'साभाङ्ञजक कामव' बङ्ङारे ङ्ञशऺा, 
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स्वास््म, वातावयण सॊयऺण, भानवीम सहामता, सहकाङ्चयता प्रवद्धवन सम्फन्धी 
कामवराई जनाउॉछ । 

१४०. अन्तय सहकायी कायोफाय गनव सक्ने : (१) मस ऐनभा अन्मि जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या 
रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन सहकायी सॊस्थाहरूरे एक आऩसभा अन्तय सहकायी 
कायोफाय गनव सक्नेछन  ।  

(२) अन्तय सहकायी कायोफायको प्रङ्जिमा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  

१४१. कय सम्फन्धी व्मवस्था : मस ऐनभा अन्मि जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन 
भहानगयऩाङ्झरका, उऩभहानगयऩाङ्झरका य नगयऩाङ्झरका ऺिेङ्झबि सञ्चाङ्झरत ङ्जवत्तीम 
कायोफाय गने सहकायी सॊस्थाहरूराई िभश: दश प्रङ्झतशत, सात प्रङ्झतशत य 
ऩाॉच प्रङ्झतशत कय राग्नेछ ।  

तय गाउॉऩाङ्झरका ऺिेङ्झबि सञ्चाङ्झरत ङ्जवत्तीम कायोफाय गने सहकायी 
सॊस्थाराई बने कय राग्ने छैन । 

१४२.  ठेक्काऩिा ङ्छदन नहङ्टने : सहकायी सॊस्थारे आफ्नो सङ्झभङ्झतको कङ्ट नै सञ्चारक वा 
रेखा सङ्टऩङ्चयवेऺण सङ्झभङ्झतको सॊमोजक वा सदस्म वा आफ्नो कभवचायीराई सो 
सहकायी सॊस्थाको ठेक्काऩिा ङ्छदन हङ्टॉदैन । 

१४३. ङ्जववाद सभाधान : सहकायी सॊस्थाका फीच कङ्ट नै ङ्जववाद उत्ऩङ्ङ बएभा सो ङ्जववाद 
ङ्झनरुऩणका राङ्झग तोङ्जकए फभोङ्ञजभ ङ्जववाद ङ्झनरुऩण सङ्झभङ्झतको गठन गनव 
सङ्जकनेछ । 

१४४.  प्रोत्साहन गनव सङ्जकने : सहकायी ऺेिको प्रवद्धवनका राङ्झग उल्रेखनीम मोगदान 
गने व्मङ्ञक्त, सहकायी सॊस्था वा अन्म ङ्झनकामराई तोङ्जकए फभोङ्ञजभ प्रोत्साहन 
गनव सङ्जकनेछ । 

१४५.  ङ्जवबागीम कायफाही हङ्टने : मो ऐन य मस ऐन अन्तगवत फनेको ङ्झनमभभा 
उङ्ञल्रङ्ञखत अङ्झधकायको फदङ्झनमतऩूणव प्रमोग गने कभवचायीराई प्रचङ्झरत कानून 
फभोङ्ञजभ ङ्जवबागीम कायफाही हङ्टनेछ ।  
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1४६. सयकायी फाॉकी सयह असङ्टर उऩय हङ्टने : कङ्ट नै सहकायी सॊस्थारे प्राऩ   त गयेको 
सयकायी अनङ्टदान वा कङ्ट नै सेवा सङ्टङ्जवधा दङ्टरुऩमोग गयेको ऩाइएभा प्रचङ्झरत 
कानून फभोङ्ञजभ सयकायी फाॉकी सयह असङ्टर उऩय गङ्चयनेछ।  

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

१४८.  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 ऩङ्टय    माएको भाङ्झनने छैन । 

१4९.  ङ्झनमभ फनाउने अङ्झधकाय : मस ऐनको कामावन्वमनको राङ्झग नेऩार सयकायरे 
आवश्मक ङ्झनमभ फनाउन सक्नेछ । 

१५०. अन्तङ्चयभ व्मवस्था : (१) मस ऐनभा अन्मि जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए 
ताऩङ्झन प्रदेश य स्थानीम तहको कानून नफनेसम्भ स्थानीम तहसम्भ कामवऺ िे 
बएका सहकायी सॊस्थाको दताव तथा ङ्झनमभनका सम्ऩूणव कामवहरू सम्फङ्ञन्धत 
स्थानीम तहफाट य एक स्थानीम तहबन्दा फढी प्रदेशसम्भको कामवऺ ेि बएका 
सहकायी सॊस्थाको दताव तथा ङ्झनमभनका सम्ऩूणव कामवहरू प्रदेश सयकायरे गाउॉ 
वा नगय सबा वा प्रदेश सबाद्वाया ङ्झनणवम गयी मसै ऐन फभोङ्ञजभ सम्ऩादन गने 
व्मवस्था ङ्झभराउन सक्नेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ कामव गदाव मस ऐन फभोङ्ञजभ यङ्ञजिायरे 
प्रमोग गने सम्ऩूणव अङ्झधकायहरू स्थानीम तहको हकभा सम्फङ्ञन्धत स्थानीम 
तहको कामवऩाङ्झरकारे तोकेको अङ्झधकायी य प्रदेशको हकभा प्रदेशको सम्फङ्ञन्धत 
भन्िारमरे तोकेको अङ्झधकायीरे तथा भन्िारमको अङ्झधकाय स्थानीम तहको 
हकभा स्थानीम तहको कामवऩाङ्झरकारे य प्रदेशको हकभा प्रदेशको सम्फङ्ञन्धत 
भन्िारमरे प्रमोग गनेछन  । 

(३) उऩदपा (१) य (२) फभोङ्ञजभ व्मवस्था नबएसम्भको राङ्झग सफै 
तहका सहकायी सॊस्थाको ङ्झनमभन मसै ऐन अनङ्टसाय हङ्टनेछ । 
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१५१.  भाऩदण्ड, ङ्झनदेङ्ञशका वा कामवङ्जवङ्झध फनाई रागू गनव सक्ने : (१) भन्िारमरे मो 
ऐन वा मस ऐन अन्तगवत फनेको ङ्झनमभको अधीनभा यही सहकायी सॊस्थाको 
दताव, सञ्चारन, ङ्झनयीऺण तथा अनङ्टगभन रगामतका काभ कायफाहीराई 
व्मवङ्ञस्थत य प्रबावकायीरूऩभा सञ्चारन गनव आवश्मकता अनङ्टसाय भाऩदण्ड, 

ङ्झनदेङ्ञशका वा कामवङ्जवङ्झध फनाई रागू गनव सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ भाऩदण्ड फनाउॉदा सदस्मको फचत 
सङ्टयऺण तथा सॊस्थागत ङ्छदगोऩनाको राङ्झग अवरम्फन गङ्चयएका अन्तयावङ्जिम 
भान्मता प्राऩ   त भाऩदण्डको आधायभा फचत तथा ऋणको भङ्टख्म कायोफाय गने 
सॊस्था वा सङ्घको हकभा छङ्ट िै भाऩदण्ड फनाउन सङ्जकनेछ । 

 (३) उऩदपा (१) य (२) फभोङ्ञजभको भाऩदण्ड फनाउॉदा 
आवश्मकता अनङ्टसाय नेऩार याि फैङ्क य सम्फङ्ञन्धत अन्म ङ्झनकामको ऩयाभशव 
ङ्झरन सङ्जकनेछ । 

१५२.  खायेजी य फचाउ : (१) सहकायी ऐन, २०४८ खायेज गङ्चयएको छ । 

(२) सहकायी ऐन, २०४८ फभोङ्ञजभ बए गयेका काभ कायफाही मसै 
ऐन फभोङ्ञजभ बए गयेको भाङ्झननेछ । 
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