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प्रदेश सहकायी ननमभावरी, २०७६ 

 

प्रदेश याजऩरभा प्रकाशशत नभनत 

२०७६।१०।२८ 

 

प्रदेश सहकायी ऐन, २०७६ को दपा १27 रे ददएको अनधकाय प्रमोग 
गयी प्रदेश सयकायरे देहामका ननमभहरू फनाएको छ। 

ऩरयच्छेद-१ 

प्रायशभबक 

१. सॊशऺप्त नाभ य प्रायभब: (१) मी ननमभहरूको नाभ "प्रदेश सहकायी 
 ननमभावरी, २०७६" यहेको छ। 

(२) मो ननमभावरी तरुुन्त प्रायभब हनुेछ। 
२. ऩरयबाषा: ववषम वा प्रसङ् गरे अको अथथ नरागेभा मो 
 ननमभावरीभा,- 

(क) "ऐन" बन्नारे प्रदेश सहकायी ऐन‚ २०७६ सभझन ु
ऩछथ। 

(ख) "कजाथ" बन्नारे चर अचर सभऩशि नधतो‚ फन्धक वा 
अन्म आवश्मक सयुऺण वा जभानत नरई वा ननरई 
सहकायी सॊस्थारे सदस्मराई ददएको कजाथको सावाॉ‚ 
ब्माज  य हजाथना यकभ सभझन ुऩछथ।  

(ग) "ववशशविकृत सहकायी सॊघ" बन्नारे ऐनको दपा ८ 
फभोशजभ गठन हनुे ववशशविकृत सहकायी सॊघ 
सभझन ुऩछथ। 
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(घ) "व्मवस्थाऩक" बन्नारे सहकायी सॊस्था वा सॊघको 
व्मवस्थाऩक सभझन ुऩछथ य सो शब्दरे भहाप्रफन्धक 
वा प्रभखु कामथकायी अनधकृतराई सभेत जनाउॉछ। 

(ङ) "सॊस्थागत ऩुॉजी" बन्नारे सॊस्था वा सॊघको ऩनछल्रो 
आनथथक वषथको जगेडा कोष य घाटाऩूनतथ कोषको 
यकभ सभझन ुऩछथ।  

 

ऩरयच्छेद-२ 

सॊस्था गठन, दताथ तथा सञ्चारन 

३. सॊस्थाको गठन: (१) ऐनको दपा ३ को उऩदपा (3) फभोशजभ 

 ऩेशागत सङ्गठनका आधायभा सॊस्था गठन गदाथ देहामका शतथ  
 फन्देजहरू ऩूया बएको हनु ुऩनेछ :- 

(क) प्रचनरत कानून फभोशजभ दताथ बएको ऩेशागत 
सङ्गठनका सदस्महरू भार सदस्म हनु ुऩने, 

(ख) सॊस्थाको कामथऺ ेर फढीभा एक शजल्रा हनु ुऩने, 
(ग) एक शजल्राभा आफ्नो ऩेशागत सङ्गठनको 

एकभार प्रायशभबक सॊस्था गठन बएको हनु ु
ऩने। 

(२) सॊस्था दताथ गदाथ सभफशन्धत ऩेशागत सङ्गठनको 
नसपारयस सॊरग्न गनुथ ऩनेछ।  

(३) एक सम जनाबन्दा कभ कभथचायी, शशऺक वा 
प्राध्माऩकहरू कामथयत यहेको कामाथरमभा सॊस्था गठन गदाथ त्मस्तो 
कामाथरमभा कभतीभा तीस जनाको स्थामी दयफन्दी  स्वीकृत बई 
कामथयत यहेको हनु ुऩनेछ। 
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(४) उऩननमभ (३) फभोशजभ ववद्यारम, ववश्वववद्यारम वा 
सङ्गदठत सॊस्थाको आधायभा गठन हनुे सॊस्थाभा त्मसभा कामथयत 
प्राध्माऩक, शशऺक वा कभथचायी सदस्म हनु सक्नेछन।् 

(५) ववद्यारम, ववश्वववद्यारम वा सङ्गदठत सॊस्थाभा कामथयत 
प्राध्माऩक, शशऺक वा कभथचायीरे मस ननमभ फभोशजभ गठन हनुे 
एकै प्रकृनतको कुनै एक भार सॊस्थाभा सदस्मता नरन सक्नेछ। 

(६) मस ननमभ फभोशजभ दताथ बएका सॊस्थाहरूरे देहामका 
कामथ भार गनथ सक्नेछन ्:- 

(क) सदस्महरूफाट ववननमभभा तोवकएको सीभासभभको 
भानसक फचत सङ्करन गने‚ 

(ख) खण्ड (क) फभोशजभ सङ्कनरत फचत यकभ 
सदस्महरूराई ऋणको रूऩभा ऩरयचारन गने‚ 

(ग) सदस्महरूको फौविक ववकास, करा एवॊ 
सावहत्मका ऺेरभा यचनात्भक कामथ  गने। 

४. ववशशविकृत सहकायी सॊघको गठन य सञ्चारन: (1) ऐनको दपा 
 ८ फभोशजभ  ववशशविकृत सहकायी सॊघ गठन गदाथ देहामका शतथ 
 ऩूया बएको हनुऩुनेछ :- 

(क) आवेदक सॊस्थाहरूको सॊमकु्त शेमय ऩुॉजी 
कभतीभा ऩन्र कयोड रुऩैमाॉ हनुऩुने‚ 

(ख) आवेदक सॊस्थाहरूको सॊमकु्त सॊस्थागत ऩुॉजी 
कभतीभा तीन कयोड रुऩैमाॉ हनुऩुने, 

(ग) आवेदक सॊस्थाहरूरे खरयद गयेको सॊघको शेमय 

ऩुॉजी कभतीभा एक कयोड रुऩैमाॉ हनुऩुने, 
(घ) आवेदक सॊस्थाहरू घाटाभा गएको हनु नहनुे। 

(2) उऩननमभ (1) को खण्ड (ग) फभोशजभ आवेदक 
सॊस्थारे खरयद गने शमेयको यकभ सॊस्थाको प्राथनभक ऩुॉजी कोष य 
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फचतको अनऩुात कभतीभा एक फयाफय ऩन्र कामभ गयी जगेडा 
कोष य शमेय ऩुॉजीफाट भार खरयद गनुथ ऩनेछ।  

(३) ववशशिीकृत सहकायी सॊघरे साधायण सबाफाट ऩारयत 
गयी यशजष्ट्रायफाट स्वीकृत ववननमभभा उशल्रशखत प्रविमाहरु 
अफरभफन गयी सञ्चारन गनुथ ऩनेछ। 

(४) उऩननमभ (३) फभोशजभ प्रविमा अफरभफन गयी 
सञ्चारनभा यहेको ववशशिीकृत सहकायी सॊघरे सञ्चारनका िभभा 
देहामका शतथहरु अफरभफन गनुथ ऩनेछ :- 

(क) जनु उद्देश्मका रानग सो सहकायी सॊघ गठन 
बएको हो सोही कामथ भार गनुथ ऩने, 

(ख) ववशशिीकृत सहकायी सॊघको कायोफाय, 
व्मवसाम, उद्योग वा ऩरयमोजना सञ्चारन गनुथऩूवथ 
प्रचनरत कानून फभोशजभ अनभुनत, स्वीकृनत वा 
इजाजत नरनऩुने बए नरएय भार सञ्चारन 
गनुथऩने। 

(५) ववशशिीकृत सहकायी सॊघ गठन गदाथ स्व-योजगायी 
तथा भूल्म शङृ् खराभा मोगदान ऩरु् माउने गयी वस्तकुो सञ्चम‚ 

प्रशोधन‚ फजायीकयण य ननमाथत भूरक कामथ ववशेषका आधायभा 
सभेत गठन गनथ सवकनेछ।  

५. सॊस्था वा सॊघ दताथको दयखास्तको ढाॉचा य ऩेश गनुथऩने वववयण: 
 (१) ऐनको दपा ११ को उऩदपा (१) फभोशजभ यशजष्ट्राय सभऺ 
 सॊस्था वा सॊघ दताथ गनथका रानग देहामका वववयणहरु ऩेश गनुथ 
 ऩनेछ :- 

(क) अनसूुची-१ फभोशजभको ढाॉचाभा सॊस्थाको बावी 
मोजना य कामथिभ, 
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(ख) अनसूुची-२ फभोशजभको ढाॉचाभा सदस्मरे नरन 
स्वीकाय गयेको शमेय सङ््मा य  शेमय 
यकभको वववयण, 

(ग) प्रायशभबक बेराका ननणथमहरू,  

(घ) अनसूुची-३ को ढाॉचाभा सदस्मफाट शमेय ऩुॉजी 
तथा प्रवेश शलु्कफाऩत सङ् कनरत यकभको 
बयऩाई, 

(ङ) अनसूुची-४ को ढाॉचाभा तदथथ सञ्चारक 
सनभनतका सदस्महरूको वववयण, 

(च) अनसूुची-५ को ढाॉचाभा स्व-घोषणाऩर, 
(छ) अनसूुची-६ को ढाॉचाभा अनधकाय प्रत्मामोजनऩर, 
(ज) आवेदकहरूको नेऩारी नागरयकता प्रभाण-ऩरको 

प्रनतनरवऩ, 
(झ) ऩेशागत सॊगठनका आधायभा दताथ हनुे सॊस्थाको 

हकभा त्मस्तो ऩेशागत सॊगठनको आविताको 
ऩरयचम ऩरको प्रनतनरवऩ, 

(ञ) सॊस्थाको कामथऺ ेर नबर फसोफास गयेको 
ऩषु्ट्याइॉ हनुे प्रभाण, 

(ट) शेमय ऩुॉजी तथा प्रवेश शलु्क फाऩत 
सदस्महरूफाट सङ्कनरत यकभ फैङ्क वा वविीम 
सॊस्था सभफन्धी प्रचनरत कानून फभोशजभ 'क' 
वगथको ईजाजत प्राप्त फैङ्क वा यावष्ट्रम सहकायी 
फैंकभा खाता खोरी यकभ जभभा गयेको फैङ्क 
बौचय, 

(ठ) अनसूुची-७ फभोशजभ आवेदक सॊस्था वा सॊघको 
वववयण, 
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(ड) दईु वा दईुबन्दा फढी स्थानीम तह कामथऺ ेर 
याखी दताथ गनथ चाहेभा तत ्तत ्स्थानीम तहको 
नसपारयस ऩर, 

तय वचत तथा ऋणको भु् म कायोवाय 
गने गयी दताथ हनु आएको सहकायी सॊस्थारे 
भहानगयऩानरका वा उऩभहानगयऩानरकाको 
हकभा कुनै एक एक वडाभा भार कामथ गने 
बने्न प्रनतफिता ऩर ऩेश गनुथऩनेछ।  

(२) उऩननमभ (१) फभोशजभ ववशशिीकृत सॊघ दताथ गनथको 
रानग दयखास्त ददॉदा देहामका वववयण सॊरग्न गनुथऩनेछ :- 

(क) अनसूुची-८ को ढाॉचाभा आवेदक सॊस्थाको 
ववषम‚ सदस्म सङ््मा‚ शेमयऩुॉजी‚ सॊस्थागत ऩुॉजी 
य कायोफाय खलु्ने वववयण, 

(ख) उऩननमभ (१) को खण्ड (क), (ख), (ग), (घ), 

(ङ), (छ)  य (ट) भा उशल्रशखत कागजात। 

 

६. सॊस्था दताथ गदाथ नरइन े आधायहरु: (१) ऐनको दपा १२ को 
 उऩदपा (१) को खण्ड (घ) फभोशजभ सहकायी सॊस्थाहरु दताथ 
 गदाथ देहामका आधायभा गनुथ ऩनेछ :- 

(क) आवेदकहरुको वहत नभल्दो जलु्दो हनुऩुने, 
(ख) सदस्मको मोग्मताभा सॊस्थारे ददने सेवा उऩमोग 

गने अवस्था हनुऩुने, 
(ग) सदस्मता प्रानप्तभा कृनरभ छेकवाय हनुे शतथ 

याशखन ुनहनु,े 
(घ) सॊस्था सञ्चारनका भहत्वऩूणथ ववषमहरुभा 

साधायण सबाको ननणथम अननवामथ हनुे प्रावधान 
ववननमभभा हनुऩुने, 
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(ङ) ननणथम प्रविमाभा सफै सदस्महरुको सहबानगताको 
सनुनशितता बएको हनुऩुने। 

(२) सॊघको दताथको रानग एक बन्दा फढी ननवेदन ऩयेभा 
यीतऩूवथक दताथ बएको ऩवहरो ननवेदनराई प्राथनभकता ददइनेछ।  

७. सहकायी सॊस्थाको कामथऺ रे ववस्ताय:  (१) ऐनको दपा १५ को 
 उऩदपा (१) फभोशजभ फचत तथा ऋणको भु् म कायोफाय गने 
 सॊस्थाको कामथऺ रे ववस्ताय एक ऩटकभा फढीभा एक स्थानीम 
 तहसभभ गनथ सवकनेछ। 

तय फचत तथा ऋणको भु् म कायोफाय नगने य प्रकृनत 
अनसुाय पयावकरो कामथ ऺेर आवश्मक ऩने सॊस्थाको कामथ ऺेर 
ववस्ताय एक स्थानीम तह बन्दा फढी हनु सक्नछे। 

(२) उऩननमभ (१) फभोशजभ कामथ ऺेर ववस्ताय गदाथ 
देहामको शतथ तथा आधायहरु ऩूया बएको हनु ुऩनेछ:-  

(क) ववस्ताय गरयन े कामथ ऺेरफाट कभतीभा सॊस्था 
दताथ हुॉदा आवश्मक ऩने सङ््मा फयाफयका 
व्मशक्तहरुको हस्ताऺय सवहतको सेवा भाग 
ननवेदन य ननजहरुको नागरयकताको छाॉमा कऩी 
ऩेश बएको हनुऩुने, 

(ख) शेमय ऩुॉजी कभतीभा दईु कयोड बएको हनुऩुने, 

(ग) सॊस्थाको हारको खदु फचत यकभ धनात्भक 
बएको हनुऩुने, 

(घ) सॊस्थाको भौजदुा सदस्म कभतीभा दईु हजाय 
बन्दा फढी बएको हनुऩुने, 

(ङ) ववस्ताय गरयने कामथ ऺेर साववकको कामथ 
ऺेरसॉग बौगोनरक रुऩभा जोनडएको हनुऩुने, 
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(च) सहकायी व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारी (कोऩोनभस) 
भा आफि बएको हनुऩुने, 

(छ) ननमनभत साधायण सबा बएको हनुऩुने, 

(ज) ननमनभत रेखाऩयीऺण बएको हनुऩुने, 

(झ) कानून फभोशजभ ननमनभत रुऩभा ऩेश गनुथऩने 
कागजात एवॊ वववयणहरु ऩेश गयेको हनुऩुने, 

(ञ) सञ्चारक सनभनतको नाभ, थय, ठेगाना, सभऩकथ  
नभफय य पोटो सवहतको तीन ऩसु्ते वववयण ऩेश 
गयेको हनुऩुने , 

(ट) ववननमभ सॊशोधनको प्रविमा ऩूया बएको 
हनुऩुने।  

(३) उऩननमभ (१) फभोशजभ कामथऺ ेर ववस्ताय गदाथ दताथ 
बएको दईु वषथ ऩनछ भार ववस्ताय गनथ सवकनेछ। 

तय एक ऩटक कामथऺ ेर ववस्ताय बएऩनछ तीन वषथ व्मनतत 
नबै ऩनु् कामथऺ रे ववस्ताय गरयने छैन। 

(४) ऐन प्रायभब हुॉदाका फखत सञ्चारनभा यहेका 
सॊस्थाहरूको कामथऺ ेर कामभ गने प्रमोजनको रानग त्मस्ता 
सॊस्थाहरूरे ऩेश गने कामथ सञ्चारन प्रनतवेदनभा ऐनको दपा १५ 
को उऩदपा (२) भा उशल्रशखत वववयणहरूको अनतरयक्त देहामका 
वववयण सभेत सॊरग्न गनुथ ऩनेछ :-  

(क) भौजदुा कामथऺ रेभा सॊस्थाका सेवा केन्र वा 
सभऩकथ  कामाथरम अनसुायको सञ्चारन खचथ‚ 
कायोफाय य नापा नोक्सानको वववयण‚ 

(ख) भौजदुा कामथऺ रेको शजल्रा‚ स्थानीम तह य वडा 
अनसुाय सदस्महरूको नाभ‚ थय‚ ठेगाना‚ शेमय य 
फचतको वववयण‚ 
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(ग) भौजदुा कामथऺ रेभा सॊस्थारे सञ्चारन गयेका 
उद्योग‚ रगानी य व्मावसावमक सेवा 
सवुवधाहरूको शजल्रा‚ स्थानीम तह य वडा 
अनसुायको वववयण। 

(५) ऐनको दपा १५ को उऩदपा (६) को खण्ड (क) 
फभोशजभ सहकायी सॊस्थाको भौजदुा कामथ ऺेरनबरको शजल्रा, 
स्थानीम तह य वडा शझकी कामथऺ ेर घटाउने ननदेशन ददॉदा शझवकन े
कामथऺ ेर बरयको गयी जभभा सदस्म सङ््माको ऩन्र प्रनतशत बन्दा 
कभ सदस्म सङ््मा बएको हनु ुऩनेछ।  

८. कायोफाय, व्मवसाम‚ उद्योग वा ऩरयमोजना सञ्चारनका आधाय:   
 (१) ऐनको दपा १८ को उऩदपा (५) फभोशजभ देहाम 
 फभोशजभका आधायभा सॊमकु्त वा साझेदायीभा कायोफाय‚ व्मवसाम‚ 

 उद्योग वा ऩरयमोजना सञ्चारन गनथ सक्नछेन ्:- 

(क) सभफशन्धत सॊस्थाका सदस्महरूको आवश्मकताभा 
आधारयत उत्ऩादनको भूल्म शङृ् खरा ववकास‚  फजाय 
ऩहुॉच वा ननमाथत प्रफन्धको प्रमोजन हनुऩुने‚ 

(ख) प्रस्ताववत कायोफाय‚ व्मवसाम‚ उद्योग वा ऩरयमोजनाको 
स्वानभत्व‚ स्रोत ऩरयचारन‚ सञ्चारन ववनध‚ 

सदस्महरूको रोकताशन्रक ननमन्रण प्रणारी‚ 
प्रनतपर ववतयण रगामत व्मावसावमक प्रस्तावनाको 
ववस्ततृ रूऩयेखा तमाय गरयएको हनुऩुने‚ 

(ग) खण्ड (ख) फभोशजभको प्रस्तावना‚ सभफि सॊस्थाहरू 
प्रत्मेकको साधायण सबाको कामभ यहेको कुर 
सदस्म सङ््माको फहभुतफाट ऩारयत बएको हनुऩुने‚  

(घ) खण्ड (ग) फभोशजभ ऩारयत प्रस्तावना सॊमकु्त रूऩभा 
वा साझेदायीभा कामाथन्वमन गने सभफन्धभा सभफि 
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सॊस्थाहरू फीच कभतीभा ऩाॉच वषथको कयाय 
फन्दोफस्त बएको हनुऩुने‚ 

(ङ) प्रस्ताववत सॊमकु्त वा साझेदायी कायोफाय‚ व्मवसाम‚ 

उद्योग वा ऩरयमोजना सभबाव्मता अध्ममनफाट 
सभबाव्म देशखनऩुने‚ 

(च) प्रचनरत कानून फभोशजभ स्थानीम तह वा अन्म 
ननकामभा प्रस्ताववत सॊमकु्त वा साझेदायी व्मवसाम 
दताथ गनुथऩने बए गरयएको हनुऩुने‚ 

(छ) प्रस्ताववत सॊमकु्त वा साझेदायी व्मवसाम सञ्चारन 
गनथका रानग प्रचनरत कानून फभोशजभ कुनै 
ननकामफाट अनभुनत ऩर, स्वीकृनत वा इजाजत ऩर 
नरनऩुने बए नरएको हनुऩुने। 

(२) उऩननमभ (१) फभोशजभको कामथ सभऩन्न गयी 
सभफशन्धत सॊस्था वा सॊघरे तत् सभफन्धी सभऩूणथ कागजात सॊरग्न 
याखी यशजष्ट्राय सभऺ ननवेदन ददन ुऩनेछ। 

(३) उऩननमभ (२) फभोशजभ प्राप्त ननवेदन उऩय यशजष्ट्रायरे 
ऩन्र ददननबर आवश्मक जाॉचफझु गयी सॊमकु्त वा साझेदायीभा 
कायोफाय‚ व्मवसाम, उद्योग वा ऩरयमोजना सञ्चारन गने जानकायी 
ददनेछ। 

(४) उऩननमभ (३) फभोशजभ ददएको जानकायीको 
यशजष्ट्रायरे छुटै्ट अनबरेख याख्न ुऩनेछ।  

(५) मस ननमभ फभोशजभ अनभुनत ऩाएको सॊमकु्त वा 
साझेदायीभा कायोफाय‚ व्मवसाम‚ उद्योग वा ऩरयमोजना सञ्चारन गने 
सॊस्था वा सॊघरे यशजष्ट्रायरे तोकेको ढाॉचाभा ननमनभत रूऩभा प्रगनत 
वववयण य वावषथक रेखाऩयीऺण प्रनतवेदन ऩेश गनुथ ऩनेछ। 



 

11 

९. सहकायी सॊस्थाको ववननमभ: सहकायी सॊस्थाको ववननमभ फनाउॉदा 
 अनसुचुी-९ भा उशल्रशखत ववषमहरु सभावेश गनुथऩनेछ। 

१०. सॊघको सदस्मता: ऐनको दपा २९ को उऩदपा (५) फभोशजभ 
 सॊघको सदस्मता नरॉदा  देहामको प्रविमा ऩूया गनुथ ऩनेछ :- 

(क) ववषमगत सहकायी सॊघको हकभा ऐनको 
अनसूुची-३ भा उशल्रशखत एकै तहको ववषमगत 
सॊघभा दोहोयो नऩने‚ 

(ख) सभफशन्धत सॊघको ववननमभभा उशल्रशखत आधाय 
य प्रविमा ऩूया बएको। 

ऩरयच्छेद-३ 

साधायण सबा, सनभनत तथा रेखा सऩुरयवेऺण सनभनत 
११. साधायण सबा सभफन्धी ववशषे व्मवस्था: (१) ऐनको दपा ३५ को 
 उऩदपा (५) भा उशल्रशखत सदस्म सङ््मा बएको सॊस्थाको 
 साधायण सबा एकै स्थानभा गनथ असवुवधा हनुे देशख सनभनतरे 
 साधायण सबाको रानग तम बएका सभान कामथसूची उऩय छरपर 
 गनथ साधायण सबा फोराउन सक्नेछ। 

(२) उऩननमभ (१) फभोशजभ हनुे साधायण सबाको वैठक 
देहाम फभोशजभ गयाउन ुऩनेछ :- 

(क) सॊस्थाको कामथ ऺेरराई प्रनत इकाई ऩाॉच सम 
सदस्म सङ््माको आधायभा ववनबन्न इकाईभा 
ववबाजन गने,  

(ख) सभफशन्धत इकाईभा यहेका सदस्महरुफाट एक 
अनऩुात दश फभोशजभ प्रनतनननध सङ््मा मवकन 
गने, 
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(ग) प्रनतनननध सङ््मा मवकन प्रनत इकाईभा यहने 
कुर सदस्म सङ््माको फहभुत सदस्मको 
उऩशस्थनतफाट गरयन ुऩने,  

(घ) साधायण सबाको फैठकको ननणथम ऩशुस्तका 
सॊस्थाका सञ्चारक सनभनतका सफै य शमेय 
सदस्महरु भध्मेफाट सञ्चारक सनभनतको 
सङ््माभा एक थऩ गयी हनु ेसङ््मा फयाफयका 
सदस्महरु साधायण सबाफाट छनौट गयी  
ननजहरुफाट प्रभाशणत बएको हनु ुऩनेछ, 

(ङ) उऩननमभ (१) फभोशजभ हनुे साधायण सबा 
सभफन्धी अन्म व्मवस्था ववननमभभा बएको 
व्मवस्था फभोशजभ हनुेछ। 

(३) उऩननमभ (२) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बएता 
ऩनन सञ्चारक सनभनत य रेखा सनभनतको ननवाथचन सॊस्थाका शेमय 
सदस्महरुफाट प्रत्मऺ ननवाथशचत बएको हनु ु ऩनेछ। ननवाथचन 
सभफन्धी कामथका रानग सभफशन्धत सॊस्था वा सॊघरे आन्तरयक 
कामथववनध फनाई रागू गनुथ ऩनेछ। 

१२. सनभनतको काभ‚ कतथव्म य अनधकाय: ऐनको दपा ३९ भा 
 उशल्रशखत काभ, कतथव्म य अनधकायका अनतरयक्त सनभनतको काभ‚ 

 कतथव्म य अनधकाय देहाम फभोशजभ हनुेछ :- 

(क) सॊस्थाको सभग्र कामथ सञ्चारनभा सदस्महरूको 
यचनात्भक, नसजथनात्भक सहबानगता सनुनशित 
गने‚ 

(ख) सदस्महरूराई ननमनभत रूऩभा सहकायी शशऺा 
प्रदान गने व्मवस्था नभराउन‚े 
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(ग) ऐन तथा मस ननमभावरी फभोशजभ हनु ेननयीऺण‚ 

अनगुभन कामथभा सहमोग ऩरु् माउनकुा साथै प्राप्त 
ननदेशनहरूको कामाथन्वमनको व्मवस्था नभराउन‚े 

(घ) रेखा सऩुरयवेऺण सनभनतफाट प्राप्त सझुावहरू 
कामाथन्वमन गने, गयाउन‚े  

(ङ) सॊस्थाको कामथ सञ्चारनभा ऩायदशशथता कामभ 
याखी सभऩशि शिुीकयण (भनी राउन्डरयङ्ग) 
ननवायण सभफन्धी प्रचनरत कानून फभोशजभका 
व्मवस्थाहरूको कामाथन्वमन गने, गयाउने‚ 

(च) आवश्मकता अनसुाय उऩसनभनतहरू गठन, 
ववघटन तथा शजभभेवायी तोक्ने, 

(छ) सदस्म तथा ऩदानधकायीहरूका रानग 
आचायसॊवहता फनाई रागू गने‚ 

(ज) ववननमभभा उशल्रशखत अन्म कामथहरू गने। 

१३. तदथथ सनभनतको गठन: (१) ऐनको दपा ४३ को उऩदपा (४) 
 फभोशजभ सॊस्थाको दैननक कामथ सञ्चारन गनथ य अको सनभनतको 
 ननवाथचन गयाउन यशजष्ट्रायरे सदस्महरू भध्मेफाट सात जनाको एक 
 तदथथ सनभनत गठन गनुथ ऩनेछ। 

(२) उऩननमभ (१) फभोशजभ तदथथ सनभनत गठन गदाथ 
देहाम फभोशजभका आधाय नरन ुऩनेछ :- 

(क) सानफकभा कामभ यहेको सनभनतको सदस्म वा 
त्मस्तो ऩरयवायको सदस्म हनु नहनुे, 

(ख) एकै ऩरयवायका एकबन्दा फढी सदस्म सनभनतभा 
यहेको हनु नहनुे‚ 
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(ग) सदस्मको नाभभा सॊस्थाको नतनुथऩने बाखा 
नाघेको ऋण वा अन्म फाॉकी फक्मौता यहेको 
हनु नहनु‚े 

(घ) उऩरब्ध बएसभभ जभभा सदस्मको कभतीभा 
तेिीस प्रनतशत भवहरा हनुऩुने। 

१४. रेखा सऩुरयवेऺण सनभनतका ऩदानधकायीको मोग्मता: ऐनको दपा 
 ४४ को उऩदपा (१)  फभोशजभको रेखा सऩुरयवेऺण सनभनतको 
 सॊमोजक तथा सदस्म हनु देहाम फभोशजभको मोग्मता ऩगेुको 
 हनु ुऩनेछ :- 

(क) सभफशन्धत सहकायी सॊस्थाको सदस्मता नरएको 
कभतीभा तीन वषथ ऩूया बएको, 

तय प्रायशभबक साधायण सबाफाट 
ननवाथशचत हनुे रेखा सनभनतका सॊमोजक तथा 
सदस्महरूको हकभा मो खण्ड रागू हनुछैेन,  

(ख) सॊस्थाराई नतनुथ, फझुाउनऩुने फेरुज ु वा बाखा 
नाघेको कजाथ वा फक्मौता यकभ नयहेको, 

(ग) सॊस्थारे आपैँ  वा अन्म ननकामको तपथ फाट 
आमोजना गरयने रेखाऩारन वा रेखाऩयीऺणसॉग 
सभफशन्धत तानरभ नरएको, 

(घ) रेखा सनभनतभा ननवाथशचत हनु न्मूनतभ प्रवीणता 
प्रभाण ऩर तह वा सो सयहको मोग्मता हानसर 
गयेको हनुऩुनेछ। 

१५. सदस्मको यकभ वपताथ: (१) सदस्मरे सदस्मता त्माग गयेको 
 अवस्थाभा ऐनको दपा ५० को  उऩदपा (१) फभोशजभ ननजरे 
 ऩाउनऩुने देहामको यकभ सदस्मता त्माग गयेको आनथथक वषथको 
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 रेखाऩयीऺण प्रनतवेदन ऩारयत बएको तीस ददननबर सभफशन्धत 
 सॊस्थारे ननजराई वपताथ  ददनऩुनेछ :- 

(क) ननजको शेमयको अङ  वकत भूल्म 
फयाफयको यकभ, 

(ख) ननजरे बकु्तानी नरन फाॉकी शेमय राबाॊश 
फाऩतको यकभ, 

(ग) ननजरे बकु्तानी नरन फाॉकी सॊयशऺत ऩुॉजी 
वपताथ फाऩतको यकभ। 

(२) उऩननमभ (१) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए 
ताऩनन सॊस्था घाटाभा गएको  अवस्थाभा सशच चत घाटाको 
यकभ शमेय ऩुॉजीफाट सभानऩुानतक रूऩभा घटाई फाॉकी यहेको 
वहसाफभा भार सदस्मराई ददनऩुने यकभ कामभ गयी वपताथ ददन ु
ऩनेछ। 

(३) ऐनको दपा ५० को उऩदपा (२) फभोशजभ 
सॊस्थाभा जभभा गयेको फचत यकभ सदस्मरे भागेका फखत ब्माज 
सवहत तरुुन्त वपताथ ददन ुऩनेछ। 

तय आवनधक फचतको यकभ ननधाथरयत अवनध बन्दा अगाफै 
वपताथ गनुथ ऩयेभा सॊस्थाको कामथववनध अनसुाय हनुेछ। 

ऩरयच्छेद-४ 

कोष सभफन्धी व्मवस्था 
१६. अन्म कोष सभफन्धी व्मवस्था: (१) सहकायी सॊस्थाको कुनै वषथको 
 खदु फचतको यकभफाट कभतीभा ऩच्चीस प्रनतशत यकभ ऐनको 
 दपा ५४ फभोशजभ जगेडा कोषभा जभभा गयी फाॉकी यहेको 
 यकभराई शत प्रनतशत भानी सोफाट कभतीभा ऩच्चीस प्रनतशत 
 यकभ ऐनको दपा ५५ फभोशजभ सॊयशऺत ऩुॉजी वपताथ कोष य शून्म 
 दशभरव ऩाॉच प्रनतशतरे हनु आउने यकभ ऐनको दपा ५६ 
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 फभोशजभ सहकायी प्रविथन कोषभा छुट्ट्याएय फाॉकी यहेको 
 यकभराई शत प्रनतशत भानी देहाम फभोशजभका कोषहरूभा कभतीभा 
 ऩाॉच प्रनतशत यकभको दयरे छुयाई ववतयण गनुथ ऩनेछ :- 

(क) सहकायी शशऺा कोष, 
(ख) शेमय राबाॊश कोष, 
(ग) कभथचायी फोनस कोष, 
(घ) सहकायी ववकास कोष, 
(ङ) घाटाऩूनतथ कोष, 
(च) साभदुावमक ववकास कोष, 
(छ) शस्थयीकयण कोष, 
(ज) अन्म जोशखभ व्मवस्थाऩन कोष। 

(२) उऩननमभ (१) को खण्ड (ग) फभोशजभको कभथचायी 
फोनस कोषफाट यकभ ववतयण  गदाथ फवढभा तीन भवहनाको 
तरव बन्दा फढी नहनुे गयी यकभ ववतयण गनुथ ऩनेछ। 

 

१७. अनबरेख: (१) ऐनको दपा ५८ को उऩदपा (२) फभोशजभ 
 सहकायी सॊस्थारे आपूरे गयेको  कायोफायको रेखा तथा देहामका 
 अनबरेखहरु सयुशऺत साथ याख्न ुऩनेछ्- 

(क)  अनसूुची-१० फभोशजभको सदस्मता दताथ 
वकताफ, 

(ख)  प्रायशभबक साधायण सबा‚ साधायण सबा‚ 
ववशेष साधायण सबा य सनभनत‚ रेखा 
सऩुरयवेऺण सनभनत‚ उऩसनभनतहरूका 
फैठकहरूको छुट्टाछुटै्ट कायफाही वकताफ‚ 

(ग)  नगदी फही‚ 
(घ)  सहकायी सॊस्थारे अन्म कुनै व्मशक्त वा 

सॊस्था वा सॊघ वा ननकामसॉग कुनै 
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कायोफाय गयेको बए त्मस्तो कायोफाय 
देखाउने दताथ वकताफ‚ 

(ङ)  शेमय दताथ वकताफ‚ 

(च)  भारसाभानको भौज्दात (स्टक) दताथ 
वकताफ‚ 

(छ)  ऋण रेनदेन दताथ वकताफ‚ 

(ज)  फेरुज ुएवॊ सभऩयीऺण खाता‚ 
(झ)  आभदानी‚ खचथ‚ सभऩशि य दावमत्व सभफन्धी 

अरग-अरग खाता तथा सहामक 
खाताहरू‚ 

(ञ)  वहसाफ ऩयीऺा सूची‚ आम वववयण,  शस्थनत 
वववयणऩर य नगद प्रवाह वववयण, 

(ट)  सभम-सभमभा यशजष्ट्रायरे तोवकददएको 
अन्म अनबरेख एवॊ खाताहरू। 

(२) सहकायी सॊस्थारे आफ्नो सॊस्थागत तथा व्मावसावमक 
कायोफायको वववयण सहकायी व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारीभा सभेत 
प्रववि गनुथ ऩनेछ।  

तय मसभा रेशखएको कुनै कुयारे सदस्मको व्मशक्तगत 
फचत रगामतका प्रचनरत कानून फभोशजभ गोप्म यहने सूचना 
अरग्गै सॊयऺण गनथ फाधा ऩरु् माएको भाननन ेछैन।  

(३) सहकायी सॊस्थारे आधायबतू अनबरेख तथा वहसाफ 

वकताफको ऩषृ्ठसयुऺा (ब्माकअऩ)  को व्मवस्था  गनुथ ऩनेछ। 

१८. वववयण उऩरब्ध गयाउन ुऩने: (१) सहकायी सॊस्थारे ऐनको दपा 
 ५९ को उऩदपा (१)  फभोशजभका वववयणहरु भध्मे कायोफायको 
 चौभानसक वववयण चौभानसक अवनध व्मनतत बएको ऩन्र ददन नबर 
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 अन्म वववयण आनथथक वषथ सभाप्त बएको छ भवहना नबर यशजष्ट्राय 
 सभऺ ऩेश गनुथ ऩनेछ।  

(२) यशजष्ट्रायरे सभम सभमभा तोवकददएका अन्म वववयण 
यशजष्ट्रायरे तोकेको सभम सीभा नबर उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ। 

 
 
 

ऩरयच्छेद-५ 

ऋण असरुी तथा फाॉकी फक्मौता 
 

१९. ऋण तथा फाॉकी फक्मौता असरुी: (१) ऐनको दपा ६४ फभोशजभ 
 सहकायी सॊस्थाको ऋण य दपा ६५ फभोशजभ सहकायी सॊस्थाको 
 फाॉकी फक्मौता असरु उऩय गनुथऩने व्मशक्तको जामजेथा नरराभ 
 नफिी गयी असरु उऩय गदाथ सभफशन्धत सहकायी सॊस्थारे देहामको 
 कामथववनध अऩनाउन ुऩनेछ :- 

(क) फाॉकी फक्मौता नतनुथ, फझुाउन ुऩने ठहय बएको 
व्मशक्तको नाभभा फाटोको भमाद फाहेक ऩैँतीस 
ददननबर नतनुथ, फझुाउन ु ऩने यकभ नतनथ, 
फझुाउन वा यकभ नतयी, फझुाइसकेको बए 
त्मसको प्रभाण ऩेश गनथ आउन ु बनी भमाद 
जायी गयी ऩठाउने, 

(ख) खण्ड (क) फभोशजभ भमाद जायी गरयएकोभा 
भमादनबर नतनुथ फझुाउन ु ऩने यकभ नतनथ, 
फझुाउन नआएभा वा नतयी, फझुाइसकेको प्रभाण 
ऩेश नगयेभा ननजको नाभभा नरराभ नफिी गने 
सूचना प्रकाशन गने, 
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(ग) नधतो याखेको घय, जग्गा, जनभन भारऩोत 
कामाथरमफाट योक् का नगयाइएको बएभा योक् का 
गनथ रगाई त्मसको प्रभाण या् ने, 

(घ) नधतो याखेको चर अचर सभऩशिको नरराभ 
नफिी गदाथ नधतोको वववयण, ननजरे फझुाउनऩुने 
सावाॉ, ब्माज य हजाथनाको यकभ सभेत उल्रेख 
गयी चर सभऩशि बए ऩन्र ददन य अचर 
सभऩशि बए ऩैँतीस ददनको भमाद ददई उक्त 
भमादनबर नतनुथ फझुाउन ु ऩने यकभ नफझुाएभा 
नधतो नरराभ नफिी गयी सावाॉ, ब्माज य 
हजाथनाको यकभ असरु उऩय गरयने फायेको 
सूचना सभफशन्धत व्मशक्तराई फझुाई सॊस्थाको 
कामाथरम‚ स्थानीम तहको सभफशन्धत वडा 
कामाथरम य सावथजननक स्थानभा टाॉस्नकुा साथै 
स्थानीम वा यावष्ट्रमस्तयको कुनै एक दैननक 
ऩनरकाभा सूचना प्रकाशन गने, 

तय सभफशन्धत व्मशक्तराई सूचना 
फझुाउन नसवकएको वा ननज पेरा नऩयेको 
खण्डभा दैननक ऩनरकाभा प्रकाशशत सूचना 
फभोशजभ नरराभ नफिीको प्रविमा अगानड 
फढाउन फाधा ऩनेछैन। 

(ङ) नधतो नरराभ नफिी गदाथ कामाथरम खलु्न े
सभमदेशख सरुु गयी फन्द हनुे सभमबन्दा एक 
घण्टा अगानड सभाप्त गनुथऩने, 
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तय नरराभ नफिी हनुे बनी तोवकएको 
ददन नफदा ऩनथ गएभा त्मसको बोनरऩल्ट सोही 
स्थान य सभमभा नरराभ नफिी गनुथ ऩनेछ।  

(च) नधतो नरराभ नफिी गदाथ नरराभ गरयने चर 
अचर सभऩशि यहेको सभफशन्धत वडाको 
प्रनतनननध, भारऩोत कामाथरम वा स्थानीम तहको 
भारऩोत ववषम हेने कभथचायी, सभफशन्धत 
ववषमका प्राववनधक, सभफशन्धत सॊस्थाको 
व्मवस्थाऩक सवहतको सनभनतरे चरन चल्तीको 
भोर कामभ गयी सोही यकभफाट डाॉक फढाफढ 
गयी सरुु गनुथ ऩछथ तथा डाॉक फोल्न उऩशस्थत 
बई डाॉक फढाफढ गने व्मशक्तहरू भध्मे 
सफैबन्दा फढी डाॉक फोल्न े व्मशक्तको नाभभा 
नरराभ नफिी स्वीकृत गने, 

तय सञ्चारक सनभनतका ऩदानधकायी‚ 
रेखा सऩुरयवेऺण सनभनतका ऩदानधकायी‚ 
उऩसनभनतका ऩदानधकायी‚ सॊस्थाभा कामथयत 
कभथचायी य ननजका नशजकका नातेदायरे डाॉक 
फढाफढभा बाग नरन ऩाउने छैन।  

(छ) डाॉक फोल्न सरुु गयी फढाफढ गनेरे डाॉक 
अङ  क फोरेऩनछ सॊस्थाको ववननमभ वा 
आन्तरयक कामथववनधभा तोवकए फभोशजभको 
ढाॉचाको पायाभभा ननजरे फोरेको अङ  क स्ऩि 
खोरी ननजको सहीछाऩ गयाउने। 

(२) उऩननमभ (१) फभोशजभ नरराभ नफिी गदाथ शजल्रा 
प्रशासन कामाथरम वा नरराभ नफिी हनुे ठाउॉ नशजक कुनै 
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सयकायी कामाथरम बए सो कामाथरम य स्थानीम तहको वडा 
कामाथरमका प्रनतनननधराई साऺी याखी भचुलु्का गयाउन ुऩनेछ।   

(३) नरशखत रूऩभा अनयुोध गदाथ सभेत उऩननमभ (२) 
फभोशजभको कुनै कामाथरमको प्रनतनननध उऩशस्थत नबएभा उऩशस्थत 
प्रनतनननध य स्थानीम तहको वडा कामाथरमका प्रनतनननधराई साऺी 
याखी नरराभ नफिी गनुथ ऩनेछ।   

(४) जनु व्मशक्तको चर अचर सभऩशि नरराभ नफिी 
गरयने हो सो व्मशक्तराई नरराभ नफिी हनुे सभम य ठाउॉ तोकी 
उऩशस्थत हनुे सूचना ऩठाउन ुऩनेछ। 

तय त्मसयी नरराभ नफिी हनुे ददन सयोकायवारा व्मशक्त 
उऩशस्थत नबएभा ऩनन नरराभ नफिी गनथ फाधा ऩगेुको भाननन े
छैन। 

ऩरयच्छेद-६ 

एकीकयण तथा ववबाजन 

 

२०. सहकायी सॊस्थाको एकीकयण: (१) ऐनको दपा ६९ फभोशजभ दईु 
 वा दईुबन्दा फढी सॊस्थाहरू एकीकयण गदाथ देहामका शतथ 
 फन्देजहरू ऩूया बएको हनुऩुनेछ :- 

(क) कामथऺ ेर एक अकाथसॉग खशप्टएको वा जोनडएको 
हनुऩुने, 

(ख) एकै ववषम वा प्रकृनतका सॊस्था हनुऩुने वा 
पयक ववषम वा प्रकृनतका बए ताऩनन भूरत् 
एकै ववषमभा प्रनतस्ऩधाथ बएको हनुऩुने, 

(ग) सदस्मको प्रत्मऺ सहबानगता एवॊ रोकताशन्रक 
ननमन्रण कामभ यहनऩुने। 
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(२) उऩननमभ (१) फभोशजभ एकीकयण गदाथ साधायणतमा 
भौजदुा सॊस्थाको कामथऺ रेको आधायभा स्थानीम तहको वडा, 
स्थानीम तह, वा शजल्राको ऺेरनबर ऩनेगयी गनुथ ऩनेछ। 

(३) उऩननमभ (१) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए 
ताऩनन सभफशन्धत सॊघीम भन्रारमको ऩूवथ स्वीकृनत ववना सभवत ्
2049 सार जेठ २ गतेबन्दा अशघ दताथ बएका साझा (सहकायी) 
सॊस्थाहरूराई अको सॊस्थाभा एकीकयण गरयने छैन।  

(४) भवहरा भार सदस्म यहने सॊस्था भवहरा भार सदस्म 
यहन ेसॊस्थाभा एकीकयण गनथ प्राथनभकता ददन ुऩनेछ। 

तय ववशेष रूऩभा वऩछनडएका सभदुामभा स्थावऩत सॊस्थाको 
साङ् गठननक गनतशीरताभा असय ऩने गयी एकीकयण गरयने छैन।  

(५) सॊघहरूको एकीकयण गदाथ ववषमगत कामथ नभल्ने गयी 
गनुथ ऩनेछ। 

२१. एकीकयण सभफन्धी अन्म व्मवस्था: (१) एकीकयणका अन्म शतथ, 
 आधाय य प्रविमा देहाम  फभोशजभ हनुेछन्-  

(क) कुन-कुन सॊस्थाफीच एकीकयण हनुे हो तत ्तत ्
सॊस्थाको साधायण सबाफाट एकीकयण गने 
ननणथम बएको हनुऩुने, 

(ख) एवककृत सॊस्थाको नाभ एवककृत हनु े
सॊस्थाहरुभध्मे कुन सॊस्थाको नाभ याख्न े हो वा 
नमाॉ नाभ के याख्न ेहो सोको उल्रेख गने, 

(ग) सॊस्थाको कामाथरम यहने स्थान उल्रेख गने, 

(घ) एवककृत सॊस्थाको कामथऺ ेर कनत यहने हो सोको 
एवकन गने, 
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(ङ) कुन सॊस्थाको ववननमभ स्वीकाय गने हो वा नमाॉ 
ववननमभ तजुथभा वा सॊशोधन गने हो उल्रेख 
गने,  

(च) शेमय ऩुॉजीको यकभ, ववननमभभा व्मवस्था 
बएका कोषहरुभा यहेको यकभ एवककृत 
सॊस्थाभा के कनत सभावेश गने य सोको 
उऩमोग गने तरयका, 

(छ) एवककृत हनुे सॊस्थाहरुको सभऩशि य दावमत्वको 
व्मवस्थाऩन सभफन्धी ववषम,  

(२) उऩननमभ (१) फभोशजभको उशल्रशखत आधाय य 
प्रविमा ऩूया गयी एवककृत हनुे सॊस्थाहरुको सॊमकु्त साधायण 
सबाफाट देहामका ववषमहरु ऩारयत गनुथ ऩनेछ्- 

(क) अनसूुची-११ फभोशजभको ढाॉचाभा प्रस्ततु 
गरयएको शतथ तथा कामथववनध सभफन्धी वववयण, 

(ख) एवककृत हनुे सॊस्थाहरुको अशघल्रो ददनसभभको 
वासरात, 

(ग) एकीकयण सभफन्धी कामथका रानग अनधकाय 
प्रत्मामोजन गयी प्रनतनननध तोक्ने कामथ, 

(घ) वववाद सभाधान उऩसनभनत गठन गने, 

(ङ) एवककृत सॊघ/सॊस्थाहरुको सभऩशि प्रचनरत 
कानून फभोशजभ नाभसायी गने सभफन्धी ववषम, 

(च) एवककृत सॊघ/सॊस्थाहरुको ऋण, रगानी, ऋण 
असरुी य बकु्तानी, फचत तथा ऋणको व्माज 
दय, सदस्मताको िभसङ््मा, शेमय प्रभाणऩर 
नरनेददन,े कभथचायी व्मवस्थाऩन, कायोफाय 



 

24 

स्थगन जस्ता ववषमहरुभा छुटै व्मवस्था गनुथऩने 
बए सो सभेतको ननणथम गनुथऩने। 

(३) मस ननमभ फभोशजभ एकीकयण हनुे सॊस्थारे 
उऩननमभ (१) य (२) को प्रविमा ऩूया गरयसकेऩनछ स्वीकृनतका 
रानग यशजष्ट्राय सभऺ ऩेश गनुथ ऩनेछ। 

(४) उऩननमभ (३) फभोशजभ ऩेश गदाथ देहामका 
कागजातहरु सॊरग्न गनुथ ऩनेछ्- 

(क) अनसूुची-१२ फभोशजभको ढाॉचाभा प्रस्ततु 
गरयएको सॊमकु्त ननवेदन, 

(ख) अनसूुची-११ फभोशजभको ढाॉचाभा प्रस्ततु 
गरयएको शतथ तथा कामथववनध सभफन्धी वववयण, 

(ग) एकीकयण हनुे सॊस्थाहरुको साधायण सबाफाट 
बएका ननणथमहरुको प्रभाशणत प्रनतनरवऩ, 

(घ) सॊमकु्त साधायण सबाको ननणथमको प्रभाशणत 
प्रनतनरवऩ, 

(ङ) एवककृत हनुे सॊस्थाहरुको ऩनछल्रो आनथथक 
वषथको रेखा ऩरयऺणको प्रनतवेदन, 

(च) अनधकाय प्रत्मामोजनको ऩर, 

(छ) तदथथ सञ्चारक सनभनतको नाभ, थय य ठेगाना 
सवहतको वववयण य नागरयकताको प्रनतनरवऩ, 

(ज) एकीकयण हनुे सॊस्थाको छुट्टाछुटै्ट य सॊमकु्त 
वासरात, 

(५) सॊघ/सॊस्था एक आऩसभा एकीकयण गदाथ 
आवश्मकता अनसुाय देहाम फभोशजभको सवुवधा प्रदान गनथ 
सवकनछे्- 
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(क) एकीकृत हनुे सॊस्थाहरुरे साववकभा स्वीकृनत 
ऩाई कायोफाय गरययहेको कामथऺ ेर जोनडएको 
बएभा सोही कामथऺ ेरका अनतरयक्त व्मवसावमक 

आवश्मकताका आधायभा थऩ कामथऺ ेर सभेत 
प्रदान गनथ सवकनेछ, 

(ख) एकीकयण गदाथ ठूरो कामथऺ ेर यहेको अवस्था 
बए उऩमकु्त स्थानभा सदस्मता सेवा केन्र 
खोल्न ददइनेछ। 

  

२२. सहकायी सॊस्थाको ववबाजन: (१) ऐनको दपा ६९ फभोशजभ 
 सहकायी सॊस्थाको ववबाजन गयी  दईु वा दईुबन्दा फढी सॊस्थाहरू 
 कामभ गदाथ देहामका शतथहरू ऩूया बएको हनु ुऩनेछ :- 

(क)  वचत तथा ऋणको भु् म कायोफाय 
बएको सहकायी सॊस्थाको हकभा सो को 
कामथऺ ेर स्थानीम तहको एक वडाबन्दा 
फढी बएको, 

(ख) ववबाजनको प्रविमाफाट स्थानीमकयण 
गदाथ सॊस्थाहरूको कामथ सञ्चारनभा 
सदस्महरूको सविम सहबानगता तथा 
रोकताशन्रक ननमन्रण कामभ यहन े
अवस्था बएको। 

(२) सहकायी सॊस्था ववबाजन गदाथ भौजदुा कायोफायको 
प्रकृनत अनसुाय ऐनको अनसूुची-३ फभोशजभको ववषमगत वगीकयण 
नभल्ने गयी पयक-पयक बौगोनरक कामथऺ रे कामभ याखी ववबाजन 
गनथ सवकनेछ। 
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ऩरयच्छेद-७ 

नरशक्वडेशन सभफन्धी व्मवस्था 
 

२३. नरशक्वडेटयको ननमशुक्त: (१) ऐनको दपा ७१ को उऩदपा (२) 
 फभोशजभ ऩचास राख रुऩैमाॉसभभको सभऩशि बएको सॊस्थाको 
 हकभा यशजष्ट्रायरे आपू भातहतको अनधकृत कभथचायीराई 
 नरशक्वडेटय ननमकु्त गनथ सक्नेछ। 

(२) उऩननमभ (१) भा उशल्रशखत ऩरयभाणबन्दा फढी 
सभऩशि बएको सहकायी सॊस्थाको हकभा यशजष्ट्रायरे सावथजननक 
रुऩभा सूचना प्रकाशन गयी प्रचनरत कानून फभोशजभ मोग्मता 
ऩगेुको व्मशक्तराई नरशक्वडेटय ननमकु्त गनथ सक्नेछ। 

(३) उऩननमभ (१) य (२) फभोशजभ ननमकु्त 
नरशक्वडेटयराई यशजष्ट्रायरे नरशक्वडेशन सभफन्धी कामथभा आवश्मक 
ननदेशन ददन सक्नेछ। 

२४. नरशक्वडेटयको काभ, कतथव्म य अनधकाय: (१) ऐनको दपा ७० 
 फभोशजभ दताथ खायेज बएको सहकायी सॊस्थाको नरशक्वडेटयको 
 काभ, कतथव्म य अनधकाय देहाम फभोशजभ हनुछे :- 

(क) ववघटन बएका सहकायी सॊस्थाफाट असरु हनु 
फाॉकी यहेको यकभ चकु्ता गनथका रानग सो 
सहकायी सॊस्थाका हारवारा वा सानफकवारा 
सदस्महरू वा भतृ सदस्महरूको जामजेथाफाट 
फाॉकी यकभ ननमभ १९ फभोशजभ असरु उऩय 
गने, 

(ख) ववघटन बएका सहकायी सॊस्थासॉग कुनै साहकुो 
कुनै यकभ फाॉकी रानगयाखेको यहेछ य सो 
सॊस्थाकै वहसाफवकताफभा चढाइएको यहेनछ बन े
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त्मस्ता साहरुाई मो मनत भमादनबर सो यकभको 
दावा गनथ आउन ु बनी वा सो फाॉकी रागेको 
प्रभाशणत नबएसभभ त्मनत यकभ ववतयण 
नगरयमोस ् बनी दाफी गनथ आउन ु बनी सूचना 
जायी गने,  

(ग) साहहुरूभध्मे कसराई प्राथनभकता ददन े बने्न 
प्रश् न उठेभा त्मसको ननणथम गने, 

(घ) सहकायी सॊस्था ववघटन गने नसरनसराभा 
सहकायी सॊस्थाको जामजेथा जभभा गने य 
ववतयण गने सभफन्धभा आवश्मक ननदेशन ददने, 

(ङ) सहकायी सॊस्थारे गयेको वा सहकायी सॊस्थाको 
ववरुिभा गरयएको दाफीको सभफन्धभा दवैु ऩऺ 
फीचभा नभराऩर गयाउने, 

(च) ववघटनका रानग आवश्मक देखेभा सदस्महरूको 
फैठक  फोराउने, 

(छ) सहकायी सॊस्थाको खाता फही, कागजात, नरखत 
य जामजेथाको शजभभा नरने, 

(ज) सहकायी सॊस्थाको सभऩशि य दावमत्व मवकन 
गने, 

(झ) सहकायी सॊस्थाको सभऩशि फेच नफखन गने, 
(ञ) सयोकायवाराहरूसॉग सभेतको ऩयाभशथभा सहकायी 

सॊस्थाको जामजेथा ववतयण गने मोजना तमाय 
गयी त्मसको ववतयण गने। 

(२) उऩननमभ (१) फभोशजभको अनधकायको प्रमोग गदाथ 
नरशक्वडेटयरे आवश्मक सभझेभा सहकायी सॊस्थाको गठन, काभ, 

कतथव्म, सभऩशि वा अन्म कुयाको सभफन्धभा आवश्मक जानकायी 
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प्राप्त गनथ सभफशन्धत सयोकायवारा य सॊस्था वा सॊघको कुनै 
कभथचायीराई आपू सभऺ उऩशस्थत गयाई सोधऩछु गनथ सक्नेछ।  

२५. नरशक्वडेशन ननमन्रण गने यशजष्ट्रायको अनधकाय: ननमभ २४ 
 फभोशजभको अनधकाय प्रमोग गयी नरशक्वडेटयरे गयेको काभराई 
 यशजष्ट्रायरे दोहोर् माई हेयी देहाम फभोशजभ गनथ सक्नेछ :- 

(क) ननदेशन ववऩयीत नरशक्वडेटयरे जायी गयेको 
आदेश खायेज गनथ‚ फदल्न वा आवश्मकतानसुाय 
अको आदेश जायी गनथ,  

(ख) सॊस्था वा सॊघको खाता फही, कागजात, नरखत 
य जामजेथाहरू ऩेस गयाउन,  

(ग) ननमभ २४ फभोशजभको नरशक्वडेटयको 
अनधकायभा आपूराई उऩमकु्त रागेको हद-
फन्देज तोवकददन,  

(घ) नरशक्वडेटयरे जाॉचेको वहसाफ वकताफको 
प्रनतवेदन नरन,  

(ङ) ननमभ २४ को खण्ड (ङ) फभोशजभ नभराऩर 
गयाउने य खण्ड (ञ) फभोशजभ जामजेथा 
ववतयण गने सभफन्धभा साभान्म नसिान्त 
ननधाथयण गरयददन,  

(च) नरशक्वडेटयरे ऩाउने ऩारयश्रनभक एवॊ बिाको 
नननभि आवश्मक ननदेशन ददन,  

(छ) नरशक्वडेटयराई ऩदफाट हटाई अको ननमकु्त 
गनथ।   

२६. दावमत्व बकु्तानी: (१) ऐनको दपा ७० अन्तगथत दताथ खायेज वा 
 ववघटन बएको सहकायी सॊस्थाको कोषफाट देहाम फभोशजभको 
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 प्राथनभकतािभ अनसुाय देहामको कामथका रानग खचथ गनथ 
 सवकनछे:- 

(क) ववघटनको काभको नननभि बएका खचथहरू 
पछ् र्मौट गनथ,  

(ख) सदस्मराई फचतको यकभ बकु्तानी गनथ‚ 
(ग) कभथचायीको तरफ बिा ददन,  

(घ) ऋण बकु्तानी गनथ,  
(ङ) अन्म बकु्तानी ददनऩुने यकभहरू ददन,  

(च) शेमय ऩुॉजी वपताथ ददन,  

(छ) राबाॊश नफाॉनडएको सभमजनतको हकभा राबाॊश 
ववतयण गनथ।   

(२) कुनै सहकायी सॊस्थाको ववघटनको काभ सभाप्त 
बइसकेऩनछ ऩनन सो सॊस्थाको कुनै साहरेु ऩाउनऩुने यकभ नरन 
नआएभा ववघटनको काभ सभाप्त बएको नभनतरे तीन भवहनानबर 
उक्त सॊस्थाको कोष उऩय त्मस्तो साहरेु आपूरे ऩाउनऩुने 
यकभको रानग दाफी गरयसक्न ुऩनेछ य सो भमाद नाघेऩनछ ऩयेको 
दाफी उऩय कुनै कायफाही हनुे छैन।  

२७. नरशक्वडेशनऩनछको सभऩशिको उऩमोग: (१) ऐनको दपा ७२ 
 फभोशजभ सहकायी सॊस्थाको नरशक्वडेशन ऩिात ् ननमभ २६ 
 फभोशजभ सफै दावमत्व बकु्तान गयी फाॉकी यहेको सभऩशि यशजष्ट्रायको 
 ननदेशन फभोशजभ देहामको प्राथनभकतािभ अनसुाय हस्तान्तयण गनथ 
 सवकनछे :- 

(क) ववघवटत सहकायी सॊस्थाको कामथऺ रेभा सेवा 
ऩरु् माउन सक्ने नशजकको सोही प्रकृनतको अन्म 
कुनै सहकायी सॊस्था,   
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(ख) ववघवटत सहकायी सॊस्था सदस्म बएको सोही 
प्रकृनतको भानथल्रो सॊघ। 

(२) उऩननमभ (१) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩनन 
प्रदेश सयकायरे भन्रारमको नसपारयसभा ननमभ २६ को उऩननमभ 
(१) अनसुाय खचथ गरयसकेऩनछ फाॉकी यहन आएको सहकायी 
सॊस्थाको कोषको यकभ सहकायी आन्दोरनराई मोगदान ऩरु् माउन े
अन्म कुनै ननकामराई हस्तान्तयण गनथ वा स्थानीम साभदुावमक 
शशऺा वा स्वास््मसॉग सभफशन्धत वा भवहरा, फारफानरका तथा 
ज्मेष्ठ नागरयकराई प्रत्मऺ पाइदा ऩगु्ने स्थानीम साभदुावमक 
ववकासको प्रमोजनका रानग हस्तान्तयण गनथ सक्नेछ।  

ऩरयच्छेद-८ 

ववववध 

२८. यशजष्ट्रायको काभ, कतथव्म य अनधकाय: (१) ऐनभा उशल्रशखत काभ, 
 कतथव्म य अनधकायको अनतरयक्त यशजष्ट्रायको काभ, कतथव्म य 
 अनधकाय देहाम फभोशजभ हनुछे :- 

(क) सहकायी सॊस्था वा सॊघ दताथ गनथका रानग 
ऩयेको दयखास्त उऩय आवश्मक जाॉचफझु गयी 
दताथ गने य दताथको प्रभाणऩर ददन‚े 

(ख) ऐन य मस ननमभावरीको अधीनभा यही 
सहकायी सॊस्थारे आफ्नो कामथसञ्चारन गनथ 
फनाएको ववननमभ स्वीकृत गने‚ 

(ग) ऐन य मस ननमभावरीको अधीनभा यही 
सहकायी सॊस्थाको एकीकयण, ववबाजन तथा 
कामथऺ ेर ऩनु् ननधाथयणसभफन्धी कामथ गने, 

(घ) ननमनभतरूऩभा सहकायी सॊस्थाको ननयीऺण तथा 
वहसाफ वकताफ जाॉच गनुथका साथै स्थावऩत 
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सूचना प्रनतवेदन प्रणारीका आधायभा सहकायी 
सॊस्थाहरूको ननयन्तय अनगुभन गयी आवश्मक 
ननदेशन ददन‚े 

(ङ) सहकायी सॊस्थाहरूको रेखाऩयीऺणको ननमनभत 
अनगुभन गयी ननधाथरयत अवनधनबर रेखाऩयीऺण 
नगयाउने सहकायी सॊस्थाहरूको रेखाऩयीऺण 
गयाउन सक्नछे‚ 

(च) ववऩन्न ग्राभीण भवहरा, अऩाङ् गता बएका व्मशक्त, 

भकु्त कभैमा, भकु्त हनरमा, बनूभहीन कृषक, 

फेयोजगाय श्रनभक य दनरत तथा अल्ऩसङ् ्मक 
जनजानतसभेतका सीभान्तकृत सभूहको सहकायी 
खेतीऩाती वा सदस्मको श्रभ वा सीऩभा 
आधारयत स्व-योजगायीका उद्योगधन्दा प्रविथन 
गनथ मोजना तथा कामथिभ तजुथभा गयी स्वीकृत 
बए फभोशजभ कामाथन्वमन गने‚ 

(छ) सहकायी व्मवसाम‚ कृवष उऩजको भूल्म 
शङृ् खरा ववकास एवॊ तत्सभफन्धी अन्तयसहकायी 
कायोफायका आमोजनाहरूराई सहमोग ऩरु् माउन‚े 

(ज) सहकायी शशऺा तथा तानरभ विमाकराऩहरूको 
तजुथभा‚ सञ्चारन तथा ववस्तायका कामथहरूको 
सभन्वम गने‚ 

(झ) सहकायी सॊस्थाहरूको ववकास‚ सहकायी नसिान्त‚ 

भूल्म भान्मताहरूको प्रचरन तथा सहकायी 
सॊस्थाहरूभा सशुासन कामभ गयाउनका रानग 
आवश्मक ननदेशन गने‚ 
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(ञ) ऐन‚ मस ननमभावरी अन्तगथत फनेका ननदेशशका‚  
भाऩदण्ड‚ कामथववनध तथा ववननमभ फभोशजभ कामथ 
नगने सहकायी सॊस्थाहरूराई ऐनभा बएको 
व्मवस्था फभोशजभ जरयफाना तथा अन्म कायफाही 
गने‚ 

(ट) आनथथक वषथ सभाप्त बएको तीन भवहनानबर 
सहकायी सॊस्थाको वावषथक ननयीऺण प्रनतवेदन 
भन्रारमभा ऩेस गने‚ 

(ठ) ननष्ट्कृम अवस्थाभा यहेका साझा सहकायी 
सॊस्थाहरूराई सकृम फनाउन आवश्मक कामथ 
गने, 

(ड) सहकायी सॊस्थाको सेवा केन्र, सङ्करन केन्र 
तथा नफिी केन्र सञ्चारनको अनभुनत ददने, 

(ढ) प्रचनरत कानून फभोशजभ सहकायीहरुरे प्राप्त 
गने छुट सवुवधा, सहनुरमत उऩरब्ध गयाउन 
आवश्मक जाॉचफझु गयी नसपारयस गने, 

(ण) ऐन‚ मस ननमभावरी य अन्तगथत फनेका 
ननदेशशका‚ भाऩदण्ड‚ कामथववनध तथा 
भन्रारमफाट प्राप्त ननदेशन फभोशजभका अन्म 
कामथहरू गने।   

(2) यशजष्ट्रायरे ऐन तथा मस ननमभ फभोशजभ आपूराई 
प्राप्त अनधकायहरूभध्मे केही अनधकाय आवश्मकता अनसुाय आपू 
भातहतका अनधकृतराई प्रत्मामोजन गनथ सक्नेछ।  

२९. वावषथक प्रनतवेदनभा सभावेश हनुऩुने वववयण: ऐनको दपा ८० भा 
 उशल्रशखत वववयणको अनतरयक्त यशजष्ट्रायरे ऩेश गने वावषथक 
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 ननयीऺण प्रनतवेदनभा सभावेश हनुऩुने अन्म ववषमहरू भन्रारमरे 
 ननधाथयण गये फभोशजभ हनुछे। 

३०. ऋण रगानी सभफन्धी व्मवस्था: (१) सॊस्थारे सदस्महरुराई ऩाॉच 
 राख रुऩैमाॉ बन्दा फढी ऋण प्रदान गदाथ जभानत वा सयुऺण 
 नरएय भार ऋण प्रदान गनुथ ऩनेछ। 

(२) उऩननमभ (१) फभोशजभ ऋण प्रदान गदाथ एकै 
व्मशक्तराई सॊस्थाको तत्कार कामभ यहेको कुर ऩुॉजीकोषको फीस 
प्रनतशतबन्दा फढी नहनुे गयी प्रदान गनुथ ऩनेछ। 

३१. प्रनतनननध ऩठाउन सवकन:े (१) ऐनको दपा १०५ फभोशजभ 
 सॊघको साधायण सबाभा प्रनतनननध ऩठाउॉदा सॊघको ववननमभभा 
 व्मवस्था बए फभोशजभ सदस्म सॊस्थाको सदस्म सङ््माको 
 अनऩुातको आधायभा फढीभा ऩाॉच जनासभभ ऩठाउन सवकनेछ। 

(२) उऩननमभ (१) फभोशजभ सभफशन्धत सॊस्थारे 
प्रनतनननध ऩठाउॉदा भतानधकाय प्रमोग गने प्रनतनननध तोकी ऩठाउन ु
ऩनेछ।  

३२. अन्तय सहकायी कायोफाय: (१) ऐनको दपा १०८ फभोशजभ अन्तय 
 सहकायी कायोफाय गदाथ सॊरग्न सॊस्थाहरूको ववननमभभा ननधाथरयत 
 सदस्महरूको आवश्मकताको आधाय नरएको हनु ुऩनेछ।  

(२) सॊघरे सदस्मस्तयका स्थानीम उत्ऩादनको भूल्म 
शङृ् खरा ववकाससॉग सभफशन्धत अन्तय सहकायी कायोफायराई 
फढवा ददने गयी सॊमोजन गनथ सक्नेछ। 

(३) अन्तय सहकायी कायोफायभा सॊरग्न ववनबन्न 
सॊस्थाहरूरे आफ्ना सदस्महरूफाट उत्ऩाददत उऩज अग्रणी सॊस्था 
(नरड को-अऩयेवटब) को अवधायणाफाट कुनै एक सॊस्थाभापथ त 
सङ्करन‚ प्रशोधन एवॊ फजायीकयण गने व्मवस्था नभराउन े गयी 
एकीकृत मोजना सञ्चारन गनथ सक्नेछन।्  
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(४) सहकायी सॊस्थारे ववननमभभा व्मवस्था गयी ववद्यतुीम 
प्रणारी भापथ त ् आफ्ना सदस्मरे नेऩार बयको कुनै सहकायी 
सॊस्थाफाट आफ्नो खाताभा यकभ जभभा गनथ य शझक्न सक्ने गयी 
अन्तय सहकायी कायोफाय गनथ सक्नेछ। 

३३. सदस्म सेवा केन्र वा सभऩकथ  कामाथरम खोल्न े सभफन्धभा:     
 (१) कुनै सहकायी सॊस्थारे आफ्ना सदस्महरुराइथ सहज रुऩभा 
 सेवा प्रदान गने उद्देश्मरे सदस्म सेवा केन्र वा सभऩकथ  कामाथरम 
 स्थाऩना गयी सञ्चारन गनथ यशजष्ट्रायफाट अनभुनत नरनऩुने छ। 

(२) उऩननमभ (१) फभोशजभ अनभुनत नरॊदा देहाम 
फभोशजभका प्रविमा ऩूया गनुथ ऩनेछ:- 

(क) साधायण सबाफाट स्थान सवहत स्ऩि ननणथम 
बएको हनुऩुने, 

(ख) सॊस्थाको कुर सदस्म सङ््माको ऩवहरो एक 
हजाय ऩनछको प्रत्मेक हजायभा एकवटाका दयरे 
सेवा केन्र वा सभऩकथ  कामाथरम खोल्न 
सवकनछे, 

(ग) शेमय ऩुॉजी कभतीभा एक कयोड ऩचास राख 
हनुऩुने, 

(घ) ऩनछल्रो आनथथक वषथको रेखाऩरयऺण 
प्रनतवेदनभा सॊस्था नापाभा देशखएको हनुऩुने, 

(ङ) प्राथनभक ऩुॉजीकोष य वचतको अनऩुात १:१५ 
हनुऩुने, 

(च) साधायण सबा सञ्चारक य रेखा सनभनतको 
ननवाथचन ननमनभत बएको हनुऩुने, 

(छ) सदस्म सशशक्तकयणभा सहमोग ऩगु्ने अवस्था 
बएको हनुऩुने, 
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(३) उऩननमभ (२) फभोशजभ प्रविमा ऩूया गयी उऩननमभ 
(१) फभोशजभको अनभुनत नरन देहाम फभोशजभ कागजातहरु ऩेश 
गनुथ ऩनेछ:- 

(क) अनभुनत भाग गरयएको सॊस्थाको ऩर, 
(ख) साधायण सबाको प्रभाशणत ननणथम प्रनतनरवऩ, 
(ग) सॊस्था दताथ प्रभाणऩरको प्रभाशणत प्रनतनरवऩ, 
(घ) ववननमभको प्रनतनरवऩ, 
(ङ) ऩनछल्रो आनथथक वषथको रेखाऩरयऺण 

प्रनतवेदनको प्रनतनरवऩ, 
(च) कय चकु्ता प्रभाण ऩरको प्रनतनरवऩ, 
(छ) सञ्चारक सनभनतका ऩदानधकायीको नाभ ठेगाना 

य सभऩकथ  नभवय खरेुको वववयण, 
(ज) सेवा केन्र यहने स्थानको नक्साङ्कन, 
(झ) सञ्चारन हनुे सेवा केन्र वा सभऩकथ  

कामाथरमफाट सेवा प्राप्त गने सदस्मको भाग 
ननवेदन य ननजहरुको शमेय प्रभाणऩर य 
नागरयकताको छाॉमा कवऩ  

(ञ) सभफशन्धत स्थानीम तहको सहभनत ऩर, 

(ट) सभफशन्धत शजल्रा सॊघको नसपारयस ऩर। 

(४) सॊघरे सदस्म सेवा केन्र वा सभऩकथ  कामाथरमको 
अनभुनतका रानग उऩननमभ (२) को खण्ड (क), (घ), (च)  य 
(छ) को प्रविमा ऩूया गयी उऩननमभ (३) को खण्ड (क), (ख), 
(ग), (घ), (ङ), (च) य (छ) भा उशल्रशखत कागजातहरु ऩेश 
गनुथऩने छ। 
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३४. वववाद ननरूऩण सनभनतको गठन: (१) ऐनको दपा ११० 
 फभोशजभको वववाद ननरूऩण सनभनतको गठन देहाम फभोशजभ 
 हनुेछ:- 

(क) यशजष्ट्रायरे तोकेको व्मशक्त          - सॊमोजक 

(ख) प्रदेश सहकायी ववकास 

फोडथको प्रनतनननध               - सदस्म 

(ग) प्रदेश सहकायी सॊघको प्रनतनननध          - सदस्म  

(२) उऩननमभ (१) फभोशजभको सनभनतरे वववादसॉग 
सभफशन्धत सहकायी सॊस्थाका एक-एक प्रनतनननधहरूराई फैठकभा 
आभशन्रत गनुथऩनेछ। 

(३) उऩननमभ (१) फभोशजभको सनभनतरे आफ्नो 
कामथववनध आपैँ  तम गनथ सक्नेछ। 

३५. भदु्दाको प्रनतयऺा सभफन्धी व्मवस्था: ऐनको  ऩरयच्छेद १६ फभोशजभ 
 सभस्माग्रस्त सॊस्था वा सॊघको सभफन्धभा व्मवस्थाऩन सनभनतरे 
 गयेको ननणथम वा काभ कायफाहीको ववषमभा कुनै अदारत वा 
 अधथन्मावमक ननकामभा भदु्दा वा वववाद ऩयेभा सोको प्रनतयऺा भु् म 
 न्मामानधवक्ताको कामाथरमफाट खवटएको सयकायी वकीरफाट 
 हनुेछ। 

३६. जानकायी ददनऩुने: मस ननमभावरीभा अन्मर जनुसकैु कुया 
 रेशखएको बएता ऩनन प्रदेशको ननमभन ऺेरानधकाय अन्तगथत यहेको 
 सहकायी सॊस्थारे अनभुनत नरई सेवा केन्र वा सभऩकथ  कामाथरम 
 वा सॊकरन केन्र वा अन्म भाध्मभफाट सेवा सञ्चारन गदाथ 
 सभफशन्धत स्थानीम तहभा जानकायी ददन ुऩनेछ।  

३७. प्रदेश सहकायी ववकास फोडथको काभ, कतथव्म य अनधकाय:  ऐनको 
 दपा १२० को उऩदपा (५) फभोशजभ फोडथको काभ, कतथव्म य 
 अनधकाय देहाम फभोशजभ हनुछे्- 
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(क) सहकारयताको भाध्मभफाट सहकायी ऺेरको 
प्रफिथन तथा ववकासका रानग आवश्मक 
नीनतहरु तजुथभा गयी प्रदेश सयकाय सभऺ ऩेश 
गने, 

(ख) सहकायी ववकाससॉग सभवशन्धत नीनत ननभाथण य 
ववकास मोजना तजुथभाको रानग प्रदेश 
सयकायराइथ आवश्मक सहमोग ऩमुाथउने, 

(ग) सहकायी सॊघ/सॊस्थाहरुको ववकास एवभ ्
प्रविथनका रानग तम बएका नीनतहरुको 
कामाथन्वमन गने गयाउने, 

(घ) सहकायी ववकास कोष खडा गयी सहकायी 
सॊघ/सॊस्थाराइथ ऋण अनदुान प्रदान गने वा 
आवश्मक ऩुॉजी उऩब्ध गयाउने, 

(ङ) सहकायी सभफन्धी आवश्मक अध्ममन 
अनसुन्धान गयाउने, 

(च) सहकायी सॊघ/सॊस्थाहरुराइथ आवश्मक 
प्राववनधक सहमोग उऩरब्ध गयाउने, 

(छ) सॊघीम सयकाय, प्रदेश सयकाय, स्थानीम तह, 
सहकायी सॊघ/सॊस्था, गैय सयकायी सस्था फीच 
आवश्मक सभन्वमात्भक सहमोग ऩमुाथउने, 

(ज) स्वदेशी तथा ववदेशी रगानीकताथ ववनबन्न 
सॊघ/सॊस्था य प्रदेश सयकाय फीच सहकायीको 
ऺेरभा औधोनगक ववकासका रानग सॊमकु्त 
रगानीका रानग सहमोगात्भक बनूभका ननवाथह 
गने, 
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(झ) सहकायीताको भाध्मभफाट ननभन स्तयका 
व्मशक्तहरुको आनथथक तथा साभाशजक स्तयभा 
सधुाय ल्माउन े ववनबन्न विमाकराऩहरु सञ्चारन 
गने, 

(ञ) सहकायीका सदस्महरुभा उद्यभशीरताको 
ववकास गयाउने, 

(ट) सहकायी ऺेरफाट हनु े उत्ऩदान प्रशोधन य 
फजायीकयणभा सहमोग ऩमुाथउने, 

(ठ) सहकायी शशऺाको ववकास य ववस्ताय गने, 
(ड) सहकायीको ऩूवाथधाय ववकासभा सहमोग ऩमुाथउने, 
(ढ) सहकायी ववकासका नमाॉ नमाॉ ऺेरहरु ऩवहचान 

गयी जोशखभ य रगानीका दृविरे साधायणतमा 
सहकायी सॊघ/सॊस्थाहरुरे सञ्चारन गनथ 
नसकेका सभबाव्म व्मावसावमक आमोजनाहरु 
सञ्चारन गने गयाउने, 

(ण) सहकायी आन्दोरनको सदुृढीकयणभा सहामता 
ऩमुाथउने, 

(त) सहकायी भूल्म भान्मता य नसिान्तको ऩरयऩारना 
गयाउने, 

(थ) सहकायीताको प्रचाय प्रसाय य सूचनाको 
भाध्मभफाट आभजनभानसभा सहकायी प्रनत 
सकायात्भक जागयण ल्माउने, 

(द) व्मवस्थाऩन य व्मवसावमक तथा सीऩभूरक 
प्रशशऺण कामथिभहरु सञ्चारन गने गयाउने, 

(ध) नवीन प्रववनधको प्रमोगभा सहमोग ऩमुाथइ 
सहकायी ऺेरराइथ प्रनतस्ऩधी फनाउने, 
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(न) सहकायीको प्रविथन य ववकाससॉग सभफशन्धत 
अन्म कामथहरु गने। 

३८. उऩाध्मऺ य सदस्म सशचवको काभ, कतथव्म य अनधकाय: ऐनको 
 दपा १२१ को उऩदपा (२) फभोशजभ उऩाध्मऺ य सदस्म 
 सशचवको काभ कतथव्म य अनधकाय फोडथको ववननमभावनरभा तोवकए 
 फभोशजभ हनुेछ। 

३९. भाऩदण्ड, ननदेशशका वा कामथववनध ववननमभावरी फनाउन सक्न:े  
 (१) मस ननमभको अनधनभा यही भन्रारमरे आवश्मकता अनसुाय 
 भाऩदण्ड ननदेशशका य कामथववनध तथा प्रदेश सहकायी ववकास 
 फोडथरे प्रदेश सयकायको स्वीकृनतभा आवश्मकता अनसुाय 
 ववननमभावरी फनाइथ रागू गनथ  सक्नछे। 
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अनसूुची-१ 

(ननमभ ५ को उऩननमभ (१) को खण्ड (क) सॉग सभफशन्धत) 
बावी मोजना य कामथिभ 

 

सॊस्था/सॊघको नाभ :- 
ठेगाना :- 
(क) उद्देश्म :- 

(१) ......... .............. ................ ............. ........... ............ 
(२) ......... .............. ................ ............. ........... ............ 
(३) ......... .............. ................ ............. ........... ............ 

(ख) कामथहरू :- 
(१) ......... .............. ................ ............. ........... ............ 
(२) ......... .............. ................ ............. ........... ............ 
(३) ......... .............. ................ ............. ........... ............ 
(४) ......... .............. ................ ............. ........... ............ 
(५) ......... .............. ................ ............. ........... ............ 
(६) ......... .............. ................ ............. ........... ............ 

  (ग) आगाभी तीन वषथऩनछको अवस्था प्रऺऩेण 

   १. सदस्मता ववस्ताय रक्ष्म 

 वववयण ऩवहरो वषथ दोस्रो वषथ तेस्रो वषथ कैवपमत 

 सदस्म (सॊघ सॊस्था) सङ्् मा     

-भवहरा     

-ऩरुुष 
    

-जभभा     

 जभभा सदस्मभा दनरत 
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  (२) व्मावसावमक सेवा ववस्ताय रक्ष्म   

वववयण ऩवहरो वषथ दोस्रो वषथ तेस्रो वषथ कैवपमत 

 सदस्म (सॊघ सॊस्था) सङ्् मा     

-ऩरयभाण (......)     

-यकभ (रु.)     

-राबाशन्वत हनु ेसदस्म (जना)  

 

   

 सदस्म (सॊघ सॊस्था)राई वस्त ु वा 
सेवा नफिी 

    

-ऩरयभाण (......)  

 

   

-यकभ (रु.)  

 

   

-राबाशन्वत हनु ेसदस्म (जना)     

 सदस्म (सॊस्थाका सदस्म) राई 
योजगायीको अवसय सजृना 

-प्रत्मऺ ऩूणथकारीन (जना) 
-अप्रत्मऺ ऩूणथकारीन (वषथभा 
२,०८० घण्टाको १ जनाको 
वहसाफभा जभभा जना) 

    

 सदस्म (सॊस्थाका सदस्म) राई 
ऋण सेवा (वावषथक) 

— यकभ (रु.) 
— जना 

    

— सदस्म (सॊस्थाका सदस्म) राई 
फचत सेवा (भौज्दात) 

— यकभ (रु.) 
— जना 
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(३) सहकायी गनतववनध ववस्ताय रक्ष्म 

वववयण ऩवहरो वषथ दोस्रो वषथ तेस्रो वषथ कैवपमत 

 सदस्म शशऺा (वावषथक जना)  

 

   

 गाउॉ/टोर/उऩऺेरीम सदस्म 
फैठकहरू आमोजना (वावषथक 
ऩटक) 

 

 

   

 साभदुावमक ववकासका मोजनाहरू 
सञ्चारन 

 

    

(घ) ऩुॉजीको स्रोत य उऩमोग 

वववयण ऩवहरो वषथ दोस्रो वषथ तेस्रो वषथ कैवपमत 

 आवश्मकता  

 

   

— स्थीय ऩुॉजीतपथ  (घय, जग्गा, 
कायखाना, उऩकयण, पननथचय 
आदद) 

 

 

   

— चारू ऩुॉजीतपथ  (भौज्दात 
भारसाभान, उधायो नफिी, नगद 
भौज्दात आदद) 

    

— ऋण रगानीतपथ      

— जभभा     

 स्रोत 
    

— शेमय ऩुॉजी     

— जगडेा कोष     

— अन्म (......)     

— सदस्मको फचत (सदस्मराई     
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ऋण ददन भार) 

जभभा     

 

. कामाथन्वमन शजभभेवायी फाॉडपाॉड 

(ङ) सञ्चारक सनभनतको शजभभेवायी 
 . 
 . 
 . 
 . 
 

(च) रेखा सऩुरयवेऺण सनभनतको शजभभेवायी 
  . 
  . 
  . 
  . 
(छ) व्मवस्थाऩन कभथचायीहरूको शजभभेवायी 
  . 
  . 
  . 
  . 
(ज) प्रत्मेक सदस्मको शजभभेवायी 
  . 
  . 
  . 
  . 
(झ) कामथमोजनाफाट सदस्म (सॊस्थाका सदस्म)हरूको जीवनभा ऩने प्रबावका सूचकहरू 

 

 

 (ञ) कामाथन्वमन प्रगनतको सभीऺा एवॊ जवापदेही स्थाऩना ववनध  
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अनसूुची-२ 

(ननमभ ५ को उऩननमभ (१) को खण्ड (ख) सॉग सभफशन्धत) 

शेमय सङ््मा य शेमय यकभको वववयण पायभको ढाॉचा 
 

 

नस. 
नॊ. 

फाजेको 
नाभ, 
थय 

फाफकुो 
नाभ, 
थय 

ऩनत वा 
ऩत् नीको 
नाभ, थय 

आवदेकको 
नाभ�, थय 

उभेय ठेगाना ऩेसा 

सदस्मरे नरन स्वीकाय गयेको 
शेमयको वववयण 

सभऩकथ  
नॊ. 

औॊठाछाऩ 

पोटो य 
पोटोभा 
ऩने गयी 
सहीछाऩ 

 

प्रनतशेमय 
यकभ रु. 

खरयद 
शेमय 
सङ््मा 

शेमयको 
जभभा 

यकभ रु. 
1.   

 
          

2.   
 

          

3.   
 

          

4.   
 

          

5.   
 

          

6.   
 

          

7.   
 

          

8.   
 

          

9.   
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अनसूुची-३ 

 (ननमभ ५ को उऩननमभ (१) को खण्ड (घ) य ननमभ २२ को उऩननमभ (२)सॉग 
सभफशन्धत)  

बयऩाईको ढाॉचा 
 

बयऩाई दादै प्रस्ताववत..................... सहकायी सॊस्था नर. को तदथथ सञ्चारक सनभनतका 
....................... श्री ........................ .........................आगे उक्त सहकायी सॊस्था 
नर. का सदस्महरूको............प्रायशभबक बेराको नभनत...................को ननणथम फभोशजभ 
प्रनतशेमय रु...........।– का दयरे............... जनाफाट जभभा ........................... 
वकिाको हनु आउने जभभा यकभ रु. ..................................................... 
(अऺयेवऩ.......................................... भार) य प्रवेश शलु्क प्रनतव्मशक्त रु. .........।– 

का दयरे हनु आउने रु. ................।– (अऺयेवऩ........ ...............................भार) 
गयी जभभा रु. ................।– (अऺयेवऩ............................................. भार) 
सहकायी सॊस्था दताथ बएऩनछ सॊस्थाको नाभभा फैङ्क खाता खोरी जभभा गने कफोर गयी 
उक्त यकभ भैरे फशुझनरई मो बयऩाई सही छाऩ गयी  ...................... कामाथरमभा ऩेस 
गयेको छु। प्राप्त यकभ हार भेयो ..........................भा यहेको ............वहसाफ नॊ. 
........................भा जभभा गयी फैङ्क बौचय दाशखरा गयेको छु। उक्त यकभ सॊस्था दताथ 
बई ननमभानसुाय सॊस्थाको आफ्नै खाता नखोरेसभभ चरन नगयी सयुशऺत याख्नछुे य सॊस्थाको 
फैङ्क खाता खोरेऩनछ तत्कारै दाशखरा गनेछु। पयक ऩयेभा कानून फभोशजभ कायफाही 
बएभा भेयो भञ्जुयी छ।   

 

इनत सॊवत ्२०...... सार ........  भवहना .... गते योज ....शबुभ।्
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अनसूुची-४ 

(ननमभ ५ को उऩननमभ (१) को खण्ड (ङ) सॉग सभफशन्धत)  
तदथथ सञ्चारक सनभनतका सदस्महरूको वववयण पायाभको ढाॉचा 

नस. 
नॊ. 

फाजेको 
नाभ, 
थय 

फाफकुो 
नाभ, 
थय 

ऩनत वा 
ऩत् नीको 
नाभ, थय 

सञ्चारकको 
नाभ, थय 

ऩद ठेगाना ऩेसा 
ननवाथशचत 
नभनत 

फहार 
यहने 
अवनध 

औॊठाछाऩ 

पोटो य 
पोटोभा 
ऩने गयी 
सहीछाऩ 

सभऩकथ  
नभफय 

कैवपमत 

१.   
 

        
 

 

 

 

२.   
 

          

३.   
 

          

४.   
 

          

५.   
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अनसूुची-५ 

(ननमभ ५ को उऩननमभ (१) को खण्ड (च) सॉग सभफशन्धत) 

स्व-घोषणाऩरको ढाॉचा 
 

 प्रस्ताववत श्री .................................. सहकायी सॊस्था नर.दताथ गनथ दयखास्त 
ददने हाभी तऩनसर फभोशजभका आवेदकहरूरे प्रचनरत कानून सभभत सहकायी सॊस्था 
स्थाऩना गयी आफ्नो आनथथक–साभाशजक उत्थान गने कामथकायण फाहेक अन्म कुनै 
कामथकायण नबएको य देहामभा उशल्रशखत कुयाका साथै अन्म कुनै कुयारे सहकायी 
सॊस्थाको सदस्मता प्राप्त गयी सेवा उऩमोग गनथ अमोग्म नबएको स्व–घोषणा गदथछौँ :- 

हाभी आवेदकहरू कोही ऩनन,- 

 मही प्रकृनतको अन्म सहकायी सॊस्थाको सदस्म छैनौँ; 
 फैङ् क, वविीम सॊस्था वा अन्म कुनै सहकायी सॊस्था/सॊघ/फैङ् कको कानून 

फभोशजभ कारो सूचीभा ऩयेका व्मशक्त हैनौँ;  
 मसअशघ सहकायी सॊस्था खोरी सदस्महरूको यकभ वहनानभना गयी कायफाहीभा 

ऩयेका वा पयाय यहेका व्मशक्त हैनौँ; 
 सभऩशि शिुीकयण सभफन्धी कसूयभा सजाम ऩाएका व्मशक्त हैनौँ य 

 सहकायी दशथन, नसिान्त, भूल्म, भान्मता य कानून फभोशजभ स्वावरभफन य 
ऩायस्ऩरयकताको बावनाफाट आफ्नो फहआुमानभक ववकासका रानग मस सॊस्थाको 
सञ्चारन गनथ भञ्जुय छौँ।  

उऩमुथक्त फेहोया ठीक, साॉचो हो। झटु्ठा ठहये कानून फभोशजभ सहुॉरा, फझुाउॉरा बनी सहीछाऩ 
गने :- 

 

नस.नॊ. 
आवेदकको नाभ, 

थय 
नागरयकता नॊ. य नरएको 

शजल्रा 
हारको ठेगाना य 
सभऩकथ  नभफय 

सहीछाऩ 

१     

२     

३     
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अनसूुची-६ 

 (ननमभ ५ को उऩननमभ (१) को खण्ड (छ) सॉग सभफशन्धत) 

अनधकाय प्रत्मामोजन ऩरको ढाॉचा 
 

नभनत : २०...।...।…  

श्री यशजष्ट्रायज्मू ! 
...............................................................। 

 

ववषम :अनधकाय प्रत्मामोजन। 

भहोदम, 

मस प्रस्ताववत........................ सहकायी सॊस्था/सॊघ नर. को नभनत २०...।...।... भा  
फसेको दोस्रो प्रायशभबक बेरारे गयेको ननणथमानसुाय सॊस्था दताथ गने िभभा प्रचनरत कानून 
फभोशजभ प्रविमा ऩूया गने नसरनसराभा हाम्रो तपथ फाट ववननमभभा साभान्म थऩघट गयी 
प्रभाणीकयण रगामतका आवश्मक काभ कायफाही गनथ ननभन दस्तखत नभनुा बएको तदथथ 
सञ्चारक सनभनतका ....... श्री ............., ................ श्री ................ य ..................... 
श्री ..................... सभेतराई अनधकाय प्रत्मामोजन गरयएको व्महोया अनयुोध गदथछौँ। 
ननजहरूरे हाम्रो प्रनतनननधको रूऩभा गयेका सभऩूणथ काभको शजभभेवायी नरने गयी हाभी भञ्जुय 
छौँ।  

अनधकाय प्रत्मामोजन गरयएका व्मशक्तको—  

नाभ, थय ठेगाना ऩद दस्तखत नभनुा 

(१) श्री ..................................    

(२) श्री ..................................    

(३) श्री ..................................    

आवेदकहरूको- 
नस.नॊ. नाभ, थय ठेगाना सहीछाऩ 

१    

२    

३    

४    

५    

रस्टव्म : अनधकाय प्रत्मामोजन-ऩरभा आवदेक सफैको वववयण सभावेश गनुथ ऩनेछ।
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अनसूुची-७ 

(ननमभ ५ को उऩननमभ (१) को खण्ड (ठ) सभफशन्धत) 
सॊघ दताथका रानग आवेदन ददन ेसॊघ सॊस्थाहरूको वववयण 

नस.नॊ. 
आवेदक 

सॊघ/सॊस्थाको 
नाभ 

दताथ 
नॊ.  
य 

नभनत 

ठेगाना 
ववषमगत 
वगीकयण 

कामथऺ ेर 

सदस्म 
सङ्् मा 

शेमय 
ऩुॉजी 

जगेडा 
कोष 

खरयद गने शेमयको वववयण 

आनधकारयक 
प्रनतनननधको 
नाभ‚ थय 

सहीछाऩ कैवपमत प्रनतशेमय 
यकभ 
रु. 

खरयद 
शेमय 
सङ् ्मा 

शेमयको 
जभभा 
यकभ 
रु. 
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अनसूुची-८ 
(ननमभ ५ को उऩननमभ (२) को खण्ड (क) सॉग सभफशन्धत) 
ववशशिीकृत सॊघ दताथका रानग आवेदन ददन ेसॊस्थाहरूको वववयण 

नस. 
नॊ. 

आवेदक 
सॊस्थाको 
नाभ 

दताथ 
नॊ. 
य 

नभनत 

ठेगाना 
ववषमगत 
वगीकयण 

कामथऺ ेर 

सदस्म 
सङ्् मा 

शेमय 
ऩ ुॉजी 

जगेडा 
कोष 

कायोफायको अवस्था खरयद गने शेमयको वववयण 

सहीछाऩ 

जभभा 
फचत 
यकभ 
रु. 

जभभा 
ऋण 
रगानी 
रु. 

ऩनछल्रो 
आ.व. 
को 
जभभा 
खरयद 
रु. 

ऩनछल्रो 
आ.व. 
को 
जभभा 
नफिी 
रु. 

ऩनछल्रो 
आ.व. को 
नापा/घाटा 
यकभ रु 

प्रनतशेमय 
यकभ 
रु. 

खरयद 
शेमय 
सङ् ्मा 

शेमयको 
जभभा 
यकभ 
रु. 
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अनसूुची-९ 

(ननमभ ९ सॉग सभफशन्धत) 
ववननमभभा उल्रेख गनुथऩने ववषमहरू 

प्रस्तावना   
(१)  सॊशऺप्त नाभ य प्रायभब 

(२)  सॊस्थाको नाभ य ठेगाना 
(३)  ऩरयबाषा   
(४)  उद्देश्म 

(५)  कामथ   
(६)  कामथऺ ेर   
(७)  सॊस्थाको सदस्म   
(८)  सदस्मताको मोग्मता  
(९)  सदस्मताका रानग ननवेदन य प्रानप्त 

(१०)  सदस्मताको अन्त्म 

(११)  सदस्मको ननष्ट्कासन 

(१२)  सदस्मताफाट याजीनाभा 
(१३)  ऩनु् सदस्मता 
(१४)  सदस्मको काभ, कतथव्म य अनधकाय 
(१५)  सदस्मता खरुा यहन े

(१६)  सदस्मता प्रानप्त, ऩनु् प्रानप्त य याजीनाभा स्वैशच्छक हनुऩुने  
(१७)  शेमय ऩुॉजी   
(१८)  सदस्म फन्न कभतीभा एक शेमय खरयद गनुथऩने 

(१९)  थऩ शेमय खरयद गनथ सक्न े

(२०)  शेमय वपताथ वा हस्तान्तयण 

(२१)  प्रवेश शलु्क 

(२२)  कृनरभ छेकफाय नरगाइने  
(२३)  शेमय प्रभाण–ऩर 

(२४)  सदस्मको दावमत्व सीनभत हनु े
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(२५)  प्रायशभबक साधायण सबा 
(२६)  वावषथक साधायण सबा 
(२७)  ववशेष साधायण सबा  
(२८)  साधायण सबाको फैठक   
(२९)  साधायण सबाको काभ, कतथव्म य अनधकाय 
(३०)  साधायण सबाको ननणथम अननवामथ हनुे  
(३१)  सञ्चारक सनभनत   
(३२)  सनभनतको काभ, कतथव्म य अनधकाय 
(३३)  सनभनतको फैठक 

(३४)  रेखा सऩुरयवेऺण सनभनत   
(३५)  उियदावमत्व शङृ्खरा   
(३६)  अध्मऺको काभ, कतथव्म य अनधकाय 
(३७)  व्मवस्थाऩकको ननमशुक्त  
(३८)  व्मवस्थाऩकको काभ, कतथव्म य अनधकाय 
(३९)  ववशेष शजभभेवायी  
(४०)  कभथचायीको ननमशुक्त तथा सेवाका शतथ 
(४१)  सॊस्थाको कोष 

(४२)  कोषको सयुऺा 
(४३)  कोषको उऩमोग   
(४४)  जगडेा कोष 
(४५)  सॊयशऺत ऩुॉजी वपताथ   
(४६)  राबाॊश ववतयण नगरयने  
(४७)  जगडेा कोषभा यकभ सानुथऩने 

(४८)  फचत सङ्करन गनथ सक्न÷ेनसक्ने 
(४९)  फचत सङ्करनभा सीभा  
(५०)  ऋण ददन सक्ने  
(५१)  ऋण प्रवाहभा सीभा   
(५२)  ऋणफाहेकको प्रमोजनभा फचतको यकभ रगाउन  नहनुे  
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(५३)  साधायण सबाको स्वीकृनत नरनऩुने   
(५४)  सदस्म केन्रीमता   
(५५)  स्वाथथ फाशझन ेननणथमभा सहबानगताभा प्रनतफन्ध 

(५६)  जोशखभ भूल्माङ्कन  
(५७)  कायोफाय नगरयने   
(५८)  कायोफायको रेखा  
(५९)  खाताफही 
(६०)  आन्तरयक वहसाफ जाॉच 

(६१)  वावषथक वहसाफ जाॉच 

(६२)  ववद्यतुीम प्रणारीको प्रमोग  गदाथ जोशखभ भूल्माङ्कन गनुथऩने 

(६३)  अन्म आधायबतू कागजात 

(६४)  एकीकृत सूचना प्रणारीभा आफिता  
(६५)  यशजष्ट्राय वा यशजष्ट्रायफाट अनधकायप्राप्त अनधकायीसभऺ प्रनतवेदन 

(६६)  वविीम जानकायी एकाइभा प्रनतवेदन  
(६७)  साधायण सबाभा जानकायी गयाउनऩुने   
(६८)  हकवाराको भनोनमन 

(६९)  हक दाफी वा नाभसायी 
(७०)  ननवाथचन 

(७१)  शऩथग्रहण 

(७२)  एकीकयण वा ववबाजन 

(७३)  कामाथन्वमन अनधकायी    
(७४)  भध्मस्थता 
(७५)  सभानता य सभता     
(७६)  ववननमभ सॊशोधन  
(७७)  साधायण सबारे कामथववनध फनाउन सक्ने  
(७८)  व्मा्मा गने अनधकाय  
(७९)  ऐन, ननमभावरीसॉग फाशझएकोभा अभान्म हनुे। 
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अनसूुची-१० 

(ननमभ १७ को उऩननमभ (१) को खण्ड (क) सॉग सभफशन्धत) 
सदस्म दताथ वकताफ 

 

नस.नॊ. 
फाफ/ुससयुाको 

नाभ 

ऩनत/ऩशिको 
नाभ 

सदस्मको 
नाभ 

उभेय ठेगाना ऩेसा 

खरयद 
गयेको 
शेमय 
सङ््मा 

सदस्म 
बएको 
नभनत 

भनोनीत 
हकवाराको 

नाभ 

उभेय ठेगाना 
दस्तखत 
वा सही 

कैवपमत 
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अनसुचुी-११ 

(ननमभ २१ को उऩननमभ (२) को खण्ड (क) य उऩननमभ (४) को खण्ड(ख) सॉग सभफशन्धत) 
एकीकयणका शतथ तथा कामथववनध ढाॉचा पायभ  

 सहकायी ऐन, ननमभ, भाऩदण्ड तथा सॊस्थाको ववननमभभा बएको व्मवस्था अनसुाय ................फचत तथा ऋण सहकायी सॊस्था नर. 
य ................. फचत तथा ऋण सहकायी सॊस्था नर.को एकीकयण गदाथ शतथ य कामथववनध खोरी एकीकयण प्रविमाराई अशघ फढाउन ुऩने 
बएकोरे ननभन नरशखत शतथ य कामथववनधका अनधनभा यवह एकीकयण कामथ सभऩन्न गने मस साधायण सबारे गयेको ननणथम कामाथन्वमनका रानग 
नडनबजन सहकायी कामाथरमभा अनयुोध गने सभेत ननणथम गरयमो। 

ि .सॊ.  ववषम एकीकयण एकीकयणको कामथववनध कैवपमत 

१ नाभ १. ............. सहकायी सॊस्था. नर.,  (दताथ 
नॊ............. दताथ गने ननकाम) 

२. ............. सहकायी सॊस्था नर., (दताथ 
नॊ............. दताथ गने ननकाम) 

उशल्रशखत दवैु सॊघ/सॊस्थाराई एकीकृत गयी 
.......... सहकायी सॊस्था नर. कामभ गने 

दफैु सॊघ/सॊस्थाको साधायण सबाफाट ऩारयत गयाई .......... 
कामाथरम, ...............फाट एकीकयणको स्वीकृनत नरई सॊस्था 
“..............” को नाभफाट सञ्चारन गने।  

 

२ कामाथरम दईु वटै सॊस्थाको कामाथरम एउटै फनाउने। ....................सहकायी सॊघ/सॊस्था नर. सॊस्थाको कामाथरम 
बवनफाट कामथसेवा सञ्चारन गने। 

 

३ कामथ ऺेर दईु वटै सॊस्थाको कामथऺ ेर एकीकृत रुऩभा 
यहने य कामथऺ रेभा आफ्नो सदस्महरुराई सेवा 

एवककृत हनु े सॊस्थाको कामथऺ रे ................... बयी 
यहनेछ।  
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प्रदान गने।  
४ ववननमभ दईु वटै सॊस्था एकीकृत बएऩनछ एउटा भार 

सॊस्थाको ववननभम स्वीकृनत गरयने। 
.......... सहकायी सॊघ/सॊस्थाको ववननमभ ........... को 
स्वीकाय गयी सोही ववननमभ अनसुाय कामथ सञ्चारन गने। 

 

 

५ शेमय यकभ दईु वटै सॊस्था शेमय यकभ  एवककृत 
गने।मस वषथको एवककृत हनु आउन े यकभ 
ऩनन सॊमकु्त रुऩभा सभावशे गरयने। 

.............. रेखाऩयीऺण अनसुायको शेमय यकभ जभभा गरय 
एउटा सॊस्थाभा सभावशे गने। ........... को शेमय रु 
............ को शेमय  रु.............. जभभा रु ........ 

 

६ सॊस्थाका कोषहरु दईु वटै सॊस्थाको कोषको यकभ  एकीकृत  
गयी  सभावशे  गने। ववतयण गनथ नभल्न े
कोषहरु सदस्महरुराई ववतयण गने, ननभल्ने 
कोषहरु मथावत याशख  एकीकृत गने। मसयी  
एकीकृत गयेऩनछ ननमभानसुाय कोषको उऩमोग 
गने। 

ववतयण गनथ नभल्न े कोषहरु सभवशन्धत सॊस्थाका 
सदस्महरुराई ववतयण गने, कभथचायीराई ववतयण गने कोष 
ऩनन ववतयण गने य फाॉकी कोषहरु ननमभानसुाय उऩमोग 
गने। 

ववतयण गनथ नभल्ने कोषहरुको वववयण 

............... सहकायी सॊस्था नर., 

............... सहकायी सॊस्था नर. को 
कोषहरुको नाभ  

जभभा् 
१.शेमय राबाॊस् 
२.सयुऺण ऩुॉशज वपताथ् 
३. कभथचायी फोनस   

जभभा् 
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एवककृत गयी कोषभा याख्न ेकोषहरु  

१. जगेडा कोष   

२. सहकायी शशऺा कोष्  

३. घाटा ऩनुतथ  

४. डुवन्त ऋण कोष   

५. सहकायी ववकास कोष   

६. सॊयशऺत कोष   

७. सनभनतरे तोकेको अन्म कोष   

जभभा  
७ दावमत्व दईु वटै सॊस्थाको चकु्ता गनुथऩने दावमत्व 

एकीकयण ऩिात नै चकु्ता गने अथवा दावमत्व 
वहनको शजभभेवायी ............... सहकायी 
सॊस्था नर.भा यहन े

................ सहकायी सॊस्था नर. य .....................सहकायी 
सॊस्था नर.,सॊस्थाको दावमत्व य दईुवटै सॊस्थाको दावमत्व 
एवककृत गयी ................  सहकायी सॊस्था नर.फाट 
पछ्यौट गने।  

 

८ रगानी वहसाफ दईु वटै सॊस्थाको छाता सॊघहरुभा यहेको 
रगानी वहसाफ एकीकृत गयी 
.............सहकायी सॊस्था नर.को नाभभा 
कामभ गने। दईु वटा सॊस्थाको रगानी यकभ 
सभवशन्धत छाता सॊघवाट वपताथ नरई आभदानी  
फाॉध्ने। 

ननभन रगानी वहसाफ एकीकृत गयी ............सहकायी सॊस्था 
नर.को नाभभा कामभ गने। वपताथ गयन् नभल्न ेयकभ वपताथ 
नरई ........... सहकायी सॊस्था नर.को नाभभा आभदानी 
फाॉध्न ेय सो कामथका रानग छाता सॊघहरुफाट ऩराचाय गने। 

रगानी बएको सॊस्था 
१. श्री .......................... को रु. 
२. श्री ........................  रु. 
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३. श्री ............................... को रु.  
९ ऋण रगानी दईु वटै सॊस्थाका आफ्ना सदस्महरुराई 

रगानी गयेको ऋण यकभ एकीकृत गयी  
............. सहकायी सॊस्था नर.भा सभावशे 
गने। 

.................  सहकायी सॊस्था नर. य .............. सहकायी 
सॊस्था नर.,नफच एकीकृत बएऩनछ उल्रेशखत सॊस्थाका ऋणी 
सदस्महरुरे .......... सहकायी सॊस्था नर.को नाभभा उक्त 
ऋण साने व्मवस्था फभोशजभ। मसका रानग ............... 
सभभ सभम ददन े व्माज भार फझुाएय ऋणी सदस्महरुको 
ऋण ...........सहकायी सॊस्था नर.फाट उऩरव्ध गयाउन े
व्मवस्था नभराउने।  

 

१० फचत वहसाफ ........... सहकायी सॊस्था नर. य ........... 
सहकायी सॊस्था नर.,सभेतका सफै खारका 
फचतहरु एकीकृत रुऩभा सभावशे गने। 

.............. य .............. द्वाया सॊचानरत फचत 
कामथिभहरु  .............सहकायी सॊस्था नर.को शेमय  
सदस्महरुको नाभभा सभावशे गयी याख्न।े  

 

 

११ सदस्मता दईु वटै सॊस्थाका सदस्महरुराई एकीकृत 
सॊस्थाभा सभावशे गने। 

............ य ............ शेमय सदस्महरुको सदस्मता 
एकीकृत सॊस्थाभा कामभ गदाथ प्रवशे नभनतको आधायभा 
सदस्मता कामभ  गने। 

 

१२ आन्तरयक कामथववनधहरु सॊस्था सञ्चारन रानग  आन्तरयक कामथववनधहरु 
रागू गने सन्दबथभा ............... य 
............... सॊस्थाभा बएका एकै वकनसभका 
कामथववनधहरु बएभा सोही रागू गने  य 
नबएका कामथववनधहरुका सन्दबथभा बने हार 

हार यहेका ननभन कामथववनधहरु कामभ याखी सॊस्था सञ्चारन  
गने। 

१ .................................... 
२ ................................... 
३ ................................... 
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बएको कामथववनधहरुराई नै एकीकृत सॊस्थाको 
कामथववनधका रुऩभा रागू गने। 

४ ................................... 
 

१३ फैँक खाता य नगद 
जभभेवायी 

ववनबन्न फैँकको कायोवायराई हस्तानन्तयण गने, 

नगद ऩनन दईु वटै सॊस्थाको एकीकृत गने। 
ववनबन्न फैँकहरु य नगद हस्तान्तयण गयी एकीकृत 

रुऩभा याखी उऩमोग गने।  

 

 

१४ सॊस्था सञ्चारन प्रविमा दईु वटै सॊस्थाका वतथभान सञ्चारक, रेखा तथा 
सल्राहकाय सनभनत एवॊ उऩसनभनतहरु नभराएय 
ववननमभभा व्मवस्था बए फभोशजभ फाॉकी 
अवनधसभभ रानग कामभ गने। 

दईु वटै सॊस्थाका सञ्चारकहरुवाट सञ्चारक सनभनत, रेखा 
सनभनत तथा अन्म सनभनत, उऩसनभनत गठन गयी कामथ गने।
  

 

१५ नरन ु ददन ु ऩने फाॉकी 
ऋण तथा सभऩशि 

दईु वटै सॊस्थाको एकीकयण गयी सॊमकु्त 
रुऩभा याख्न।े 

दईु वटै सॊस्थारे फझुाउनऩुने फाॉकी ऋण सॊमकु्त रुऩभा 
............ सहकायी सॊस्था नर.को नाभभा स्थानान्तयण गयी 
फझुाउने, नरनऩुने बएऩनन मही कामथववनध अऩनाई असरु 
उऩय गने।  

 

१६ केन्रीम/शजल्रा/ववषमगत  

सॊघ को प्रनतनननध 
सॊस्थाफाट प्रनतनननधत्व गने केन्रीम/ 
शजल्रा/ववषमगत सॊघको प्रनतनननध एकीकृत 
सॊघको तपथ फाट ऩनन ननयन्तयता ददने। 

.......... केन्रीम प्रनतनननध  .............. सॊमकु्त बएको दवैु 
सॊघ/सॊस्थाको प्रनतनननधका रुऩभा एकीकृत प्रनतनननध 
पेयफदर गने।  

 

१७ कभथचायी दईु वटै सॊस्थाका कभथचायीहरुराई मथावत 
काभकाज  

रगाउने। 

.............. ननमकु्त कभथचायीहरु य .............. ननमकु्त 
कभथचायीहरुराई एकीकृतरुऩभा .............. भा नै मथावत 
काभकाजभा रगाउने। 

 

१८ दताथ नॊ. य ऩान नॊ. ............  सहकायी सॊस्था नर.को दताथ नॊ. ............. सहकायी सॊस्था नर.को दताथ नॊ. ......... य  
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....... य आन्तयीक याजस्व कामाथरमभा दताथ 
बएको स्थामी रेखा  नॊ.............. राई 
स्वीकाय गने अन्म .................. स्थामी 
रेखा  नॊ. राई  यि गने। त्मसका 
रानग सभवशन्धत ननकामभा जानकायी गयाउने। 

आन्तरयक याजस्व कामाथरमभा दताथ बएको स्थामी रेखा  
नॊ.............. राई प्रमोग गने। 

१९ नगदी य ढुकुटीको फीभा 
गने 

एकीकृत सॊस्था  ........... सहकायी सॊस्था 
नर.को नगदी य ढुकुटीको फीभा गयाई 
सञ्चारन  गने। 

उऩमकु्त फीभा कभऩनीसॊग आवश्मक सभझौता गयी  

नगदी य ढुकुटीको फीभा गने व्मवस्था नभराउने। 

 

२० एकीकयण ऩनछको  

वववाद सभफन्धी 
एकीकयण ऩिात कुनै ववषमभा वववाद उठेभा 
वववाद नभराउन तीन सदस्मीम सनभनत ननभाथण 
गने य वववादको टुङगो रगाउने। 

वववाद सभाधान सनभनतभा ननभन सदस्महरुराई शजभभेवायी 
ददने य सनभनतरे गयेको ननणथम सञ्चारक सनभनतरे  

अनभुोदन गये ऩनछ रागू हनु ेगयी ननणथम गने। 

१. सॊमोजक श्री  

२. सदस्म श्री  

३. सदस्म श्री    

 

२१ ववननमभभा सॊशोधन य 
ऩरयभाजथन गने सनभनत 

................. सहकायी सॊस्था नर.को ववननमभ 
हारको अवस्थाभा कनतऩम ववषमहरु थऩघट, 

ऩरयभाजथन गयी सभमानकूुर फनाउन ु ऩने 
बएकोरे व्माऩक अध्ममन ऩरयभाजथन  गनथ तीन 
सदस्मीम सनभनतराई शजभभा ददने। 

ववननमभ सॊशोधन य ऩरयभाजथन गदाथ ननभन सनभनत ननभाथण  

गयी शजभभा ददने। 

१. सॊमोजक श्री   

२. सदस्म  

३. सदस्म   
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२२ ऩरयभाशजथत छाऩ  एकीकयण ऩिात सॊस्थाको देहाम अनसुायको छाऩ यहनछे। 
  

 

 

 दस्तखत् .................       दस्तखत् .................... 
 ............. सहकायी सॊस्था नर.       ............. सहकायी सॊस्था नर. 
 सॊस्थाको छाऩ        सॊस्थाको छाऩ 
 

 

  



 
 

62 

अनसूुची-१२ 

(ननमभ २१ को उऩननमभ (४) खण्ड (क) सॉग सभफशन्धत) 
सॊमकु्त ननवेदनको ढाॉचा 

 

श्रीभान ्......................... ज्मू, 
..................................। 

 

नफषम् एकीकयण गनथ स्वीकृनत ऩाउॉ। 

भहोदम, 

 प्रदेश सहकायी ऐन, २०७६ फभोशजभ सञ्चारन बई आएका तऩनसर फभोशजभका 
सॊस्था एकीकयण गनथ सभऩूणथ प्रविमा ऩूया बएकोरे एकीकयणको रानग तोवकएको आवश्मक 
कागजात सवहत मो ननवेदन ऩेश गयेका छौ। अत् उऩयोक्त सॊस्थाहरु एकीकयण गयी ऩाउन 
अनयुोध गदथछौं।  
 

 बवदीम 

..................................... 
(सॊस्थाको तपथ फाट आनधकारयक व्मशक्त) 
नाभ्  
ऩद् अध्मऺ 

सॊस्थाको नाभ् ............ सहकायी सॊस्था नर. 
ठेगाना्  
टेनरपोन नॊ. 
फ्माक्स्  
ई-भेर ठेगाना् 
नभनत् २०७......./......../....... 
 

सॊस्थाको छाऩ्  

..................................... 
(सॊस्थाको तपथ फाट आनधकारयक व्मशक्त) 
नाभ्  
ऩद् अध्मऺ 

सॊस्थाको नाभ् ............ सहकायी सॊस्था नर. 
ठेगाना्  
टेनरपोन नॊ. 
फ्माक्स्  
ई-भेर ठेगाना् 
नभनत् २०७......./......../....... 
 

सॊस्थाको छाऩ् 
 


