
  

 

 

 

प्रदेश राजपत्र 
कर्ााली प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशशत 

खण्ड 5) वीरेन्द्रनगर, सखेुत, श्रावर् ३१ गते, 2079 साल (अततररक्ताङ्क ११ 

भाग-१ 
कर्ााली प्रदेश सरकार 

आन्द्तररक मातमला तथा कानून मन्द्त्रालयको 
सूचना 

1.  

कर्ााली प्रदेश सभाले बनाएको तल लेशखए बमोशजमको ऐन 
सवासाधारर्को जानकारीको लातग प्रकाशन गररएको छ। 

 

संवत ्२०७९ सालको ऐन नं. १० 

 

कर्ााली प्रदेश सहकारी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गना बनकेो ऐन 

प्रस्तावना: कर्ााली प्रदेश सहकारी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गना वाञ्छनीय 
भएकोले, 
 कर्ााली प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ। 
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१. संशिप् त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "कर्ााली प्रदेश सहकारी 
(पहहलो संशोधन) ऐन, २०७९" रहेको छ।  

(२) यो ऐन तरुुन्द्त प्रारम्भ हनुेछ। 

२. कर्ााली प्रदेश सहकारी ऐन, २०७५ को दफा २ मा संशोधन: कर्ााली 
प्रदेश सहकारी ऐन, २०७५ (यसपतछ "मूल ऐन" भतनएको) को दफा २ 
को खण्ड (क) मा रहेका "दफा २७" भन्द् ने शब्दहरूको सट्टा "दफा २६" 
भन्द् ने शब्दहरू राशखएका छन।्  

३. मूल ऐनको दफा ३ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ३ को,- 

(१) उपदफा (१) मा रहेको "पशचचस" भन्द् ने शब्द को सट्टा "तीस" 
भन्द् न ेशब्द राशखएको छ। 

(२)  उपदफा (३) को सट्टा देहायको उपदफा (३) राशखएको छः- 

 "(३) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भएतापतन 
बचत तथा ऋर्को कारोबार गने संस्था गठन गदाा 
महानगरपातलका र उपमहानगरपातलका िेत्रमा कम्तीीमा 
एकसय जना र नगरपातलका िेत्रमा कम्तीमा पचास जना 
नेपाली नागररकको सहभातगता हनुपुनेछ।" 

४. मूल ऐनको दफा १३ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा १३ को उपदफा 
(५) पतछ देहायका उपदफा (६) र (७) थहपएका छन:्- 

"(६) यस दफामा अन्द्यत्र जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
महानगरपातलका र उप-महानगरपातलकाको हकमा तसमाना 
जोतडएका एक-एक वटा मात्र वडा समावेश हनुे गरी दईु स्थानीय 
तह वा नगरपातलका र गाउँपातलकाको हकमा तसमाना जोतडएका 
वडाहरू समावेश हनुे गरी दईु स्थानीय तह पने गरी तोहकएको 
मापदण्ड बमोशजम बचत तथा ऋर् सहकारी संस्था दताा गररनेछ। 

 (७) दफा ८ बमोशजमको हवशशहिकृत संघको हकमा 
हवषयगत शजल्ला सहकारी संघ वा हवषयगत प्रदेश सहकारी संघ 
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वा केन्द्रीय हवषयगत सहकारी संघद्वारा प्रदान गररने सेवामा दोहोरो 
नपने गरी मात्र दताा हनु सक्नछे।" 

५. मूल ऐनको दफा १६ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा १६ को,- 

(१) उपदफा (१) को खण्ड (क)मा रहेका "एक वडा पने गरी 
कम्तीमा" भन्द् ने शब्दहरूको सट्टा तसमाना जोतडएका एक-एक वटा 
मात्र वडा पने गरी" भन्द् ने शब्दहरू राशखएका छन।्  

(२)  उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा रहेका "अन्द्यको हकमा 
देहायका आधारमा एक भन्द्दा बढी स्थानीय तहसम्म" भन्द् न े
शब्दहरूको सट्टा "नगरपातलका वा गाउँपातलकामा बचत तथा 
ऋर्को मखु्य कारोबार गने संस्था र अन्द्य संस्थाको हकमा 
देहायका आधारमा तोहकए बमोशजम तसमाना जोतडएका वडाहरू 
समावेश हनुे गरी दईु स्थानीय तहसम्म" भन्द् न ेशब्दहरू राशखएका 
छन।् 

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ग) को सट्टा देहायको खण्ड (ग) 
राशखएको छ:- 

"(ग) दफा १३ को उपदफा (६) बमोशजम तनधााररत 
मापदण्ड प्रततकूल नरहेको।" 

(४)  उपदफा (३) पतछ देहायको उपदफा (३क) थहपएको छ:- 

"(३क) यस दफामा अन्द्यत्र जनुसकैु कुरा लेखशीएको भए 
तापतन जलहवद्यतु आयोजना, शशिा, भाहषक, साहहशययक, 
साँस्कृततक, स्वास््य सेवा, सञ् चार, यातायात, हवशेष कृहष वा 
वनजन्द्य पैदावारको उयपादन, सञ् चय वा प्रशोधन गने जस्ता 
व्यावसाहयक िेत्र एवं सदस्यहरूको सहभातगता हवस्तारका कारर् 
प्रारम्भमै फराहकलो कायािेत्र आवश्यक पने संस्थाको कायािेत्र 
दताा गदााका बखत नै तोहकएको आधारमा प्रदेशतभत्रका एक 
स्थानीय तह वा शजल्ला वा एकभन्द्दा बढी शजल्ला कायम गना 
सहकनेछ।" 
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(५) उपदफा (५) को खण्ड (क) र (ख) मा रहेका "उपदफा (५)" 
भन्द् न ेशब्दहरूको सट्टा "उपदफा (४)" भन्द् ने शब्दहरू राशखएका 
छन।् 

६. मूल ऐनको दफा १९ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा १९ को उपदफा 
(१) मा रहेका "दताा भएपतछ संस्थाले आफ्नो" भन्द् ने शब्दहरूको सट्टा 
"दताा प्रमार्पत्र प्राप् त गरेपतछ संस्था वा संघले दफा २२ बमोशजमको" 
भन्द् ने शब्दहरू राशखएका छन।् 

७. मूल ऐनको दफा २० मा संशोधन: मूल ऐनको दफा २० को उपदफा 
(३) शिहकएको छ। 

८. मूल ऐनको दफा २४ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा २४ को ठाउँ-ठाउँमा 
रहेको "प्रादेशशक" भन्द् ने शब्दको सट्टा "प्रदेश" भन्द् ने शब्द राखी सोही 
दफाको खण्ड (ङ) शिहकएको छ। 

९. मूल ऐनको दफा २५ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा २५ को उपदफा 
(२) मा रहेको "तथा" भन्द् ने शब्दको सट्टा "वा" भन्द् न े शब्द राशखएको 
छ। 

१०. मूल ऐनको दफा २७ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा २७ को,- 
(१)  उपदफा (१) मा रहेको प्रततवन्द्धायमक वाक्यांश शिहकएको छ। 

(२)  उपदफा (२) को सट्टा देहायको उपदफा (२) राशखएको छ:- 

"(२) उपदफा (१) बमोशजम संशोधन भएको हवतनयम रशजष्ट रार 
वा रशजष्ट रारबाट अतधकार प्राप् त अतधकारीबाट स्वीकृत भएपतछ 
लाग ुहनुेछ।" 

(३) उपदफा (३), (४), (५) र (६) शिहकएका छन।् 

११. मूल ऐनको दफा २८ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा २८ को उपदफा 
(१) मा रहेको "अठार" भन्द् ने शब्दको सट्टा "सोह्र" भन्द् ने शब्द राशखएको 
छ। 
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१२. मूल ऐनको दफा ३० मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ३० को उपदफा 
(१) मा रहेका "स्थानीय तहको" भन्द् ने शब्दहरूको सट्टा "प्रदेशको" भन्द् ने 
शब्द राशखएको छ। 

१३. मूल ऐनको दफा ३२ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ३२ को उपदफा 
(१) को खण्ड (ग) पतछ देहायको खण्ड (घ) थहपएको छः- 

"(घ) दफा २८ बमोशजमको योग्यता नभएमा।" 

१४. मूल ऐनको दफा ३७ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ३७ को उपदफा 
(३) को खण्ड (च) मा रहेको "तनदेशन" भन्द् ने शब्दको सट्टा "आदेश" 
भन्द् ने शब्द राशखएको छ। 

१५. मूल ऐनको दफा ३८ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ३८ को उपदफा 
(५) को सट्टा देहायको उपदफा (५) राशखएको छः- 

"(५) दईु हजार वा सोभन्द्दा बढी सदस्य भएको संस्थाले 
साधारर् सभा गदाा समान कायासूचीमा छलफल गने गरी तोहकए 
बमोशजम सदस्य संख्याको आधारमा स्थानीय तह वा ययसकीो वडा 
वा अन्द्य उपयकु्त भौगोतलक इकाई समावेश हनुे गरी कायािेत्र 
हवभाजन गरी हवभाशजत इकाइहरूमा सञ् चालक सदस्यहरू लाई 
पठाई साधारर् सभा गना र ययस्तो सभाको तनर्ाय प्रमाशर्त गनाको 
लातग प्रतततनतध छनौट गना सक्नेछ। ययस्ता प्रतततनतधहरू को 
उपशस्थततको सभाले साधारर् सभाको अशन्द्तम तनर्ाय प्रमाशर्त 
गनेछ।" 

१६. मूल ऐनको दफा ३९ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ३९ को,- 
(१) उपदफा (२) मा रहेका "न्द्यूनतम तेत्तीस प्रततशत महहला 

सदस्यको" भन्द् ने शब्दहरूको सट्टा "कम्तीमा एकजना पदातधकारी 
सहहत तेत्तीस प्रततशत महहला सदस्यको" भन्द् ने शब्दहरु राखी 
सोही उपदफाको अन्द्ययमा देहायको प्रततवन्द्धायमक वाक्यांश 
राशखएको छ:-  
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"तर सहकारी संस्थामा महहला सदस्य नरहेको अवस्थामा यो 
व्यवस्था लागू हनुे छैन।"  

(२) उपदफा (४) पतछ देहायको उपदफा (५) थहपएको छ:- 

  "(५) कुनै व्यशक्त एकै समयमा एकमात्र सहकारी संस्थाको 
सञ् चालक हनु सक्नेछ।" 

(३) उपदफा (६) को सट्टा देहायको उपदफा (६) राशखएको छ:-  

  "(६) यो ऐन प्रारम्भ हनुअुशघ कुनै व्यशक्त एकभन्द्दा बढी 
सहकारी संस्थाको सञ् चालक वा सोही वा अको सहकारी 
संस्थाको कमाचारी भएकोमा यो ऐन प्रारम्भ भएको तमततले 
एक वषातभत्र कुनै एक सहकारी संस्थाको मात्र सञ् चालक वा 
कमाचारी रहन ुपनेछ।" 

(४) उपदफा (६) पतछ देहायका उपदफा (६क) र (६ख) थहपएका 
छन:्- 

  "(६क) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको 
वा तशीनको स्वातमयव रहेको कुनै तनकायमा तनवााशचत वा 
मनोनीत हनुे पदमा बहाल रहेको पदातधकारी वा ययस्तो 
तनकायमा कायारत कमाचारी सहकारी संस्थाको सतमततमा 
तनवााशचत वा मनोनीत हनु सक्न ेछैन। 

  (६ख) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत उपदफा (६क) मा 
उशल्लशखत पदातधकारी वा कमाचारी कुनै सहकारी संस्थाको 
सतमततमा रहेछ भने यो ऐन प्रारम्भ भएको तमततले छ 
महहनातभत्र सतमतत वा ययस्तो तनकाय मध्ये एकबाट अलग 
हनुपुनेछ।" 

(५) उपदफा (७) मा रहेका "तीन वषाको" भन्द् ने शब्दहरूको सट्टा 
"चार वषाको" भन्द् ने शब्दहरू राशखएका छन।् 

१७. मूल ऐनको दफा ४६ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ४६ को  उपदफा 
(२) पतछ देहायका उपदफा (३) र (४) थहपएका छन:्- 
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  "(३) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको वा 
ततनको स्वातमयव रहेको कुनै तनकायमा तनवााशचत वा मनोनीत 
हनुे पदमा बहाल रहेको पदातधकारी वा ययस्तो तनकायमा 
कायारत कमाचारी सहकारी संस्थाको लेखा सपुररवेिर् 
सतमततमा तनवााशचत वा मनोतनत हनु सक्ने छैन। 

  (४) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत उपदफा (३) मा 
उशल्लशखत पदातधकारी वा कमाचारी कुनै सहकारी संस्थाको 
लेखा सपुररवेिर् सतमततमा रहेछ भने यो ऐन प्रारम्भ भएको 
तमततले छ महहनातभत्र लेखा सपुररवेिर् सतमतत वा ययस्तो 
तनकाय मध्ये एकबाट अलग हनुपुनेछ।" 

१८. मूल ऐनको दफा ४८ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ४८ को उपदफा 
(७) शिहकएको छ। 

१९. मूल ऐनको दफा ४९ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ४९ को,- 

(१) उपदफा (१) को सट्टा देहायको उपदफा (१) राशखएको छः- 

  "(१) सहकारी संस्थाको प्रयोजनका लातग बचत तथा 
ऋर्को सन्द्दभा व्याजदर सहकारी सम्बन्द्धी संघीय कानून 
बमोशजम हनुेछ।" 

(२)  उपदफा (२) मा रहेको "संस्थाका" भन्द् ने शब्दको सट्टा 
"सहकारी संस्थाका" भन्द् ने शब्दहरू राशखएका छन।् 

(३)  उपदफा (३) शिहकएको छ। 

२०. मूल ऐनको दफा ६१ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ६१ को,- 

(१)  उपदफा (१) मा रहेको "संस्थाले" भन्द् ने शब्दको सट्टा "सहकारी 
संस्थाले" भन्द् न ेशब्दहरू राशखएका छन।् 

(२) उपदफा (२) को सट्टा देहायको उपदफा (२) राशखएको छः- 

  "(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
सहकारी संस्थाले एकै सदस्यलाई आफ्नो कूल शेयर पूँजीको 
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बीीस प्रततशत भन्द्दा बढी हनुे गरी शेयर तबक्री गना सक्न े
छैन। 

  तर, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय 
तहको पूर्ा वा आंशशक स्वातमयव भएको संस्थाको हकमा 
कूल शेयर पूँजीको तबस प्रततशत भन्द्दा बढी हनुे गरी शेयर 
तबक्री गना बाधा परी्ने छैन।" 

२१. मूल ऐनको पररचछेद-१० मा संशोधन: मूल ऐनको पररचछेद-१० को 
पररचछेद शीषाकमा रहेका "संस्थाको कोष" भन्द् ने शब्दहरूको सट्टा 
"सहकारी संस्थाको कोष" भन्द् ने शब्दहरू राशखएका छन।् 

२२. मूल ऐनको दफा ६५ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ६५ को ठाउँ-
ठाउँमा रहेका "संस्थाको" भन्द् ने शब्दको सट्टा "सहकारी संस्थाको" भन्द् ने 
शब्दहरू राखी सोही दफाको उपदफा (१) को खण्ड (घ) मा रहेका 
"प्रदेश सरकार" भन्द् ने शब्दहरू पतछ "वा स्थानीय तह" भन्द् ने शब्दहरू 
थहपएका छन।् 

२३. मूल ऐनको दफा ६८ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ६८ को,- 

(१) उपदफा (२) पतछ देहायको उपदफा (२क) थहपएको छ:- 

  "(२क) सहकारी प्रवधान कोषको सञ् चालन सम्बन्द्धी 
व्यवस्था सहकारी सम्बन्द्धी संघीय कानून बमोशजम हनुेछ।" 

(२) उपदफा (३), (४), (५), (६), (७), (८), (९) र (१०) 
शिहकएका छन।् 

२४. मूल ऐनको दफा ६९ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ६९ को उपदफा 
(१) मा रहेको "संस्थामा" भन्द् ने शब्दको सट्टा "सहकारी संस्थामा" भन्द् ने 
शब्दहरू राशखएका छन।् 

२५. मूल ऐनको दफा ७६ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ७६ को,- 

(१) उपदफा (२) मा रहेका "जगेडा कोषमा छुट्याइएको रकम," 
भन्द् न े शब्दहरू पतछ "दफा ६७ को उपदफा (२) बमोशजम 
संरशित पूँजी हफताा कोष र" भन्द् ने शब्दहरू थहपएका छन।् 
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(२)  उपदफा (५) र (६) को सट्टा देहायका उपदफा (५) र (६) 
राशखएका छन:्- 

  "(५) सहकारी संस्थाले पाउने अन्द्य छुट, सहुवधा र 
सहतुलयत सहकारी सम्बन्द्धी संघीय कानूनमा व्यवस्था 
भएबमोशजम हनुेछ। 

  (६) प्रचतलत कानूनको प्रततकूल नहनुे गरी प्रदेश सरकारले 
प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सहकारी  संस्थालाई थप 
छुट, सहुवधा र सहतुलयत ददन सक्नेछ।" 

(३)  उपदफा (६) पतछ देहायको उपदफा (७) थहपएको छ:- 

  "(७) यस दफा बमोशजमको छुट, सहुवधा र सहतुलयत प्राशप् त 
सम्बन्द्धी प्रहक्रया तोहकए बमोशजम हनुेछ।" 

२६. मूल ऐनको दफा ७७ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ७७को उपदफा 
(७) पतछ देहायको उपदफा (८) थहपएकोछः- 

"(८) ऋर् असलुी सम्बन्द्धी अन्द्य व्यवस्था तोहकए बमोशजम 
हनुेछ।" 

२७. मूल ऐनको दफा ७८ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ७८ को सट्टा 
देहायको दफा ७८ राशखएको छ:- 

"७८. कालो सूची सम्बन्द्धी व्यवस्था: (१) सहकारी संस्थाबाट ऋर् 
तलई रकमको अपचलन गने वा भाखा तभत्र ऋर्को साँवा 
व्याज हफताा नगने व्यशक्तको नाम नामेशी सहहत  कालो सूचीमा 
प्रकाशन गना सहकनेछ। 

  (२) कालो सूची प्रकाशन सम्बन्द्धी व्यवस्था तोहकए 
बमोशजम हनुेछ।" 

२८. मूल ऐनको दफा ७९ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ७९ को उपदफा 
(१) मा रहेका "एक सहकारी संस्थाको" भन्द् ने शब्दहरूको सट्टा 
"सहकारी संस्थाको" भन्द् ने शब्दहरू राशखएका छन।् 
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२९. मूल ऐनको दफा ८० मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ८० मा रहेको 
"प्रादेशशक स्तरमा" भन्द् ने शब्दको सट्टा "प्रदेश स्तरमा" भन्द् न े शब्द 
राशखएको छ। 

३०. मूल ऐनको दफा ८१ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ८१ मा रहेको 
"रशजष्ट रारले" भन्द् ने शब्दको सट्टा "सहकारी संस्थाले" भन्द् ने शब्दहरू र 
"गररददन" भन्द् ने शब्दको सट्टा "गना" भन्द् ने शब्द राशखएको छ। 

३१. मूल ऐनको दफा ८२ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ८२ को उपदफा 
(१) को सट्टा देहायको उपदफा (१) राशखएको छ:- 

"(१) सहकारी संस्थाले दफा ७७ र ८१ को प्रयोजनको 
लातग कुनै व्यशक्तको खाता, जायजेथाको स्वातमयव हस्तान्द्तरर्, 
नामसारी वा तबक्री गना नपाउने गरी रोक् का राख् न सम्बशन्द्धत 
तनकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ।" 

३२. मूल ऐनको दफा ८५ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ८५ को उपदफा 
(७) पतछ देहायको उपदफा (८) थहपएको छः- 

 "(८) एकीकरर् र हवभाजन सम्बन्द्धी अन्द्य व्यवस्था 
तोहकए  बमोशजम हनुेछ।" 

३३. मूल ऐनको दफा ८६ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ८६ को उपदफा 
(६) पतछ देहायको उपदफा (६क) थहपएको छ:- 

 "(६क) उपदफा (२) वा (३) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको 
भए तापतन रशजष्ट रारले प्रदेश सरकारले तोकेको सीमा भन्द्दा बढी 
रकम अनदुान प्राप् त गरेको संस्था वा संघको दताा खारेज गनुा अशघ 
मन्द्त्रालयको स्वीकृतत तलन ुपनेछ।" 

३४. मूल ऐनको दफा ८७ मा संशोधन: (१) मूल ऐनको दफा ८७ को,- 

(१) उपदफा (२)को सट्टा देहायको उपदफा (२) राशखएको छ:- 

  "(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापतन 
तोहकएको सीमा सम्मको सम्पशत्त भएको सहकारी संस्थाको हकमा 
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रशजष्ट रारले कुनै अतधकृत कमाचारीलाई तलशक्वडेटर तनयशुक्त गना 
सक्नेछ।" 

(२) उपदफा (२) पतछ देहायका उपदफा (३) र (४) थहपएका छन:्- 

 "(३) उपदफा (२) बमोशजम तलशक्वडेटर तनयशुक्त भएमा 
तलशक्वडेशनको सम्पूर्ा खचा प्रदेश सरकारले व्यहोनेछ। 

  (४) यस ऐनबमोशजम दताा खारेज भएको सहकारी संस्थाको 
तलशक्वडेटरको काम, कताव्य, अतधकार र पाररश्रतमक तथा 
तलशक्वडेशन सम्बन्द्धी अन्द्य व्यवस्था तोहकए बमोशजम 
हनुेछ।" 

३५. मूल ऐनको दफा ८९ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ८९ को,- 

(१) दफा शीषाकमा रहेको "प्रादेशशक" भन्द् ने शब्दको सट्टा "प्रदेश" 
भन्द् न ेशब्द राशखएको छ। 

(२) उपदफा (१)को सट्टा देहायको उपदफा (१) राशखएको छ:- 

 "(१) मन्द्त्रालयले प्रदेश तनजामती सेवाको प्रशासन सेवाको 
अतधकृतस्तर नवौँ वा दशौँ तह वा सो सरहको पदमा 
कायारत कमाचारीलाई प्रदेश रशजष्ट रारको रूपमा काया गने 
गरी तोक्नेछ।" 

     (२) उपदफा (२) र (३) शिहकएका छन।् 

३६. मूल ऐनको दफा ९० मा संशोधन: (१) मूल ऐनको दफा ९० को सट्टा 
देहायको दफा ९० राशखएको छ:- 

"९०.रशजष्ट रारको काम, कताव्य र अतधकार: (१) यस ऐनमा अन्द्यत्र 
उशल्लशखत काम, कताव्य र अतधकारको अततररक्त रशजष्ट रारको काम, 
कताव्य र अतधकार देहाय बमोशजम हनुेछः- 

(क) सहकारी संस्था दताा गनाको लातग परेको दरखास्त 
उपर आवश्यक जाँचविु गरी सहकारी संस्था दताा गरी 
दतााको प्रमार्पत्र ददने, 
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(ख) यो ऐन र यस ऐन अन्द्तगात बनेको तनयमको अधीनमा 
रही सहकारी संस्थाले आफ्नो काया सञ् चालन गना 
बनाएको हवतनयम स्वीकृत गने, 

(ग) यस ऐन र यस ऐन अन्द्तगात बनेको तनयमको अधीनमा 
रहह सहकारी संस्थाको एकीकरर्, हवभाजन तथा 
कायािेत्र पनु:तनधाारर् सम्बन्द्धी काया गने, 

(घ) सहकारी शशिा तथा तातलम हक्रयाकलापहरूको तजुामा 
एवं सञ् चालन सम्बन्द्धी काया गने र 

(ङ)  तोहकए बमोशजमको अन्द्य काया गने। 

 (२) यो ऐन वा यस ऐन अन्द्तगात बनेको तनयम बमोशजम 
रशजष्ट रारलाई प्राप् त अतधकारहरू मध्ये आवश्यकता अनसुार केही 
अतधकार आफू मातहतका अतधकृतलाई प्रययायोजन गना सक्नछे।" 

३७. मूल ऐनको दफा ९२ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ९२ को उपदफा 
(१) मा रहेका "एक चौथाई" भन्द् ने शब्दहरूको सट्टा "पाँच" भन्द् न ेशब्द 
राशखएको छ। 

३८. मूल ऐनको दफा ९५ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ९५ को,- 

(१) दफा शीषाकमा रहेका "हवषयगत संघले सपुररवेिर् गने" भन्द् न े
शब्दहरूको सट्टा "संघले तनरीिर् तथा अनगुमन गनुापने" भन्द् ने 
शब्दहरू राशखएको छ। 

(२)  उपदफा (१) र (२)को सट्टा देहायका उपदफा (१) र (२) 
राशखएका छन:्- 

 "(१) संघले आफ्नो स्वीकृत कायाहवतध बमोशजम आफ्ना 
सदस्यको काम कारबाहीको तनरीिर् तथा अनगुमन गरी 
सोको प्रततवेदन सहकारी रशजष्ट रारको कायाालयलाई 
ददनपुनेछ। 

   (२) उपदफा (१) बमोशजमको प्रततवेदनमा देहायका 
हववरर्हरू समावेश गनुापनेछः- 
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(क) अनगुमन तथा तनरीिर् गरेको संस्था वा संघको 
हववरर्, 

(ख) संस्था वा संघमा यो ऐन, यस ऐन अन्द्तगात 
बनेको तनयम र हवतनयमको पालनाको अवस्था, 

(ग)  सदस्यहरूले प्राप् त गरेको सेवा सहुवधाको 
अवस्था, 

(घ)  सदस्यहरूको सहभातगताको स्तर, 
(ङ)  संस्था वा संघको आतथाक र हवत्तीय अवस्था 

तथा कोषको पररचालनको अवस्था, 
(च)  तोहकए बमोशजमका अन्द्य हववरर्।" 

(३) उपदफा (५) को सट्टा देहायको उपदफा (५) राशखएको छः- 

 "(५) उपदफा (३) बमोशजम ददएको सिुाव वा तनदेशन 
सम्बन्द्धी हवषय संघको वाहषाक प्रततवेदनमा समेत उल्लेख 
गनुापनेछ।" 

(४)  उपदफा (६) शिहकएको छ। 

३९. मूल ऐनको दफा ९६ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ९६ को,- 

(१) उपदफा (२) शिहकएको छ। 

(२) उपदफा (३) को,- 

(क) "उपदफा (१) र उपदफा (२) बमोशजमको" भन्द् ने 
शब्दहरूको सट्टा "उपदफा (१) बमोशजमको" भन्द् ने 
शब्दहरू राशखएका छन।् 

(ख) खण्ड (च) को सट्टा देहायको खण्ड (च) राशखएको छः- 

"(च) सहकारी संस्थालाई हवतभन्द् न संघ संस्था तथा 
सरकारी तनकायहरूबाट प्राप् त हवत्तीय सहयोग अनदुान 
तथा छुट सहुवधा सदपुयोगको अवस्था," 

(ग) खण्ड (ढ) मा रहेका "दफा २०" भन्द् ने शब्दहरूको सट्टा 
"दफा १९" भन्द् न ेशब्दहरू राशखएका छन।् 
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४०. मूल ऐनको दफा ९८ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ९८ को,- 

(१)  दफा शीषाकमा रहेका "सम्बन्द्धी व्यवस्था" भन्द् ने शब्दहरूको सट्टा 
"गना सक्ने" भन्द् ने शब्दहरू राशखएका छन।् 

(२) उपदफा (१) को सट्टा देहायको उपदफा (१) राशखएको छः- 

 "(१) सहकारी संस्थाले कानूनमा व्यवस्था भए बमोशजम 
तबमा सतमततबाट स्वीकृत योजनाको शता बन्द्देज अनसुार 
आफ्ना सदस्यको बालीनाली वा वस्तभुाउ जस्ता योजनामा 
उशल्लशखत कारर्ले भएको िततको तनशश् चत अंश पूतता गने 
गरी तनधााररत अतधकतम सीमा र शलु्क सम्मको आपसी 
सरुिर् सेवा सञ् चालन गना सक्नेछ।" 

४१. मूल ऐनको दफा ९९ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ९९ को उपदफा 
(२) मा रहेका "प्रचतलत नेपाल कानून" भन्द् ने शब्दहरूको सट्टा "सहकारी 
सम्बन्द्धी संघीय कानून" भन्द् ने शब्दहरू राशखएका छन।् 

४२. मूल ऐनको पररचछेद-१८ मा संशोधन: मूल ऐनको पररचछेद-१८ को 
पररचछेद शीषाकमा रहेका "संघको व्यवस्थापन" भन्द् ने शब्दहरूको सट्टा 
"संघ" भन्द् न ेशब्द राशखएको छ। 

४३. मूल ऐनको दफा १०० मा संशोधन: मूल ऐनको दफा १०० को सट्टा 
देहायको दफा १०० राशखएको छः- 

"१००. संस्था वा संघ समस्या ग्रस्त भएको घोषर्ा गना सक्न:े (१) यस 
ऐन बमोशजम गररएको तनरीिर् वा हहसाब जाँचबाट कुनै संस्था 
वा संघमा देहायको अवस्था हवद्यमान रहेको देशखएमा रशजष्ट रारले 
ययस्तो संस्था वा संघलाई समस्या ग्रस्त संस्था वा संघको रूपमा 
घोषर्ा गना मन्द्त्रालय समि तसफाररस गनेछ:- 

(क) सदस्यको हहत हवपरीत हनुे गरी कुनै काया गरेको, 
(ख) संस्था वा संघले परुा गनुापने हवत्तीय दाहययव पूरा 

नगरेको वा भकु्तानी गनुापने दाहययव भकु्तानी गना 
नसकेको वा भकु्तानी गना नसक्ने अवस्था भएको, 
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(ग) सदस्यहरूको बचत तनधााररत शता बमोशजम हफताा गना 
नसकेको, 

(घ) यो ऐन, यस ऐन अन्द्तगात बनकेो तनयम तथा हवतनयम 
हवपरीत हनुे गरी संस्था सञ् चालन भएको, 

(ङ) संस्था वा संघ दामासाहीमा पना सक्ने अवस्थामा 
भएको वा उल्लेखनीय रूपमा गम्भीर आतथाक 
कदठनाई भोतगरहेको, 

(च) कुनै संस्था वा संघले सदस्यको बचत रकम हफताा 
गनुापने अवतधमा हफताा नगरेको भनी ययस्तो संस्था वा 
संघको कम्तीमा पचचीस जना सदस्यले रशजष्ट रार 
समि तनवेदन ददएकोमा छानतबन गदाा खण्ड (क), 
(ख), (ग), (घ) र (ङ) बमोशजमको कुनै अवस्था 
हवद्यमान भएको देशखएको। 

  (२) उपदफा (१) बमोशजम तसफाररस प्राप् त भएमा 
ययस्तो संस्था वा संघलाई मन्द्त्रालयले समस्या ग्रस्त 
संस्था घोषर्ा गना सक्नेछ। 

  (३) यस दफामा अन्द्यत्र जनुसकैु कुरा 
लेशखएको भए तापतन प्रचतलत कानून बमोशजम 
प्रदेश सरकारले गठन गरेको आयोगले कुनै संस्था 
वा संघलाई समस्या ग्रस्त संस्था वा संघ घोषर्ा 
गना तसफाररस गरेमा वा समस्या ग्रस्त भनी पहहचान 
गरेकोमा वा ययस्तो आयोगमा परेको उजरुी संख्या, 
औशचयय समेतको आधारमा मन्द्त्रालयले ययस्तो 
संस्था वा संघलाई समस्या ग्रस्त संस्था वा संघ 
घोषर्ा गना सक्नेछ।" 

४४. मूल ऐनको दफा १०१ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा १०१ को सट्टा 
देहायको दफा १०१ राशखएको छ:- 
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"१०१. समस्या ग्रस्त संस्था वा संघको व्यवस्थापन: (१) यस ऐन 
बमोशजम कुनै संस्था वा संघलाई समस्या ग्रस्त संस्था वा 
संघको रूपमा घोषर्ा गररएकोमा ययस्तो समस्या  ग्रस्त 
संस्था वा संघको सम्पशत्त व्यवस्थापन तथा दाहययव भकु्तानी 
लगायत अन्द्य व्यवस्थापनको लातग मन्द्त्रालयको प्रस्तावमा 
प्रदेश सरकारले नेपाल सरकार समि तसफाररस गनेछ। 

(२) समस्या ग्रस्त संस्था वा संघको व्यवस्थापनका 
लातग व्यवस्थापन सतमततको गठन, काम, कताव्य र अतधकार 
तथा ययस्तो संस्था वा संघको व्यवस्थापन सम्बन्द्धी अन्द्य 
व्यवस्था सहकारी सम्बन्द्धी संघीय कानून बमोशजम हनुेछ।" 

४५. मूल ऐनको दफा १०३ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा १०३को सट्टा 
देहायको दफा १०३ राशखएको छ:- 

"१०३. कसरु रदण्ड सजाय: सहकारी सम्बन्द्धी कसरु र दण्ड सजाय 
सम्बन्द्धी व्यवस्था सहकारी सम्बन्द्धी संघीय कानून बमोशजम 
हनुेछ।" 

४६. मूल ऐनको दफा १०६ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा १०६ को 
उपदफा (४) शिहकएको छ। 

४७. मूल ऐनको दफा १०८ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा १०८ मा रहेको 
"(१)" भन्द् न ेअङ्क शिहकएको छ। 

४८. मूल ऐनको दफा ११३ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ११३ को 
उपदफा (१) शिहकएको छ। 

४९. मूल ऐनको दफा ११४ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ११४ को 
उपदफा (२) को सट्टा देहायको उपदफा (२) राशखएको छ:-  

"(२) दफा १०६ बमोशजमको जररवाना, दफा १०९ को उपदफा 
(१) को खण्ड (घ) र (ङ) तथा सोही दफाको उपदफा (२) को खण्ड 
(ग), (घ) र (ङ) बमोशजम सजायमा शचत्त नबझु्ने व्यशक्तले ययस्तो 
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तनर्ायको जानकारी पाएको तमततले पैँतीस ददनतभत्र उचच अदालतमा 
पनुरावेदन गना सक्नेछ।" 

५०. मूल ऐनको दफा १२९ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा १२९ को सट्टा 
देहायको दफा १२९ राशखएको छ:- 

"१२९. सम्पशत्त शदु्धीकरर् तनवारर् सम्बन्द्धी कानूनी व्यवस्थाको 
पालना गनुापने: सहकारी संस्थाले सम्पशत्त शदु्धीकरर् तनवारर् सम्बन्द्धी 
प्रचतलत कानूनमा र मापदण्ड तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको हवत्तीय 
जानकारी इकाई लगायतले ददएकीो तनदेशनको पालना गनुापनेछ। 

५१. मूल ऐनको दफा १३० मा संशोधन: मूल ऐनको दफा १३० को सट्टा 
देहायको दफा १३० राशखएको छ:- 

"१३०. तनयम बनाउन े अतधकार: यो ऐनको उद्देश्य कायाान्द्वयन 
गनाका लातग प्रदेश सरकारले आवश्यक तनयम बनाउन सक्नछे।" 

५२. मूल ऐनको दफा १३०पतछ दफा १३०क. थहपएको छ:- 
"१३०क. मापदण्ड, तनदेशशका वा कायाहवतध बनाई लागू गना सक्न:े (१) 
यो ऐन र यस ऐन अन्द्तगात बनेको तनयमको अधीनमा रही सहकारी 
संस्थाको दताा, सञ् चालन, एकीकरर् तथा हवभाजन र तनरीिर् तथा 
अनगुमन लगायतका काम कारबाहीलाई व्यवशस्थत र प्रभावकारी 
रूपमा सञ् चालन गना मन्द्त्रालयले आवश्यकता अनसुार मापदण्ड, 
तनदेशशका वा कायाहवतध बनाई लागू गना सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम मापदण्ड बनाउँदा सदस्यको 
बचत सरुिर् तथा संस्थागत ददगोपनाको लातग अवलम्बन गररएका 
अन्द्तरााहष्ट्रय मान्द्यता प्राप् त मापदण्डको आधारमा बचत तथा ऋर्को 
मखु्य कारोबार गने संस्था वा संघको हकमा छुटै्ट मापदण्ड बनाउन 
सहकनेछ। 

(३) उपदफा (१) र (२) बमोशजमको मापदण्ड बनाउँदा 
आवश्यकता अनसुार नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्बशन्द्धत अन्द्य तनकायको 
परामशा तलन सहकनेछ।" 
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५३. खारेज: मूल ऐनको दफा १०२, १०५, १११ र ११२ खारेज गररएका 
छन।् 

 
 

प्रमार्ीकरर् तमततः २०७९/०४/३१ 

                      आज्ञाले 

ददनेश सागर भसुाल 

प्रदेश सरकारको सशचव 

   
आन्द्तररक मातमला तथा कानून मन्द्त्रालय, कर्ााली प्रदेश, सखेुतमा मदुरत 

 


