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@= -!_ मलू ऐनको दफा १ परिभाषा खण्ड  (ब)  संघ भननाले यस ऐन अनसुाि दफा ३ अनसुाि गठन भइ दफा 
६ बमोजिम दराता भएको नगि सहकािी संघलाई सम्झन ुपदताछ भनने वयहाेिा हटाइएकाे छ । 

-@_ मलू ऐन को दफा ३ कमरीमा एकरीस िना नेपाली नागरिकहरु आपसमा जमली जिषयगर िा िहुउदशेयीय 
सहकािी संस्ा गठन गनता सकनेछन ्भनने शबदकाे सट्ा 

मलू ऐन को दफा ३ कमरीमा रीस िना नेपाली नागरिकहरु आपसमा जमली जिषयगर िा िहुउदशेयीय सहकािी 
संस्ा गठन गनता सकनेछन ्भनने िाजखयकाे छ  ।

-#_ मलू ऐनको दफा ३ को उपदफा ५ मा संस्ाहरुले सहकािी वयिसायको जिकास प्रिदतान र्ा बिािीकिण 
लगायरका कायतामा टेिा पयुाताउन दफा छ बमोजिम नगि क्ेत्र जभत्र दराता भएका कमरीमा पज्चिस िटा संस्ाहरु 
आपसमा जमली रोजकए बमोजिम को ढांचिामा जनिेदन जदई सहकािी संघ गठन गनता सकनेछ भनने वयहाेिा 
हटाइएकाे छ ।   

-$_ मलूको ऐनको दफा ३ को उपदफा ६ मा नगि सररिय सहकािी संघ समिजनधि वयिस्ा रोजकए बमोजिम 
हुनेछ भनने वयहाेिा हटाइएकाे छ ।
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-%_ मलू ऐनको दफा ९ को ि उपदफा १ को खण्ड (ख)  पजछ  दहेायको  जिषय ्प गरिएकाे छ  

      यस खण्डमा िनुसकैु कुिा लेजखएको भएरा पजन साितािजनक महतिको जिषयमा काम गनने गरि सहकािी 
संस्ा दराता गदाता िीिेनद्रनगि नगिपाजलका भरि कायताक्ेत्र िहने गरि अनमुजर जदन सजकनेछ । तयसरा सहकािी 
संस्ाले बचिर र्ा ऋणको मात्र कािोिाि गनता पाउने छैनन ्।

-^_ मलू ऐनको दफा ६५ को उपदफा २ मा  उपदफा १ बमोजिम एजककिण िा जिभािन गदाता समिजनधिर 
संस्ाको कूल कायम िहकेो सदसय संखयाको दइुजरहाई बहुमरबाट जनणताय हुने छ भनने शबदकाे सट्ा 

उपदफा २ मा उपदफा १ बमोजिम एजककिण िा जिभािन गदाता समिजनधिर संस्ाको कूल कायम िहकेो सदसय 
संखयाको बहुमरबाट जनणताय हुने छ ।

-&_ मलू ऐनको को दफा ६६ को उपदफा १ कुनै संस्ामा दहेायको अिस्ा जिधिमान भएमा साधिािण सभाको 
रतकाल कायम िहकेा दइु जरहाई बहुमर सदसयको जनणतायबाट तयसरो संस्ाको जिघटन गनने जनणताय गरि दराता 
खािेिीको सिीकृरीका लाजग सजमजरले दराता गनने अजधिकािी समक् जनिेदन जदन सकनेछ भनने शबदकाे सट्ा

मलू ऐनको को दफा ६६ को उपदफा १ कुनै संस्ामा दहेायको अिस्ा जिधिमान भएमा साधिािण सभाको 
रतकाल कायम िहकेा बहुमर सदसयको जनणतायबाट तयसरो संस्ाको जिघटन गनने जनणताय गरि दराता खािेिीको 
सिीकृरीका लाजग सजमजरले दराता गनने अजधिकािी समक् जनिेदन जदन सकनेछ । 

-*_ मलू ऐनको को दफा ९१ मा सहकािी प्रिदतान सजमजर सदसय नगि सहकािी संघको अधयक् सदसय िहने छ 
भनने शबदकाे सट्ा 

मलू ऐनको को दफा ९१ मा सहकािी प्रिदतान सजमजर जिलला सहकािी संघको प्रजरजनधिी िहने
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