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िशवसता�ी नगरपािलका  

�थानीय राजप� 

ख�ड ४) झापा, जे� ८ गते, २०७७ साल (सं�या $ 

भाग २ 
िशवसता�ी नगरपा�लकाको सहकार� �नयमावल�‚ २०७७  

नगरपा�लका सहकार� ऐन‚ २०७४ को दफा १०० ले �दएको अ�धकार �योग गर� िशवसता�ी 

नगर काय�पा�लकाले यो �नयमावल� बनाएको छ । 

प�र�छेद १ 

�ारि�भक 

१. संि�� नाम र �ार�भ: (१) यो �नयमावल�को नाम "िशवसता�ी नगरपा�लकाको सहकार� 

�नयमावल�‚ २०७७" रहेको छ । 

(२) यो �नयमावल� त�ु�त �ार�भ हनुछे । 

२. प�रभाषा: �वषय वा �स� गले अक� अथ� नलागेमा यस �नयमावल�मा‚— 

(क) "ऐन" भ�ाले िशवसता�ी नगरपा�लकाको सहकार� ऐन‚ २०७४ लाई स�झनपुछ� 

। 

(ख) "अनदुान" भ�ाले म��ालयले तोकेको �े�, सीमा, �कृ�तमा लगानी गन� म��ालय 

वा काया�लयबाट �ा� सहयोग रकम स�झनपुछ� । 
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(ग) "कजा� वा ऋण" भ�ाले चल अचल स�पि�‚ �धतो‚ ब�धक वा अ�य आव�यक 

सरु�ण वा जमानत �लई वा न�लई सहकार� सं�थाले �लएको, सद�यलाई �दएको 

कजा� वा ऋणको साँवा‚ �याज  र हज�ना समेतको रकम स�झनपुछ� ।  

(घ) "काया�लय" भ�ाले िशवसता�ी नगरपा�लकाको काया�लयलाई स�झन ुपछ� । 

(ङ) "�नय�मत बचत" भ�ाले सद�यले दै�नक, सा�ा�हक, पाि�क, मा�सक वा 

बा�ष�क�पमा गन� बचत रकम स�झन ुपछ� । 

(च) "बहउु��ेयीय सहकार� सं�था" भ�ाले दईु वा दईुभ�दा बढ� उ�े�य �लइ काम गन� 

सहकार� सं�था स�झन ुपछ� । 

(छ) "�बिश��कृत सहकार� स�" भ�ाले �देश सहकार� ऐन २०७६ को दफा ८ र 

संिघय सहकार� ऐन २०७४ को दफा ९ बमोिजम गठन हनु े�बिश��कृत सहकार� 

स� स�झन ुपछ� । 

(ज) “म��ालय” भ�ाले सिघय तथा �देश नं. १ को सहकार� हेन� म��ालयलाई स�झन ु

पछ� । 

(झ) "�यव�थापक" भ�ाले सहकार� सं�थाको �यव�थापक वा �ब�धक स�झन ुपछ� । 

(ञ) "रिज�ार" भ�ाले सघको रिज�ार स�झन ु पछ� र सो श�दले �देश सहकार� 

रिज�ारको काया�लयको �मूखलाई समेत जनाउँछ । 

(ट) “सं�थागत पुजँी” भ�ाले सहकार� सं�थाको प�छ�लो आ�थ�क वष�को जगडेा कोष, 

अ�य कोषह�, परु�कार तथा अनदुान रकम समेतलाई स�झनपुछ� । 

(ठ) “दता� गन� अ�धकार�” भ�ाले नगरपा�लका सहकार� ऐन २०७४ को दफा ६९ को 

अ�धकार�लाइ स�झन ुपछ� । 

प�र�छेद २ 

सं�था गठन दता� तथा स�ालन 

३. सं�था गठन, दता� तथा स�ालन : (१) ऐनको दफा ३ को उपदफा (३) बमोिजम पेशागत 

स�ठनका आधारमा सं�था गठन गदा� देहायका शत�ह� पूरा भएको हनु ुपन�छ :- 

(क)  �च�लत कानून बमोिजम दता� भएको पेशागत स�ठनका 

सद�यह� मा� सद�य हनु ुपन�, 

(ख)  सं�थाको काय��े� बढ�मा एक नगरपा�लका हनु ुपन�, 

(ग)  एक नगरपा�लकामा आ�नो पेशागत स�ठनको एकमा� 

�ारि�भक सं�था गठन भएको हनु ुपन� । 

(२) �व�ालय, �व��व�ालय वा स��ठत सं�थामा काय�रत �ा�यापक, िश�क वा 

कम�चार�ले यस �नयम बमोिजम गठन हनु ेकुन ैएकमा� सं�थामा सद�यता �लन स�नेछन ् 
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(३) यस �नयम बमोिजम दता� भएका सं�थाह�ले देहायका काय�ह� मा� गन� स�नेछन ्:- 

(क) सद�यह�बाट �व�नयममा तो�कएको सीमास�मको मा�सक बचत 

स�लन गन�, 

(ख) ख�ड (क) बमोिजम स��लत बचत रकम सद�यह�लाई ऋण 

तथा सापट�को �पमा प�रचालन गन�, 

(ग) सद�यह�को बौ��क �वकास, कला एवं सा�ह�यका ��ेमा 

रचना�मक काय� गन�। 

(४) यस �नयम बमोिजमका सं�थाको गठन तथा अ�य �यव�था म��ालयबाट �वीकृत 

काय��व�ध बमोिजम हनुेछ ।  

(५) सं�था दता� गदा� स�बि�धत पेशागत संगठनका साथै स�वि�धत �नकायको �सफा�रस 

आव�यक पन�छ । 

४. �विश�ीकृत स� घको गठनका आधार तथा स�ालन �कृया: (१) �देश सहकार� ऐनको दफा 

८ र संिघय सहकार� ऐनको दफा ९ बमोिजम सं�थाह� �मल� �विश�ीकृत सहकार� स� घ 

गठन गन� आव�यक �यव�था गन� स�नेछन ्। 

५. सं�था दता�को दखा��तको ढाचँा र पेस गनु� पन� �ववरण: (१) ऐनको दफा ५ को उपदफा (१) 

बमोिजम दता� गन� अ�धकार वा अ�धकार �ा� अ�धकार� सम� सं�था दता� गन�का ला�ग 

अनसूुची-१ बमोिजमको ढाचँामा दरखा�त �दनपुन�छ । सो अनसुार दरखा�त �ा� भएप�छ दता� 

गन� अ�धकार� वा अ�धकार �ा� अ�धकार�ले �च�लत कानून बमोिजमको ढाचँामा �माण प� 

�दन ुपन�छ । 

(२) उप�नयम (१) बमोिजम सं�था दता�का ला�ग दरखा�त �दँदा ऐनको दफा ५ 

को उपदफा (२) को ख�ड (ख) बमोिजमको ��तवेदन अनसूुची-२ को ढाँचामा र 

ख�ड (ग) बमोिजमको �ववरण अनसूुची-३ को ढाचँामा दरखा�त साथ संल�न गर� 

पेश गनु�पन�छ ।  

(३) उप�नयम (१) बमोिजम सं�था दता�का ला�ग दरखा�त �दँदा दफा ५ को 

उपदफा (२) मा उि�लिखत कागजातका अ�त�र� देहायका �ववरण समेत संल�न 

गनु� पछ� :-  

(क) �ारि�भक भेलाका �नण�यह�‚  

(ख) अनसूुची-४ को ढाँचामा �यावसा�यक काय�योजनाको ढाँचा‚ 

(ग) अनसूुची-५को ढाँचामा सद�यबाट शयेर पूजँी तथा �वेश श�ुक बापत 

स�न�लत रकमको भरपाई‚ 
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(घ) अनसूुची -६ को ढाँचामा तदथ� स�ालक स�म�तका सद�यह�को �ववरण‚  

(ङ) अनसूुची -७ को ढाचँामा �व-घोषणा प�‚ 

(च) अनसूुची -८ को ढाँचामा अ�धकार ��यायोजन प�‚ 

(छ) आवेदकह�ले क�तीमा एक �दवसीय पूव�-सहकार� िश�ा �ा� गरेको 

�माण प�‚  

(ज) आवेदकह�को नेपाल� नाग�ररकता �माण-प�को ��त�ल�प‚  

(झ) पेशागत स�ठनका आधारमा दता� हनु े सं�थाको हकमा �य�तो पेशागत 

स�ठनको आव�ताको प�रचयप�को ��त�ल�प,  

(ञ) सं�थाको काय��े �भ� बसोबास गरेको प�ु�ाइँ हनुे �माण‚  

(ट) आवेदकह� ��येकले सं�थाको काय�योजना बमोिजमको सेवा उपयोग गन� 

आधार ।  

६. बचत तथा ऋण सहकार� सं�था दता�को मापद�ड: (१) ऐनको दफा ६ बमोिजम 

नगरपा�लकामा ��येक दईु हजार जनस��यामा एउटा सं�थामा नब�न े गर� बचत तथा 

ऋण सहकार� सं�था दता� गनु�पन�छ ।  

(२) उप�नयम (१) बमोिजम सं�थाको स��या �नधा�रण गदा� नगरपा�लकाको 

हकमा स�बि�धत नगरपा�लका�भ� काय���े सी�मत भएका �छमेक वा बसोबासको 

साझा ब�धनमा दता� ग�रएका बचत तथा ऋणको म�ुय कारोबार गन� सं�थाह�को 

मा� आधार �लइनछे । 

(३) उप�नयम (१) र (२) बमोिजमको मापद�डभ�दा बढ� भएका बचत तथा 

ऋणको म�ुय कारोबार गन� सं�थाह� तीन वष��भ� �नयम ३४ बमोिजम 

एक�करण ग�रस�नपुन�छ ।  

तर म�हलामा� सद�य भएको सं�था एक�करण गदा� म�हलामा� सद�य 

भएको सं�थासँग वा एक�करण प�ात प�न म�हलाह�को नते�ृव स�ुनि�त हनुे गर� 

एक�करण गन� स�कनेछ ।  

७. दता�को �माण प�:  ऐनको दफा ६ बमोिजम दता� भएको सं�था दता� गन� अ�धकार� वा 

दता� गन� अ�धकार�वाट अ�धकार �ा� अ�धकार�ले अनसुचुी १० को ढाँचामा दता� �माण 

प� �दन ुपन�छ । 



v08 $_ emfkf ;+Vof $ :yfgLo /fhkq efu @ ldlt @)&&÷)#÷)* 
 
 
 

5 

 

८. सहकार� सं�थाको काय���े : (१) ऐनको दफा ९ को उपदफा (१) को ख�ड (ख) 

बमोिजम सं�थाको काय���े सद�यको �सप, पेशा र �कृ�त समेतवाट फरा�कलो �े� 

आव�यक पन� देिखएमा एक �थानीय तहस�म हनेुछ । 

(२) उप�नयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न ��ता�वत काय���ेको 

कुन ै वडामा सं�थाका आवेदकह�को बसोबास नभएको भए �य�तो वडा 

काय��े�मा समावेश ग�रन ेछैन । 

(३) ऐनको दफा ९ को उपदफा (३) बमोिजम काय��े� �व�तार गदा� देहायका 

�वशेष �यावसा�यक आव�यकताको आधार �लन ुपन�छ :- 

(क) उ�पादनको संकलन, स�य, �शोधन स�ुवधाका ���ले �यूनतम 

आयतन (भो�यमु) कायम गन� आव�यक भएको, 

(ख) �नि�त भौगो�लक �े�स�म उ�पादन �े� कायम भएको, 

(ग) �सचँाइ स�ुवधा, �ा�व�धक रेखदेख, रोग�या�ध �नय��णका ���ले 

उपय�ु एकाई कायम गनु�पन� भएको, 

(घ) सेवाको माग, ��त एकाई लागत, स�ालन खच�, �यव�थापक�य 

रेखदेख, ि�थर स�पि�को उपयोग समेतवाट काय��े�को �व�तार 

आव�यक भएको । 

 तर सं�थाको मौजदुा काय��े�मा सद�यता एवं �यावसा�यक सेवा 

�व�तारको मना�सब �तर हा�सल नभएस�म �य�तो सं�थाको काय��े� 

�व�तार गनु� हुँदैन । 

९. सहकार� सं�थाको काय���े पनु: �नधा�रणका आधार तथा �कृया :  (१) सं�थाको काय��े� 

�व�तार गदा� देहायको ���या पूरा गनु�पछ� :- 

(क) मौजदुा काय��े�मा सं�थाको सद�यता एवं सेवा �व�तारको 

लेखाजोखा (वडागत �पमा ज�मा �यवसा�यक कारोवारको पाँच ��तशत 

भ�दा बढ� भएको) आधार वा अ�ययन ��तवेदन �ा� ग�रएको‚  

(ख) थप ग�रने काय���ेमा सं�थाको सेवा माग भएको‚ 

(ग) काय��े� �व�तार गदा� ऐनको दफा २२ को उपदफा (१) 

�वप�रत दोहोरो सद�यता हनु ेअव�था नरहेको स�ुनि�त ग�रएको   

(घ) ऐनको दफा ९ को उपदफा (२) बमोिजम अनसूुची –९ को 

ढाँचामा दता� गन� अ�धकार� सम� �नवेदन �दनपुन� छ र दता� गन� 
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अ�धकार�ले �व�नयम संशोधनको ���या पूरा गर� पेश गन� आदेश �दन 

स�नेछ। 

(२) ऐनको दफा ९ को उपदफा (३) बमोिजम सं�थाले देहायका �ववरण पशे 

गनु�पन�छ :-  

(क) मौजदुा काय��े�मा सं�थाका शाखा काया�लय‚ सेवा के�� वा 

स�पक�  के�� अनसुारको स�ालन खच�‚ कारोबार र नाफा-नो�सानको 

�ववरण‚ 

(ख) मौजदुा काय��े�को �थानीय तह र वडा अनसुार सद�यह�को 

नाम‚ थर‚ ठेगाना‚ शेयर र बचतको �ववरण‚ 

(ग) मौजदुा काय��े�मा सं�थाले स�ालन गरेका उ�ोग‚ लगानी र 

�यावसा�यक सेवा स�ुवधाह�को �थानीय तह र वडाअनसुारको �ववरण । 

  (४)  काय��े� घटाउने �नद�शन �दंदा िझ�कन ेकाय��े�मा १० ��तशत भ�दा कम 

सद�य रहेको वा १० ��तशत भ�दा कम कारोबार रहेको हनुपुन�छ । 

 

सं�थाको वग�करण : (१) �वषयगत आधारमा सं�थाको व�ग�करण देहाय बमोिजम हनेुछ :   

(क) उ�पादक सं�था: कृ�ष, द�ुध, िचया, कफ�, उख,ु जनुार, सपुार�, 

जडीबटु�, बीउ�बजन, मौर�पालन, तरकार� तथा फलफुल 

पशपु�छ�पालन र माछापालन �वशेषका �वषयगत र अगवुाबाल� एवं 

उ�पादनको योजना समेतका आधारमा अ�य उ�पादकमूलक सं�था । 

(ख) उपभो�ा सं�था: उपभो�ा भ�डार, �व�तु, स�ार र �वा��य 

�वशेषका �वषयगत र �ाथ�मक आव�यकता एवं सेवाको 

योजनासमेतका आधारमा अ�य उपभोगज�य सं�था । 

(ग) �व�ीय सं�था: बचत तथा ऋणको मा� कारोबार गन� सं�था । 

(घ) ��मक सं�था: ह�तकला, खा� प�रकार, गैरखा�  औधो�गक उ�पादन, 

भोजनालय र �म करार �वशेषका �वषयगत र सीप वा �मको 

�वशेषता एवं �वरोजगार�को योजना लगायत अ�य �ममा आधा�रत 

सं�था । 

(ङ) बहउु�े�यीय सं�था: उ�पादन, उपभोग, �व�ीय र �म वा सीपमा 

आधा�रत �वरोजगार�का सेवासमेत स�ालन गन� बहउु�े�यीय सं�था 

। 
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(२) उप�नयम (१) को ख�ड (क), (ख) र (ग) मा उि�लिखत �वषयमा 

�विश��करण, आम �चलन र अ�यासको �वकास�मसमेतको आधारमा नेपाल 

सरकारले नेपाल राजप�मा सूचना �काशन गर� थप �वषय तो�न स�नेछ । 

१०. �वषय प�रवत�न स�ब�धी �यव�था: (१) कुन ै सहकार� सं�थाका सद�यह�ले आ�नो 

�यावसा�यक आव�यकताको आधारमा दता� हुँदाको बखतको �वषय प�रवत�न गन� चाहेमा 

साधारण सभामा कायम रहेको कूल सद�य स��याको बहमुतबाट �नण�य गराइ सोह� 

बमोिजम सं�थाको �व�नयममा समेत संशोधन गर� सो को �वीकृ�तको ला�ग दता� गन� 

अ�धकार� सम� �नवेदन �दन ुपन�छ । 

(२) उप�नयम (१) बमोिजम �वषय प�रवत�नको ला�ग �व�नयम संशोधन गदा� 

�च�लत ऐन तथा यस �नयमावल�को अ�धनमा रह� म��ालयवाट �नध��रत शत� र 

काय��व�ध पूरा भएको हनु ुपन�छ । 

(३) उप�नयम (१) बमोिजम कुन ै �नवेदन �ा� भएमा दता� गन� अ�धकार�ले 

आव�यक जाचँबझु गर� संशोधन ग�रएको �व�नयम �वीकृत गनु� पन�छ । 

११. संय�ु �पमा वा साझेदार�मा कारोबार‚ �यवसाय‚ उ�ोग वा प�रयोजना स�ालन: (१) ऐनको 

दफा १२ को उपदफा (५) बमोिजम दईु वा दईुभ�दा बढ� सं�थाले संय�ु �पमा वा 

साझेदार�मा आ�नो उ�पादन वा सेवाको बजार�करणका ला�ग देहायबमोिजमका आधारमा 

कारोबार‚ �यवसाय‚ उ�ोग वा प�रयोजना स�ालन गन� स�नेछन ्:- 

(क) स�बि�धत सं�थाका सद�यह�को आव�यकतामा आधा�रत 

उ�पादनको मू�य शृ� खला �वकास‚  बजार पहुँच वा �नया�त �ब�धको 

�योजन हनुपुन�‚ 

(ख) ��ता�वत कारोबार‚ �यवसाय‚ उ�ोग वा प�रयोजनाको �वा�म�व‚ 

�ोत प�रचालन‚ स�ांलन �व�ध‚ सद�यह�को लोकताि��क �नय��ण 

�णाल�‚ ��तफल �वतरण लगायत �यावसा�यक ��तावनाको �व�ततृ 

�परेखा तयार ग�रएको हनुपुन�‚ 

(ग) ��ता�वत संय�ु वा साझेदार� कारोबार‚ �यवसाय‚ उ�ोग वा 

प�रयोजनाको स�भा�यता अ�ययनबाट स�भा�य देिखएको हनुपुन�‚ 

(घ) ख�ड (ख) बमोिजमको ��तावना‚ स�ब� सं�थाह� ��येकको 

साधारण सभाको कुल सद�य स��याको बहमुतबाट पा�रत भएको हनुपुन�‚  
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(ङ) ख�ड (घ) बमोिजम पा�रत ��तावना संय�ु�पमा वा साझेदार�मा 

काया��वयन गन� स�ब�धमा स�ब� सं�थाह�बीच करार स�झौता भएको 

हनुपुन�‚ 

(च) �च�लत काननुबमोिजम �थानीय तह वा अ�य �नकायमा ��ता�वत 

संय�ु वा साझेदार� �यवसाय दता� गनु�पन� भए ग�रएको हनुपुन�‚ 

(छ) ��ता�वत संय�ु वा साझेदार� �यवसाय स�ालन गन�का ला�ग 

�च�लत काननु बमोिजम कुन ै �नकायबाट इजाजत‚ सहम�त वा �वीकृ�त 

�लनपुन� भए �लएको हनुपुन� । 

(२) उप�नयम (१) को अ�धनमा रह� अ�तरसहकार� सहयोगको भावनाले 

आव�यकता अनसुार �वषयगत वा फरक �वषयगत वा बहउु�े�यीय सं�थाह� �मल� 

संय�ु वा साझेदार� �यवसाय स�ालन गन� स�नेछन ्।    

(३) उप�नयम (१) बमोिजम काय� पूरा गर� स�बि�धत सं�थाह�ले त�स�ब�धी 

स�पूण� कागजात संल�न राखी दता� गन� अ�धकार� सम� �नवेदन �दनपुन�छ । 

(४) उप�नयम (३) बमोिजम �ा� �नवेदन उपर दता� गन� अ�धकार�ले तीस �दन 

�भ� आव�यक जाँचबझु गर� संय�ु �पमा वा साझेदार�मा कारोबार‚ उ�ोग वा 

�यवसाय स�ालन गन� अनमु�त �दनपुन�छ । 

(५) उप�नयम (४) बमोिजम अनमु�त �दएकोमा दता� गन� अ�धकार�ले सोको 

अ�भलेख छु�ै दता� �कताबमा दता� गर� रा�पुन�छ ।  

(६) यस �नयम बमोिजम दता� भएको संय�ु वा साझेदार� कारोबार‚ �यवसाय‚ 

उ�ोग वा प�रयोजनाले दता� गन� अ�धकार�ले तोकेको ढाँचामा �नय�मत �पमा 

�ग�त ��तवेदनका साथै वा�ष�क लेखापर��ण ��तवेदन पेश गनु�पन�छ । 

१२. सहकार� सं�थाको �व�नयम : (१) ऐनको दफा १७ को उपदफा (१) बमोिजम �व�नयम 

बनाउँदा सहकार� सं�थाले अनसूुची–११ मा उि�लिखत �वषयह� समावेश गनु�पन�छ ।  

(२) बचत तथा ऋण सहकार� सं�था, बहउु�े�यीय सहकार� सं�था ज�ता �ब�ीय 

सहकार� सं�थाबाहेक उ�पादक सहकार� सं�था, सेवा सहकार� सं�था (��मक 

सं�था, �वा��य सं�था, यातायात सं�था), उपभो�ा भ�डारसमेतका उपभो�ा 

सहकार� सं�थाको �व�नयममा बचत तथा ऋणको  कारोबार गन� गर� उ�े�य वा 

काय� समावेश गनु� हुँदैन ।  

(३) सहकार� सं�थाको �कृ�त हेर� दता� गन� अ�धकार�ले थप �वषयह� 

�व�नयमममा समावेश गन� गर� तो�न स�नेछ । 
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प�र�छेद-३ 

सद�यता 

 

१३. स� घको सद�यता: स� घको सद�यता �लदँा देहायको ���या पूरा गरेको हनुपुन�छ :- 

(क) साधारण सभाबाट �नण�य भएको,  

तर �थम पटक �देश �बषयगत सहकार� स� वा �देश सहकार� 

स�को गठन गदा� स�ालक स�म�तबाट �नण�य गराई सद�यता �लन 

स�कनछे  । 

(ख) �वषयगत सहकार� स� घको हकमा �नयम ८ मा उि�लिखत �वषय 

�वशेषको एकै तहको स� घमा दोहोरो नपन�, 

(ग) स�बि�धत स� घको �व�नयममा उि�लिखत आधार र ���या पूरा 

भएको ।  

१४. सद�यताको समा��: (१) ऐनको दफा २३ बमोिजम कुनै सद�यको सद�यता समा�� गदा� 

देहायको �कृया परुा गरेको हनु ुपन�छ :- 

(क) �य�तो सद�यको सद�यता समा��को आधार स�हतको जानकार� 

सं�थामा �ा� भएको वा सं�थाको अ�भलेखबाट देिखएको हनुपुन�‚ 

(ख) �य�तो सद�यको सद�यता समा�� स�ब�धी आधारका स�ब�धमा 

स�ालक स�म�तले उपस�म�त बनाई छान�बन गर� ��तवेदन �लएको 

हनुपुन�‚ 

(ग) सद�यता समा�� ग�रन े सद�यलाई ख�ड (ख) बमोिजमको 

उपस�म�तले आ�नो सफाइ पेश गन� मनुा�सब मा�फकको मौका �दएको 

हनुपुन�‚ 

(घ) स�ालक स�म�तको �नण�य भएको हनुपुन� । 

(२) उप�नयम (१) बमोिजम स�ालक स�म�तको �नण�य िच� नबझेुमा साधारणा 

सभामा उजरु� गनु� पन�छ ।साधारणा सभाको �नण�य उपर िच� नबझेुमा दता� 

अ�धकार� सम� उजरु� गन� स�नेछ । 

(३) उप�नयम (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न ऐनको दफा 

२२ को उपदफा (१) बमोिजम दोहोरो सद�यता भए‚ नभएको स�ब�धमा सं�थाले 

आ�ना सद�यह�लाई यो �नयमावल� लागू भएको �म�तले एक वष� �भ� �व-

घोषणा गन� सूचना �दन ुपन�छ र �च�लत कानून अनसुार हटाई स�नपुन�छ।  
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(४) उप-�नयम (३) बमोिजम �ा� सूचनाका आधारमा ऐनको दफा २२ को 

उपदफा (१) �वप�रत दोहोरो सद�यता भएको सद�यको हकमा �नजले चाहेको 

सं�थाले सद�यता कायम राखी अ�य सं�थाले ऐनमा �नधा��रत �याद�भ� �य�तो 

सद�यको सद�यता अ��य गनु�पन�छ । 

(५) यस �नयममा अ�य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न दता� अ�धकार�ले 

ऐनको दफा २२ को उपदफा (१) �वप�रत कुन ैसद�यको दोहोरो सद�यता रहेको 

देिखएमा सबभ�दा प�हला �लएको सं�थाको सद�यता कायम गर� अ�य सं�थाको 

सद�यता खारेज गन� �नद�शन �दन स�नेछ र �य�ता सं�थाले तदनसुार सद�यता 

अ��य गनु�पन�छ । 

प�र�छेद-४ 

साधारण सभा 

१५. साधारण सभाको बैठक: (१) साधारण सभाको बैठक डा�कएको सूचना र काय�सूची सबै 

सद�यह�ले समयमै �ा� गन� गर� प�ाचार, ‘एस.एम.एस’, एफ.एम. रे�डयो, प�प��का 

लगायत स�भव भएस�म �थानीय स�ारका बहमुा�यमबाट �दनपुन�छ । 

(२) साधारण सभाको बैठकमा सद�यह� �वयम ्उपि�थत हनुपुन�छ । 

(३) स�म�तले साधारण सभाको बैठकमा पेस ग�रन े �वषयको ��तावका साथै 

�नण�यमा प�ुन सहयोगी कागजात सद�यह�लाई बैठक ब�न ु अगावै यथाश�य 

�छटो उपल�ध गराउनपुद�छ वा सिजलै उपल�ध हनु स�ने गर� �यव�था 

�मलाउनपुद�छ । 

(४) साधारण सभाको बैठकको �नण�य बैठकको अ�य�ता गन� �यि�, उपि�थत 

स�ालकह�का साथै स�म�तको कुल सद�य स��याभ�दा क�तीमा एक जना बढ� 

हनु े गर� बैठकले उपि�थत साधारण सद�यह� म�येबाट चनेुका सद�यह�ले 

��येक पानामा सह�छाप गर� �मािणत गनु�पद�छ । 

(५) सद�य स��या एक हजार नाघेप�छ एकै �थानमा सबै जना ज�मा भएर 

साधारण सभाको बैठक गन� अस�ुवधा पर� वडा–वडा वा पायकको �थान–�थानमा 

समान काय�सूची राखेर साधारण सभा डा�नपुदा� ��येक �थानमा स�ालक तथा 

लेखा सपु�रवे�ण स�म�तका पदा�धकार�ह� सबैलाई उपि�थ�तका ला�ग डा�नपुद�छ 

। 
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(क) सं�थाको काय��े�लाई �व�भ� एकाइमा सद�य सं�याको आधारमा 

�वभाजन गन� । 

(ख) स�बि�धत एकाइमा रहेका सद�य सं�याको आधारमा ��त�न�ध 

सं�या य�कन गन� । 

 (ग) य�कन भएको सं�याको आधारमा ��त�न�ध चयन गन� र 

(घ) साधारण सभाको समान काय� सूचीमा एकाइमा रहेका सद�यह� बीच 

छलफल गन� र एकाइमा रहेका सद�यह�को धारणाको ��त�न�ध�व चयन 

भएका ��त�न�धले गन� । 

(ङ) ��त�न�ध चयन गदा� १:१० आधारमा चयन गनु�पन�छ । 

(६) उप�नयम (५) मा उि�लिखत अव�थामा ��येक बैठकको अ�य�ता गन� 

�यि� र  स�म�तका पदा�धकार�को ज�मा स��याको क�तीमा दो�बर स��या 

प�ुन ेगर� छनौट भएका सद�यह�बाट �नण�य �मािणत गनु�पन�छ । 

(७) उप�नयम (६) बमोिजम भएका �नण�यह� साधारणतया अि�तम बैठक बसेको 

सात �दन�भ� सं�थामा �ा� गर� ��येक बैठकबाट स�म�तका पदा�धकार�को ज�मा 

स��याको क�तीमा दो�बर स��या प�ुन े गर� क�तीमा तीन जनाका दरले 

च�ुनएका ��त�न�धह�ले ��येक पानामा सह�छाप गर� अि�तम �नण�य �मािणत 

गन�छन ्। 

(८) सबै वा कुन ै बैठकको अ�य�ता गरेकोमा बाहेक स�ालक वा लेखा 

सपु�रवे�ण स�म�तका पदा�धकार�ह�ले उप�नयम (७) बमोिजम �मािणत हनु े

बैठकको �नण�य �मािणत गनु� आव�यक हनुेछैन । 

(९) उप�नयम (५) बमोिजम हनु ेसाधारण सभाको बैठकमा सहभा�गता स�बि�ध 

अ�य �यव�था �व�नयममा भएको �यव�था बमोिजम हनुछे ।  

१६.  स�ालक स�म�तको बैठक: (१) स�म�तको बैठक अ�य�को �नद�शनमा सिचवले बोलाउनछे 

। 

(२) स�म�तको बैठक आव�यकता अनसुार ब�नछे । 

तर दईु बैठकबीचको अव�ध साधारणतया प�ताल�स �दनभ�दा बढ� हनुछैेन 

। 

(३) उप�नयम (२) को अव�ध�भ� उप�नयम (१) बमोिजम बैठक नबोलाइएमा  

बहमुत सद�यले बैठक बोलाउन उपा�य�सम� �लिखत अनरुोध गन� स�नछेन ्र 

�य�तो अनरुोध �ा� भएमा उपा�य�ले सात �दन�भ� बैठक बोलाउनपुन�छ । 
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(४) उप�नयम (३) बमोिजम बैठक नबोलाइएको अव�थामा बहमुत स�ालक 

सद�यह� उपि�थत भई स�ालक स�म�तको बैठक रा� न स�नछेन ्। 

(५) स�म�तको बैठकको �नण�य अ�य�ता गन� �यि�का साथै बहमुत 

स�ालकबाट �मािणत गनु�पन�छ । 

(६) स�म�तको बैठकको गणपूरक स��या स�म�तका कुल सद�य स��याको 

बहमुत हनुछे । 

(७) बैठकको अ�य�ता स�म�तको अ�य�ले‚ �नज उपि�थत नभएमा 

उपा�य�ले र �नजसमेत उपि�थत नभएमा स�ालकह� म�ये �ये� सद�यले गन�छ 

। 

१७. स�म�तको काम‚ कत��य र अ�धकार: ऐनको दफा ३२ मा उि�लिखत काय�का अ�त�र� 

स�म�तको काम‚ कत��य र अ�धकार देहायबमोिजम  हनुेछ :- 

(क) सं�थाको सम� काय� स�ालनमा सद�यह�को रचना�मक 

सहभा�गता स�ुनि�त गन�‚ 

(ख) सद�यह�लाई �नय�मत �पमा सहकार� िश�ा �दान गन� 

�यव�था �मलाउने‚ 

(ग) ऐन तथा यस �नयमावल� बमोिजम हनु े�नर��ण‚ अनगुमन काय�मा 

सहयोग प�ु याउनकुा साथै �ा� �नद�शनह�को काया��वयनको �यव�था 

�मलाउने‚ 

(घ) लेखा सपु�रवे�ण स�म�तबाट �ा� सझुावह� काया��वयन गन� 

गराउन‚े  

(ङ) सं�थाको काय�स�ालनमा पारदिश�ता कायम राखी स�पि� 

श�ुीकरण (मनी लाउ�ड�रङ) �नवारण स�ब�धी �च�लत काननु 

बमोिजमका �यव�थाह�को काया��वयन गन�, गराउन‚े 

(च) आव�यकताअनसुार उपस�म�तह� गठन गन�‚ 

(छ) सद�य तथा पदा�धकार�ह�का ला�ग आचार सं�हता बनाई लाग ू

गन�‚ 

(ज) �व�नयममा उि�लिखत अ�य काय�ह� गन� । 

१८. तदथ� स�म�तको गठन : (१) ऐनको दफा ३६ को उपदफा (३) बमोिजम स�म�त �वघटन 

भएमा सं�थाको दै�नक काय� स�ालन गन� र अक� स�म�तको �नवा�चन गराउन दता� गन� 
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अ�धकार� वा दता� गन� अ�धकार�वाट अ�धकार �ा� अ�धकार�ले सद�यह�म�येबाट सात 

जनाको एक तदथ� स�म�त गठन गनु� पन�छ । 

(२) उप�नयम (१) बमोिजम तदथ� स�म�त गठन गदा� देहाय बमोिजमका आधार 

�लन ुपन�छः- 

(क) सद�यको नाममा सं�थाको �तनु�पन� भाखा नाघेका ऋण वा अ�य 

बाँक� ब�यौता रहेको हनु नहनु,े 

(ख) एकै प�रवारका एकभ�दा बढ� सद�य स�म�तमा रहेको हनु नहनु,े 

(ग) सा�बकमा कायम रहेको स�म�तको सद�य वा �य�तो प�रवारको 

सद�य हनु नहनु,े 

(घ) उपल�ध भएस�म ज�मा सद�यको क�तीमा ते�ीस ��तशत म�हला 

हनुपुन� । 

१९. लेखा सपु�रवे�ण स�म�तका पदा�धकार�को यो�यताः ऐनको दफा ३७ को उपदफा (१)  

बमोिजमको लेखा सपु�रवे�ण स�म�तको संयोजक तथा सद�य हनु देहाय बमोिजमको 

यो�यता पगेुको हनु ुपन�छः- 

(क) स�बि�धत सहकार� सं�थाको सद�यता �लएको क�तीमा तीन बष� परुा 

भएको, 

तर �ारि�भक साधारण सभाबाट �नवा�िचत हनु े लेखा सपु�रवे�ण 

स�म�तका संयोजक तथा सद�यह�को हकमा यो ख�ड लागू हनुेछैन । 

(ख) सं�थालाई �तनु�, बझुाउनपुन� बे�ज ु वा भाखा नाघेको कजा� वा 

ब�यौता रकम नरहेको, 

(ग) सं�थाले आफै वा अ�य �नकायको तफ� बाट आयोजना ग�रने 

लेखापालन वा लेखापर��णसँग स�ब�धी ता�लम �लएको । 

प�र�छेद-५ 

बचत तथा ऋणकको प�रचालन 

 

२०. उ��ेय �वप�रत काय� गरेको मा�नन:े  बचत तथा ऋणको म�ुय कारोबार गन� बहउु��ेयीय 

वा �वषयगत सं�थाले ऐनको दफा ३९ को उपदफा (२) मा �नधा��रत समय�भ� बचत 

तथा ऋणको म�ुय कारोबार नहनु े गर� दता� हुँदाका बखतमा उ�लेख ग�रएको म�ुय 

कारोबार नगरेको ख�डमा �य�तो सं�थाले ऐनको दफा ६६ को उपदफा (३) को ख�ड 

(ग) को उ�े�य �वप�रत काय� गरेको मा�ननछे ।  
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२१. सद�यको रकम �फता�: (१) सद�यले सद�यता �याग गरेको अव�थामा ऐनको दफा ४३ 

को उपदफा (१) बमोिजम �नजले पाउनपुन� देहायको रकम सद�यता �याग गरेको आ�थ�क 

वष�को लेखा पर��ण ��तवेदन पा�रत भएको बढ�मा तीस �दन�भ� सं�थाले �नजलाई �फता� 

�दनपुन�छ :- 

(क) �नजको शेयरको अं�कत मू�य बराबरको रकम, 

(ख) �नजले भ�ुानी �लन बाकँ� शेयर लाभांश बापतको रकम र  

(ग) �नजले भ�ुानी �लन बाकँ� संरि�त पुजँी �फता� बापतको रकम । 

(२) उप�नयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न सं�था घाटामा गएको 

अव�थामा सि� चत घाटाको रकम शेयर पुजँीबाट समानपुा�तक �पमा घटाई बाकँ� 

रहेको �हसाबमा मा� सद�यलाई �दनपुन� रकम कायम गर� �फता� �दनपुन�छ । 

(३) ऐनको दफा ४३ को उपदफा (२) बमोिजम सं�थामा ज�मा गरेको बचत 

रकम सद�यले मागेका बखत �याज स�हत त�ु�त �फता� �दनपुन�छ । 

प�र�छेद-६ 

कोष स�बि�ध �यव�था 

२२. संरि�त पुजँी �फता� कोष �वतरणका आधार: (१) ऐनको दफा ४८ को उपदफा (३) 

बमोिजम संरि�त पुजँी �फता� कोषको �वतरण गदा� देहायबमोिजम वा�ष�क कारोबारको 

आधार �लनपुन�छ :- 

(क) उ�पादक सं�थामा सद�यले सं�थालाई �ब�� गरेको उपजको 

ख�रद मू�य‚ 

(ख) बचत तथा ऋण सं�थामा सद�यले ऋणमा �तरेको �याज वा 

बचतमा �ा� गरको �याज, 

(ग)  अ�य उपभो�ा सं�थामा सद�यले सं�थासँग ख�रद गरेको व�त ु

वा सेवाको मू�य‚ 

(घ) ��मक सं�थामा सद�यले सं�थाबाट �ा� गरेको �याला‚  

(ङ) बहउु��ेयीय सं�थामा ख�ड (क)‚ (ख) र (ग) मा उि�लिखत 

आधार । 

(२) उप�नयम (१) को ख�ड (क) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न 

उ�पादक सं�थाले सद�यलाई आव�यक साम�ी �ब�� गरेकोमा �य�तो 

कारोबारलाई समेत गणना गन� स�कनेछ । 
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(३) उप�नयम (१) को ख�ड (ख) बमोिजम कोषको रकम �वतरण गदा� बचत 

रकमको ला�ग चाल�स ��तशत र ऋणमा �तरेको �याज रकमको ला�ग साठ� 

��तशत भार �दई गणना ग�रनेछ । 

(४) उप�नयम (१) को ख�ड (ख) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न 

ऋणको भाखा नघाएको सद�यलाई �य�तो ऋणमा �तरेको �याजको आधारमा 

संरि�त पुजँी �फता� �दइनछैेन ।  

(५) संरि�त पुजँी �फता� कोषको रकम सद�यको अलवा उपभो�ा सद�यसँग कुन ै

कारोबार गरेको रहेछ भने �य�तो सद�यलाई समेत �फता� गनु�पन�छ ।  

(६) उप�नयम (५) बमोिजम कारोबार गरेको सद�यसँग स�पक�  हनु नसकेको 

अव�थामा �य�तो सद�यले �ा� गन� रकम सं�थाको जगेडा कोषमा सानु�पन�छ । 

(७) गत आ�थ�क वष�को कारोबारको संरि�त पुजँी �फता� कोषको रकम चालू 

आ�थ�क वष��भ� �वतरण ग�रस�न ुपन�छ । 

(८) उप�नयम (६) बमोिजम कुन ै आ�थ�क वष�मा कुन ै कारणबस �वतरण हनु 

नसक� बाकँ� रहेको रकम सोह� आ�थ�क वष�को अ��यमा जगेडा कोषमा सानु�पन�छ 

। 

२३. अ�य कोषस�ब�धी �यव�था: (१) सहकार� सं�थाको कुनै वष�को खदु बचतको रकमबाट 

क�तीमा प�चीस ��तशत रकम ऐनको दफा ४७ बमोिजम जगडेा कोषमा ज�मा गर� 

बाँक� रहेको रकमलाई शत ��तशत मानी सोबाट क�तीमा प�चीस ��तशत रकम ऐनको 

दफा ४८ बमोिजम संरि�त पूजँी �फता� कोष र एक  ��तशतले हनु आउने रकम ऐनको 

दफा ४९ बमोिजम सहकार� �व��न कोषमा छु��ाएर बाकँ� रहेको रकमलाई शत 

��तशत मानी देहाय बमोिजमका कोषह�मा क�तीमा पाँच ��तशत रकमको दरले छु�ाई 

�वतरण गनु�पन�छ :– 

(क)  सहकार� िश�ा कोष, 

(ख)  शेयर लाभांश कोष, 

(ग)  कम�चार� बोनस कोष, 

(घ)  सहकार� �वकास कोष, 

(ङ)  घाटापू�त� कोष, 

(च)  सामदुा�यक �वकास कोष, 

(छ)  साधारण सभाले �वीकृत गरेको ि�थर�करण कोष, 
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(२) उप�नयम (१) को ख�ड (ग) बमोिजमको कम�चार� बोनस कोषबाट रकम 

�वतरण गदा� बढ�मा तीन म�हनाको तलब भ�दा बढ� नहनु ेगर� रकम �वतरण 

गनु� पन�छ। 

(३) सहकार� �व��न कोषको रकम प�रचालन स�ीय सहकार� �नयमावल� 

२०७५ को �नयम २६ बमोिजम हनुेछ । 

(४) सहकार� स�थाले साधारण सभाबाट �नण�य गर� अ�य कोषह�को 

�यव�थापन गन� स�नछे ।  

 

२४. अ�भलेख: (१) ऐनको दफा ५१ को उपदफा (२) बमोिजम सहकार� सं�थाले आ�नो 

काय� स�ाचलनको अ�भलेखका साथै आफूले गरेको कारोबारको �च�लत कानूनले तोकेको 

लेखामान तथा ढाँचाअनसुार रा� नपुन�छ । 

(२) उप�नयम (१) बमोिजम अ�भलेख तथा लेखा रा�दा अ�य कुराका अ�त�र� 

देहायका �कताब‚ खाताबह� तथा �ववरण समेत रा� नपुन�छ :- 

(क)  सद�यता दता� �कताब 

(ख)  �ारि�भक साधारण सभा‚ साधारण सभा‚ �वशेष साधारण सभा र 

स�म�त‚ लेखा सपु�रवे�ण स�म�त‚ उप-स�म�तह�को बैठकह�को छु�ाछु�ै 

कारबाह� �कताब‚ 

(ग)  नगद� बह�‚ 

(घ)  सहकार� सं�थाले अ�य कुनै �यि� वा स� घ, सं�था वा 

�नकायसँग कुनै कारोबार गरेको भए सो कारोबार देखाउने दता� �कताब‚ 

(ङ)  शेयर दता� �कताब‚ 

(च)  मालसामानको मौ�दात (�टक) दता� �कताब‚ 

(छ)  ऋण लेनदेन दता� �कताब‚ 

(ज)  बे�ज ुएवं समपर��ण खाता‚ 

(झ)  आ�दानी‚ खच�‚ स�पि� र दा�य�व स�ब�धी अलग-अलग खाता 

तथा सहायक खाताह�‚ 

(ञ)  �च�लत कानूनले तोक� �दएको ढाचँा बमोिजमको �हसाब पर��ा 

सूची‚ आय-�यय र  ि�थ�त �ववरण-प�‚   

(ट) अनदुान �ा�� र प�रचालन खाता, 

(ठ) समय-समयमा �च�लत कानूनले तो�क�दएको अ�य अ�भलेख एवं 

खाताह� । 

(३) एक करोड �पैयां भ�दा बढ� कारोबार गन� सहकार� सं�थाले उप�नयम (१) 

बमोिजम रा� नपुन� अ�भलेख �च�लत कानूनले तोके बमोिजम मापद�ड पूरा भएको 
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�व�तुीय उपयोग काय��मिणका (एि�लकेशन स�टवेयर) मा समेत �यवि�थत 

गनु�पन�छ ।   

(४) सहकार� सं�थाले आ�नो सं�थागत तथा �यावसा�यक कारोबारको �ववरण 

सहकार� हेन� स�बि�धत स�ीय म��ालय तथा सहकार� �बभागले तोकेको सहकार� 

तथा ग�रबी स�ब�धी सूचना�यव�थापन �णाल� (COPOMIS) मा अ�नबाय� ��व� 

गनु�पन�छ ।  

तर यसमा लेिखएको कुन ै कुराले सद�यको �यि�गत बचत लगायतका 

�च�लत काननु बमोिजम गो�य रहने सूचना अल�गै संर�ण गन� बाधा परु ् याएको 

मा�नन ेछैन ।  

(५) सहकार� सं�थाले आधारभतू अ�भलेख तथा कारोबारको �ववरण प�ृ सरु�ा 

(�याकअप) �यव�थास�हत संर�ण गनु�पन�छ । 

 

प�र�छेद-७ 

छुट, स�ुवधा र सह�ुलयत 

२५. छुट, स�ुवधा र सह�ुलयत: (१) ऐनको दफा ५७ को उपदफा (१) बमोिजम सहकार� 

सं�थाले ज�गा ज�मन लगायतका अचल स�पि� ख�रद गदा� आय �टकट द�तरु छुट, 

स�ुवधा वा सह�ुलयत �ा� गन� स�बि�धत सं�थाले देहायको �ववरण स�हत दता� गन� 

अ�धकार� सम� �दन ुपन�छ :- 

(क) यसर� �नवेदन �दन ु अिघ रिज�ेशन द�तरु छुट स�ुवधा �लई अचल 

स�पि� ख�रद गरेको भए ज�गाधनी �माणपजुा� र स�बि�धत 

कागजातको ��त�ल�प, 

(ख) साधारण सभाको बैठकबाट घर ज�गा धनीको नाम नामेसी, घर 

ज�गा रहेको ठेगाना, �क�ा न�बर, ��ेफल र मू�य समेत खलुाई 

ख�रद स�ब�धमा भएको �नण�यको �मािणत ��त�ल�प,  

(ग) अचल स�पि� ख�रदमा बचत रकम उपयोग नहनु े र जगेडा कोष 

तथा शेयर पूजँीबाट ख�रद गन� प�ुन े लेखापर��कबाट �मािणत 

�व�ीय �ववरण,   

(घ) अिघ�लो आ�थ�क वष�को लेखा पर��ण ��तवेदनमा उ�लेख ग�रएको 

भ�दा थप शेयर पूजी र जगेडा कोषको रकमबाट ख�रद गन� 

खोिजएको भए प�छ�लो शेयर पूजँी, जगेडा कोष र बचत रकमको 

लेखापर��कले �मािणत गरेको �व�ीय �ववरण,   
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(ङ) सहकार� सं�थाको अनगुमन तथा �नर��ण गदा� कै�फयत देखाई 

सधुारका ला�ग �नद�शन �दएको भए �नद�शन पालनाको अव�था ख�ुन े

कागजात र सधुारको काय� योजना । 

(२) उप�नयम (१) बमोिजम �ा� �नवेदन जाँच गर� दता� अ�धकार�ले छुट 

स�ुवधाको ला�ग स�बि�धत �नकायमा लेखी पठाउन स�नछे । 

 

प�र�छेद-८ 

ऋण असलु� तथा बाकँ� ब�यौता 

२६. ऋण तथा बाँक� ब�यौता अस�ुल: (१) ऐनको दफा ५८ बमोिजम सं�थाको बाकँ� ब�यौता 

असलु उपर गनु�पन� �यि�को जायजेथा �ललाम �ब�� गर� असलु उपर गदा� सं�थाले 

देहायका काय��व�ध अपनाउन ुपन�छ ।  

(क) बाँक� ब�यौता �तन� बझुाउन ुपन� ठहर भएको �यि�को नाममा बाटोको 

�याद बाहेक प�तीस �दन�भ� �तन� बझुाउन ुपन� रकम �तन� बझुाउन ुआउन ु

र उ� रकम �तर� बझुाइ सकेको भए �यसको �माण पेश गन� आउन ु

भनी पूज� पठाउन ुपछ� । 

(ख)  ख�ड (क) बमोिजम �याद पूज� जार� ग�रएकोमा उ� �याद�भ� �तनु� 

बझुाउन ुपन� रकम �तन� बझुाउन नआएमा वा �तर� बझुाइसकेको �माण 

पेश नगरेमा �नजको नाउँमा �ललाम �व�� गन� सूचना �काशन गनु� पन�छ 

।  

(ग) �धतो राखेको घर ज�गा-जमीन मालपोत काया�लयबाट रो�ा गराइएको 

छैन भन ेरो�ा गन� लगाई �यसको �माण रा� न ुपन�छ ।  

(घ) �धतो राखेको चल अचल स�पि�को �ललाम �ब��को सूचना �काशन गनु� 

पदा� �धतोको �ववरण, �नजले बझुाउन ुपन� साँवा, �याज र हज�नाको रकम 

समेत उ�लेख गर� सूचना �काशन गरेको �म�तले चल स�पि� भए प�� 

�दन�भ� र अचल स�पि� भए प�तीस �दन�भ� �ललाम �ब�� गर� साँवा 

�याज र हज�नाको रकम असलु उपर ग�रन े बारेको सूचना स�थाको 

काया�लय, �थानीय तह, स�वि�धत वडा काया�लय, साव�ज�नक �थान र 

ऋणीलाई बझुाइ वा ब�ुन नमानकेो हकमा घर�ारमा टाँस गर� �थानीय 

वा रा��य�तरको कुन ैएक दै�नक प�प��कामा �काशन गनु� पन�छ ।  
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तर स�बि�धत �यि�लाई सूचना बझुाउन नस�कएको वा �नज 

फेला नपरेको ख�डमा दै�नक प��कामा �कािशत सूचना बमोिजम �ललाम 

�ब��को ���या अगा�ड बढाउन बाधा पन�छैन ।  

(ङ) �धतो �ललाम �व�� गदा� काया�लय ख�ुने समयदेिख श�ु गर� ब�द हनु े

समय भ�दा एक घ�टा अगा�ड समा� गनु� पन�छ तर �ललाम �ब�� हनु े

भनी तो�कएको �दन �वदा पन� गएमा �यसको भो�लप�ट सोह� �थान र 

समयमा �ललाम �व�� गनु� पन�छ ।  

(च) �धतो �ललाम �ब�� गदा� �ललाम ग�रने चल अचल स�पि�को स�वि�धत 

�थानीय तह वा वडाको ��त�न�ध, िज�ला वा इलाका �शासन काया�लयको 

��त�न�ध, �ललाम �ब�� हनेु ठाउँ निजक कुन ैसरकार� काया�लय भए सो 

काया�लय वा �थानीय तहको मालपोत हेन� कम�चार�, स�बि�धत �वषयका 

�ा�व�धक वा �नकाय वा काया�लयको ��त�न�ध र स�बि�धत सं�थाको 

�यव�थापक स�हतको स�म�तले चलनच�तीको मोल कायम गर� सोह� 

रकम भ�दा कम नहनु ेगर� बढाबढ गन� �यि�ह� म�ये सबै भ�दा बढ� 

डाकँ बो�न े �यि�को नाममा �ललाम �ब�� �वीकृ�त र मचु�ुका गराई 

�ब�� गनु�पन�छ ।  

तर स�ालक स�म�तका पदा�धकार�, लेखा सपु�रवे�ण स�म�तका 

पदा�धकार�, उप स�म�तका पदा�धकार�, सं�थामा काय�रत कम�चार� र 

�नजका निजकका नातेदारले डाकँ बढाबढमा भाग �लन पाउन ेछैनन ्। 

�प��करणः निजकको नातेदार भ�ाले बाब,ु आमा, प�त, पि�, छोरा, 

छोर�, बहुार�, दाज,ु भाइ�, �दद� ब�हनी, सास,ु ससरुा, �वाइ�, साला, साल�, 

धम�प�ु, धम�प�ुीलाइ� स�झन ुपछ� । 

(छ)  ख�ड (च) बमोिजमका ��त�न�धह�को रोहबरमा �ललाम �ब��को 

िशलब�द� खोलेप�छ �व�नयमले तोकेबमोिजमको ढाचँाको फाराममा 

�नजह�ले बोलेको अंक अ�र �प� खोल� �नजह�को सह�छाप गराउन ु

पन�छ ।   

(ज)  सं�थाले चल, अचल स�पि� �ललामको डांक बढाबढ गदा� गो�य 

िशलब�द� आ�हान गनु�पन�छ । 

(२) �लिखत �पमा अनरुोध गदा� प�न उप�नयम (१) को ख�ड (च) मा लेिखएका 

कुनै काया�लयको ��त�न�ध खट� नआएमा उपि�थत ��त�न�ध र गाउँपा�लका वा 
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नगरपा�लकाका वडा काया�लयका ��त�न�धलाई सा�ी राखी �ललाम �ब�� गनु� 

पन�छ ।   

(३) बाकँ� ब�यौता असलु उपर गन� जनु �यि�को चल अचल स�पि� �ललाम 

�ब�� ग�रने हो सो �यि�लाई �ललाम �ब�� हनु ेसमय र ठाउँ तोक� उपि�थत 

हनु ेसूचना पठाउन ुपन�छ ।  

तर �यसर� �ललाम �ब�� हनु े�दन सरोकारवाला �यि� उपि�थत नभएमा 

प�न �ललाम �ब�� गन� बाधा पगुकेो मा�नन ेछैन ।  

(४)  ऐनको दफा ५८ को उपदफा (६) बमोिजम �धतो राखेको स�पि� �ललाम 

�ब�� गदा� कसैले सकार नगरेमा �य�तो स�पि� स�बि�धत सहकार� सं�था 

आफ� ले सकार गन� स�नेछ । 

 तर �यसर� �ललाम �ब�� हनु े�दन सरोकारवाला �यि� उपि�थत नभएमा 

प�न �ललाम �ब�� गन� बाधा पगुकेो मा�ननछैेन । 

२७. �ललाम �ब�� �थ�गत गन� स�न:े �ललाम �ब��को सूचना �कािशत भैसकेप�छ मनुा�सव 

मा�फकको कुन ैकारण पर� सो �ललाम �ब�� �थ�गत गनु� पन� देिखएमा �ललाम �ब��को 

सूचना �कािशत गन� सहकार� सं�था वा म��ालय वा दता� अ�धकार�ले �य�तो �ललाम 

�ब�� केह� समयको ला�ग �थ�गत गन� स�नेछ ।   

२८. असलु उपर हनु नसकेको रकम अ� जायजेथाबाट असलु उपर गन�: (१) �धतो राखेको 

स�पि� �ललाम �ब�� गदा� आएको रकमबाट साँवा, �याज र हज�नाको रकम असलु उपर 

हनु नसकेमा बाक� ब�यौता असलु उपर गनु� पन� �यि�को हक भोगको नेपालको जनुसकैु 

ठाउँमा रहेको स�पि�बाट एक वष��भ� �च�लत �नयम बमोिजमको काय��व�ध अपनाई 

�ललाम �ब�� गर� असलु उपर गनु� पन�छ ।   

(२) मोह�ले �लएको ऋणको हकमा �नजले वा एकाघरको प�रवारले कमाएको 

वाल� �ललाम �ब�� गर� साँवा, �याज र हज�नाको रकम असलु उपर गनु� पन�छ ।  

(३) उप�नयम (१) र (२) बमोिजम �ललाम �ब�� गदा� �ललाम �ब�� हनु े

�दनस�मको सावँा, �याज र हज�नाको रकम असलु उपर गर� बाकँ� हनु आएको 

रकम सरोकारवाला �यि�लाई �फता� गनु� पन�छ । 

२९. बेच�बखन वा �ललाम �ब�� गन� वा �लजमा �दन नहनु े: यस �नयमावल�मा अ�य� जनुसकैु 

कुरा लेिखएको भए ताप�न संिघय सहकार� ऐन २०७४ को दफा १३५ मा उि�लिखत 

सं�थाको घर, ज�गा लगाउनका ि�थर स�पि� नेपाल सरकारको �वीकृ�त �बना बेच�बखन 
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वा �ललाम �ब�� गन� वा �धतो रा� वा पाँच वष�भ�दा बढ� अव�धका ला�ग �लजमा �दन ु

हुँदैन । 

तर �य�ता सं�थाले ऋण वा अ�य बाकँ� ब�यौता बापत �धतो �लएको वा सं�था 

आफ� ले �धतो सकार गरेको घर, ज�गा यस �नयमावल� बमोिजम �ललाम �ब�� गन� नेपाल 

सरकारको �वीकृ�त आव�यक पन�छैन । 

३०. �ललाम सकान� �यि�बाट रकम असलु गन�: (१) �ललाम �ब��को काय� स�कनासाथ 

�ललाम सकार गन� �यि�बाट सकार गरेको म�ुयको दश ��तशत रकम उसै �दन वा 

भोल�प�ट धरौट�को �पमा �लई रा� नपुन�छ र बाकँ� न�बे ��तशत रकम �ललाम सकारेको 

�म�तले प�� �दन�भ� बझुाइ स�न ुपन�छ । सो �याद�भ� नबझुाएमा धरौट� वापत राखेको 

रकम जफत हनु े�यहोराको कागज गराइ रा� न ुपन�छ ।  

(२) �ललाम सकान� �यि�ले सकार गरेको मू�यको दश ��तशत रकम उसै �दन 

वा भोल�प�ट नबझुाएमा �नजप�छ सबै भ�दा बढ� डाकँ बो�न े �यि�को नाममा 

�ललाम सदर गनु� पन�छ ।   

(३) �ललाम सकार गन� �यि�ले यस �नयम बमोिजम सकार गरेको पूरा मू�य 

बझुाएमा �नजको नाउँमा वा �नयम २३ को उप�नयम (४) बमोिजम सं�थाले 

सकारेमा सं�थाको नाममा सो जायजेथा �च�लत काननु बमोिजम रिज�ेशन वा 

दािखल खारेज समेत ग�र�दनको ला�ग सहकार� सं�थाले स�बि�धत काया�लयमा 

लेखी पठाउन ुपन�छ ।  

३१. �ललाम �ब�� नभएमा जायजेथा सहकार� सं�थाको �वा�म�वमा रहन े: �नयम २७ र �नयम 

२९ बमोिजम �ललाम �ब�� गनु�पन� जायजेथा �ललाम �ब�� गदा� कसैले नसकारेमा 

सहकार� सं�थाले उ� जायजेथाको �वा�म�व आफूमा �लन स�नेछ र �य�तो ि�थ�तमा 

स�बि�धत काया�लयह�ले सहकार� सं�थाको जनाउ बमोिजम आ�नो काया�लयमा रहेको 

�े�तामा तदनसुार रिज�ेशन वा दािखला खारेज ग�र�दन ुपन�छ।  

३२. जायजेथा �फता� �दनपुन� : �नयम २१ को उप�नयम (४) बमोिजम सं�थाको नाममा कायम 

हनु आएको जायजेथा छ म�हना�भ� स�बि�धत ऋणी सद�यले आफूले �तनु� बझुाउनपुन� 

साँवा र अिघ�लो �दनस�मको �याज, हज�ना र �ललाम ���यासँग स�बि�धत खच� समेत 

च�ुा गर� �फता� �लन चाहेमा �फता� �दनपुन�छ । 
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प�र�छेद-९ 

एक�करण, �वघटन र दता� खारेज 

३३. सहकार� सं�थाको एक�करण: (१) ऐनको दफा ६५ बमोिजम दईु वा दईु भ�दा बढ� 

सं�थाह� एक�करण गदा� देहायका शत�ह� पूरा भएको हनुपुन�छ । 

(क)  काय��े� एक अका�सँग जो�डएको हनुपुन�, 

(ख)  सद�यह� बीचको साझा ब�धन समान हनुपुन�, 

(ग)  एकै �बषय �कृ�तका सं�था हनुपुन� वा फरक �वषय वा �कृ�तका 

भए ताप�न एकै �थानमा रह� दोहोरो सद�यता रहेका र मलुतः एकै 

�बषयमा ��त�पधा� भएको हनुपुन� । 

(घ)  सद�यको ��य� सहभा�गता एबं लोकताि��क �नय��ण कायम 

रहन ुपन� । 

(२) उप�नयम (१) बमोिजम एक�करण गदा� साधारणतया मौजदुा सं�थाको 

काय��े�को आधारमा �थानीय तहको वडा, �थानीय तहको �े��भ� पन�गर� 

ग�रनेछ ।  

(३) उप�नयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न म��ालयको 

पूव��वीकृ�त �वना �म�त २०४९।२।२ अिघ दता� भएका साझा सहकार� 

सं�थाह�लाई अक� सं�थामा एक�करण गन� वा �य�ता सं�थाह�को घरज�गा 

लगायतका �थीर स�पि� बेच�बखन गन� वा �धतो रा� वा पाचँ वष�भ�दा बढ� 

अव�धका ला�ग �लजमा �दन ुहुँदैन ।  

तर कुनै सहकार� सं�थाले साझा सहकार� सं�थाको  �व�नयम तथा नाम 

�वीकार गर�  एक�करण हनु स�नेछ ।  

(४) म�हला�ारा स�चा�लत सहकार� सं�थाह� र �वशेष �पमा �पछ�डएका 

समदुायमा �था�पत सहकार� सं�था अ�य सहकार� सं�थासँग सामा�यतया एक�करण 

ग�रनेछैन ।  

तर �मता �बकास, नते�ृव �बकास तथा सा�ठ�नक ग�तशीलताको 

स�ुनि�तता हनु ेगर� एक�करण हनु भन ेबाधा पन� छैन । 

(५) एक�करणमा सहभागी सं�थालाई दता� अ�धकार�बाट �नयम ४३ बमोिजम 

�ो�साहन गन� स�कनछे।  

(६) एक�करण पूव�को दवैु सं�थामा दा�य�व �यव�थापन र कर ब�यौता भ�ुानी 

स�ब�धमा �प� गनु�पन�छ । 
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(८) एक�करणका अ�य शत�, आधार र ���या नगरपा�लकाबाट �वीकृत 

काय��व�धमा �यव�था भए बमोिजम हनुछे । 

३४. सहकार� सं�थाको �वभाजन: (१) ऐनको दफा ६५ बमोिजम सं�थाको �वभाजन गदा� सिघय 

र �देश काननु बमोिजम हनुछे । 

३५. पूव� सहम�त �लनपुन�: �नयम २६ र २७ मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएताप�न नेपाल 

सरकार, �देश सरकार, वा �थानीय तह वा नेपाल सरकार वा �देश सरकारको �नकाय, 

ब�ङक �वि�य सं�था वा दात ृ �नकायको ऋण, अनदुान वा अ�य �कारका उ�लेखनीय 

सहयोग रकम वा जेथा रहेका सं�थाको एक�करण वा �वभाजन गदा� स�बि�धत प�को पूव� 

सहमती �लनपुन�छ ।  

३६. जमानत �दन े �यि�को दा�य�व : (१) ऋणीको �न�म� जमानत �दने �यि�को दा�य�व 

जमानत �दएको रकमको हदस�म मा� सी�मत रहनेछ । 

(२) �च�लत काननुको अधीनमा रह� उप�नयम (१) बमोिजम दा�य�व जमानत 

�दन े�यि�बाट सोझै असलुउपर गन� स�कनेछ । 

प�र�छेद-१० 

�लि�वडेशन स�ब�धी �यव�था 

३७. �ल�वीडेटर �नयिु�: (१) ऐनको दफा ६७ को उपदफा (१) बमोिजम सहकार� सं�थाको 

स�पि� �ल�वीडेसन गदा� �ल�वीडेटर �नयिु� गनु� पन�छ ।  

(२) उप�नयम (१) अनसुार �ल�वीडेटर �नयिु� गदा� नगरपा�लकाले आफु 

मातहतका अ�धकृत वा कम�चार�लाई �ल�वीडेटरको �पमा काम गन� तो�न स�नछे । 

३८. �ल�वीडेटरको काम कत��य र अ�धकार: ऐनको दफा ६७ अ�तग�त �नय�ु �ल�वीडेटरको 

काम कत��य र अ�धकार देहाय बमोिजम हनुछे । 

(क)  �वघटन भएका सं�थाबाट असलु हनु बाकँ� रहेको रकम च�ुा 

गन�को ला�ग सो सं�था वा हालवाला वा सा�वकवाला सद�यह� वा मतृ 

सद�यह�को जायजेथाबाट बाँक� रकम �नयम २३ र २५ को काय��व�ध 

अपनाई असलु उपर गन� ।   

(ख)  �वघटन भएका सं�थासँग कुन ैसाहकुो कुन ैरकम बाँक� रहेको र 

सो कुरा सं�थाको �हसाब �कताबमा चढाइएको रहेनछ भन े �य�ता 

साहलुाई यो य�त �याद �भ� सो रकमको दावा गन� आउन ुभनी वा सो 
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बाँक� रहेको �मािणत नभएस�म �य�त रकम �वतरण नग�रयोस ्भनी दाबा 

गन� आउन ुभनी सूचना गन� ।   

(ग)  साहहु� म�ये कसलाई �ाथ�मकता �दन ेभ� े�� न उठेमा �यसको 

�नण�य गन� ।   

(घ)  सं�था�वघटन गन� �सल�सलामा, सं�थाको जाय जेथा ज�मा गन� र 

�वतरण गन� स�ब�धमा आव�यक �नद�शन �दने ।  

(ङ)  दता� अ�धकार�को पूव� �वीकृ�त �लई सं�थाले गरेको वा सं�थाको 

�व��मा ग�रएको दावीको स�ब�धमा दवैु प� बीचमा �मलाप� गराउन े

।  

(च)  �वघटनको ला�ग आव�यक देखेमा सद�यह�को बैठक बोलाउन े

।  

(छ)  सं�थाको खातावह�, कागजात, �लखत र जायजेथाको िज�मा �लन े

।  

(ज)  सं�थाको स�पि� वेच�वखन गन� ।   

(झ)  सरोकारवालाह� समेतको परामश�मा सं�थाको जायजेथा �वतरण 

गन� योजना तयार गर� �यसको �वतरण गन� ।  

(२) उप�नयम (१) बमोिजमको अ�धकारह�को �योग गदा� �ल�वीडेटरले 

आव�यक स�झमेा सं�थाको गठन, काम, कत��य, स�पि� वा अ�य कुराह�को 

स�ब�धमा आव�यक जानकार� �ा� गन� प�, �वप�, सा�ीह� र सं�थाको कुन ै

पदा�धकार� वा कम�चार�लाई आफू सम� उपि�थत गराइ सोधपछु गन� स�नेछ ।  

३९. �ल�वीडेशन �नय��ण गन� दता� अ�धकार�को अ�धकार: �नयम ३३ बमोिजमको अ�धकार 

�योग गर� �ल�वीडेटरले गरेको कामलाई दता� अ�धकार�ले दोह� याई हेर� देहाय बमोिजम 

गन� स�नछे :  

(क)  �नद�शन �वप�रत �ल�वीडेटरले जार� गरेको आदेश खारेज गन�, बद�न वा 

आव�यकतानसुार अक� आदेश जार� गन�,  

(ख)  सं�थाको खातावह�, कागजात, �लखत र जायजेथाह� पेश गराउन,  

(ग)  �ल�वीडेटरको अ�धकारमा आफूलाई उपय�ु लागकेो हद ब�देज 

तो�क�दन,  

(घ)  �ल�वीडेटरले जाचेँको �हसाब �कताबको ��तवेदन �लन,  
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(ङ)  �नयम ३९ को ख�ड (ङ) बमोिजम �मलाप� गराउन े र सो �नयमको 

ख�ड (झ) बमोिजम जायजेथा �वतरण गन� स�ब�धमा सामा�य �स�ा�त �नधा�रण 

ग�र�दन,  

(च)  �ल�वीडेटरले पाउन े पा�र��मक एवं भ�ाको �न�म� आव�यक �नद�शन 

�दन, र   

(छ)  �ल�वीडेटरलाई पदबाट हटाई अक� �नय�ु गन�।   

४०. दा�य�व भ�ुानी: (१) ऐनको दफा ६६ अ�तग�त दता� खारेज वा �वघटन भएको सहकार� 

सं�थाको कोषबाट देहाय बमोिजमको �ाथ�मकता �म अनसुार देहायमा लेिखएका कामको 

ला�ग खच� गन� स�कनेछ :–  

(क)  �वघटनको कामको �न�म� भएका खच�ह� फ���ट गन�,  

(ख)  सद�यलाई बचतको रकम भ�ुानी गन�, 

(ग) कम�चार�को तलब भ�ा �दन,  

(घ)  ऋण भ�ुानी गन�,  

(ङ)  अ�य भ�ुानी �दन ुपन� रकमह� �दन,  

(च)  शेयर पुजँी �फता� �दन,  

(छ)  लाभांश नबाँ�डएको समयज�तको हकमा लाभांश �वतरण गन� ।   

(२) कुन ैसहकार� सं�थाको �वघटनको काम समा� भैसकेप�छ प�न सो सं�थाको 

कुन ैसाहूले पाउन ुपन� रकम �लन नआएमा �वघटनको काम समा� भएको �म�तले 

तीन म�हना�भ� उ� सं�थाको कोष उपर �य�तो साहूले आफूले पाउन ु पन� 

रकमको दाबी ग�रस�न ु पन�छ । सो �याद नाघेप�छ परेका दावी उपर कुनै 

कारवाह� हनु ेछैन ।  

४१. �ल�वीडेशन प�छको स�पि�को उपयोग :  (१) ऐनको दफा ६८ बमोिजम सहकार� 

सं�थाको �ल�वीडेशन प�ात �नयम ४१ बमोिजम सबै दा�य�व भ�ुान गर� बांक� रहेको 

स�पि� दता� गन� अ�धकार�को �नद�शन बमोिजम देहायको �ाथ�मकता�म अनसुार 

ह�ता�तरण गन� स�क�छ :- 

(क)  �वघ�टत सहकार� सं�थाको काय��े�मा सेवा प�ु याउन स�न े

निजकको सोह� �कृ�तको अ�य कुन ैसहकार� सं�था,   

(२) उप�नयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न नगरपा�लकाले नगर 

काय�पा�लकाको �सफा�रसमा �नयम ४१ को उप�नयम (१) अनसुार खच� 

ग�रसकेप�छ बाँक� रहन आएको सहकार� सं�थाको कोषको रकम यसै 
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नगरपा�लका काय���े कायम गर� दता� भएका गैर नाफामखुी संघ/सं�थालाई 

ह�ता�तरण गन� वा िश�ा, �वा��य वा म�हला बालबा�लका, अपा�, आ�दवासी, 

जनजाती तथा जे� नाग�रकलाई ��य� फाइदा प�ुने �थानीय सामदुा�यक 

�वकासको �योजनका ला�ग ह�ता�तरण गन� स�नेछ । 

प�र�छेद-१० 

�नर��ण तथा अनगुमन 

४२. �नर��ण तथा अनगुमन स�ब�धी �वशेष �यव�था: (१) िशवसता�ी नगरपा�लका 

अ�तरगतका सहकार� सं�थाह�को �नर��ण तथा अनगुमन गन� कत��य नगरपा�लका र 

दता� अ�धकार�को हनुेछ । 

(२) उप�नयम (१) बमोिजम �नर��ण तथा अनगुमन गदा� सहकार� ऐन, 

�नयमावल�, �व�नयम तथा �च�लत काननू बमोिजम स�ालन तथा �यब�थापन 

भए/गरेको नपाइएमा �च�लत कानून बमोिजम �य�ता सहकार� सं�था, स�ालक, 

�यब�थापक, िज�मेबार सद�य तथा कम�चार�ह�लाई कारबाह� गनु� पन�छ । 

(३) उप�नयम (२) बमोिजम कारबाह� गदा� सद�य तथा कम�चार�बाट सं�थामा 

आ�थ�क �हना�मना भएको देिखएमा सोको िज�मेवार सद�य तथा कम�चार�का साथै 

स�ालक स�म�तका पदा�धकार� समेत हनु ेर �हना�मना रकम �नजह�बाट �च�लत 

कानून बमोिजम असूल उपर तथा द�ड ज�रवाना ग�रनेछ ।  

(४) बचत तथा ऋणको म�ुय कारोबार गन� सहकार� सं�थाले यो �नयमावल� 

�ार�भ भएको �म�तले एक करोड �प�या वा सोभ�दा बढ� रकमको कारोबार 

भएको सं�थाले एकवष��भ� र अ�य सं�थाले तीन वष��भ� म��ालयले �वीकृत 

गरेको एक�कृत �यव�थापन सूचना �णाल� (COPOMIS) मा आब� भइस�नपुन�छ 

। 

(५) उप�नयम (१) बमोिजमका सं�थाह�ले सरु�ण‚ �व�ीय संरचना‚ स�पि�को 

�तर‚ तरलता‚ लगानीका �े� लगायतमा म��ालयले तोकेको मापद�डह� पालना 

गनु�पन�छ ।  

(६) उप�नयम (२) बमोिजम तो�कएका मापद�डह�को पालनाको अव�था 

उप�नयम (१) बमोिजमको सूचना �णाल�का आधारमा दता� अ�धकार�ले �नय�मत 

अनगुमन गर� पालना नभएको पाइएमा त�काल �नद�शन �दनेछ । 
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(७) दता� अ�धकार� वा �नजले खटाएको आ�नो मातहतका कुनै कम�चार�ले पचास 

लाख �प�या स�म कारोबार भएका सं�थाह�को �नय�मत अनगुमन र पचास लाख 

�प�याभ�दा बढ� कारोबार भएका सं�थाह�को सघन अनगुमन गन� �यव�था 

�मलाउनपुन�छ । 

तर यसमा लेिखएको कुन ै कुराले अ�य सं�थाह�को �नय�मत वा सघन 

अनगुमन गन� बाधा प�ु याएको मा�नने छैन ।  

(८) यस �नयमबमोिजम हनुे �नर��ण तथा अनगुमन स�ब�धी अ�य �यव�था 

म��ालय र नगरपा�लकाबाट  �वीकृत काय��व�ध बमोिजम हनुछे । 

(९) उप�नयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएता प�न िशवसता�ी 

नगरपा�लकाको �े�ा�धकार �भ� �धान काया�लय रह� अ�य �था�नय तह स�म 

काय��े� भएका र अ�य �था�नय तहमा �धान काया�लय रह� िशवसता�ी 

नगरपा�लकाको �े�ा�धकार �भ� सेवा के�� (शाखा काया�लय) खोल� स�ा�लत 

सहकार� सं�थाह�को �नर��ण तथा अनगुमन गन� वाधा पन� छैन । 

४३. वा�ष�क ��तवेदनमा समावेश हनुपुन� �ववरण: ऐनको दफा ७४ को उपदफा (२) को ख�ड 

(ड) बमोिजम दता� अ�धकार�ले पेश गन� वा�ष�क �नर��ण ��तवदेनमा समावेश हनुपुन� अ�य 

�वषयह� नगर काय�पा�लकाले तोकेबमोिजम हनुछे । 

४४. दता� अ�धकार�को काम कत��य र अ�धकार: दता� अ�धकार�को काम कत��य र अ�धकार 

देहायबमोिजम हनुेछ :– 

क)  सहकार� सं�था दता� गन�को ला�ग परेको दरखा�त उपर 

आव�यक जाँचबझु गर� सहकार� सं�था दता� गन� र दता�को �माणप� 

�दने̧  

(ख)  ऐन र यस �नयमावल�को अ�धनमा रह� सहकार� सं�थाले आ�नो 

काय� संचालन गन� बनाएको �व�नयम �वीकृत गन�̧  

(ग)  ऐन र यस �नयमावल�को अ�धनमा रह� सहकार� सं�थाको 

एक�करण, �वभाजन तथा काय��े� पनुः �नधा�रणस�ब�धी काय� गन�, 

(घ)  �नय�मत�पमा सहकार� सं�थाको �नर��ण तथा �हसाब�कताब 

जाँच गनु�का साथै �था�पत सूचना ��तवेदन �णाल�का आधारमा सहकार� 

सं�थाह�को �नय�मत अनगुमन गर� आव�यक �नद�शन �दने¸ 

(ङ)  सहकार� सं�थाको लेखापर��णको �नय�मत अनगुमन गर� 

�नधा��रत अव�ध�भ� लेखापर��ण नगराउने सहकार� सं�थाह�को 

लेखापर��ण गराउने¸ 
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(च)  �वप� �ामीण म�हला, अपागंता भएका �यि�, म�ु कमैया, म�ु 

ह�लया, भमुी�हन कृषक, बेरोजगार ��मक र द�लत तथा अ�पस�यंक 

जनजा�त समेतका सीमा�तकृत समूहको सहकार� खेतीपाती वा सद�यको 

�म वा �सपमा आधा�रत �वरोजगार�का उ�ोगध�दा �व��न गन� योजना 

तथा काय��म तजु�मा गर� �वीकृत भएबमोिजम काया��वयन गन�̧  

(छ)  सहकार� �यवसाय‚ अ�तर सहकार� कारोबार तथा कृ�ष उपजको 

मू�य श�ृ खला �वकासका आयोजनाह�लाई सहयोग प�ु याउने¸ 

(ज) सहकार� िश�ा तथा ता�लम ��याकलापह�को तजु�मा‚ स�ालन 

तथा �व�तारका काय�ह�को सम�वय गन�‚ 

(झ)  सहकार� सं�थाह�को �वकास‚ सहकार� �स�ा�त‚ मू�य 

मा�यताह�को �चलन तथा सहकार� सं�थाह�मा सशुासन कायम 

गराउनका ला�ग आव�यक �नद�शन गन�‚ 

(ञ)  ऐन‚ यस �नयमावल�‚ अ�तग�त बनकेा �नद� िशका‚  मापद�ड‚ 

काय��व�ध तथा �व�नयम बमोिजम काय� नगन� सहकार� सं�थाह�लाई 

ऐनमा भएको �यव�थाबमोिजम ज�रबाना तथा अ�य कारबाई गन�‚ 

(ट)  ऐन तथा यस �नयमावल�बमोिजम आफूलाई �ा� अ�धकारह� 

आव�यकता अनसुार आफू मातहतका अ�धकृतलाई ��यायोजन गन�‚ 

(ठ)  आ�थ�क वष� समा� भएको तीन म�हना�भ� सहकार� सं�थाह�को 

वा�ष�क �नर��ण ��तवेदन काय�पा�लकामा पेश गन�‚ 

(ड)   बचत तथा ऋणको कारोबार गन� सहकार� सं�थाले सद�यह�को 

बचत �नधा��रत शत� बमोिजम �फता� गन� स�न ेअव�था नरहेको वा सं�था 

लगातार दईु वष�स�म घाटामा गएको लेखा पर��ण ��तवेदनमा देिखएमा 

वा सं�थामा गि�भर आ�थ�क क�ठनाई पर� दामासाह�मा पन� स�न ेअव�था 

रहेको भ� े �न�र�ण ��तवेदनमा उ�लेख भएमा दता� अ�धकार�ले �य�तो 

सं�थालाई बचत संकलनमा रोक लगाउन स�नछे । 

(ढ)  �च�लत कानून बमोिजम सहकार� सं�थाले �ा� गन� स�न े छुट, 

स�ुवधा र सह�ुलयतका ला�ग स�बि�धत �नकायमा लेखी पठाउन े। 

(ण)  यस ऐन‚ �नयमावल� र अ�तग�त बनकेा �नद�िशका‚ मापद�ड‚ 

काय��व�ध तथा म��ालयबाट �ा� �नद�शन बमोिजमका अ�य काय�ह� गन� 

। 
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प�र�छेद-११ 

�व�वध 

46 सं�थाले �नती, काय��व�ध र �नयमावल� बनाउनपुन� : (१) सहकार� सं�थाले आ�थ�क 

काय��ब�ध, �नयमावल�, शेयर प�रचालन �नती, बचत तथा ऋण प�रचालन �नती र लगानी 

�यव�थापन �नती बनाउन ुपन�छ । 

(२) उप�नयम (१) बमोिजमका सं�थाले उप�नयम (१) मा उि�लिखत �नती �नयमावल�का 

अ�त�र�� अ�य �नती, काय��व�ध, �नयमावल� समेत बनाउन स�नेछ । 

४७, ��त�न�ध पठाउन स�कन े :- (१) संघको साधारण सभामा ��त�न�ध पठाउँदा संघको 

�व�नयममा �यव�था भएबमोिजम सद�य सं�थाको सद�य सं�याको अनपुातको आधारमा 

बढ�मा पाचँ जनास�म पठाउन स�कनछे  

(२)  उप�नयम (१) बमोिजम स�बि�धत सं�थाले ��त�न�ध पठाउँदा मता�धकार 

�योग गन� एक जना ��त�न�ध तोक� पठाउन ुपन�छ । 

४८, अ�तरसहकार� कारोबार :- (१) ऐनको दफा ९४ बमोिजम अ�तरसहकार� कारोबार गदा� 

संल�न सं�थाह�को �व�नयममा �नधा��रत सद�यह�को आव�यकताको आधार �लएको हनु ु

पन�छ । 

(२) अ�तरसहकार� कारोबारमा संल�न �व�भ� सं�थाह�ले आ�ना 

सद�यह�बाट उ�पा�दत उपज अ�णी सं�था (�लड को-अपरे�टभ) को 

अवधारणाबाट कुन ै एक सं�थामाफ� त स�लन, �शोधन एवं बजार�करण गन� 

�यव�था �मलाउन ेगर� एक�कृत योजना स�ालन गन� स�नेछन ्। 

(३ ) सहकार� सं�थाले �व�नयममा �यव�था गर� �व�तुीय �णाल� माफ� त आ�ना 

सद�यले नपेाल भरको कुन ैसहकार� सं�थाबाट आ�नो खातामा रकम ज�मा गन� 

र िझ�न स�न ेगर� अ�तर सहकार� कारोबार गन� स�नछे । 

(४)  बचत तथा ऋणस�ब�धी अ�तरसहकार� कारोबारको हकमा स�ब� 

सहकार� सं�थाह�ले म��ालयले स�बि�धत �वषयगत संघ वा सहकार� ब�कको 

भ�ूमकासमेत �न�द�� गर� तोकेको मापद�ड पालना गनु� पन�छ । 
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(६)  अ�तरसहकार� कारोबार स�ब�धी �यव�था म��ालयले �वीकृत गरेको 

काय��व�ध बमोिजम हनेुछ । 

4९ अनसूुचीमा थपघट वा हेरफेर गन� स�न े : नगर काय�पा�लकाले आव�यक देखेमा नगर 

राजप�मा सूचना �काशन गर�, �नयमावल� र अनसूुचीमा आव�यक थपघट वा हेरफेर गन� 

स�नेछ । 

५०, खारेजी र बचाउः- सहकार� �नयमावल�, २०४९ बमोिजम भए गरेका काम कारवाह� यसै 

�नयमावल� बमोिजम भए गरेको मा�ननेछ । 
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अनसूुची–१ 

 (�नयम ५ को उप�नयम (१) सँग स�बि�धत) 

दता� दरखा�तको ढाचँा 

                                                                                                                                        �म�तः २०.. ।.. 

�ी....................................................... 

........................................काया�लय 

........................ । 

 

�वषयः सहकार� सं�थाको दता� । 

महोदय, 

हामी देहायका �यि�ह� देहायका कुरा खोल� देहायको सं�था दता� गर� पाउन �नवेदन गद�छ� । 

उ�े�यअन�ुप सं�थाले त�काल गन� काय�ह�को योजना र ��ता�वत सं�थाको �व�नयम दईु ��त यसै 

साथ संल�न राखी पेश गरेका छ� । 

सं�थास�ब�धी �ववरण 

क) ��ता�वत सं�थाको नामः 

ख) ठेगानाः 

ग) उ�े�यः 

घ) म�ुय काय�ः 

ङ) काय���ेः 

च) दा�य�वः 

छ) सद�य स��याः 

१) म�हला..... जना 

२) प�ुष ........ जना 

ज) �ा� शेयर पूजँीको रकमः �..... 

झ) �ा� �वेश श�ुकको रकमः �....... 

आवेदकह�को तफ� बाट 

नामः 

ह�ता�रः 

पदःतदथ� स�ालक स�म�तका 

अ�य� 

(��ता�वत...... सहकार� सं�था 

�ल.) 
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अनसूुची–२ 

(�नयम ५ को उप�नयम (२) संग स�बि�धत) 

स�भा�यता अ�ययन ��तवेदनको �वषयव�त ु

१. प�रचय 

२. सं�था गठन गनु�पना�को कारण 

३. सद�यताको जनसाि��यक आधार 

४. सहभा�गताको औिच�य 

५. �यावसा�यक स�भा�यता 

५.१ सद�य के���यताका आधारमा �यावसा�यक कारोबारको अनमुान 

५.२ सद�यह�को संर�ण (Patronage) स�ुनि�त गन� आधारह� 

५.३ कारोबारबाट हनु ेबचत (Surplus) को ��ेपण 

६. पुजँी आव�यकता र �ोत 

 ६.१ आव�यकताको अनमुान 

 ६.२ �ोत 

 ६.३ पुजँी प�रचालनका तक� स�मत आधारह� 

६. बजार �व�षेण 

७.१ न�गचको बजार  

७.२ टाढाको बजार 

७.३ ��त�पधा�को �तर र ��त�पधा�मा �ट�ने आधारह� 

८. काय��े��भ� रहेका समान �कृ�तका सहकार� सं�थाह�को स��या, सेवा र सद�यताको 

�काशमा ��ता�वत सं�थाको औिच�य 

९. प�हले �थापना भइसकेका समान �कृ�तका सं�थाह�मा संल�न हनु नस�न ेकारण  

१०. म�हला सश�ीकरण र सामािजक समावेशीकरणका आयामह� 

११. जनशि� �यव�था 

१२. सं�थाको �वकास र �था�य�वका आधारह� । 
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अनसूुची–३ 

(�नयम ५ को उप�नयम (३) संग स�बि�धत) 

आबेदकह�को �बवरण फारामको ढाचँा 

 

 

�स

. 

न

. 

बाजे

को 

नाम 

थर 

बाब/ु

आमा

को 

नाम 

थर 

 

प�त वा 

प�ीको 

नाम थर 
आबेदक

को नाम 

उमे

र 

ठेगा

ना 

पे

शा 

 

सद�यले �लन 

�वीकार गरेको 

सेवाको �बवरण स�प

क�  

मोवा

इल 

नं. 

औठंा

छाप 

फोटो 

र 

फोटो

मा 

पन� 

गर� 

स�ह

छाप 

��त 

शेयर 

रकम 

�. 

ख�रद 

शेयर 

सं�या 

शेयर

को 

ज�मा 

रकम 

�. 

१   
 

         
 

 

२   
 

         
 

 

३   
 

         
 

 

४   
 

         
 

 

५   
 

         
 

 

६   
 

         
 

 

७   
 

         
 

 

८   
 

         
 

 

९   
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अनसूुची– ४ 

 (�नयम ५ को उप�नयम (३) को ख�ड (ख) सँग स�बि�धत) 

�यावसा�यक काय�योजनाको �परेखा 
 

 

स�, सं�थाको नाम:- 

ठेगाना :- 

क.उ�े�य :-  

१................................................................. 

२................................................................. 

३................................................................. 

 

ख. काय�ह� 

१................................................................. 

२................................................................. 

३................................................................. 

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

५................................................................. 

६................................................................. 

ग. आगामी तीन वष� प�छको अव�था ��ेपण 

 ग-१. सद�यता �ब�तार ल� 

�बबरण प�हलो वष� दो�ो वष� ते�ो बष� कै�फयत 

 सद�य सं�या     

-म�हला     

-प�ुष     

-ज�मा     

 ज�मा सद�यमा द�लत समदुायको ��तशत     
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ग-२. �यावसा�यक सेवा �ब�तार ल� 

�बबरण प�हलो वष� दो�ो वष� ते�ो बष� कै�फयत 

 सद�यको उ�पादन ख�रद      

-प�रमाण (........)     

-रकम �.     

-लाभाि�वत हनु ेसद�य जना     

 सद�यलाई ब�त ुवा सेवा �ब��     

-प�रमाण (....)     

-रकम �.     

-लाभाि�वत हनेु सद�य जना     

 सद�यलाई रोजगार�को अवसर �जृना 

-��य� पूण�का�लन जना  

-अ��य� पूण�का�लन (वष�मा २,०८० घ�टाको १ 

जनाको �हसावमा ज�मा जना  

    

 सद�यलाई ऋण सेवा(वा�ष�क) 

-रकम �. 

-जना 

 

    

 सद�यलाई बचत सेवा मौ�दात 

-रकम �. 

-जना 
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ग-३. सहकार� ग�र�ब�ध �ब�तार ल� 

�बबरण प�हलो वष� दो�ो वष� ते�ो बष� कै�फयत 

 सद�य िश�ा वा�ष�क जना      

 गाँउ/टोल/उप�े�ीय सद�य बैठकह� आयोजना 

(वा�ष�क पटक) 

    

 सामूदा�यक �बकासका योजनाह� संचालन     

 घ. पूजँीको �ोत र उपयोग �बवरण प�हलो वष� दो�ो वष� ते�ो बष� कै�फयत 

 आब�यकता     

-ि�थर पूजँीतफ�  (घर,ज�गा,कारखाना,उपकरण,फ�न�चर 

आ�द) 

    

-चाल ु पूजँीतफ�  (मौ�दात मालसामान,उधारो �ब��,नगद 

मौ�दात आ�द) 

    

-ऋण लगानीतफ�      

-ज�मा     

 �ोत     

-शेयर पूजँी     

-जगेडा कोष     

-अ�य (..........)     

-सद�यको बचत (सद�यलाई ऋण �दन मा�)     

-ज�मा     

ङ. काया��वयन िज�मेवार� बाँडफाँड 

ङ-१. स�ालक स�म�तको िज�मेवार� 

 

ङ-२. गाँउ/टोल/उप�े�ीय बैठकको िज�मेवार� 

  

ङ-३. लेखा सपु�रवे�ण स�म�तको िज�मेवार� 

  

ङ-४. �यव�थापन कम�चार�ह�को िज�मेवार�  
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ङ-५. ��येक सद�यको िज�मेवार� 

  

च. काय�योजनाबाट सद�यह�को जीवनमा पन� �भावका सूचकह� 

 

छ. काया��वयन �ग�तको स�म�ा एवं जवाफदेह� �थापना �व�ध  
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अनसूुची– ५ 

भपा�ईको नमूना 

(�नयम ५ को उप�नयम (३) को ख�ड (ग) सँग स�बि�धत)  

भपा�ई दादै ��ता�वत .......................सहकार� सं�था �ल. को तदथ� स�ालक स�म�तका 

......................�ी .......................आगे उ� सहकार� सं�था �ल. का सद�यह�को 

...................�ारि�भक भेलाको �म�त...............को �नण�यबमोिजम ��त शेयर �............।–का दरले 

...................जनाबाट ज�मा ...............�क�ाको हनु आउने ज�मा रकम �....................।–

(अ�ेर�प...............मा�) र �वेश श�ुक ��त�यि� �...........।–का दरले हरु आउने �...........।–

(अ�ेरपी....................मा�) गर� ज�मा �............।– (अ�ेरपी........................मा�) सहका�र 

सं�था दता� भएप�छ सं�थाको नाममा ब�क खाता खोल� ज�मा गन� कवोल गर� उ� रकम मैले बिुझ�लई 

यो भरपाईमा स�हछाप गर� .......................काया�लयमा पेश गरेको छु ।�ा� रकम हाल मेरो 

..............मा रहेको ................�हसाव नं................मा ज�मा गर� ब�क भौचर दािखला गरेको छु 

।उ� रकम सं�था दता� भई �नयमानसुार सं�थाको आ�नै खाता नखोलेस�म चलन नगर� सरुि�त रा�छुे 

र सं�थाको ब�क खाता खोलेप�छ त�कालै दािखला गन�छु । फरक परेमा कानून बमोिजम कारबाह� 

भएमा मेरो म�ुर� छ । 

ई�त स�वत ्२०...... साल..............म�हना ............गते रोज..............शभुम ्। 
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अनसूुची– ६ 

तदथ� स�ालक स�म�तका सद�यह�को �ववरण फाराम 

(�नयम ५ को उप�नयम (३) को ख�ड (घ) सगँ स�बि�धत) 

 

�स. 

न. 

बाजेको 

नाम, 

थर 

बाबकुो 

नाम, 

थर 

 

प�त 

वा 

प�ीको 

नाम, 

थर 

स�ालकको 

नाम, थर 
पद ठेगाना पेशा 

�नवा�िचत 

�म�त 

बहाल 

रहने 

�म�त  

औठंाछाप 

फोटो र 

फोटोमा 

पन� गर� 

स�हछाप 

स�पक�  

नं. 
कै�फयत 

१   
 

 
        

 

 

 

 

२   
 

 
         

 

 

३   
 

         
 

 

४   
 

         
 

 

५   
 

         
 

 

६   
 

         
 

 

७   
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अनसूुची–७ 

(�नयम ५ को उप�नयम (३) को ख�ड (ङ) सगँ स�बि�धत) 

�व घोषणा-प�को नमूना 

 

��ता�वत �ी ........................सहकार� सं�था �ल. दता� गन� दरखा�त �दने हामी तपिशल बमोिजमका 

आवेदकह�ले �च�लत कानूनस�मत सहकार� सं�था �थापना गर� आ�नो आ�थ�क-सामािजक उ�थान गन� 

काय�कारणबाहेक अ�य कुनै काय�कारण नभएको र देहायमा उि�लिखत कुरका साथै अ�य कुनै कुराले 

सहकार� सं�थाको सद�यता �ा� गर� सेवा उपयोग गन� अयो�य नभएको �व-घोषणा गद�छ� :  

हामी आवेदकह� कोह� प�न – 

 यह� �कृ�तको अ�य सहकार� सं�थाको सद�य छैनौ; 

 ब�क, �बि�य सं�था वा अ�य कुनै सहकार� सं�था/स�/रा��य सहकार� ब�कको कानूनबमोिजम कालो 

सूचीमा परेका �यि� हैनौ; 

 यस अिघ सहकार� सं�था खोल� सद�यह�को रकम �हना�मना गर� कारबाह�मा परेका वा फरार रहेका 

�यि� हैनौ; 

 स�पि� स�ु�करण स�ब�धी कसरुमा सजाय पाएका �यि� हैनौ र 

 सहकार� दश�न,�स�ा�त,मू�य मा�यता र कानून बमोिजम �वावल�वन र पार�पा�रकताको भावनाबाट 

आ�नो बहआुया�मक �वकासका ला�ग यस सं�थाको स�ालन गन� म�ुर छ� । 

उपय�ु �यहोरा ठ�क साँचो हो । झ�ुा ठहरे कानून बमोिजम संहलुा बझुाउंला भनी स�हछाप गन�- 

�स.नं. 
सद�यको 

नाम,थर 

नाग�रकता नं. र �लएको 

िज�ला 

हालको ठेगाना र स�पक�  

नं. 
स�हछाप  

१     

२     

३     
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अनसूुची –८ 

(�नयम ५ को उप�नयम (३) को ख�ड (च) सँग स�बि�धत) 

अ�धकार ��यायोजनको नमूना 

                                                                   �म�त 

२०...../...../..... 

�ी दता� गन� अ�धकार��यू, 

.........नगरपा�लका काया�लयु...............। 

�बषय:- अ�धकार ��यायोजन 

महोदय, 

यस ��ता�वत ...............सहकार� सं�था �लं को �म�त २०.../..../....मा बसेको दो�ो �ारि�भक 

भेलाले गरेको �नण�यानसुार सं�था दता� गन� �ममा �च�लत कानूनबमोिजम ���या पूरा गन� �सल�सलामा 

हा�ो तफ� बाट �व�नयममा सामा�य थपघट गर� �माणीकरण लगायतका आब�यक काम कारबाह� गन� 

�न�न द�तखत नमूना भएको तदथ� स�ालक स�म�तका .....................�ी 

..............................�ी....................................र ...........................�ी 

............................समेतलाई अ�धकार ��यायोजन ग�रएको �यहोरा अनरुोध गद�छ� । �नजह�ले हा�ो 

��त�न�धको�पमा गरेका स�पूण� कामको िज�मेवार� �लने गर� हामी म�ुर छ�  

अ�धकार ��यायोजन ग�रएका �यि�को  

नाम ठेगाना पद द�तखत नमूना 

१ �ी.......................    

२ �ी...........................    

३ �ी..............................    

  

�स.नं. सद�यह�को नाम, थर ठेगाना स�हछाप 

१    

२    

३    

 ��ट�य: अ�धकार ��यायोजन-प�मा आवेदक सवैको �ववरण समावेश गनु�पन�छ । 



v08 $_ emfkf ;+Vof $ :yfgLo /fhkq efu @ ldlt @)&&÷)#÷)* 
 
 
 

42 

 

अनसूुची-९ 

�नयम १६(२) संग स�बि�धत 

(काय���े पूनः'�नधा�रणका ला�ग सहकार� सं�थाले पेश गन� पन� �नवदेनको ढाचा) 

 

�ीमान ्दता� अधकार� �यू  

िशवसता�ी नगरपा�लकाको काया�लय, �या�डाँडा, झापा  

    �वषयः  काय���े पनुः�नधा�रण स�ब�धी ��तबेदन । 

स�थाको नामः 

ठेगानाः 

सा�वक काय��े�ः 

�स.नं. �थान (गा.पा./न.पा. 

वडा) वडावाइज 

सद�य 

सं�या 

शेयर पूजी 

(रकम) 

बचत �न�ेप 

(रकम) 

लगानी (रकम) 

      

      

      

      

ज�मा 

 

१. वडावाइज सद�यता �व�ेषणः 

२. थप वा घटाउन माग ग�रएको काय��े�ः 

3. थप वा घटाउन पन� काय��े�को कारण र  औिच�यः 

  

छाप                �नबेदक सं�था 
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अनसूुची –१० 

(�नयम ७ सँग स�बि�धत) 

सं�था दता� �माण प�के ढाचँा  

lzj;tfIfL gu/kflnsf 

gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no 

JofË8fF8f, emfkf 
@)&# 

 

दता� �माण प� 

दता� न.: 

सहकार� ऐन ................................... को दफा ........... बमोिजम �ी 

......................................... लाई �स�मत दा�य�व भएको सं�थामा दता� गर� �वीकृत �व�नयम 

स�हत यो �माण प� �दान ग�रएको छ । 

 

वग�करण: 

 

दता� गरेको �म�त :                                                   द�तखत : 

दता� गन� 

अ�धकार�को नाम 

: 

काया�लयको छाप:                                                    पद: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

! g+= k|b]z, g]kfn 



v08 $_ emfkf ;+Vof $ :yfgLo /fhkq efu @ ldlt @)&&÷)#÷)* 
 
 
 

44 

 

अनसूुची –११ 

(�नयम ११ सँग स�बि�धत) 

�व�नयममा उ�लेख गनु�पन� �वषयह� : 

��ताबना : 

१.सि�� नाम र �ार�भ 

२. सं�थाको नाम र ठेगाना 

३. प�रभाषा 

४. उ�े�य 

५. काय� 

६. काय��े� 

७. सं�थाको सद�य 

८. सद�यताको यो�यता 

९. सद�यताको ला�ग �नवेदन र �ा��  

१०. सद�यताको अ��य 

११. सद�यको �न�कासन 

१२. सद�यताबाट रािजनामा 

१३. पनु सद�यता 

१४. सद�यको काम, कत��य र अ�धकार 

१५. सद�यता ख�ुला रहने 

१६. सद�यता �ा��, पनु �ा�� र रािजनामा �वैि�छक हनुपुन� 
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१७. शेयर पूजँी 

१८. सद�य ब� क�तीमा एक शेयर ख�रद गनु�पन� 

१९. थप शेयर ख�रद गन� स�न े

२०. शेयर �फता� वा ह�ता�तरण 

२१. �वेश श�ुक 

२२. कृ�तम छेकबार नलगाइन े

२३. शेयर �माण-प� 

२४. सद�यको दा�य�व �स�मत हनु े

२५. �ारि�भक साधारण सभा 

२६. बा�ष�क साधारण सभा 

२७. �बशेष साधारण सभा 

२८. साधारण सभाको बैठक 

२९. साधारण सभाको काम, कत��य र अ�धकार 

३०. साधारण सभाको �नण�य अ�नवाय� हनु े

३१. गाँउ/टोल/उप�े�ीय बैठक 

३२. गाँउ/टोल/उप�े�ीय बैठकका काय�ह� 

३३. गाँउ/टोल/उप�े�ीय बैठकको काय� �यब�था 

३४. स�ालक स�म�त 

३५. स�म�तको काम, कत��य र अ�धकार 

३६. स�म�तको बैठक 
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३७. लेखा सपु�रवे�ण स�म�त  

३८. उ�रदा�य�व �ंृखला 

३९. अ�य�को काम, कत��य र अ�धकार 

४०. �यब�थापकको �नयिु� 

४१. �यब�थापकको काम, कत��य र अ�धकार 

४२. �बशेष िज�मेवार� 

४३. कम�चार�को �नयिु� तथा सेवाका शत�ह� 

४४. सं�थाको कोष 

४५. कोषको सरु�ा 

४६. कोषको उपयोग 

४७. जगेडा कोष 

४८. संरि�त पूजँी �फता� कोष 

४९. लाभांश �वतरण नग�रन े

५०. जगेडा कोषमा रकम सानु�पन� 

५१. बचत स�लन गन� स�ने/नस�ने  

५२. बचत स�लनमा सीमा 

५३. ऋण �दन स�न े

५४. ऋण �वाहमा सीमा 

५५. ऋणबाहेकको �योजनमा बचतको रकम लगाउन नहनेु 

५६. साधारण सभाको �वीकृ�त �लनपुन� 
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५७. सद�य के���यता 

५८. �वाथ� बािझने �नण�यमा सहभा�गतामा ��तब�ध 

५९. कम�चार�सँगको कारोबारमा �नब��धन 

६०. जोिखम मू�या�न 

६१. कारोबार नग�रन े

६२. कारोबारको लेखा 

६३. खाताबह� 

६४. आ�त�रक �हसाव जाचँ 

६५. वा�ष�क �हसाव जाँच 

६६. �ब��ुतय �णाल�को �योग गदा� जोिखम मू�या�न गनु�पन� 

६७. अ�य आधारभतू कागजात 

६८. एक�कृत सूचना �णाल�मा आब�ता 

६९. दता� अ�धकार� वा दता� अ�धकार�बाट अ�धकार �ा� अ�धकार�सम� ��तवेदन 

७०. �बि�य जानकार� एकाईमा ��तवेदन 

७१. साधारण सभामा जानकार� गराउन ुपन� 

७२. हकवालाको मनोनयन 

७३. हक दाबी वा नामसार� 

७४. �नवा�चन 

७५. शपथ �हण 

७६. एक�करण वा �वभाजन 
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७७. काया��वयन अ�धकार� 

७८. म�य�थता 

७९. समानता र समता 

८०. �ब�नयम संशोधन 

८१. साधारण सभाले काय��व�ध बनाउन स�ने 

८२. �या�या गन� अ�धकार 

८३. ऐन, �नयमावल�सँग बािझएकोमा अमा�य हनेु । 

 

 

 

 
 
 
            आ�ाले 
       गीताकुमारी राई 
�मुख �शासक�य अिधकृत 

 




