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धनकुटा नगरपालिकाको सहकारी ननयमाविी‚  
२०७८  

प्रस्तावनााः  

धनकुटा नगरपालिकाको सहकारी ऐन‚ २०७५ को दफा १०० िे ददएको अधधकार 
प्रयोग गरी धनकुटा नगरपालिकािे देहायका ननयमहरु बनाएको छ । 
 

पररच्छेद १ 

प्रारम्भिक 

१. संक्षिप्त नाम र प्रारभि: (१) यो ननयमाविीको नाम "धनकुटा 
नगरपालिकाको सहकारी ननयमाविी‚ २०७8" रहेको छ । 
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(२) यो ननयमाविी तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

२. पररिाषा: ववषय वा प्रसङ्गिे अको अर्थ निागेमा यस ननयमाविीमा‚— 

(क) "ऐन" भन्नािे धनकुटा नगरपालिकाको सहकारी ऐन‚ २०७५ 
िाई सम्झनुपछथ । 

(ख) "अनुदान" भन्नािे मन्राियिे तोकेको सहकारीको क्षेर, सीमा 
र प्रकृनत अनुसार िगानी गनथ मन्रािय वा कायाथियबाट प्राप्त 
सहयोग रकम सम्झनुपछथ । 

(ग) "कर्ाा  वा  ऋण" भन्नािे चि अचि सम्पवि‚  धधतो‚  बन्धक 
वा अन्य आवश्यक सुरक्षण वा जमानत लिई वा नलिई 
सहकारी संस्र्ािे लिएको, सदस्यिाई ददएको कजाथ वा ऋणको 
सााँवा‚ ब्याज  र हजथना समेतको रकम सम्झनुपछथ ।  

(घ) "कायाािय" भन्नािे धनकुटा नगर कायथपालिकाको 
कायाथियिाई सम्झनुपछथ । 

(ङ) "ननयलमत बचत" भन्नािे सदस्यिे दैननक, साप्तादहक, पाक्षक्षक, 
मालसक वा बावषथक रुपमा गने बचत रकम सम्झनुपछथ । 

(च) "बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था" भन्नािे दईु वा दईुभन्दा बढी 
उद्देश्य लिई काम गने सहकारी संस्र्ा सम्झनुपछथ । 

(छ) "बबलिष्टीकृत सहकारी सङ्घ" भन्नािे प्रदेश सहकारी ऐन 
२०७६ को दफा ८ र संघीय सहकारी ऐन २०७४ को दफा ९ 
बमोजजम गठन हुने बबलशष्टीकृत सहकारी सङ्घ सम्झनु पछथ । 

(ज) “मन्त्रािय” भन्नािे संघीय तर्ा प्रदेश नं. १ को सहकारी हेने 
मन्राियिाई सम्झनुपछथ । 

(झ) "व्यवस्थापक" भन्नािे सहकारी संस्र्ाको व्यवस्र्ापक वा 
प्रबन्धक सम्झनु पछथ । 

(ञ) "रम्र्ष्रार" भन्नािे संघको रजजष्रार  सम्झनु पछथ र सो 
शब्दिे प्रदेश सहकारी रजजष्रारको कायाथियको प्रमुखिाई समेत 
जनाउाँछ । 
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(ट) “संस्थागत पुुँर्ी” भन्नािे सहकारी संस्र्ाको पनछल्िो आधर्थक 
वषथको जगेडा कोष, अन्य कोषहरु, पुरस्कार तर्ा अनुदान 
रकम समेतिाई सम्झनुपछथ । 

(ठ) “दताा गन ेअधधकारी”  भन्नािे धनकुटा नगरपालिकाको सहकारी 
ऐन २०७५ को दफा ६९ को अधधकारीिाइ सम्झनुपछथ । 

 

पररच्छेद २ 

संस्था गठन दताा तथा सञ्चािन 

३. संस्था गठन, दताा तथा सञ्चािन : (१) ऐनको दफा ३ को उपदफा 
(३) बमोजजम पेसागत सङ्गठनका आधारमा सहकारी संस्र्ा गठन गदाथ 
देहायका सतथहरू पूरा भएको हुनु पनेछ :- 

(क)  प्रचलित कानून बमोजजम दताथ भएको पेशागत सङ्गठनका 
सदस्यहरू मार सदस्य हुनु पने, 

(ख)  संस्र्ाको कायथक्षेर धनकुटा नगरपालिकालभर हुनु पन,े 
(ग)  नगरपालिकामा आफ्नो पेसागत सङ्गठनको एकमार प्रारजम्भक 

संस्र्ा गठन भएको हुनु पन े। 

(२) ववद्यािय, ववश्वववद्यािय वा सङ्गदठत पेसागत संस्र्ामा कायथरत 
प्राध्यापक, लशक्षक वा कमथचारीिे यस ननयम बमोजजम गठन हुने कुनै एकमार 
संस्र्ामा सदस्यता लिन सक्नेछन ् 

(३) यस ननयम बमोजजम दताथ भएका संस्र्ाहरूिे देहायका कायथहरू 
मार गनथ सक्नेछन ्:- 

(क) सदस्यहरूबाट ववननयममा तोककएको सीमासम्मको मालसक बचत 
सङ्किन गन,े 

(ख) खण्ड (क) बमोजजम सङ्कलित बचत रकम सदस्यहरूिाई 
ऋण तर्ा सापटीको रूपमा पररचािन गने, 

(ग) सदस्यहरूको बौद्धधक ववकास, किा एवम ्सादहत्यका क्षेरमा 
रचनात्मक कायथ गने। 

(४) यस ननयम बमोजजमका संस्र्ाको गठन तर्ा अन्य व्यवस्र्ा 
कायाथियबाट स्वीकृत कायथववधध बमोजजम हुनेछ ।  

(५)संस्र्ा दताथ गदाथ सम्बजन्धत पेशागत संगठनको लसफाररस आवश्यक पनेछ । 
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४. ववलिष्टीकृत सङ्घको गठनका आधार तथा सञ्चािन प्रकृया: (१) प्रदेश 
सहकारी ऐनको दफा ८ र संघीय सहकारी ऐनको दफा ९ बमोजजम 
संस्र्ाहरू लमिी ववलशष्टीकृत सहकारी सङ्घ गठन गनथ सक्नेछन ्। 

५. संस्था दतााको दर्ाास्तको ढाुँचा र पेस गनुा पन ेवववरण: (१)ऐनको दफा  
५ को उपदफा (१) बमोजजम दताथ गन ेअधधकारी वा अधधकार प्राप्त 
अधधकारी समक्ष  संस्र्ा दताथ गनथका िाधग दरखास्त ददनुपनेछ । सो 
अनुसार दरखास्त प्राप्त भएपनछ दताथ गन ेअधधकारी वा अधधकार प्राप्त 
अधधकारीिे प्रचलित कानुन बमोजजमको ढााँचामा प्रमाण पर ददनु पनेछ । 

(२) उपननयम (१) बमोजजम संस्र्ा दताथका िाधग दरखास्त ददाँदा 
ऐनको दफा ५ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजजमको प्रनतवेदन 
अनुसूची-१ को ढााँचामा र खण्ड (ग) बमोजजमको वववरण अनुसूची-२ को 
ढााँचामा दरखास्त सार् संिग्न गरी पेश गनुथ पनेछ ।  

(३) उपननयम (१) बमोजजम संस्र्ा दताथका िाधग दरखास्त ददाँदा दफा 
५ को उपदफा (२) मा उजल्िखखत कागजातका अनतररक्त देहायका वववरण 
समेत संिग्न गनुथ पनेछ:-  

(क)  प्रारजम्भक भेिाका ननणथयहरू‚  

(ख)  अनुसूची -३ को ढााँचामा व्यावसानयक कायथयोजना‚ 
(ग)  अनुसूची -४को ढााँचामा सदस्यबाट शेयर पुाँजी तर्ा प्रवेश शुल्क 

बापत सङ्कलित रकमको भरपाई‚ 

(घ)  अनुसूची -५ को ढााँचामा तदर्थ सञ्चािक सलमनतका 
सदस्यहरूको वववरण‚  

(ङ)  अनुसूची -६ को ढााँचामा स्व-घोषणा पर‚ 

(च)  अनुसूची -७ को ढााँचामा अधधकार प्रत्यायोजन पर‚ 

(छ)  आवेदक संस्र्ाका पदाधधकारीहरु मध्ये कजम्तमा दस प्रनतशत 
सदस्यिे एक ददवसीय पूवथ–सहकारी लशक्षा प्राप्त गरेको प्रमाण, 

(ज)  आवेदकहरूको नेपािी नागररकता प्रमाण-परको प्रनतलिवप‚  

(झ)  `पेशागत सङ्गठनका आधारमा दताथ हुने संस्र्ाको हकमा 
त्यस्तो पेशागत सङ्गठनको आवद्धताको पररचयपरको 
प्रनतलिवप,  

(ञ)  `संस्र्ाको कायक्षेर लभर बसोबास गरेको पुष््याइाँ हुने प्रमाण।  
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६. बचत तथा ऋण सहकारी संस्था दतााको मापदण्ड: (१) ऐनको दफा ६ 
बमोजजम दताथ हुाँदाका बखत एक वडा भन्दा कायथक्षेर नबढ्ने गरी 
बचत तर्ा ऋण सहकारी संस्र्ा दताथ गनुथपनेछ ।  

 (२) उपननयम (१) बमोजजम दताथ भएका बचत तर्ा ऋणको मुख्य 
कारोबार गन े संस्र्ाहरू तीन वषथलभर ननयम ३१ बमोजजम एकीकरण 
गररसक्नुपनेछ ।  

तर मदहिामार सदस्य भएको संस्र्ा एकीकरण गदाथ मदहिामार 
सदस्य भएको संस्र्ासाँग वा एकीकरण पश्चात पनन मदहिाहरुको नेततृ्व 
सुननजश्चत हुने गरी एकीकरण गनथ सककनेछ ।  

७. सहकारी संस्थाको कायािेर : (१) ऐनको दफा ९ को उपदफा (२) 
बमोजजम कायथक्षेर ववस्तार गदाथ उक्त दफामा उल्िेखखत आधारका 
अनतररक्त देहायका ववशेष व्यावसानयक आवश्यकतािाई समेत आधार 
लिनु पनेछ :- 
(क) `उत्पादनको सङ्किन, सञ्चय, प्रशोधन र सुववधाका दृजष्टिे 

न्यूनतम आयतन (भोल्युम) कायम गनथ आवश्यक भएको, 

(ख) ननजश्चत भौगोलिक क्षेरसम्म उत्पादन क्षेर कायम भएको, 

(ग) लसाँचाइ सुववधा, प्राववधधक रेखदेख, रोगव्याधध ननयन्रणका 
दृजष्टिे उपयुक्त एकाई कायम गनुथपने भएको, 

(घ) `सेवाको माग, प्रनत एकाई िागत, सञ्चािन खचथ, 
व्यवस्र्ापकीय रेखदेख, जस्र्र सम्पविको उपयोग समेतवाट 
कायथक्षेरको ववस्तार आवश्यक भएको । 

तर संस्र्ाको मौजुदा कायथक्षेरमा सदस्यता एवम ् व्यावसानयक सेवा 
ववस्तारको मनालसब स्तर हालसि नभएसम्म त्यस्तो संस्र्ाको कायथक्षेर ववस्तार 
गनुथ हुाँदैन । 

८. सहकारी संस्थाको कायािेर पुन: ननधाारणका आधार तथा प्रक्रिया :  
(१) संस्र्ाको कायथक्षेर पुन: ननधाथरण गदाथ देहायको प्रकिया पूरा गनुथपछथ :- 

(क) मौजुदा कायथक्षेरमा संस्र्ाको सदस्यता एवं सेवा ववस्तारको 
िेखाजोखा (वडागत रुपमा जम्मा व्यावसानयक कारोवारको तीन 
प्रनतशत भन्दा बढी भएको), वा अध्ययन प्रनतवेदन प्राप्त 
गररएको‚  
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(ख) र्प गररन ेकायथक्षेरमा संस्र्ाको सेवा माग भएको‚ 
(ग) कायथक्षेर ववस्तार गदाथ ऐनको दफा २२ को उपदफा (१) ववपरीत 

दोहोरो सदस्यता हुने अवस्र्ा नरहेको सुननजश्चत गररएको   

(घ) ऐनको दफा ९ को उपदफा (२) बमोजजम अनुसूची –८ को 
ढााँचामा दताथ गन ेअधधकारी समक्ष ननवेदन ददएको र दताथ गन े
अधधकारीिे ववननयम संशोधनको प्रकिया पूरा गरी पेश गनथ 
आदेश ददएको हुनुपनेछ । 

(२) संस्र्ाको कायथक्षेर पुनः ननधाथरणका िाधग ऐनको दफा ९ को 
उपदफा (३) बमोजजम संस्र्ािे देहायका वववरण पेश गनुथपनेछ :-  

(क) मौजुदा कायथक्षेरमा संस्र्ाका शाखा कायाथिय‚ सेवा केन्र वा 
सम्पकथ  केन्र अनुसारको सञ्चािन खचथ‚ कारोबार र नाफा-
नोक्सानको वववरण‚ 

(ख) मौजुदा कायथक्षेरको वडा अनुसार सदस्यहरूको नाम‚ र्र‚ ठेगाना‚ 
शेयर र बचतको वववरण‚ 

(ग) मौजुदा कायथक्षेरमा संस्र्ािे सञ्चािन गरेका उद्योग‚ िगानी र 
व्यावसानयक सेवा सुववधाहरूको वडाअनुसारको वववरण । 

 (४)  कायथक्षेर घटाउने ननदेशन दददंा खझककने कायथक्षेरमा १० प्रनतशत 
भन्दा कम सदस्य रहेको वा १० प्रनतशत भन्दा कम कारोबार रहेको हुनुपनेछ । 

९. संस्थाको उद्देश्य र काया पररवतान सभबन्त्धी व्यवस्था: (१) कुनै 
सहकारी संस्र्ाका सदस्यहरुिे आफ्नो व्यावसानयक आवश्यकताको 
आधारमा दताथ हुाँदाको बखतको उद्देश्य र कायथ पररवतथन गनथ चाहेमा 
साधारण सभामा कायम रहेको कूि सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट ननणथय 
गराइ सोही बमोजजम संस्र्ाको ववननयममा समेत संशोधन गरी सो को 
स्वीकृनतको िाधग दताथ गने अधधकारी समक्ष ननवेदन ददनु पनेछ । 
(२) बचत तर्ा ऋण सहकारी संस्र्ा, बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्र्ा 

जस्ता बबिीय सहकारी संस्र्ाबाहेक उत्पादक सहकारी संस्र्ा, सेवा सहकारी 
संस्र्ा (श्रलमक संस्र्ा, स्वास््य संस्र्ा, यातायात संस्र्ा), उपभोक्ता भण्डार 
समेतका उपभोक्ता सहकारी संस्र्ाको ववननयममा बचत तर्ा ऋणको  कारोबार 
गन ेगरी उद्देश्य वा कायथ समावेश गनुथ हुाँदैन ।  
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(३) उपननयम (१) बमोजजम पररवतथनको िाधग ववननयम संशोधन 
गदाथ प्रचलित ऐन तर्ा यस ननयमाविीको अधधनमा रही कायाथियवाट 
ननधाथररत सतथ र कायथववधध पूरा गरी गनुथ पनेछ । 

 (४) उपननयम (१) बमोजजम कुनै ननवेदन प्राप्त भएमा दताथ गन े
अधधकारीिे आवश्यक जााँचबुझ गरी संशोधन गररएको ववननयम स्वीकृत गनुथ 
पनेछ । 

१०. संयुक्त रूपमा वा साझेदारीमा कारोबार‚ व्यवसाय‚ उद्योग वा 
पररयोर्ना सञ्चािन: (१) ऐनको दफा १२ को उपदफा (५) बमोजजम 
दईु वा दईुभन्दा बढी संस्र्ािे संयुक्त रूपमा वा साझेदारीमा आफ्नो 
उत्पादन वा सेवाको बजारीकरणका िाधग देहायबमोजजमका साझा 
आधार ववकास गरेर कारोबार‚ व्यवसाय‚ उद्योग वा पररयोजना 
सञ्चािन गनथ सक्नेछन ्:- 

(क) सम्बजन्धत संस्र्ाका सदस्यहरूको आवश्यकतामा आधाररत 
उत्पादनको मूल्य शङृ्खिा ववकास‚  बजार पहुाँच वा ननयाथत 
प्रबन्ध, 

(ख) प्रस्ताववत कारोबार‚ व्यवसाय‚ उद्योग वा पररयोजनाको 
स्वालमत्व‚ स्रोत पररचािन‚ सञ्चांिन ववधध‚ सदस्यहरूको 
िोकताजन्रक ननयन्रण प्रणािी‚ प्रनतफि ववतरण िगायत 
व्यावसानयक प्रस्तावनाको ववस्ततृ रूपरेखा तयारी, 

(ग) प्रस्ताववत संयुक्त वा साझेदारी कारोबार‚ व्यवसाय‚ उद्योग वा 
पररयोजनाको सम्भाव्यता तयारी,  

(घ) सम्बद्ध संस्र्ाहरू प्रत्येकको साधारण सभाको कुि सदस्य 
सङ्ख्याको बहुमतबाट पाररत खण्ड (ख) बमोजजमको 
प्रस्तावना‚  

(ङ) खण्ड (घ) बमोजजम पाररत प्रस्तावना संयुक्तरूपमा वा 
साझेदारीमा कायाथन्वयन गने सम्बद्ध संस्र्ाहरूबीचको करार 
सम्झौता‚ 

(च) प्रचलित कानुनबमोजजम स्र्ानीय तह वा अन्य ननकायमा 
प्रस्ताववत संयुक्त वा साझेदारी व्यवसाय दताथ गनुथपने भए 
दताथ गररएको, 
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(छ) प्रस्ताववत संयुक्त वा साझेदारी व्यवसाय सञ्चािन गनथका 
िाधग प्रचलित कानुन बमोजजम कुनै ननकायबाट इजाजत‚ 

सहमनत वा स्वीकृनत लिनुपने भए लिएको । 
(२) उपननयम (१) को अधधनमा रही अन्तरसहकारी सहयोगको 

भावनािे आवश्यकता अनुसार ववषयगत वा फरक ववषयगत वा बहुउद्देश्यीय 
संस्र्ाहरु लमिी संयुक्त वा साझेदारी व्यवसाय सञ्चािन गनथ सक्नेछन ्।    

(३) उपननयम (१) बमोजजम कायथ पूरा गरी सम्बजन्धत संस्र्ाहरूिे 
तत्सम्बन्धी सम्पूणथ कागजात संिग्न राखी दताथ गन ेअधधकारी समक्ष ननवेदन 
ददनुपनेछ । 

(४) उपननयम (३) बमोजजम प्राप्त ननवेदन उपर दताथ गने 
अधधकारीिे तीस ददन लभर आवश्यक जााँचबुझ गरी संयुक्त रूपमा वा 
साझेदारीमा कारोबार‚ उद्योग वा व्यवसाय सञ्चािन गने अनुमनत ददनुपनेछ । 

(५) उपननयम (४) बमोजजम अनुमनत ददएकोमा दताथ गने अधधकारीिे 
सोको अलभिेख छु्टै दताथ ककताबमा दताथ गरी राख्नुपनेछ ।  

(६) यस ननयम बमोजजम दताथ भएको संयुक्त वा साझेदारी कारोबार‚ 

व्यवसाय‚ उद्योग वा पररयोजनािे दताथ गने अधधकारीिे तोकेको ढााँचामा 
ननयलमत रूपमा प्रगनत प्रनतवेदनका सारै् वावषथक िेखापरीक्षण प्रनतवेदन पेश 
गनुथपनेछ । 

११. सहकारी संस्थाको ववननयम : (१) ऐनको दफा १७ को उपदफा (१) 
बमोजजम ववननयम बनाउाँदा सहकारी संस्र्ािे अनुसूची –९ मा 
उजल्िखखत ववननयमका अङ्ग तर्ा ववषयहरू समावेश गनुथ पनेछ ।  

 (२) सहकारी संस्र्ाको प्रकृनत हेरी दताथ गने अधधकारीि े
र्प ववननयमका अङ्ग तर्ा ववषयहरू ववननयममा समावशे गन ेगरी 
तोक्न सक्नेछ । 

पररच्छेद-३ 

सदस्यता 
 

१२. सदस्यताको समाम्प्त: (१) ऐनको दफा २३ बमोजजम कुनै सदस्यको 
सदस्यता समाजप्त गदाथ देहायको प्रकिया पूरा गरेको हुनु पनेछ :- 
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(क) सदस्यता समाजप्तको आधार सदहतको जानकारी संस्र्ामा प्राप्त 
भएको वा संस्र्ाको अलभिेखबाट देखखएको हुनुपने‚ 

(ख) सदस्यता समाजप्त सम्बन्धी आधारका सम्बन्धमा सञ्चािक 
सलमनतिे उपसलमनत बनाई छानबबन गरी प्रनतवेदन लिएको 
हुनुपने‚ 

(ग) सदस्यता समाजप्त गररने सदस्यिाई खण्ड (ख) बमोजजमको 
सलमनतिे आफ्नो सफाइ पेश गन े मुनालसब माकफकको मौका 
ददएको हुनुपने‚ 

(घ) सञ्चािक सलमनतको ननणथय भएको हुनुपने । 

(२) उपननयम (१) बमोजजम सञ्चािक सलमनतको ननणथय धचि 
नबुझेमा साधारण सभामा उजुरी गनुथ पनेछ ।साधारण सभाको ननणथय उपर 
धचि नबुझेमा दताथ गन ेअधधकारी  समक्ष उजुरी गनथ सक्नेछ । 

(३) उपननयम (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा िेखखएको भए तापनन 
ऐनको दफा २२ को उपदफा (१) बमोजजम दोहोरो सदस्यता भए‚ नभएको 
सम्बन्धमा संस्र्ािे आफ्ना सदस्यहरूिाई यो ननयमाविी िागू भएको लमनति े
एक वषथ लभर स्व-घोषणा गनथ सूचना ददई दोहोरो सदस्यता भएको पाइएमा 
सोही अवधध लभर हटाई सक्नुपनेछ।  

(४) उप-ननयम (३) बमोजजम प्राप्त सूचनाका आधारमा ऐनको दफा 
२२ को उपदफा (१) ववपररत दोहोरो सदस्यता भएको सदस्यको हकमा ननजिे 
चाहेको संस्र्ाको सदस्यता कायम राखी अन्य संस्र्ािे त्यस्तो सदस्यको 
दोहोरो सदस्यता अन्त्य गनुथपनेछ । 

(५) यस ननयममा अन्यर जुनसुकै कुरा िेखखएको भए तापनन दताथ 
गन ेअधधकारीिे ऐनको दफा २२ को उपदफा (१) ववपरीत कुनै सदस्यको 
दोहोरो सदस्यता रहेको देखखएमा सबै भन्दा पदहिा लिएको संस्र्ाको सदस्यता 
कायम गरी अन्य संस्र्ाको सदस्यता खारेज गनथ ननदेशन ददन सक्नेछ र 
त्यस्ता संस्र्ािे तदनुसार सदस्यता अन्त्य गनुथपनेछ । 

 
पररच्छेद-४ 

साधारण सिा 
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१३. साधारण सिाको बैठक: (१) साधारण सभाको बैठक डाककएको सूचना 
र कायथसूची सबै सदस्यहरूिे समयमै प्राप्त गने गरी पराचार, 
‘एस.एम.एस’, एफ.एम. रेडडयो, परपबरका िगायत सम्भव भएसम्म 
स्र्ानीय सञ्चारका बहुमाध्यमबाट ददनुपनेछ । 

(२) साधारण सभाको बैठकमा सदस्यहरू स्वयम ्उपजस्र्त हुनुपनेछ । 

(३) सलमनतिे साधारण सभाको बैठकमा पेस गररन े ववषयको 
कायथसूची सारै् ननणथयमा पुग्न सहयोगी कागजात सदस्यहरूिाई बैठक बस्नु 
अगावै यर्ाशक्य नछटो उपिब्ध गराउनु पदथछ । 

(४) साधारण सभाको बैठकको ननणथय बैठकको अध्यक्षता गन ेव्यजक्त 
तर्ा आफूहरु मध्येबाट सञ्चािकिे चुनेका ४ जना सदस्यहरूिे प्रत्येक पानामा 
सहीछाप गरी प्रमाखणत गनुथपदथछ । 

(५) सदस्य सङ्ख्या एक हजार नाघेपनछ एकै स्र्ानमा सबै जना 
जम्मा भएर साधारण सभाको बैठक गनथ असुववधा परी वडा–वडा वा पायकको 
एकभन्दा बढी स्र्ानमा समान कायथसूची राखेर साधारण सभा सञ्चािन गनुथ 
पदाथ प्रत्येक स्र्ानमा सञ्चािक तर्ा िेखा सुपररवेक्षण सलमनतका 
पदाधधकारीहरूको उपजस्र्नत गराउनु पछथ र देहाय अनुसार साधारण सभा 
सञ्चािन गने ब्यवस्र्ा गनुथ पनेछ । 

(क) संस्र्ाको कायथक्षेरिाई ववलभन्न एकाइमा सदस्य संख्याको 
आधारमा ववभाजन गने । 

(ख) सम्बजन्धत एकाइमा रहेका सदस्य संख्याको आधारमा प्रनतननधध 
संख्या यककन गन े। 

(ग) यककन भएको संख्याको आधारमा प्रनतननधध चयन गने र 

(घ) साधारण सभाको समान कायथ सूचीमा एकाइमा रहेका सदस्यहरु 
बीच छिफि गने र एकाइमा रहेका सदस्यहरुको धारणाको 
प्रनतननधधत्व चयन भएका प्रनतननधधिे गने । 

(ङ) प्रनतननधध चयन गदाथ साधारण सदस्यको १:१० अनुपातमा चयन 
गनुथपनेछ । 

(६) उपननयम (५) मा उजल्िखखत अवस्र्ामा प्रत्येक बैठकको 
अध्यक्षता गन ेव्यजक्त र  आफूहरु मध्येबाट चुननएका २ जना सदस्यहरूबाट 
ननणथय प्रमाखणत गनुथपनेछ । 
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(७) उपननयम (६) बमोजजम भएका ननणथयहरू साधारणतया अजन्तम 
बैठक बसेको सात ददनलभर संस्र्ामा प्राप्त गरी प्रत्येक बैठकबाट सलमनतका 
पदाधधकारीको जम्मा सङ्ख्याको कम्तीमा दोब्बर सङ्ख्या पुग्ने गरी कम्तीमा 
अध्यक्ष सदहत तीन जना चुननएका प्रनतननधधहरूिे प्रत्येक पानामा सहीछाप 
गरी अजन्तम ननणथय प्रमाखणत गनेछन ्। 

(८) सबै वा कुनै बैठकको अध्यक्षता गरेकोमा बाहेक सञ्चािक वा 
िेखा सुपररवेक्षण सलमनतका पदाधधकारीहरूिे उपननयम (७) बमोजजम प्रमाखणत 
हुने बैठकको ननणथय प्रमाखणत गनुथ आवश्यक हुनेछैन । 

(९) उपननयम (५) बमोजजम हुने साधारण सभाको बैठकमा 
सहभाधगता सम्बन्धी अन्य व्यवस्र्ा ववननयममा भएको व्यवस्र्ा बमोजजम 
हुनेछ ।  

१४.  सञ्चािक सलमनतको बैठक: (१) सलमनतको बैठक अध्यक्षको ननदेशनमा 
सधचविे बोिाउनेछ । 

(२) सलमनतको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ । 

तर दईु बैठकबीचको अवधध साधारणतया साठी ददनभन्दा बढी हुनेछैन । 

(३) सलमनतको बैठकको गणपूरक सङ्ख्या सलमनतका कुि सदस्य 
सङ्ख्याको बहुमत संख्यािाई माननने छ । 

(४) बैठकको अध्यक्षता सलमनतको अध्यक्षिे‚ ननज उपजस्र्त नभएमा 
उपाध्यक्षिे र ननजसमेत उपजस्र्त नभएमा सञ्चािकहरू मध्ये ज्येष्ठ सदस्यिे 
गनेछ । 

(५) उपननयम (२) को अवधधलभर उपननयम (१) बमोजजम बैठक 
नबोिाइएमा  बहुमत सदस्यिे बैठक बोिाउन अध्यक्ष समक्ष लिखखत अनुरोध 
गनथ सक्नेछन ्र त्यस्तो अनुरोध प्राप्त भएमा अध्यक्षिे पन्र ददनलभर बैठक 
बोिाउनु पनेछ । 

(६) उपननयम (३) बमोजजम बैठक नबोिाइएको अवस्र्ामा बहुमत 
सञ्चािक सदस्यहरू उपजस्र्त भई उपजस्र्त मध्येबाट ज्येष्ठ  सदस्यको 
अध्यक्षतामा सञ्चािक सलमनतको बैठक बस्न सक्नेछ । 

(७) सलमनतको बैठकको ननणथय अध्यक्षता गने व्यजक्तका सारै् बहुमत 
सञ्चािकबाट प्रमाखणत गनुथपनेछ । 



v08–!, ;+Vof–  @      :yfgLo /fhkq, efu !         ldlt M @)&*÷)%÷@% 
 

 

      12                       wgs'6f gu/kflnsf 
 

१५. सलमनतको काम‚ कताव्य र अधधकार: ऐनको दफा ३२ मा उजल्िखखत 
कायथका अनतररक्त सलमनतको काम‚ कतथव्य र अधधकार देहायबमोजजम  
हुनेछ :- 

(क) संस्र्ाको समग्र कायथ सञ्चािनमा सदस्यहरूको 
रचनात्मक सहयोग र सहभाधगता जुटाउन आवश्यक 
कायथ गन,े  

(ख) सदस्यहरूिाई ननयलमत रूपमा सहकारी लशक्षा प्रदान 
गन ेव्यवस्र्ा लमिाउने‚ 

(ग) ऐन तर्ा यस ननयमाविी बमोजजम हुने ननरीक्षण‚ 

अनुगमन कायथमा सहयोग पुर्याउनुका सारै् प्राप्त 
ननदेशनहरू कायाथन्वयनको व्यवस्र्ा लमिाउने‚ 

(घ) िेखा सुपररवेक्षण सलमनतबाट प्राप्त सुझावहरू 
कायाथन्वयन गने गराउने‚  

(ङ) संस्र्ाको कायथसञ्चािनमा पारदलशथता कायम राखी 
सम्पवि शुद्धीकरण (मनी िाउन्डररङ) ननवारण 
सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजजमका व्यवस्र्ाहरूको 
कायाथन्वयन गने, गराउने‚ 

(च) आवश्यकता अनुसार उपसलमनतहरू गठन गने‚ 

(छ) सदस्य तर्ा पदाधधकारीहरूका िाधग आचार संदहता 
बनाई िाग ूगने‚ 

(ज) ववननयममा उजल्िखखत अन्य कायथहरू गन े। 

१६. तदथा सलमनतको गठन : (१) ऐनको दफा ३६ को उपदफा (३) 
बमोजजम सलमनत ववघटन भएमा संस्र्ाको दैननक कायथ सञ्चािन गनथ 
र अको सलमनतको ननवाथचन गराउन दताथ गन ेअधधकारी वा दताथ गने 
अधधकारीवाट अधधकार प्राप्त अधधकारीिे साधारण सदस्यहरु मध्येबाट 
सात जनाको एक तदर्थ सलमनत गठन गनुथ पनेछ । 

(२) उपननयम (१) बमोजजम तदर्थ सलमनत गठन गदाथ देहाय 
बमोजजमका आधार लिनु पनेछः- 

(क)  सदस्यको नाममा संस्र्ाको नतनुथपने भाखा नाघेका ऋण वा 
अन्य बााँकी बक्यौता रहेको हुन नहुने, 
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(ख)  एकै पररवारका एकभन्दा बढी सदस्य सलमनतमा रहेको हुन 
नहुने, 

(ग)  साबबकमा कायम रहेको सलमनतको सदस्य वा त्यस्तो 
पररवारको सदस्य हुन नहुने, 

(घ)  जम्मा सदस्य संख्याको कम्तीमा तेिीस प्रनतशत मदहिा 
हुनुपने । 

१७. िेर्ा सुपररवेिण सलमनतका पदाधधकारीको योग्यतााः ऐनको दफा ३७ 
को उपदफा (१)  बमोजजमको िेखा सुपररवेक्षण सलमनतको संयोजक 
तर्ा सदस्य हुन देहाय बमोजजमको योग्यता पुगेको हुनु पनेछः- 

(क) सम्बजन्धत सहकारी संस्र्ाको सदस्यता लिएको,  

(ख) संस्र्ािाई नतनुथ, बुझाउनुपने बेरुजु वा भाखा नाघेको कजाथ वा 
बक्यौता रकम नरहेको, 

(ग) संस्र्ािे आफै वा अन्य ननकायको तफथ बाट आयोजना गररने 
िेखापािन वा िेखापरीक्षणसाँग सम्बन्धी तालिम लिएको । 

 

पररच्छेद-५ 

बचत तथा ऋणको पररचािन 
 

१८. उद्देश्य ववपरीत काया गरेको माननने:  बचत तर्ा ऋणको मुख्य 
कारोबार गने बहुउद्देश्यीय वा ववषयगत संस्र्ा बाहेकका संस्र्ािे 
ऐनको दफा ३९ को उपदफा (२) मा ननधाथररत समयलभर बचत तर्ा 
ऋणको मुख्य कारोबार नहुने गरी दताथ हुाँदाका बखतमा उल्िेख 
गररएको मुख्य कारोबार नगरेको खण्डमा त्यस्तो संस्र्ािे ऐनको दफा 
६६ को उपदफा (३) को खण्ड (ग) को उद्देश्य ववपरीत कायथ गरेको 
मानननेछ ।  

१९. सदस्यको रकम क्रिताा: (१) सदस्यिे सदस्यता त्याग गरेको 
अवस्र्ामा ऐनको दफा ४३ को उपदफा (१) बमोजजम ननजिे 
पाउनुपने देहायको रकम सदस्यता त्याग गरेको आधर्थक वषथको िेखा 
परीक्षण प्रनतवेदन पाररत भएको बढीमा तीस ददनलभर संस्र्ािे 
ननजिाई कफताथ ददनुपनेछ :- 
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(क) ननजको शेयरको अङ्ककत मूल्य बराबरको रकम, 
(ख) ननजिे भुक्तानी लिन बााँकी शेयर िाभांश  बापतको रकम र  

(ग) ननजिे भुक्तानी लिन बााँकी संरक्षक्षत पुाँजी कफताथ बापतको 
रकम । 

(२) उपननयम (१) मा जुनसुकै कुरा िेखखएको भए तापनन संस्र्ा 
घाटामा गएको अवस्र्ामा सजञ्चत घाटाको रकम शेयर पुाँजीबाट समानुपानतक 
रूपमा घटाई बााँकी रहेको दहसाबमा मार सदस्यिाई ददनुपने रकम कायम गरी 
कफताथ ददनुपनेछ । 

(३) ऐनको दफा ४३ को उपदफा (२) बमोजजम संस्र्ामा जम्मा 
गरेको बचत रकम सदस्यिे मागेका बखत दानयत्व क्टा गरी बााँकी रकम 
ननजिाई तुरुन्त कफताथ गनुथपनेछ। 

 

पररच्छेद-६ 

कोष सभबन्त्धी व्यवस्था 
२०. संरक्षित पुुँर्ी क्रिताा कोष ववतरणका आधार: (१) ऐनको दफा ४८ को 

उपदफा (३) बमोजजम संरक्षक्षत पुाँजी कफताथ कोषको ववतरण गदाथ 
देहायबमोजजम वावषथक कारोबारको आधार लिनुपनेछ :- 

(क) उत्पादक संस्र्ामा सदस्यिे संस्र्ािाई बबिी गरेको उपजको 
खररद मूल्य‚ 

(ख) बचत तर्ा ऋण संस्र्ामा सदस्यिे ऋणमा नतरेको व्याज वा 
बचतमा प्राप्त गरको ब्याज, 

(ग)  अन्य उपभोक्ता संस्र्ामा सदस्यिे संस्र्ासाँग खररद गरेको 
वस्तु वा सेवाको मूल्य‚ 

(घ) श्रलमक संस्र्ामा सदस्यिे संस्र्ाबाट प्राप्त गरेको ज्यािा‚  
(ङ) बहुउद्देश्यीय संस्र्ामा खण्ड (क)‚ (ख) र (ग) मा 

उजल्िखखत आधार । 

(२) उपननयम (१) को खण्ड (क) मा जुनसुकै कुरा िेखखएको भए 
तापनन उत्पादक संस्र्ािे सदस्यिाई आवश्यक सामग्री बबिी गरेकोमा त्यस्तो 
कारोबारिाई समेत गणना गनथ सककनेछ । 
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(३) उपननयम (१) को खण्ड (ख) बमोजजम कोषको रकम ववतरण 
गदाथ बचत रकमको िाधग चािीस प्रनतशत र ऋणमा नतरेको ब्याज रकमको 
िाधग साठी प्रनतशत भार ददई गणना गररनेछ । 

(४) उपननयम (१) को खण्ड (ख) मा जुनसुकै कुरा िखेखएको भए 
तापनन ऋणको भाखा नघाएको सदस्यिाई त्यस्तो ऋणमा नतरेको व्याजको 
आधारमा संरक्षक्षत पुाँजी कफताथ ददइनेछैन ।  

(५) संरक्षक्षत पुाँजी कफताथ कोषको रकम सदस्यिाई कफताथ गनुथपनेछ ।  

(६) उपननयम (५) बमोजजम कारोबार गरेको सदस्यसाँग सम्पकथ  हुन 
नसकेको अवस्र्ामा त्यस्तो सदस्यिे प्राप्त गन ेरकम ससं्र्ाको जगेडा कोषमा 
सानुथपनेछ । 

(७) गत आधर्थक वषथको कारोबारको संरक्षक्षत पुाँजी कफताथ कोषको 
रकम चािू आधर्थक वषथलभर ववतरण गररसक्नु पनेछ । 

(८) उपननयम (६) बमोजजम कुनै आधर्थक वषथमा कुनै कारणबस 
ववतरण हुन नसकी बााँकी रहेको रकम सोही आधर्थक वषथको अन्त्यमा जगेडा 
कोषमा सानुथपनेछ । 

२१. अन्त्य कोष सभबन्त्धी व्यवस्था: (१) सहकारी संस्र्ाको कुनै वषथको 
खुद बचतको रकमबाट कम्तीमा पच्चीस प्रनतशत रकम ऐनको दफा 
४७ बमोजजम जगेडा कोषमा जम्मा गरी बााँकी रहेको रकमिाई शत 
प्रनतशत मानी सोबाट कम्तीमा पच्चीस प्रनतशत रकम ऐनको दफा ४८ 
बमोजजम संरक्षक्षत पुाँजी कफताथ कोष र एक प्रनतशतिे हुन आउने रकम 
ऐनको दफा ४९ बमोजजम सहकारी प्रवद्थधन कोषमा छु््याएर बााँकी 
रहेको रकमिाई शत प्रनतशत मानी देहाय बमोजजमका कोषहरूमा 
कम्तीमा पााँच प्रनतशत रकमको दरिे छु्याई ववतरण गनुथपनेछ :– 

(क)  सहकारी लशक्षा कोष, 

(ख)  शेयर िाभांश कोष, 

(ग)  कमथचारी बोनस कोष, 

(घ)  सहकारी ववकास कोष, 

(ङ)  घाटापूनतथ कोष, 

(च)  सामुदानयक ववकास कोष, 

(छ)  साधारण सभािे स्वीकृत गरेको जस्र्रीकरण कोष, 
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(२) उपननयम (१) को खण्ड (ग) बमोजजमको कमथचारी बोनस 
कोषबाट रकम ववतरण गदाथ बढीमा तीन मदहनाको तिब भन्दा बढी नहुने 
गरी रकम ववतरण गनुथ पनेछ। 

(३) सहकारी प्रवद्थधन कोषको रकम पररचािन सङ्घीय सहकारी 
ननयमाविी २०७५ को ननयम २६ बमोजजम हुनेछ । 

(४) सहकारी सस्र्ािे साधारण सभाबाट ननणथय गरी अन्य कोषहरुको 
व्यवस्र्ापन गनथ सक्नेछ ।  

 

२२. अलििेर्: (१) ऐनको दफा ५१ को उपदफा (२) बमोजजम सहकारी 
संस्र्ािे आफ्नो कायथ सञ्चािनको अलभिेखका सारै् आफूिे गरेको 
कारोबारको िेखामान प्रचलित कानुनि ेतोकेको ढााँचा अनुसार राख्नु 
पनेछ । 
(२) उपननयम (१) बमोजजम अलभिेख तर्ा िेखा राख्दा अन्य कुराका 

अनतररक्त देहायका ककताब‚ खाताबही तर्ा वववरण समेत राख्नुपनेछ :- 

(क)  सदस्यता दताथ ककताब 

(ख)  प्रारजम्भक साधारण सभा‚ साधारण सभा‚ ववशेष साधारण सभा 
र सलमनत‚ िेखा सुपररवेक्षण सलमनत‚ उप-सलमनतहरूको 
बैठकहरूको छु्टाछु्टै कारबाही ककताब‚ 

(ग)  नगदी बही‚ 
(घ)  सहकारी संस्र्ािे अन्य कुनै व्यजक्त वा सङ्घ, संस्र्ा वा 

ननकायसाँग कुनै कारोबार गरेको भए सो कारोबार देखाउने दताथ 
ककताब‚ 

(ङ)  शेयर दताथ ककताब‚ 

(च)  मािसामानको मौज्दात (स्टक) दताथ ककताब‚ 

(छ)  ऋण िेनदेन दताथ ककताब‚ 

(ज)  बेरुजु एवं समपरीक्षण खाता‚ 
(झ)  आम्दानी‚ खचथ‚ सम्पवि र दानयत्व सम्बन्धी अिग-अिग खाता 

तर्ा सहायक खाताहरू‚ 

(ञ)  प्रचलित कानुनि े तोकी ददएको ढााँचा बमोजजमको दहसाब 
परीक्षा सूची‚ आय-व्यय र  जस्र्नत वववरण-पर‚   
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(ट)  अनुदान प्राजप्त र पररचािन खाता, 

(ठ)  समय-समयमा प्रचलित कानुनि ेतोककददएको अन्य अलभिेख 
एवम ्खाताहरू । 

(३) एक करोड रुपैयां भन्दा बढी कारोबार गन े सहकारी संस्र्ाि े
उपननयम (१) बमोजजम राख्नुपन ेअलभिेख प्रचलित कानुनिे तोके बमोजजम 
मापदण्ड पूरा भएको ववद्युतीय उपयोग कायथिमखणका (एजप्िकेशन 
सफ्टवेयर)मा समेत व्यवजस्र्त गनुथपनेछ ।   

(४) सहकारी संस्र्ािे आफ्नो संस्र्ागत तर्ा व्यावसानयक कारोबारको 
वववरण सहकारी हेने सम्बजन्धत सङ्घीय मन्रािय तर्ा सहकारी बबभागि े
तोकेको सहकारी तर्ा गररबी सम्बन्धी सूचना व्यवस्र्ापन प्रणािी (COPOMIS) 

मा अननबायथ प्रववष्ट गनुथपनेछ ।  

तर यसमा िेखखएको कुनै कुरािे सदस्यको व्यजक्तगत बचत 
िगायतका प्रचलित कानुन बमोजजम गोप्य रहने सूचना अिग्गै संरक्षण गनथ 
बाधा पुर्याएको माननने छैन ।  

(५) सहकारी संस्र्ािे आधारभूत अलभिेख तर्ा कारोबारको वववरण 
पषृ्ठ-सुरक्षा (ब्याकअप) व्यवस्र्ासदहत संरक्षण गनुथपनेछ । 

 

पररच्छेद-७ 

छुट, सुववधा र सहुलियत 

२३. छुट, सुववधा र सहुलियत: (१) ऐनको दफा ५७ को उपदफा (१) 
बमोजजम सहकारी संस्र्ािे जग्गा जलमन िगायतका अचि सम्पवि 
खररद गदाथ आय दटकट (रजजष्रेशन) दस्तुर छुट, सुववधा वा 
सहुलियत प्राप्त गनथ सम्बजन्धत संस्र्ािे देहायको वववरण सदहत दताथ 
गन ेअधधकारी समक्ष ददनु पनेछ :- 

(क)  यसरी ननवेदन ददनु अनघ रजजष्रेशन दस्तुर छुट सुववधा लिई 
अचि सम्पवि खररद गरेको भए जग्गाधनी प्रमाणपुजाथ र 
सम्बजन्धत कागजातको प्रनतलिवप, 

(ख)  साधारण सभाको बैठकबाट घर जग्गा धनीको नाम नामेसी, 
घर जग्गा रहेको ठेगाना, ककिा नम्बर, क्षेरफि र मूल्य समेत 
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खुिाई खररद सम्बन्धमा भएको ननणथयको प्रमाखणत 
प्रनतलिवप,  

(ग)  अचि सम्पवि खररदमा बचत रकम उपयोग नहुने र जगेडा 
कोष तर्ा शेयर पूाँजीबाट खररद गनथ पुग्ने िेखापरीक्षकबाट 
प्रमाखणत वविीय वववरण,   

(घ)  अनघल्िो आधर्थक वषथको िेखा परीक्षण प्रनतवेदनमा उल्िेख 
गररएको भन्दा र्प शेयर पुाँजी र जगेडा कोषको रकमबाट 
खररद गनथ खोजजएको भए पनछल्िो शेयर पुाँजी, जगेडा कोष र 
बचत रकमको िेखापरीक्षकिे प्रमाखणत गरेको वविीय वववरण,   

(ङ)  सहकारी संस्र्ाको अनुगमन तर्ा ननरीक्षण गदाथ कैकफयत 
देखाई सुधारका िाधग ननदेशन ददएको भए ननदेशन पािनाको 
अवस्र्ा खुल्ने कागजात र सुधारको कायथ योजना । 

(२) उपननयम (१) बमोजजम प्राप्त ननवेदन जााँच गरी दताथ गने 
अधधकारीिे छुट सुववधा र सहुलियतको िाधग सम्बजन्धत ननकायमा िेखी 
पठाउन सक्नेछ । 

 

पररच्छेद-८ 

ऋण असुिी तथा बाुँकी बक्यौता 
२४. ऋण तथा बाुँकी बक्यौता असुिी: (१) ऐनको दफा ५८ बमोजजम 

संस्र्ाको बााँकी बक्यौता असुि उपर गनुथपने व्यजक्तको जायजेर्ा 
लििाम बबिी गरी असुि उपर गदाथ संस्र्ािे देहायका कायथववधध 
अपनाउनु पनेछ ।  

(क)  बााँकी बक्यौता नतनुथ बुझाउनु पन े ठहर भएको व्यजक्तको 
नाममा बाटोको म्याद बाहेक पैंतीस ददनलभर नतनुथ बुझाउनु 
पने रकम नतनथ बुझाउन आउनु र उक्त रकम नतरी बुझाइ 
सकेको भए त्यसको प्रमाण पेश गनथ आउनु भनी पुजी 
पठाउनु पछथ । 

(ख)  खण्ड (क) बमोजजम म्याद पूजी जारी गररएकोमा उक्त 
म्यादलभर नतनुथ बुझाउनु पन ेरकम नतनथ बुझाउन नआएमा वा 
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नतरी बुझाइसकेको प्रमाण पेश नगरेमा ननजको नाउाँमा 
लििाम वविी गन ेसूचना प्रकाशन गनुथ पनेछ ।  

(ग) धधतो राखेको घर जग्गा-जलमन मािपोत कायाथियबाट रोक्का 
गराइएको छैन भने रोक्का गनथ िगाई त्यसको प्रमाण राख्नु 
पनेछ ।  

(घ) धधतो राखेको चि अचि सम्पविको लििाम बबिीको सूचना 
प्रकाशन गनुथ पदाथ धधतोको वववरण, ननजिे बुझाउनु पन ेसााँवा, 
व्याज र हजथनाको रकम समेत उल्िेख गरी सूचना प्रकाशन 
गरेको लमनतिे चि सम्पवि भए पन्र ददनलभर र अचि 
सम्पवि भए पैंतीस ददनलभर लििाम बबिी गरी सााँवा व्याज 
र हजथनाको रकम असुि उपर गररन ेबारेको सूचना संस्र्ाको 
कायाथिय, नगरपालिका, सम्वजन्धत वडा कायाथिय, सावथजननक 
स्र्ान र ऋणीिाई बुझाइ वा बुझ्न नमानेको हकमा 
घरद्वारमा टााँस गरी स्र्ानीय वा राजष्रयस्तरको कुनै एक 
दैननक पबरकामा प्रकाशन गनुथ पनेछ ।  

तर सम्बजन्धत व्यजक्तिाई सूचना बुझाउन नसककएको वा ननज फेिा 
नपरेको खण्डमा दैननक पबरकामा प्रकालशत सूचना बमोजजम 
लििाम बबिीको प्रकिया अगाडड बढाउन बाधा पनेछैन ।  

(ङ) धधतो लििाम वविी गदाथ कायाथिय खुल्ने समयदेखख शुरु गरी 
बन्द हुने समय भन्दा एक घण्टा अगाडड समाप्त गनुथ पनेछ 
तर लििाम बबिी हुने भनी तोककएको ददन ववदा पनथ गएमा 
त्यसको भोलिपल्ट सोही स्र्ान र समयमा लििाम वविी गनुथ 
पनेछ ।  

(च) धधतो लििाम बबिी गदाथ लििाम गररन े चि अचि 
सम्पविको नगरपालिका वा वडाको प्रनतननधध, जजल्िा प्रशासन 
कायाथियको प्रनतननधध, लििाम बबिी हुने ठाउाँ नजजक कुनै 
सरकारी कायाथिय भए सो कायाथिय वा नगरपालिकाको 
मािपोत हेने कमथचारी, सम्बजन्धत ववषयका प्राववधधक वा 
ननकाय वा कायाथियको प्रनतननधध र सम्बजन्धत संस्र्ाको 
व्यवस्र्ापक सदहतको सलमनतिे चिनचल्तीको मोि कायम 
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गरी सोही रकम भन्दा कम नहुने गरी बढाबढ गने 
व्यजक्तहरू मध्ये सबै भन्दा बढी डााँक बोल्ने व्यजक्तको 
नाममा लििाम बबिी स्वीकृनत र मुचुल्का गराई बबिी 
गनुथपनेछ ।  

तर सञ्चािक सलमनतका पदाधधकारी, िेखा सुपररवके्षण सलमनतका 
पदाधधकारी, उप सलमनतका पदाधधकारी, संस्र्ामा कायथरत 
कमथचारी र ननजका नजजकका नातेदारिे डााँक बढाबढमा भाग 
लिन पाउने छैनन ्। 

स्पष्टीकरणः नजजकको नातेदार भन्नािे बाबु, आमा, पनत, पजत्न, 
छोरा, छोरी, बुहारी, दाजु, भाइ, दददी बदहनी, सासु, 
ससुरा, ज्वाइथ, सािा, सािी, धमथपुर, धमथपुरीिाइथ सम्झनु 
पछथ । 

(छ)  खण्ड (च) बमोजजमका प्रनतननधधहरुको रोहबरमा लििाम 
बबिीको लसिबन्दी खोिेपनछ ववननयमिे तोकेबमोजजमको 
ढााँचाको फाराममा ननजहरुिे बोिेको अङ्क अक्षर स्पष्ट 
खोिी ननजहरुको सहीछाप गराउनु पनेछ ।   

(ज)  संस्र्ािे चि, अचि सम्पवि लििामको डांक बढाबढ गदाथ 
गोप्य लसिबन्दी आब्हान गनुथ पनेछ । 

(२) लिखखत रूपमा अनुरोध गदाथ पनन उपननयम (१) को खन्ड (च) 
मा िेखखएका कुनै कायाथियको प्रनतननधध खटी नआएमा उपजस्र्त प्रनतननधध र 
नगरपालिका वा वडा कायाथियका प्रनतननधधिाई साक्षी राखी लििाम बबिी गनुथ 
पनेछ ।   

(३) बााँकी बक्यौता असुि उपर गनथ जुन व्यजक्तको चि अचि 
सम्पवि लििाम बबिी गररन ेहो सो व्यजक्तिाई लििाम बबिी हुने समय र 
ठाउाँ तोकी उपजस्र्त हुने सूचना पठाउनु पनेछ ।  

तर त्यसरी लििाम बबिी हुने ददन सरोकारवािा व्यजक्त उपजस्र्त 
नभएमा पनन लििाम बबिी गनथ बाधा पुगेको माननने छैन ।  

(४)  ऐनको दफा ५८ को उपदफा (६) बमोजजम धधतो राखेको 
सम्पवि लििाम बबिी गदाथ कसैिे सकार नगरेमा त्यस्तो सम्पवि सम्बजन्धत 
सहकारी संस्र्ा आफैं िे सकार गनथ सक्नेछ । 



v08–!, ;+Vof–  @      :yfgLo /fhkq, efu !         ldlt M @)&*÷)%÷@% 
 

 

      21                       wgs'6f gu/kflnsf 
 

तर त्यसरी लििाम बबिी हुने ददन सरोकारवािा व्यजक्त उपजस्र्त 
नभएमा पनन लििाम बबिी गनथ बाधा पुगेको माननने छैन । 

२५. लििाम बबिी स्थधगत गना सक्न:े लििाम बबिीको सूचना प्रकालशत 
भभइसकेपनछ मुनालसव माकफकको कुनै कारण परी सो लििाम बबिी 
स्र्धगत गनुथ पने देखखएमा लििाम बबिीको सूचना प्रकालशत गन े
सहकारी संस्र्ा वा दताथ गने अधधकारीिे त्यस्तो लििाम बबिी केही 
समयको िाधग स्र्धगत गनथ सक्नेछ ।   

२६. असुि उपर हुन नसकेको रकम अरू र्ायर्ेथाबाट असुि उपर गन:े 
(१) धधतो राखेको सम्पवि लििाम बबिी गदाथ आएको रकमबाट सााँवा,  
व्याज र हजथनाको रकम असुि उपर हुन नसकेमा बाकी बक्यौता 
असुि उपर गनुथ पने व्यजक्तको हक भोगको नेपािको जुनसुकै ठाउाँमा 
रहेको सम्पविबाट एक वषथलभर प्रचलित ननयम बमोजजमको कायथववधध 
अपनाई लििाम बबिी गरी असुि उपर गनुथ पनेछ ।   

(२) मोहीिे लिएको ऋणको हकमा ननजिे वा एकाघरको पररवारिे 
कमाएको वािी लििाम बबिी गरी सााँवा, व्याज र हजथनाको रकम असुि उपर 
गनुथ पनेछ ।  

(३) उपननयम (१) र (२) बमोजजम लििाम बबिी गदाथ लििाम 
बबिी हुने ददनसम्मको सााँवा, व्याज र हजथनाको रकम असुि उपर गरी बााँकी 
हुन आएको रकम सरोकारवािा व्यजक्तिाई कफताथ गनुथ पनेछ । 

२७. बेचबबर्न वा लििाम बबिी गना वा लिर्मा ददन नहुने : यस 
ननयमाविीमा अन्यर जुनसुकै कुरा िेखखएको भए तापनन संघीय 
सहकारी ऐन २०७४ को दफा १३५ मा उजल्िखखत संस्र्ाको घर, 
जग्गा िगायतका जस्र्र सम्पवि नेपाि सरकारको स्वीकृनत बबना 
बेचबबखन वा लििाम बबिी गनथ वा धधतो राख्न वा पााँच वषथभन्दा बढी 
अवधधका िाधग लिजमा ददनु हुाँदैन । 

तर त्यस्ता संस्र्ािे ऋण वा अन्य बााँकी बक्यौता बापत 
धधतो लिएको वा संस्र्ा आफैं िे धधतो सकार गरेको घर, जग्गा यस 
ननयमाविी बमोजजम लििाम बबिी गनथ नेपाि सरकारको स्वीकृनत 
आवश्यक पनेछैन । 
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२८. लििाम सकाने व्यम्क्तबाट रकम असुि गन:े (१) लििाम बबिीको 
कायथ सककनासार् लििाम सकार गन े व्यजक्तबाट सकार गरेको 
मूल्यको दस प्रनतशत रकम उस ै ददन धरौटीको रूपमा लिई 
राख्नुपनेछ र बााँकी नब्बे प्रनतशत रकम लििाम सकारेको लमनतिे 
पन्र ददनलभर बुझाइ सक्नु पनेछ । सो म्यादलभर नबुझाएमा धरौटी 
वापत राखेको रकम जफत हुने व्यहोराको कागज गराइ राख्नु पनेछ ।  

(२) लििाम सकाने व्यजक्तिे सकार गरेको मूल्यको दस प्रनतशत 
रकम उस ै ददन नबुझाएमा ननजपनछ सबै भन्दा बढी डााँक बोल्ने व्यजक्तको 
नाममा लििाम सदर गनुथ पनेछ ।   

(३) लििाम सकार गन ेव्यजक्तिे यस ननयम बमोजजम सकार गरेको 
पूरा मूल्य बुझाएमा ननजको नाउाँमा वा ननयम २४ को उपननयम (४) 
बमोजजम संस्र्ािे सकारेमा संस्र्ाको नाममा सो जायजेर्ा प्रचलित कानुन 
बमोजजम रजजष्रेशन वा दाखखि खारेज समेत गररददनको िाधग सहकारी 
संस्र्ािे सम्बजन्धत कायाथियमा िेखी पठाउनु पनेछ ।  

२९. लििाम बबिी निएमा र्ायर्ेथा सहकारी संस्थाको स्वालमत्वमा रहने : 
ननयम २४ र ननयम २६ बमोजजम लििाम बबिी गनुथपने जायजेर्ा 
लििाम बबिी गदाथ कसैि े नसकारेमा सहकारी संस्र्ािे उक्त 
जायजेर्ाको स्वालमत्व आफूमा लिन सक्नेछ र त्यस्तो जस्र्नतमा 
सम्बजन्धत कायाथियिे सहकारी संस्र्ाको जनाउ बमोजजम आफ्नो 
कायाथियमा रहेको स्रेस्तामा तदनुसार रजजष्रेशन वा दाखखिा खारेज 
गररददनु पनेछ।  

३०. र्ायर्ेथा क्रिताा ददनुपने : ननयम २४ को उपननयम (४) बमोजजम 
संस्र्ाको नाममा कायम हुन आएको जायजेर्ा छ मदहनालभर 
सम्बजन्धत ऋणी सदस्यिे आफूिे नतनुथ बुझाउनुपने सााँवा र अनघल्िो 
ददनसम्मको व्याज, हजथना र लििाम प्रकियासाँग सम्बजन्धत खचथ 
समेत चुक्ता गरी कफताथ लिन चाहेमा कफताथ ददनुपनेछ । 

पररच्छेद-९ 

एकीकरण, ववघटन, दताा र्ारेर् र समस्याग्रस्त संस्था ब्यवस्थापन 
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३१. सहकारी संस्थाको एकीकरण: (१) ऐनको दफा ६५ बमोजजम दईु वा 
दईु भन्दा बढी ससं्र्ाहरु एकीकरण गदाथ देहायका सतथहरु पूरा भएको 
हुनुपनेछ । 

(क)  कायथक्षेर एक अकाथसाँग जोडडएको हुनुपने, 

(ख)  सदस्यहरु बीचको साझा बन्धन समान हुनुपने, 

(ग)  एकै बबषय प्रकृनतका संस्र्ा हुनुपने वा फरक ववषय वा 
प्रकृनतका भए तापनन एकै स्र्ानमा रही दोहोरो सदस्यता 
रहेका र मूितः एकै बबषयमा प्रनतस्पधाथ भएको हुनुपने । 

(घ)  सदस्यको प्रत्यक्ष सहभाधगता एबम ् िोकताजन्रक ननयन्रण 
कायम रहनु पन े। 

(२) उपननयम (१) बमोजजम एकीकरण गदाथ साधारणतया मौजुदा 
संस्र्ाको कायथक्षेरको आधारमा वडा तर्ा नगरपालिका क्षेरलभर पन े गरी 
गररनेछ ।  

(३) उपननयम (१) मा जुनसुकै कुरा िेखखएको भए तापनन 
नगरपालिकाको पूवथस्वीकृनत ववना लमनत २०४९।२।२ अनघ दताथ भएका साझा 
सहकारी संस्र्ाहरूिाई अको संस्र्ामा एकीकरण गनथ वा त्यस्ता संस्र्ाहरूको 
घरजग्गा िगायतका जस्र्र सम्पवि बेचबबखन गनथ वा धधतो राख्न वा पााँच 
वषथभन्दा बढी अवधधका िाधग लिजमा ददनु हुाँदैन ।  

तर कुनै सहकारी संस्र्ािे साझा सहकारी संस्र्ाको  ववननयम तर्ा 
नाम स्वीकार गरी  एकीकरण हुन सक्नेछ ।  

(४) मदहिाद्वारा सञ्चालित सहकारी संस्र्ाहरु र ववशेष रूपमा 
वपछडडएका समुदायमा स्र्ावपत सहकारी संस्र्ा अन्य सहकारी संस्र्ासाँग 
सामान्यतया एकीकरण गररने छैन ।  

तर क्षमता बबकास, नेततृ्व बबकास तर्ा साङ्गठननक गनतशीिताको 
सुननजश्चतता हुने गरी एकीकरण हुन भने बाधा पन ेछैन । 

(५) एकीकरणमा सहभागी संस्र्ािाई दताथ अधधकारीबाट ननयम ४३ 
बमोजजम प्रोत्साहन गनथ सककनेछ।  

(६) एकीकरण पूवथको दवुै संस्र्ामा दानयत्व ब्यवस्र्ापन र कर 
बक्यौता भुक्तानी सम्बन्धमा स्पष्ट गनुथपनेछ । 
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(८) एकीकरणका अन्य सतथ, आधार र प्रकिया नगरपालिकाबाट 
स्वीकृत कायथववधधमा व्यवस्र्ा भए बमोजजम हुनेछ । 

३२. सहकारी संस्थाको वविार्न: (१) ऐनको दफा ६५ बमोजजम संस्र्ाको 
ववभाजन गदाथ संघीय तर्ा प्रदेश कानुन बमोजजम हुनेछ । 

३३. पूवा सहमनत लिनुपने: ननयम ३१ र ३२ मा जुनसुकै कुरा िेखखएको 
भएता पनन नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार, वा स्र्ानीय तह वा नेपाि 
सरकार वा प्रदेश सरकारको ननकाय, बैंङक ववविय संस्र्ा वा दात ृ
ननकायको ऋण, अनुदान वा अन्य प्रकारका उल्िेखनीय सहयोग रकम 
वा जेर्ा रहेका संस्र्ाको एकीकरण वा ववभाजन गदाथ सम्बजन्धत 
पक्षको पूवथ सहमनत लिनुपनेछ । 

३४. र्मानत ददने व्यम्क्तको दानयत्व : (१) ऋणीको ननलमि जमानत ददने 
व्यजक्तको दानयत्व जमानत ददएको रकमको हदसम्म मार सीलमत 
रहनेछ । 

(२) प्रचलित कानुनको अधीनमा रही उपननयम (१) बमोजजम 
दानयत्व जमानत ददने व्यजक्तबाट सोझै असुिउपर गनथ सककनेछ । 

३५.  समस्याग्रस्त संस्था व्यवस्थापन सलमनत सभबन्त्धी व्यवस्थााः (१) 
ऐनको दफा ७८ को उपदफा (२) बमोजजम दताथ गने अधधकारीको 
लसफाररसमा नगर कायथपालिकािे देहाय बमोजजम व्यवस्र्ापन 
सलमनतको गठन गनथ सक्नेछ ।  

(क)  दताथ गन ेअधधकारी    –अध्यक्ष 

(ख)  जजल्िा सहकारी संघिे तोकेको सदस्य –सदस्य  

(ग)  नगर कायथपालिकाबाट मनोनीत सहकारी ववज्ञ –सदस्य  

(घ)  नगर कायथपालिकाबाट मनोनीत िेखापरीक्षक  –सदस्य  

(ङ)  कायाथियको सहकारी हेने शाखा प्रमुख –सदस्य सधचब 

(२) व्यवस्र्ापन सलमनतका अध्यक्ष र सदस्य -सधचव बाहेक खण्ड 
ख, ग र घ बमोजजम ननयुक्त सदस्यहरुको पदावधध दईु वषथको हुनेछ र नगर 
कायथपालिकािे आवश्यकता अनुसार ननजहरुको पदावधध दईु वषथ र्प गनथ 
सक्नेछ । 

(३) उपननयम (२) मा जुनसुकै कुरा िेखखएको भए तापनन 
व्यवस्र्ापन सलमनतको सदस्यको कायथ सम्पादन सन्तोषजनक नरहेमा नगर 
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कायथपालिकािे ननजिाई पदबाट हटाउन सक्नेछ र त्यसरी ररक्त पदमा र्प 
अवधधको िाधग सदस्यको ररक्त पद पूनतथ गनेछ । 

(४) सलमनतको बैठक सम्बन्धी कायथववधध तोककएबमोजजम हुनेछ । 

३६.  व्यवस्थापन सलमनतको काम, कताव्य र अधधकार: ननयम ३५ 
बमोजजम गठन भएको व्यवस्र्ापन सलमनतको काम, कतथव्य र 
अधधकार देहायबमोजजम हुनेछ :  

(क) समस्याग्रस्त संस्र्ाको साधारण सभा, सलमनत तर्ा िेखा 
सुपरीवेक्षण सलमनतिे ऐन अन्तगथत बनेको ननयम वा ववननयम 
बमोजजम प्रयोग गनथ पाउने सम्पूणथ अधधकार प्रयोग गन े,  

(ख) समस्याग्रस्त संस्र्ाका सलमनतको सदस्य, ननजका पररवार, 

नातेदार, संस्र्ाका कमथचारी,  सम्बद्ध त्यको जानकारी भएका 
वा लमिोमतोबाट कारोवार गरररहेका अन्य व्यजक्त  वा संस्र्ा 
िगायत व्यवस्र्ापन सलमनतिे आवश्यक ठानेका व्यजक्तिाई 
व्यवस्र्ापन सलमनतमा उपजस्र्त गराउने,  सोधपुछ गन,े  बयान 
लिने,  आवश्यक कागजात पेश गनथ िगाउने,   

(ग)  समस्याग्रस्त संस्र्ाको सम्पवि तर्ा दानयत्वको एककन वववरण 
र त्याङ्क सङ्किन गरी अध्ययन, ववश्िेषण, िेखाजोखा र 
मूल्याङ्कन गन,े  

(घ)  समस्याग्रस्त संस्र्ाको सम्पवि जजम्मा लिने, 

(ङ)  समस्याग्रस्त संस्र्ाको काम कारवाही सम्बन्धी ननणथय तर्ा 
अलभिेख िगायतको सम्पूणथ व्यवस्र्ापन आफ्नो ननयन्रणमा 
लिने,  

(च)  समस्याग्रस्त संस्र्ािे असूि गनुथ पने ऋण, बााँकी बक्यौता 
तर्ा अन्य रकम ऐन,  यो ननयम वा ववननयम बमोजजमको 
प्रकिया अविम्बन गरी असुि गन,े  

(छ)  समस्याग्रस्त संस्र्ाको धधतोमा रहेको सम्पवि आवश्यकता 
अनुसार ऐन, यो ननयम वा ववननयम बमोजजम लििाम बबिी 
गने, 

(ज)  समस्याग्रस्त संस्र्ाको सम्पवि बबिी गने , उपयोग गन ेतर्ा 
व्यवस्र्ापन गने,  
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(झ) समस्याग्रस्त संस्र्ाका सदस्य तर्ा बचतकताथको बचत तर्ा 
शेयर रकम सम्बन्धी अलभिेख तयार गने,  

(ञ)  सदस्य तर्ा बचतकताथको बचत कफताथ वा भुक्तानी ददने,  

(ट) समस्याग्रस्त संस्र्ाको सम्पवि व्यवस्र्ापन तर्ा दानयत्व 
भुक्तानी गनथको िाधग ऐन, यो ननयम बमोजजम 
लिक्वीडेटरिाई भएको सबै अधधकार प्रयोग गने ,  

(ठ)  समस्याग्रस्त संस्र्ाको सञ्चािक, कमथचारी वा ननजका 
पररवारको सदस्यिे बचतकताथको बचत पूरै वा आंलशक रुपमा 
कुनै कम्पनी,  संस्र्ा वा आधर्थक कारोबार वा व्यवसायमा 
प्रयोग गरेको पाइएमा त्यसरी प्रयोग भएको रकम वा सोबाट 
बढे बढाएको सम्पवि कब्जामा लिने र सो सम्पविमध्येबाट 
बचतकताथको बचत भरी भराउ गनथ लििाम बबकि वा असूि 
उपर सम्बन्धी आवश्यक कारबाही गन,े 

(ड)  समस्याग्रस्त संस्र्ाको तफथ बाट कानुनी प्रनतरक्षा गन,े 

(ढ)  समस्याग्रस्त संस्र्ाको सञ्चािक र कमथचारी वा ननजहरुका 
पररवारका सदस्य वा अन्य ब्यजक्तको नाममा राखेकोमा 
संस्र्ाको चि अचि सम्पवि वा संस्र्ाको सम्पविबाट खररद 
गरेको अचि सम्पवि कब्जामा लिई त्यस्तो सम्पवि लििाम 
बबिी समेत गरी बचतकताथिाई कफताथ ददिाउने काम गन े। 

 
 

पररच्छेद-१० 

लिम्क्वडेिन सभबन्त्धी व्यवस्था 
३७.  लिक्वीडेटर ननयुम्क्त: (१) ऐनको दफा ६७ को उपदफा (१) बमोजजम 

सहकारी संस्र्ाको सम्पवि   लिक्वीडेसन (िेखाजोखा) गदाथ लिक्वीडेटर 
ननयुजक्त गनुथ पनेछ ।  

(२) उपननयम (१) अनुसार लिक्वीडेटर ननयुजक्त गदाथ दताथ 
गन े अधधकारीिे आफू मातहतका अधधकृत वा कमथचारीिाई 
लिक्वीडेटरको रुपमा काम गनथ तोक्न सक्नेछ । 
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३८. लिक्वीडेटरको काम कताव्य र अधधकार: (१) ऐनको दफा ६७ अन्तगथत 
ननयुक्त लिक्वीडेटरको काम कतथब्य र अधधकार देहाय बमोजजम हुनेछ । 
(क)  ववघटन भएका संस्र्ाबाट असुि हुन बााँकी रहेको रकम 

चुक्ता गनथको िाधग सो संस्र्ा वा हािवािा वा साववकवािा 
सदस्यहरू वा मतृ सदस्यहरूको जायजेर्ाबाट बााँकी रकम 
ननयम २0 र २2 को कायथववधध अपनाई असुि उपर गन े।   

(ख)  ववघटन भएका संस्र्ासाँग कुनै साहुको कुनै रकम बााँकी रहेको र 
सो कुरा संस्र्ाको दहसाब ककताबमा चढाइएको रहेनछ भने 
त्यस्ता साहुिाई यो यनत म्याद लभर सो रकमको दावा गनथ 
आउनू भनी वा सो बााँकी रहेको प्रमाखणत नभएसम्म त्यनत रकम 
ववतरण नगररयोस ्भनी दाबा गनथ आउनू भनी सूचना गने ।   

(ग)  साहुहरू मध्ये कसिाई प्रार्लमकता ददने भन्ने प्रश्न उठेमा 
त्यसको ननणथय गन े।   

(घ)  संस्र्ा ववघटन गने लसिलसिामा, संस्र्ाको जाय जेर्ा जम्मा 
गने र ववतरण गने सम्बन्धमा आवश्यक ननदेशन ददने ।  

(ङ)  दताथ अधधकारीको पूवथ स्वीकृनत लिई संस्र्ािे गरेको वा 
संस्र्ाको ववरुद्धमा गररएको दावीको सम्बन्धमा दवुै पक्ष 
बीचमा लमिापर गराउने ।  

(च)  ववघटनको िाधग आवश्यक देखेमा सदस्यहरूको बैठक 
बोिाउने ।  

(छ)  संस्र्ाको खाताबही,  कागजात,  लिखत र जायजेर्ाको जजम्मा 
लिने ।  

(ज)  संस्र्ाको सम्पवि वेचववखन गन े।   

(झ)  सरोकारवािाहरु समेतको परामशथमा संस्र्ाको जायजेर्ा 
ववतरण योजना तयार गरी ववतरण गने ।  

(२) उपननयम (१) बमोजजमको अधधकारहरूको प्रयोग गदाथ 
लिक्वीडेटरिे आवश्यक सम्झेमा संस्र्ाको गठन, काम, कतथव्य, सम्पवि वा अन्य 
कुराहरूको सम्बन्धमा आवश्यक जानकारी प्राप्त गनथ पक्ष, ववपक्ष, साक्षीहरू र 
संस्र्ाको कुनै पदाधधकारी वा कमथचारीिाई आफू समक्ष उपजस्र्त गराइ 
सोधपुछ गनथ सक्नेछ ।  
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३९. लिक्वीडेिन ननयन्त्रण गन े दताा अधधकारीको अधधकार: ननयम ३८ 
बमोजजमको अधधकार प्रयोग गरी लिक्वीडेटरिे गरेको कामिाई दताथ 
अधधकारीिे दोहर्याई हेरी देहाय बमोजजम गनथ सक्नेछ :  

(क)  ननदेशन ववपरीत लिक्वीडेटरिे जारी गरेको आदेश खारेज 
गनथ, बदल्न वा आवश्यकतानुसार अको आदेश जारी गनथ,  

(ख)  संस्र्ाको खातावही, कागजात, लिखत र जायजेर्ाहरू पेस 
गराउन,  

(ग)  लिक्वीडेटरको अधधकारमा आफूिाई उपयुक्त िागेको हद 
बन्देज तोककददन,  

(घ)  लिक्वीडेटरिे जााँचेको दहसाब ककताबको प्रनतवेदन लिन,  

(ङ)  ननयम ३८ को खण्ड (ङ) बमोजजम लमिापर गराउने र सो 
ननयमको खण्ड (झ) बमोजजम जायजेर्ा ववतरण गन े
सम्बन्धमा सामान्य लसद्धान्त ननधाथरण गररददन,  

(च)  लिक्वीडेटरिे पाउने पाररश्रलमक एवम ् भिाको ननलमि 
आवश्यक ननदेशन ददन, र   

(छ)  लिक्वीडेटरिाई पदबाट हटाई अको ननयुक्त गनथ।   

४०. दानयत्व िुक्तानी: (१) ऐनको दफा ६६ अन्तगथत दताथ खारेज वा 
ववघटन भएको सहकारी संस्र्ाको कोषबाट देहाय बमोजजमको 
प्रार्लमकतािमअनुसार देहायमा िेखखएका कामको िाधग खचथ गनथ 
सककनेछ :–  

(क)  ववघटनको कामका ननलमि भएका खचथहरू फछयौट गनथ,  
(ख)  सदस्यिाई बचतको रकम भुक्तानी गनथ, 
(ग) कमथचारीको तिब भिा ददन,  

(घ)  ऋण भुक्तानी गनथ,  
(ङ)  अन्य भुक्तानी ददनु पन ेरकमहरू ददन,  

(च)  शेयर पुाँजी कफताथ ददन,  

(छ)  िाभांश नबााँडडएको अवधधको िाभांश ववतरण गनथ ।   

(२) कुनै सहकारी संस्र्ाको ववघटनको काम समाप्त भैसकेपनछ पनन 
सो संस्र्ाको कुनै साहूि े पाउनु पने रकम लिन नआएमा ववघटनको काम 
समाप्त भएको लमनतिे तीन मदहनालभर उक्त संस्र्ाको कोष उपर त्यस्तो 
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साहुिे आफूिे पाउनु पन ेरकमको दाबी गररसक्नु पनेछ । सो म्याद नाघेपनछ 
परेका दावी उपर कुनै कारवाही हुने छैन ।  

४१. लिक्वीडेिन पनछको सभपविको उपयोग :  (१) ऐनको दफा ६८ 
बमोजजम सहकारी संस्र्ाको लिक्वीडेशन पश्चात ननयम ४० बमोजजम 
सबै दानयत्व भुक्तान गरी बााँकी रहेको सम्पवि दताथ गन ेअधधकारीको 
ननदेशन बमोजजम ववघदटत सहकारी संस्र्ाको कायथक्षेरमा सेवा 
पुर्याउन सक्न े नजजकको सोही प्रकृनतको अन्य कुनै सहकारी 
संस्र्ािाई हस्तान्तरण गनथ सककनेछ । 

(२) उपननयम (१) मा जुनसुकै कुरा िेखखएको भए तापनन 
नगरपालिकािे नगर कायथपालिकाको लसफाररसमा ननयम ४० को उपननयम (१) 
अनुसार खचथ गररसकेपनछ बााँकी रहन आएको सहकारी संस्र्ाको कोषको रकम 
यसै नगरपालिका कायथक्षेर कायम गरी दताथ भएका गैर नाफामुखी 
संघ/संस्र्ािाई हस्तान्तरण गनथ वा लशक्षा, स्वास््य वा मदहिा बािबालिका, 
अपाङ्ग, आददवासी, जनजानत तर्ा जेष्ठ नागररकिाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने 
गरी स्र्ानीय सामुदानयक ववकासको प्रयोजनका िाधग हस्तान्तरण गनथ सक्नेछ । 

 

 

पररच्छेद-११ 

ननरीिण तथा अनुगमन 
४२. ननरीिण तथा अनुगमन सभबन्त्धी वविेष व्यवस्था: (१) धनकुटा 

नगरपालिका अन्तरगतका सहकारी संस्र्ाहरुको ननरीक्षण तर्ा 
अनुगमन गन े कतथब्य दताथ गन े अधधकारी वा तोककएको 
अधधकृतस्तरको कमथचारीको हुनेछ । 
(२) उपननयम (१) बमोजजम ननरीक्षण तर्ा अनुगमन गदाथ सहकारी 

ऐन, ननयमाविी, ववननयम तर्ा प्रचलित कानुन बमोजजम सञ्चािन तर्ा 
ब्यबस्र्ापन भए/गरेको नपाइएमा प्रचलित कानुन बमोजजम त्यस्ता सहकारी 
संस्र्ा, सञ्चािक, ब्यबस्र्ापक, जजम्मेबार सदस्य तर्ा कमथचारीहरुिाई 
कारबाही गनुथ पनेछ । 

(३) उपननयम (२) बमोजजम कारबाही गदाथ सदस्य तर्ा कमथचारीबाट 
संस्र्ामा आधर्थक दहनालमना भएको देखखएमा सोको जजम्मेवार सदस्य तर्ा 
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कमथचारीका सारै् सञ्चािक सलमनतका पदाधधकारी समते हुने र दहनालमना 
रकम ननजहरुबाट प्रचलित कानुन बमोजजम असुि उपर तर्ा दण्ड जररवाना 
गररनेछ ।  

(४) बचत तर्ा ऋणको मुख्य कारोबार गने सहकारी संस्र्ािे एक करोड 
रुपैंया वा सोभन्दा बढी रकमको कारोबार भएको संस्र्ािे यो ननयमाविी प्रारम्भ 
भएको लमनतिे एक वषथलभर र अन्य संस्र्ािे दईु वषथलभर मन्राियिे स्वीकृत 
गरेको एकीकृत व्यवस्र्ापन सूचना प्रणािी (COPOMIS) मा आबद्ध भइसक्नुपनेछ 
। 

(५) उपननयम (१) बमोजजमका संस्र्ाहरूिे सुरक्षण‚ वविीय संरचना‚ 
सम्पविको स्तर‚ तरिता‚ िगानीका क्षेर िगायतमा मन्राियिे तोकेको 
मापदण्डहरू पािना गनुथपनेछ ।  

(६) उपननयम (२) बमोजजम तोककएका मापदण्डहरूको पािनाको अवस्र्ा 
उपननयम (१) बमोजजमको सूचना प्रणािीका आधारमा दताथ गने अधधकारीिे 
ननयलमत अनुगमन गरी पािना नभएको पाइएमा तत्काि ननदेशन ददनेछ । 

(७) दताथ गन ेअधधकारी वा ननजिे खटाएको आफ्नो मातहतका कुनै 
कमथचारीिे पचास िाख रुपैंया सम्म कारोबार भएका संस्र्ाहरूको ननयलमत 
अनुगमन र पचास िाख रुपैंयाभन्दा बढी कारोबार भएका संस्र्ाहरूको सघन 
अनुगमन गने व्यवस्र्ा लमिाउनुपनेछ । 

तर यसमा िेखखएको कुनै कुरािे अन्य संस्र्ाहरूको ननयलमत वा 
सघन अनुगमन गनथ बाधा पुर्याएको माननने छैन ।  

(८) यस ननयमबमोजजम हुने ननरीक्षण तर्ा अनुगमन सम्बन्धी अन्य 
व्यवस्र्ा मन्रािय र नगरपालिकाबाट  स्वीकृत कायथववधध बमोजजम हुनेछ । 

(९) उपननयम (१) मा जुनसुकै कुरा िेखखएको भए तापनन धनकुटा 
नगरपालिकाको क्षेराधधकार लभर प्रधान कायाथिय रही अन्य स्र्ानीय तहसम्म 
कायथक्षेर भएका र अन्य स्र्ानीय तहमा प्रधान कायाथिय रही धनकुटा 
नगरपालिकाको क्षेराधधकारलभर सेवा केन्र (शाखा कायाथिय) खोिी सञ्चालित 
सहकारी संस्र्ाहरुको ननरीक्षण तर्ा अनुगमन गनथ बाधा पने छैन । 
४३. दताा गन े  अधधकारीको काम कताव्य र अधधकार: दताथ गन े

अधधकारीको काम कतथब्य र अधधकार देहाय बमोजजम हुनेछ:– 
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(क)  सहकारी संस्र्ा दताथ गनथको िाधग परेको दरखास्त उपर 
आवश्यक जााँचबुझ गरी सहकारी संस्र्ा दताथ गन ेर दताथको 
प्रमाणपर ददने¸ 

(ख)  ऐन र यस ननयमाविीको अधीनमा रही सहकारी संस्र्ािे 
आफ्नो कायथ सञ्चािन गनथ बनाएको ववननयम स्वीकृत गने¸ 

(ग)  ऐन र यस ननयमाविीको अधीनमा रही सहकारी संस्र्ाको 
एकीकरण, ववभाजन तर्ा कायथक्षेर पुनः ननधाथरणसम्बन्धी कायथ गने, 

(घ)  ननयलमत रूपमा सहकारी संस्र्ाको ननरीक्षण तर्ा 
दहसाबककताब जााँच गनुथका सारै् स्र्ावपत सूचना प्रनतवेदन 
प्रणािीका आधारमा सहकारी संस्र्ाहरूको ननयलमत अनुगमन 
गरी आवश्यक ननदेशन ददने¸ 

(ङ)  सहकारी संस्र्ाको िेखापरीक्षणको ननयलमत अनुगमन गरी 
ननधाथररत अवधधलभर िेखापरीक्षण नगराउने सहकारी 
संस्र्ाहरुको िेखापरीक्षण गराउन ननदेशन ददने¸ 

(च)  ववपन्न ग्रामीण मदहिा, अपाङ्गता भएका व्यजक्त, भुमीदहन 
कृषक, बेरोजगार श्रलमक र दलित तर्ा अल्पसङ्ख्यक 
जनजानत समेतका सीमान्तकृत समूहको सहकारी खेतीपाती 
वा सदस्यको श्रम वा लसपमा आधाररत स्वरोजगारीका 
उद्योगधन्दा प्रवद्थधन गनथ योजना तर्ा कायथिम तजुथमा गरी 
स्वीकृत भएबमोजजम कायाथन्वयन गने¸ 

(छ)  सहकारी व्यवसाय‚ अन्तर सहकारी कारोबार तर्ा कृवष 
उपजको मूल्य शङृ्खिा ववकासका आयोजनाहरूिाई सहयोग 
पुर्याउने¸ 

(ज) सहकारी लशक्षा तर्ा तालिम कियाकिापहरूको तजुथमा‚ 
सञ्चािन तर्ा ववस्तारका कायथहरूको समन्वय गने‚ 

(झ)  सहकारी संस्र्ाहरूको ववकास‚ सहकारी लसद्धान्त‚ मलू्य 
मान्यताहरूको प्रचिन तर्ा सहकारी संस्र्ाहरूमा सुशासन 
कायम गराउनका िाधग आवश्यक ननदेशन गने‚ 

(ञ)  ऐन‚ यस ननयमाविी‚ अन्तगथत बनेका ननदेलशका‚  मापदण्ड‚ 

कायथववधध तर्ा ववननयम बमोजजम कायथ नगने सहकारी 
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संस्र्ाहरूिाई ऐनमा भएको व्यवस्र्ा बमोजजम जररबाना तर्ा 
अन्य कारबाही गने‚ 

(ट)  ऐन तर्ा यस ननयमाविी बमोजजम आफूिाई प्राप्त 
अधधकारहरू आवश्यकता अनुसार आफू मातहतका 
अधधकृतिाई प्रत्यायोजन गन‚े 

(ठ)  आधर्थक वषथ समाप्त भएको तीन मदहनालभर सहकारी 
संस्र्ाहरुको वावषथक ननरीक्षण प्रनतवेदन कायथपालिकामा पेश गने‚ 

(ड)  बचत तर्ा ऋणको कारोबार गन ेसहकारी संस्र्ािे सदस्यहरुको 
बचत ननधाथररत सतथ बमोजजम कफताथ गनथ सक्ने अवस्र्ा 
नरहेको वा संस्र्ा िगातार दईु वषथसम्म घाटामा गएको िखेा 
परीक्षण प्रनतवेदनमा देखखएमा वा संस्र्ामा गजम्भर आधर्थक 
कदठनाई परी दामासाहीमा पनथ सक्ने अवस्र्ा रहेको भन्ने 
ननरीक्षण प्रनतवेदनमा उल्िेख भएमा दताथ अधधकारीिे त्यस्तो 
संस्र्ािाई बचत सङ्किनमा रोक िगाउन सक्नेछ । 

(ढ)   प्रचलित कानून बमोजजम सहकारी संस्र्ािे प्राप्त गनथ सक्ने 
छुट, सुववधा र सहुलियतका िाधग सम्बजन्धत ननकायमा 
िेखी पठाउने । 

(ण)  यस ऐन‚ ननयमाविी र अन्तगथत बनेका ननदेलशका‚ मापदण्ड‚ 

कायथववधध तर्ा नगर कायथपालिकाबाट प्राप्त ननदेशन 
बमोजजमका अन्य कायथहरू गने । 

 

 

पररच्छेद-१२ 

ववववध 

4४. संस्थािे नीनत, कायाववधध र ननयमाविी बनाउनुपने : (१) सहकारी 
संस्र्ािे आधर्थक कायथववधध, ननयमाविी, शेयर पररचािन नीनत, बचत 
तर्ा ऋण पररचािन नीनत र िगानी व्यवस्र्ापन नीनत बनाउनु पनेछ । 

(२) उपननयम (१) बमोजजमका संस्र्ािे उपननयम (१) मा 
उजल्िखखत नीनत ननयमाविीका अनतररक्ि अन्य नीनत कायथववधध, 
ननयमाविी समेत बनाउन सक्नेछ । 
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४५. प्रनतननधी पठाउन सक्रकने :- संघको साधारण सभामा मताधधकार प्रयोग 
गन े गररका प्रनतननधध पठाउाँदा संघको ववननयममा व्यवस्र्ा 
भएबमोजजम संस्र्ाका सदस्य संख्याको अनुपातको आधारमा बढीमा 
पााँच जनासम्म पठाउन सककनेछ  

४६. अन्त्तरसहकारी कारोबार :- (१) ऐनको दफा ९४ बमोजजम 
अन्तरसहकारी कारोबार गदाथ संिग्न संस्र्ाहरुको ववननयममा ननधाथररत 
सदस्यहरुको आवश्यकताको आधार लिएको हुनु पनेछ । 

(२) अन्तरसहकारी कारोबारमा संिग्न ववलभन्न संस्र्ाहरुिे आफ्ना 
सदस्यहरुबाट उत्पाददत उपज अग्रणी संस्र्ा (लिड को-अपरेदटभ) को 
अवधारणाबाट कुनै एक संस्र्ामाफथ त सङ्किन, प्रशोधन एवं बजारीकरण गने 
व्यवस्र्ा लमिाउने गरी एकीकृत योजना सञ्चािन गनथ सक्नेछन ्। 

(३) सहकारी संस्र्ािे ववननयममा व्यवस्र्ा गरी ववद्युतीय प्रणािी 
माफथ त आफ्ना सदस्यिे नेपाि भरको कुनै सहकारी संस्र्ाबाट आफ्नो खातामा 
रकम जम्मा गनथ र खझक्न सक्ने गरी अन्तर सहकारी कारोबार गनथ सक्नेछ । 

(४)  बचत तर्ा ऋणसम्बन्धी अन्तरसहकारी कारोबारको हकमा 
सम्बद्ध सहकारी संस्र्ाहरुिे मन्राियिे सम्बजन्धत ववषयगत संघ वा सहकारी 
बैंकको भूलमकासमेत ननददथष्ट गरी तोकेको मापदण्ड पािना गनुथ पनेछ । 

(६)  अन्तरसहकारी कारोबार सम्बन्धी व्यवस्र्ा मन्राियिे 
स्वीकृत गरेको कायथववधध बमोजजम हुनेछ । 

4७. र्ानकारी गराएर मार सेवा सञ्चािन गनुा पनेाः अन्य स्र्ाननय तहमा 
प्रधान कायाथिय रही नगरपालिकाको क्षेराधधकार लभर सेवा केन्र 
(शाखा कायाथिय) खोल्नु अनघ कायाथियमा ननवेदन ददई अलभिेख 
कायम गरेर मार सेवा सञ्चािन गनुथ पनेछ । 

४८. अनुसूचीमा थपघट वा हेरिेर गना सक्न े : नगर कायथपालिकािे 
आवश्यक देखेमा स्र्ानीय राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी, ननयमाविी 
र अनुसूचीमा आवश्यक र्पघट वा हेरफेर गनथ सक्नेछ । 

४९. र्ारेर्ी र बचाउाः सहकारी ननयमाविी, २०४९ बमोजजम भए गरेका 
काम कारवाही यसै ननयमाविी बमोजजम भए गरेको मानननेछ । 
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अनुसूची–१ 

 (ननयम ५ को उपननयम (२) संग सभबम्न्त्धत) 

सभिाव्यता अध्ययन प्रनतवेदन ढाुँचा 
१. पररचय 

२. संस्र्ा गठन गनुथपनाथको कारण 

३. सदस्यताको जनसाङ्जख्यक आधार 

४. सहभाधगताको औधचत्य 

५. व्यवसानयक सम्भाव्यता 
५.१ सदस्य केन्रीयताका आधारमा व्यावसानयक कारोबारको अनुमान 

५.२ सदस्यहरूको संरक्षण (Patronage) सुननजश्चत गने आधारहरू 

५.३ कारोबारबाट हुने बचत (Surplus) को प्रक्षेपण 

६. पुाँजी आवश्यकता र स्रोत 

 ६.१ आवश्यकताको अनुमान 

 ६.२ स्रोत 

 ६.३ पुाँजी पररचािनका तकथ सम्मत आधारहरू 

६. बजार ववश्िेषण 

७.१ नजजकको बजार  

७.२ टाढाको बजार 

७.३ प्रनतस्पधाथको स्तर र प्रनतस्पधाथमा दटक्न ेआधारहरू 

८. कायथ क्षेरलभर रहेका समान प्रकृनतका सहकारी संस्र्ाहरूको सङ्ख्या, सेवा र 
सदस्यताको प्रकाशमा प्रस्ताववत संस्र्ाको औधचत्य 

९. पदहिे स्र्ापना भइसकेका समान प्रकृनतका संस्र्ाहरूमा संिग्न हुन 
नसक्न ेकारण  

१०. मदहिा सशक्तीकरण र सामाजजक समावेशीकरणका आयामहरू 

११. जनशजक्त व्यवस्र्ा 
१२. संस्र्ाको ववकास र स्र्ानयत्वका आधारहरू । 
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अनुसूची–२ 

(ननयम ५ को उपननयम (२) संग सभबम्न्त्धत) 

आबेदकहरुको बबवरण ढाुँचा 
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१   
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अनुसूची– ३ 
 (ननयम ५ को उपननयम (३) को र्ण्ड (र्) सुँग सभबम्न्त्धत) 

व्यावसानयक कायायोर्नाको रुपरेर्ा 
सङ्घ, संस्र्ाको नाम:- 

ठेगाना :- 

क.उद्देश्य :-  

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

२................................................................. 
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३................................................................. 

ख. कायथहरु 

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

२................................................................. 
३............................................................. 

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

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

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

ग. आगामी तीन वषथ पनछको अवस्र्ा प्रके्षपण 

 ग-१. सदस्यता बबस्तार िक्ष 

बबबरण पदहिो वषथ दोस्रो वषथ तेस्रो बषथ कैकफयत 

• सदस्य संख्या     

-मदहिा     

-पुरुष 
    

-जम्मा     

• जम्मा सदस्यमा दलित समुदायको प्रनतशत 
    

ग-२. व्यावसानयक सेवा बबस्तार िक्ष 

बबबरण पदहिोवषथ दोस्रोवषथ तेस्रो बषथ कैकफयत 

• सदस्यको उत्पादन खररद  
    

-पररमाण (........)     

-रकम रु.     

-िाभाजन्वत हुने सदस्य जना     

• सदस्यिाई बस्तु वा सेवा बबिी     

-पररमाण (....)     

-रकम रु.     

-िाभाजन्वत हुने सदस्य जना     

• सदस्यिाई रोजगारीको अवसर श्रजृना 
-प्रत्यक्ष पूणथकालिन जना  

-अप्रत्यक्ष पूणथकालिन (वषथमा २,०८० घण्टाको 
१ जनाको दहसावमा जम्मा जना  

    

• सदस्यिाई ऋण सेवा(वावषथक) 

-रकम रु. 

-जना 

    

• सदस्यिाई बचत सेवा मौज्दात 

-रकम रु. 

-जना 
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ग-३. सहकारी गनतबबधध बबस्तार िक्ष 

बबबरण पदहिो वषथ दोस्रो वषथ तेस्रो बषथ कैकफयत 

• सदस्य लशक्षा वावषथक जना      

• गााँउ/टोि/उपक्षेरीय सदस्य बैठकहरु 
आयोजना (वावषथक पटक) 

    

• सामुदानयक बबकासका योजनाहरु संचािन 
    

घ. पुाँजीको स्रोत र उपयोग बबवरण पदहिो वषथ दोस्रो वषथ तेस्रो बषथ कैकफयत 

• आबश्यकता     

-जस्र्रपुाँजीतफथ  
(घर,जग्गा,कारखाना,उपकरण,फननथचरआदद) 

    

-चािु पुाँजीतफथ  (मौज्दात मािसामान,उधारो 
बबिी,नगद मौज्दात आदद) 

    

-ऋण िगानीतफथ      

-जम्मा     

• स्रोत 
    

-शेयर पुाँजी     

-जगेडा कोष 
    

-अन्य (..........)     

-सदस्यको बचत (सदस्यिाई ऋण ददन मार)     

-जम्मा     

ङ. कायाथन्वयन जजम्मेवारी बााँडफााँड 
  ङ-१. सञ्चािक सलमनतको जजम्मेवारी 
  ङ-२. गााँउ/टोि/उपके्षरीय बैठकको जजम्मेवारी 
 ङ-३. िेखा सुपररवेक्षण सलमनतको जजम्मेवारी 
  ङ-४. व्यवस्र्ापन कमथचारीहरुको जजम्मेवारी  

  ङ-५. प्रत्येक सदस्यको जजम्मेवारी 
च. कायथयोजनाबाट सदस्यहरुको जीवनमा पने प्रभावका सचूकहरु 

छ. कायाथन्वयन प्रगनतको समीक्षा एवं जवाफदेही स्र्ापना ववधध  
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अनुसूची– ४ 
िेयर र प्रवेि िुल्क बुझेको िपााईको नमूना 

(ननयम ५ को उपननयम (३) को र्ण्ड (ग) सुँग सभबम्न्त्धत)  

 

भपाथई दादै प्रस्ताववत ................सहकारी संस्र्ा लि. को तदर्थ सञ्चािक 
सलमनतका ......... श्री ............. आगे उक्त सहकारी संस्र्ा लि. का 
सदस्यहरुको ..............प्रारजम्भक भेिाको लमनत............को 
ननणथयबमोजजम प्रनत शेयर रु........।–का दरिे .......जनाबाट जम्मा ........ 
ककिाको हुन आउने जम्मा रकम रु...............।–(अके्षरवप........मार) 
र प्रवेश शुल्क प्रनतव्यजक्त रु...........।–का दरिे हुन आउने रु.........।–
(अके्षरपी.........मार) गरी जम्मा रु.........।– (अके्षरपी..........मार) 
सहकारर संस्र्ा दताथ भएपनछ संस्र्ाको नाममा बैंक खाता खोिी जम्मा गने कवोि 
गरी उक्त रकम मैि े बुखझलिई यो भरपाईमा सदहछाप गरी 
.............कायाथियमा पशे गरेको छु । प्राप्त रकम हाि मेरो ........मा 
रहेको ..........दहसाव नं........ मा जम्मा गरी बैंक भौचर दाखखिा गरेको 
छु ।उक्त रकम संस्र्ा दताथ भई ननयमानुसार संस्र्ाको आफ्नै खाता नखोिेसम्म चिन 
नगरी सुरक्षक्षत राख्नेछु र संस्र्ाको बैंक खाता खोिेपनछ तत्कािै दाखखिा गनेछु । फरक 
परेमा काननु बमोजजम कारबाही भएमा मेरो मञ्जुरी छ । 
ईनत सम्वत ्...... साि.......मदहना ......गते रोज...........शुभम ्। 

 

अनुसूची– ५ 
तदथा सञ्चािक सलमनतका सदस्यहरुको वववरण िाराम 

(ननयम ५ को उपननयम (३) को र्ण्ड (घ) सुँग सभबम्न्त्धत) 

लस. 
न. 

बाज
केो
 
ना
म,

 
र्र

 

बाबु
को
 
ना
म,

 
र्र

 

 

पन
त 

वा 
पत्
नी
को
 
 

ना
म,

 
र्र

 

सञ्
चा
िक

को
 
ना
म,

 
 

र्र
 

पद
 

ठेग
ान
ा 

पेश
ा 

नन
वाथध

चत
 
लम
नत

 

बह
ाि
 
रह
न े

लम
नत

 

औ
ठंाछ

ाप 

फो
टो 

र 
फो
टोम

ा  
पने

 
गर

ी स
दहछ

ाप 

सम्
पक

थ नं
. 

कैक
फय

त 

१   
 

         
 

 

 

 

२   
 

          
 

 

३             
 

 

४             
 

 

५             
 

 

६             
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७             
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अनुसूची–६ 

(ननयम ५ को उपननयम (३) को र्ण्ड (ङ) सुँग सभबम्न्त्धत) 

स्व घोषणा-परको नमूना 
 

प्रस्ताववत श्री ........................सहकारी संस्र्ा लि. दताथ गनथ 
दरखास्त ददने हामी तपलशि बमोजजमका आवेदकहरुिे प्रचलित कानुनसम्मत सहकारी 
संस्र्ा स्र्ापना गरी आफ्नो आधर्थक-सामाजजक उत्र्ान गन े कायथकारणबाहेक अन्य 
कुनै कायथकारण नभएको र देहायमा उजल्िखखत कुराका सार्ै अन्य कुन ैकुराि ेसहकारी 
संस्र्ाको सदस्यता प्राप्त गरी सवेा उपयोग गनथ अयोग्य नभएको स्व-घोषणा गदथछौं :  

हामी आवेदकहरु कोही पनन – 

• यही प्रकृनतको अन्य सहकारी संस्र्ाको सदस्य छैनौ; 

• बैंक, बबिीय संस्र्ा वा अन्य कुनै सहकारी संस्र्ा/सङ्घ/राजष्रय सहकारी 
बैंकको कानुन बमोजजम कािो सचूीमा परेका व्यजक्त हैनौ; 

• यस अनघ सहकारी संस्र्ा खोिी सदस्यहरुको रकम दहनालमना गरी 
कारबाहीमा परेका वा फरार रहेका व्यजक्त हैनौ; 

• सम्पवि सुद्धीकरण सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएका व्यजक्त हैनौ र 
• सहकारी दशथन,लसद्धान्त,मूल्य मान्यता र काननु बमोजजम स्वाविम्वन र 

पारस्पाररकताको भावनाबाट आफ्नो बहुआयालमक ववकासका िाधग यस संस्र्ाको 
सञ्चािन गनथ मञ्जुर छौं । 

उपयुक्त व्यहोरा ठीक सााँचो हो । झुठ्ठा ठहरे कानुन बमोजजम सहुाँिा बुझाउाँिा 
भनी सदहछाप गने- 

लस. 
नं. 

सदस्यको नाम, 
र्र 

नागररकता नं. र 
लिएको जजल्िा 

हािको ठेगाना र सम्पकथ  नं. सदहछाप 

१     

२     

३     
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अनुसूची –७ 
(ननयम ५ को उपननयम (३) को र्ण्ड (च) सुँग सभबम्न्त्धत) 

अधधकार प्रत्यायोर्नको नमुना 
लमनत..../...../..... 

श्री दताथ गने अधधकारी ज्यू, 
धनकुटा नगर कायथपालिकाको कायाथिय,  

धनकुटा । 
बबषय:- अधधकार प्रत्यायोजन । 

महोदय, 

यस प्रस्ताववत ............... सहकारी संस्र्ा लि ं को लमनत 
.../..../....मा बसेको दोस्रो प्रारजम्भक भेिािे गरेको ननणथयानुसार संस्र्ा दताथ 
गने िममा प्रचलित कानुनबमोजजम प्रकिया पूरा गने लसिलसिामा हाम्रो तफथ बाट 
ववननयममा सामान्य र्पघट गरी प्रमाणीकरण िगायतका आबश्यक काम कारबाही गनथ 
ननम्न दस्तखत नमुना भएको तदर्थ सञ्चािक सलमनतका 
..................... श्री .............................. 

श्री.................................... र ........................... श्री 
............................ समेतिाई अधधकार प्रत्यायोजन गररएको 
व्यहोरा अनुरोध गदथछौं । ननजहरुिे हाम्रो प्रनतननधधको रुपमा गरेका सम्पूणथ कामको 
जजम्मेवारी लिने गरी हामी मञ्जरु छौं । 

 

अधधकार प्रत्यायोजन गररएका व्यजक्तको 
नाम ठेगाना पद दस्तखत नमूना 
१ श्री.......................    

२ श्री...........................    

३ श्री............................    

  

लस.नं. सदस्यहरुको नाम, र्र ठेगाना सदहछाप 

१    

२    

३    

 रस्टव्य: अधधकार प्रत्यायोजन-परमा आवेदक सवैको वववरण समावेश गनुथपनेछ । 
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अनुसूची-८ 

ननयम ८ (१) संग सभबम्न्त्धत 

(कायािेर पुनाः'ननधाारणका िाधग सहकारी संस्थािे पेि गनुा पने ननवेदनको ढाुँचा) 

 

श्री दताथ गने अधधकारी ज्यू, 
धनकुटा नगर कायथपालिकाको कायाथिय,  

धनकुटा । 
ववषयः  कायािेर पुनाःननधाारण सभबन्त्धी प्रनतबेदन । 

सस्र्ाको नामः 
ठेगानाः 
साववक कायथके्षरः 

लस. 
नं. 

स्र्ान (गा.पा./न.पा. 
वडा) वडा वाइज 

सदस्य 
संख्या 

शेयर पूजी 
(रकम) 

बचत 
ननक्षेप 
(रकम) 

िगानी 
(रकम) 

      

      

      

      

जम्मा 
 

१. वडागत सदस्यता ववश्िेषणः 
२. र्प वा घटाउन माग गररएको कायथके्षरः 
3. र्प वा घटाउन पने कायथके्षरको कारण र औधचत्यः 
[  
छाप           

ननबेदक  

स्र्ाः 
दस्तखतः 
पदः 
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अनुसूची –९ 

(ननयम ११ सुँग सभबम्न्त्धत) 
ववननयममा उल्िेर् गनुापने अङ्ग तथा ववषयहरू : 

प्रस्ताबना : 

१. सक्षक्षप्त नाम र प्रारम्भ 

२. संस्र्ाको नाम र ठेगाना 
३. पररभाषा 
४. उद्देश्य 

५. कायथ 
६. कायथके्षर 

७. संस्र्ाको सदस्य 

८. सदस्यताको योग्यता 
९. सदस्यताको िाधग ननवेदन र प्राजप्त  

१०. सदस्यताको अन्त्य 

११. सदस्यको ननष्कासन 

१२. सदस्यताबाट राजजनामा 
१३. पुन सदस्यता 
१४. सदस्यको काम, कतथब्य र अधधकार 

१५. सदस्यता खुल्िा रहने 
१६. सदस्यता प्राजप्त, पुन प्राजप्त र राजजनामा स्वैजच्छक हुनुपन े

१७. शेयर पूाँजी 
१८. सदस्य बन्न कम्तीमा एक शेयर खररद गनुथपने 
१९. र्प शेयर खररद गनथ सक्ने 
२०. शेयर कफताथ वा हस्तान्तरण 

२१. प्रवेश शुल्क 

२२. कृबरम छेकबार निगाइन े

२३. शेयर प्रमाण-पर 

२४. सदस्यको दानयत्व सीलमत हुने 
२५. प्रारजम्भक साधारण सभा 
२६. बावषथक साधारण सभा 
२७. बबशेष साधारण सभा 
२८. साधारण सभाको बैठक 

२९. साधारण सभाको काम, कतथब्य र अधधकार 
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३०. साधारण सभाको ननणथय अननवायथ हुन े

३१. गााँउ/टोि/उपके्षरीय बैठक 

३२. गााँउ/टोि/उपके्षरीय बैठकका कायथहरु 

३३. गााँउ/टोि/उपके्षरीय बैठकको कायथ ब्यबस्र्ा 
३४. सञ्चािक सलमनत 

३५. सलमनतको काम, कतथब्य र अधधकार 

३६. सलमनतको बैठक 

३७. िेखा सुपररवेक्षण सलमनत  

३८. उिरदानयत्व श्रृंखिा 
३९. अध्यक्षको काम, कतथब्य र अधधकार 

४०. ब्यबस्र्ापकको ननयुजक्त 

४१. ब्यबस्र्ापकको काम, कतथब्य र अधधकार 

४२. बबशेष जजम्मेवारी 
४३. कमथचारीको ननयुजक्त तर्ा सेवाका सतथहरु 

४४. संस्र्ाको कोष 

४५. कोषको सुरक्षा 
४६. कोषको उपयोग 

४७. जगेडा कोष 

४८. संरक्षक्षत पुाँजी कफताथ कोष 

४९. िाभांश ववतरण नगररन े

५०. जगेडा कोषमा रकम सानुथपने 
५१. बचत सङ्किन गनथ सक्ने/नसक्ने  

५२. बचत सङ्किनमा सीमा 
५३. ऋण ददन सक्ने 
५४. ऋण प्रवाहमा सीमा 
५५. ऋणबाहेकको प्रयोजनमा बचतको रकम िगाउन नहुन े

५६. साधारण सभाको स्वीकृनत लिनुपन े

५७. सदस्य केन्रीयता 
५८. स्वार्थ बाखझने ननणथयमा सहभाधगतामा प्रनतबन्ध 

५९. कमथचारीसाँगको कारोबारमा ननबथन्धन 

६०. जोखखम मूल्याङ्कन 

६१. कारोबार नगररन े

६२. कारोबारको िखेा 
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६३. खाताबही 
६४. आन्तररक दहसाव जााँच 

६५. वावषथक दहसाव जााँच 

६६.  बबद्युतीय प्रणािीको प्रयोग गदाथ जोखखम मूल्याङ्कन गनुथपने 

६७. अन्य आधारभूत कागजात 

६८. एकीकृत सूचना प्रणािीमा आबद्धता 
६९. दताथ अधधकारी वा दताथ अधधकारीबाट अधधकार प्राप्त अधधकारीसमक्ष प्रनतवेदन 

७०. बबविय जानकारी/एकाईमा प्रनतवेदन 

७१. साधारण सभामा जानकारी गराउनु पने 
७२. हकवािाको मनोनयन 

७३. हक दाबी वा नामसारी 
७४. ननवाथचन 

७५. शपर् ग्रहण 

७६. एकीकरण वा ववभाजन 

७७. कायाथन्वयन अधधकारी 
७८. मध्यस्र्ता 
७९. समानता र समता 
८०. ववननयम संशोधन 

८१. साधारण सभािे कायथववधध बनाउन सक्न े

८२. ब्याख्या गने अधधकार 

८३. ऐन, ननयमाविीसाँग बाखझएकोमा अमान्य हुने । 
 
 

 

 आज्ञािे 
 रामबहादरु थापा 
 प्रमुर् प्रिासकीय अधधकृत 

 
 

  


