
 
 

 
 

�देश राजप� 
�देश नं. ५, �देश सरकार�ारा �कािशत 

 

ख�ड ३) बटुवल, �प�देह�, चै� १२ गते, २०७6 साल (अ�त�र�ा� ६० 

भाग २ 

�देश सरकार 
 

भ�ूम �यव�था, कृ�ष तथा सहकार� म��ालयको सूचना 
 

�देश सरकार (मि��प�रष�) बाट �म�त २०७६।१२।०४ मा �वीकृत भएको 

"सहकार� �नयमावल�, २०७६" सव� साधारणको जानकार�का ला�ग �कािशत 

ग�रएको छ । 

�देश नं. ५ सहकार� �नयमावल�, २०७६ 
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�देश नं. ५ सहकार� ऐन, २०७६ को दफा १०६ ले �दएको अ�धकारको �योग 

गर� �देश सरकारले देहायको �नयमह�  बनाएको छ । 

प�र�छेद-१ 

�ारि�भक 

१.  संि�� नाम र �ार�भ  : (१) यी �नयमह�को नाम "�देश नं. ५ सहकार� 

�नयमावल�, २०७६" रहेको छ । 

(2) यो �नयमावल� त�ु�त �ार�भ हनेुछ । 

२. प�रभाषा: �वषय वा �स�ले अक� अथ� नलागेमा यो �नयमावल�मा :- 

(क) "ऐन" भ�ाले �देश नं. ५, सहकार� ऐन, २०७६ 

स�झन ुपछ�। 

(ख) "कजा�" भ�ाले चलअचल स�पि�, �धतो‚ ब�धक वा 

अ�य आव�यक सरु�ण वा जमानत �लई वा न�लई 

सहकार� सं�थाले सद�यलाई �दएको कजा�को साँवा, 

�याज र हजा�ना रकम स�झन ुपछ�।  

(ग) "म��ालय" भ�ाले सहकार� �वषय हेन� �देश 

म��ालय स�झन ुपछ�। 

(घ) "बोड�" भ�ाले ऐनको दफा ८८ बमोिजमको �देश 

�तरमा गठन हनेु सहकार� �वकास बोड� स�झन ुपछ�। 

(ङ) "�विश��कृत सहकार� संघ" भ�ाले ऐनको दफा 8 

बमोिजम गठन हनेु �विश��कृत सहकार� संघ स�झन ु

पछ�। 
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(च) "�यव�थापक" भ�ाले सहकार� सं�था वा संघको 

�यव�थापक स�झन ु पछ� र सो श�दले �ब�धक वा 

काय�कार� �नद�शक वा �मखु काय�कार� अ�धकृत 

समेतलाई जनाउँछ। 

(छ) "सं�थागत पूजँी" भ�ाले सं�था वा संघको प�छ�लो 

आ�थ�क वष�को जगेडा कोष, घरज�गा कोष, सहकार� 

वा सं�था �वकास कोष, घाटा पूत� कोष एवम ्अ�य 

कोषको रकम समेतलाई स�झन ुपछ�। 

(ज) "सह�ुलयत कजा� लगानी कोष" भ�ाले सं�था वा 

संघले आ�ना सद�यह�लाई सह�ुलयत पूण� ऋण 

उपल�ध गराउन �नयम 21 को उप�नयम (४) 

बमोिजमको कोष स�झन ुपछ� । 

प�र�छेद-२ 

सं�थाको गठन, दता� तथा संचालन 

३. सं�था वा संघ दता�को दरखा�तको ढाचँा र पेश गनु�पन� �ववरण : (१) 

ऐनको दफा ११ को उपदफा (१) बमोिजम दता� अ�धकार� सम� सं�था 

वा संघ दता� गन�का ला�ग ऐनको अनसूुची-१ को ढाँचामा दरखा�त �दन ु

पन�छ। 

(२) उप�नयम (१) बमोिजम सं�था वा संघ दता�का ला�ग 

दरखा�त �दँदा ऐनको दफा ११ को उपदफा (२) को ख�ड (ख) 

बमोिजमको ��तवेदन अनसूुची-1 को ढाँचामा र ख�ड (ग) बमोिजमको 

�ववरण अनसूुची-2 को ढाँचामा दरखा�तसाथ संल�न गर� पेश गनु� पन�छ।  
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(३) उप�नयम (१) बमोिजम सं�था दता�का ला�ग दरखा�त �दँदा 

ऐनको दफा ११ को उपदफा (२) मा उि�लिखत कागजातका अ�त�र� 

देहायका �ववरण समेत संल�न गनु� पन�छ :- 

(क)  �ारि�भक भेलाका �नण�यह�‚  

(ख) अनसूुची-3 को ढाँचामा �यावसा�यक काय�योजना‚ 

(ग)  अनसूुची-4 को ढाँचामा सद�यबाट शेयर पूजँी तथा 

�वेश श�ुक बापत स� क�लत रकमको भरपाई‚ 

(घ)  अनसूुची-5 को ढाँचामा तदथ� स� चालक स�म�तका 

सद�यह�को �ववरण‚ 

(ङ) अनसूुची-6 को ढाँचामा �व-घोषणाप�‚ 

(च)  अनसूुची-7 को ढाँचामा अ�धकार ��यायोजन-प�‚ 

(छ)  आवेदकह�को नेपाल� नाग�रकता �माण-प� वा रा��य 

प�रचय-प�को ��त�ल�प‚ 

(ज)  सं�थाको काय��े��भ� बसोबास गरेको प�ु�ाइँ हनेु 

�माण‚ 

(झ)  आवेदकह� ��येकले सं�थाको काय�योजना बमोिजमको 

सेवा उपयोग गन� आधार। 

(४) उप�नयम (१) बमोिजम संघ दता� गन�को ला�ग दरखा�त 

�दँदा दरखा�तसाथ देहायका कागजात तथा �ववरण संल�न गनु� पन�छ :- 

(क)  उप�नयम (३) को ख�ड (क), (ख), (घ) र (च) मा 

उि�लिखत कागजात, 

(ख)  शेयर पूजँी तथा �वेश श�ुकबापत सद�यह�बाट 

स� क�लत रकम बै� क वा �व�ीय सं�था स�ब�धी 
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�च�लत कानून बमोिजम नेपाल रा� बै� कबाट ईजाजत 

�ा� बै� कमा खाता खोल� रकम ज�मा गरेको बै� क 

भौचर, 

(ग)  अनसूुची-8 बमोिजम आवेदक सं�था वा संघको 

�ववरण। 

(५) उप�नयम (१) बमोिजम �विश�ीकृत संघ दता� गन�को ला�ग 

दरखा�त �दँदा देहायका �ववरण संल�न गनु� पन�छ :- 

(क)  अनसूुची-9 को ढाँचामा आवेदक सं�थाको �वषय‚ 

सद�य स��या‚ शेयर पूजँी‚ सं�थागत पूजँी र कारोबार 

ख�ुने �ववरण, 

(ख)  उप�नयम (२) र उप�नयम (३) को ख�ड (क), (ख), 

(घ), (च) र उप�नयम (४) को ख�ड (ख) मा 

उि�लिखत कागजात। 

४. �विश��कृत सहकार� संघ गठनको शत� तथा सोको स� चालन : (1) 

�विश��कृत सहकार� संघ गठन गदा� देहायका शत� ब�देजह� पूरा भएको 

हनु ुपन�छ :- 

(क) तराईको िज�लाको हकमा आवेदक सं�थाह�को संय�ु 

शेयर पूजँी क�तीमा एक करोड �पैयाँ हनु ु पन�छ र 

पहाडी िज�लाको हकमा प��तस लाख �पैयाँ हनुपुन�, 

(ख) तराईको िज�लाको हकमा आवेदक सं�थाह�को संय�ु 

सं�थागत पूजँी क�तीमा बीस लाख �पैयाँ हनु ुपन�छ र 

पहाडी िज�लाको हकमा दश लाख �पैया ँहनुपुन�, 
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(ग) तराईको िज�लाको हकमा आवेदक सं�थाह�ले ख�रद 

गरेको संघको शेयर पूजँी क�तीमा पाँच लाख �पैया ँ

हनु ुपन�छ र पहाडी िज�लाको हकमा एक लाख �पैया ँ

हनुपुन�, 

(घ) आवेदक सं�थाह� घाटामा गएको हनु नहनेु। 

(2) उप�नयम (1) को ख�ड (ग) बमोिजम आवेदक 

सं�थाले ख�रद गन� शेयरको रकम सं�थाको �ाथ�मक 

पूजँी कोष र बचतको अनपुात क�तीमा एक बराबर 

प�� कायम गर� जगेडा कोष र शेयर पूजँीबाट मा� 

ख�रद गनु� पन�छ।  

(३) �विश�ीकृत सहकार� संघको स� चालन ���या देहाय 

बमोिजम हनेुछ  :- 

(क)  जनु उ�े�यका ला�ग सो सहकार� संघ गठन भएको हो 

सोह� काय� मा� गनु�पन�, 

(ख)  �विश�ीकृत सहकार� संघको कारोबार, �यवसाय, 

उ�ोग वा प�रयोजना स� चालन गनु� पूव� �च�लत कानून 

बमोिजम अनमु�त, �वीकृ�त वा इजाजत �लनपुन� भए 

�लएर मा� स� चालन गनु�पन�। 

(४) �विश��कृत सहकार� संघ गठन गदा� �व-रोजगार�  तथा मू�य 

�ृ� खलामा योगदान प�ु याउने गर� व�तकुो स� कलन, स� चय‚ �शोधन‚ 

बजार�करण र �नया�तमूलक काय��वशेषका आधारमा गठन गन� स�कनेछ। 

5. बचत तथा ऋण सहकार� सं�था दता�को मापद�ड : (१) 

उपमहानगरपा�लकाको हकमा ��येक वडामा रहेको जनस��याका 
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आधारमा ��येक पाँच हजार जनस��यामा एउटा सं�थामा नब�ने गर�, 

नगरपा�लकाको हकमा ��येक दईु हजार जनस��यामा एउटा सं�थामा 

नब�ने गर� र गाउँपा�लकाको हकमा ��येक पाँच सय जनस� � यामा एउटा 

सं�थामा नब�ने गर� बचत तथा ऋणको म�ुय कारोबार गन� सं�था दता� 

ग�रनेछ । 

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

महानगरपा�लकामा िज�ला �भ� काय��े� सी�मत भएका तथा वडा�भ� 

काया�लय रहेका र गाउँपा�लका वा नगरपा�लकाको हकमा स�बि�धत 

गाउँपा�लका वा 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�ड भ�दा बढ� 

भएका बचत तथा ऋणको म�ुय कारोबार गन� सं�थाह� दईु वष��भ� 

�नयम 31 बमोिजम एक�करण भई स�न ुपन�छ । 

6. दता�को �ाथ�मकता: संघ दता�का ला�ग एकभ�दा बढ� �नवेदन परेमा 

र�तपूव�क दता� भएको प�हलो �नवेदनलाई �ाथ�मकता �दन ुपन�छ। 

७. दता�को �माण प�: ऐनको दफा १२ बमोिजम दता� भएको सं�था वा 

संघलाई दता� अ�धकार�ले ऐनको अनसूुची-2 को ढाचँामा दता�को �माण-प� 

�दन ुपन�छ। 

8. सहकार� सं�थाको काय���े: (१) ऐन �ार�भ हुँदाका बखत स� चालनमा 

रहेका सं�थाह�का काय��े� कायम गन� �योजनका ला�ग �य�ता 
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सं�थाह�ले पेश गन� काय� स� चालन ��तवेदनमा ऐनको दफा १५ को 

उपदफा (1) मा उ�लेिखत �ववरणको अ�त�र� देहायको �ववरण समेत 

उ�लेख गनु� पन�छ :-  

(क) मौजदुा काय���ेमा सं�थाका शाखा काया�लय, सेवा 

के�� वा स�पक�  के�� अनसुारको स� चालन खच�, 

कारोबार र नाफा नो�सान �ववरण, 

(ख) मौजदुा काय��े�को �देश, िज�ला, �थानीय तह र वडा 

अनसुार सद�यह�को नाम, थर, ठेगाना, शेयर र 

बचतको �ववरण, 

(ग) मौजदुा काय���ेमा सं�थाले स� चालन गरेका उ�ोग, 

लगानी र �यावसा�यक सेवा स�ुवधाह�को �देश, 

िज�ला, �थानीय तह र वडा अनसुारको �ववरण। 

(२) ऐनको दफा १५ को उपदफा (१०) बमोिजम काय��े�को 

�व�तार तथा काय���ेको पनुः�नधा�रण गदा� देहायका �वशेष �यावसा�यक 

आव�यकताको आधार �लन ुपन�छ :- 

(क) उ�पादन, स� कलन‚ भ�डारण‚ ढुवानी, �शोधन 

स�ुवधाका ���ले �यूनतम आयतन कायम गन� 

आव�यक भएको‚ 

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

भएको‚ 

(ग) �सँचाई स�ुवधा‚ �ा�व�धक रेखदेख‚ रोग�या�ध 

�नय��णका ���ले उपय�ु एकाई कायम गनु�पन� 

भएको‚ 
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(घ) सेवाको माग‚ ��तएकाई लागत‚ स� चालन खच�‚ 

�यव�थापक�य रेखदेख‚ ि�थर स�पि�को उपयोग 

समेतबाट काय��े� �ब�तार गन� आव�यक भएको। 

  तर सं�थाको मौजदुा काय��े�मा सद�यता एवं 

�यावसा�यक सेवा �व�तारको मना�सव �तर हा�सल 

नभएस�म �य�ता सं�थाको काय��े� �व�तार ग�रने 

छैन। 

(३) ऐन तथा यस �नयमावल� बमोिजम सं�थाको काय��े� �व�तार 

गदा� देहायको ���या पूरा गनु� पन�छ :- 

(क) मौजदुा काय��े�मा सं�थाको सद�यता एवं कारोबारमा 

वृ�� भएको‚ 

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

(ग) काय��े� �व�तार गदा� ऐनको दफा २८ को उपदफा 

(१) �वप�रत दोहोरो सद�यता हनेु अव�था नरहेको 

स�ुनि�त ग�रएको,  

(घ) �व�नयम संशोधनको ���या पूरा भएको। 

(४) ऐनको दफा १५ को उपदफा (४) को ख�ड (क) बमोिजम 

सहकार� सं�थाको मौजदुा काय��े� �भ�को िज�ला, �थानीय तह र वडा 

िझक� काय��े� घटाउने �नद�शन �दँदा िझ�कने काय��े� भर�को गर� ज�मा 

सद�य स� �याको प�� ��तशतभ�दा कम सद�य स� �या भएको हनु ु

पन�छ। 

(५) ऐनको दफा १५ को उपदफा (४) को ख�ड (ख) बमोिजम 

सहकार� सं�थाको मौजदुा काय��े��भ�को िज�ला¸ �थानीय तह र वडा 
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िझक� काय��े� घटाउने �नद�शन �दँदा िझ�कने काय���े भ�रको गर� पाँच 

करोड �पैयाँ वा ज�मा कारोबारको प�� ��तशतमा जनु घट� ह�ुछ 

सोभ�दा कम �यावसा�यक सेवा स� चालन भएको देिखएको हनु ुपन�छ। 

�प�ीकरण : यस उप�नयमको �योजनको ला�ग “कारोबार” भ�ाले 

सं�था वा संघले स� चालन गरेको �यावसा�यक ��याकलापह�मा प�छ�लो 

आ�थ�क वष�स�ममा प�रचा�लत बचतको दा�य�व र प�छ�लो आ�थ�क वष�को 

सद�यतफ� को ख�रद वा �ब�� कारोबारको जोड स�झन ुपछ�। 

(६) सेवाके�� वा स�पक�  के�� �थापनाको ला�ग सद�य सं�या 

दईु हजार भ�दा बढ� भएका सं�थाको तेि�स ��तशत सद�य उ� �थानमा 

रहेको वा क�तीमा सात सय सद�य भ�दा बढ� रहेको हनु ु पन�छ र 

स�बि�धत वडा तथा �थानीय तहको �सफा�रस आव�यक पन�छ। 

(७) सेवाके�� वा स�पक�  के�� दता� अ�धकार�बाट �वीकृत 

गराएप�छ मा�  �थापना गन� पाईनेछ। 

9. �वषय प�रवत�न स�ब�धी �यव�था : (१) कुनै सहकार� सं�थाका 

सद�यह�ले आ�नो �यावसा�यक आव�यकताको आधारमा दता� हुदँाको 

बखतको �वषय प�रवत�न गन� चाहेमा साधारण सभामा कायम रहेको कूल 

सद�य स� � याको बहमुतबाट �नण�य गराई सोह� बमोिजम सं�थाको 

�व�नयममा समेत संशोधन गर� सोको �वीकृ�तको ला�ग दता� अ�धकार� 

सम� �नवेदन �दन ुपन�छ। 



ख�ड 3) अ�त�र�ा� ६० �देश राजप� भाग २ �म�त २०७6।१२।१२ 

11 

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

संशोधन गदा� �च�लत ऐन तथा यस �नयमावल�को अधीनमा रह� 

म��ालयबाट �नधा��रत शत� र काय��व�ध पूरा भएको हनु ुपन�छ । 

(३) उप�नयम (१) बमोिजम कुनै �नवेदन �ा� भएमा दता� 

अ�धकार�ले आव�यक जाँचबझु गर� संशोधन ग�रएको �व�नयम �वीकृत गनु� 

पन�छ । 

10. कारोबार‚ �यवसाय‚ उ�ोग वा प�रयोजना स� चालन : (१) ऐनको दफा 

१८ को उपदफा (४) बमोिजम एकै वा फरक �कृ�तका दईु वा दईुभ�दा 

बढ� सं�था वा संघले अ�तर सहकार� सहयोगको भावनाले संय�ु वा 

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

बमोिजमका आधारमा कारोबार‚ �यवसाय‚ उ�ोग वा प�रयोजना स� चालन 

गन� स�नेछन ्:- 

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

आधा�रत उ�पादनको मू�य �ृ� 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� चालन �व�ध‚ 

सद�यह�को लोकताि��क �नय��ण �णाल�‚ ��तफल 

�वतरणलगायत �यावसा�यक ��तावनाको �व�ततृ 

�परेखा तयार ग�रएको हनुपुन�‚ 
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(ग) ख�ड (ख) बमोिजमको ��तावना‚ स�ब� सं�थाह� 

��येकको साधारण सभाको कायम रहेको कूल सद�य 

स��याको बहमुतबाट पा�रत भएको हनुपुन�‚  

(घ) ख�ड (ग) बमोिजम पा�रत ��तावना संय�ु �पमा वा 

साझेदार�मा काया��वयन गन� स�ब�धमा स�ब� 

सं�थाह�बीच क�तीमा पाँच वष�को करार ब�दोब�त 

भएको हनुपुन�‚ 

(ङ) ��ता�वत संय�ु वा साझेदार� कारोबार‚ �यवसाय‚ 

उ�ोग वा प�रयोजना स�भा�यता अ�ययनबाट स�भा�य 

देिखनपुन�‚ 

(च) �च�लत कानून बमोिजम �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� चालन 

गन�का ला�ग �च�लत कानून बमोिजम कुनै �नकायबाट 

अनमु�तप�, �वीकृ�त वा इजाजतप� �लनपुन� भए 

�लएको हनुपुन�। 

(२) उप�नयम (१) बमोिजमको काय� स�प� गर� स�बि�धत 

सं�था वा संघले त�स�ब�धी स�पूण� कागजात संल�न राखी दता� 

अ�धकार�सम� �नवेदन �दन ुपन�छ। 

(३) उप�नयम (२) बमोिजम �ा� �नवेदनउपर दता� अ�धकार�ले 

प�� �दन�भ� आव�यक जाँचबझु गर� संय�ु वा साझेदार�मा कारोबार‚ 

�यवसाय, उ�ोग वा प�रयोजना स� चालन गन� जानकार� �दनेछ। 
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(४) उप�नयम (३) बमोिजम अनमु�त �दएको जानकार�को 

अ�भलेख दता� अ�धकार�ले छु�ै रा� न ुपन�छ।  

(५) यस �नयम बमोिजम अनमु�त पाएको संय�ु वा साझेदार�मा 

कारोबार‚ �यवसाय‚ उ�ोग वा प�रयोजना स� चालन गन� सं�था वा संघले 

दता� अ�धकार�ले तोकेको ढाँचामा �नय�मत �पमा �ग�त �ववरण र वा�ष�क 

लेखापर��ण ��तवेदन पेश गनु� पन�छ। 

11. सहकार� सं�थाको �व�नयम : सहकार� सं�थाले �व�नयम बनाउँदा अनसूुची-

१0 मा उि�लिखत �वषयह� समावेश गनु� पन�छ। 

प�र�छेद-3 

सद�यता 

१2. संघको सद�यता: ऐनको दफा २९ को उपदफा (५) बमोिजम संघको 

सद�यता �लँदा देहायको ���या पूरा गनु� पन�छ :- 

(क) �वषयगत सहकार� संघको हकमा स�बि�धत �वषयको 

स�बि�धत  संघ बाहेक एउटै तहको अ�य �वषयगत 

संघमा सद�यता �लन पाउने छैन। 

(ख) स�बि�धत संघको �व�नयममा उ�लेिखत आधार र 

���या पूरा भएको। 

13. सद�यताको समा�� : (१) ऐनको दफा ३0 को उपदफा (१) को ख�ड 

(ख)‚ (ग) र (घ) बमोिजम कुनै सद�यको सद�यता समा� गदा� देहायको 

अव�था पूरा भएको हनु ुपन�छ :- 
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(क) स�बि�धत सद�यको सद�यता समा��को आधार 

स�हतको जानकार� सं�थामा �ा� भएको वा सं�थाको 

अ�भलेखबाट देिखएको हनुपुन�‚ 

(ख) स�बि�धत सद�यको सद�यता समा��का स�ब�धमा 

स� चालक स�म�तले उपस�म�त गठन गर� छान�बनको 

��तवेदन �लएको हनुपुन�‚ 

(ग) सद�यता समा�� ग�रने स�बि�धत सद�यलाई ख�ड 

(ख) बमोिजमको उपस�म�तले आ�नो सफाइ पेस गन� 

मना�सब मा�फकको मौका �दएको हनुपुन�‚ 

(घ) स�बि�धत सद�यको सद�यता समा� गन� स�ब�धमा 

स� चालक स�म�तको �नण�य भएको हनुपुन�। 

(२) उप�नयम (१) को ख�ड (घ) बमोिजम स� चालक स�म�तले 

गरेको �नण�यमा िच� नब�ुने सद�यले दता� अ�धकार� सम� उजरु� गन� 

स�नेछ र त�स�ब�धमा दता� अ�धकार�ले गरेको �नण�य अि�तम हनेुछ। 

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

ऐनको दफा 28 को उपदफा (१) बमोिजम दोहोरो सद�यता भए‚ नभएको 

स�ब�धमा सं�थाले आ�ना सद�यह�लाई यो �नयमावल� �ार�भ भएको 

�म�तले तीन म�हना�भ� �व-घोषणा गन� सूचना �दन ुपन�छ। 

(४) उप�नयम (३) बमोिजम �ा� सूचनाका आधारमा ऐनको दफा 

28 को उपदफा (१) �वपर�त दोहोरो सद�यता भएको सद�यको हकमा 

�नजले चाहेको सं�थाको सद�यता कायम राखी अ�य सं�थाको ऐनमा 

�नधा��रत �याद�भ� �य�तो सद�यको सद�यता अ��य गनु� पन�छ। 
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(५) यस �नयममा अ�य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न दता� 

अ�धकार�ले �नर��ण वा अनगुमनको �सल�सलामा वा अ�य कुनै मा�यमबाट 

ऐनको दफा 28 को उपदफा (१) �वपर�त कुनै सद�यको दोहोरो 

सद�यता रहेको देिखएमा सद�यले चाहेको कुनै एक मा� सं�थाको 

सद�यता कायम गर� अ�य सं�थाको सद�यता खारेज गन� �नद�शन �दन 

स�नेछ र सोह� �नद�शन बमोिजम स�बि�धत सं�थाले �य�तो सद�यको 

सद�यता समा� गनु� पन�छ। 

14. सद�यको रकम �फता� : (१) सद�यले सद�यता �याग गरेको अव�थामा 

ऐनको दफा 50 को उपदफा (१) र (२) बमोिजम �नजले पाउनपुन� 

देहायको रकम ऐनमा तो�कएको समयाव�ध �भ� स�बि�धत सं�थाले 

�नजलाई �फता� �दन ुपन�छ :- 

(क) �नजको शेयरको अि� कत मू�य बराबरको रकम‚ 

(ख) �नजले भ�ुानी �लन बाँक� शेयर लाभांश बापतको 

रकम, 

(ग) �नजले भ�ुानी �लन बाकँ� संरि�त पूजँी �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 पूजँीबाट 

समानपुा�तक �पमा घटाई बाँक� रहेको �हसाबमा मा� सद�यलाई �दनपुन� 

रकम कायम गर� �फता� �दन ुपन�छ। 

(३) सद�यह�ले सं�थामा ज�मा गरेको बचत रकम सद�यले 

मागेका बखत �याज स�हत त�ु�त �फता� �दन ुपन�छ। 
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तर आव�धक बचतको रकम �नधा��रत अव�ध भ�ुान भएप�ात 

�फता� गनु� पन�छ। 

प�र�छेद-४ 

साधारण सभा 

१5. साधारण सभा स�ब�धी �वशेष �यव�था: (१) ऐनको दफा 36 को उपदफा 

(५) मा उि�लिखत सद�य स��या भएको सं�थाको साधारण सभा एकै 

�थानमा गन� अस�ुवधा हनेु देखी स�म�तले साधारण सभाको ला�ग तय 

भएका समान काय�सूचीउपर छलफल गन� साधारण सभा बोलाउन स�नेछ। 

(२) उप�नयम (१) बमोिजम बोलाइएको साधारण सभामा 

स� चालक तथा लेखा सपुर�वे�ण स�म�तका सद�यको उपि�थ�तमा 

उप�नयम (५) बमोिजमको एकाइमा रहेका बहमुत सद�यह�को 

उपि�थ�तमा �य�तो साधारण सभाको ला�ग तय भएका समान काय�सूचीउपर 

छलफल गर� बहमुत सद�यको �नण�य बमोिजम साधारण सभाको अि�तम 

�नण�य �मािणत गन� �व�नयममा उ�लेख भए बमोिजमको स� �यामा 

��त�न�ध छनौट गनु� पन�छ। 

(३) उप�नयम (२) बमोिजम छनौट भएका ��त�न�धह�ले साधारण 

सभाको अि�तम �नण�य �मािणत गन� स�नेछन।् 

(४) उप�नयम (३) बमोिजम साधारण सभाको अि�तम �नण�य 

�मािणत गन� स�ब�धमा छनौट भएका ��त�न�धह�का बीच मतै�यता हनु 

नसकेमा उपि�थत ��त�न�धह�को बहमुतबाट भएको �नण�य बमोिजम 

हनेुछ। 
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(५) उप�नयम (१) बमोिजम हनेु साधारण सभाको बैठक देहाय 

बमोिजम गराउन ुपन�छ :- 

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

स��याको आधारमा �वभाजन गन�,  

(ख) स�बि�धत एकाइमा रहेका सद�य स� �याको आधारमा 

��त�न�ध स� �या य�कन गन�,  

(ग)  य�कन भएको स� �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�। 

(६) उप�नयम (१) बमोिजम हनेु साधारण सभाको बैठकमा 

सहभा�गता स�ब�धी अ�य �यव�था �व�नयममा भएको �यव�था बमोिजम 

हनेुछ। 

(७) साधारण सभा स�ब�धी अ�य �यव�था काय��व�धमा उ�लेख 

भए बमोिजम हनेुछ। 

16. स�म�तको बैठक: (१) स�म�तको बैठक अ�य�को �नद�शनमा सिचव वा 

�यव�थापकले बोलाउनेछ। 

(२) स�म�तको बैठक ऐनको दफा 37 को उपदफा (११) को 

अव�ध �भ� रहेर अ�य�ले तोकेको �म�त, �थान र समयमा ब�नेछ। 
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(३) बैठकको अ�य�ता स�म�तको अ�य�ले �नज उपि�थत 

नभएमा उपा�य�ले र �नजसमेत उपि�थत नभएमा स� चालकह� म�येबाट 

जे� सद�यले गन�छ। 

(४) उप�नयम (२) को अव�ध�भ� बैठक नबोलाइएमा बहमुत 

सद�यले ह�ता�र गर� बैठक बोलाउन अ�य� सम� �लिखत अनरुोध गन� 

स�नेछन ् र �य�तो अनरुोध �ा� भएमा अ�य�ले सात �दन�भ� बैठक 

बोलाउन ुपन�छ। 

(५) उप�नयम (४) बमोिजम बैठक नबोलाइएको अव�थामा 

बहमुत स� चालक सद�यह� उपि�थत भई स� चालक स�म�तको बैठक 

बोलाउन स�नेछन।् 

(६) उप�नयम (५) बमोिजम बोलाइएको बैठकको अ�य�ता 

उपि�थत स� चालकह� म�येबाट च�ुनएको स� चालकले गन�छ। 

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

बहमुत स� चालकबाट �मािणत गनु� पन�छ। 

(८) स�म�तको बैठकको गणपूरक स��या स�म�तको त�काल 

कायम रहेको कूल सद�य स��याको बहमुत सद�य स��या हनेुछ। 

17. स�म�तको काम‚ कत��य र अ�धकार: ऐनको दफा 39 मा उि�लिखत काम, 

कत��य र अ�धकारका अ�त�र� स�म�तको काम‚ कत��य र अ�धकार देहाय 

बमोिजम हनेुछ :- 

(क) सं�थाको सम� काय� स� चालनमा सद�यह�को 

रचना�मक एवं स��य सहभा�गता स�ुनि�त गन�‚ 
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(ख) सद�यह�लाई �नय�मत �पमा सहकार� िश�ा �दान 

गन� �यव�था �मलाउन‚े 

(ग) ऐन तथा यस �नयमावल� बमोिजम हनेु �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�, गराउने‚  

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

स�पि� श�ुीकरण (मनी लाउ�ड�र�) �नवारणस�ब�धी 

�च�लत कानून बमोिजमका �यव�थाह�को काया��वयन 

गन�‚ गराउन‚े 

(च) आव�यकता अनसुार उपस�म�तह� गठन, �वघटन तथा 

िज�मेवार� तो�ने, 

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

बनाई लागू गन�‚ 

(ज) �व�नयममा उि�लिखत अ�य काय�ह� गन�। 

१8. तदथ� स�म�तको गठन : (१) ऐनको दफा 43 को उपदफा (३) बमोिजम 

स�म�त �वघटन भएमा सं�थाको दै�नक काय� स� चालन गन� र अक� 

स�म�तको �नवा�चन गराउन दता� 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�छ :- 
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(क) सद�यको नाममा सं�थाको �तनु�पन� भाखा नाघेको ऋण 

वा अ�य बाँक� ब�यौता रहेको हनु नहनेु‚ 

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

हनु नहनेु‚ 

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

प�रवारको सद�य हनु नहनेु, 

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

��तशत म�हला हनुपुन�। 

19. लेखा सपु�रवे�ण स�म�तका पदा�धकार�को यो�यता : ऐनको दफा ४4 को 

उपदफा (१) बमोिजमको लेखा सपु�रवे�ण स�म�तको संयोजक तथा सद�य 

हनु देहाय बमोिजमको यो�यता पगेुको हनु ुपन�छ :- 

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

तीन वष� पूरा भएको, 

तर �ारि�भक साधारण सभाबाट �नवा�िचत हनेु लेखा 

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

लागू हनेु छैन।  

(ख)  सं�थालाई �तनु�, बझुाउन ुपन� बे�ज ुवा भाखा नाघेको 

कजा� वा ब�यौता रकम नरहेको, 

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

ग�रने लेखापालन वा लेखापर��णसँग स�बि�धत ता�लम 

�लएको, 

(घ) अ�य सहकार� सं�थाको स� चालक वा लेखा सपु�रवे�ण 

स�म�तमा नरहेको। 
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प�र�छेद-5 

कोष स�ब�धी �यव�था 

20. सहकार� �व��न कोष : (१) ऐनको दफा  ५६ बमोिजमको सहकार� 

�व��न कोष म��ालयमा रहनेछ। 

(२) उप�नयम (१) बमोिजमको कोषमा राखेको रकम �वतरणको 

ला�ग देहाय बमोिजमको स�म�त रहनेछ:- 

(क) म��ी, म��ालय - अ�य� 

(ख) उपा�य�, सहकार� �वकास बोड� - सद�य 

(ग) सिचव, आ�थ�क मा�मला तथा योजना म��ालय - 

सद�य 

(घ) सिचव, भ�ूम �यव�था, कृ�ष तथा सहकार� म��ालय - 

सद�य 

(ङ) �मखु, �शासन तथा सहकार� �वकास महाशाखा - 

सद�य सिचव 

(३) सहकार� �व��न कोषको रकम �वषयगत सहकार� संघ तथा 

सहकार� संघह�लाई देहाय बमोिजम उपल�ध गराईनेछः- 

(क) सहकार� �वकास कोषमा ज�मा �ोतको तीस 

��तशतस�म‚ 

(ख) �देश सहकार� स� लाई ज�मा �ोतको बीस 

��तशतस�म‚ 

(ग) �देश �वषयगत सहकार� संघह�लाई ज�मा �ोतको 

बीस ��तशतस�म‚ 
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(घ) िज�ला सहकार� संघलाई ज�मा �ोतको बीस 

��तशतस�म‚ 

(ङ) िज�ला �वषयगत सहकार� संघह�लाई ज�मा �ोतको 

दश ��तशतस�म। 

(४) उप�नयम (३) बमोिजम संघलाई �ा� रकमको क�तीमा 

प��तस ��तशत रकम उप�नयम (२) बमोिजमको स�म�तले तोकेबमोिजमका 

�ारि�भक सं�थाह�लाई सहकार� �यवसायको पूवा�धारमा लगानी गर� बाँक� 

रकम �यवसाय �व��न, िश�ा, सूचना र ता�लम, बजार �व��न, सं�था वा 

संघको अनगुमन लगायतका काय�मा खच� गन� उपल�ध गराउन ुपन�छ। 

(५) उप�नयम (3) को ख�ड (ग), (घ) र (ङ) बमोिजमको 

रकम �देश �वषयगत सहकार� संघ वा िज�ला सहकार� संघ वा िज�ला 

�वषयगत सहकार� संघह�लाई रकम बाडँफाडँ गदा� संघको सद�य सं�या, 

वा�ष�क कारोबार र कोषमा गरेको योगदान समेतलाई आधार �लइनेछ। 

(६) �देश सहकार� संघले सहकार� �यवसायको पूवा�धारमा लगानी 

गर� बाँक� रकम �यवसाय �व��न, िश�ा, सूचना र ता�लम, बजार �व��न, 

सं�था वा संघको अनगुमन लगायतका काय�मा खच� गन� संघह�लाई रकम 

उपल�ध गराउन ुपन�छ। 

(7) उप�नयम (३) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न 

उप�नयम (2) बमोिजमको स�म�तले संघह�लाई रकम उपल�ध गराउँदा 

स�बि�धत संघह�बाट �ा� ��तावह�को आधार �लनछे। 

(8) उप�नयम (6) को �योजनका ला�ग स�बि�धत संघह�ले आ-

आ�ना सद�य सं�था वा संघबाट ��ताव माग गन� स�नेछन।्  
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(9) उप�नयम (३) बमोिजम स�बि�धत संघले अल�गै अ�भलेख 

राखी �च�लत कानून बमोिजम लेखापर��ण गराई कोषबाट �ा� रकमको 

�ववरण वा�ष�क पिु�तका र आ�नो वेबसाइट माफ� त ्साव�ज�नक गनु�का साथै 

कोषको स�म�त र म��ालयमा समेत पठाउन ुपन�छ। 

(10) सहकार� �व��न कोष स� चालनका ला�ग उप�नयम (२) 

बमोिजमको स�म�तले काय��व�ध बनाई लागू गन� स�नेछ। 

21. अ�य कोष स�ब�धी �यव�था : (१) सहकार� सं�थाको कुनै वष�को खदु 

बचतको रकमबाट क�तीमा प�चीस ��तशत रकम ऐनको दफा ५४ 

बमोिजम जगेडा कोषमा ज�मा गर� बाँक� रहेको रकमलाई शत��तशत 

मानी सोबाट क�तीमा प�चीस ��तशत रकम ऐनको दफा 55 बमोिजम 

संरि�त पूजँी �फता� कोष र शू�य दशमलव पाँच ��तशतले हनु आउने 

रकम ऐनको दफा 56 बमोिजम सहकार� �व��न कोषमा छु��ाएर बाँक� 

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)  घाटापू�त� कोष, 

(ङ) सामदुा�यक �वकास कोष, 

(च) अ�य जोिखम �यव�थापन कोष। 

(२) बचत तथा ऋण सहकार� सं�थाले ि�थर�करण कोषमा समेत 

छु�ाउन स�नेछ। 
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(3) उप�नयम (१) को ख�ड (ग) बमोिजमको कम�चार� बोनस 

कोषबाट रकम �वतरण गदा� बढ�मा तीन म�हनाको तलब भ�दा बढ� नहनेु 

गर� रकम �वतरण गनु� पन�छ। 

(४) ऐनको दफा 89 बमोिजमको सहकार� �वकास कोषबाट 

लगानीको �न�म� ऋण �लन चाहने सहकार� सं�थाले उप�नयम (१) मा 

उ�लेख भएका कोषका अ�त�र�  सह�ुलयत कजा� लगानी कोष समेत 

�थापना गन� स�नेछ। 

(५) उप�नयम (४) बमोिजमको कोषको �योजनको ला�ग सं�थाले 

�ार�भमा अ�य कोष वा �ोतबाट रकम �यव�थापन गन� स�नेछन। 

22. अ�भलेख : (१) ऐनको दफा ५८ को उपदफा (२) बमोिजम सहकार� 

सं�थाले आ�नो काय� स� चालनको अ�भलेखका साथै आफूले गरेको 

कारोबारको लेखा म��ालयले तोकेको लेखामान तथा ढाँचा अनसुार रा� न ु

पन�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� न ुपन�छः- 

(क) अनसूुची-2‚ अनसूुची-8 वा अनसूुची-9 बमोिजमको 

सद�यता दता� �कताब, 

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

साधारण सभा र स� चालक स�म�त‚ लेखा सपु�रवे�ण 
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स�म�त‚ उप-स�म�तह�को बैठकह�को छु�ाछु�ै �नण�य 

पिु�तका‚ 

(ग) नगद� बह�‚ 

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

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 स�पर��ण खाता‚ 

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

अलग खाता तथा सहायक खाताह�‚ 

(ञ) �हसाब पर��ा सूची‚ आय-�यय र ि�थ�त �ववरण-प�‚  

(ट) समय समयमा म��ालयले तो�क�दएको अ�य अ�भलेख 

एवं खाताह�। 

(३) पाँच करोडभ�दा बढ� जायजेथा भएका सहकार� सं�थाले 

उप�नयम (१) बमोिजम रा� न ुपन� अ�भलेख तोकेबमोिजमको �नधा�रक पूरा 

भएको �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 म��ालयले तोकेको �यव�थापन सूचना �णाल�मा समेत 

��व� गनु� पन�छ।  
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तर यसमा लेिखएको कुनै कुराले सद�यको �यि�गत बचत 

लगायतका �च�लत कानून बमोिजम गो�य रहने सूचना अल�गै संर�ण गन� 

बाधा प�ु याएको मा�नने छैन।  

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

�ववरण प�ृसरु�ा (�याकअप) �यव�था स�हत संर�ण गनु� पन�छ। 

(६) सहकार� सं�थाले ऐनको दफा 59 को उपदफा (1) मा 

उि�लिखत �ववरण स�हतको वा�ष�क ��तवेदन साधारण सभा स�कएको 

�म�तले प�� �दन �भ� दता� अ�धकार� सम� पेश गनु� पन�छ। 

(७) दता� अ�धकार�ले उप�नयम (६) बमोिजम �ा� एकम�ु 

�ववरण माघ मसा�त �भ� म��ालयमा पेश गनु� पन�छ। 

प�र�छेद-6 

ऋण असलु� तथा बाकँ� ब�यौता 

२3. ऋण तथा बाकँ� ब�यौता अस�ुल : (१) ऐनको दफा 64 बमोिजम 

सहकार� सं�थाको ऋण र दफा 65 बमोिजम सहकार� सं�थाको बाँक� 

ब�यौता असलुउपर गनु�पन� �यि�को जायजेथा �ललाम �ब�� गर� 

असलुउपर गदा� स�बि�धत सहकार� सं�थाले देहायको काय��व�ध अपनाउन ु

पन�छ :- 

(क)  बाँक� ब�यौता �तनु�, बझुाउन ु पन� ठहर भएको 

�यि�को नाममा बाटोको �याद बाहेक प��तस �दन�भ� 

�तनु�, बझुाउन ुपन� रकम �तन�, बझुाउन वा रकम �तर�, 
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बझुाइ सकेको भए �यसको �माण पेश गन� आउन ुभनी 

�याद जार� गर� पठाउने, 

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

�तनु� बझुाउन ु पन� रकम �तन�, बझुाउन नआएमा वा 

�तर�, बझुाई सकेको �माण पेश नगरेमा �नजको नाममा 

�ललाम �ब�� गन� सूचना �काशन गन�, 

(ग)  �धतो राखेको घर, ज�गा,ज�मन मालपोत काया�लयबाट 

रो� का नगराइएको भएमा रो� का गन� लगाई �यसको 

�माण रा� ने, 

(घ)  �धतो राखेको चलअचल स�पि�को �ललाम �ब�� गदा� 

�धतोको �ववरण, �नजले बझुाउन ु पन� सावा,ँ �याज र 

हजा�नाको रकम समेत उ�लेख गर� चल स�पि� भए 

प�� �दन र अचल स�पि� भए प��तस �दनको �याद 

�दई उ� �याद �भ� �तनु� बझुाउन ु पन� रकम 

नबझुाएमा �धतो �ललाम �ब�� गर� सावाँ, �याज र 

हजा�नाको रकम असलुउपर ग�रने बारेको सूचना 

स�बि�धत �यि�लाई बझुाई सं�थाको काया�लय‚ 

�थानीय तहको स�बि�धत वडा काया�लय र साव�ज�नक 

�थानमा टाँ�नकुा साथै �थानीय वा रा��य �तरको 

दै�नक प��कामा सूचना �काशन गन�, 

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। 
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(ङ)  �धतो �ललाम �ब�� गदा� काया�लय ख�ुने समयदेिख 

स�ु गर� ब�द हनेु समयभ�दा एक घ�टा अगा�ड 

समा� गनु�पन�, 

तर �ललाम �ब�� हनेु भनी तो�कएको �दन �बदा पन� 

गएमा �यसको भो�लप�ट सोह� �थान र समयमा 

�ललाम �ब�� गनु� पन�छ। 

(च)  �धतो �ललाम �ब�� गदा� �ललाम ग�रने चलअचल 

स�पि� रहेको स�बि�धत वडाको ��त�न�ध‚ मालपोत 

काया�लय वा �थानीय तहको मालपोत �वषय हेन� 

कम�चार�‚ स�बि�धत �वषयका �ा�व�धक‚ स�बि�धत 

सं�थाको �यव�थापक स�हतको स�म�तले �थानीय 

चलनच�तीको मोल कायम गर� सोह� रकमबाट डाँक 

बढाबढ गर� स�ु गनु�पन� तथा डाकँ बो�न उपि�थत 

भई डाकँ बढाबढ गन� �यि�ह� म�ये सबैभ�दा बढ� 

डाँक बो�ने �यि�को नाममा �ललाम �ब�� सकार गन� 

लगाई �वीकृत गन�, 

तर स� चालक स�म�तका पदा�धकार�‚ लेखा सपु�रवे�ण 

स�म�तका पदा�धकार�‚ उपस�म�तका पदा�धकार�‚ 

सं�थामा काय�रत कम�चार� र �नजका प�रवार तथा 

निजकका नातेदारले डाकँ बढाबढमा भाग �लन पाउने 

छैन।  

(छ)  डाँक बो�न स�ु गर� बढाबढ गन�ले डाँक अ� क 

बोलेप�छ सं�थाको �व�नयम वा आ�त�रक काय��व�धमा 
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तो�कए बमोिजमको ढाँचाको फाराममा �नजले बोलेको 

अ� क �प� खोल� �नजको सह�छाप गराउने। 

(२) उप�नयम (१) बमोिजम �ललाम �ब�� गदा� िज�ला �शासन 

काया�लय वा �ललाम �ब�� हनेु ठाउँ निजक कुनै सरकार� काया�लय भए 

सो काया�लय र �थानीय तहको वडा काया�लयका ��त�न�धलाई सा�ी राखी 

मचु�ुका गराउन ुपन�छ।   

(३) �लिखत�पमा अनरुोध गदा� समेत उप�नयम (२) बमोिजमको 

कुनै काया�लयको ��त�न�ध उपि�थत नभएमा उपि�थत ��त�न�ध र �थानीय 

तहको वडा काया�लयका ��त�न�धको रोहवरमा अ�य दईु जना भ�भला�ी 

सा�ी राखी �ललाम �ब�� गनु� पन�छ।   

(४) जनु �यि�को चलअचल स�पि� �ललाम �ब�� ग�रने हो सो 

�यि�लाई �ललाम �ब�� हनेु समय र ठाउँ तोक� उपि�थत हनेु सूचना 

अ�नवाय� �पमा पठाउन ुपन�छ।  

तर सूचना �ा� गर� �यसर� �ललाम �ब�� हनेु �दन सरोकारवाला 

�यि� उपि�थत नभएमा प�न �ललाम �ब�� गन� बाधा पगेुको मा�नने छैन।  

24. �ललाम �ब�� �थ�गत गन� स�ने: �नयम 23 बमोिजम �ललाम �ब��को 

सूचना �कािशत भइसकेप�छ ऋणी सद�यले कजा� च�ुा गन� आएमा वा 

स�म�तले तो�क�दएको रकम ज�मा गर� �नि�त अव�ध�भ� कजा� च�ुा गन� 

ऋणी सद�य र सं�था बीच सहम�त भई �ललाम �ब�� �थ�गत गनु�पन� 

देिखएमा �ललाम �ब��को सूचना �कािशत गन� सहकार� सं�था वा दता� 

अ�धकार�ले �य�तो �ललाम �ब�� केह� समयका ला�ग �थ�गत गन� 

स�नेछ।   
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25. असलुउपर हनु नसकेको रकम अ� जायजेथाबाट असलुउपर गन�: (१) 

�धतो राखेको स�पि� �ललाम �ब�� गदा� आएको रकमबाट सावा,ँ �याज र 

हजा�नाको रकम असलुउपर हनु नसकेमा ऐन तथा �च�लत कानून बमोिजम 

बाँक� ब�यौता असलुउपर गनु�पन� �यि�को हकभोगको अ�य जायजेथाबाट 

�नयम 23 मा उि�लिखत काय��व�ध अपनाई �ललाम �ब�� गर� असलुउपर 

गनु� पन�छ।   

(२) मोह�ले �लएको ऋणको हकमा �नजले कमाएको बाल� 

�ललाम �ब�� गर� साँवा, �याज र हजा�नाको रकम असलुउपर गनु� पन�छ।  

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

�ब�� हनेु �दनस�मको सावँा, �याज र हजा�नाको रकम असलुउपर गर� 

बाँक� हनु आएको रकम सरोकारवाला �यि�लाई �फता� �दन ुपन�छ। 

26. बेच�बखन वा �ललाम �ब�� गन� वा �लजमा �दन नहनेु : यस �नयमावल�मा 

अ�य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न नेपाल सरकार, �देश सरकार 

वा �थानीय तह वा सहकार� �वकास बोड�को �वा�म�व वा �नय��णमा 

रहेको नेपाल सरकार वा �देश सरकारको एकाउ� ��तशत शेयर �वा�म�व 

भएको साझा यातायात, साझा �काशन, साझा �वा��य सेवा, साझा भ�डार, 

साझा सेवा ज�ता सं�थाको घर, ज�गा लगायतका ि�थर स�पि� नेपाल 

सरकारको �वीकृ�त �बना बेच�बखन वा �ललाम �ब�� गन� वा �धतो रा� 

वा पाँच वष�भ�दा बढ� अव�धका ला�ग �लजमा �दन ुहुदैँन। 

तर �य�ता सं�थाले ऋण वा अ�य बाँक� ब�यौता बापत �धतो 

�लएको वा सं�था आफ� ले �धतो सकार गरेको घर,ज�गा अ�य �च�लत 
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कानून र यस �नयमावल� बमोिजम �ललाम �ब�� गन� नेपाल सरकारको 

�वीकृ�त आव�यक पन� छैन। 

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

स�कनासाथ �ललाम सकार गन� �यि�बाट सकार गरेको मू�यको दश 

��तशत रकम सोह� �दन धरौट�को �पमा �लई रा� न ुपन�छ र बाँक� न�बे 

��तशत रकम �ललाम सकारेको �म�तले प�� �दन�भ� बझुाइ स�न ुपन�छ 

तथा सो �याद�भ� नबझुाएमा धरौट� बापत राखेको रकम जफत हनेु 

�यहोराको कागज गराई रा� न ुपन�छ।  

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

रकम सोह� �दन नबझुाएमा �नजप�छ सबैभ�दा बढ� डाकँ बो�ने �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 सो जायजेथामा �च�लत कानून 

बमोिजम रिज�ेशन वा दािखल खारेज समेत ग�र�दनका ला�ग सहकार� 

सं�थाले स�बि�धत काया�लयमा लेखी पठाउन ुपन�छ।  

28. �ललाम �ब�� नभएमा जायजेथा सहकार� सं�थाको �वा�म�वमा रहने : �नयम 

23 र �नयम 2५ 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 दािखल खारेज ग�र�दन ुपन�छ। 
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29. जायजेथा �फता� �दनपुन� : �नयम 28 बमोिजम सं�थाको नाममा कायम हनु 

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

बझुाउन ु पन� साँवा र अिघ�लो �दनस�मको �याज‚ हजा�ना र �ललाम 

���यासँग स�बि�धत खच�समेत च�ुा गर� �फता� �लन चाहेमा स�बि�धत 

सहकार� सं�थाले आव�यक ���या प�ु याई �फता� �दन ुपन�छ। 

30. कजा� सूचना के�� :  ऐनको दफा 67 बमोिजमको कजा� सूचना के�� 

स�ब�धी काम �च�लत कानून बमोिजम �था�पत कजा� सूचना के��बाट गन� 

गर� �यव�था गन� स�कनेछ। 

प�र�छेद-७ 

एक�करण, �वघटन र दता� खारेजी 

३1. सहकार� सं�थाको एक�करण : (१) ऐनको दफा ७२ बमोिजम दईु वा 

दईुभ�दा बढ� सं�थाह� एक�करण गदा� देहायका शत� ब�देजह� पूरा 

भएको हनु ुपन�छ :- 

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

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

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

वा �कृ�तका भए ताप�न मूलतः एकै �वषयमा ��त�पधा� 

भएको हनुपुन�, 

(घ)  सद�यको ��य� सहभा�गता एवं लोकताि��क 

�नय��ण कायम रहन ुपन�। 
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(२) उप�नयम (१) बमोिजम एक�करण गदा� साधारणतया मौजदुा 

सं�थाको काय��े�को आधारमा �थानीय तहको वडा, �थानीय तह, िज�ला 

वा �देशको �े��भ� पन� गर� गनु� पन�छ। 

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

सरकारको पूव�-�वीकृ�त �बना संवत ्2049 साल जेठ २ गते भ�दा अिघ 

दता� भएका साझा (सहकार�) सं�थाह�लाई अक� सं�थामा एक�करण गन� 

वा �य�ता सं�थाह�को घरज�गा लगायतका ि�थर स�पि� बेच�बखन गन� 

वा �धतो रा� वा पाँच वष�भ�दा बढ� अव�धका ला�ग �लजमा �दन ुहुदैँन। 

(४) म�हलामा� सद�य रहने सं�था म�हला मा� सद�य रहने 

सं�थामा एक�करण गन� �ाथ�मकता �दन ुपन�छ। 

तर �वशेष�पमा �पछ�डएका समदुायमा �था�पत सं�थाको सा� गठ�नक 

ग�तशीलतामा असर पन� गर� एक�करण ग�रने छैन। 

(५) संघह�को एक�करण गदा� �वषयगत काय� �म�नेगर� गनु� 

पन�छ। 

तर उप�नयम (6) बमोिजम एक�करण हनेु संघह�को हकमा यो 

उप�नयम लागू हनेु छैन। 

(६) यो �नयमावल� �ार�भ हुँदाका बखत कायम रहेका ऐनको 

दफा ४ र दफा 6 बमोिजमको �यूनतम सद�य स��या नपगेुको र िज�ला 

समावेश नभएका िज�ला वा �देश �वषयगत वा बहउु�े�यीय सहकार� 

संघह� वा ऐनको दफा १७ को उपदफा (१) मा उि�लिखत �वषय �भ� 
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नपन� िज�ला वा �देश �वषयगत सहकार� संघह� दईु वष��भ� यस �नयम 

बमोिजम स�बि�धत संघमा एक�करण गनु� पन�छ। 

(7) एक�करणका अ�य शत�, आधार र ���या म��ालयबाट 

�वीकृत काय��व�धमा �यव�था भए बमोिजम हनेुछ।  

३2. सहकार� सं�थाको �वभाजन : (१) ऐनको दफा ७२ बमोिजम सहकार� 

सं�थाको �वभाजन गर� दईु वा दईुभ�दा बढ� सं�थाह� कायम गदा� 

देहायका शत�ह� पूरा भएको हनु ुपन�छ :- 

(क)  बचत तथा ऋणको म�ुय कारोबार भएको सहकार� 

सं�थाको हकमा सो को काय��े� �थानीय तहको एक 

वडाभ�दा बढ� भएको, 

(ख) �वभाजनको �कृयाबाट �थानीयकरण गदा� सं�थाह�को 

काय�स� चालनमा सद�यह�को स��य सहभा�गता तथा 

लोकताि��क �नय��ण कायम रहने अव�था भएको, 

(ग)  �वभाजन गनु� पूव� म��ालयको �वीकृ�त �लन ुपन�। 

 (२) सहकार� सं�था �वभाजन गदा� मौजदुा कारोबारको �कृ�त 

अनसुार ऐनको दफा १७ बमोिजमको �वषयगत वग�करण �म�ने गर� 

फरक फरक भौगो�लक काय��े� कायम राखी �वभाजन गन� स�कनेछ। 

(३) दता� अ�धकार�ले सहकार� सं�थाह�को एक�करण वा 

�वभाजनको �सल�सलामा स�बि�धत संघको राय �लन स�नेछ। 

(४) �वभाजनका अ�य शत�, आधार र ���या म��ालयबाट 

�वीकृत काय��व�धमा �यव�था भए बमोिजम हनेुछ। 
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३3. पूव�-सहम�त �लनपुन�: �नयम 31 वा 32 मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएता 

प�न नेपाल सरकार, �देश सरकार वा �थानीय तहको काया�लय वा अ�य 

साव�ज�नक �नकायको ऋण, अनदुान वा अ�य �कारको सहयोग रकम वा 

जेथा रहेका सं�थाको एक�करण वा �वभाजन गदा� �य�तो सं�थाले 

स�बि�धत �नकायको पूव�-सहम�त �लन ुपन�छ। 

प�र�छेद-८ 

�लि�वडेशन स�ब�धी �यव�था 

३4. �लि�वडेटरको �नयिु� : (१) ऐनको दफा ७४ को उपदफा (२) बमोिजम 

पचास लाख �पैयाँस�मको स�पि� भएको सं�थाको हकमा दता� अ�धकार�ले 

आफु मातहतको अ�धकृत कम�चार�लाई �लि�वडेटर �नय�ु गन� स�नेछ। 

(२) उप�नयम (१) बमोिजम �नय�ु �लि�वडेटरलाई दता� 

अ�धकार�ले �लि�वडेशन स�ब�धी काय�मा आव�यक �नद�शन �दन स�नेछ। 

३5. �लि�वडेटरको काम, कत��य र अ�धकार : (१) ऐनको दफा 73 बमोिजम 

दता� खारेज भएको सहकार� सं�थाको �लि�वडेटरको काम, कत��य र 

अ�धकार देहाय बमोिजम हनेुछ :- 

(क)  �वघटन भएका सहकार� सं�थाबाट असलु हनु बाँक� 

रहेको रकम च�ुा गन�का ला�ग सो सहकार� सं�थाका 

हालवाला वा सा�बकवाला सद�यह� वा मतृ 

सद�यह�को जायजेथाबाट बाँक� रकम �नयम 23 र 

�नयम 2५ बमोिजम असलुउपर गन�, 

(ख)  �वघटन भएका सहकार� सं�थासँग कुनै साहकुो कुनै 

रकम बाँक� ला�ग राखेको रहेछ र सो सं�थाकै 
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�हसाब�कताबमा चढाइएको रहेनछ भने �य�ता साहलुाई 

यो य�त �याद�भ� सो रकमको दाबा गन� आउन ुभनी 

वा सो बाँक� लागेको �मािणत नभएस�म �य�त रकम 

�वतरण नग�रयोस ् भनी दाबी गन� आउन ु भनी सूचना 

जार� गन�,  

(ग)  साहहु� म�ये कसलाई �ाथ�मकता �दने भ�े �� 

उठेमा �यसको �नण�य गन�, 

(घ)  सहकार� सं�था �वघटन गन� �सल�सलामा सहकार� 

सं�थाको जायजेथा ज�मा गन� र �वतरण गन� स�ब�धमा 

आव�यक �नद�शन �दन,े 

(ङ)  सहकार� सं�थाले गरेको वा सहकार� सं�थाको 

�व��मा ग�रएको दाबीको स�ब�धमा दवैु प�बीचमा 

�मलाप� गराउने, 

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

बोलाउने, 

(छ)  सहकार� सं�थाको खाताबह�, कागजात, �लखत र 

जायजेथाको िज�मा �लने, 

(ज)  सहकार� सं�थाको स�पि� बेच�बखन गन�, 

(झ)  सरोकारवालाह�सँग समेतको परामश�मा सहकार� 

सं�थाको जायजेथा �वतरण गन� योजना तयार गर� 

�यसको �वतरण गन�।  

(२) उप�नयम (१) बमोिजमको अ�धकारको �योग गदा� �लि�वडेटरले आव�यक 

स�झेमा सहकार� सं�थाको गठन, काम, कत��य, स�पि� वा अ�य कुराको 

स�ब�धमा आव�यक जानकार� �ा� गन� प�, �वप�, सा�ीह� र सं�था 
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वा संघको कुनै कम�चार�लाई आफूसम� उपि�थत गराई सोधपछु गन� 

स�नेछ।  

३6. �लि�वडेशन �नय��ण गन� दता� अ�धकार�को अ�धकार : �नयम 35 

बमोिजमको अ�धकार �योग गर� �लि�वडेटरले गरेको कामलाई दता� 

अ�धकार�ले दोहो� याई हेर� देहाय बमोिजम गन� स�नेछ :- 

(क)  �नद�शन �वपर�त �लि�वडेटरले जार� गरेको आदेश 

खारेज गन�‚ बद�न वा आव�यकतानसुार अक� आदेश 

जार� गन�,  

(ख)  सं�था वा संघको खाताबह�, कागजात, �लखत र 

जायजेथाह� पेस गराउन,  

(ग)  �नयम 35 बमोिजमको �लि�वडेटरको अ�धकारमा 

आफूलाई उपय�ु लागेको हद-ब�देज तो�क�दन,  

(घ)  �लि�वडेटरले जाचेँको �हसाब �कताबको ��तवेदन �लन,  

(ङ)  �नयम 35 को ख�ड (ङ) बमोिजम �मलाप� गराउने 

र सो �नयमको ख�ड (झ) बमोिजम जायजेथा �वतरण 

गन� स�ब�धमा सामा�य �स�ा�त �नधा�रण ग�र�दन,  

(च)  �लि�वडेटरले पाउने पा�र��मक एवं भ�ाको �न�म� 

आव�यक �नद�शन �दन,  

(छ)  �लि�वडेटरलाई पदबाट हटाई अक� �नय�ु गन�।   

३7. दा�य�व भ�ुानी : (१) ऐनको दफा 73 अ�तग�त दता� खारेज वा �वघटन 

भएको सहकार� सं�थाको कोषबाट देहाय बमोिजमको �ाथ�मकता�म 

अनसुार देहायको काय�का ला�ग खच� गन� स�कनेछ :- 
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(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 �दनपुन� रकमह� �दन,  

(च)  शेयर पूजँी �फता� �दन,  

(छ)  लाभांश नबाँ�डएको समय ज�तको हकमा लाभांश 

�वतरण गन�। 

(२) कुनै सहकार� सं�थाको �वघटनको काम समा� भइसकेप�छ 

प�न सो सं�थाको कुनै साहलेु पाउनपुन� रकम �लन नआएमा �वघटनको 

काम समा� भएको �म�तले तीन म�हना�भ� उ� सं�थाको कोषउपर 

�य�तो साहलेु आफूले पाउनपुन� रकमको ला�ग दाबी ग�रस�न ुपन�छ र सो 

�याद नाघेप�छ परेको दाबी उपर कुनै कारबाह� हनेु छैन। 

प�र�छेद-९ 

दता� अ�धकार�को काम, कत��य र अ�धकार 

३8. दता� अ�धकार�को काम, कत��य र अ�धकार: (१) ऐनमा उि�लिखत काम, 

कत��य र अ�धकारको अ�त�र� दता� अ�धकार�को काम, कत��य र 

अ�धकार देहाय बमोिजम हनेुछ :–  

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

आव�यक जाचँबझु गर� सहकार� सं�था दता� गन� र 

दता�को �माण-प� �दन‚े 
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(ख)  ऐन र यस �नयमावल�को अधीनमा रह� सहकार� 

सं�थाले आ�नो काय� स� चालन गन� बनाएको �व�नयम 

�वीकृत गन�‚ 

(ग)  ऐन र यस �नयमावल�को अधीनमा रह� सहकार� 

सं�थाको एक�करण, �वभाजन तथा काय��े� पनुः 

�नधा�रण स�ब�धी काय� गन�, 

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

�कताब जाचँ गनु�का साथै �था�पत सूचना ��तवेदन 

�णाल�का आधारमा सहकार� सं�थाह�को �नर�तर 

अनगुमन गर� आव�यक �नद�शन �दने‚ 

(ङ)  सहकार� सं�थाह�को �नय�मत अनगुमन गर� �नधा��रत 

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

लेखापर��ण गराउने‚ 

(च)  �वप� �ामीण म�हला, अपा� गता भएका �यि�, म�ु 

कमैया, म�ु ह�लया, भ�ूमह�न कृषक, बेरोजगार, 

��मक र द�लत तथा अ�पस� �यक जनजा�त समेतका 

सीमा�तकृत समूहको सहकार� खेतीपाती वा सद�यको 

�म वा सीपमा आधा�रत �व-रोजगार�का उ�ोगध�दा 

�व��न गन� योजना तथा काय��म तजु�मा गर� �वीकृत 

भएबमोिजम काया��वयन गन�‚ 

(छ)  सहकार� �यवसाय‚ कृ�ष उपजको मू�य �ृ� खला 

�वकास एवं त�स�ब�धी अ�तरसहकार� कारोबारका  

आयोजनाह�लाई सहयोग प�ु याउन‚े 
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(ज) सहकार� िश�ा तथा ता�लम ��याकलापह�को तजु�मा‚ 

स� चालन 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 बनेका �नद� िशका‚  

मापद�ड‚ काय��व�ध तथा �व�नयम बमोिजम काय� नगन� 

सहकार� सं�थाह�लाई ऐनमा भएको �यव�था बमोिजम 

ज�रवाना तथा अ�य कारबाह� गन�‚ 

(ट)  आ�थ�क वष� समा� भएको तीन म�हना�भ� सहकार� 

सं�थाको वा�ष�क �नर��ण ��तवेदन म��ालयमा पेस 

गन�‚ 

(ठ) �न�कृय अव�थामा रहेका साझा सहकार� सं�थाह�लाई 

सकृय बनाउन आव�यक काय� गन�, 

(ड) आव�यक मापद�ड �नधा�रण गर� सहकार� सं�थाको 

सेवा के��, स� कलन के�� तथा �ब�� के�� 

स� चालनको �वीकृ�त �दन,े 

(ढ)  ऐन‚ यस �नयमावल� र अ�तग�त बनेका �नद� िशका‚  

मापद�ड‚ काय��व�ध तथा म��ालयबाट �ा� �नद�शन 

बमोिजमका अ�य काय�ह� गन�। 

(2) दता� अ�धकार�ले ऐन तथा यस �नयम बमोिजम आफूलाई �ा� 

अ�धकारह�म�ये केह� अ�धकार आव�यकता अनसुार आफू मातहतका 

अ�धकृतलाई ��यायोजन गन� स�नेछ। 
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प�र�छेद-१० 

�नर��ण तथा अनगुमन 

39. �नर��ण तथा �हसाव �कताब जाचँ गन� : ऐनको दफा ७८ को उपदफा 

(१) बमोिजम दता� अ�धकार�ले सहकार� सं�थाको जनुसकैु बखत 

आव�यकता अनसुार �नर��ण तथा �हसाव जाचँ गन�, गराउन स�नेछ।  

४0. �नर��ण तथा अनगुमन स�ब�धी �वशेष �यव�था : (१) ऐनको दफा 80 

को उपदफा (२) बमोिजम दता� अ�धकार�ले बचत तथा ऋणको कारोबार 

गन� सं�था वा संघको अनगुमन तथा �नर��ण गदा� अ�तरा��य �पमा 

मा�यता �ा� मापद�ड �णाल� अवल�बन गन� स�नेछ। 

(२) बचत तथा ऋणको म�ुय कारोबार गन� सहकार� सं�थाले 

पाँच करोड �पैयाँ वा सोभ�दा बढ� रकमको बचत दा�य�व भए यो 

�नयमावल� �ार�भ भएको �म�तले एक वष��भ� र सोभ�दा घट� रकमको 

बचत दा�य�व भए तीन वष��भ� नेपाल सरकारको सहकार� हेन� म��ालयले 

�वीकृत गरेको एक�कृत �यव�थापन सूचना �णाल�मा आब� भइस�न ु

पन�छ। 

(३) सहकार� सं�थाह�ले सरु�ण‚ �व�ीय संरचना‚ स�पि�को 

�तर‚ तरलता‚ लगानीका ��े लगायतमा म��ालयले तोकेका मानकह�को 

पालना गनु� पन�छ। 

(४) उप�नयम (२) बमोिजमको सूचना �णाल� समेतका आधारमा 

म��ालयले उप�नयम (३) बमोिजम तो�कएका मानकह�को पालनाको 

अव�थाको �नय�मत अनगुमन गर� पालना नभएको पाइएमा त�काल �नद�शन 

�दन स�नेछ। 
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(५) यस �नयम बमोिजम हनेु �नर��ण तथा अनगुमन स�ब�धी 

अ�य �यव�था म��ालयबाट �वीकृत काय��व�ध बमोिजम हनेुछ। 

(६) उप�नयम (५) बमोिजम काय��व�ध �वीकृत गदा� म��ालयले 

नेपाल रा� बै� कको परामश� �लन स�नेछ। 

४1. म��ालयले �नर��ण तथा अनगुमन गन� : ऐनको दफा ८१ को उपदफा 

(१) बमोिजम म��ालयले सहकार� सं�थाको आव�यकता अनसुार जनुसकैु 

बखत अनगुमन �नर��ण गन�, गराउन स�नेछ। 

४2. संघले �नर��ण तथा अनगुमन गन� : (१) ऐनको दफा ८२ को उपदफा 

(१) बमोिजम सहकार� संघले मापद�ड बनाई आ�ना सद�य सं�थाको 

अनगुमन तथा �नर��ण गनु� पन�छ। 

(२) सहकार� संघले ऐनको दफा 82 को उपदफा (२) मा 

उ�लेिखत �ववरणका अ�त�र� आ�ना सद�य सं�याको अनगुमन तथा 

�नर��ण गर� देहायको �ववरण म��ालयमा र दता� अ�धकार�लाई बझुाउन ु

पन�छ। 

(क) आ�त�रक �नय��ण �णाल�को अव�था, 

(ख) सं�थामा सशुासनको अव�था, 

(ग) स�पि� श�ुीकरण कानून काया��वयनको अव�था, 

(घ) अ�य आव�यक �ववरणह�। 

४3. वा�ष�क ��तवेदनमा समावेश हनु ुपन� �ववरण : ऐनको दफा ८३ बमोिजम 

दता� अ�धकार�ले देहाय बमोिजमको �ववरण स�हत �नर��ण स�ब�धी 

वा�ष�क ��तवेदन म��ालय सम� पेश गनु� पन�छ :- 
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(क) स� चालनमा रहेका सहकार� सं�थाको �ववरण, 

(ख) अनगुमन ग�रएका सहकार� सं�थाको स��या तथा 

आ�थ�क कारोबारको �ववरण, 

(ग) सहकार� सं�थामा सहकार� �स�ा�त र यो ऐन, यस ऐन 

अ�तग�त बनेको �नयम, �व�नयम तथा आ�त�रक 

काय��व�धको पालनाको अव�था, 

(घ) सहकार� सं�थाका सद�यले �ा� गरेको सेवा स�ुवधाको 

अव�था, 

(ङ) सहकार� सं�थाको ��याकलापमा सद�यको 

सहभा�गताको �तर अनपुात, 

(च) सहकार� सं�थाको आ�थ�क ��याकलाप तथा �व�ीय 

अव�था स�ब�धी तो�कए बमोिजमका �ववरण, 

(छ) सहकार� सं�थामा आ�त�रक �नय��ण �णाल�को 

अव�था, 

(ज) सहकार� सं�थामा सशुासन तथा िज�मेवार�को अव�था, 

(झ) सहकार� सं�थामा रहेका कोषको �ववरण, 

(ञ) सहकार�को नी�त �नमा�णमा सहयोग प�ुने आव�यक 

कुराह�, 

(ट) सहकार� सं�थाको दता�, खारेजी तथा �वघटन स�ब�धी 

�ववरण, 

(ठ) सं�था वा संघले स� चालन गरेको ऐनको दफा १८ 

बमोिजमको कारोबार, �यवसाय, उ�ोग वा 

प�रयोजनाको �ववरण, 

(ड) म��ालयले �नधा�रण गरेका अ�य �ववरणह�। 
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प�र�छेद-११ 

सहकार� �वकास बोड� 

४4. सहकार� �वकास बोड�को गठन : (१) ऐनको दफा 88 बमोिजम �देश 

सरकारले सहकार� �वकास बोड�को गठन गन�छ।  

(२) �देश सहकार� �वकास बोड�मा देहाय बमेिजमका पदा�धकार� 

रहनेछन ्:- 

(क) म��ी, म��ालय - अ�य� 

(ख) �देश सरकारबाट �नय�ु - उपा�य� 

(ग) सिचव, आ�थ�क मा�मला तथा  - सद�य 

 योजना म��ालय  

(घ) सिचव, आ�त�रक मा�मला तथा  - सद�य 

 कानून म��ालय  

(ङ) सिचव, उ�ोग, पय�टन, वन तथा  - सद�य 

 वातावरण म��ालय   

(च) सिचव, सामािजक �वकास म��ालय - सद�य 

(छ) सद�य, �देश योजना आयोग  - सद�य 

(ज) अ�य�, �देश सहकार� संघ - सद�य 

(झ) सहकार� संघ सं�थामा कि�तमा एक  - सद�य 

 काय�काल पदा�धकार� भई काया�नभुव भएका  

 �यि� म�ये कि�तमा एक म�हला स�हत  

 �देश सरकारबाट �नय�ु २ जना  

(ञ) सिचव, म��ालय - सद�य सिचव 

(३) बोड�को सिचवालय म��ालयमा रहनेछ। 
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४5. बोड�को काम, कत��य र अ�धकार : (१) बोड�को काम, कत��य र अ�धकार 

देहाय बमोिजम हनेुछ:- 

(क) �देश �तरमा सहका�रताको मा�यमबाट सहकार� संघ-

सं�थाह�को �व��न एवम ् �वकासको ला�ग आव�यक 

नी�तह� तजु�मा तथा काया��वयन गन� �देश सरकार 

सम� सझुाव �दने, 

(ख) सहकार� �वकास स�ब�धी नी�त �नमा�ण र त�स�ब�धी 

�वकास योजना तजु�माको ला�ग �देश सरकारलाई 

आव�यक सहयोग प�ु याउन,े 

(ग) सहकार� �वकास स�ब�धी आव�यक अ�ययन तथा 

अनसु�धानमा आव�यक सझुाव �दन,े 

(घ) ऐनको दफा 89 बमोिजम रहेको सहकार� �वकास कोष 

स� चालन तथा प�रचालनको ला�ग ��े प�हचान तथा 

नी�तगत �यव�था गन�, 

(ङ) सहकार� संघ– सं�थाह�को �व��न तथा संर�ण गन� 

�ा�व�धक सहयोग उपल�ध गराउने, 

(च) �देश सरकारका �व�भ� �नकाय, सहकार� संघ– सं�था 

तथा गै� सरकार� सं�थाह�बीच साम�ज�यता �थापना 

गर� �य�ता सं�थाह�लाई �यवसायमूलक काय��ममा 

बढ� �ो�सा�हत गराउन सम�वया�मक सहयोग 

प�ु याउने, 
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(छ) सहकार� �े�मा औ�ो�गक �वकासको ला�ग सहकार� 

संघ सं�था, �देश सरकार र दातसंृ�था बीच लगानीका 

ला�ग आव�यक सम�वय गन�, 

(ज) �देश सरकारबाट तो�कए बमोिजमका अ�य काय� गन�, 

 (2) यस �नयमावल�को अधीनमा रह� आ�नो काम, कत��य र 

अ�धकारह�को �योग तथा पालना गनु� बोड�को कत��य हनेुछ। 

४6. बोड�को बैठक : (१) बोड�को बैठक अ�य�ले तोकेको �म�त, समय र 

�थानमा ब�नेछ। 

(२) बोड�को स�पूण� सद�य सं�याको कि�तमा एकाउ� ��तशत 

सद�य उपि�थत भएमा स�म�तको बैठकको ला�ग गणपूरक सं�या पगेुको 

मा�ननेछ। 

(३) बोड�को �नण�य अ�य��ारा �मािणत गनु� पन�छ। 

(४) बोड�को बैठकको अ�य काय��व�ध बोड�ले �नधा�रण गरे 

बमोिजम हनेुछ। 

४7. उपा�य� तथा सद�यह�को �नय�ुी, पदाव�ध र सेवा स�ुवधा : (१) �नयम 

44 को उप�नयम (2) को ख�ड (ख) र (झ) बमोिजमको उपा�य� र 

सद�यह�को �नयिु� �देश सरकारले गन�छ। 

(२) उप�नयम (१) बमोिजम �नय�ु उपा�य� र सद�यह�को 

पदाव�ध चार वष�को हनेुछ र �नजह� पनुः एक काय�कालको ला�ग �नय�ु 

हनु स�नेछ। 
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(३) उप�नयम (१) बमोिजम �नय�ु उपा�य� र सद�यह�ले 

बोड�को बैठकमा सहभागी हुदँा �नयमानसुार बैठक भ�ा पाउनेछन।् 

(४) बोड�का बैठकमा भाग �लन �देश राजधानी बा�हरबाट आउने 

बोड�का उपा�य� र सद�यह�ले �च�लत कानून बमोिजम दै�नक भ�ा तथा 

�मण खच� पाउनेछन।्  

(५) उप�नयम (१) बमोिजम �नय�ु उपा�य� र सद�यलाई 

�नजको पदाव�ध पूरा नहुँदै �देश सरकारले हटाउन स�नेछ। 

तर उपा�य� वा सद�यलाई पदबाट हटाउन ु अिघ �नजलाई 

आ�नो सफाई पेश गन� मना�सव मा�फकको मौका �दन ुपन�छ। 

48. उपा�य� तथा सद�यह�को यो�यता : �नयम 44 को उप�नयम (2) को 

ख�ड (ख) र (झ) बमोिजम �नय�ु उपा�य� र सद�यह�को यो�यता 

देहाय बमोिजम हनेुछ :- 

(क) नेपाल� नाग�रक भएको,   

(ख) मा�यता �ा� िश�ण सं�थाबाट कि�तमा �नातक तह 

उ�तण� गरेको, 

(ग) कुनै फौजदार� अ�भयोगमा सजाय नपाएको, 

(घ) उ�च नै�तक च�र� भएको, 

(ङ) उपा�य�को हकमा सहकार� �व� वा सहकार� �े�मा 

�यूनतम सात वष�को अनभुव भएको र सद�यको हकमा 

सहकार� �व� वा सहकार� �े�मा �यूनतम पाँच वष�को 

अनभुव भएको, 
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49. ��तवेदन पेश गनु�पन� : बोड�ले आफूले गरेको काम कारवाह�को वा�ष�क 

��तवेदन ��येक आ�थ�क वष� समा� भएको तीन म�हना�भ� म��ालय 

माफ� त �देश सरकार सम� पेश गनु� पन�छ। 

५0. उपस�म�त गठन गन� स�ने : (१) बोड�ले आफनो काम कारवाह�लाई 

�भावकार� �पमा स� चालन गन�को ला�ग आव�यकता अनसुार उप-

स�म�तह� गठन गन� स�नेछ। 

(२) उपस�म�तह�को काम, कत��य, अ�धकार, काय��े� तथा 

काय��व�ध बोड�ले तोकेबमोिजम हनेुछ। 

५1. अ�धकार ��यायोजन : बोड�ले यस �नयमावल� बमोिजम आफूलाई �ा� 

अ�धकारह� म�ये आव�यकता अनसुार केह� अ�धकार �नयम 50 बमोिजम 

ग�ठत उपस�म�तलाई ��यायोजन गन� स�नेछ। 

प�र�छेद-1२ 

सहकार� �वकास कोष 

५2. सहकार� �वकास कोष : (१) ऐनको दफा ८9 बमोिजम �देश सरकारले 

म��ालयमा रहने गर� सहकार� �वकास कोष �थापना गन�छ। 

(२) सहकार� �वकास कोषमा ऐनको दफा ८९ को उपदफा (३) 

मा �यव�था भए बमोिजमको रकम रहनेछ। 

(3) सहकार� �वकास कोषको नाममा आ�नो छु�ै खाता हनेुछ।  

(४) सहकार� सं�थाह�ले प�न आ�त�रक �ोतबाट आ�ना 

सद�यह�को आयमूलक काममा सहयोग गन� �नयम 21 को उप�नयम 
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(४) बमोिजम एक  अ�बभा�य रकम रहने सह�ुलयत कजा� लगानी कोष 

�थापना गन� स�नेछन ्र कोषमा ज�मा रकम सं�थाले सद�यह�लाइ कृ�ष 

पशपु�छ� �वकास लगायत अ�य आयमूलक काममा ऋण लगानी गन� 

स�नेछ। 

 (५) �देश सहकार� �वकास कोषको प�रचालन �नयम 53 को 

उप�नयम (१) को स�म�तले गन�छ।  

५3. सहकार� �वकास कोष स� चालक स�म�त : (१) �देश सहकार� �वकास 

कोष स� चालन गन� देहाय बमोिजम एक स� चालक स�म�त रहनेछ :- 

(क) सिचव, म��ालय - अ�य� 

(ख) �मखु, �देश लेखा �नय��क काया�लय  - सद�य 

(ग) उपसिचव/अ�धकृत�तर नव�/दश� -सद�य 

 आ�थ�क मा�मला तथा योजना म��ालय  

(घ) �मखु, योजना तथा अनगुमन -सद�य  

 महाशाखा, म��ालय  

(ङ) �मखु, सहकार� हेन� महाशाखा,  - सद�य सिचव 

 म��ालय 

(२) �देश सहकार� �वकास कोष स� चालक स�म�तले बैठकको 

काय��व�ध आफ�  तो�न स�नेछ। 

५4. स�म�तको काम, कत��य र अ�धकार : सहकार� �वकास कोष स� चालक 

स�म�तको काम, कत��य र अ�धकार देहाय बमोिजम हनेुछ :- 

(क) कोष स� चालनको काय��व�ध बनाउने, 
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(ख) सहकार� सं�थाह�सँग ऋण मागको ला�ग आवेदन 

स� कलन गन�, 

(ग) कोषमा उपल�ध रकम र ऋण माग गन� सं�थाको 

सह�ुलयत कजा� लगानी कोषको आधारमा ऋण 

उपल�ध गराउन,े 

(घ) �देश सहकार� �वकास कोषबाट उपल�ध गराएको ऋण 

रकमको अनगुमन गन�, 

(ङ) �देश सहकार� �वकास कोषको संर�ण गन�, गराउन।े 

५5. कोष स� चालन �व�ध : (१) �नयम 54 को उप�नयम (१) को स�म�तले 

काय��व�ध अनसुार संघ, सं�थाह�लाई मागका आधारमा सह�ुलयत कजा� 

उपल�ध गराउनेछ। 

(2) सहकार� �वकास कोषको रकम सहकार�ह� माफ� त कृ�ष, 

पशपु�छ� �वकास, �यवसायमूलक, उ�पादनमूलक लगायत अ�य आयमूलक 

काममा मा� ऋण लगानी गन� स�कनेछ। 

(3) �नयम 21 को उप�नयम (४) बमोिजमको सह�ुलयत कजा� 

लगानी कोष �थापना गरेका सं�थाह�ले मा� यस कोषबाट सह�ुलयत कजा� 

�ा� गन� स�नेछन। 

(4) सहकार� �वकास कोषबाट �ा� ऋणबाट सहकार�ह�ले 

सद�यह�लाई �नयम 53 को उप�नयम (१) बमोिजम ग�ठत स�म�तले 

तोकेबमोिजमको भ�दा बढ� �याज न�लने गर� कृ�ष पशपु�छ� �वकास, 

�यवसायमूलक, उ�पादनमूलक लगायत अ�य आयमूलक काममा ऋण 

लगानी गन�छन।् 

(5) सहकार� कोष स� चालक स�म�तले सहकार� �वकास कोषबाट 

मागको आधारमा एउटा सं�थालाई दश लाखदेिख एक करोडस�म ऋण 
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उपल�ध गराउन स�नेछ तर यो रकम सं�थाको सह�ुलयत कजा� लगानी 

कोषको दश गणुा भ�दा बढ� हनेु छैन। 

(6) सहकार� �वकास कोषबाट �लएको ऋणबाट सद�यह�लाई 

�यावसा�यक प�रयोजनाको आधारमा उ�पादनमूलक काममा मा� ऋण 

लगानी गन� स�कनेछ। 

(७) सहकार� सं�थाले सामा�यतया दईु वष�का ला�ग मा� ऋण 

�वाह गनु� पन�छ य�द दईु वष�भ�दा बढ� अव�धको ला�ग ऋण लगानी गनु� 

परेमा सहकार� �वकास कोष स� चालक स�म�तबाट अ�नवाय� �पमा �वीकृ�त 

�लन ुपन�छ। 

(8) सहकार� सं�थाले सद�यबाट असलु� गरेको रकम पनु: अ�य 

सद�यलाई लगानी गन� स�नेछन तर तीन म�हनास�म प�न ऋण लगानी 

गन� नसकेमा सहकार� �वकास कोषमा �फता� गनु� पन�छ। 

(9) सहकार� सं�थाले सहकार� �वकास कोषबाट �ा� ऋण र 

आ�दानी खच�को छु�ै �हसाब रा� न ुपन�छ र हरेक आ�थ�क वष�को अ�तमा 

म��ालयमा ��तवेदन पेश गनु� पन�छ।  

(10) सहकार� �वकास कोष स� चालन स�ब�धी अ�य �यव�था 

काय��व�धमा उ�लेख भए बमोिजम हनेुछ।  

56. लेखा र लेखापर��ण : (१) कोषको आय�ययको लेखा �च�लत कानून 

बमोिजम रा� न ुपन�छ। 

(२)  कोषको लेखापर��ण महालेखा पर��कको काया�लयबाट 

हनेुछ। 

(३) कोषको आ�दानी र खच�को �ववरण चौमा�सक �पमा 

साव�ज�नक�करण गनु� पन�छ। 
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प�र�छेद-१३ 

छुट, स�ुवधा र सह�ुलयत 

57. छुट, स�ुवधा र सह�ुलयत �ा�� : (१) ऐनको दफा 90 को उपदफा (१) 

को ख�ड (ग) बमोिजम सहकार� सं�थाले ज�गा ज�मन लगायतका अचल 

स�पि� ख�रद गदा� आय �टकट द�तरु वा रिज�ेशन द�तरु छुट, स�ुवधा 

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

अ�धकार�सम� �नवेदन �दनपुन�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)  साधारणसभाको बैठकबाट घरज�गाधनीको 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 नहनेु र 

जगेडा कोष तथा शेयर पूजँीबाट ख�रद गन� प�ुने 

लेखापर��कबाट �मािणत �व�ीय �ववरण, 

(घ)  अिघ�लो आ�थ�क वष�को लेखापर��ण ��तवेदनमा 

उ�लेख ग�रएकोभ�दा थप शेयर पूजँी र जगेडा कोषको 

रकमबाट ख�रद गन� खोिजएको भए प�छ�लो शेयर 

पूजँी, जगेडा कोष र बचत रकमको दता�वाल 

लेखापर��कले �मािणत गरेको �व�ीय �ववरण, 

(ङ)  सहकार� सं�थाको अनगुमन तथा �नर��ण गदा� 

कै�फयत देिखई सधुारका ला�ग �नद�शन �दएको भए 
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�नद�शन पालनाको अव�था ख�ुने कागजात र सधुारको 

काय�योजना। 

(२) उप�नयम (१) बमोिजम �ा� �नवेदन जाचँ गर� दता� 

अ�धकार�ले छुट स�ुवधाको ला�ग स�बि�धत �नकायमा लेखी पठाउन 

स�नेछ। 

प�र�छेद-१४ 

�व�वध 

58. सामािजक पर��ण: ऐनको दफा ९२ बमोिजम सहकार� सं�थाले सामािजक 

पर��ण गराउँदा अनसूुची-१1 बमोिजमको ढाँचामा गनु� पन�छ। 

59. म�ुाको ��तर�ा स�ब�धी �यव�था : ऐनको प�र�छेद-१६ बमोिजम 

सम�या��त सं�था वा संघको स�ब�धमा �यव�थापन स�म�तले गरेको 

�नण�य वा काम कारबाह�को �वषयमा कुनै अदालत वा अध��या�यक 

�नकायमा म�ुा वा �ववाद परेमा सोको ��तर�ा म�ुय-�याया�धव�ाको 

काया�लयबाट हनेुछ। 

६0. �ववाद �न�ण स�म�तको गठन : (१) ऐनको दफा ९६ बमोिजमको �ववाद 

�न�पण स�म�तको गठन देहाय बमोिजम हनेुछ: 

(क) दता� अ�धकार� वा दता� अ�धकार�ले   - संयोजक 

 तोकेको �यि� 

(ख) �देश सहकार� संघको ��त�न�ध  -सद�य 

(ग) �देश सहकार� �वकास बोड�को ��त�न�ध - सद�य 

(२) उप�नयम (१) बमोिजमको स�म�तले �ववादसँग स�बि�धत 

सहकार� सं�थाका एक एक ��त�न�धलाई बैठकमा आम��ण गनु� पन�छ। 
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(३) उप�नयम (१) अनसुारको स�म�तले आ�नो काय��व�ध आफै 

तय गन� स�नेछ। 

६1. जानकार� �दनपुन�ः (१) यस �नयमावल�मा अ�य� जनुसकैु कुरा लेिखएको 

भए ताप�न �देशको �नयमन �े�ा�धकार अ�तग�त रहेको सहकार� सं�थाले 

�थानीय तहमा काया�लय, सेवा के�� वा अ�य मा�यमबाट सेवा स� चालन 

गदा� �थानीय तहमा जानकार� �दन ुपन�छ। 

(२) उप�नयम (१) बमोिजमका सहकार� सं�थाह�को �ववरण 

स�बि�धत �थानीय तहले �देशमा पठाउन ुपन�छ। 

६2. अनसूुचीमा थपघट वा हेरफेर गन� स�ने : म��ालयले आव�यक देखेमा 

�देश राजप�मा सूचना �काशन गर� अनसूुचीमा आव�यक थपघट वा 

हेरफेर गन� स�नेछ। 
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अनसूुची-१ 

(�नयम ३ को उप�नयम (२) सँग स�बि�धत) 

स�भा�यता अ�ययन ��तवेदनको ढाचँा 

(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 स�ुनि�त गन� आधारह� 

५.३ कारोबारबाट हनेु बचतको ��ेपण 

(६) पूजँी आव�यकता र �ोत 

६.१ आव�यकताको अनमुान   ६.२ �ोत 

६.३ पूजँी प�रचालनका तक� स�मत आधारह� 

(७) बजार �व�षेण 

७.१ निजकको बजार     ७.२ टाढाको बजार  

७.३ ��त�पधा�को �तर र ��त�पधा�मा र�हरहने 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�ने 

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-2 

(�नयम ३ को उप�नयम (२) र �नयम २2 को उप�नयम (२) को ख�ड 

(क) सँग स�बि�धत) 

आवेदकह�को �ववरण फारामको ढाचँा 
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३               
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अनसूुची-3 

(�नयम ३ को उप�नयम (3) को ख�ड (ख) सँग स�बि�धत) 

�यावसा�यक काय�योजनाको ढाचँा 

सं�था/संघको 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 

१. सद�यता �व�तार ल�य 

 �ववरण प�हलो वष� दो�ो वष� ते�ो वष� कै�फयत 

सद�य [संघ/सं�था] स�� या     

— म�हला     

— प�ुष     

— ज�मा     

ज�मा सद�यमा द�लत     
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२. �यावसा�यक सेवा �व�तार ल�य   

�ववरण प�हलो वष� दो�ो वष� ते�ो वष� कै�फयत 

सद�य [संघ/सं�था] 

स�� या 

    

— प�रमाण (......)     

— रकम (�.)     

— लाभाि�वत हनेु सद�य 

(जना) 

 

 

   

सद�य [संघ/सं�था] लाई 

व�त ुवा सेवा �ब�� 

    

— प�रमाण (......)  

 

   

— रकम (�.)  

 

   

— लाभाि�वत हनेु सद�य 

(जना) 

    

सद�य [सं�थाका सद�य] 

लाई रोजगार�को अवसर 

सजृना 

— ��य� पूण�काल�न 

(जना) 

— अ��य� पूण�काल�न 

(वष�मा २,०८० 

घ�टाको १ जनाको 

�हसाबमा ज�मा जना) 
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सद�य [सं�थाका सद�य] 

लाई ऋण सेवा (वा�ष�क) 

— रकम (�.) 

— जना 

    

— सद�य [सं�थाका 

सद�य] लाई बचत 

सेवा (मौ�दात) 

— रकम (�.) 

— जना 

    

 ३. सहकार� ग�त�व�ध �व�तार ल�य 

�ववरण प�हलो वष� दो�ो वष� ते�ो वष� कै�फयत 

सद�य िश�ा (वा�ष�क 

जना) 

 

 

   

गाउँ/टोल/उप��ेीय 

सद�य बैठकह� 

आयोजना (वा�ष�क पटक) 

 

 

   

सामदुा�यक �वकासका 

योजनाह� स� चालन 

    

घ. पूजँीको �ोत र उपयोग 

�ववरण प�हलो वष� दो�ो वष� ते�ो वष� कै�फयत 

आव�यकता     

— �थीर पूजँीतफ�  (घर, 

ज�गा, कारखाना, 

उपकरण, फ�न�चर 
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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 

१. स� चालक स�म�तको िज�मेवार� 

 . 

 . 

२. गाउँ/टोल/उप��ेीय बैठकको िज�मेवार� 

 . 

 . 

३. लेखा सपुर�वे�ण स�म�तको िज�मेवार� 

 . 

 . 
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४. �यव�थापन कम�चार�ह�को िज�मेवार� 

 . 

 . 

५. ��येक सद�यको िज�मेवार� 

 . 

 . 

च. काय�योजनाबाट सद�य [सं�थाका सद�य]ह�को जीवनमा पन� �भावका 

सूचकह� 

 

छ. काया��वयन �ग�तको समी�ा एवं जवाफदेह� �थापना �व�ध 
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अनसूुची-4 

(�नयम ३ को उप�नयम (3) को ख�ड (ग) सँग स�बि�धत) 

भरपाईको ढाँचा 

 

भपा�ई दादै ��ता�वत .................. सहकार� सं�था �ल. को तदथ� स� चालक 

स�म�तका ............... �ी ........................... आगे उ� सहकार� सं�था �ल. 

का सद�यह�को ............ �ारि�भक भेलाको �म�त ................... को �नण�य 

बमोिजम ��त शेयर � ..........।- का दरले ............... जनाबाट ज�मा 

......................... �क�ाको हनु आउने ज�मा रकम � ........................... 

(अ��पी..........................मा�) र �वेश श�ुक ��त�यि� �................।- 

का दरले हनु आउने �................................।- (अ��पी...................... 

........................मा�) गर� ज�मा �............................................।–  

(अ��पी....................................................मा�) सहकार� सं�था दता� 

भएप�छ सं�थाको नाममा बै� क खाता खोल� ज�मा गन� कबोल गर� उ� रकम 

मैले बिुझ�लई यो भपा�ईमा सह�छाप गर� ............................ काया�लयमा पेस 

गरेको छु। �ा� रकम हाल मेरो ...............................................मा रहेको 

.....................�हसाब नं..........................................मा ज�मा गर� बै� क 

भौचर दािखला गरेको छु। उ� रकम सं�था दता� भई �नयमानसुार सं�थाको 

आ�नै खाता नखोले स�म चलन नगर� सरुि�त रा� नेछु र सं�थाको बै� क खाता 

खोलेप�छ त�कालै दािखला गन�छु। फरक परेमा कानून बमोिजम कारबाह� भएमा 

मेरो म�ुर� छ। 

 

इ�त संवत ्२०........साल..............म�हना..........गते रोज..............शभुम।् 

  



ख�ड 3) अ�त�र�ा� ६० �देश राजप� भाग २ �म�त २०७6।१२।१२ 

63 

अनसूुची-5 

(�नयम 3 को उप�नयम (३) को ख�ड (घ) सँग स�बि�धत) 

तदथ� स� चालक स�म�तका सद�यह�को �ववरण फारामको ढाँचा 
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अनसूुची-6 

(�नयम 3 को उप�नयम (३) को ख�ड (ङ) सँग स�बि�धत) 

�व-घोषणा-प�को ढाचँा 

��ता�वत �ी ...................................... सहकार� सं�था �ल. दता� गन� 

दरखा�त �दने हामी तप�सल बमोिजमका आवेदकह�ले �च�लत कानूनस�मत 

सहकार� सं�था �थापना गर� आ�नो आ�थ�क-सामािजक उ�थान गन� काय�कारण 

बाहेक अ�य कुनै काय�कारण नभएको र देहायमा उि�लिखत कुराका साथै अ�य 

कुनै कुराले सहकार� सं�थाको सद�यता �ा� गर� सेवा उपयोग गन� अयो�य 

नभएको �व-घोषणा गद�छौः 

हामी आवेदकह� कोह� प�न— 

 यह� �कृ�तको अ�य सहकार� सं�थाको सद�य छैन�। 

 बै� क, �व�ीय सं�था वा अ�य कुनै सहकार� सं�था/संघ/रा��य सहकार� 

बै� कको कानून बमोिजम कालो सूचीमा परेका �यि� हैन�। 

 यसअिघ सहकार� सं�था खोल� सद�यह�को रकम �हना�मना गर� 

कारबा�हमा परेका वा फरार रहेका �यि� हैन�। 

 स�पि� श�ुीकरण स�ब�धी कसरुमा सजाय पाएका �यि� हैन� र 

 सहकार� दश�न, �स�ा�त, मू�य, मा�यता र कानून बमोिजम �वावल�बन 

र पार�प�रकताको भावनाबाट आ�नो बहआुया�मक �वकासका ला�ग यस 

सं�थाको स� चालन गन� म�ुर छौ।  

उपयु�� �यहोरा ठ�क, साँचो हो । झ�ुा ठहरे कानून बमोिजम सहुलँा, बझुाउँला 

भनी सह�छाप गन� :- 

�स .नं.  आवेदकको 

नाम, थर 

नाग�रकता नं. र 

जार� िज�ला 

हालको 

ठेगाना  

स�पक�  

न�बर 

सह�छाप 

१.      

२.      

३.      
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अनसूुची-7 

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

अ�धकार ��यायोजन प�को ढाँचा 

 

�म�तः २०.....।....।.... 

�ी दता� अ�धकार��यू  

..........................। 

 

�वषयः–  अ�धकार ��यायोजन। 

 

महोदय, 

यस ��ता�वत..................................... सहकार� सं�था �ल. को �म�त 

२०....।......।..... मा बसेको दो�ो �ारि�भक भेलाले गरेको �नण�यानसुार सं�था 

दता� गन� �ममा �च�लत कानून बमोिजम ���या पूरा गन� �सल�सलामा हा�ो 

तफ� बाट �व�नयममा सामा�य थपघट गर� �माणीकरण लगायतका आव�यक 

काम– कारबाई गन� �न�न द�तखत नमनुा भएको तदथ� स� चालक 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 छौ।  

 

अ�धकार ��यायोजन ग�रएका �यि�को : 

नाम ठेगाना पद द�तखत नमनुा 

१. �ी ...............................    

२. �ी ...............................    

३. �ी ...............................    
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आवेदकह�को - 

�स .नं.  सद�यह�को नाम, थर ठेगाना सह�छाप 

१.    

२.    

३.    

४.    

५.    

 ��ट�यः अ�धकार ��यायोजन-प�मा आवेदक सबैको �ववरण समावेश 

गनु� पन�छ। 
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अनसूुची-8 

(�नयम ३ को उप�नयम (४) को ख�ड (ग) र �नयम 22 को उप�नयम (2) 

को ख�ड (क) सँग स�बि�धत) 

संघ दता�का ला�ग आवेदन �दने सं�थाह�को �ववरण 
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अनसूुची-9 

(�नयम ३ को उप�नयम (५) को ख�ड (क) र �नयम 22 को उप�नयम (२) 

ख�ड (क) सँग स�बि�धत) 

�विश�ीकृत संघ दता�का ला�ग आवेदन �दने सं�थाह�को �ववरण 
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अनसूुची-१0 

(�नयम १1 सँग स�बि�धत) 

�व�नयममा उ�लेख गनु�पन� �वषयह� 

��तावना  

१. संि�� 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�यताका ला�ग �नवेदन र �ा�� 

१०. सद�यताको अ��य 

११. सद�यको �न�कासन 

१२. सद�यताबाट राजीनामा 

१३. पनु सद�यता 

१४. सद�यको काम, कत��य र अ�धकार 

१५. सद�यता खलुा रहने 

१६. सद�यता �ा��, पनु �ा�� र राजीनामा �वैि�छक हनुपुन� 

१७. शेयर पूजँी 

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

१९. थप शेयर ख�रद गन� स�ने 

२०. शेयर �फता� वा ह�ता�तरण 

२१. �वेश श�ुक 

२२. कृ��म छेकबार नलगाइने 

२३. शेयर �माण– प� 
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२४. सद�यको दा�य�व सी�मत हनेु 

२५. �ारि�भक साधारण सभा 

२६. वा�ष�क साधारण सभा 

२७. �वशेष साधारण सभा 

२८. साधारण सभाको बैठक 

२९. साधारण सभाको काम, कत��य र अ�धकार 

३०. साधारण सभाको �नण�य अ�नवाय� हनेु 

३१. गाउँ/टोल/उप�े�ीय बैठक 

३२. गाउँ/टोल/उप�े�ीय बैठकका काय�ह� 

३३. गाउँ/टोल/उप�े�ीय बैठकको काय� �यव�था 

३४. स� चालक स�म�त 

३५. स�म�तको काम, कत��य र अ�धकार 

३६. स�म�तको बैठक 

३७. लेखा सपु�रवे�ण स�म�त 

३८. उ�रदा�य�व श�ृला 

३९. अ�य�को काम, कत��य र अ�धकार 

४०. �यव�थापकको �नयिु� 

४१. �यव�थापकको काम, कत��य र अ�धकार 

४२. �वशेष िज�मेवार� 

४३. कम�चार�को �नयिु� तथा सेवाका शत� 

४४. सं�थाको कोष 

४५. कोषको सरु�ा 

४६. कोषको उपयोग 

४७. जगेडा कोष 

४८. संरि�त पूजँी �फता� 

४९. लाभांश �वतरण नग�रने 

५०. जगेडा कोषमा रकम सानु�पन� 
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५१. बचत स� कलन गन� स�ने/नस�ने 

५२. बचत स� कलनमा सीमा 

५३. ऋण �दन स�ने 

५४. ऋण �वाहमा सीमा 

५५. ऋण बाहेकको �योजनमा बचतको रकम लगाउन नहनेु 

५६. साधारण सभाको �वीकृ�त �लनपुन� 

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�रने 

६२. कारोबारको लेखा 

६३. खाताबह� 

६४. आ�त�रक �हसाब जाँच 

६५. वा�ष�क �हसाब जाचँ 

६६. �व�तुीय �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�सम� ��तवेदन 

७०. �व�ीय जानकार� एकाइमा ��तवेदन 

७१. साधारण सभामा जानकार� गराउनपुन� 

७२. हकवालाको मनोनयन 

७३. हक दाबी वा नामसार� 

७४. �नवा�चन 

७५. शपथ �हण 

७६. एक�करण वा �वभाजन 

७७. काया��वयन अ�धकार� 
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७८. म�य�थता 

७९. समानता र समता 

८०. �व�नयम संशोधन 

८१. साधारण सभाले काय��व�ध बनाउन स�ने 

८२. �या�या गन� अ�धकार ऐन, �नयमावल�सँग बािझएकोमा अमा�य हनेु। 
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अनसूुची-१1 

(�नयम 58 सँग स�बि�धत) 

सामािजक पर��णको ढाचँा 

सं�थाको नाम: 

ठेगाना: 

कोषको अव�था र �यव�थापन 

 �स नं  �ववरण  गत वष�  यस वष�  कै�फयत 

 १  शेयर सद�य सं�या       

२ ज�मा खच�       

२॰१ अचल स�पि� ख�रद       

२॰२ �शास�नक खच�       

२॰३ काय��म खच� वा �यव�थापन 

खच� 

      

२॰४ �व�वध खच�       

३ ज�मा आ�दानी       

३॰१ �याज आ�दानी       

३॰२ �व�भ� �नकायबाट �ा� 

अनदुान रकम 

      

३॰३ �यवसायबाट आ�दानी भएको 

रकम 

      

३॰४ �व�वध आ�दानी    

४ खदु आ�दानी    

५ ज�मा स�पि�       

५॰१ ि�थर पूजँी ज�मा       

५॰२ चाल ुपूजँी ज�मा       

६ सं�थाका शेयर रकम       
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 ७  बचत स� कलन रकम       

८ जगेडा कोषमा भएको रकम       

९ संरि�त पूजँी �फता� कोष       

 १०  सहकार� �व��न कोष       

 ११  सहकार� िश�ा कोष       

 १२  शेयर लाभाशं कोष       

 १३  कम�चार� बोनस कोष       

 १४  सह�ुलयत कजा� लगानी कोष       

 १५  घाटापू�त� कोष       

 १६  सामदुा�यक �वकास कोष       

 १७  अ�य जोिखम �यव�थापन कोष       

१८ ि�थर�करण कोष       

१९ अ�य        

�शास�नक �यव�थापन : 

 �स .नं.   �ववरण  धेरै रा�ो  रा�ो  �ठकै 

 १  बचत स�लन       

 २  बचत प�रचालन वा 

ऋण लगानी 

 ८० ��तशत 

भ�दा बढ� 

 ६० ��तशत 

भ�दा बढ� 

 ६० ��तशत 

भ�दा कम 

 ३  साधारण सभा   हरेक वष� 

तो�कएको 

समयमा 

 हरेक वष�  �नय�मत 

नभएको 

 ४  स�बि�धत �नकायमा 

��तवेदन बझुाउने 

 हरेक वष� 

तो�कएको 

समयमा 

 हरेक वष�  �नय�मत 

नभएको 

 ५  लेखापर��ण  बे�ज ु नै 

नभएको 

 बे�ज ु

समयमा नै 

 समयमा 

दािखला 
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�नय�मत 

गरेको 

नभएको 

 ६  सहभा�गतामूलक 

योजना तजु�मा 

      

 ७  साव�ज�नक सनुवुाइ       

गणुा�मक पर��ण : 

 �स नं  �ववरण  धेरै 

रा�ो 

 रा�ो  �ठकै 

 १  सद�यह�लाइ परुाएको सेवाको गणु�तर       

 २  कम�चार� �यव�थापन र अनशुासन       

 ३  साधारण सभाको �नद�शन पालना       

 ४  लेखा स�म�तको �नद�शन पालना       

 ५  अ�य �नकायसँगको स�ब�ध र सम�वय       

 ६  सद�यह�को सीप �वकास र आय 

आज�नमा सहयोग 

      

 ७  अ�य �नकायह�को सेवा पहुचँमा सहयोग       

 

 

 

आ�ाले, 

तेज बहादरु सबेुद� 

सिचव 

७५ 

 

�काशनः �देश नं. ५, आ�त�रक मा�मला तथा कानून म��ालय  


