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सहकारी नियमावली‚ २०७९ 
 

च ौँरीदेउराली गाउौँपानलका सहकारी ऐि‚ २०७५ को दफा १०२ ले नदएको अनिकार प्रयोग गरी 
च ौँरीदेउराली गाउौँपानलकाले देहायका नियमहरू बिाएको छ । 

 

परिचे्छद-१ 

प्रािम्भिक 

१. संनिप्त िाम र प्रारम्भ : (१) यी नियमहरूको िाम " च ौँरीदेउराली गाउौँपानलका सहकारी 
नियमावली‚ २०७९" रहेको    छ । 

(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुिेछ । 
२. पररभाषा : नवषय वा प्रसङ ्गले अको अर्थ िलागेमा यो नियमावलीमा‚— 

(क)  "ऐि" भन्नाले च ौँरीदेउराली गाउौँपानलका सहकारी ऐि‚ २०७५ सम्झिु पछथ  । 
(ख) "कर्ाथ" भन्नाले चलअचल सम्पनि नितो‚ बन्धक वा अन्य आवश्यक सुरिण वा 

र्माित नलई वा िनलई संस्थाले सदस्यलाई नदएको कर्ाथको सावाौँ‚ ब्यार्  र 
हर्ाथिा रकम सम्झिु पछथ  । 

(ग)  "वडा" भन्नाले च ौँरीदेउराली गाउौँपानलकाको सम्बन्धन्धत वडा भने्न सम्झिु पदथछ 
। 

(घ)  "व्यवस्थापक" भन्नाले संस्थाको व्यवस्थापक सम्झिु पछथ  र सो शब्दले 

महाप्रबन्धक वा प्रमुख कायथकारी अनिकृतलाई समेत र्िाउौँछ । 
(ङ)   “संस्थागत प ौँर्ी” भन्नाले संस्थाको पनछल्लो आनर्थक वषथको र्गेडा कोष र घाटा 

प नतथ कोषको रकम  सम्झिु पछथ  ।  
 

 

परिचे्छद-२ 

संस्था गठन, दर्ाा र्था सञ्चालन 

३. संस्थाको गठि : (१) ऐिको दफा ३ को उपदफा (३) बमोनर्म पेशागत सङ्गठिका आिारमा 
संस्था गठि गदाथ देहायका शतथ बने्दर्हरू प रा भएको हुिु पिेछ :- 

(क)  प्रचनलत काि ि बमोनर्म दताथ भएको पेशागत सङ्गठिका सदस्यहरू 
मात्र सदस्य हुिु पिे‚ 

(ख)  संस्थाको कायथिेत्र बढीमा च ौँरीदेउराली गाउौँपानलका हुिु पिे‚ 

(ग)  च ौँरीदेउराली गाउौँपानलकामा आफ्िो पेशागत सङ्गठिको एकमात्र 
प्रारन्धम्भक संस्था गठि भएको हुिु पिे । 

(२) संस्था दताथ गदाथ सम्बन्धन्धत पेशागत सङ्गठिको नसफाररस संलग्न गिुथपिेछ ।  
(३) एकसय र्िाभन्दा कम कमथचारी‚ नशिक वा प्राध्यापकहरू कायथरत रहेको 

कायाथलयमा संस्था गठि गदाथ त्यस्तो कायाथलयमा कम्तीमा तीस र्िाको स्थायी दरबन्दी स्वीकृत 
भई कायथरत रहेको हुिुपिेछ । 
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(४) उपनियम (३) बमोनर्म नवद्यालय, नवश्वनवद्यालय वा सङ्गनठत संस्थाको आिारमा 
गठि हुिे संस्थामा त्यसमा कायथरत प्राध्यापक‚ नशिक वा कमथचारी सदस्य हुि सके्नछि  । 

(५) नवद्यालय, नवश्वनवद्यालय वा सङ्गनठत संस्थामा कायथरत प्राध्यापक‚ नशिक वा 
कमथचारीले यस नियम बमोनर्म गठि हुिे एकै प्रकृनतको कुिै एकमात्र संस्थामा सदस्यता नलि 
सके्नछ । ।  

(६) यस नियम बमोनर्म दताथ भएका संस्थाहरूले देहायका कायथहरू मात्र गिथ सके्नछि  
:- 

(क) सदस्यहरूबाट नवनियममा तोनकएको सीमासम्मको मानसक बचत 
सङ्कलि गिे‚ 

(ख) खण्ड (क) बमोनर्म सङ्कनलत बचत रकम सदस्यहरूलाई ऋण तर्ा 
सापटीको रूपमा पररचालि गिे‚  

(ग) सदस्यहरूको ब न्धिक नवकास, कला एवं सानहत्यका िेत्रमा रचिात्मक 
कायथ  गिे । 

 

(७) यस नियम बमोनर्मका संस्थाको गठि तर्ा अन्य व्यवस्था गाउौँपानलकाबाट स्वीकृत 
कायथनवनि बमोनर्म हुिेछ ।  

४. संस्था दताथको दरखास्तको ढाौँचा र पेश गिुथपिे नववरण : (१) ऐिको दफा ५ को उपदफा (१) 
बमोनर्म रनर्ष्ट्र ार वा दताथ गिे अनिकारीसमि संस्था दताथ गिथका लानग ऐिको अिुस ची-१ को 
ढाौँचामा दरखास्त नदिुपिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोनर्म संस्था दताथका लानग दरखास्त नदौँदा ऐिको दफा ५  को 
उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोनर्मको प्रनतवेदि अिुस ची-१ को ढाौँचामा र खण्ड (ग) 
बमोनर्मको नववरण अिुस ची-२ को ढाौँचामा दरखास्तसार् संलग्न गरी पेश गिुथ पिेछ ।  

(३) उपनियम (१) बमोनर्म संस्था दताथका लानग दरखास्त नदौँदा ऐिको दफा ५ को 
उपदफा (२) मा उन्धल्लन्धखत कागर्ातका अनतररक्त देहायका नववरण समेत संलग्न गिुथपिेछ :- 

(क)  प्रारन्धम्भक भेलाका निणथयहरू‚  

(ख) अिुस ची-३ को ढाौँचामा व्यावसानयक कायथयोर्िा‚ 

(ग)  अिुस ची-४ को ढाौँचामा सदस्यबाट शेयर प ौँर्ी तर्ा प्रवेश शुल्क बापत 
सङ ्कनलत रकमको भरपाई‚ 

(घ)  अिुस ची-५ को ढाौँचामा तदर्थ सञ्चालक सनमनतका सदस्यहरूको 
नववरण‚  

(ङ)  अिुस ची-६  को ढाौँचामा स्व-घोषणा पत्र‚ 

(च)  अिुस ची-७ को ढाौँचामा अनिकार प्रत्यायोर्ि पत्र‚ 

(छ)  आवेदकहरूले गाउौँ कायथपानलकाले तोके बमोनर्म कम्तीमा एक 
नदवसीय प वथ-सहकारी नशिा प्राप्त गरेको प्रमाण पत्र‚ 
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(र्)  आवेदकहरूको िेपाली िागररकता प्रमाण-पत्र वा रानष्ट्र य पररचयपत्रको 
प्रनतनलनप‚ 

(झ) पेशागत संगठिका आिारमा दताथ हुिे संस्थाको हकमा त्यस्तो पेशागत 
संगठिको आविताको पररचयपत्रको प्रनतनलनप, 

(ञ)  संस्थाको कायथिेत्रनभत्र बसोबास गरेको पुष्ट्याइौँ हुिे प्रमाण‚ 

(ट)  आवेदकहरू प्रते्यकले संस्थाको कायथयोर्िा बमोनर्मको सेवा उपयोग 
गिे  आिार ।  

५. बचत तर्ा ऋण संस्था दताथको मापदण्ड : (१) गाउौँपानलकामा प्रते्यक पाौँच सय र्िसङ ्ख्यामा 
एउटा संस्थामा िबढ िे गरी बचत तर्ा ऋणको मुख्य कारोबार गिे संस्था दताथ गररिेछ ।  

(२) उपनियम (१) बमोनर्म संस्थाको सङ ख्या नििाथरण गदाथ गाउौँपानलका नभत्र कायथिेत्र 
सीनमत भएका नछमेक वा बसोबासको साझा बन्धिमा दताथ गररएका बचत तर्ा ऋणको मुख्य 
कारोबार गिे संस्थाहरूको मात्र आिार नलइिेछ । 

(३) उपनियम (१) र (२) बमोनर्मको मापदण्डभन्दा बढी भएका बचत तर्ा ऋणको 
मुख्य कारोबार गिे संस्थाहरू तीि वषथनभत्र नियम २७ बमोनर्म एकीकरण भइसकु्न पिेछ ।  
। 

६. संस्थाको कायथिेत्र : (१) ऐिको दफा ९ को उपदफा (२) बमोनर्म संस्थाको कायथिेत्र नवस्तार 
गदाथ सदस्यको सीप‚ पेशा र प्रकृनत समेतबाट फरानकलो िेत्र आवश्यक पिे देन्धखएमा 
गाउौँपानलका तहसम्म हुि सके्नछ । 

 तर प्रस्तानवत कायथिेत्रको कुिै वडामा संस्थाका आवेदकहरूको बसोबास िभएको भए 
त्यस्तो वडा कायथिेत्रमा समावेश गररिेछैि । 

(२) उपदफा (१) बमोनर्म कायथिेत्र नवस्तार गदाथ देहायका नवशेष व्यावसानयक 
आवश्यकताको आिार नलिु पिेछ:- 

(क) उत्पादिको सङ ्कलि‚ सञ्चय‚ प्रशोिि सुनविाका दृनष्ट्ले न्य ितम 
आयति (भोलु्यम) कायम गिथ आवश्यक भएको‚ 

(ख) निनित भ गोनलक िेत्रसम्म उत्पादि िेत्र कायम भएको‚ 

(ग) नसौँचाइ सुनविा‚ प्रानवनिक रेखदेख‚ रोगव्यानि नियन्त्रणका दृनष्ट्ले 
उपयुक्त एकाई कायम गिुथपिे भएको‚ 

(घ) सदस्य नवस्तार, कारोबारको आयति, सेवाको माग‚ प्रनतएकाई लागत‚ 
सञ्चालि खचथ‚ व्यवस्थापकीय रेखदेख‚ न्धस्थर सम्पनिको उपयोग 
समेतबाट कायथिेत्रको नवस्तार आवश्यक भएको । 

 

 (३) ऐि तर्ा यस नियमावली बमोनर्म संस्थाको कायथिेत्र नवस्तार गदाथ देहायको 
प्रनिया प रा गिुथपिेछ :- 

(क) म रु्दा कायथिेत्रमा संस्थाको सदस्यता एवं सेवा नवस्तारको लेखार्ोखा 
गररएको‚  

(ख) र्प गररिे कायथिेत्रमा संस्थाको सेवा माग भएको‚ 
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(ग) ऐिको दफा २२ को उपदफा (१) नवपरीत दोहोरो सदस्यता हुिे अवस्था 
िरहेको सुनिनित गररएको,  

(घ) नवनियम संशोििको प्रनिया प रा भएको । 
७. नवषय पररवतथि सम्बन्धी व्यवस्था : (१) कुिै संस्थाका सदस्यहरूले आफ्िो व्यावसानयक 

आवश्यकताको आिारमा दताथ हुौँदाको बखतको नवषय पररवतथि गिथ चाहेमा सािारण सभामा 
कायम रहेको क ल सदस्य सङ ्ख्याको बहुमतबाट निणथय गराई सोही बमोनर्म संस्थाको 
नवनियममा समेत संशोिि गरी सो को स्वीकृनतको लानग अनिकार प्राप्त अनिकारी समि निवेदि 
नदिु पिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोनर्म नवषय पररवतथिको लानग नवनियम संशोिि गदाथ प्रचनलत 
ऐि तर्ा यस नियमावलीको अनििमा रनह गाउौँपानलकाबाट नििाथररत शतथ र कायथनवनि प रा 
भएको हुिु पिेछ । 

(३) उपनियम (१) बमोनर्म कुिै निवेदि प्राप्त भएमा दताथ गिे अनिकारीले आवश्यक 
र्ाौँचवुझ गरी संशोिि गररएको नवनियम स्वीकृत गिुथ पिेछ । 

८. संयुक्त वा साझेदारी कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोर्िा सञ्चालि सम्बन्धी व्यवस्थााः  दुई 
वा दुई भन्दा बढी सौँस्थाले संयुक्त वा साझेदारीमा आफ्िो उत्पादि वा सेवाको बर्ारीकरणका 
लानग आवश्यक कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोर्िा सञ्चालि गदाथ ऐिको दफा १२ मा 
उले्लख गररएको व्यवस्थाको अनतररक्त गाउौँपानलकाबाट स्वीकृत कायथनवनि तर्ा मापदण्डहरु 
प रा गरेको हुिुपदथछ ।  

९. संस्थाको नवनियम : (१) संस्थाले ऐिको दफा १७ बमोनर्म आफ्िो कायथ सञ्चालिका लानग 
नवनियम बिाउौँदा अिुस ची-८ मा उन्धल्लन्धखत नवषयहरू समावेश गिुथ पिेछ । 
(२) उपनियम (१) बमोनर्म बिाएको नवनियम नियम ४ बमोनर्म संस्था दताथको दरखास्त सार् 
पेश गिुथ पदथछ । ऐिको दफा १७ को उपदफा (२) बमोनर्म दताथ गिे अनिकारीबाट स्वीकृत 
भएपनछ नवनियम लाग  हुिेछ । 

 

 

 

परिचे्छद-३ 

सदस्यर्ा 

१०. सदस्यताको समान्धप्त : (१) ऐिको दफा २३ को उपदफा (१) को खण्ड (ख), (ग) र (घ) 
बमोनर्म कुिै सदस्यको सदस्यता समाप्त गदाथ देहायको व्यवस्था प रा भएको हुिुपिेछ :- 

(क) सम्बन्धन्धत सदस्यको सदस्यता समान्धप्तको आिारसनहतको र्ािकारी 
संस्थामा प्राप्त भएको वा संस्थाको अनभलेखबाट देन्धखएको हुिुपिे‚ 

(ख) सम्बन्धन्धत सदस्यको सदस्यता समान्धप्तका सम्बन्धमा सञ्चालक सनमनतले 
उपसनमनत गठि गरी छािनबिको प्रनतवेदि नलएको हुिुपिे‚ 

(ग) सदस्यता समान्धप्त गररिे सम्बन्धन्धत सदस्यलाई खण्ड (ख) बमोनर्मको 
उपसनमनतले आफ्िो सफाइ पेस गिथ मिानसब मानफकको म का नदएको 
हुिुपिे‚ 
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(घ) सम्बन्धन्धत सदस्यको सदस्यता समाप्त गिे सम्बन्धमा सञ्चालक 
सनमनतको निणथय भएको हुिुपिे । 

(२) उपनियम (१) को खण्ड (घ) बमोनर्म सञ्चालक सनमनतले गरेको निणथयमा नचि 
िबुझे्न सदस्यले दताथ गिे अनिकारीसमि उरु्री गिथ सके्नछ र तत्सम्बन्धमा दताथ गिे अनिकारीले 
गरेको निणथय अन्धन्तम हुिेछ ।  

(३) उपनियम (१) र (२) मा रु्िसुकै कुरा लेन्धखएको भए तापनि ऐिको दफा २२ को 
उपदफा (१) बमोनर्म दोहोरो सदस्यता भए‚ िभएको सम्बन्धमा संस्थाले आफ्िा सदस्यहरूलाई 
यो नियमावली प्रारम्भ भएको नमनतले तीि मनहिानभत्र स्व-घोषणा गिथ स चिा नदिुपिेछ ।  

(४) उपनियम (३) बमोनर्म प्राप्त स चिाका आिारमा ऐिको दफा २२ को उपदफा 
(१) नवपरीत दोहोरो सदस्यता भएको सदस्यको हकमा निर्ले चाहेको संस्थाले सदस्यता कायम 
राखी अन्य संस्थाले ऐिमा नििाथररत म्यादनभत्र त्यस्तो सदस्यको सदस्यता अन्त्य गिुथपिेछ । 

(५) यस नियममा अन्यत्र रु्िसुकै कुरा लेन्धखएको भए तापनि दताथ गिे अनिकारी वा 
निर्बाट अनिकारप्राप्त अनिकारीले निरीिण वा अिुगमिको नसलनसलामा वा अन्य कुिै 
माध्यमबाट ऐिको दफा २२ को उपदफा (१) नवपरीत कुिै सदस्यको दोहोरो सदस्यता रहेको 
देन्धखएमा सदस्यले चाहेको कुिै एक मात्र संस्थाको सदस्यता कायम गरी अन्य संस्थाको सदस्यता 
खारेर् गिथ निदेशि नदि सके्नछ र सोही निदेशि बमोनर्म सम्बन्धन्धत संस्थाले त्यस्तो सदस्यको 
सदस्यता समाप्त गिुथपिेछ । 

 

 

परिचे्छद-४ 

साधािण सभा 

११. सािारण सभा सम्बन्धी नवशेष व्यवस्था : (१) ऐिको दफा २९ को उपदफा (६) मा उन्धल्लन्धखत 
सदस्य सङ ख्या भएको संस्थाको सािारण सभा एकै स्थािमा गिथ असुनबिा हुिे देखी सनमनतले 
सािारण सभाको लानग तय भएका समाि कायथस चीउपर छलफल गिथ सािारण सभा बोलाउि 
सके्नछ । 

(२) उपनियम (१) बमोनर्म बोलाइएको सािारण सभामा सञ्चालक तर्ा लेखा 
सुपरीवेिण सनमनतका सदस्यको उपन्धस्थनतमा उपनियम (५) बमोनर्मको इकाईमा रहेका बहुमत 
सदस्यहरुको उपन्धस्थनतमा त्यस्तो सािारण सभाको लानग तय भएका समाि कायथस चीउपर 
छलफल गरी कम्तीमा बहुमत सदस्यको निणथय बमोनर्म सािारण सभाको अन्धन्तम निणथय 
प्रमाणीत गिथ नवनियममा उले्लख भए बमोनर्मको सङ ख्यामा प्रनतनिनि छि ट गिुथ पिेछ । 

(३) उपनियम (२) बमोनर्म छि ट भएका प्रनतनिनिहरुले सािारण सभाको अन्तीम 
निणथय प्रमाणीत गिथ सके्नछि  । 

(४) उपनियम (३) बमोनर्म सािारण सभाको अन्तीम निणथय प्रमाणीत गिे सम्बन्धमा 
छि ट भएका प्रनतनिनिहरुका वीच मतक्यता हुि िसकेमा उपन्धस्थत प्रनतनिनिहरुको बहुमतबाट 
भएको निणथय बमोनर्म हुिेछ ।     

(५) उपनियम (१)  बमोनर्म हुिे सािारण सभाको वैठक देहाय बमोनर्म  गराउिु 
पिेछ :- 



6 
 
 

(क) संस्थाको कायथिेत्रलाई नवनभन्न इकाईमा सदस्य सङ ख्याको आिारमा 
नवभार्ि गिे,  

(ख)  सम्बन्धन्धत इकाईमा रहेका सदस्य सङ ख्याको आिारमा प्रनतनिनि सङ ख्या 
यनकि गिे, 

(ग)  यनकि भएको सङ ख्याको आिारमा प्रनतनिनि चयि गिे, र 
(घ)  सािारण सभाको समाि कायथ स चीमा इकाईमा रहेका सदस्यहरू बीच 

छलफल गिे र इकाईमा रहेका सदस्यहरूको िारणाको प्रनतनिनित्व 
चयि भएका प्रनतनिनिले गिे । 

(६) उपनियम (१) बमोनर्म हुिे सािारण सभाको बैठकमा सहभानगता सम्बन्धी अन्य 
व्यवस्था नवनियममा भएको व्यवस्था बमोनर्म हुिेछ । 

१२. सनमनतको बैठक : (१) सनमनतको बैठक अध्यिको निदेशिमा सनचवले बोलाउिेछ । 
(२) सनमनतको बैठक आवश्यकता अिुसार अध्यिले तोकेको नमनत, स्थाि र समयमा 

बसे्नछ  । 
तर दुई बैठकबीचको अवनि पै ौँतालीस नदिभन्दा बढी हुिु हुौँदैि । 
(३) बैठकको अध्यिता सनमनतको अध्यिले‚ निर् उपन्धस्थत िभएमा उपाध्यिले र 

निर्समेत उपन्धस्थत िभएमा सञ्चालकहरूमधे्यबाट चुनिएको  सदस्यले गिेछ । 
 (४)  उपनियम (२) को अवनिनभत्र बैठक िबोलाइएमा बहुमत सदस्यले हस्तािर गरी 

बैठक बोलाउि अध्यि समि नलन्धखत अिुरोि गिथ सके्नछि  र त्यस्तो अिुरोि प्राप्त भएमा 
अध्यिले सात नदिनभत्र बैठक बोलाउिुपिेछ । 

(५) उपनियम (४) बमोनर्म बैठक िबोलाइएको अवस्थामा बहुमत सञ्चालक सदस्यहरू 
उपन्धस्थत भई सञ्चालक सनमनतको बैठक बोलाउि सके्नछि  । 

(६) उपनियम (५) बमोनर्म बोलाइएको बैठकको अध्यिता उपन्धस्थत 
सञ्चालकहरूमधे्यबाट चुनिएको सञ्चालकले गिेछ । 

(७) सनमनतको बैठकको निणथय अध्यिता गिे व्यन्धक्तका सारै् बहुमत सञ्चालकबाट 
प्रमानणत गिुथपिेछ । 

(८) सनमनतको बैठकको गणप रक सङ ख्या सनमनतको तत्काल कायम रहेको क ल 
सदस्य सङ ख्याको बहुमत सदस्य सङ ख्या हुिेछ । 

(९)सामान्यतया सञ्चालकहरु सनमनतको सबै बैठकहरुमा उपन्धस्थत हुिु निर्हरुको 
कतथव्य हुिेछ । 

१३. सनमनतको काम‚ कतथव्य र अनिकार : ऐिको दफा ३२ मा उन्धल्लन्धखत काम, कतथव्य र अनिकारका 
अनतररक्त सनमनतको काम‚ कतथव्य र अनिकार देहाय बमोनर्म हुिेछ :- 

(क) संस्थाको समग्र कायथसञ्चालिमा सदस्यहरूको रचिात्मक सहभानगता 
सुनिनित गिे‚ 

(ख) सदस्यहरूलाई नियनमत रूपमा सहकारी नशिा प्रदाि गिे व्यवस्था 
नमलाउिे‚ 
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(ग) ऐि तर्ा यस नियमावली बमोनर्म हुिे निरीिण‚ अिुगमि कायथमा 
सहयोग पुर्याउिुका सारै् प्राप्त निदेशिहरूको कायाथन्वयिको व्यवस्था 
नमलाउिे‚ 

(घ) लेखा सुपररवेिण सनमनतबाट प्राप्त सुझावहरू कायाथन्वयि गिे, गराउिे‚  
(ङ) संस्थाको कायथसञ्चालिमा पारदनशथता कायम राखी सम्पनि शुिीकरण 

(मिी लाउन्डररङ्ग) निवारण सम्बन्धी प्रचनलत काि ि बमोनर्मका 
व्यवस्थाहरूको कायाथन्वयि गिे‚ गराउिे‚ 

(च) आवश्यकताअिुसार उपसनमनतहरू गठि, नवघटि तर्ा नर्मे्मवारी 
तोके्न, 

(छ) सदस्य तर्ा पदानिकारीहरूका लानग आचारसंनहता बिाई लाग  गिे‚ 
(र्) समय समयमा नियामक निकाय तर्ा अन्य संघहरुबाट प्राप्त निदेशिको 

पालिा गिे, 

(झ) संस्थाका सदस्यहरुले उठाएका नवषयहरुलाई गान्धम्भयथताका सार् 
सुिुवाई गिे, 

(ञ) संस्था सञ्चालि प्रकृयामा सदस्यहरु बीच नवभेद िहुिे गरी कायथ गिे 
गराउिे, 

  
(ट) नवनियममा उन्धल्लन्धखत अन्य कायथहरू गिे । 

१४. तदर्थ सनमनतको गठि : (१) ऐिको दफा ३६ को उपदफा (३) बमोनर्म सनमनत नवघटि भएमा 
संस्थाको दैनिक कायथ सञ्चालि गिथ र अको सनमनतको निवाथचि गराउि दताथ गिे अनिकारीले 
सदस्यहरूमधे्यबाट सात र्िाको एक तदर्थ सनमनत गठि गिुथ पिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोनर्म तदर्थ सनमनत गठि गदाथ देहाय बमोनर्मका आिार 
नलिुपिेछ :- 

(क) सदस्यको िाममा संस्थाको नतिुथपिे भाखा िाघेको ऋण वा 
अन्य बाौँकी बक्य ता रहेको हुि िहुिे‚ 

(ख) एकै पररवारका एकभन्दा बढी सदस्य सनमनतमा रहेको हुि 
िहुिे‚ 

(ग) सानबकमा कायम रहेको सनमनतको सदस्य वा त्यस्तो पररवारको 
सदस्य हुि िहुिे,  

(घ) उपलब्ध भएसम्म र्म्मा सदस्यको कन्धम्तमा तेिीस प्रनतशत 
मनहला हुिुपिे, 

(ङ) सहकारी सम्बन्धी ज्ञाि तर्ा तानलम प्राप्त व्यन्धक्तलाई 
प्रार्नमकता नदिुपिे । 
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१५. लेखा सुपररवेिण सनमनतका पदानिकारीको योग्यता : ऐिको दफा ३७ को उपदफा (१) 
बमोनर्मको लेखा सुपररवेिण सनमनतको संयोर्क तर्ा सदस्य हुि देहाय बमोनर्मको योग्यता 
पुगेको हुिुपिेछ :- 

(क)  सम्बन्धन्धत संस्थाको सदस्यता नलएको कम्तीमा तीि वषथ प रा भएको, 
तर प्रारन्धम्भक सािारण सभाबाट निवाथनचत हुिे लेखा सनमनतका 

संयोर्क तर्ा सदस्यहरूको हकमा यो खण्ड लाग  हुिेछैि ।  
(ख)  संस्थालाई नतिुथ, बुझाउिुपिे बेरुरु् वा भाखा िाघेको कर्ाथ वा बक्य ता 

रकम िरहेको, 
(ग)  संस्थाले आफैौँ  वा अन्य निकायको तफथ बाट आयोर्िा गररिे लेखापालि 

वा लेखापरीिणसौँग सम्बन्धन्धत तानलम नलएको। 
 

 

 

 

 

 

 

परिचे्छद-5 

बचर् र्था ऋणको परिचालन 

१६. सदस्यको रकम नफताथ : (१) सदस्यले सदस्यता त्याग गरेको अवस्थामा ऐिको दफा ४३ को 
उपदफा (१) बमोनर्म निर्ले पाउिुपिे देहायको रकम सदस्यता त्याग गरेको आनर्थक 

वषथकोलेखापरीिण प्रनतवेदि पाररत भएको तीस नदिनभत्र सम्बन्धन्धत संस्थाले निर्लाई नफताथ  
नदिुपिेछ :- 

(क) निर्को शेयरको अङ ्नकत म ल्य बराबरको रकम‚  
(ख) निर्ले भुक्तािी नलि बाौँकी शेयर लाभांश बापतको रकम,  
(ग) निर्ले भुक्तािी नलि बाौँकी संरनित प ौँर्ी नफताथ बापतको रकम । 

(२) उपनियम (१) मा रु्िसुकै कुरा लेन्धखएको भए तापनि संस्था घाटामा गएको 
अवस्थामा सञ्नचत घाटाको रकम शेयर प ौँर्ीबाट समािुपानतक रूपमा घटाई बाौँकी रहेको 
नहसाबमा मात्र सदस्यलाई नदिुपिे रकम कायम गरी नफताथ नदिुपिेछ । 

(३) ऐिको दफा ४३ को उपदफा (२) बमोनर्म संस्थामा र्म्मा गरेको बचत रकम 
सदस्यले मागेका बखत ब्यार्सनहत तुरुन्त नफताथ नदिुपिेछ । 

तर आवनिक बचतको रकम नििाथररत अवनि भुक्ताि भएपिात  नफताथ गिुथपिेछ । 
 

परिचे्छद-६ 

कोष सम्बन्धी व्यवस्था 

१७. संरनित प ौँर्ी नफताथ कोषबाट रकम नवतरण गिे आिार : (१) ऐिको दफा ४८ को उपदफा 
(३) बमोनर्म संरनित प ौँर्ी नफताथ कोषबाट सदस्यलाई रकम नवतरण गदाथ देहाय बमोनर्म 
वानषथक कारोबारको आिार नलिुपिेछ :- 
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(क) उत्पादक संस्थामा सदस्यले संस्थालाई नबिी गरेको उपर्को खररद 
म ल्य‚ 

(ख) नविीय संस्थामा सदस्यले र्म्मा गरेको बचत र नलएको ऋण रकममा 
नतरेको ब्यार्,  

(ग) उपभोक्ता सम्बन्धी संस्थामा सदस्यले संस्थासौँग खररद गरेको वसु्त वा 
सेवाको म ल्य‚ 

(घ) श्रनमक सम्बन्धी संस्थामा सदस्यले संस्थाबाट प्राप्त गरेको ज्याला‚  
(ङ) बहुउदे्दश्यीय संस्थामा खण्ड (क)‚ (ख), (ग) र (घ) मा उन्धल्लन्धखत 

आिार । 
(२) उपनियम (१) को खण्ड (क) मा रु्िसुकै कुरा लेन्धखएको भए तापनि उत्पादक 

संस्थाले सदस्यलाई आवश्यक सामग्री नबिी गरेकोमा त्यस्तो कारोबारलाई समेत गणिा गिथ 
सनकिेछ । 

(३) उपनियम (१) को खण्ड (ख) मा रु्िसुकै कुरा लेन्धखएको भए तापनि संस्थालाई 
बुझाउि पिे नकस्ता वा ऋणको भाखा िाघेकोमा आनर्थक वषथको अन्तसम्म त्यस्तो नकस्ता वा 
ऋण चुक्ता िगरेको सदस्यलाई त्यस्तो ऋणमा नतरेको ब्यार्को आिारमा संरनित प ौँर्ी नफताथ 
नदइिेछैि ।  

(४) उपनियम (१) को खण्ड (ख) बमोनर्म कोषको रकम नवतरण गिथ बचत रकमको 
लानग चालीस प्रनतशत र ऋणमा नतरेको ब्यार् रकमको लानग साठी प्रनतशत भार नदई गणिा 
गररिेछ । 

(५) गत आनर्थक वषथको कारोबारको संरनित प ौँर्ी नफताथ कोषको रकम चालु आनर्थक 
वषथनभत्र नवतरण गररसकु्नपिेछ । 

(६) उपनियम (५) बमोनर्म कुिै आनर्थक वषथमा नवतरण गरी बाौँकी रहेको रकम सोही 
आनर्थक वषथको अन्त्यमा र्गेडा कोषमा सािुथपिेछ । 

(७) सदस्यलाई नवतरण गिुथपिे संरनित प ौँर्ी नफताथकोषको रकम नवतरण िगरी अन्य 
प्रयोर्िमा खचथ गिथ पाईिेछैि । 

१८. अन्य कोषसम्बन्धी व्यवस्था : (१) संस्थाको कुिै वषथको खुद बचतको रकमबाट कम्तीमा पच्चीस 
प्रनतशत रकम ऐिको दफा ४७ बमोनर्मको र्गेडा कोषमा र्म्मा गरी बाौँकी रहेको रकमलाई 
शत प्रनतशत मािी सोबाट कम्तीमा पच्चीस प्रनतशत रकम ऐिको दफा ४८ बमोनर्म संरनित 
प ौँर्ी नफताथ कोष र श न्य दशमलव पाौँच प्रनतशतले हुि आउिे रकम ऐिको दफा ४९ बमोनर्म 
सहकारी प्रविथि कोषमा छुट्ट्याएर बाौँकी रहेको रकमलाई शतप्रनतशत मािी देहाय बमोनर्मका 
कोषहरूमा कम्तीमा पाौँच प्रनतशत रकमको दरले छुयाई नवतरण गिुथपिेछ :– 

(क)  सहकारी नशिा कोष, 
(ख)  शेयर लाभांश कोष, 
(ग)  कमथचारी बोिस कोष, 
(घ)  सहकारी नवकास कोष, 
(ङ)  घाटाप नतथ कोष, 
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(च)  सामुदानयक नवकास कोष, 
(छ)  ऐिको दफा ७६ बमोनर्म सािारण सभाले स्वीकृत गरेको न्धस्थरीकरण 

कोष, 
(र्) अन्य र्ोन्धखम व्यवस्थापि कोष। 

(२) उपनियम (१) को खण्ड (ग) बमोनर्मको कमथचारी बोिस कोषबाट रकम नवतरण 
गदाथ बढीमा तीि मनहिाको आिार तलब भन्दा बढी िहुिे गरी रकम नवतरण गिुथ पिेछ। 

१९. अनभलेख : (१) ऐिको दफा ५१ को उपदफा (२) बमोनर्म संस्थाले आफ्िो कायथसञ्चालिको 
अनभलेखका सारै् आफ ले गरेको कारोबारको लेखा नवभागले तोकेको तररका र ढाौँचामा समेत 
राख्िु पिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोनर्म अनभलेखीकरण तर्ा लेखापालि गदाथ अन्य कुराका 
अनतररक्त देहायका नकताब‚  खाताबही तर्ा नववरणसमेत राख्िुपिेछ :- 

(क)  अिुस ची-३ बमोनर्मको सदस्यता दताथ नकताब, 
(ख)  प्रारन्धम्भक सािारण सभा‚ सािारण सभा‚ नवशेष सािारण सभा र 

सनमनत‚ लेखा सुपररवेिण सनमनत‚ उपसनमनतहरूका बैठकहरूको 
छुट्टाछुटै्ट कारबाही नकताब‚ 

(ग)  िगदी बही‚ 
(घ)  संस्थाले अन्य कुिै व्यन्धक्त वा संस्था वा सङ ्घ वा निकायसौँग कुिै 

कारोबार गरेको भए त्यस्तो कारोबार देखाउिे दताथ नकताब‚ 
(ङ)  शेयर दताथ नकताब‚ 
(च)  मालसामािको म ज्दात (स्टक) दताथ नकताब‚ 
(छ)  ऋण लेिदेि दताथ नकताब‚ 
(र्)  बेरुरु् एवं सम्परीिण खाता‚ 
(झ)  आम्दािी‚ खचथ‚ सम्पनि र दानयत्वसम्बन्धी अलग-अलग खाता तर्ा 

सहायक खाताहरू‚ 

(ञ)  नहसाब परीिण स ची‚ आय-व्यय र न्धस्थनत नववरण पत्र‚   
(ट)  समय-समयमा गाउौँ कायथपानलकाले तोनकनदएको अन्य अनभलेख एवं 

खाताहरू । 
(३) पाौँच करोड रुपैयाौँभन्दा बढी र्ायरे्र्ा भएका संस्थाले उपनियम (१) बमोनर्म 

राख्िुपिे अनभलेख तर्ा लेखा नवभागले तोकेबमोनर्मको नििाथरक प रा भएको नवद युतीय उपयोग 
कायथिमनणका (एन्धिकेशि सफ्टवेयर) मा समेत अनिवायथ व्यवन्धस्थत गिुथपिेछ ।   

(४) संस्थाले आफ्िो संस्थागत तर्ा व्यावसानयक कारोबारको नववरण  नवभागले तोकेको 
व्यवस्थापि स चिा प्रणालीमा समेत प्रनवष्ट् गिुथपिेछ ।  

तर यसमा लेन्धखएको कुिै कुराले सदस्यको व्यन्धक्तगत बचतलगायतका प्रचनलत काि ि 
बमोनर्म गोप्य रहिे स चिा अलगै्ग संरिण गिथ बािा पुर्याएको मानििेछैि ।  
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(५) संस्थाले आिारभ त अनभलेख तर्ा कारोबारको नहसाबनकताब पृष्ठसुरिा (ब्याकअप) 
व्यवस्था सनहत संरिण गिुथपिेछ । 

 

 

परिचे्छद-७ 

छुट, सुववधा ि सहवलयर्  
२०.  छुट, सुनविा र सहुनलयताः  (१) ऐिको दफा ५७ बमोनर्म संस्थालाई संघीय काि ि बमोनर्म 

प्राप्त हुिे छुट, सुनविा र सहुनलयतका  अनतररक्त तोनकएको मापदण्ड प रा गिे  संस्थालाई 
गाउौँपानलकाले देहायबमोनर्मको कायथका लानग छुट, सुनविा, नवनिय अिुदाि तर्ा सहुनलयत 
प णथ ऋण, प्रानवनिक सहयोग र परामशथ सेवा उपलब्ध गराउि सके्नछाः - 

(क) संस्थाको्भवि्निमाथण्गिथ, 

(ख) उत्पादि्प्रविथि्सम्बन्धी्कृयाकलाप्सञ्चालि्गिथ, 

(ग) वसु्त्संकलि,्नवतरण्र्वर्ारीकरणका्कृयाकलाप्सञ्चालि्गिथ, 

(घ) मनहला् मात्र् आवि् रहेको् तर्ा् लनित् वगथद्वारा् सञ्चानलत् संस्था् माफथ त् तोनकएको्

मापदण्ड्अिुसार-्सदस्यहरुलाई्ऋण्प्रवाह्गिथ, 

(ङ) नपछनडएका्वगथ्तर्ा्कमर्ोर्आनर्थक्अवस्था्भएका्व्यन्धक्तलाई्सहकारीमा्आवि्

गरी्निर्हरुको्आनर्थक्अवस्था्सुिारका्कायथिम्सञ्चालि्गिथ, 

(च) कृनष्उपर््वेचनवखि्तर्ा्उपभोक्ता्भण्डार्सञ्चालि्गिथ, 

(छ) एकीकरणमा्र्ािे्सहकारी्सौँस्थाको्संस्थागत्सुदृढीकरण्गिथ, 

(र्) संस्था्एबं्सहकारीका्सदस्यको्िेमता्नवकासका्कृयाकलाप्सञ्चालि्गिथ । 

(२) उपरोक्त्छुट,् सुनविा्र्सहुनलयत्उपलब्ध्गराउि्गाउौँपानलकामा्एक्सहकारी्

नवकास्कोषको्स्थापिा्गरी्गाउौँ ्पानलकाले्वानषथक्रुपमा्आवश्यक्रकमको्प्रवन्ध्गिथ्सके्नछ्। 

(३)्उपनियम्(१)्बमोनर्म्छुट,्सुनविा्र्सहुनलयत्प्रान्धप्तका्लानग्नसफाररस्गिे्शतथ, आिार्

र्प्रनिया्गाउौँपानलकाले्तोके्बमोनर्म्हुिेछ्। 

(४) संस्थाको् उदेश्य् अिुरुपको् कायथ् गिथ् छुट,् सुनविा् र् सहुनलयतका् लानग््

गाउौँपानलकाले्सम्बन्धन्धत्निकायमा्नसफाररश्गरर्पठाउि्सके्नछ्। 

 

 

परिचे्छद-८ 

ऋण असुली र्था बााँकी बक्यौर्ा 

२१. ऋण तर्ा बाौँकी बक्य ता असुली : (१) ऐिको दफा ५८ बमोनर्म  संस्थाको ऋण र दफा ६१ 
बमोनर्म  संस्थाको बाौँकी बक्य ता असुलउपर गिुथपिे व्यन्धक्तको र्ायरे्र्ा नललाम नबिी गरी 
असुलउपर गदाथ सम्बन्धन्धत संस्थाले देहायको कायथनवनि अपिाउिुपिेछ :-  

(क)  बाौँकी बक्य ता नतिुथ, बुझाउिुपिे ठहर भएको व्यन्धक्तको िाममा बाटोको 
म्यादबाहेक पै ौँतीस नदिनभत्र नतिुथ, बुझाउिुपिे रकम नतिथ, बुझाउि वा 
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रकम नतरी, बुझाइसकेको भए त्यसको प्रमाण पेश गिथ आउिु भिी 
म्याद र्ारी गरी पठाउिे, 

(ख)  खण्ड (क) बमोनर्म म्याद र्ारी गररएकोमा म्यादनभत्र नतिुथ बुझाउिुपिे 
रकम नतिथ, बुझाउि िआएमा वा नतरी, बुझाइसकेको प्रमाण पेश 
िगरेमा निर्को िाममा नललाम नबिी गिे स चिा प्रकाशि गिे, 

(ग)  नितो राखेको घर, र्ग्गा, र्नमि मालपोत कायाथलयबाट रोक्का 
िगराइएको भएमा रोक्का गिथ लगाई त्यसको प्रमाण राख्िे, 

(घ)  नितो राखेको चलअचल सम्पनिको नललाम नबिी गदाथ नितोको नववरण, 

निर्ले बुझाउिुपिे सावाौँ, ब्यार् र हर्ाथिाको रकमसमेत उले्लख गरी 
चल सम्पनि भए पन्ध्र नदि र अचल सम्पनि भए पै ौँतीस नदिको म्याद 
नदई उक्त म्याद नभत्र नतिुथ बुझाउिुपिे रकम िबुझाएमा नितो नललाम 
नबिी गरी सावाौँ, ब्यार् र हर्ाथिाको रकम असुलउपर गररिे बारेको 
स चिा सम्बन्धन्धत व्यन्धक्तलाई बुझाई संस्थाको कायाथलय‚ स्थािीय तहको 
सम्बन्धन्धत वडा कायाथलय र सावथर्निक स्थािमा टाौँसु्नका सारै् स्थािीय 
वा रानष्ट्र य स्तरको कुिै एक दैनिक पनत्रकामा स चिा प्रकाशि गिे, 

तर, सम्बन्धन्धत व्यन्धक्तलाई स चिा बुझाउि िसनकएको वा निर् 
फेला िपरेको खण्डमा दैनिक पनत्रकामा प्रकानशत स चिा बमोनर्म 
नललाम नबिीको प्रनिया अगानड बढाउि बािा पिेछैि । 

(ङ)  नितो नललाम नबिी गदाथ कायाथलय खुल्िे समयदेन्धख सुरु गरी बन्द 
हुिसमयभन्दा एक घण्टाअगानड समाप्त गिुथपिे,  

तर नललाम नबिी हुिे भिी तोनकएको नदि नबदा पिथ गएमा 
त्यसको भोनलपल्ट सोही स्थाि र समयमा नललाम नबिी गिुथपिेछ ।  

(च)  नितो नललाम नबिी गदाथ नललाम गररिे चलअचल सम्पनि रहेको 
सम्बन्धन्धत वडाको प्रनतनिनि‚ मालपोत कायाथलय वा गाउौँपानलकाको 
मालपोत नवषय हेिे कमथचारी‚ सम्बन्धन्धत नवषयका प्रानवनिक‚ सम्बन्धन्धत 
संस्थाको व्यवस्थापक सनहतको सनमनतले चलिचल्तीको मोल कायम 
गरी सोही रकमबाट डाौँक बढाबढ गरी सुरु गिुथपछथ  तर्ा डाौँक बोल्ि 
उपन्धस्थत भई डाौँक बढाबढ गिे व्यन्धक्तहरू मधे्य सबैभन्दा बढी डाौँक 
बोल्िे व्यन्धक्तको िाममा नललाम नबिी स्वीकृत गिे,  

तर सञ्चालक सनमनतका पदानिकारी‚ लेखा सुपररवेिण 
सनमनतका पदानिकारी‚ उपसनमनतका पदानिकारी‚ संस्थामा कायथरत 
कमथचारी र निर्का िनर्कका िातेदारले डाौँक बढाबढमा भाग नलि 
पाउिेछैि ।    

(छ)  डाौँक बोल्ि सुरु गरी बढाबढ गिेले डाौँक अङ ्क बोलेपनछ संस्थाको 
नवनियम वा आन्तररक कायथनवनिमा तोनकएबमोनर्मको ढाौँचाको 
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फाराममा निर्ले बोलेको अङ ्क स्पष्ट् खोली निर्को सहीछाप  गराउिे 
। 

(२) उपनियम (१) बमोनर्म नललाम नबिी गदाथ नर्ल्ला प्रशासि कायाथलय वा नललाम 
नबिी हुिे ठाउौँ िनर्क कुिै सरकारी कायाथलय भए सो कायाथलय र वडा कायाथलयका 
प्रनतनिनिलाई सािी राखी मुचुल्का गराउिुपिेछ ।   

(३) नलन्धखतरूपमा अिुरोि गदाथ समेत उपनियम (२) बमोनर्मको कुिै कायाथलयको 
प्रनतनिनि उपन्धस्थत िभएमा उपन्धस्थत प्रनतनिनि र वडा कायाथलयका प्रनतनिनिलाई सािी राखी 
नललाम नबिी गिुथपिेछ ।   

(४) रु्ि व्यन्धक्तको चलअचल सम्पनि नललाम नबिी गररिे हो सो व्यन्धक्तलाई नललाम 
नबिी हुिे समय र ठाउौँ तोकी उपन्धस्थत हुिे स चिा पठाउिुपिेछ ।  

तर त्यसरी नललाम नबिी हुिे नदि सरोकारवाला व्यन्धक्त उपन्धस्थत िभएमा पनि नललाम 
नबिी गिथ बािा पुगेको मानििेछैि ।  

२२. नललाम नबिी स्थनगत गिथ सके्न : नियम २१ बमोनर्म नललाम नबिीको स चिा प्रकानशत 
भइसकेपनछ ऋणी सदस्यले कर्ाथ चुक्ता गिथ आएमा वा सनमनतले तोनकनदएको रकम र्म्मा गरी 
निनित अवनिनभत्र कर्ाथ चुक्ता गिथ ऋणी सदस्य र संस्था बीच सहमनत भई नललाम नबिी 
स्थनगत गिुथपिे देन्धखएमा नललाम नबिीको स चिा प्रकानशत गिे संस्था वा दताथ गिे अनिकारीले 
त्यस्तो नललाम नबिी केही समयका लानग स्थनगत गिथ सके्नछ ।   

२३. असुलउपर हुि िसकेको रकम अरू र्ायरे्र्ाबाट असुलउपर गिे : (१) नितो राखेको सम्पनि 
नललाम नबिी गदाथ आएको रकमबाट सावाौँ, ब्यार् र हर्ाथिाको रकम असुलउपर हुि िसकेमा 
ऐि तर्ा प्रचनलत काि िबमोनर्म बाौँकी बक्य ता असुलउपर गिुथपिे व्यन्धक्तको हकभोगको अन्य 
र्ायरे्र्ाबाट नियम २१ मा उन्धल्लन्धखत कायथनवनि अपिाई नललाम नबिी गरी असुलउपर गिुथपिेछ 
।   

(२) मोहीले नलएको ऋणको हकमा निर्ले कमाएको बाली नललाम नबिी गरी सावाौँ, 
ब्यार् र हर्ाथिाको रकम असुलउपर गिुथपिेछ ।  

(३) उपनियम (१) र (२) बमोनर्म नललाम नबिी गदाथ नललाम नबिी हुिे नदिसम्मको 
सावाौँ, ब्यार् र हर्ाथिाको रकम असुलउपर गरी बाौँकी हुि आएको रकम सरोकारवाला व्यन्धक्तलाई 
नफताथ नदिुपिेछ । 

२४. नललाम सकािे व्यन्धक्तबाट रकम असुल गिे : (१) नललाम नबिीको कायथ सनकिासार् नललाम 
सकार गिे व्यन्धक्तबाट सकार गरेको म ल्यको दश प्रनतशत रकम सोही नदि िर टीको रूपमा 
नलई राख्िुपिेछ र बाौँकी िबे्ब प्रनतशत रकम नललाम सकारेको नमनतले सात नदिनभत्र 
बुझाइसकु्नपिेछ तर्ा सो म्यादनभत्र िबुझाएमा िर टीबापत राखेको रकम र्फत हुिे व्यहोराको 
कागर् गराइराख्िुपिेछ ।  

(२) नललाम सकािे व्यन्धक्तले सकार गरेको म ल्यको दश प्रनतशत रकम सोही नदि 
िबुझाएमा निर्पनछ सबैभन्दा बढी डाौँक बोल्िे व्यन्धक्तको िाममा नललाम सदर गिुथपिेछ ।   

(३) नललाम सकार गिे व्यन्धक्तले यस नियमबमोनर्म सकार गरेको प रा म ल्य बुझाएमा 
निर्को िाउौँमा सो र्ायरे्र्ामा प्रचनलत काि िबमोनर्म रनर्ष्ट्र ेशि वा दान्धखल खारेर्समेत 
गररनदिका लानग  संस्थाले सम्बन्धन्धत कायाथलयमा लेखी पठाउिुपिेछ ।  
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२५. नललाम नबिी िभएमा र्ायरे्र्ा संस्थाको स्वानमत्वमा रहिे : नियम २१ र नियम २३ बमोनर्म 
नललाम नबिी गिुथपिे र्ायरे्र्ा नललाम नबिी गदाथ कसैले िसकारेमा संस्थाले उक्त र्ायरे्र्ाको 
स्वानमत्व आफ मा नलि सके्नछ र त्यस्तो न्धस्थनतमा सम्बन्धन्धत कायाथलयहरूले  संस्थाको 
र्िाउबमोनर्म आफ्िो कायाथलयमा रहेको से्रस्तामा तदिुसार रनर्ष्ट्र ेशि वा दान्धखल खारेर् 
गररनदिुपिेछ ।  

२६. र्ायरे्र्ा नफताथ नदिुपिे : नियम २५ बमोनर्म संस्थाको िाममा कायम हुि आएको र्ायरे्र्ा 
छ मनहिानभत्र सम्बन्धन्धत ऋणी सदस्यले आफ ले नतिुथ बुझाउिुपिे सावाौँ र अनघल्लो नदिसम्मको 
ब्यार्‚ हर्ाथिा र नललाम प्रनियासौँग सम्बन्धन्धत खचथसमेत चुक्ता गरी नफताथ नलि चाहेमा सम्बन्धन्धत  
संस्थाले आवश्यक प्रकृया पुर्याई नफताथ नदिुपिेछ । 

 

 

परिचे्छद-९ 

एकीकिण, ववघटन ि दर्ाा खािेज 

२७. संस्थाको एकीकरण : (१) ऐिको दफा ६५ बमोनर्म दुई वा दुईभन्दा बढी संस्थाहरू 
एकीकरण गदाथ देहायका शतथ बने्दर्हरू प रा भएको हुिुपिेछ :- 

(क)  कायथिेत्र एक अकाथसौँग खनिएको वा र्ोनडएको हुिुपिे, 

(ख)  एकै नवषय वा प्रकृनतका संस्था हुिुपिे वा फरक नवषय वा प्रकृनतका 
भए तापनि म लताः  एकै नवषयमा प्रनतस्पिाथ भएको हुिुपिे,  

(ग)  सदस्यको प्रत्यि सहभानगता एवं लोकतान्धन्त्रक नियन्त्रण कायम रहिुपिे 
। 

(२) उपनियम (१) बमोनर्म एकीकरण गदाथ सािारणतया म रु्दा संस्थाको कायथिेत्रको 
आिारमा गाउौँपानलकाको वडा वा गाउौँपानलकाको िेत्रनभत्र पिे गरी गिुथपिेछ ।  

 (३) मनहलामात्र सदस्य रहिे संस्था मनहलामात्र सदस्य रहिे संस्थामा एकीकरण गिथ 
प्रार्नमकता नदिुपिेछ । 

तर नवशेष रूपमा नपछनडएका समुदायमा स्थानपत संस्थाको साङ ्गठनिक गनतशीलतामा 
असर पिे गरी एकीकरण गररिे छैि ।  

 (४) एकीकरणका अन्य शतथ, आिार र प्रनिया गाउौँपानलकाबाट स्वीकृत कायथनवनिमा 
व्यवस्था भएबमोनर्म हुिेछ । 

२८. संस्थाको नवभार्ि : (१) ऐिको दफा ६५ बमोनर्म  संस्थाको नवभार्ि गरी दुई वा दुईभन्दा 
बढी संस्थाहरू कायम गदाथ देहायका शतथहरू प रा भएको हुिुपिेछ :- 

(क)  वचत तर्ा ऋणको मुख्य कारोबार भएको संस्थाको हकमा सो को 
कायथिेत्र   एक वडाभन्दा बढी भएको, 

(ख) नवभार्िको प्रकृयाबाट स्थािीयकरण गदाथ संस्थाहरूको कायथसञ्चालिमा 
सदस्यहरूको सनिय सहभानगता तर्ा लोकतान्धन्त्रक नियन्त्रण कायम 
रहिे अवस्था भएको । 



15 
 
 

 (२) संस्था नवभार्ि गदाथ म रु्दा कारोबारको प्रकृनतअिुसार नवषयगत वगीकरण नमल्िे 
गरी फरक-फरक भ गोनलक कायथिेत्र कायम राखी नवभार्ि गिथ सनकिेछ । 

(३) दताथ गिे अनिकारीले संस्थाहरूको एकीकरण वा नवभार्िको नसलनसलामा सम्बन्धन्धत 
नर्ल्ला सङ ्घको राय नलि सके्नछ । 

(४) नवभार्िका अन्य शतथ, आिार र प्रनिया गाउौँपानलकाबाट स्वीकृत कायथनवनिमा 
व्यवस्था भएबमोनर्म हुिेछ ।  

२९. प वथ-सहमनत नलिुपिे : नियम २७ वा २८ मा रु्िसुकै कुरा लेन्धखएको भए तापनि िेपाल सरकार, 
प्रदेश सरकार वा सानवक स्थािीय तह वा गाउौँपानलकाको कायाथलय, निकाय, बैङ ्क, नविीय 
संस्था वा दातृ-निकायको ऋण, अिुदाि वा अन्य प्रकारको सहयोग रकम वा रे्र्ा रहेका 
संस्थाको एकीकरण वा नवभार्ि गदाथ त्यस्तो संस्थाले सम्बन्धन्धत निकायको प वथ-सहमनत नलिुपिेछ  
। 

 

 

 

परिचे्छद-१० 

वलविडेशन सम्बन्धी व्यवस्था 

३०. नलनिडेटरको नियुन्धक्त : (१) ऐिको दफा  को उपदफा (२) बमोनर्म संघीय काि िमा 
तोनकएको रुपैयाौँसम्मको सम्पनि भएको संस्थाको हकमा दताथ गिे अनिकारीले आफु 
मातहतको अनिकृत कमथचारीलाई नलनिडेटर नियुक्त गिथ सके्नछ । 
  (२) उपनियम (१) बमोनर्म नियुक्त नलनिडेटरलाई दताथ गिे अनिकारीले नलनिडेशि 
सम्बन्धी कायथमा आवश्यक निदेशि नदि सके्नछ । 

३१. नलनिडेटरको काम, कतथव्य र अनिकार : (१) ऐिको दफा ६६ बमोनर्म दताथ खारेर् भएको 
संस्थाको नलनिडेटरको काम, कतथव्य र अनिकार देहाय बमोनर्म हुिेछ :- 

(क)  नवघटि भएका संस्थाबाट असुल हुि बाौँकी रहेको रकम चुक्ता गिथका 
लानग सो संस्थाका हालवाला वा सानबकवाला सदस्यहरू वा मृत 
सदस्यहरूको र्ायरे्र्ाबाट बाौँकी रकम नियम २१ र नियम २३ 
बमोनर्म असुलउपर गिे, 

(ख)  नवघटि भएका संस्थासौँग कुिै साहुको कुिै रकम बाौँकी लानगराखेको 
रहेछ र सो संस्थाकै नहसाबनकताबमा चढाइएको रहेिछ भिे त्यस्ता 
साहुलाई यो यनत म्यादनभत्र सो रकमको दाबा गिथ आउिु भिी वा सो 
बाौँकी लागेको प्रमानणत िभएसम्म त्यनत रकम नवतरण िगररयोस  भिी 
दाबी गिथ आउिु भिी स चिा र्ारी गिे,   

(ग)  साहुहरू मधे्य कसलाई प्रार्नमकता नदिे भने्न प्रश्ि उठेमा त्यसको 
निणथय गिे, 

(घ)  संस्था नवघटि गिे नसलनसलामा संस्थाको र्ायरे्र्ा र्म्मा गिे र नवतरण 
गिे सम्बन्धमा आवश्यक निदेशि नदिे, 
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(ङ)  संस्थाले गरेको वा संस्थाको नवरुिमा गररएको दाबीको सम्बन्धमा दुवै 
पिबीचमा नमलापत्र गराउिे, 

(च)  नवघटिका लानग आवश्यक देखेमा सदस्यहरूको बैठक  बोलाउिे, 
(छ)  संस्थाको खाताबही, कागर्ात, नलखत र र्ायरे्र्ाको नर्म्मा नलिे, 
(र्)  संस्थाको सम्पनि बेचनबखि गिे, 
(झ)  सरोकारवालाहरूसौँग समेतको परामशथमा संस्थाको र्ायरे्र्ा नवतरण 

गिे योर्िा तयार गरी त्यसको नवतरण गिे ।  
(२) उपनियम (१) बमोनर्मको अनिकारको प्रयोग गदाथ नलनिडेटरले आवश्यक सम्झेमा 

सहाकारी संस्थाको गठि, काम, कतथव्य, सम्पनि वा अन्य कुराको सम्बन्धमा आवश्यक र्ािकारी 
प्राप्त गिथ पि, नवपि, सािीहरू र संस्था वा सङ ्घको कुिै कमथचारीलाई आफ समि उपन्धस्थत 
गराई सोिपुछ गिथ सके्नछ ।  

३२. नलनिडेशि नियन्त्रण गिे दताथ गिे अनिकारीको अनिकार : नियम ३१ बमोनर्मको अनिकार 
प्रयोग गरी नलनिडेटरले गरेको कामलाई रनर्ष्ट्र ारले दोहर्याई हेरी देहायबमोनर्म गिथ सके्नछ :-  

(क)  निदेशिनवपरीत नलनिडेटरले र्ारी गरेको आदेश खारेर् गिथ‚ बदल्ि 
वा आवश्यकतािुसार अको आदेश र्ारी गिथ,  

(ख)  संस्था वा सङ ्घको खाताबही, कागर्ात, नलखत र र्ायरे्र्ाहरू पेस 
गराउि,  

(ग)  नियम ३१ बमोनर्मको नलनिडेटरको अनिकारमा आफ लाई उपयुक्त 
लागेको हद-बने्दर् तोनकनदि,  

(घ)  नलनिडेटरले र्ाौँचेको नहसाबनकताबको प्रनतवेदि नलि,  

(ङ)  नियम ३१ को खण्ड (ङ) बमोनर्म नमलापत्र गराउिे र खण्ड (झ) 
बमोनर्म र्ायरे्र्ा नवतरण गिे सम्बन्धमा सामान्य नसिान्त नििाथरण 
गररनदि,  

(च)  नलनिडेटरले पाउिे पाररश्रनमक एवं भिाको निनमि आवश्यक निदेशि 
नदि,     

(छ)  नलनिडेटरलाई पदबाट हटाई अको नियुक्त गिथ।   
३३. दानयत्व भुक्तािी : (१) ऐिको दफा ६६अन्तगथत दताथ खारेर् वा नवघटि भएको संस्थाको कोषबाट 

देहाय बमोनर्मको प्रार्नमकता िमअिुसार देहायको कायथका लानग खचथ गिथ   सनकिेछ :- 
(क)  नवघटिको कामको निनमि भएका खचथहरू फर्छ्यौट गिथ,  
(ख)  सदस्यलाई बचतको रकम भुक्तािी गिथ‚ 

(ग) कमथचारीको तलब भिा नदि,  

(घ)  ऋण भुक्तािी गिथ,  
(ङ)  अन्य भुक्तािी नदिुपिे रकमहरू नदि,  

(च)  शेयर प ौँर्ी नफताथ नदि,  
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(छ)  लाभांश िबाौँनडएको समयर्नतको हकमा लाभांश नवतरण गिथ ।   
(२) कुिै संस्थाको नवघटिको काम समाप्त भइसकेपनछ पनि सो संस्थाको कुिै साहुले 

पाउिुपिे रकम नलि िआएमा नवघटिको काम समाप्त भएको नमनतले तीि मनहिानभत्र उक्त 
संस्थाको कोषउपर त्यस्तो साहुले आफ ले पाउिुपिे रकमको लानग दाबी गररसकु्नपिेछ र सो 
म्याद िाघेपनछ परेको दाबी उपर कुिै कारबाही हुिेछैि ।  

 

 

परिचे्छद-११  

वनिीक्षण र्था अनुगमन 

३४. िेपाल राष्ट्र  बैङ ्कले निरीिण तर्ा नहसाबनकताब र्ाौँच गिथ सके्न : (१) ऐिको दफा ७१ 
कोउपदफा (२) बमोनर्म िेपाल राष्ट्र  बैङ ्कले गाउौँपानलका कायथिेत्र भएका  पचास करोड 
रुपैयाौँभन्दा बढीको बचत तर्ा ऋणको कारोबार गिे  संस्थाको निरीिण वा नहसाबनकताब 
र्ाौँच गिथ‚ गराउि सके्नछ ।  

(२) दताथ गिे अनिकारीले उपनियम (१) बमोनर्म िेपाल राष्ट्र  बैङ ्कबाट भएको निरीिण 
वा नहसाबर्ाौँच प्रनतवेदिका नसफाररसहरूको कायाथन्वयिको व्यवस्था नमलाउिेछ ।  

३५. निरीिण तर्ा अिुगमि सम्बन्धी नवशेष व्यवस्था : (१) ऐिको दफा ७३ को उपदफा (१) 
बमोनर्म बचत तर्ा ऋणको मुख्य कारोबार गिे देहायका संस्थाको हकमा देहायबमोनर्म सघि 
अिुगमि गिे व्यवस्था नमलाउि सनकिेछ :- 

(क) गाउौँपानलकाको नियमि िेत्रानिकारनभत्रका पाौँच करोड रुपैयाौँ सम्मको 
बचत दानयत्व भएका संस्थाको गाउौँ कायथपानलकाबाट, 
तर, 

उप नियम्(क) मा रु्िसुकै व्यहोरा उले्लख भए तापनि गाउौँपानलका 
नियमि िेत्रानिकार नभत्रका र्नतसुकै वचत दानयत्व भएको संस्थाको 
नियमि गाउौँपानलकाबाट गिथ वािा पुगेको मानििे छैि । 

(ख) गाउौँपानलकाको नियमि िेत्रानिकार नभत्रका पाौँच करोड भन्दा बढी 
बचत दानयत्व भएका संस्थाको सघि अिुगमि संघीय काि ि बमोनर्म 
हुिेछ ।  

(२) गाउौँपानलका नियमि िेत्रानिकारमा पिे बचत तर्ा ऋणको मुख्य कारोबार 
गिे संस्थाले यो नियमावली प्रारम्भ भएको नमनतले एक वषथ नभत्र संघीय 
मन्त्रालयले सहकारी सम्बन्धी स्वीकृत गरेको एकीकृत व्यवस्थापि स चिा 
प्रणालीमा आबि भइसकु्नपिेछ ।  

 

 

परिचे्छद-1२  

ववववध 

३६. दताथगिे अनिकारीको काम, कतथव्य र अनिकार : (१) ऐिमा उन्धल्लन्धखत काम, कतथव्य र 
अनिकारको अनतररक्त दताथ गिे अनिकारीको काम, कतथव्य र अनिकार देहायबमोनर्म हुिेछ 
:– 
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(क)  संस्था दताथ गिथका लानग परेको दरखास्तउपर आवश्यक र्ाौँचबुझ गरी 
संस्था दताथ गिे र दताथको प्रमाणपत्र नदिे‚  

(ख)  ऐि र यस नियमावलीको अिीिमा रही संस्थाले आफ्िो कायथसञ्चालि 
गिथ बिाएको नवनियम स्वीकृत गिे‚   

(ग)  ऐि र यस नियमावलीको अिीिमा रही संस्थाको एकीकरण, नवभार्ि 
तर्ा कायथिेत्र पुिाः  नििाथरणसम्बन्धी कायथ गिे, 

(घ)  नियनमत रूपमा संस्थाको निरीिण तर्ा नहसाबनकताब र्ाौँच गिुथका 
सारै् स्थानपत स चिा प्रनतवेदि प्रणालीका आिारमा संस्थाहरूको 
निरन्तर अिुगमि गरी आवश्यक निदेशि नदिे‚ 

(ङ)  संस्थाहरूको लेखापरीिणको नियनमत अिुगमि गरी नििाथररत 
अवनिनभत्र लेखापरीिण िगराउिे संस्थाहरूको लेखापरीिण गराउिे‚ 

(च)  नवपन्न ग्रामीण मनहला, अपाङ ्गता भएका व्यन्धक्त, मुक्त कमैया, मुक्त 
हनलया, भ मीहीि कृषक, बेरोर्गार श्रनमक र दनलत तर्ा अल्पसङ ्ख्यक 
र्िर्ानतसमेतका सीमान्तकृत सम हको सहकारी खेतीपाती वा सदस्यको 
श्रम वा सीपमा आिाररत स्व-रोर्गारीका उद्योगिन्दा प्रविथि गिथ 
योर्िा तर्ा कायथिम तरु्थमा गरी स्वीकृत भए बमोनर्म कायाथन्वयि 
गिे‚ 

(छ)  सहकारी व्यवसाय‚ कृनष उपर्को म ल्य शृङ ्खला नवकास एवं 
तत्सम्बन्धी अन्तरसहकारी कारोबारका  आयोर्िाहरूलाई सहयोग 
पुर्याउिे‚  

(र्) सहकारी नशिा तर्ा तानलम नियाकलापहरूको तरु्थमा‚ सञ्चालि तर्ा 
नवस्तारका कायथहरूको समन्वय गिे‚ 

(झ)  संस्थाहरूको नवकास‚ सहकारी नसिान्त‚ म ल्य मान्यताहरूको प्रचलि 
तर्ा संस्थाहरूमा सुशासि कायम गराउिका लानग आवश्यक निदेशि 
गिे‚ 

(ञ)  ऐि‚ यस नियमावलीअन्तगथत बिेका निदेनशका‚  मापदण्ड‚ कायथनवनि 
तर्ा नवनियमबमोनर्म कायथ िगिे संस्थाहरूलाई ऐिमा भएको व्यवस्था 
बमोनर्म र्ररबािा तर्ा अन्य कारबाही गिे‚ 

(ट)  आनर्थक वषथ समाप्त भएको तीि मनहिानभत्र संस्थाको वानषथक निरीिण 
प्रनतवेदि मन्त्रालयमा पेस गिे‚ 

(ठ) निषृ्कय अवस्थामा रहेका साझा संस्थाहरूलाई सकृय बिाउि आवश्यक 
कायथ गिे, 

(ड) आवश्यक मापदण्ड नििाथरण गरी संस्थाको सेवा केन्द्र, सङ्कलि केन्द्र 
तर्ा नबिी केन्द्र सञ्चालिको स्चीकृनत नदिे, 

(ढ)  ऐि‚ यस नियमावली र अन्तगथत बिेका निदेनशका‚  मािदण्ड‚ कायथनवनि 
तर्ा मन्त्रालयबाट प्राप्त निदेशिबमोनर्मका अन्य कायथहरू गिे ।   
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(2) दताथ गिे अनिकारीले ऐि तर्ा यस नियम बमोनर्म आफ लाई प्राप्त 
अनिकारहरूमधे्य केही अनिकार आवश्यकता अिुसार आफ मातहतका अनिकृतलाई प्रत्यायोर्ि 
गिथ सके्नछ । 

३७. अन्तरसहकारी कारोबार : (१) ऐिको दफा ९४ बमोनर्म अन्तरसहकारी कारोबार गदाथ संलग्न 
संस्थाहरूको नवनियममा नििाथररत सदस्यहरूको आवश्यकताको आिार नलएको    हुिुपिेछ ।  

(२) स्थािीय उत्पादिको म ल्य शृङ ्खला नवकाससौँग सम्बन्धन्धत अन्तरसहकारी 
कारोबारलाई बढवा नदिे गरी संघसौँग संयोर्ि गिथ सके्नछ । 

(३) अन्तरसहकारी कारोबारमा संलग्न नवनभन्न संस्थाहरूले आफ्िा सदस्यहरूबाट 
उत्पानदत उपर् अग्रणी संस्था (नलड को-अपरेनटभ) को अविारणाबाट कुिै एक संस्थामाफथ त 
सङ्कलि‚ प्रशोिि एवं बर्ारीकरण गिे व्यवस्था नमलाउिे गरी एकीकृत योर्िा सञ्चालि गिथ 
सके्नछि  ।  

 (४) संस्थाले नवनियममा व्यवस्था गरी नवद युतीय प्रणाली माफथ त  आफ्िा सदस्यले िेपाल 
भरको कुिै संस्थाबाट आफ्िो खातामा रकम र्म्मा गिथ र नझक्न सके्न गरी अन्तर सहकारी 
कारोबार गिथ सके्नछ । 

३८. सनमनत वा लेखा  सुपरीवेिण सनमनतमा रहि िसके्न  : (१) यस नियममा अन्यत्र रु्िसुकै कुरा 
लेन्धखएको भए तापनि संस्थाको दताथ तर्ा नियमि सम्बन्धी कायथमा प्रत्यिरुपमा संलग्न निवाथनचत 
वा मिोियि हुिे सावथर्निक पदमा बहाल रहेको पदानिकारी वा िेपाल सरकार, प्रदेश सरकार 
वा स्थािीय तहको कायाथलय वा निकायमा कायथरत कमथचारी संस्थाको सनमनत वा लेखा सुपरीवेिण 
सनमनतमा निवाथनचत वा मिोिीत हुि सके्न छैि । 

(२) यो नियम प्रारम्भ हुौँदाका बखत उपनियम (१) मा उन्धल्लन्धखत पदानिकारी वा 
कमथचारी कुिै संस्थाको सनमनत वा लेखा सुपरीवेिण सनमनतमा र संस्थाको नियमि गिे निकायमा 
रहेछ भिे यो नियम प्रारम्भ भएको नमनतले १्वषथ्नभत्र सनमनत वा लेखा सुपरीवेिण सनमनत वा 
त्यस्तो निकायमधे्य कुिै एकबाट अलग हुिु पिेछ । 

३९. नववाद निरूपण सनमनतको गठि : (१) ऐिको दफा १०० बमोनर्मको नववाद निरूपण सनमनतको 
गठि देहायबमोनर्म हुिेछ :- 

(क) दताथ गिे अनिकारीले  तोकेको व्यन्धक्त   - संयोर्क 

(ख) नर्ल्ला सहकारी संघले तोकेको प्रनतनिनि   - सदस्य  
(ग) गाउौँपानलका सहकारी शाखा हेिे अनिकृत वा कमथचारी     - सदस्य 

(२) उपनियम (१) बमोनर्मको सनमनतले नववादसौँग सम्बन्धन्धत संस्थाका एक-एक 
प्रनतनिनिहरूलाई बैठकमा आमन्धन्त्रत गिुथपिेछ । 

(३) उपनियम (१) बमोनर्मको सनमनतले आफ्िो कायथनवनि आफैौँ  तय गिथ सके्नछ । 
(४)्उपनियम्(१)्बमोनर्मको्सनमनतले्नववाद्समािाि्गिथ्िसकेमा्दताथ्गिे्अनिकारीले्

प्रदेश्रनर्ष्ट्र ार्समि्लेन्धख्पठाउिेछ । 
४०. प्रोत्साहि गिे व्यवस्था : (१) ऐिको दफा १०१ बमोनर्म गाउौँपानलकाले वानषथक कायथिममा 

व्यवस्था गरी व्यन्धक्त‚ संस्था वा निकायलाई कदरपत्र‚ िगद पुरस्कार वा दुवै गरी सम्माि वा 
पुरसृ्कत गिथ सके्नछ ।  
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(२) उपनियम (१) बमोनर्म सम्माि वा पुरसृ्कत गदाथ व्यन्धक्त‚ संस्था वा निकायहरूका 
लानग छुट्टाछुटै्ट आिारहरू तय गरी स्वीकृत गिुथपिेछ ।  

(३) उपनियम (१) बमोनर्म प्रोत्साहियोग्य व्यन्धक्त‚ संस्था वा निकायको छि ट गिथ 
गाउौँपानलकामा एक सनमनत रहिेछ ।  

(४) उपनियम (३) बमोनर्मको सनमनतले आफ्िो कायथनवनि आफैौँ  तय गिथ सके्नछ । 
४१. र्ािकारी नदिुपिे : (१) यस नियमावलीमा अन्यत्र रु्िसुकै कुरा लेन्धखएको भए तापनि सङ ्घ 

वा प्रदेशको नियमि िेत्रानिकारअन्तगथत रहेको संस्थाले गाउौँपानलका िेत्रमा कायाथलय, सेवा केन्द्र 
वा अन्य माध्यमबाट सेवा सञ्चालि गदाथ गाउौँपानलकाले नििाथरण गरेको ढाौँचामा र्ािकारी 
नदिुपिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोनर्मका संस्थाहरूको नववरण गाउौँपानलकाले प्रदेश वा नवभागमा 
पठाउिुपिेछ । 

४२. अिुस चीमा र्पघट वा हेरफेर गिथ सके्न : गाउौँपानलकाले आवश्यक देखेमा  रार्पत्रमा स चिा 
प्रकाशि गरी अिुस चीमा आवश्यक र्पघट वा हेरफेर गिथ सके्नछ । 

४३. खारेर्ी र बचाउ : (१) संघीय सहकारी नियमावली,२०७५ वा वागमती प्रदेश सहकारी नियमावली, 
20७६ बमोनर्म भए गरेका काम कारबाही यसै नियमावली बमोनर्म भए गरेको मानििेछ । 
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अिुस ची-१ 
 (नियम ४ को उपनियम (१) सौँग सम्बन्धन्धत)  

दताथ दरखास्तको ढाौँचा 
 

नमनत : २०... । ... 
श्री ......................................................... 
................................कायाथलय ................. । 
 

नवषय : संस्थाको दताथ । 
महोदय, 

 हामी देहायका व्यन्धक्तहरू देहायका कुरा खोली देहायको संस्था दताथ गरी पाउि निवेदि गदथछ ौँ 
। उदे्दश्यअिुरूप संस्थाले तत्काल गिे कायथहरूको योर्िा र प्रस्तानवत संस्थाको नवनियम दुई प्रनत 
यसै सार् संलग्न राखी पेस गरेका छ ौँ । 
संस्थासम्बन्धी नववरण  
 (क) प्रस्तानवत संस्थाको िाम :- 
 (ख) ठेगािा :- 
 (ग) उदे्दश्य :- 
 (घ) मुख्य कायथ :-  

 (ङ) कायथिेत्र :- 
 (च) दानयत्व :- 
 (छ) सदस्य सङ ख्या :- 

 (१) मनहला ........ र्िा 
 (२) पुरुष ......... र्िा 

 (र्) प्राप्त शेयर प ौँर्ीको रकम :  रु. ....  
 (झ) प्राप्त प्रवेश शुल्कको रकम :  रु. ..... । 
 

आवेदकहरूको तफथ बाट- 
िाम :-  
हस्तािर :- 
पद :- तदर्थ सञ्चालक सनमनतका 
अध्यि 

(प्रस्तानवत ................. संस्था नल.) 
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अिुस ची-१ 
 (नियम ४ को उपनियम (२) सौँग सम्बन्धन्धत)  

सम्भाव्यता अध्ययि प्रनतवेदिको ढाौँचा 
 

१.  पररचय 

२.  संस्था गठि गिुथपिाथको कारण 

३.  सदस्यताको र्िसाङ न्धख्यक आिार 
४.  सहभानगताको औनचत्य 

५.  व्यावसानयक सम्भाव्यता 
५.१ सदस्य केन्द्रीयताका आिारमा व्यावसानयक कारोबारको अिुमाि 

५.२ सदस्यहरूको संरिण सुनिनित गिे आिारहरू 

५.३ कारोबारबाट हुिे बचतको प्रिेपण 

६.  प ौँर्ी आवश्यकता र स्रोत 

 ६.१ आवश्यकताको अिुमाि 
 ६.२ स्रोत 
 ६.३ प ौँर्ी पररचालिका तकथ सम्मत आिारहरू 

७. बर्ार नवशे्लषण 

७.१ िनर्कको बर्ार  
७.२ टाढाको बर्ार 
७.३ प्रनतस्पिाथको स्तर र प्रनतस्पिाथमा रनहरहिे आिारहरू 

७.४ संस्थामा पिथसके्न र्ोन्धखमहरु 
८. कायथिेत्रनभत्र रहेका समाि प्रकृनतका संस्थाहरूको सङ ख्या, सेवा र सदस्यताको प्रकाशमा 
प्रस्तानवत संस्थाको औनचत्य 

९. पनहले स्थापिा भइसकेका समाि प्रकृनतका संस्थाहरूमा संलग्न हुि िसके्न कारण र 
सहभानगताका लानग गरेको प्रयासको नववरण 

१०. मनहला सशक्तीकरण र सामानर्क समावेशीकरणका आयामहरू 

११.  र्िशन्धक्त व्यवस्था 
१२.  संस्थाको नवकास र स्थानयत्वका आिारहरू । 
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अिुस ची-२ 
(नियम ४ को उपनियम (२) र नियम १९ को उपनियम (२) को खण्ड (क) सौँग सम्बन्धन्धत) 

आवेदकहरूको नववरण फारमको ढाौँचा (सदस्य दताथ नकताव) 
 

 

नस. 
िं. 

बारे्को 
िाम, 
र्र 

बाबुको 
िाम, र्र 

पनत वा 
पत्िीको िाम, 

र्र 
आवेदकको 
िाम , र्र उमेर ठेगािा 

पेसा 

 

सदस्यले नलि स्वीकार गरेको 
शेयरको नववरण 

सम्पकथ  
िं. औठंाछाप 

फोटो र 
फोटोमा 
पिे गरी 
सहीछाप 

 

प्रनतशेयर 
रकम रु. 

खररद 
शेयर 
सङ ख्या 

शेयरको 
र्म्मा 
रकम रु. 

1.   
 

         
 

 

2.   
 

         
 

 

3.   
 

         
 

 

4.   
 

         
 

 

5.   
 

         
 

 

6.   
 

         
 

 

7.   
 

         
 

 

8.   
 

         
 

 

9.   
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अिुस ची-३ 
 (नियम ४ को उपनियम (३) को खण्ड (ख) सौँग सम्बन्धन्धत)  

व्यावसानयक कायथयोर्िाको ढाौँचा 
 

संस्थाको िाम :- 
ठेगािा :- 
क. उदे्दश्य :- 
१. ......... .............. ................ ............. ........... ............ 
२. ......... .............. ................ ............. ........... ............ 
३. ......... .............. ................ ............. ........... ............ 
ख. कायथहरू :- 
१. ......... .............. ................ ............. ........... ............ 
२. ......... .............. ................ ............. ........... ............ 
३. ......... .............. ................ ............. ........... ............ 
४. ......... .............. ................ ............. ........... ............ 
५. ......... .............. ................ ............. ........... ............ 
६. ......... .............. ................ ............. ........... ............ 

  ग. आगामी तीि वषथपनछको अवस्था प्रिेपण 

 १. सदस्यता नवस्तार लक्ष्य 

 नववरण पनहलो वषथ दोस्रो वषथ तेस्रो वषथ कैनफयत 

 सदस्य  सङ ख्या     

— मनहला     

— पुरुष     

— र्म्मा     

 र्म्मा सदस्यमा दनलत     

 

 २. व्यावसानयक सेवा नवस्तार लक्ष्य   

नववरण पनहलो वषथ दोस्रो वषथ तेस्रो वषथ कैनफयत 

 सदस्य  सङ ख्या     

—  पररमाण (......)      

— रकम (रु.)     

— लाभान्धन्वत हुिे सदस्य (र्िा)  

 

   

 सदस्य लाई वसु्त वा सेवा नबिी     
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— पररमाण (......)  

 

   

— रकम (रु.)  

 

   

— लाभान्धन्वत हुिे सदस्य (र्िा)     

 सदस्यलाई रोर्गारीको अवसर सृर्िा 
— प्रत्यि प णथकालीि (र्िा) 
— अप्रत्यि प णथकालीि (वषथमा २,०८० 
घण्टाको १ र्िाको नहसाबमा र्म्मा 
र्िा) 

    

 सदस्यलाई ऋण सेवा (वानषथक)  
—  रकम (रु.) 
— र्िा 

    

— सदस्यलाई बचत सेवा (म ज्दात) 
— रकम (रु.) 
— र्िा 

    

 

 ३. सहकारी गनतनवनि नवस्तार लक्ष्य 

नववरण पनहलो वषथ दोस्रो वषथ तेस्रो वषथ कैनफयत 

 सदस्य नशिा (वानषथक र्िा)  

 

   

 गाउौँ/टोल/उपिेत्रीय सदस्य बैठकहरू 
आयोर्िा (वानषथक पटक) 

 

 

   

 सामुदानयक नवकासका योर्िाहरू 
सञ्चालि 

 

    

घ. प ौँर्ीको स्रोत र उपयोग 

नववरण पनहलो वषथ दोस्रो वषथ तेस्रो वषथ कैनफयत 

 आवश्यकता  

 

   

— स्थीर प ौँर्ीतफथ  (घर, र्ग्गा, कारखािा, 
उपकरण, फनिथचर आनद) 

 

 

   

— चालु प ौँर्ीतफथ  (म ज्दात मालसामाि, 
उिारो नबिी, िगद म ज्दात आनद) 

    

— ऋण लगािीतफथ      

— र्म्मा     

 स्रोत     
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—  शेयर प ौँर्ी     

— र्गेडा कोष     

— अन्य (......)     

— सदस्यको बचत (सदस्यलाई ऋण 
नदि मात्र) 

    

र्म्मा     

 

. कायाथन्वयि नर्मे्मवारी बाौँडफाौँड 

ङ. सञ्चालक सनमनतको नर्मे्मवारी 
 . 
 . 
 . 
 

च. गाउौँ/टोल/उपिेत्रीय बैठकको नर्मे्मवारी 
 . 
 . 
 . 
छ. लेखा सुपरीवेिण सनमनतको नर्मे्मवारी 
  . 
  . 
  . 
र्. व्यवस्थापि कमथचारीहरूको नर्मे्मवारी 
  . 
  . 
  . 
 झ. प्रते्यक सदस्यको नर्मे्मवारी 
  . 
  . 
  . 
 ञ. कायथयोर्िाबाट सदस्यहरूको र्ीविमा पिे प्रभावका स चकहरू 

 

 

 

  ट. कायाथन्वयि प्रगनतको समीिा एवं र्वाफदेही स्थापिा नवनि 
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अिुस ची-४ 
 (नियम ४ को उपनियम (३) को खण्ड (ग) सौँग सम्बन्धन्धत)  

भरपाईको ढाौँचा 
 

 

भरपाई दादै प्रस्तानवत..................... संस्था नल. को तदर्थ सञ्चालक सनमनतका ....................... 
श्री ........................ .........................आगे उक्त संस्था नल. का सदस्यहरूको 
............प्रारन्धम्भक भेलाको नमनत ................... को निणथयबमोनर्म प्रनतशेयर रु...........।– का 
दरले ............... र्िाबाट र्म्मा .................... नकिाको हुि आउिे र्म्मा रकम रु. 
................................ (अिरेनप ........................................रुपैौँया मात्र) र प्रवेश शुल्क 
प्रनतव्यन्धक्त रु. .........।– का दरले हुि आउिे रु. ................।– (अिरेनप........ 
.............................. रुपैौँया मात्र) गरी र्म्मा रु. ................।– 
(अिरेनप............................................. रुपैौँया मात्र) संस्था दताथ भएपनछ संस्थाको िाममा बैङ्क 
खाता खोली र्म्मा गिे कबोल गरी उक्त रकम मैले बुनझनलई यो भपाथईमा सहीछाप गरी  
...................... कायाथलयमा पेस गरेको छु । प्राप्त रकम हाल मेरो ..........................मा रहेको 
............नहसाब िं. ........................मा र्म्मा गरी बैङ्क भ चर दान्धखला गरेको छु । उक्त रकम 
संस्था दताथ भई नियमािुसार संस्थाको आफ्िै खाता िखोलेसम्म चलि िगरी सुरनित राखे्नछु र संस्थाको 
बैङ्क खाता खोलेपनछ तत्कालै दान्धखला गिेछु । फरक परेमा काि िबमोनर्म कारबाही भएमा मेरो 
मञरु्री छ ।     
 

इनत संवत  २०...... साल ........  मनहिा .... गते रोर् ....शुभम  ।
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अिुस ची-५ 
(नियम ४ को उपनियम (३) को खण्ड (घ) सौँग सम्बन्धन्धत)  

तदर्थ सञ्चालक सनमनतका सदस्यहरूको नववरण फारामको ढाौँचा 

नस. 
िं. 

बारे्को 
िाम, र्र 

बाबुको 
िाम, र्र 

पनत वा 
पत्िीको 
िाम, र्र 

सञ्चालकको 
िाम, र्र पद ठेगािा पेसा 

निवाथनचत 
नमनत 

बहाल 
रहिे 
अवनि 

औठंाछाप 

फोटो र 
फोटोमा 
पिे गरी 
सहीछाप 

सम्पकथ  िम्बर कैनफयत 

१.   

 

 
        

 

 

 

 

२.   

 

          

३.   

 

          

४.   

 

          

५.   
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अिुस ची-६ 
 (नियम ४ को उपनियम (३) को खण्ड (ङ) सौँग सम्बन्धन्धत) 

स्व–घोषणा पत्रको ढाौँचा 
 

 प्रस्तानवत श्री .................................. संस्था नल.दताथ गिथ दरखास्त नदिे हामी 
तपनसलबमोनर्मका आवेदकहरूले प्रचनलत काि िसम्मत संस्था स्थापिा गरी आफ्िो आनर्थक–सामानर्क 
उत्थाि गिे कायथकारणबाहेक अन्य कुिै कायथकारण िभएको र देहायमा उन्धल्लन्धखत कुराका सारै् अन्य 
कुिै कुराले संस्थाको सदस्यता प्राप्त गरी सेवा उपयोग गिथ अयोग्य िभएको स्व–घोषणा गदथछ ौँ :- 
हामी आवेदकहरू कोही पनि,- 

 यही प्रकृनतको गाउौँपानलका मात्र कायथ िेत्र भएका अन्य संस्थाको सदस्य छैि ौँ; 

 बैङ ्क, नविीय संस्था वा अन्य कुिै संस्था/सङ ्घ/बैङ ्कको काि िबमोनर्म कालो स चीमा 
परेका व्यन्धक्त हैि ौँ;  

 यसअनघ संस्था खोली सदस्यहरूको रकम नहिानमिा गरी कारबाहीमा परेका वा फरार रहेका 
व्यन्धक्त हैि ौँ; 

 सम्पनि शुिीकरणसम्बन्धी कसुरमा सर्ाय पाएका व्यन्धक्त हैि ौँ र 
 सहकारी दशथि, नसिान्त, म ल्य, मान्यता र काि िबमोनर्म स्वावलम्बि र पारस्पररकताको 

भाविाबाट आफ्िो बहुआयानमक नवकासका लानग यस संस्थाको सञ्चालि गिथ मञरु्र छ ौँ ।  
उपयुथक्त बेहोरा ठीक, साौँचो हो । झुट्ठा ठहरे काि ि बमोनर्म सहुौँला, बुझाउौँला भिी सहीछाप गिे :- 

 

नस.िं. आवेदकको िाम, 
र्र 

िागररकता िं. र 
नलएको नर्ल्ला 

हालको ठेगािा र 
सम्पकथ  िम्बर सहीछाप 

१     

२     

३     
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अिुस ची-७ 

 (नियम ४ को उपनियम (३) को खण्ड (च) सौँग सम्बन्धन्धत) 
अनिकार प्रत्यायोर्ि पत्रको ढाौँचा 

 

नमनत : २०.......।.....।  
श्री रनर्ष्ट्र ारज्य  ! 
............................................................... । 

 

नवषय : अनिकार प्रत्यायोर्ि । 
महोदय, 

यस प्रस्तानवत........................ संस्थाको नमनत २०....।.....। मा  बसेको दोस्रो प्रारन्धम्भक भेलाले गरेको 
निणथयािुसार संस्था दताथ गिे िममा प्रचनलत काि िबमोनर्म प्रनिया प रा गिे नसलनसलामा हाम्रो तफथ बाट 
नवनियममा सामान्य र्पघट गरी प्रमाणीकरणलगायतका आवश्यक काम कारबाही गिथ निम्न दस्तखत 
िमुिा भएको तदर्थ सञ्चालक सनमनतका ....... श्री ............., ................ श्री ................ र 
..................... श्री ..................... समेतलाई अनिकार प्रत्यायोर्ि गररएको बेहोरा अिुरोि गदथछ ौँ 
। निर्हरूले हाम्रो प्रनतनिनिको रूपमा गरेका सम्प णथ कामको नर्मे्मवारी नलिे गरी हामी मञरु्र छ ौँ ।  
अनिकार प्रत्यायोर्ि गररएका व्यन्धक्तको—  

िाम, र्र ठेगािा पद दस्तखत िमुिा 

१. श्री ..................................    

२. श्री ..................................    

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

  

आवेदकहरूको- 
नस.िं. िाम, र्र ठेगािा सहीछाप 

१    

२    

३    

४    

५    

  

 द्रस्टव्य : अनिकार प्रत्यायोर्ि-पत्रमा आवदेक सबैको नववरण समावेश गिुथपिेछ । 
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अिुस ची-८ 
(नियम ९ सौँग सम्बन्धन्धत) 

नवनियममा उले्लख गिुथपिे नवषयहरू 

प्रस्ताविा   
१.  संनिप्त िाम र प्रारम्भ 

२.  संस्थाको िाम र ठेगािा 
३.  पररभाषा   
४.  उदे्दश्य 

५.  कायथ   
६.  कायथिेत्र   
७.  संस्थाको सदस्य   
८.  सदस्यताको योग्यता  
९.  सदस्यताका लानग निवेदि र प्रान्धप्त 

१०.  सदस्यताको अन्त्य 

११.  सदस्यको निष्कासि 

१२.  सदस्यताबाट रार्ीिामा 
१३.  पुिाः  सदस्यता 
१४.  सदस्यको काम, कतथव्य र अनिकार 
१५.  सदस्यता खुला रहिे 
१६.  सदस्यता प्रान्धप्त, पुिाः  प्रान्धप्त र रार्ीिामा सै्वन्धिक हुिुपिे  
१७.  शेयर प ौँर्ी   
१८.  सदस्य बन्न कम्तीमा एक शेयर खररद गिुथपिे 
१९.  र्प शेयर खररद गिथ सके्न 

२०.  शेयर नफताथ वा हस्तान्तरण 

२१.  प्रवेश शुल्क 

२२.  कृनत्रम छेकबार िलगाइिे  
२३.  शेयर प्रमाण–पत्र 

२४.  सदस्यको दानयत्व सीनमत हुिे 

२५.  प्रारन्धम्भक सािारण सभा 
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२६.  वानषथक सािारण सभा 
२७.  नवशेष सािारण सभा  
२८.  सािारण सभाको बैठक   
२९.  सािारण सभाको काम, कतथव्य र अनिकार 
३०.  सािारण सभाको निणथय अनिवायथ हुिे  
३१.  गाउौँ÷टोल÷उपिेत्रीय बैठक   
३२.  गाउौँ÷टोल÷उपिेत्रीय बैठकका कायथहरू  
३३.  गाउौँ÷टोल÷उपिेत्रीय बैठकको कायथव्यवस्था   
३४.  सञ्चालक सनमनत   
३५.  सनमनतको काम, कतथव्य र अनिकार 
३६.  सनमनतको बैठक 

३७.  लेखा सुपररवेिण सनमनत   
३८.  उिरदानयत्व शृङ खला   
३९.  अध्यिको काम, कतथव्य र अनिकार 
४०.  व्यवस्थापकको नियुन्धक्त  
४१.  व्यवस्थापकको काम, कतथव्य र अनिकार 
४२.  नवशेष नर्मे्मवारी  
४३.  कमथचारीको नियुनि तर्ा सेवाका शतथ 
४४.  संस्थाको कोष 
४५.  कोषको सुरिा 
४६.  कोषको उपयोग   
४७.  र्गेडा कोष 
४८.  संरनित प ौँर्ी नफताथ   
४९.  लाभांश नवतरण िगररिे  
५०.  र्गेडा कोषमा रकम सािुथपिे 

५१.  बचत सङ्कलि गिथ सके्न÷िसके्न 

५२.  बचत सङ्कलिमा सीमा  
५३.  ऋण नदि सके्न  
५४.  ऋण प्रवाहमा सीमा   
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५५.  ऋणबाहेकको प्रयोर्िमा बचतको रकम लगाउि  िहुिे  
५६.  सािारण सभाको स्वीकृनत नलिुपिे   
५७.  सदस्य केन्द्रीयता   
५८.  स्वार्थ बानझिे निणथयमा सहभानगतामा प्रनतबन्ध 

५९.  कमथचारीसौँगको कारोबारमा निबथन्धि  
६०.  र्ोन्धखम म ल्याङ्कि  
६१.  कारोबार िगररिे   
६२.  कारोबारको लेखा  
६३.  खाताबही 

६४.  आन्तररक नहसाब र्ाौँच 

६५.  वानषथक नहसाब र्ाौँच 

६६.  नवद युतीय प्रणालीको प्रयोग  गदाथ र्ोन्धखम म ल्याङ्कि गिुथपिे 

६७.  अन्य आिारभ त कागर्ात 
६८.  एकीकृत स चिा प्रणालीमा आबिता  
६९.  रनर्ष्ट्र ार वा रनर्ष्ट्र ारबाट अनिकारप्राप्त अनिकारीसमि प्रनतवेदि 

७०.  नविीय र्ािकारी एकाइमा प्रनतवेदि  
७१.  सािारण सभामा र्ािकारी गराउिुपिे   
७२.  हकवालाको मिोियि 
७३.  हक दाबी वा िामसारी 
७४.  निवाथचि 

७५.  शपर् ग्रहण 

७६.  एकीकरण वा नवभार्ि 
७७.  कायाथन्वयि अनिकारी    
७८.  मध्यस्थता 

७९.  समािता र समता     
८०.  नवनियम संशोिि  
८१.  सािारण सभाले कायथनवनि बिाउि सके्न  
८२.  व्याख्या गिे अनिकार  
८३.  ऐि, नियमावलीसौँग बानझएकोमा अमान्य हुिे । 


