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भजनी नगरपालिकाको सहकारी लनयमाविी, २०७८
भजनी नगरपालिकाको सहकारी ऐन २०७५ को दफा १०० िे ददएको ऄलधकार प्रयोग गरी भजनी नगरपालिकाको
काययपालिकािे देहायका लनयमहरु बनाएको छ ।

पररच्छेद १
प्रारलभभक
१. संलिप्त नाम र प्रारभभः–
(१) यो लनयमहरुको नाम “भजनी नगरपालिकाको सहकारी लनयमाविी,२०७८” रहेको छ ।
(२) यो लनयमाविी तुरुन्त प्रारभभ हुनेछ ।
२. पररभाषाः–
लवषय वा प्रसङ्गिे ऄको ऄथय निागेमा यो लनयमाविीमा,
(क) “ सहकारी ऐन” भन्नािे भजनी नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४ िाइ सभझनुपछय ।
(ख) “संलघय सहकारी ऐन” भन्नािे सहकारी ऐन, २०७४ िाइ सभझनुपछय ।
(ग) “व्यवस्थापक” भन्नािे सहकारी संस्था वा संघको व्यवस्थापक

, महाप्रबन्धक, काययकारी लनदेशक र प्रमुख

काययकारी ऄलधकृ त समेतिाइ सभझनुपछय ।
(घ) “संस्थागत पुुँजी ” भन्नािे संस्था वा संघको पलछल्िो अर्थथक वषयको जगेडा कोष एवं ऄलवभालजत ऄन्य कोषको
रकम समेतिाइ सभझनुपछय ।
(ङ) “कजाय सूचना के न्र ” भन्नािे लनयम ३ ४ को ईपलनयम (१) बमोलजम स्थालपत सहकारी कजाय सूचना के न्र
सभझनुपछय ।
(च) “कजाय” भन्नािे चि ऄचि सभपलि , लधतो, बन्धक वा ऄन्य अवश्यक सुरिण वा जमानत लिइ वा नलिइ
सहकारी संस्थािे सदस्यिाइ ददएको कजायको साुँवा
सभझनुपछय ।

, ब्याज, लविभब शुल्क र हजायना समेतको रकमहरु
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(छ) “पररयोजना” भन्नािे नेपाि सरकार , प्रदेश सरकार, भजनी नगरपालिका र सरकारी तथा गैह्रसरकारी संघ वा
संस्थाहरु संग लनलित समय तोके र वा बहुबर्थषय रुपमा सञ्चािन गने योजना

, अयोजना र पररयोजना

िगायतका लवलभन्न काययक्रमहरु समेतिाइ सभझनु पछय ।
(ज) “पेशागत संगठन ” भन्नािे नेपाि सरकार , प्रदेश सरकार , भजनी नगरपालिका र त्यस्ता सरकार वा तहको
ऄनुदान वा स्वालमत्वमा सञ्चालित लवद्यािय, लवश्वलवद्यािय वा ऄन्य संगरठत संस्था समेतिाइ सभझनु पछय ।

पररच्छे द–२
संस्था गठन, दताय तथा व्यवस्थापन
३. संस्थाको गठनः
(१) ऐनको दफा ३ को ईपदफा ३ बमोलजम पेशागत संगठनका अधारमा संस्था गठन गदाय देहायका शतय बन्देजहरु
पुरा भएको हुनु पनेछः–
(क) प्रचलित कानून बमोलजम दताय भएको पेशागत संगठनका सदस्यहरु मात्र सदस्य हुनुपने,
(ख) संस्थाको काययिेत्र बढीमा भजनी नगरपालिकाको एक वडा हुनुपने ,
(ग) नगरपालिकाको एक वडामा अफ्नो पेशागत संगठनको एक मात्र प्रारलभभक संस्था गठन भएको हुनु पने ।
(२) संस्था दताय गदाय सभबलन्धत पेशागत संगठनको लसफाररस संिग्न गनुय पनेछ ।
(३) एक सय जना भन्दा कम कमयचारी , लशिक वा प्राध्यापकहरु काययरत रहेको कायायियमा संस्था गठन गदाय
त्यस्तो कायायियमा कलभतमा तीस जनाको स्थायी दरबन्दी स्वीकृ त भइ काययरत रहेको हुनु पनेछ ।
(४) ईपलनयम (३) बमोलजम लवद्यािय , लवश्वलवद्यािय वा संगरठत संस्थाको अधारमा गठन हुने संस्थामा त्यसमा
काययरत प्राध्यापक, लशिक वा कमयचारी सदस्य हुन सक्नेछन् ।
(५) लवद्यािय, लवश्वलवद्यािय वा संगरठत संस्थामा काययरत प्राध्यापक, लशिक वा कमयचारीिे यस लनयम बमोलजम
गठन हुने एकै प्रकृ लतका कु नै एक संस्थामा मात्र सदस्यता लिन सक्नेछन् ।
(६) यस लनयम बमोलजम दताय भएका संस्थाहरुिे देहायका काययहरु मात्र गनय सक्नेछन् ।
(क) सदस्यहरुको लवलनयममा तोदकएको सीमासभमको मालसक बचत संकिन गने ,
(ख) खण्ड (क) बमोलजम संकलित बचत रकम सदस्यहरुिाइ ऋण तथा सापटीका रुपमा पररचािन गने ,
(ग) सदस्यहरुको बौलिक लवकास, किा एवं सालहत्यका िेत्रमा रचनात्मक कायय गने ।
(७) यस लनयम बमोलजम संस्थाको गठन तथा ऄन्य व्यवस्था भजनी नगरपालिकाको स्वीकृ त काययलवलध बमोलजम
हुनेछ ।
४. संस्था दतायको दरखास्तको ढाुँचा र पेश गनुयपने लववरणः
(१) ऐनको दफा ५ को ईपदफा (१) बमोलजम दताय गने ऄलधकारी समि संस्था दताय गनयका िालग ऄनुसूची १ को
ढाुँचामा लनवेदन ददनु पनेछ ।
(२) ईपलनयम (१) बमोलजम संस्था दताय गनयका िालग दरखास्त दददा ऐनको दफा ५ को ईपदफा २ को खण्ड (ख)
बमोलजमको प्रलतवेदन ऄनुसूची –२ को ढाुँचामा र खण्ड (ग) बमोलजमको लववरण ऄनुसुची –३ को ढाुँचामा
दरखास्त साथ संिग्न गरर पेश गनुय पनेछ ।
(३) ईपलनयम (१) बमोलजम संस्था दतायका िालग दरखास्त दददा ऐनको दफा ५ को ईपदफा २ मा ईलल्िलखत
कागजातका ऄलतररक्त देहायका लववरण समेत संिग्न गनुयपनेछ ःः–
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(क) प्रारलभभक भेिाको लनणययहरु,
(ख) ऄनुसूची–४ को ढाुँचामा व्यवसालयक कायययोजना,
(ग) ऄनुसूची–५ को ढाुँचामा सदस्यहरुबाट शेयर पूुँजी तथा प्रवेश शुल्क बापत संकलित रकमको भरपाइ,
(घ) ऄनुसूची–६ को ढाुँचामा तदथय सञ्चािक सलमलतका सदस्यहरुको लववरण,
(ङ) ऄनुसूची–७ को ढाुँचामा स्व–घोषणा पत्र,
(च) ऄनुसूची–८ को ढाुँचामा ऄलधकार प्रत्यायोजन पत्र,
(छ) अवेदकहरुिे नगरपालिकािे तोके बमोलजम कलभतमा एक ददवसीय पूवय

–सहकारी लशिा प्राप्त गरेको

प्रमाण पत्र,
(ज) अवेदकहरुको नेपािी नागररकता प्रमाण–पत्र वा रालिय पररचयपत्रको प्रलतलिपी,
(झ) पेशागत संगठनको अधारमा दताय हुने संस्थाको हकमा त्यस्तो पेशागत संगठनका अविताको
पररचयपत्रको प्रलतलिपी,
(ञ) संस्थाको काययिेत्रलभत्र बसोबास गरेको पुष्ट्याइ हुने प्रमाण,
(ट) अवेदकहरु प्रत्येकिे संस्थाको कायययोजना बमोलजम सेवा ईपयोग गने अधार
(ठ) संस्थाको काययिेत्र परेको सभबलन्धत वडा कायायियको लसफाररस पत्र,
(ड) शेयर पूुँजी तथा प्रवेश शुल्कबापत सदस्यहरुबाट संकलित रकम बैंक वा लविीय संस्था सभबन्धी प्रचलित
कानून बमोलजम ‘क’ वगयको इजाजत प्राप्त बैंकमा खाता खोिी रकम जभमा गरेको बैंक भौचर,
(ढ) ईपलनयम (३) को (ड) बमोलजमको लविीय संस्था ईपिब्ध नभएमा ईपिब्धताका लहसाबिे प्रचलित
कानून बमोलजम क्रमशः ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वगयको इजाजत प्राप्त बैंकमा रकम जभमा गरेको बैंक भौचर ।
५. बचत तथा ऋण सहकारी संस्था दतायको मापदण्डः
(१) भजनी नगरपालिका िेत्रलभत्रका प्रत्येक दुइ हजार
जनसंख्यामा एईटा संस्थामा नबढ्ने गरर बचत तथा
ऋणको मुख्य कारोबार गने संस्था दताय गनय सदकनेछ ।
(२) ईपलनयम (१) बमोलजम संस्थाको संख्या लनधायरण गदाय भजनी नगरपालिका लभत्र काययिेत्र सीलमत भएका
लछमेक वा बसोबासको साझा बन्धनमा दताय गररएका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गने संस्थाहरुको
मात्र अधार लिइनेछ ।
(३) ईपलनयम (१) र (२) बमोलजमको मापदण्ड भन्दा बढी भएका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गने
संस्थाहरु तीन बषयलभत्र लनयम ३६ बमोलजम एदककरण भइसक्नु पनेछ ।
६. दतायको प्राथयलमकताः
संस्था दतायका िालग एकै प्रकृ लत र नामका एकभन्दा बढी संस्था दतायका िालग लनवेदन परेमा रीतपूवयक दताय
भएको पलहिो लनवेदनिाइ प्राथयलमकता ददइनेछ ।
७. दतायको प्रमाणपत्रः
(१) ऐनको दफा ६ बमोलजम दताय भएका संस्थािाइ दताय गने ऄलधकार प्राप्त दताय ऄलधकारीिे
ऄनुसूची९
बमोलजमको ऄलभखेि राखी ऐनको ऄनुसुची–२ को ढाुँचामा दताय प्रमाणपत्र ददनु पनेछ ।
(२) यस लनयमाविीमा ऄन्यत्र जुनसुकै कु रा िेलखएको भएता पलन भजनी नगरपालिकामा मात्र काययिेत्र भएको
सहकारी संस्थाहरु यस नगरपालिका लभत्र दताय गररनेछ । यसका ऄलतररक्त ऄन्य स्थालनय तहमा समेत
काययिेत्र रहेका सहकारी संस्थाहरुिे प्रादेशीक ऐन तथा संघीय ऐन बमोलजम प्रदेश तथा संघमा दताय गनुय
पनेछ ।
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८. सहकारी संस्थाको काययिेत्रः
(१) ऐनको दफा ९ को ईपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोलजम संस्थाको काययिेत्र सदस्यको सीप

, पेशा र प्रकृ लत

समेतबाट फरादकिो िेत्र अवश्यक पने देलखएमा बढीमा तीन वटा वडासभम हुनेछ ।
(२) ईपलनयम (१) मा जुनसुकै कु रा िेलखएको भएतापलन प्रस्तालवत काययिेत्रको कु नै वडामा संस्थाको
अवेदकहरुको बसोबास नभएको भए त्यस्तो वडा काययिेत्रमा समावेश गररनेछैन ।
(३) ऐनको दफा ९ को ईपदफा (२) बमोलजम काययिेत्र लवस्तार गदाय देहायका लवशेष व्यवसालयक अवश्यकताको
अधार लिनुपनेछ –
(क) ईत्पादनको संकिन , सञ्चय, प्रशोधन सुलवधाका दृलििे न्युनतम अयतन (भोल्युम) कायम गनय अवश्यक
भएको,
(ख) लनलित भौगोलिक िेत्रसभम ईत्पादन िेत्र कायम भएको,
(ग) ससचाइ सुलवधा, प्रालवलधक रेखदेख, रोगव्यालध लनयन्त्रणका दृलििे ईपयुक्त एकाइ कायम गनुयपने भएको,
(घ) सेवाको माग , प्रलत एकाइ िागत , सञ्चािन खचय , व्यवस्थापदकय रेखदेख , लस्थर सभपलिको ईपयोग
समेतबाट काययिेत्र लवस्तार अवश्यक भएको

, तर संस्थाको मौजुदा काययिेत्रमा सदस्यता एवं

ब्यावसालयक सेवा लवस्तारको मनालसब स्तर हालसि नभएसभम त्यस्तो संस्थाको काययिेत्र लवस्तार गनुय
हुुँदैन ।
(४) ऐन तथा लनयमाविी बमोलजम संस्थाको काययिेत्र लवस्तार गदाय देहायको प्रदक्रया पूरा गनुय पनेछः–
(क) मौजुदा काययिेत्रमा संस्थाको सदस्यता एवं सेवा लवस्तारको िेखाजोखा गररएको,
(ख) थप गररने काययिेत्रमा संस्थाको सेवा माग भएको,
(ग) ऐनको दफा २२ को ईपदफा (१) बमोलजम लवपरीत दोहोरो सदस्यता हुने ऄवस्था नरहेको सुलनलित
गररएको,
(घ) लवलनयम संशोधन प्रदक्रया पूरा भएको ।
(५) ऐन प्रारभभ हुुँदाको बखत सञ्चािनमा रहेका संस्थाहरुको काययिेत्र कायम गने प्रायोजनको िालग त्यस्ता
संस्थाहरुिे पेश गने कायय सञ्चािन प्रलतवेदनमा ऐनको दफा ९ को ईपदफा (५) मा ईलल्िलखत
लववरणहरुको ऄलतररक्त देहायका लववरण समेत संिग्न गनुय पनेछः–
(क) मौजुदा काययिेत्रमा संस्थाको शाखा कायायिय , सेवा के न्र वा सभपकय के न्र ऄनुसारको सञ्चािन खचय
कारोवार र नाफा नोक्सानको लववरण,
(ख) मौजुदा काययिेत्रको वडागत नाम, थर, ठे गाना, शेयर र बचतको लववरण,
(ग) मौजुदा काययिेत्रमा संस्थािे सञ्चािन गरेको ईद्योग , िगानी र व्यवसालयक सेवा सुलवधाहरुको वडागत
लववरण
(६) ऐनको दफा ९ को ईपदफा (६) बमोलजम सहकारी संस्थाको मौजुदा काययिेत्र
लभत्रको वडा लझदक काययिेत्र
घटाईने लनदेशन दददा लझदकने काययिेत्र भररको गरी जभमा सदस्य संख्याको पन्र प्रलतशतभन्दा कम सदस्य
संख्या भएको हुनु पनेछ ।
(७) ऐनको दफा ९ को ईपदफा (६) बमोलजम सहकारी संस्थाको मौजुदा काययिेत्रलभत्रको लझदक काययिेत्र घटाईने
लनदेशन दददा लझदकने काययिेत्रभररको गरी पाुँच करोड रुपैयाुँ वा जभमा कारोवारको पन्र प्रलतशतमा जुन
घरट हुन्छ सो भन्दा कम व्यावसालयक सेवा सञ्चािन भएको देलखएको हुनु पनेछ ।
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“कारोबार” भन्नािे संस्थािे सञ्चािन गरेको व्यावसालयक

दक्रयाकिापहरुमा पलछल्िो अर्थथक बषयको सदस्यतफय को खररद वा लवक्री कारोवारको जोड सभझनु पछय ।
९. संस्थाको वगीकरणः
(१) लवषयगत अधारमा संस्थाको वगीकरण देहाय बमोलजम हुनेछ ःः
(क) ईत्पादक संस्थाः कृ लष , दुग्ध, लचया, कफी, ईखु, जुनार, सुपारी, जलडबुटी, बीईलबजन, मौरीपािन,
फिफू ि, तरकारी र माछापािन लवशेषका लवषयगत र ऄगुवाबािी एवम् ईत्पादनको योजना समेतका
अधारमा ऄन्य ईत्पादनमूिक संस्था ।
(ख) ईपभोक्ता संस्थाः ईपभोक्ता , भण्डार, लवद्युत, सञ्चार र स्वास््य लवशेषका लवषयगत र प्राथयलमक
अवश्यकता एवम् सेवाको योजना समेतका अधारमा ऄन्य ईपभोग्य संस्था ।
(ग) लविीय संस्थाः बचत तथा ऋणको मात्र कारोबार गने संस्था ।
(घ) श्रलमक संस्थाः हस्तकिा, खाद्य पररकार, गैरखाद्य औद्योलगक ईत्पादन, भोजनािय र श्रम करार लवशेषका
लवषयगत र सीप वा श्रमको लवशेषता एवम् स्वरोजगारीको योजना िगायत ऄन्य श्रममा अधाररत
संस्था ।
(ङ) बहुईदेश्यीय संस्थाः ईत्पादन , ईपभोग, लविीय र श्रम वा सीपमा अधाररत स्वरोजगारीका सेवासमेत
सञ्चािन गने बहुईदेश्यीय संस्था ।
(२) ईपलनयम (१) को खण्ड (क) , (ख) र (ग) मा ईलल्िलखत लवषयमा लवलशिीकरण , अम प्रचिन र ऄभ्यासको
लवकासक्रम समेतको अधारमा भजनी नगरपालिकािे राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी थप लवषय तोक्न सक्नेछ
।
१०. लवषय पररवतयन सभबन्धी व्यवस्थाः
(१) कु नै सहकारी संस्थाका सदस्यहरुिे अफ्नो व्यावसालयक अवश्यकताको अधारमा दताय हुुँदाको बखतको लवषय
पररवतयन गनय चाहेमा साधारण सभामा कायम रहेको कू ि सदस्य संख्याको बहुमतबाट लनणयय गराइ सोही
बमोलजम संस्थाको लवलनयममा समेत संशोधन गरी सो को स्वीकृ लतका िालग ऄलधकार प्राप्त ऄलधकारी समि
लनवेदन ददनु पनेछ।
(२) ईपलनयम (१) बमोलजम लवषय पररवतयनका िालग लवलनयम संशोधन गदाय प्रचलित ऐन तथा यस
लनयमाविीको ऄलधनमा रलह भजनी नगरपालिकाबाट लनधायररत शतय र काययलवलध पूरा भएको हुनु पनेछ ।
(३) ईपलनयम (१) बमोलजम कु नै लनवेदन प्राप्त भएमा ऄलधकार प्राप्त ऄलधकारीिे अवश्यक जाुँचबुझ गरी संशोधन
गररएको लवलनयम स्वीकृ त गनुय पनेछ ।
११. कारोबार, व्यवसाय, ईद्योग वा पररयोजना सञ्चािनका अधारः
(१) ऐनको दफा १२ को ईपदफा (५) बमोलजम एकै वा फरक फरक प्रकृ लतका दुइ वा दुइभन्दा बढी संस्थािे ऄन्तर
सहकारी सहयोगको भावनािे संयुक्त वा साझेदारीमा अफ्नो ईत्पादन वा सेवाको बजारीकरणका िालग देहाय
बमोलजमको अधारमा कारोबार, व्यवसाय, ईद्योग वा पररयोजना सञ्चािन गनय सक्नेछन्ः–
(क) सभबलन्धत संस्थाका सदस्यहरुको अवश्यकतामा अधाररत ईत्पादनको मूल्य श्रृङ्खिा

, लवकास, बजार

पहुुँच वा लनयायत प्रबन्धको प्रयोजन हुनुपने ,
(ख) प्रस्तालवत कारोवार , व्यवसाय, ईद्योग वा पररयोजनाको स्वालमत्व , स्रोत पररचािन , सञ्चािन लवलध ,
सदस्यहरुको िोकतालन्त्रक लनयन्त्रण प्रणािी , प्रलतफि लवतरण िगायत व्यावसालयक प्रस्तावनाको
लवस्तृत रुपरेखा तयार गररएको हुनुपने ,
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(ग) खण्ड (ख) बमोलजमको प्रस्तावना , सभबद्ध संस्थाहरु प्रत्येकको साधारण सभाको कायम रहेको कू ि सदस्य
संख्याको बहुमतबाट पाररत भएको हुनुपने ,
(घ) खण्ड (ग) बमोलजम पाररत प्रस्तावना संयुक्त रुपमा वा साझेदारीमा काययन्वयन गने सभबन्धमा सभबद्ध
संस्थाहरुबीच कलभतमा पाुँच बषयको करार बन्दोबस्त भएको हुनुपने ,
(ङ) प्रस्तालवत संयुक्त वा साझेदारी कारोवार

, व्यवसाय, ईद्योग वा पररयोजना सभभाव्यता ऄध्ययनबाट

सभभाव्य देलखनुपने,
(च) प्रचलित कानून बमोलजम सभबलन्धत लनकायमा प्रस्तालवत संयुक्त वा साझेदारी व्यवसाय दताय गनुयपने भए
दताय गररएको हुनुपने,
(छ) प्रस्तालवत संयुक्त वा साझेदारी व्यवसाय सञ्चािन गनयका िालग प्रचलित कानून बमोलजम कु नै लनकायबाट
ऄनुमलतपत्र, स्वीकृ ती वा आजाजतपत्र लिनुपने भए लिएको हुनुपने ।
(२) ईपलनयम (१) बमोलजमको कायय सभपन्न गरी सभबलन्धत संस्थािे तत्सभबन्धी सभपूणय कागजात संिग्न राखी दताय
गने ऄलधकारी समि लनवेदन ददनु पनेछ ।
(३) ईपलनयम (२) बमोलजम प्राप्त लनवेदन ईपर दताय गने ऄलधकार प्राप्त ऄलधकारीिे पन्र ददनलभत्र अवश्यक
जाुँचबुझ गरी संयुक्त वा साझेदारीमा कारोबार , व्यवसाय, ईद्योग वा पररयोजना सञ्चािन गनयजानकारी दद नु
पनेछ ।
(४) ईपलनयम (३) बमोलजम ऄनुमलत ददएको जानकारीको दताय गने ऄलधकार प्राप्त ऄलधकारीिे छु ट्टै ऄलभिेख राख्नु
पनेछ ।
(५) यस लनयम बमोलजम ऄनुमलत पाएको संयुक्त वा साझेदारीमा कारोबार

, व्यवसाय, ईद्योग वा पररयोजना

सञ्चािन गने संस्थािे तोदकएको ढाुँचामा लनयलमत रुपमा प्रगलत लववरण र बार्थषक िेखापररिण प्रलतवेदन पेश
गनुय पनेछ ।
१२. सहकारी संस्थाको लवलनयमःसहकारी संस्थाको लवलनयम बनाईुँ दा ऄनुसूची–१० मा ईलल्िलखत लवषयहरु समावेश गनुय पनेछ ।

पररच्छे द – ३
सदस्यता
१३. संस्थाको सदस्यता:- संस्थाको सदस्यता सिदा देहायको प्रदक्रया पुरा गनुय पनेछ –
(क) ऐनको दफा २० को ईपदफा (१) बमोलजम योग्य,
(ख) लवषयगत सहकारी संस्थाको हकमा लनयम ९ को ईपलनयम (१) मा ईलल्िलखत लवषयगत संस्थामा दोहारो
नपने,
(ग) सभबलन्धत संस्थाको लवलनयममा ईलल्िलखत अधार र प्रदक्रया पूरा भएको ।
१४. सदस्यताको समालप्तः
(१) देहायको ऄवस्थामा देहायको प्रदक्रया पुरा गरेर मात्र कु नै सदस्यको सदस्यता समाप्त भएको मालननेछ |
(क) ऐनको दफा २३ को ईपदफा (१) ऄनुसार भएमा ,
(ख)सभबलन्धत सदस्यता समालप्तको अधारसलहतको जानकारी संस्थामा प्राप्त भएको वा संस्थाको ऄलभिेखबाट
देलखएको हुनुपने,
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(ग) सभबलन्धत सदस्यको सदस्यता समालप्तका सभबन्धमा सञ्चािक सलमलतिे ईपसलमलत गठन गरी छानलबनको
प्रलतवेदन लिएको हुनुपने,
(घ) सदस्यता समालप्त गररने सभबलन्धत सदस्यिाइ खण्ड (ख) बमोलजमको ईपसलमलतिे अफ्नो सफाइ पेश गनय
मनालसब मादफकको मौका ददएको हुनुपने,
(ङ) सभबलन्धत सदस्यको सदस्यता समाप्त गने सभबन्धमा सञ्चािक सलमलतको लनणयय भएको हुनेपने ।
(२) ईपलनयम (१) को खण्ड (ङ्ग) बमोलजम सञ्चािक सलमलतिे लनणययमा लचि नबुझ्ने सदस्यिे दताय गने
ऄलधकारप्राप्त ऄलधकारीसमि ईजुरी गनय सक्नेछ र तत्सभबन्धमा दताय गने ऄलधकार प्राप्त ऄलधकारीिे गरेको
लनणयय ऄलन्तम हुनेछ ।
(३) ईपलनयम (१) र (२) मा जुनसुकै कु रा िेलखएको भए तापलन ऐनको दफा २२ को ईपदफा (१) बमोलजम दोहोरो
सदस्यता भए, नभएको सभबन्धमा संस्थािे अफ्नो सदस्यहरुिाइ यो लनयमाविी प्रारभभ भएको लमलतिे तीन
मलहना लभत्र स्व–घोषणा गनय सूचना ददनुपनेछ ।
(४) ईपलनयम (३) बमोलजम प्राप्त सूचनाको अधारमा ऐनको दफा २२ को ईपदफा (१) लवपरीत दोहोरो सदस्यता
भएको सदस्यको हकमा लनजिे चाहेको संस्थािे सदस्यता कायम राखी ऄन्य संस्थािे ऐनमा लनधायररत
भयादलभत्र त्यस्तो सदस्यको सदस्यता ऄन्त्य गनुय पनेछ ।
(५) यस लनयममा ऄन्यत्र जुनसुकै कु रा िेलखएको भए तापलन ऄलधकार प्राप्त ऄलधकारीिे लनररिण वा ऄनुगमनको
लसिलसिामा वा ऄन्य कु नै माध्यमबाट ऐनको दफा २२ को ईपदफा (१) लवपररत कु नै सदस्यको दोहोरो
सदस्यता रहेको देलखएमा सदस्यिे चाहेको कु नै एक मात्र संस्थाको सदस्यता कायम गरी ऄन्य संस्थाको सदस्यता
खारेज गनय लनदेशन ददन सक्नेछ र सोही लनदेशन बमोलजम सभबलन्धत संस्थािे त्यस्तो सदस्यको सदस्यता समाप्त
गनुय पनेछ ।

पररच्छे द–४
साधारण सभा
१५. साधारण सभा सभबन्धी लवशेष व्यवस्थाः
(१) सदस्य संख्याको कारण संस्थाको साधारण सभा एकै स्थानमा गनय ऄसुलवधा हुने देलखएमा सलमलतिे साधारण
सभाका िालग तय भएका समान काययसूची ईपर छिफि गनय ऐनको दफा २९ को ईपदफा (६) ऄनुसार
साधारण सभा बोिाईन व्यवस्था लमिाईन सक्नेछ ।
(२) ईपलनयम (१) बमोलजम बोिाइएको साधारण सभामा सञ्चािक तथा िेखा सुपरीवेिण सलमलतका सदस्यको
ईपलस्थलतमा ईपलनयम (५) बमोलजमको एकाइमा रहेका बहुमत सदस्यको ईपलस्थलतमा त्यस्तो साधारण
सभाको िालग तय भएका समान काययसूची ईपर छिफि गरी कभतीमा बहुमत सदस्यको लनणयय बमोलजम
साधारण सभाको ऄलन्तम लनणयय प्रमालणत गनय लवलनयममा ईल्िेख भए बमोलजमको संख्यामा प्रलतलनलध छनौट
गनुय पनेछ ।
(३) ईपलनयम (२) बमोलजम छनौट भएका प्रलतलनलधहरुिे साधारण सभाको ऄलन्तम लनणयय प्रमालणत गनय सक्नेछन् ।
(४) ईपलनयम (३) बमोलजम साधारण सभाको ऄलन्तम लनणयय प्रमालणत गने सभबन्धमा छनौट भएका प्रलतलनलधहरु
बीच मतैक्यता हुन नसके मा ईपलस्थत प्रलतलनलधहरुको बहुमतबाट भएको लनणयय बमोलजम हुनेछ ।
(५) ईपलनयम (१) बमोलजम हुने साधारण सभाको बैठक देहाय बमोलजम गराईनु पनेछः–
(क) सस्थाको काययिेत्रिाइ लवलभन्न एकाइहरुमा सदस्य संख्याको अधारमा लवभाजन गने,
(ख) सभबलन्धत एकाइमा रहेका सदस्य संख्याको अधारमा प्रलतलनलध संख्या यदकन गने,
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(ग) यदकन भएको संख्याको अधारमा प्रलतलनलध चयन गने ,
(घ) साधारण सभाको समान कायय सूचीमा एकाइमा रहेका सदस्यहरु बीच छिफि गने र एकाइमा रहेका
सदस्यहरुको धारणाको प्रलतलनलधत्व चयन भएका प्रलतलनलधिे गने ।
(६) ईपलनयम (१) बमोलजम हुने साधारण सभाको बैठकमा सहभालगता सभबन्धी ऄन्य व्यवस्था लनयममा भएको
व्यवस्था बमोलजम हुनेछ ।
१६. सलमलतको बैठकः
(१) सलमलतको बैठक ऄध्यिको लनदेशनमा सलचविे बोिाईनेछ ।
(२) सलमलतको बैठक अवश्यकता ऄनुसार ऄध्यििे तोके को लमलत , समय र स्थानमा बस्नेछ । तर दुइ बैठकबीचको
ऄवलध पैंतालिस ददनभन्दा बढी हुनु हुुँदैन ।
(३) बैठकको ऄध्यिता सलमलतको ऄध्यििे

, लनज ईपलस्थत नभएमा ईपाध्यििे र ईपाध्यिसमेत ईपलस्थत

नभएमा सञ्चािकहरु मध्ये बाट चुलनएको सदस्यिे गनेछ ।
(४) ईपलनयम (२) को ऄवलध लभत्र बैठक नबोिाआएमा बहुमत सदस्यिे हस्तािर गरी बैठक बोिाईन ऄध्यि
समि लिलखत ऄनुरोध गनय सक्नेछन् र त्यस्तो ऄनुरोध प्राप्त भएमा ऄध्यििे सात ददनलभत्र बैठक बोिाईनु
पनेछ ।
(५) ईपलनयम (४) बमोलजम बैठक नबोिाआएको ऄवस्थामा बहुमत सञ्चािक सदस्यहरु ईपलस्थत भइ सञ्चािक
सलमलतको बैठक बोिाईन सक्नेछन् ।
(६) ईपलनयम (५) बमोलजम बोिाआएको बैठकको ऄध्यिता ईपलस्थत सञ्चािकहरु मध्ये बाट चुलनएको सञ्चािकिे
गनेछ ।
(७) सलमलतको बैठकको लनणयय ऄध्यिता गने व्यलक्तका साथै बहुमत सञ्चािकबाट प्रमालणत गनुय पनेछ।
(८) सलमलतको बैठकको गणपूरक संख्या सलमलतको तत्काि कायम रहेको कू ि सदस्य संख्याको बहुमत सदस्य संख्या
हुनेछ ।
१७. सलमलतको काम, कतयव्य र ऄलधकारः ऐनको दफा ३२ मा ईलल्िलखत काम , कतयव्य र ऄलधकारका ऄलतररक्त सलमलतको काम , कतयव्य र ऄलधकार देहाय
बमोलजम हुनेछः–
(क) संस्थाको समग्र काययसञ्चािनमा सदस्यहरुको रचनात्मक सहभालगता सुलनलित गने ,
(ख) सदस्यहरुिाइ लनयलमत रुपमा सहकारी लशिा प्रदान गने व्यवस्था लमिाईने,
(ग) ऐन तथा यस लनयमाविी बमोलजम हुने लनररिण

, ऄनुगमन काययमा सहयोग पुयायईनुका साथै प्राप्त

लनदेशनहरुको काययन्वनको व्यवस्था लमिाईने,
(घ) िेखा सुपररवेिण सलमलतबाट प्राप्त सुझावहरु काययन्वन गने, गराईने,
(ङ) संस्थाको काययसञ्चािनमा पारदर्थशता कायम राखी सभपलि शुद्धीकरण (मलन िाईन्डररङ्ग) लनवारण सभबन्धी
प्रचलित कानून बमोलजमका व्यवस्थाहरुको काययन्वन गने, गराईने,
(च) अवश्यकता ऄनुसार ईपसलमलतहरु गठन, लवघटन तथा लजभमेवारी तोक्ने,
(छ) सदस्य तथा पदालधकारीहरुका िालग अचारसंलहता बनाइ िागू गने,
(ज) लवलनयममा ईलल्िलखत ऄन्य कामहरु गने ।
१८. तदथय सलमलतको गठनः-
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(१) ऐनको दफा ३६ को ईपदफा (३) बमोलजम सलमलत लवघटन भएमा संस्थाको दैलनक काययसञ्चािन गनय र
लनवायचन गराईन ऄलधकार प्राप्त ऄलधकारीिे सदस्यहरुमध्येबाट सात जनाको एक तदथय सलमलत गठन गनुय
पनेछ ।
(२) ईपलनयम (१) बमोलजम तदथय सलमलत गठन गदाय देहाय बमोलजमको अधार लिनु पनेछः–
(क) सदस्यहरुको नाममा संस्थािे लतनुयपने भाखा नाघेको ऋण वा बाुँकी बक्यौता रहेको हुन नहुने ,
(ख) एकै पररवारका एकभन्दा बढी सदस्य सलमलतमा रहेको हुन नहुने,
(ग) सालवकमा कायम रहेको सलमलतको सदस्य वा त्यस्तो पररवारको सदस्य हुन नहुने ,
(घ) ईपिब्ध भएसभम जभमा सदस्यको कभतीमा ३३ (तेिीस) प्रलतशत मलहिा हु्नुपने ।
१९. िेखा सुपररवेिण सलमलतका पदालधकारीको योग्यताःऐनको दफा ३७ को ईपदफा (१) बमोलजमको िेखा सुपररवेिण सलमलतको संयोजक तथा सदस्य हुन देहाय
बमोलजमको योग्यता पुगेको हुनु पनेछः–
(क) सभबलन्धत सहकारी संस्थाको सदस्यता लिएको कभतीमा तीन वषय पूरा भएको , तर प्रारलभभक साधारण
सभाबाट लनवायलचत हुने िेखा सलमलतको संयोजक तथा सदस्यहरुको हकमा यो खण्ड िागु हुनेछैन ।
(ख) संस्थािाइ लतनु,य बुझाईनु्पने बेरुजु वा भाखा नाघेको कजाय वा बक्यौता रकम नरहेको,
(ग) संस्थािे अफै वा ऄन्य लनकायको तफय बाट अयोजना गररने िेखापािन वा िेखापररिणसुँग सभबलन्धत
तालिम लिएको ।

पररच्छे द–५
बचत तथा ऋणको पररचािन
२०. सन्दभय व्याजदरको अधार र प्रदक्रयाः
(१) ऐनको दफा ४० बमोलजम सन्दभय व्याजदर लनधायरण गदाय देहायका अधार लिनु पनेछः–
(क) बचत तथा ऋणको कारोबार गने के न्रीय लवषयगत संघमा अबद्ध संस्था र संघको औषत व्याजदर,
(ख) सहकारी बैकहरुको औषत व्याजदर,
(ग) बैंक तथा लविीय संस्था सभबन्धी कानून बमोलजम “क” वगयको आजाजतप्राप्त बैंकहरुको औषत व्याजदर,
(घ) व्याजदर सभबन्धमा नेपाि सरकारका मन्त्रािय, लनकाय, नेपाि राि बैंकिे गरेको ऄध्ययन प्रलतवेदनहरु,
(ङ) रालिय सहकारी महासंघ, लवषयगत के न्रीय संघहरुबाट प्राप्त सुझाव,
(च) सन्दभय व्याजदर लनधायरण सभबन्धमा ईपयुक्त देखेको ऄन्य अधारहरु ।
(२) ईपलनयम (१) बमोलजम सन्दभय व्याजदर लनधायरण गदाय सामान्यतया देहायका लसद्धान्तहरुको ऄविभबन गनुय
पनेछः–
(क) बचतमा भाररत औषत ब्याजदर भन्दा सामान्यतया बढी,
(ख) ऋणमा भाररत औषत ब्याजदर भन्दा सामान्यतया घटी,
(ग) बचत र ऋणको ब्याजदरको ऄन्तर छ प्रलतशत भन्दा घटी ।
(३) यस लनयम बमोलजम सन्दभय व्याजदर लनधायरण गदाय बचत तथा ऋणको दकलसम एवं प्रयोजन हेरी शहरी तथा
ग्रामीण िेत्रका िालग छु ट्टाछु ट्टै दर कायम गनय सदकनेछ ।
(४) यस लनयम बमोलजम लनधायरण गररएको सन्दभय व्याजदर अवश्यकता ऄनुसार पुनराविोकन गनुय पनेछ ।
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(५) ऐनको दफा ४० बमोलजम बार्थषक रुपमा सन्दभय व्याजदरको सभबन्धमा व्याजदर पररपािनाको ऄवस्थाको
मूल्याङ्कन गरी सन्दभय ब्याजदरको सभबन्धमा सभबलन्धत लनकायमा सुझाब सलहत प्रलतवेदन ददनु पनेछ ।
(६) यस लनयम बमोलजम सन्दभय व्याजदर लनधायरण गररएको जानकारी सभबलन्धत लनकायका साथै कु नै एक रालिय
दैलनक पलत्रकामा समेत प्रकाशन गनुयपनेछ ।
२१. सदस्यको रकम दफताय–ः
(१) कु नै सदस्यिे सदस्यता त्याग गरेको ऄवस्थामा ऐनको दफा ४३ को ईपदफा (१) बमोलजम लनजिे पाईनु पने
देहायको रकम सदस्यता त्याग गरेको अर्थथक बषयको िेखापररिण प्रलतवेदन पाररत भएको लमलतिे तीस
ददनलभत्र सभबलन्धत संस्थािे लनजिाइ दफताय ददनु पनेछः–
(क) लनजको शेयरको ऄंदकत मूल्य बराबरको रकम,
(ख) लनजिे भुक्तानी लिन बाुँकी शेयर िाभांश बापतको रकम,
(ग) लनजिे भुक्तानी लिन बाुँकी संरलित पूुँजी दफताय बापतको रकम,
(२) ईपलनयम (१) मा जुनसुकै कु रा िेलखएको भए तापलन संस्था घाटामा गएको ऄवस्थामा सलञ्चत घाटाको रकम
शेयर पूुँजीबाट समानुपालतक रुपमा घटाइ बाुँकी रहेको लहसाबमा मात्र सदस्यिाइ ददनुपने रकम कायम गरी
दफताय ददनु पनेछ ।
(३) ऐनको दफा ४३ बमोलजम संस्थामा जभमा गरेको बचत रकम सदस्यिे दफताय मागेको बखत ब्याज सलहत तुरुन्त
दफताय ददनु पनेछ । तर अवलधक बचत रकम लनधायररत ऄवलध भुक्तान भए पिात दफताय गनुय पनेछ ।

पररच्छे द–६
कोष सभबन्धी व्यवस्था
२२. संरलित पूुँजी दफताय कोषबाट रकम लवतरण गने अधारः
(१) ऐनको दफा ४८ को ईपदफा (३) बमोलजम संरलित पूुँजी दफताय कोषबाट सदस्यहरुिाइ रकम लवतरण गदाय
देहाय बमोलजमको बार्थषक कारोवारको अधार लिनु पनेछः–
(क) ईत्पादक संस्थामा सदस्यिे संस्थािाइ लवक्री गरेको ईपजको खररद मूल्य,
(ख) लविीय संस्थामा सदस्यिे जभमा गरेको बचत र लिएको ऋण रकममा लतरेको ब्याज,
(ग) ईपभोक्ता सभबन्धी संस्थामा सदस्यिे संस्थासुँग खररद गरेको वस्तु वा सेवाको मूल्य,
(घ) श्रलमक सभबन्धी संस्थामा सदस्यिे संस्थाबाट प्राप्त गरेको ज्यािा,
(ङ) बहुईदेश्यीय संस्थामा खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ) मा ईलल्िलखत अधार ।
(२) ईपलनयम (१) को खण्ड (क) मा जुनसुकै कु रा िेलखएको भए तापलन ईत्पादक संस्थािे सदस्यिाइ अवश्यक
सामाग्री लवक्री गरेकोमा त्यस्तो कारोवारिाइ समेत गणना गनय सदकनेछ ।
(३) ईपलनयम (१) को खण्ड (ख) मा जुनसुकै कु रा िेलखएको भए तापलन ऋणको भाखा ननाघेको सदस्यिाइ
त्यस्तो ऋणमा लतरेको व्याजको अधारमा संरलित पूुँजी दफताय ददआनेछैन ।
(४) ईपलनयम (१) को खण्ड (ख) बमोलजम कोषको रकम लवतरण गनय बचत रकमका िालग चािीस प्रलतशत र
ऋणमा लतरेको व्याज रकमको िालग साठी प्रलतशत भार ददइ गणना गररनेछ ।
(५) गत अर्थथक बषयको कारोबारको संरलित पूुँजी दफताय कोषको रकम चािु अर्थथक बषयलभत्र लवतरण गररसक्नु
पनेछ ।
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(६) ईपलनयम (५) बमोलजम कु नै अर्थथक बषयमा लवतरण गरर बाुँकी रहेको रकम सोही अर्थथक बषयको ऄन्त्यमा
जगेडा कोषमा सानुय पनेछ ।
(७) संरलित पूुँजी दफताय सभबन्धी ऄन्य व्यवस्था लवभागिे लनधायरण गरे बमोलजम हुनेछ ।
२३. सहकारी प्रबधयन कोषः (१) ऐनको दफा ४९ को ईपदफा २ बमोलजम सहकारी प्रबधयन कोषमा नगरपालिकािे बार्थषक बजेटमा समावेश
गरी अवश्यक रकम ईपिब्ध गराईन सक्नेछ ।
(२) सहकारी प्रवद्र्धन कोष सञ्चािनका िालग भजनी नगरपालिकािे अवश्यक काययलवधी बनाइ िागू गनय सक्नेछ ।
२४. ऄन्य कोषसभबन्धी व्यवस्थाः–
(१) सहकारी संस्थाको कु नै वषयको खुद बचतको रकमबाट कभतीमा पच्चीस प्रलतशत रकम ऐनको दफा ४७ बमोलजम
जगेडा कोषमा जभमा गरी बाुँकी रकमिाइ शत प्रलतशत मानी सोबाट कभतीमा पच्चीस प्रलतशत रकम ऐनको
दफा ४८ बमोलजम संरलित पूुँजी दफताय कोष र शुन्य दशमिव पाुँच प्रलतशतिे हुन अईने रकम ऐनको दफा
४९ बमोलजम सहकारी प्रबधयन कोषमा छु ट्टयाएर बाुँकी रहेको रकमिाइ शतप्रलतशत मानी देहाय बमोलजमका
कोषहरुमा कभतीमा पाुँच प्रलतशतका दरिे छु याइ लवतरण गनुय पनेछः–
(क) सहकारी लशिा कोष,
(ख) शेयर िाभांश कोष,
(ग) कमयचारी बोनस कोष,
(घ) सहकारी लवकास कोष,
(ङ) घाटापूर्थत कोष,
(च) सामुदालयक लवकास कोष,
(छ) ऐनको दफा ७६ को ईपदफा (१) बमोलजम साधारण सभािे स्वीकृ त गरेको लस्थरीकरण कोष,
(ज) ऄन्य जोलखम व्यवस्थापन कोष ।
(२) ईपलनयम (१) को खण्ड (ग) बमोलजमको कमयचारी बोनस कोषबाट रकम लवतरण गदाय बढीमा तीन मलहनाको
तिब भन्दा बढी नहुने गरी रकम लवतरण गनुय पनेछ ।
२५. ऄलभिेखः (१) ऐनको दफा ५१ को ईपदफा (२) बमोलजम सहकारी संस्थािे अफ्नो काययसञ्चािनको ऄलभिेखका साथै अफू िे
गरेको कारोबारको कायायियिे तोके को तररका र ढाुँचामा समेत राख्नुपनेछ ।
(२) ईपलनयम (१) बमोलजम ऄलभिेलखकरण तथा िेखापािन गदाय ऄन्य कु राहरुका ऄलतररक्त देहायका दकताब

,

खाताबही तथा लववरणसमेत राख्नु पनेछः–
(क) ऄनुसूची–३,
(ख) प्रारलभभक साधारण सभा , साधारण सभा , लवशेष साधारण सभा र सलमलत , िेखा सुपररवेिण सलमलत ,
ईपसलमलतहरुका बैठकहरुको छु ट्टाछु ट्टै कारबाही दकताब,
(ग) नगद बही,
(घ) सहकारी संस्थािे ऄन्य कु नै व्यलक्त वा संस्था वा संघ वा लनकायसुँग कु नै कारोबार गरेको भए त्यस्तो
कारोबार देखाईने दताय दकताब,
(ङ) शेयर दताय दकताब,
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(च) मािसामानको मौज्दात( स्टक) दताय दकताब,
(छ) ऋण िेनदेन दताय दकताब,
(ज) बेरुजु एवं सभपरीिण खाता,
(झ) अभदानी, खचय, सभपलि र दालयत्वसभबन्धी ऄिग–ऄिग खाता तथा सहायक खाताहरु,
(ञ) लहसाब पररिण सूची, अय–व्यय र लस्थलत लववरण पत्र,
(ट) समय–समयमा लवभागिे तोदकददएको ऄन्य ऄलभिेख एवं खाताहरु ।
(३) पाुँच करोड रुपैयाभन्दा बढी जायजेथा भएका सहकारी संस्थािे ईपलनयम (१) बमोलजम राख्नुपने ऄलभिेख
तथा िेखा लवभागिे तोके बमोलजमको लनधायरक पूरा भएको लवद्युतीय काययक्रमलणका (एललिके शन सफ्टवेयर)
मा समेत व्यवलस्थत गनुय पनेछ ।
(४) सहकारी संस्थािे अफ्नो संस्थागत तथा व्यवसालयक कारोबारको लववरण लवभागिे तोके को व्यवस्थापन
सूचना प्रणािीमा समेत प्रलवि गनुय पनेछ । तर िेलखएको कु नै कु रािे सदस्यको व्यलक्तगत बचत िगायतका
प्रचलित कानून बमोलजम गोलय रहने सूचना ऄिग्गै संरिण गनय बाधा पु¥याएको मालनने छैन ।
(५) सहकारी संस्थािे अधारभुत ऄलभिेख तथा कारोबारको लहसाबदकताब पृष्ठसुरिा (ब्याकऄप) व्यवस्था सलहत
संरिण गनुय पनेछ ।

पररच्छे द– ७
छु ट, सुलवधा र सहुलियत
२६. छु ट, सुलवधा र सहुलियतः–
(१) ऐनको दफा ५७ को ईपदफा (१) बमोलजम सहकारी संस्थािे जग्गा जलमन िगायतका ऄचि सभपलि खररद
गदाय अय रटकट दस्तुर वा रलजिेशन दस्तुर छु ट , सुलवधा वा सहुलियत प्राप्त गनय सभबलन्धत संस्थािे देहायको
लववरण सलहत दताय ऄलधकारी समि लनवेदन ददनु पनेछः–
(क) यसरी लनवेदन ददनु ऄलघ रलजिेशन दस्तुर छु ट सुलवधा लिइ ऄचि सभपलि खररद गरेको भए जग्गाधनी
प्रमाणपुजाय र सभबलन्धत कागजको प्रलतलिलप,
(ख) साधारण सभाको बैठकबाट घर जग्गाधनीको नाम नामेसी

, घर जग्गा रहेको ठे गाना , दकिा नभबर ,

िेत्रफि र मूल्य समेत खुिाइ खररद सभबन्धमा भएको लनणययको प्रमालणत प्रलतलिलप,
(ग) ऄचि सभपलि खररदमा बचत रकम ईपयोग नहुने र जगेडा कोष तथा शेयर पूुँजीबाट खररद गनय पुग्ने
िेखापररिकबाट प्रमालणत लविीय लववरण,
(घ) ऄलघल्िो अर्थथक बषयको िेखापलिण प्रलतवेदनमा ईल्िेख गररएको भन्दा थप शेयर पूुँजी र जगेडा कोषको
रकमबाट खररद गनय खोलजएको भए पलछल्िो शेयर पूुँजी

, जगेडा कोष र बचत रकमको दतायवाि

िेखापररिकिे प्रमालणत गरेको लविीय लववरण,
(ङ) सहकारी संस्थाको ऄनुगमन तथा लनरीिण गदाय कै दफयत देलखइ सुधारका िालग लनदेशन ददएको भए
लनदेशन पािना भएको ऄवस्था खुल्ने कागज र सुधारको कायययोजना ।
(२) ईपलनयम (१) बमोलजम प्राप्त लनवेदन जाुँच गरी दताय ऄलधकारीिे छु ट सुलवधाको िालग सभबलन्धत लनकायमा
िेलख पठाईन सक्नेछ ।
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पररच्छे द–८
ऋण ऄसुिी तथा बाुँकी बक्यौता
२७. ऋण ऄसुिी तथा बाुँकी बक्यौता ऄसुिीः
–
(१) ऐनको दफा ५८ बमोलजम सहकारी संस्थाको ऋण र दफा ६१ बमोलजम सहकारी संस्थाको बाुँकी बक्यौता
ऄसुिईपर गनुयपने व्यलक्तको जायजेथा लििाम लवक्री गरी ऄसुिईपर गदाय सभबलन्धत सहकारी संस्थािे
देहायको काययलवलध ऄपनाईनु पनेछः–
(क) बाुँकी बक्यौता लतनुय , बुझाईनु पने ठहर भएको व्यलक्तको नाममा बाटोको भयाद बाहेक पैंतीस ददनलभत्र
लतनुय, बुझाईनुपने रकम लतनय, बुझाईन वा रकम लतरी, बुझाआ सके को भए त्यसको प्रमाण पेश गनय अईनु
भनी भयाद जारी गरी पठाईने,
(ख) खण्ड (क) बमोलजम भयाद जारी गररएकोमा भयादलभत्र लतनुय बुझाईनुपने रकम लतनय , बुझाईन नअएमा
वा लतरी, बुझाइ सके को प्रमाण पेश नगरेमा लनजको नाममा लििाम लवदक्र गनय सूचना प्रकाशन गने,
(ग) लधतो राखेको घर , जग्गा, जलमन मािपोत कायायियबाट रोक्का नगराइएको भएमा रोक्का गनय िगाइ
त्यसको प्रमाण राख्ने,
(घ) लधतो राखेको चिऄचि सभपलिको लििाम लवक्री गदाय लधतोको लववरण

, लनजिे बुःुझाईनुपने

साुँवा,ब्याज र हजयनाको रकमसमेत ईल्िेख गरी चि सभपलि भए पन्र ददन र ऄचि सभपलि भए
पैलतस ददनको भयाद ददइ ईक्त भयादलभत्र लतनुय बुझाईनुपने रकम नबुझाएमा लधतो लििाम लवक्री गरर
साुँवा, ब्याज र हजयनाको रकम ऄसुिईपर गररने बारेको सूचना सभबलन्धत व्यलक्तिाइ बुझाइ संस्थाको
कायायिय, स्थालनय तहको सभबलन्धत वडा कायायिय र सावयजलनक स्थानमा टाुँस्नुका साथै स्थालनय वा
रालिय स्तरको कु नै एक दैलनक पलत्रकामा सूचना प्रकाशन गनुयपने

, तर सभबलन्धत व्यलक्तिाइ सूचना

बुझाईन नसदकएको वा लनज फे िा नपरेको खण्डमा दैलनक पलत्रकामा प्रकालशत सूचना बमोलजम
लििाम लवक्रीको प्रदक्रया ऄगालड बढाईन बाधा पनेछैन ।
(ङ) लधतो लििाम लवक्री गदाय कायायिय खुल्ने समय देलख सुरु गरी बन्द हुने समय भन्दा एक घण्टा ऄगालड
समाप्त गनुयपने , तर लििाम लवक्री हुने भनी तोदकएको ददन लबदा पनय गएमा त्यसको भोलिपल्ट सोही
स्थान र समयमा लििाम लबदक्र गनुयपनेछ ,
(च) लधतो लििाम लबक्री गदाय लििाम गररने चिऄचि सभपलि रहेको सभबलन्धत वडाको प्रलतलनलध

,

मािपोत कायायिय वा स्थालनय तहको मािपोत लबषय हेने कमयचारी , सभबलन्धत लवषय हेने कमयचारी ,
सभबलन्धत लवषयका प्रालवलधक , सभबलन्धत संस्थाको व्यवस्थापक सलहतको सलमलतिे चिनचल्तीको
मोि कायम गरी सोही रकमबाट डाुँक बढाबढ गरी सुरु गनुयपने तथा डाुँक बोल्न ईपलस्थत भइ डाुँक
बढाबढ गने व्यलक्तहरु मध्ये सबैभन्दा बढी डाुँक बोल्ने व्यलक्तको नाममा लििाम लबदक्र स्वीकृ त गने, तर
सञ्चािक सलमलतका पदालधकारी

, िेखा सुपररवेिण सलमलतका पदालधकारी

, ईपसलमलतका

पदालधकारी, संस्थामा काययरत कमयचारी र लनजका नलजकका नातेदारिे डाुँक बढाबढमा भाग लिन
पाईनेछैन ।
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(छ) डाुँक बोल्न सुरु गरी बढाबढ गनेिे डाुँक ऄङ्क बोिेपलछ संस्थाको लवलनयम वा ऄन्तररक काययलवलधमा
तोदकए बमोलजमको ढाुँचाका फारममा लनजिे बोिेको ऄङ्क स्पि खोिी लनजको सहीछाप गराईने ।
(२) ईपलनयम (१) बमोलजम लििाम लबदक्र गदाय लजल्िा प्रशासन कायायिय वा लििाम लबदक्र हुने ठाईुँ नलजक कु नै
सरकारी कायायिय भए सो कायायिय र स्थानीय तहको वडा कायायियको प्रलतलनलधिाइ सािी राखी मुचल्का
गराईनु पनेछ ।
(३) लिलखत रुपमा ऄनुरोध गदाय समेत ईपलनयम (२) बमोलजम कु नै कायायियको प्रलतलनलध ईपलस्थत नभएमा
ईपलस्थत प्रलतलनलध र स्थालनय तहको वडा कायायियका प्रलतलनलधिाइ सािी राखी लििाम लबदक्र गनुय पनेछ
।
(४) जुन व्यलक्तको चिऄचि सभपलि लििाम लबदक्र गररने हो सो व्यलक्तिाइ लििाम लबदक्र हुने समय र ठाईुँ तोकी
ईपलस्थत हुन सूचना पठाईनु पनेछ । तर त्यसरी लििाम लबक्री हुने ददन सरोकारवािा व्यलक्त ईपलस्थत
नभएमा पलन लििाम लबदक्र गनयका िालग बाधा पुगेको मालनने छैन।
२८. लििाम लबक्री स्थलगत गनय सक्न-े ः
(१) लनयम ३० बमोलजम लििाम लबक्रीको सूचना प्रकालशत भइसके पलछ ऋणी सदस्यिे कजाय चुक्ता गनय अएमा
वा सलमलतिे तोदकददएको रकम लनलित ऄवलधलभत्र जभमा गरी कजाय चुक्ता गनय ऋणी सदस्य र संस्थाबीच
सहमलत भइ लििाम लबक्री स्थलगत गनुयपने देलखएमा लबक्रीको सूचना प्रकाशन गने सहकारी संस्था वा
रलजिारिे त्यस्तो लििाम लबक्री ईक्त ऄवधी सभमका िालग स्थलगत गनय सक्नेछ|
२९. ऄसुि ईपर हुन नसके को रकम ऄरु जायजेथाबाट ऄसुिईपर गने- ः
(१) लधतो राखेको सभपलि लििाम लबक्री गदाय अएको रकमबाट सावा , ब्याज र हजयनाको रकम ऄसुिईपर हुन
नसके मा ऐन तथा प्रचलित कानूनबमोलजम बाुँकी बक्यौता ऄसुिईपर गनुयपने व्यलक्तको हकभोगको ऄन्य
जायजेथाबाट लनयम २७ मा ईलल्िलखत काययलवलध ऄपनाइ लििाम लबक्री गरी ऄसुिईपर गनुय पनेछ ।
(२) मोहीिे लिएको ऋणको हकमा लनजिे कमाएको बािी लििाम लबक्री गरी साुँवा

, ब्याज र हजयनाको रकम

ऄसुिईपर गनुय पनेछ ।
(३) ईपलनयम (१) र (२) बमोलजम लििाम लबक्री गदाय लििाम लबक्री हुने ददनसभमको साुँवा , ब्याज र हजयनाको
रकम ऄसुिईपर गरी बाुँकी हुन अएको रकम सरोकारवािा व्यलक्तिाइ दफताय ददनु पनेछ ।
३०. बेचलबखन वा लििाम लबक्री गनय वा लिजमा ददन नहुने-ः
(१) यस लनयमाविीमा ऄन्यत्र जुन सुकै कु रा िेलखएको भए तापलन संस्थाको घर , जग्गा िगायतका लस्थर सभपलि
नेपाि सरकारको स्वीकृ लत लबना बेचलबखन वा लििाम लबक्री गनय वा लधतो राख्न वा पाुँच बषयभन्दा बढी
ऄवलधका िालग लिजमा ददनु हुुँदैन । तर त्यस्ता संस्थािे ऋण वा ऄन्य बाुँकी बक्यौता बापत लधतो लिएको
वा संस्था अफै िे लधतो सकार गरेको घर

, जग्गा यस लनयमाविी बमोलजम लििाम लबक्री गनय नेपाि

सरकारको स्वीकृ लत अवश्यक पनेछैन ।
३१. लििाम सकाने व्यलक्तबाट रकम ऄसुि गने-ः
(१) लििाम लबक्रीको कायय सदकना साथ लििाम सकार गने व्यलक्तबाट सकार गरेको मूल्यको दश प्रलतशत रकम
सोही ददन धरौटीका रुपमा लिइ राख्नु पनेछ र बाुँकी नब्बे प्रलतशत रकम लििाम सकारेको लमलतिे सात
ददनलभत्र बुझाइ सक्नुपनेछ तथा सो भयाद लभत्र नबुझाएमा धरौटी राखेको रकम जफत हुने व्यहोरा कागज
गराइ राख्नु पनेछ ।
(२) लििाम सकाने व्यलक्तिे सकार गरेको मूल्यको दश प्रलतशत रकम सोही ददन नबुझाएमा लनजपलछ सबैभन्दा
बढी डाुँक बोल्ने व्यलक्तको नाममा लििाम सदर गनुय पनेछ ।
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(३) लििाम सकार गने व्यलक्तिे यस लनयम
बमोलजम सकार गरेको पूरा मूल्य बुझाएमा लनजको नाईुँ मा सो
जायजेथा प्रचलित कानून बमोलजम रलजिेशन वा दालखि खारेज समेत गररददनका िालग सहकारी संस्थािे
सभबलन्धत कायायियमा िेखी पठाईनु पनेछ ।
३२. लििाम लबक्री नभएमा जायजेथा सहकारी संस्थाकोस्वालमत्वमा रहनेः(१) लनयम २७ र लनयम २९ बमोलजम लििाम लबक्री गनुयपने जायजेथा लििाम लबक्री गदाय कसैिे नसकारेमा
सहकारी संस्थािे ईक्त जायजेथाको स्वालमत्व अफू मा लिन सक्नेछ र त्यस्तो लस्थलतमा सभबलन्धत
कायायियहरुिे सहकारी संस्थाको जनाई बमोलजम अफ्नो कायायियमा रहेको श्रेस्तामा तदनुसार रलजिेशन
वा दालखि खारेज गररददनु पनेछ ।
३३. जायजेथा दफताय ददनुपनेः(१) लनयम ३२ बमोलजम संस्थाको नाममा कायम हुन अएको जायजेथा छ मलहनालभत्र सभबलन्धत ऋणी सदस्यिे
अफू िे लतनुय बुझाईनु पने साुँवा र ऄलघल्िो ददन सभमको ब्याज, हजयना र लििाम प्रदक्रयासुँग सभबलन्धत खचय
समेत चुक्ता गरी दफताय लिन चाहेमा सभबलन्धत सहकारी संस्थािे अवश्यक प्रदक्रया पुयायइ दफताय ददनु पनेछ ।
३४. कजाय सूचना के न्रः(१) ऐनको दफा ६० बमोलजम कजाय सुचना के न्र स्थापना गदाय संघीय कानुनको ढाुँचा बमोलजम गनुय पनेछ ।
(२) कजाय सूचना के न्र स्थापनाको अधार , सदस्यता, पूुँजी, संरचना र, सांगठलनक ढाुँचा िगायतका व्यवस्थाहरु
मन्त्राियिे स्वीकृ त गरे बमोलजम हुनेछ ।
(३) कजाय सूचना के न्रमा बचत तथा ऋणको मूख्य कारोबार गने संस्थाका साथै बचत तथा ऋण समेतको
कारोबार गने बहुईदेश्यीय वा ऄन्य लवषयगत संस्था समेत सदस्य बन्न सक्नेछन ।
(४) कजाय सूचना के न्र सभबलन्ध ऄन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोलजम हुनेछ ।
३५. कािो सूचीसभबन्धी व्यवस्थाः(१) कजाय सूचना के न्रिे अफ्ना सदस्य रहेका सहकारी स्थानहरुबाट ऋण लिइ रकमको ऄपचिन गने वा भाखा
लभत्र ऋणको साुँवा, व्याज दफताय नगने व्यलक्तको नामनामेसी सलहत कािो सूची प्रकाशन गनुय पनेछ ।
(२) ईपलनयम (१) बमोलजम कािो सूची प्रकाशन गदाय कजाय सूचना के न्रको लनधायररत मापदण्ड ऄनुसार
सभबलन्धत सदस्य संस्थाबाट प्राप्त लसफाररस सलहतको प्रलतवेदनको अधार लिनु पनेछ ।
(३) ईपलनयम (२) बमोलजम कािो सूचीमा परेका व्यलक्तहरुको नाम लनधायररत मापदण्ड ऄनुसार सदस्य
संस्थाहरुबाट प्राप्त लसफाररस सलहतको प्रलतवेदनको अधारमा कािो सूचीबाट हटाईन सदकनेछ ।

पररच्छे द–९
एकीकरण लवघटन र दताय खारे ज
३६. सहकारी संस्थाको एकीकरणः(१) ऐनको दफा ६५ बमोलजम दुइ वा दुइभन्दा बढी संस्थाहरु एकीकरण गदाय देहायका शतय बन्देजहरु पूरा भएको
हुनु पनेछः–
(क) काययिेत्र एक ऄकायसुँग खललटएको वा जोलडएको हुनुपने,
(ख) एकै लवषय वा प्रकृ लतको संस्था हुनुपने वा फरक लवषय वा प्रकृ लतको भए तापलन मूितः एकै लवषयमा
प्रलतष्ट्पधाय भएको हुनुपने ,
(ग) सदस्यको प्रत्यि सहभालगता एवं िोकतालन्त्रक लनयन्त्रण कायम रहनुपने ।

15

v08 M%

;+Vof M!

k|dfl0fs/0f ldlt M@)&*/)(/@^

k|sfzg ldlt M@)&*/)(/@&

(२) ईपलनयम (१) बमोलजम एकीकरण गदाय साधारणतया मौजुदा संस्थाको काययिेत्रको अधार भजनी
नगरपालिका वा वडा िेत्रलभत्र भएको हुनु पनेछ ।
(३) ईपलनयम (१) मा जुनसुकै कु रा िेलखएको भए तापलन भजनी नगरपालिकाको पूवय

–स्वीकृ लत लबना संबत

२०४९ साि जेठ २ गतेभन्दा ऄलघ दताय भएका साझा (सहकारी) संस्थामा एकीकरण गनय हुुँदैन ।
(४) मलहिा मात्र सदस्यता रहने संस्था मलहिा मात्र रहने संस्थामा एकीकरण गनय प्राथयलमकता ददनु पनेछ । तर
लवशेष रुपिे लपछलडएका समुदायमा स्थालपत संस्थाको सांगठलनक गलतशीितामा ऄसर पने गरी एकीकरण
गररने छैन ।
(५) एकीकरणको ऄन्य शतय , अधार र प्रदक्रया नगरपालिकाबाट स्वीकृ त काययलवलधमा व्यवस्था भए बमोलजम
हुनेछ ।
३७. सहकारी संस्थाको लवभाजनः(१) ऐनको दफा ६५ बमोलजम सहकारी संस्थाको लवभाजन गरी दुइ वा दुइभन्दा बढी संस्थाहरु कायम गदाय
देहायको शतयहरु पूरा भएको हुनु पनेछः–
(क) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार भएको सहकारी संस्थाको हकमा सो को काययिेत्र भजनी
नगरपालिकाको एक वडा भन्दा बढी भएको,
(ख) लवभाजन प्रदक्रयाबाट स्थानीयकरण गदाय संस्थाहरुको काययसञ्चािनमा सदस्यहरुको सदक्रय सहभालगता
तथा िोकतालन्त्रक लनयन्त्रण कायम रहने ऄवस्था भएको ।
(२) सहकारी संस्था लवभाजन गदाय मौजुदा कारोबार प्रकृ लतऄनुसार लनयम ९ बमोलजमको लवषयगत वगीकरण
लमल्ने गरी फरक फरक भौगोलिक िेत्र कायम राखी लवभाजन गनय सदकनेछ ।
(३) रलजिार वा ऄलधकार प्राप्त ऄलधकारीिे सहकारी संस्थाको एकीकरण वा लवभाजनको लसिलसिामा
सभबलन्धत पिसुँग राय लिन सक्नेछ ।
(४) लवभाजनका ऄन्य शतय , अधार र प्रदक्रया नगरपालिकाबाट स्वीकृ त काययलवलधमा व्यवस्था भए बमोलजम
हुनेछ ।
३८. पूवय सहमलत लिनुपने-ः
लनयम ३६ र ३७ मा जुनसुकै कु रा िेलखएको भए तापलन नेपाि सरकार

, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको

कायायिय, लनकाय, बैंक, लविीय संस्था वा दातृ –लनकायको ऋण , ऄनुदान वा ऄन्य प्रकारको सहयोग रकम वा
जेथा रहेको संस्थाको एकीकरण वा लवभाजन गदाय त्यस्तो संस्थािे सभबलन्धत लनकायको पूवय स्वीकृ लत लिनु पनेछ ।

पररच्छे द – १०
लिदिडेशन सभबन्धी व्यवस्था
३९. लिदिडेटरको लनयुलक्तः(१) ऐनको दफा ६७ को ईपदफा (२) बमोलजम पचास िाख रुपैयाुँ सभमको सभपलि भएको संस्थाको हकमा दताय
गने ऄलधकारीिे अफु मातहतको ऄलधकृ तस्तरका कमयचारीिाइ लिदिडेटर लनयुलक्त गनय सक्नेछ ।
(२) ईपलनयम (१) बमोलजम लनयुक्त लिदिडेटरिाइ दताय गने ऄलधकारीिे लिदिडेशन सभबन्धी काम गनय
अवश्यक लनदेशन ददन सक्नेछ ।
४०. लिदिडेटरको काम, कतयव्य र ऄलधकारः (१) ऐनको दफा ६६ बमोलजम दताय खारेज भएको सहकारी संस्थाको लिदिडेटरको काम
देहाय बमोलजम हुनेछः–
16
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(क) लवघटन भएका सहकारी संस्थाबाट ऄसुि हुन बाुँकी रहेको रकम चुक्ता गनयका िालग सो सहकारी
संस्थाका हािवािा वा सालवकवािा सदस्यहरु वा मृत सदस्यहरुको जायजेथाबाट बाुँकी रकम लनयम
२७ र लनयम २९ बमोलजम ऄसुिईपर गने,
(ख) लवघटन भएका सहकारी संस्थासुँग कु नै साहुको कु नै रकम बाुँकी िालग राखेको रहेछ र सो संस्थाकै
लहसाबदकताबमा चढाएको रहेनछ भने त्यस्ता साहुिाइ यो यलत भयादलभत्र सो रकम दाबा गनय अईनु
भनी वा सो बाुँकी िगेको प्रमालणत नभए सभम त्यलत रकम लवतरण नगररयोस् भनी दाबी गनय अईनु
भनी सूचना जारी गने ,
(ग) साहुहरु मध्ये कसिाइ प्राथयलमकता ददने भन्ने प्रश्न ईठे मा त्यसको लनणयय गने,
(घ) सहकारी संस्था लवघटन गने लसिलसिामा सहकारी संस्थाको जायजेथा जभमा गने र लवतरण गने
सभबन्धमा अवश्यक लनदेशन ददने,
(ङ) सहकारी संस्थािे गरेको वा सहकारी संस्थाको लवरुद्धमा गररएको दाबी सभबन्धमा दुबै पिबीचमा
लमिापत्र गराईने,
(च) लवघटनका िालग अवश्यक देखेमा सदस्यहरुको बैठक बोिाईने,
(छ) सहकारी संस्थाको खाताबही, कागजात, लिखत र जायजेथाको लजभमा लिने,
(ज) सहकारी संस्थाको सभपलि बेचलबखन गने ,
(झ) सरोकारवािाहरु सुँग समेतको परामशयमा सहकारी संस्थाको जायजेथा लवतरण गने योजना तयार गरी
त्यसको लवतरण गने ।
(२) ईपलनयम (१) बमोलजमको ऄलधकारको प्रयोग गदाय लिदिडेटरिे अवश्यक सभझेमा सहकारी संस्थाको गठन ,
काम, कतयव्य, सभपलि वा ऄन्य कु राको सभबन्धमा अवश्यक जानकारी प्राप्त गनय पि , लवपि, सािीहरु, र
संस्थाको कु नै कमयचारीिाइ अफु समि ईपलस्थत गराइ सोधपुछ गनय सक्नेछ ।
४१. लिदिडेशन लनयन्त्रण गने दताय ऄलधकारीको ऄलधकारःलनयम ४० बमोलजमको ऄलधकार प्रयोग गरी लिदिडेटरिे गरेको कामिाइ दताय ऄलधकारीिे दोहो यायइ हेरी देहाय
बमोलजम गनय सक्नेछः–
(क) लनदेशन लवपररत लिदिडेटरिे जारी गरेको अदेश खारेज गनय , बदल्न वा अवश्यकतानुसार ऄको अदेश
जारी गनय,
(ख) संस्थाको खाताबही, कागजात, लिखत र जायजेथाहरु पेश गराईन,
(ग) लनयम ४० बमोलजम लिदिडेटरको ऄलधकारमा अपूmिाइ ईपयुक्त िागेको हद–बन्देज तोकीददन,
(घ) लिदिडेटरिे जाुँचेको लहसाबदकताबको प्रलतवेदन लिन,
(ङ) लनयम ४० (१)को खण्ड (ङ) बमोलजम लमिापत्र गराईने र (झ) बमोलजम जायजेथा लवतरण गने
सभबन्धमा सामान्य लसद्धान्त लनधायरण गररददन,
(च) लिदिडेटरिे पाईने पाररश्रलमक एवं भिाको लनलमि अवश्यक लनदेशन ददन,
(छ) लिदिडेटरिाइ पदबाट हटाइ ऄको लनयुक्त गनय ।
४२. दालयत्व भुक्तानीः(१) ऐनको दफा ६६ ऄन्तगयत दताय खारेज वा लवघटन भएको सहकारी संस्थाको कोषबाट देहाय बमोलजमको
प्राथयलमकता क्रम ऄनुसार देहायको कायय गनयका िालग खचय गनय सदकनेछः–
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(क) लवघटनको कामको लनलमि भएका खचयहरु फछ्र्यौट गनय,
(ख) सदस्यहरुिाइ बचत रकम भुक्तानी गनय,
(ग) कमयचारीको तिब भिा ददन,
(घ) ऋण भुक्तानी गनय,
(ङ) ऄन्य भुक्तानी ददनुपने रकम ददन,
(च) शेयर पूुँजी दफताय ददन,
(छ) िाभांश नबाुँलडएको समय जलतको हकमा िाभांश लवतरण गनय ।
(२) कु नै सहकारी संस्थाको लवघटनको काम समाप्त भइसके पलछ पलन सो संस्थाको कु नै साहुिे पाईनुपने रकम
लिन नअएमा लवघटनको काम समाप्त भएको लमलतिे तीन मलहना लभत्र ईक्त संस्थाको कोष ईपर त्यस्तो
साहुिे अ फु िे पाईनुपने रकमका िालग दाबी गररसक्नु पनेछ र सो भयाद नाघेपलछ परेको दाबी ईपर कु नै
कारबाही हुनेछैन ।
४३. लिदिडेशनपलछको सभपलिको ईपयोगः
(१) ऐनको दफा ६८ बमोलजम सहकारी संस्थाको लिदिडेशन पिात लनयम ४२ बमोलजम सबै दालयत्व भुक्तान
गरी बाुँकी रहेको सभपलि दताय ऄलधकारीको लनदेशन बमोलजम देहायको प्राथयलमकताक्रम ऄनुसार हस्तान्तरण
गनय सदकनेछः–
(क) लवघरटत सहकारी संस्थाको काययिेत्रमा सेवा पुयायईन सक्ने नलजकको सोही प्रकृ लतको ऄन्य कु नै सहकारी
संस्था,
(ख) लवघरटत सहकारी संस्था सदस्य भएको सोही प्रकृ लतको मालथल्िो संस्था ।
(२) ईपलनयम (१) मा जुनसुकै कु रा िेलखएको भए तापलन नगरपालिकािे काययपालिकाको लसफाररसमा लनयम
४२ को ईपलनयम (१) बमोलजम खचय गररसके पलछ बाुँकी रहन अएको सहकारी संस्थाको कोषको रकम
सहकारी अन्दोिनिाइ योगदान पुयायईनऄन्य कु नै लनकायिाइ हस्तान्तरण गनय वा स्थानीय सामुदालयक
लशिा वा स्वास््यसुँग सभबलन्धत वा मलहिा , बािबालिका तथा ज्येष्ठ नागररकिाइ प्रत्यि फाइदा पुग्ने
स्थानीय सामुदालयक लवकासको प्रयोजनका िालग हस्तान्तरण गनय सक्नेछ ।

पररच्छेद–११
लनरीिण तथा ऄनुगमन
४४. नेपाि राि बैंकिे लनरीिण तथा लहसाबदकताब जाुँच गनय सक्न
-े ः
(१) ऐनको दफा ७१ को ईपदफा (२) बमोलजम नेपाि राि बैंकिे पचास करोड रुपैंया भन्दा बढीको बचत तथा
ऋणको कारोबार गने सहकारी संस्थाको लनरीिण वा लहसाब दकताब जाुँच गनय गराईन सक्नेछ ।
(२) दताय ऄलधकारीिे ईपलनयम (१) बमोलजम नेपाि राि बैंकबाट भएको लनरीिण वा लहसाब दकताब जाुँच
प्रलतवेदनका लसफारीसहरुको कायायन्वयनको व्यवस्था लमिाईनेछ ।
४५. लनरीिण तथा ऄनुगमन सभबन्धी लवशेष व्यवस्थाः(१) ऐनको दफा ७३ बमोलजम भजनी नगरपालिका िेत्रलभत्र बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गने देहायका
सहकारी संस्थाको हकमा देहाय बमोलजम सरोकारबािाहरुको संयुक्त टोिी बनाइ ऄनुगमन गनय सक्नेछ ।
(क) भजनी नगरपालिकाको लनयमन िेत्रालधकारलभत्र पाुँच करोड रुपैया भन्दा कम कारोबार भएका
संस्थाको हकमा नगरपालिकाको तफय बाट,
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(ख) नगरपालिकाको िेत्रालधकारलभत्र पाुँच करोड रुपैया भन्दा बढी कारोवार हुने संस्थाको हकमा
नगरपालिका तथा सहकारी संस्था लनयामक प्रादेशीक तथा संघीय लनकायहरुबाट,
(२) ईपलनयम (१) मा जुनसुकै कु रा िेलखएको भए तापलन नगरपालिकािे अफ्नो लनयामक िेत्रालधकारलभत्रका
सहकारी संस्थाको जुनसुकै बखत लनरीिण तथा ऄनुगमन गनय सक्नेछ ।
(३) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गने सहकारी संस्थािे पाुँच करोड रुपैयाुँ वा सो भन्दा बढी रकमको बचत
दालयत्व भए यो लनयमाविी प्रारभभ भएको लमलतिे एक वषयलभत्र र सोभन्दा घटी रकमको बचत दालयत्व
भए तीन वषयलभत्र स्वीकृ त एकीकृ त व्यवस्थापन प्रणािीमा अबद्ध भआसक्नु पनेछ ।
(४) सहकारी संस्थाहरुिे सुरिण , लविीय संरचना, सभपलिको स्तर, तरिता, िगानीका िेत्र िगायतमा लवभाग
तथा नगरपालिकािे तोके को मानकहरुको पािना गनुयपनेछ ।
(५) ईलपनयम (३) बमोलजम सूचना प्रणािीका अधारमा लवभाग तथा नगरपालिकािे ईपलनयम (४) बमोलजम
तोदकएको मानकहरुको पािनाको ऄवस्थाको लनयलमत ऄनुगमन गरी पािना नभएको पाइएमा तत्काि
लनदेशन ददन सक्नेछ ।
(६) यस लनयम बमोलजम हुने लनरीिण तथा ऄनुगमन सभबन्धी ऄन्य व्यवस्था नगरपालिकाबाट स्वीकृ त
काययलवधी बमोलजम हुनेछ ।
(७) ईपलनयम (६) बमोलजम काययलवधी स्वीकृ त गदाय नगरपालिकािे लवभाग िगायतका सरोकारवािा
संस्थाहरुको समेत परामशय लिन सक्नेछ ।
४६. वार्थषक प्रलतवेदनमा समावेश हुनुपने लववरणः
ऐनको दफा ७४ को ईपदफा (२) मा ईलल्िलखत लववरणहरुको ऄलतररक्त दताय ऄलधकारीिे पेश गने वार्थषक
लनरीिण प्रलतवेदनमा समावेश हुनुपने ऄन्य लवषयहरु नगरपालिकािे लनधायरण गरे बमोलजम हुनेछ ।

पलच्छेद– १२
लवलवध
४७. लस्थरीकरण कोष सभबन्धी व्यवस्थाः
(१) ऐनको दफा ७६ बमोलजमको लस्थरीकरण कोषमा सहभागी सहकारी संस्थािे लनयम २४ ईपलनयम (१) को
खण्ड (छ) बमोलजमको रकम जभमा गनय सक्नेछन् ।
(२) ईपलनयम (१) बमोलजमको कोषको सञ्चािनको िालग संघीय सहकारी लनयमाविी २०७५ ऄनुरुपको सलमलत
रहनेछ ।
(३) ईपलनयम (२) बमोलजमको कोष सञ्चािन सलमलतको पररचािन सञ्चािनका शतयहरु तथा ईपलनयम (१)
बमोलजमको कोष स्थापना , सहभागी संस्थाहरुको योग्यता , सहभालगताका शतय – बन्देज, कोषको ईपयोग र
कोष सञ्चािनसभबन्धी व्यवस्था संघीय ऐन तथा लनयमाविी तथा काययलवधी ऄनुसार हुनेछ ।
४८. छु ट, सुलवधा र सहुलियत प्रालप्तः(१) ऐनको दफा ५७ को ईपदफा (१) र (२) मा ईलल्िलखत छु ट

, सुलवधा र सहुलियत प्रालप्त सभबन्धी प्रदक्रया

भजनी नगरपालिकाबाट स्थानीय राजपत्रमा प्रकालशत सूचना बमोलजम हुनेछ ।
(२) ऐनको दफा ५७ को ईपदफा (१) र (२) बमोलजमको छु ट , सुलवधा र सहुलियत नगरपालिकाको लसफाररसमा
प्राप्त हुनेछ ।
(३) ऐनको दफा ५७ बमोलजमको छु ट

, सुलवधा र सहुलियतको प्रालप्त बजेट तथा काययक्रममा व्यवस्था भए

बमोलजम नगरपालिकाबाट स्वीकृ त काययलवधी बमोलजम हुनेछ ।
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(४) ईपलनयम (२) र (३) बमोलजम छु ट, सुलवधा र सहुलियत प्रालप्तका िालग लसफाररस गने शतय , अधार र प्रदक्रया
नगरपालिकािे तोके बमोलजम हुनेछ ।
४९. दताय ऄलधकारीको काम, कतयव्य र ऄलधकारः(१) ऐनमा ईलल्िलखत काम , कतयव्य र ऄलधकारका ऄलतररक्त दताय ऄलधकारीको काम , कतयव्य र ऄलधकार देहाय
बमोलजम हुनेछः–
(क) सहकारी संस्था दताय गनयका िालग परेको दरखास्त ईपर अवश्यक जाुँचबुझ गरी सहकारी संस्था दताय
गने र दताय प्रमाणपत्र ददने,
(ख) ऐन र यस लनयमाविीको ऄलधनमा रही सहकारी संस्थािे अफ्नो काययसञ्चािन गनय बनाएको लवलनयम
स्वीकृ त गने,
(ग) ऐन र यस लनयमाविीको ऄलधनमा रही सहकारी संस्थाको एकीकरण

, लवभाजन तथा काययिेत्र पुनः

लनधायरण सभबन्धी कायय गने,
(घ) लनयलमत रुपमा सहकारी संस्थाको लनरीिण तथा लहसाबदकताब जाुँच गनुयका साथै स्थालपत सूचना
प्रलतवेदन प्रणािीका अधारमा सहकारी संस्थाको लनरन्तर ऄनुगमन गरी अवश्यक लनदेशन ददने ,
(ङ) सहकारी संस्थाहरुको िेखापररिणको लनयलमत ऄनुगमन गरी लनधायररत ऄवलधलभत्र िेखापररिण
नगराईने सहकारी संस्थाहरुको िेखापलिण गराईने,
(च) लवपन्न ग्रामीण मलहिा , ऄपाङ्गता भएका व्यलक्त , मुक्त कमैया , मुक्त हलिया , भूलमहीन कृ षक ,
बेरोजगार, श्रलमक र दलित तथा ऄल्पसंख्यक जनजाती समेतका सीमान्तकृ त समूहको खेतीपाती वा
सदस्यको श्रम वा सीपमा अधाररत स्वरोजगारीमा ईद्योगधन्दा प्रव

धयन गनय योजना तथा काययक्रम

तजुयमा गरी स्वीकृ त भए बमोलजम कायायन्वयन गने,
(छ) सहकारी व्यवसाय , कृ लष ईपजको मूल्यश्रृंखिा लवकास एवं तत्सभबन्धी ऄन्तर सहकारी कारोबारका
अयोजनाहरुिाइ सहयोग पुयायईने,
(ज) सहकारी लशिा तथा तालिम दक्रयाकिापहरुको तजुयमा , सञ्चािन तथा लवस्तारका काययहरुको समन्वय
गने,
(झ) सहकारी संस्थाहरुको लवकास

, सहकारी लसद्धान्त , मूल्य मान्यताहरुको प्रचिन तथा सहकारी

संस्थाहरुमा सुशासन कायम गराईनका िालग अवश्यक लनदेशन गने,
(ञ) ऐन, यस लनयमाविी ऄन्तगयत बनेका लनदेलशका , मापदण्ड, काययलवधी तथा लवलनयम बमोलजम कायय
नगने सहकारी संस्थाहरुिाइ ऐनमा भएका व्यवस्था बमोलजम जररवाना तथा ऄन्य कारबाही गने,
(ट) अर्थथक वषय समाप्त भएको तीन मलहनालभत्र सहकारी संस्थाहरुको बार्थषक लनरीिण प्रलतवेदन नगर
काययपालिकामा पेश गने,
(ठ) लनष्ट्कृय ऄवस्थामा रहेका साझा सहकारी संस्थाहरुिाइ सदक्रय बनाईन अवश्यक कायय गने,
(ड) अवश्यक मापदण्ड लनधायरण गरी सहकारी संस्थाको सेवा के न्र
सञ्चािनको स्वीकृ लत ददने,
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, मापदण्ड, काययलवधी तथा मन्त्राियबाट प्राप्त

लनदेशन बमोलजमका ऄन्य काययहरु गने,
(२) दताय गने ऄलधकारीिे ऐन तथा यस लनयम बमोलजम अपू

mिाइ प्राप्त ऄलधकारहरुमध्ये के ही ऄलधकार

अवश्यकता ऄनुसार अफु मातहतका ऄलधकृ तिाइ प्रत्यायोजन गनय सक्नेछ ।
५०. प्रलतलनधी पठाईन सदकनेःसंघको साधारण सभामा प्रलतलनधी पठाईुँ दा संघको लवलनयममा व्यवस्था भए बमोलजम पठाईन सदकनेछ ।
५१. सहकारी सभबन्धी शैलिक दक्रयाकिाप प्रमाणीकरणः
(१) सहकारी लशिा सञ्चािन गने सहकारी संस्था वा लनकायको िालग पाठ्यक्रम लनधायरण तथा त्यस्ता संस्थाको
प्रमाणीकरण गने सलमलतको रुपमा भजनी नगर काययपालिकािे कायय गनेछ ।
(२) ईपलनयम (१) बमोलजमको सलमलतिे बैठकमा अवश्यकता ऄनुसार लवषय लवज्ञिाइ अमन्त्रण गनय सक्नेछ ।
(३) ईपलनयम (१) बमोलजमको सलमलतको काम, कतयव्य र ऄलधकार देहाय बमोलजम हुनेछः–
(क) सहकारी प्रलशिण संस्था वा लनकायहरुको अधारभुत संस्थागत लनधायरकहरु (स्पेलसदफके सन) तोक्ने ,
(ख) सहकारी प्रलशिण संस्था वा लनकायहरुबाट सञ्चािन हुने शैलिक तथा प्रलशिण काययक्रमको प्रलशिाथी
समूह ऄनुसार पाठ्यक्रम, ऄवलध, स्रोत व्यलक्तका योग्यता िगायतका न्यूनतम लनधायरकहरु तय गने,
(ग) खण्ड (क) र (ख) बमोलजमका लनधायरकहरु पूरा गने सहकारी संस्था वा लनकायहरुबाट सञ्चािन हुने
प्रलशिण दक्रयाकिापहरुको प्रमाणीकरण गने ,
(घ) लवद्यािय तथा लवश्वलवद्यािय तहमा सहकारी लशिा समावेश गनयका िालग पाठ्यक्रम लवकास गरी
लसफाररस गने,
(ङ) लवलभन्न संस्था वा लनकायहरुबाट सञ्चालित सहकारी शैलिक तथा प्रलशिण दक्रयाकिापहरुको लनरीिण
गरी पृष्ठपोषण लिने,
(च) सहकारी लशिा तथा प्रलशिण दक्रयाकिापहरुको स्तरोन्नलतका िालग सहकारी संघसंस्थाहरुिाइ
मागयदशयन गने
(छ) सहकारी लशिा तथा प्रलशिण काययको प्रमाणीकरणसुँग सभबलन्धत ऄन्य काययहरु गने ।
(४) ईपलनयम (३) मा जुनसुकै कु रा िेलखएको भए तापलन सहकारी संस्था वा लनकायहरुिे सञ्चािन गने
प्रारलभभक सहकारी सदस्य–लशिा काययक्रमहरुको हकमा प्रमाणीकरण गराइराख्नु पने छैन ।
(५) ईपलनयम (१) बमोलजमको प्रमाणीकरण सलमलतिे अफ्नो काययलवधी अफै बनाईन सक्नेछ ।
५२. ऄन्तर सहकारी कारोबारः(१) ऐनको दफा ९४ बमोलजम ऄन्तरसहकारी कारोबार गदाय संिग्न संस्थाहरुको लवलनयममा लनधायररत
सदस्यहरुको अवश्यकताको अधार लिएको हुनु पनेछ ।
(२) संस्थाहरुिे स्थानीय ईत्पादनको मूल्य श्रृंखिा लवकाससुँग सभबलन्धत ऄन्तर
सहकारी कारोबारिाइ बढवा
ददने गरी कायय गनय सक्नेछ ।
(३) ऄन्तर सहकारी कारोबारमा संिग्न लवलभन्न संस्थाहरुिे अफ्ना सदस्यहरुबाट ईत्पाददत ईपज ऄग्रणी संस्था
(लिड को –ऄपरेरटभ) को ऄवधारणाबाट कु नै एक संस्थामाफय त संङ्किन

, प्रशोधन एवं बजारीकरण गने

व्यवस्था लमिाईने गरी एकीकृ त योजना सञ्चािन गनय सक्नेछन् ।
(४) सहकारी संस्थािे लवलनयममा व्यवस्था गरी लवद्युतीय प्रणािी माफय त अफ्ना नेपाि भरका कु नै सहकारी
संस्थाबाट अफ्नो खातामा रकम जभमा गनय र लझक्न सक्ने गरी ऄन्तर सहकारी कारोबार गनय सक्नेछन ।

21

v08 M%

;+Vof M!

k|dfl0fs/0f ldlt M@)&*/)(/@^

k|sfzg ldlt M@)&*/)(/@&

(५) बचत तथा ऋणसभबन्धी ऄन्तर सहकारी कारोबारको हकमा सभबद्ध सहकारी संस्थाहरुिे नगरपालिकािे
सभबलन्धत लवषयगत संस्थाहरुको भूलमकासमेत लनर्ददि गरी तोके को मापदण्ड पािना गनुय पनेछ ।
(६) ऄन्तर सहकारी कारोबार सभबन्धी ऄन्य व्यवस्था नगरपालिकािे स्वीकृ त गरेको काययलवधी बमोलजम हुनेछ ।
५३. सलमलत वा िेखा सुपरीवेिण सलमलतमा रहन सक्न-े ः
(१) यस लनयममा ऄन्यत्र जुनसुकै कु रा िेलखएको भए तापलन सहकारी संस्था दताय तथा लनयमन सभबन्धी काययमा
प्रत्यि रुपमा संिग्न लनवायलचत वा मनोलनत हुने सावयजलनक पदमा बहाि रहेको पदालधकारी वा नेपाि
सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कायायिय वा लनकायमा काययरत कमयचारी सहकारी संस्थाको
सलमलत वा िेखा सुपररवेिण सलमलतमा लनवायलचत वा मनोलनत हुन सक्ने छैन ।
(२) यो लनयम प्रारभभ हुुँदाको बखत ईपलनयम ( १०) मा ईल्िेलखत पदालधकारी वा कमयचारी कु नै सहकारी
संस्थाको सलमलत वा िेखा सुपररवेिण सलमलतमा र सहकारी संस्थाको लनयमन गने लनकायमा रहेछ भने यो
लनयम प्रारभभ भएको लमलतिे छ मलहना लभत्र सलमलत वा िेखा सुपररवेिण सलमलत वा त्यस्तो लनकायमध्ये
कु नै एकबाट ऄिग हुनु पनेछ ।
५४. प्रोत्साहन गने व्यवस्थाः(१) भजनी नगरपालिकािे वार्थषक काययक्रममा व्यवस्था गरी सहकारी संस्था , सहकारीता वा सहकारी सभबन्धी
काययमा ईल्िेखलनय काम गने व्यलक्त , सहकारी संस्था वा लनकायिाइ कदरपत्र , नगद पुरस्कार वा दुवै गरी
सभमान वा पुरस्कृ त गनय सदकनेछ ।
(२) ईपलनयम (१) बमोलजम सभमान वा पुरस्कृ त गदाय व्यलक्त , सहकारी संस्था वा लनकायहरुका िालग छु ट्टाछु ट्टै
अधारहरु तय गरी स्वीकृ त गनुय पनेछ ।
(३) ईपलनयम (१) बमोलजम प्रोत्साहन योग्य व्यलक्त , सहकारी संस्था वा लनकायको छनौट गनय नगरपालिकामा
एक सलमलत रहनेछ ।
(४) ईपलनयम (३) बमोलजमको सलमलतिे अफ्नो काययलवधी अफै तय गनय सक्नेछ ।
५५. जानकारी ददनुपनेः(१) यस लनयमाविीमा ऄन्यत्र जेसुकै कु रा िेलखएको भए तापलन संघ वा प्रदेशको लनयमन िेत्रालधकार ऄन्तगयत
रहेको सहकारी संस्थािे भजनी नगरपालिकामा कायायिय , सेवा के न्र , वा ऄन्य माध्यमबाट सेवा सञ्चािन
गदाय नगरपालिकामा जानकारी ददनु पनेछ ।
(२) ईपलनयम (१) बमोलजमका सहकारी संस्थाहरुको लववरण नगरपालिकािे प्रदेश वा लवभागमा पठाईनु पनेछ ।
५६. ऄनुसूचीमा थपघट वा हेरफे र गनय सक्न-े ः
भजनी नगरपालिकािे अवश्यक देखेमा स्थानीय राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी ऄनुसूचीमा अवश्यक थपघट वा
हेरफे र गनय सक्नेछ ।
५७. बचाईःप्रचलित सहकारी सभबन्धी लनयम बमोलजम भए गरेका सभपूणय काम कारबाही यसै लनयमाविी बमोलजम भए
गरेको मालननेछ ।
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ऄनुसूची–१
(लनयम ४ को ईपलनयम (१) सुँग सभबलन्धत)
दताय दरखास्तको ढाुँचा
श्री प्रमुख प्रशासकीय ऄलधकृ त ज्यू ,
भजनी नगर काययपालिकाको कायायिय,
भजनी, कै िािी ।
लवषयः- सहकारी संस्थाको दताय ।
महोदय,
हामी देहायका व्यलक्तहरू देहायका कु रा खोिी देहायको संस्था दताय गरी पाईन लनवेदन गदयछौ ुँ । ईद्देश्यऄनुरूप संस्थािे
तत्काि गने काययहरूको योजना र प्रस्तालवत संस्थाको लवलनयम दुइ प्रलत यसै साथ संिग्न राखी पेस गरेका छौ ुँ ।
संस्थासभबन्धी लववरण
(क) प्रस्तालवत संस्थाको नामः–
(ख) ठे गानाः–
(ग)ईद्देश्यः–
(घ) मुख्य काययः–
(ङ) काययिेत्रः–
(च) दालयत्वः–
(छ) सदस्य सङ्ख्याः–
(१) मलहिा ........ जना
(२) पुरुष ......... जना
(छ) प्राप्त सेयर पुुँजीको रकमः— रु. ....
(ज) प्राप्त प्रवेश शुल्कको रकमः– रु. ..... ।
अवेदकहरुको तफय बाट
नामः
हस्तािरः
पदः ऄध्यि,तदथय सञ्चािक सलमलतका
(प्रस्तालवत ............................सहकारी संस्था लि.)
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ऄनुसूची—२
(लनयम ४ को ईपलनयम (२) सुँग सभबलन्धत)
सभभाव्यता ऄध्ययन प्रलतवेदनको ढाुँचा
१. पररचय
२. संस्था गठन गनुयपनायको कारण
३. सदस्यताको जनसालङ्ख्यक लववरण
४. सहभालगताको औलचत्य
५. व्यवसालयक सभभाव्यता
५.१. सदस्य के न्रीयताका अधारमा व्यवसायीक कारोबारको ऄनुमान ।
५.२ सदस्यहरुको संरिण सुलनलित गने अधारहरु ।
५.३ कारोबारबाट हुने बचत
६ पुुँजी अवश्यकता र श्रोत
६.१ अवश्यकताको ऄनुमान
६.२ श्रोत
६.३ पुुँजी पररचािनका तकय सभमत अधारहरु
७. बजार लवश्लेषण
७.१ नलजकको बजार
७.२ टाढाको बजार
७.३ प्रलतस्पधायको स्तर र प्रलतस्पधायमा रटक्ने अधारहरु
८. काययिेत्रलभत्र रहेका समान प्रकृ लतका सहकारी संस्थाहरुको संख्या

, सेवा र सदस्यताको प्रकाशनमा प्रस्तालवत

संस्थाको औलचत्य ।
९) पलहिो स्थापना भआसके का समान प्रकृ लतका संस्थाहरुका संिग्न हुन नसक्ने कारण ।
१०. मलहिा सशलक्तकरण र सामालजक समावेशीकरण अयामहरु ।
११. जनशलक्त व्यवस्था ।
१२. संस्थाको लवकास र स्थायीत्वका अधारहरु ।
ऄनुसूची – ३
(लनयम ४ को ईपलनयम (२) र लनयम २५ को ईपलनयम(२) को खण्ड (क) सुँग सभबलन्धत)
अवेदकहरुको लववरण फारमको ढाुँचा
लस.न.

बाजेको
नाम
थर

बाबुको
नाम
थर

पलत
वा
पलिको
नाम
थर

अवेदकको

ईमेर

ठे गाना

नाम, थर

पेशा

सदस्य लिन स्वीकार
गरेको सेयरको लववरण
प्रलत
सेयर
रकम
रु
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खररद
शेयर
संख्या

शेयरको
जभमा
रकम

सभपकय
नं.

सहीछाप

फोटो र
फोटोमा
पने गरी
सहीछाप
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ऄनुसूची-४
लनयम ४ को ईपलनयम (३) को खण्ड (ख) सुँग सभबलन्धत
व्यवसायीक कायययोजनाको ढाुँचा
संस्थाको नामः
ठे गानाः
(क) ईदेश्यः
१........................ ....................... ......................... ........................
२........................ ....................... ......................... .........................
३........................ ....................... ......................... ..........................
(ख) काययहरुः
१........................ ....................... ........................... .......................
२........................ ........................ ........................... ......................
३........................ ........................ ............................ ......................
४....................... ........................ ............................ ......................
५....................... ........................ ............................ .......................
६....................... ........................ ............................ .......................
(ग) अगामी ३ बषयपलछको ऄवस्थाको प्रिेपण
(१) सदस्यता लवस्तार िक्ष्य
लववरण पलहिो वषय दोश्रो वषय तेश्रो वषय कै दफयत
सदस्य संख्या
मलहिा
पुरुष
जभमा
जभमा सदस्यमा दलित समुदायको प्रलतशत
जभमा सदस्यमा जनजालत समुदायको प्रलतशत
(२) व्यवसायीक सेवा लवस्तार िक्ष्य
लववरण पलहिो वषय दोश्रो वषय तेश्रो वषय कै दफयत
सदस्यको ईत्पादन खररद
पररमाण (......)
रकम रु.
िाभालन्वत हुने सदस्य (जना )
सदस्यिाइ बस्तु तथा सेवा लवदक्र
पररमाण (......)
रकम रु.
िाभालन्वत हुने सदस्य (जना )
सदस्यिाइ रोजगारीको ऄवसर सृजना
प्रत्यि रोजगारीको ऄवसर सृजना
प्रत्यि पूणयकालिन (जना)
ऄप्रत्यि पूणयकालिन (बषयमा २,०८० घण्टाको १ जनाको लहसाबमा जभमा जना )
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सदस्यिाइ ऋण सेवा (बार्थषक )
रकम रु.
जना
सदस्यिाइ बचत सेवा (मौज्दात)
रकम रु.
जनाः
(३) सहकारी गलतलवलध लवस्तार िक्ष्यः
लववरण पलहिो वषय दोश्रो वषय तेश्रो वषय कै दफयत
सदस्य लशिा
गाईुँ टोि ईपिेत्रीय सदस्य बैठकहरु अयोजना (बार्थषक पटक )
सामुदालयक लवकासका योजनाहरु सञ्चािन
(घ) पूुँजीको श्रोत र ईपयोग :
लववरण पलहिो वषय दोश्रो वषय तेश्रो वषय कै दफयत
अवश्यकता
लस्थर पूुँजी तफय ( घर, जग्गा, फर्थनचर, कारखाना, ईपकरण, फर्थनचर अदद)
चािु पूुँजी तफय ( मौज्दात मािसामान, ईधारो लवदक्र, नगद मौज्दात अदद)
ऋण िगानी तफय
जभमा
श्रोत
सेयर पूुँजी
जगेडा कोष
ऄन्य......
सदस्यको बचत ( सदस्यिाइ ऋण ददन मात्र )
जभमा
(ङ) कायायन्वयन लजभमेवारी बाुँडफाुँड :
(१) सञ्चािक सलमलतको लजभमेवारी
क)
ख)
ग)
(२) गाईुँ /टोि/ईपिेत्रीय बैठकको लजभमेवारी
(क)
(ख)
(ग)
(३) िेखा सुपररवेिण सलमलतको लजभमेवारी
(क)
(ख)
(ग)
(४) व्यवस्थापन कमयचारीहरुको लजभमेवारी
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(क)
(ख)
(ग)
(५) प्रत्येक सदस्यहरुको लजभमेवारी
(क)
(ख)
(ग)
(च) कायययोजनाबाट सदस्यहरुको जीवनमा पने प्रभावका सूचकहरु :
(क)
(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)
(छ) कायायन्वयन प्रगलतको समीिा एवं जवाफदेहीता स्थापना लवलध :
(क)
(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)
ऄनुसूची—५
(लनयम ४ को ईपलनयम (३) को खण्ड (ग) सुँग सभबलन्धत)
भपायआको ढाुँचा
भपायआ दादै प्रस्तालवत .....................सहकारी संस्था लि. को तदथय सञ्चािक सलमलतका ................... श्री
.................................................. अगे ईक्त सहकारी संस्था लि. का दस्यहरुको प्रारलभभक भेिाको लमलत
........................... को लनणयय बमोलजम प्रलत सेयर रु ...... का दरिे .................... जनाबाट जभमा
.........................दकिाको हुन अईने जभमा रकम रु. ............................ (ऄिरेपी रु.
....................................................मात्र ) र प्रवेश शुल्क व्यलक्त रु. का दरिे हुन अईने रु. ........... (ऄिरेपी
..................................................मात्र) गरी जभमा रु. ........................ (ऄिरेपी
....................................मात्र ) सहकारी संस्था दताय भएपलछ संस्थाको नाममा बैङ्क खाता खोिी जभमा गने कबोि
गरी ईक्त रकम मैिे बुलझलिइ यो भपायआमा सहीछाप गरी भजनी नगरपालिकामा पेश गरेको छु । प्राप्त रकम हाि मेरो
.............................................................. मा रहेको लहसाव नं . ................................................. जभमा
गरी बैङ्क भौचर दालखिा गरेको छु । ईक्त रकम संस्था दताय भइ लनयमानुसार संस्थाको अफ्नै खाता नखोिेसभम चिन
नगरी सुरलित राख्नेछु र संस्थाको बैङ्क खाता खोिेपलछ तत्कािै दालखिा गनेछु । फरक परेमा कानुन बमोलजम
कारवाही भएमा मेरो मञ्जुरी छ।
आलत संवत २०.........साि ...........मलहना.................गते रोज ......................शुभम् ।
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ऄनुसूची–६
लनयम ४ को ईपलनयम (३) को खण्ड (घ) सुँग सभबलन्धत
तदथय सञ्चािक सलमलतका सदस्यहरुको लववरण फारामको ढाुँचा
क्र.सं.

बाजेको
नाम
थर

बाबुको
नाम
थर

पलत
वा
पलिको
नाम
थर

सञ्चािकको

पद

ठे गाना

पेशा

नाम, थर

लनवायलचत
लमलत

बहाि
रहने
ऄवलध

औठुँ ाछाप

फोटो र
फोटोमा
पने गरी
सहीछाप

सभपकय
नं.

कै दफयत

ऄनुसूची ७
(लनयम ४ को ईपलनयम (३) को खण्ड (ङ) सुँग सभबलन्धत)
स्व-घोषणा पत्रको ढाुँचा
प्रस्तालवत श्री ................................... सहकारी संस्था लि. दताय गनय दरखास्त ददने हामी तपशीि बमोलजमका
अवेदकहरुिे प्रचलितकानून सभमत सहकारी संस्था स्थापना गरी अफ्नो अर्थथक - सामालजक ईत्थान गने कायय कारण
बाहेक ऄन्य कु नै कायय कारण नभएको र देहायमा ईलल्िलखत कु राका साथै ऄन्य कु नै कु रािे सहकारी संस्थाको सदस्यता
प्राप्त गरी सेवा ईपयोग गनय अयोग्य नभएको स्व–घोषणा गदयछौ ुँ ।
हामी अवेदकहरु कोही पलनः–
(क) यही प्रकृ लतको ऄन्य सहकारी संस्थाको सदस्य छैनौ ुँ ;
(ख) बैङ्क, लविीय संस्था वा ऄन्य कु नै सहकारी संस्था /सङघ/रालिय सहकारी बैङ्कको कानून बमोलजम कािो सूचीमा
परेको व्यलक्त हैनौ ुँ ;
(ग) यस ऄलघ सहकारी संस्था खोिी सदस्यहरुको रकम लहनालमना गरी कारवाहीमा परेका वा फरार रहेका व्यलक्त हैनौ ुँ
;
(घ) सभपलि शुद्धीकरण सभबन्धी कसुरमा सजाय पाएका व्यलक्त होआनौ ुँ ;
(ङ) सहकारी दशयन , लसद्धान्त, मूल्य, मान्यता र कानून बमोलजम स्वाविभबन र पारस्पररकताको भावनाबाट अफ्नो
बहुअयलमक लवकासका िालग यस संस्थाको सञ्चािन गनय मञ्जुर छौ ुँ ।
ईपयुयक्त व्यहोरा रठक, साुँचो हो । झुठ्ठा ठहरे कानून बमोलजम सहुुँिा, बुझाईुँ िा भनी सलहछाप गनेः–
क्र.सं

अवेदकको नाम
थर

नागररकता नं.

जारी लमलत र
लजल्िा

नोटः सभपुणय सदस्यको हस्तािर एवं लववरण अवश्यक पने
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ऄनुसूची—८
(लनयम ४ को ईपलनयम (३) को खण्ड (च) सुँग सभबलन्धत)
ऄलधकार प्रत्यायोजनको पत्रको ढाुँचा
श्री प्रमुख प्रशासकीय ऄलधकृ त ज्यू ,

लमलतः

भजनी नगरपालिका, नगर काययपालिकाको कायायिय, भजनी, कै िािी ।
लवषयः ऄलधकार प्रत्यायोजन ।
महोदय,
यस प्रस्तालवत ............................. सहकारी संस्था लि. को लमलत ................... मा बसेको दोश्रो प्रारलभभक भेिािे
गरेको लनणययानुसार संस्था दताय गने क्रममा प्रचलित कानून बमोलजम प्रदक्रया पूरा गने लसिलसिामा हाम्रो तफय बाट
लवलनयममा सामान्य थपघट गरी प्रमाणीकरण िगायतका अवश्यक काम कारवाही गनय लनम्न दस्तखत नमुना भएको
तदथय सञ्चािक सलमलतका ऄध्यि श्री ..........................., ........... श्री ......................................, ............. श्री
.........................................समेतिाइ ऄलधकार प्रत्यायोजन गररएको व्यहोरा ऄनुरोध गदयछौ ुँ । लनजहरुिे हाम्रो
प्रलतलनलधको रुपमा गरेका सभपूणय कामको लजभमेवारी लिने गरी हामी मञ्जुर छौ ुँ ।
ऄलधकार प्रत्यायोजन गररएका व्यलक्तहरु :
क्र.सं. नाम थर
ठे गाना पद
दस्तखत नमुना
१ श्री...................
..............
......... .................
२ श्री...................
..............
......... .................
३ श्री..................
. ..............
......... .................
क्र.सं. सदस्यहरुको नाम ,थर
ठे गाना
सहीछाप
१
२
नोटः ऄलधकार प्रत्यायोजन पत्रमा अवेदक सवैको लववरण समावेश गनुयपनेछ ।
ऄनुसूची(९)
लनयम ७ को ईपलनयम (१) संग सभबलन्धत
सहकारी संस्था दतायको लववरण

दताय न

लनणयय लमलत

संस्थाको
नाम,
ठे गाना

सदस्य सङ्ख्या

जभमा प्राप्त
शेयर पुंजी

बर्थगकरण
मलहिा

पुरुष

ऄन्य
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जभमा
प्राप्त
प्रवेश
शुल्क

ऄध्यि
को
नाम
थर

दताय गने
ऄलधकारीको
दस्तखत

कै दफयत
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लनयम १२ सुँग सभबलन्धत
लवलनयममा ईल्िेख गनुयपने लवषयहरू

प्रस्तावना
१) संलिप्त नाम र प्रारभभ
२) संस्थाको नाम र ठे गाना
३) पररभाषा
४) ईद्देश्य
५) कायय
६) काययिेत्र
७) संस्थाको सदस्य
८) सदस्यताको योग्यता
९) सदस्यताका िालग लनवेदन र प्रालप्त
१०) सदस्यताको ऄन्त्य
११) सदस्यको समाप्ती
१२) सदस्यताबाट राजीनामा
१३) पुनः सदस्यता
१४) सदस्यको काम, कतयव्य र ऄलधकार
१५) सदस्यता खुिा रहने
१६) सदस्यता प्रालप्त, पुनः प्रालप्त र राजीनामा स्वैलच्छक हुनुपने
१७) शेयर पूुँजी
१८) सदस्य बन्न कभतीमा एक शेयर खररद गनुयपने
१९) थप शेयर खररद गनय सक्ने
२०) शेयर दफताय वा हस्तान्तरण
२१) प्रवेश शुल्क
२२) कृ लत्रम छेकबार निगाआने
२३) शेयर प्रमाण-पत्र
२४) सदस्यको दालयत्व सीलमत हुने
२५) प्रारलभभक साधारण सभा
२६) वार्थषक साधारण सभा
२७) लवशेष साधारण सभा
२८) साधारण सभाको बैठक
२९) साधारण सभाको काम, कतयव्य र ऄलधकार
३०) साधारण सभाको लनणयय ऄलनवायय हुने
३१) गाईुँ / टोि/ ईपिेत्रीय बैठक
३२) गाईुँ / टोि/ ईपिेत्रीय बैठकका काययहरू
३३) गाईुँ / टोि / ईपिेत्रीय बैठकको काययव्यवस्था
३४) सञ्चािक सलमलत
३५) सलमलतको काम, कतयव्य र ऄलधकार
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३६) सलमलतको बैठक
३७) िेखा सुपरीवेिण सलमलत
३८) ईिरदालयत्व शृङ्खिा
३९) ऄध्यिको काम, कतयव्य र ऄलधकार
४०) व्यवस्थापकको लनयुलक्त
४१) व्यवस्थापकको काम, कतयव्य र ऄलधकार
४२) लवशेष लजभमेवारी
४३) कमयचारीको लनयुलि तथा सेवाका शतय
४४) संस्थाको कोष
४५) कोषको सुरिा
४६) कोषको ईपयोग
४७) जगेडा कोष
४८) संरलित पूुँजी दफताय
४९) िाभांश लवतरण नगररने
५०) जगेडा कोषमा रकम सानुयपने
५१) बचत सङ्किन गनय सक्नेरनसक्ने छ ।
५२) बचत सङ्किनमा सीमा
५३) ऋण ददन सक्ने
५४) ऋण प्रवाहमा सीमा
५५) ऋणबाहेकको प्रयोजनमा बचतको रकम िगाईन नहुने
५६) साधारण सभाको स्वीकृ लत लिनुपने
५७) सदस्य के न्रीयता
५८) स्वाथय बालभने लनणययमा सहभालगतामा प्रलतबन्ध
५९) कमयचारीसुँगको कारोवारमा लनबयन्धन
६०) जोलखम मूल्याङ्कन
६१) कारोवार नगररने
६२) कारोवारको िेखा
६३) खाताबही
६४) अन्तररक लहसाब जाुँच
६५) वार्थषक लहसाब जाुँच
६६) लवद्युतीय प्रणािीको प्रयोग गदाय जोलखम मूल्याङ्कन गनुयपने
६७) ऄन्य अधारभूत कागजात
६८) एकीकृ त सूचना प्रणािीमा अबद्धता
६९) रलजिार वा रलजिारबाट ऄलधकारप्राप्त ऄलधकारीसमि प्रलतवेदन
७०) लविीय जानकारी एकाआमा प्रलतवेदन
७१) साधारण सभामा जानकारी गराईनुपने
७२) हकवािाको मनोनयन
७३) हक दाबी वा नामसारी
७४) लनवायचन
७५) शपथ ग्रहण
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७६) एकीकरण वा लवभाजन
७७) कायायन्वयन ऄलधकारी
७८) मध्यस्थता
७९) समानता र समता
८०) लवलनयम संशोधन
८१) साधारण सभािे काययलवलध बनाईन सक्ने
८२) व्याख्या गने ऄलधकार
८३) ऐन, लनयमाविीसुँग बालझएकोमा ऄमान्य हुने ।
अज्ञािे,
प्रमुख प्रशासकीय ऄलधकृ त
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