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भरतपुर महानगरपालिकाको सहकारी ससं्ा सञ्ािन,अनुगमन 
त्ा लनयमन सम्बन्ी मापदण्ड, २०७५

 प्रमाणिकरि णमणिः २०७६/४ /८   .
स्ानीय राजपत्रमा प्रकाणिि णमणिः २०७६/४/१०   .

प्रसिावना 
सहकारी संस्ा सम्बन्ी प्रचणिि सहकारी सम्बन्ी काननु, सहकारीको अनिराराणट्रिय 
मलूय, मानयिा र णसद्ानिहरूको अनिुरि गर्दै र्िेको आण र्ाक णवकासमा सरकार 
ि्ा णनजी क्ेत्र सरहको भणूमका णनवाराह गनरा सक्म ्बनन सकुन ्भनने उद्शेयिे भरिपरु 
महानगरपाणिका सहकारी ऐन, २०७५ ्बमोणजम सहकारी संस्ािे गनने णवत्ीय 
कारोवारको णनयमन कायरा प्रभावकारी ्बनाउन र सहकारी संस्ाहरूको कायरािाई 
वयवणस्ि गनरा सहकारी ऐन, २०७५ को र्फा १०२(१) ्बमोणजम नगर कायरापाणिकाको 
२६औ ं्ैबठकिे यो मापर्ण्ड ्बनाएको छ । 
१. सलंषिप्त नाम र प्ारमभ
१) यो मापर्ण्डको नाम “सहकारी संस्ा सञचािन, अनगुमन ि्ा णनयमन 

सम्बन्ी मापर्ण्ड, २०७५” रहकेो छ ।  
२) यो मापर्ण्ड स्ानीय राजपत्रमा प्रकािन भएको णमणिर्णेि सहकारी संस्ाको 

िाणग िाग ुहुनेछ ।  
२. पररभाषा 
 णवषय वा प्रसँगिे अकको अ र्ा निागेमा यस मापर्ण्डमा,
क) “ऐन” भननािे भरिपरु महानगरपाणिका सहकारी ऐन, २०७५ िाई जनाउनेछ ।  
ि) “णनयमाविी” भननािे भरिपरु महानगरपाणिका सहकारी णनयमाविीिाई 

जनाउनेछ । 
ग) “मापर्ण्ड” भननािे सहकारी संस्ा सञचािन, अनगुमन ि्ा णनयमन सम्बन्ी 

मापर्ण्ड, २०७५ िाई जनाउनेछ । 
घ) “णवणनयम” भननािे समवन्ीि सहकारी संस्ाको णवणनयमिाई जनाउनेछ । 
ङ) “संघ” भननािे सहकारी संस्ाहरूको छािा सँगठनहरू णजलिा सहकारी 

संघ, प्रर्िे सहकारी संघ, णवषयगि णजलिा सहकारी संघहरू, णवषयगि प्रर्िे 
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सहकारी संघहरू, णवषयगि केनद्ीय सहकारी संघ समिेिाई जनाउनेछ । 
च) “संस्ा” भननािे प्रारणमभक सहकारी संस्ािाई जनाउनेछ । 
छ) “सा्ारि सभा” भननािे सहकारी संस्ाको णनयणमि वाणषराक सा्ारि सभािाई 

जनाउनेछ । 
ज) “सणमणि” भननािे सहकारी संस्ाको सञचािक सणमणििाई जनाउनेछ । 
झ) “सर्सय” भननािे सहकारी संस्ाको णवणनयम ्बमोणजम ियेर िररर् गरी 

सर्सयिा प्राप्त गरेको प्राकृणिक वयणतििाई जनाउनेछ । 
ञ) “वयावसाणयक इकाई” भननािे सहकारी संस्ाहरू एक आपसमा णमिी कुनै 

सामणूहक उद्शेयका िाणग गणठि प्रारणमभक सहकारी संस्ाहरूको वयावसाणयक 
इकाईिाई जनाउनेछ ।  

ट) “पूँजी कोष” भननािे सहकारी संस्ाको प्रा्णमक पूँजी र परूक पूँजीको योग 
समझन ुपछरा र सो िबर्िे महानगरिे समय समयमा पूँजी कोष भनी िोकेको 
अनय कोष समिेिाई जनाउनेछ ।  

ठ) “प्रा्णमक पूँजी कोष” भननािे संस्ाको ियेर पूँजी र जगे्डा कोष रकमिाई 
जनाउनेछ ।  

्ड) “परुक पूँजी कोष” भननािे संस्ाको अनय कोष मधये सहकारी णवकास कोष, 
घाटा पणूिरा कोष, कजारा जोणिम कोष, णस्रीकारि कोष ि्ा वाँ्डफाँ्ड नगरेको 
मनुाफािाई जनाउनेछ ।

ढ) “कायराणवण्” भननािे सहकारी संस्ाको कायराणवण् वा यस भनर्ा पणहिे 
प्रयोगमा लयाइएको नीणििाई समिे जनाउनेछ ।  

ि) “कायराक्ेत्र” भननािे सहकारी संस्ािाई सर्सयिा णवसिार र कारोवार गनरा 
िोणकएको भौगोणिक क्ेत्र वा णनणर्राष्ट स्ानिाई जनाउनेछ ।  

ि) “एकाघर पररवार” भननािे छुट्ी णभनन नभ ै एक घर पररवारमा ्बसेका ्बा्ब,ु 
आमा, र्ाज,ु भाई, णर्र्ी, वणहनी, पणि, पण्न, छोरा, वहुारी, ्मरापतु्र, ्मरापणुत्रिाई 
जनाउनेछ । सो िवर्िे सर्सयिे पािन पोषि गनुरापनने वा णनजमा आणरिि वयणति 
समिेिाई जनाउनेछ ।  

्) “ियेर पूँजी” भननािे सहकारी संस्ाको चतुिा ियेर पूँजीिाई जनाउनेछ ।  
र्) “णनक्ेप” भननािे वयाज णर्ने गरी वा नगरी सहकारी संस्ाका सर्सयहरूिे 





e/tk'/ dxfgu/kflnsf :yfgLo /fhkq v08 !  ;+Vof !, ldltM @)&^÷)$÷!)

णनयणमि वा आवण्क वा ऐण्छक रुपमा सर्सयका नाममा जममा गरेको ्बचि 
रकमिाई जनाउनेछ । यस िबर्िे सर्सयहरूका नावािक ्बाि्बाणिकाको 
नाममा णनयणमि जममा हुने ्बचि रकमसमिेिाई जनाउनेछ ।  

्) “िणक्ि समरु्ाय” भननािे मानव णवकास सचूाङ्कमा पणछ रहकेा मणहिा, 
र्णिि, मणुसिम, जनजाणि, िारीररक रुपमा कम सक्म, भणूमहीन णकसान, 
सकुुम्बासी, मजर्रु, र्गुराम क्ेत्रका ्बाणसनर्ाहरू र गरी्बीको रेिामनुी रहकेा अनय 
समरु्ायिाई समिे जनाउनेछ ।  

२) लििरण पेश गनने सम्बन्ी मापदण्डडः
१) संस्ािे आफनो कारोवारको माणसक प्रगणि णववरि मणहना भतुिान भएको 

णमणििे साि णर्नणभत्र भरिपरु महानगरपाणिका, नगर कायरापाणिकाको 
कायाराियमा पेि गनुरापननेछ ।

२) संस्ािे सा्ारिसभा ्बसने णमणि, समय, स्ान र छिफिका ण्बषयहरु ििेुको 
जानकारी सा्ारिसभा हुनभुनर्ा पनध्र णर्न पणहिे भरिपरु महानगरपाणिका, 
नगर कायरापाणिकाको कायाराियिाई णर्नपुननेछ ।

३) संस्ाको वाणषराक िेिापरीक्ि गनुराभनर्ा पणहिे िेिा पररक्क णनयणुतिको 
जानकारी भरिपरु महानगरपाणिका, नगर कायरापाणिकाको कायाराियिाई 
णर्नपुननेछ ।

४) संस्ाको सा्ारिसभा समपनन भएको णमणििे पनध्र णर्नणभत्र सा्ारिसभाको 
उपणस्णिसणहिको णनिराय प्रणिणिणपहरू र सककि िेिापरीक्ि प्रणिवेर्न 
भरिपरु महानगरपाणिका, नगर कायरापाणिकाको कायाराियमा पेि गनुरापननेछ ।

५) णवत्ीय कारोवार गनने सहकारी संस्ाहरूिे प्र्येक मणहना अनसुचूी–३ 
्बमोणजमको ढाँचामा माणसक प्रगणि णववरि पेि गनुरा पननेछ। सहकारी संस्ाहरूिे 
प्र्येक िीन मणहनामा अनसुचूी–३ मा उलिेणिि ् णववरिहरूको छुट्ा छुटै् 
अनसुचूीसमिे ियार गरी पेि गनुरा पननेछ । 

६) णवत्ीय कारोवार नगनने सहकारी संस्ाहरूिे प्र्येक मणहना अनसुचूी–३ को 
अणिररति सामान िररर् ि्ा ण्बक्रीको छुटै् णववरि ियार गरी माणसक प्रगणि 
णववरि पेि गनुरा पननेछ ।
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७) णन्ाराररि समयमा णववरि र्ाणििा नगनने संस्ािाई पटकै णप्छे रु २५००। – 
समम जररवाना गरीनेछ ।  

३. शेयर पूजँी सम्बन्ी मापदण्डडः
१) संस्ािे जारी गनने कूि ियेरपूँजीको रकम संस्ाको णवणनयममा उलिेि गनुरा 

पननेछ ।  
२) संस्ा र्िारा गनरा आवेर्न गर्ारा कूि ियेर पूँजी उलिेि गनुरा पननेछ ।
३) प्रसिाणवि सर्सयहरूिे िररर् गरेको ियेर पूँजीको नामनामसेी णववरि िोणकएको 

ढाँचामा र्िाराको आवेर्न सा् पेि गनुरा पननेछ ।
४) संस्ा र्िाराको ्ेबिा चतुिा ियेर पूँजीको रकम कूि ियेर पूँजीको कणमिमा २० 

प्रणििि हुनपुननेछ ।
५) ि्काि ्बसने सा्ारि सभा्बाट अनमुोर्न गराउने गरी सणमणिको णनिरायिे संघ 

संस्ाको ियेर पूँजी ्बणृद् गनरा सणकनेछ। ियेर पूँजी ्बणृद्को णनिरायको जानकारी 
सम्बणन्ि कायाराियमा गराउन ुपननेछ ।

४. शेयर खररद र अनय सहकारीमा िगानी 
१) एउटा प्रारणमभक सहकारी संस्ािे अकको प्रारणमभक सहकारी संस्ाको ियेर 

िररर् गनरा वा सो सँग ्बचि ि्ा ऋिको कारो्बार गनरा पाउने छैनन ्।
२) यो मापर्ण्ड जारी हुन ुअणघ गरीएको अनय णनजी वयवसाय वा कमपनी वा फमरामा 

गरीएको िगानी प्रचणिि सहकारी काननूिे िोकेको समय णभत्र संस्ामा 
णफिारा लयाउने वयवस्ा णमिाउन ुपननेछ। यो मापर्ण्ड जारी भएपणछ कुनै णनजी 
वयवसाय वा वयापाररक फमरा वा कमपनीमा ियेर र ऋि िगानी गनरा पाइने 
छैन । यस मापर्ण्ड णवपररि गरीएको ियेर ि्ा ऋि िगानी सञचािकहरू्बाट 
असिु उपर गराई संस्ाको कोषमा र्ाणििा गनरा िगाइनेछ ।  

३) आफू सर्सय रहकेो णवषयगि संघ वा राणट्रिय सहकारी वैंक ्बाहके कुनै पणन 
संस्ािे समानानिर अकको प्रारणमभक संस्ामा ्बचि णनक्ेप जममा गनरा पाउने 
छैन। णवषयगि संघ वा सहकारी ्बैंकमा राणिएको णनक्ेप रकमिाई िरििामा 
गिना गररने छ ।
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५. सञ्ािक र िेखा सलमलतको गठन
१) एकै पररवार्बाट एक भनर्ा वढी वयणति एउटै संस्ाको सञचािक वा िेिा 

सणमणिको कुनै पर्का िाणग णनवाराचनमा उममरे्वार हुन पाउने छैन ।  
२) संस्ाहरूमा सणचवािय गठन गनरा पाइनेछैन । 
३) संस्ा्बाट णिएको ऋिको भािा नाघकेो ऋि र णिनुरा वझुाउन ुपनने अनय रकम 

न्बझुाएसमम र वैंक ि्ा णवणत्य संस्ा्बाट कजारा णिई कािो सचूीमा परेका 
बयणति, सञचािक वा िेिा सणमणिको कुनै पर्मा उममरे्वार हुन पाउने छैन ।  

४) सञचािक सणमणििे आफनो पर्ावण् समाप्त हुन ुअगावै नयाँ सणमणिको िाणग 
णनवाराचन गराउन ुपननेछ ।

५) कुनै पणन वयणति भरिपरु महानगरपाणिका णभत्रका एकै प्रकृणिको एक भनर्ा 
्बढी सहकारी संस्ाको सर्सय हुन पाउने छैनन ्। उजरुीका आ्ारमा भरिपरु 
महानगरपाणिकािे र्ोहोरो सर्सयिा िारेज गनरा णनर्नेिन गननेछ । 

६) संस्ाको सञचािक वा िेिा सणमणिको पर्मा उममरे्वार हुरँ्ासर्सयिे आफनो 
नाम कािो सचूीमा नपरेको, एकाघर पररवारका अनय वयणतििे मनोनयन पत्र 
र्ाणििा नगरेको, र आफू सोही प्रकृणिको अनय संस्ाको ियेर सर्सय ि्ा 
अनय संस्ाको सञचािक वा िेिा सणमणिको पर्ाण्कारी नरहकेो भनी 
मनोनयन पत्रमा उलिेि गनुरा पननेछ ।

७) संस्ाको णवणनयममा सञचािकको पर्मा उममरे्वार हुन सर्सय सर्सयहरूका 
वीच णवभरे् हुने गरी कुनै प्राव्ान राखन पाईने छैन । िर यस वयवस्ा्बाट 
पछा्डी परेका मणहिा वा णनणचिि समरु्ायका वयणतिहरूको प्रणिणनण््व सणुनणचिि 
गनरा णवणनयममा गरीएको णविषे वयवस्ा अनिगरािका पर्हरूमा सोही णिंग वा 
समरु्ायका वयणतिहरूिे मात्र िोणकएको पर्मा उममरे्वार वनन र णनवाराणचि हुन 
वा्ा पनने छैन ।  

८) एक वयणति समानसिरको कुनै एक संस्ाको सणमणिको मात्र पर्ाण्कारी भई 
काम गनरा सकनेछन ्।  

९) कमराचारीहरूको सहभाणगिामा कमराचारीहरू मात्र सर्सय हुन पाउने गरी 
सञचािनमा रहकेा संस्ा ्बाहके अनय संस्ाको सणमणिको कुनै पणन पर्को 
णनवाराचनमा वहािवािा णनजामिी कमराचारी, ्बैंक ि्ा णवणत्य संस्ामा कायरारि 
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कमराचारीहरू उममरे्वार हुन पाउने छैनन ्। िर यस प्राव्ानिे सरकारको िगानी 
वा समपणत्को उपयोगका कारि्बाट सञचािक सणमणिमा पर्ने सञचािकको 
भणूमका णनवाराह गनरा यस वयवस्ािे ्बहािवािा णनजामिी कमराचारीिाई कुनै 
्बा्ा पगुने छैन ।

६. सञ्ािक सलमलतको काम त्ा कत्तवय:
 णवणनयममा गरीएको वयवस्ा अनिगराि वा वाहके र्हेायका णजममवेारी वहन गनने 

र्ाणय्व सणमणिको हुनेछ ।  
१) संस्ाको ्बचि ि्ा समपणत्को सरुक्ा र संरक्ि गनने णजममवेारी संयतुि रुपमा 

सञचािकहरूको हुनेछ । िर ्बर्बझुार् नगरेको अवस्ासमम संस्ाको समपणत् 
र र्ाणय्व सम्बन्ी णजममवेारी अणघलिो सञचािकहरूिे समिे वहन गनुरा 
पननेछ ।  

२) ्बचि ि्ा ऋिको कारोवार गनने संस्ािे सा्ारि सभाको सवीकृि गरेको वचि 
ि्ा ऋि कायराणवण्का आ्ारमा एक णनणचिि रकम सममको ऋि प्रवाहमा 
वयवस्ापनिाई अण्कार प्र्यायोजन गरेर्णेि ्बाहके ऋि उपसणमणिको 
णसफाररसमा मात्र सञचािक सणमणििे ऋि िगानी गनुरा पननेछ । ऋि प्रवाहमा 
प्रणक्यागि त्रटुीका कारि जोणिम उ्पनन भएमा सम्बणन्ि णनिराय गनने अण्कारी 
र प्राण्बण्क रुपिे णसफाररस गनने कमराचारी एवं सामणूहक रुपमा णनिरायमा संिगन 
सणमणिका स्ैब पर्ाण्कारीिे णजममवेारी वहन गनुरा पननेछ ।  

३) णनवाराचन भएको १५ णर्न णभत्र णन्ाराररि ढाँचामा संस्ा का सञचािक सणमणि 
र िेिा सणमणिको पर्ाण्कारीहरूको हािसािै णिणचएको फोटो सणहि 
णिन पसुिे नाम, पर्, स्ायी ठेगाना, समपकरा  फोन र पत्राचारको ठेगाना िलुने 
णववरि, एवं नागरीकिाको प्रमाणिि प्रणिणिणप भरिपरु महानगरपाणिका 
नगरकायरापाणिकाको कायाराियमा पेि गनुरा पननेछ । 

४) प्रारणमभक संस्ाको सञचािक सणमणिको णनयणमि ्ैबठक कणमिमा मणहनामा 
एक पटक राखन ुपननेछ । सणमणिको णनिराय पणुसिका सरुणक्ि सा् संघ संस्ाको 
कायाराियमा राखने वयवस्ा अधयक् र प्रमिु वयवस्ापकिे णमिाउन ुपननेछ । 
प्र्येक ्ैबठकको णनिरायका ्बारेमा सञचािकहरू णजममवेार हुनेछन ्।  

५) सञचािक र प्रमिु बयवस्ापकिे उपयोग गनने सेवा सणुव्ाको वयवस्ा 
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प्रचणिि सहकारी काननू ्बमोणजम  सा्ारि सभािे पाररि गरेको आण र्ाक 
प्रिासन सम्बन्ी णनयमाविी र सवीकृि वाणषराक वजेट ि्ा कायराक्म ्बमोणजम 
हुनेछ। सामानयिया यसिो सणु्ब्ा प्रचिन वा संस्ाको णवणत्य णवशे्षिका 
आ्ारमा असवभाणवक र्णेिएमा समायोजनका िाणग कायाराियिे आवशयक 
णनर्नेिन णर्न सकनेछ । णनर्नेिनको पािना गनुरा संस्ाको किरावय हुनेछ ।  

६) समयम ै िेिा परीक्ि गराई सा्ारि सभा समपनन गनने र्ाणय्व सञचािक 
सणमणिको हुनेछ । पर्ावण् समाप्त हुनभुनर्ा कणमिमा १५ णर्न अगावै णनवाराचनको 
वयवस्ा णमिाउन ुपनने कामको र्ाणय्व सणमणिको हुनेछ ।

७. िेखा सपुरर्ेबषिण सलमलतको गठन र दालयतिडः
१) संस्ाको िेिा सपुरर्ेबक्ि सणमणि एक जना संयोजक सणहि ३ सर्सयीय  

हुनेछ । सर्सय णनवाराणचि गर्ारा कणमिमा १ जना सर्सय िेिाको ज्ान भएको 
वयणति हुन ुपननेछ ।

२) िेिा सपुरर्ेबक्ि सणमणिको गठन ियेर सर्सयहरूिे णनवाराचन्बाट गननेछन ्।
३) संस्ाको अधयक् र कायराकारी प्रमिुसँग एकाघरको नािा समवन् रहकेो ियेर 

सर्सय िेिा सणमणिको संयोजक वा सर्सय हुन सकने छैन । िेिा सपुररवेक्ि 
सणमणिका पर्ाण्कारीिे अधयक्सँगको आफनो नािा सम्बन् वा वयापाररक 
सवा र्ा भए नभएको ्बारेमा सञचािक सणमणििाई णिणिि रुपमा जानकारी 
गराउन ुपननेछ ।

४) प्र्येक संस्ाको िेिा सणमणििे र्हेायका णवषयमा परीक्ि गरी अणनवायरा रुपमा 
वाणषराक प्रणिवेर्न सा्ारि सभा र सोको एक प्रणि भरिपरु महानगरपाणिकामा 
पेि गनुरा पननेछ ।
क) बयवस्ापन परीक्ि (िास गरी कमराचारी वयवस्ापन र समपणत्को उणचि 

प्रयोग र संरक्िका वारेमा) ।
ि) सा्ारि सभा र णविषे सा्ारि सभाको णनिरायको कायारानवयनको 

अवस्ा ।  
ग) सञचािक सणमणिको वैठक, णनिराय र कायारानवयनको णनयणमििा । 
घ) णवत्ीय कारोवार गनने संस्ाको हकमा ऋि िगानी प्रणक्या र सरुक्िको 

अवस्ा ।
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ङ) ियेर सर्सयहरूिाई णनयमानसुार णर्ईएको मनुाफा र अनय ्प सणुव्ाहरू ।  
च) कायारािय, प्रर्िे, णवभाग वा समवन्ीि संघहरूिे अनगुमन णनरीक्ि गर्ारा 

र्िेाईएको कैणफयि र सझुावहरू कायारानवयनको अवस्ा ।
छ) संस्ाको पर्ाण्कारी र प्रमिु कायराकारीिे णिएका पारररिणमक, सणुव्ा र 

भत्ा समवन्ी णववरि ।  
ज) कमराचारी भनारा प्रणक्या ।  
झ) िेिा सपुरर्ेबक्ि सणमणििे उलिेि गनरा चाहकेा अनय णवषयहरू ।  

५) िेिा सपुरर्ेबक्ि सणमणििे माणसक आ्ारमा णनयणमि परीक्ि गरी प्रणिवेर्न 
ियार गनुरा पननेछ ।  

६) िेिा सणमणिको वाणषराक प्रणिवेर्न णनयणमि वाणषराक सा्ारि सभा वसन ुभनर्ा 
कणमिमा १५ णर्न अगाण्ड सञचािक सणमणिमा पेि गनुरा पननेछ। सञचािक 
सणमणििे वाणषराक सा्ारि सभाको णववरिमा सो प्रणिवेर्न अणनवायरा रुपमा 
समावेि गरी ियेर सर्सयहरूिाई उपिब् गराउन ुपननेछ ।

७) िेिा सणमणिको प्रणिवेर्नहरू िेिापरीक्किाई िेिापरीक्ि गनुरा अणघ नै 
उपिब् गराउन ुपननेछ ।

८) प्र्येक चौमाणसक प्रणिवेर्न ियार गरी सञचािक सणमणिका अधयक् वा 
कायराकारी प्रमिु माफरा ि सणमणिमा पेि गनुरा पननेछ ।

९) प्राप्त प्रणिवेर्न वारे सञचािक सणमणििाई सपष्ट पानरा सञचािक सणमणिको 
वैठकमा िेिा सपुररवेक्ि सणमणिका संयोजक वा णनजको अनपुणस्णिमा कुनै 
अकको सर्सयिाई आमनत्रि गनुरा पननेछ ।

१०) अनगुमनको क्ममा िेिा सणमणििे आफनो र्ाणय्व वहन गनरा नसकेको वा 
नगरेको पाईएमा वा सर्सयहरूिे णनवेर्न णर्एमा प्रमिु प्रिासाकरीय अण्कृि 
वा णनजिे िोकेको कमराचारीिे ि्काि अकको िेिा सपुरर्ेबक्ि सणमणि गठनका 
िाणग णविषे सा्ारि सभा वोिाउन णनर्नेिन णर्न सकनेछ ।

८ सा्ारण सभा 
१) सा्ारि सभा समपनन भएको १५ णर्न णभत्र सम्बणन्ि संस्ािे िेिापरीक्िको 

प्रणिवेर्न, कारोवारको वाणषराक प्रणिवेर्न, अधयक्िे प्रमाणिि गरेको सभाको 
णनिरायका प्रणिणिणपहरू, सर्सयहरूको उपणस्णिको णववरि र णनवाराचन समपनन 
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भएको भए सञचािक र िेिा सपुररवेक्ि सणमणिका पर्ाण्कारीहरूको 
वयणतिगि णववरि समिे िोणकएको ढाँचामा सम्बणन्ि कायाराियमा पेि गनुरा 
पननेछ ।

२) सा्ारि सभाको सचूना प्रिारिमा र्हेायका प्रणक्याहरू परुा गनुरा संस्ाको 
किरावय हुनेछ ।
क) सा्ारि सभा ्बसने सचूना कणमिमा १५ णर्न अगाण्ड प्रकािन र प्रिारि 

गनुरा पननेछ ।
ि) णविषे सा्ारि सभाको सचूना कणमिमा ७ णर्न अगाण्ड प्रकािन र 

प्रिारि गनुरा पननेछ ।
ग) सचूनाका िाणग स्ैब सर्सयहरूिे जानकारी पाउने माधयमको उपयोग गनुरा 

पननेछ ।
घ) प्रकाणिि वा प्रिाररि सचूनाको जानकारी सम्बणन्ि कायाराियिाई सचूना 

प्रकाणिि भएको णमणििे ३ णर्न णभत्र णछटो सा्नद्ारा गराउन ुपननेछ ।
ङ) सचूनामा सभा ्बसने स्ान, णमणि, समय, र सभामा प्रसििु हुने प्रमिु 

णवषयहरू समा्ेबि गनुरा पननेछ ।
च) नयाँ सञचािक सणमणि र िेिा सपुरर्ेबक्ि सणमणि वा ररति पर्हरूमा 

णनवाराचन गनुरा पनने भए णनवाराचन सम्बन्ी कायराक्मको संणक्प्त णववरि समिे 
अणनवायरा रुपमा प्रकािन वा प्रिारि गनुरा पननेछ ।

छ) सभा ्बसने स्ान संस्ाको कायराक्ेत्र णभत्रको कायारािय पररसर वा नणजकको 
सभा हिमा वयवस्ापन गनुरा पननेछ ।

ज) सा्ारि सभा सञचािन भ््डणकिो र िणचरािो रुपमा गरेको पाइएमा 
सम्बणन्ि नगरकायरापाणिका कायाराियिे सचिे गराउन सकनेछ । सभामा 
गरीने िचराको मापर्ण्ड ियार गरी वाणषराक कायराक्म ि्ा वजेटमा समावेि 
गनने सा्ै िचरा गनने सपष्ट आ्ार, णजममवेारी ि्ा िचराको सीमा सणमणि्बाट 
पवूरा णनिराय गरी कायारानवयन गनुरा पननेछ ।

३) णनवाराचन कायराक्ममा मिर्ान अण्कृिका रुपमा कायाराियिे प्रणिणनण् िटाउन 
सकनेछ ।
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९. लनषेिप सकंिन त्ा ऋण प्िाहको सीमाडः
१) संस्ािे णनक्ेप संकिन गनने र कजारा प्रवाह गनने कायरा आफनो सर्सयहरूका 

वीचमा मात्र सीणमि गनुरा पननेछ ।
२) संकणिि णनक्ेप रकम सर्सयहरूिाई ऋि प्रवाह गनने काम ्बाहकेको प्रयोजनमा 

प्रयोग गनरा पाइने छैन ।
३) सहकारी संस्ािे आफनो सर्सयसँग णनक्ेप संकिन गर्ारा प्रा्णमक पूँजी कोषको 

वढीमा पनध्र गिुासमम मात्र संकिन गनरा सकनेछ । 

१०. वयाज दर सम्बन्ी वयिस्ाडः
१) संस्ािे वचि णनक्ेपमा प्रर्ान गनने वयाजर्र र ऋि िगानीमा णिने वयाजर्रको 

णन्ारारि सनर्भरा बयाजर्रको आ्ारमा गनुरापननेछ । सहकारी संस्ाहरूिे गरेको 
वयाजर्र णन्ारारि सनर्भरा बयाजर्र प्रणिकुि भएको पाइएमा सहकारी ऐन, 
णनयमानसुार कार्बाही गरीनेछ ।

२) संस्ािे कजारा र णनक्ेपको बयाज र्र णन्ारारि गर्ारा णवभरे्कारी वयवस्ा र 
वयवहार गनरा पाईने छैन । णिने णर्ने वयाज र्रमा णवभरे् गरेको पाइएमा ्यसिो 
णवभरे््बाट संस्ािाई हानी पयुाराइएको रकम सञचािकहरू्बाट असिू उपर 
गरीनेछ ।

३) णवणभनन नामको णनक्ेपमा णर्इने वयाज र्र र णवणभनन कजारामा णिइने वयाज र्रको 
अनिर ३ प्रणििि णभत्र कायम राखन ुपननेछ ।

४) णनक्ेप र कजाराको बयाजर्र अणनवायरा रुपिे संस्ाको सा्ारिसभा्बाट णनिराय 
गराई िाग ूगनुरा पननेछ ।

५) बयाजर्र पररविरानको सचूना ियेर सर्सयहरूको जानकारीका िाणग सावराजणनक 
रुपमा एक पटक प्रकाणिि गनरा सणकनेछ ।

६) कजारामा समर्र ि्ा चक्वणृद् बयाज िगाउन पाईने छैन ।
७) णवणभनन णकणसमका वचिमा णर्इने वयाज र्र र ऋिमा णिने बयाजर्र सा्ारि 

सभािे सवीकृि गरेको वचि ि्ा ऋि कायराणवण् अनसुार हुनेछ ।

११. लनषेिप सकंिन, ऋण िगानी र वयाज सम्बन्ी जानकारी पेश गनु्त पननेडः
१) संस्ाको सञचािक सणमणििे वचि णनक्ेप, ऋि िगानी, वयाज णन्ारारि 
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आणर् णवषयहरूमा आवशयक ििरा, प्रणक्या ि्ा कायराणवण्हरू सवीकृि गरी 
कायारानवयन गनुरा पननेछ ।

२) संस्ािे णन्ारारि गरेको वयाजर्रको णववरि समय समयमा वा कायाराियिे माग 
गरेको समयमा पेि गनुरा पननेछ । संस्ािे पररविरान गरेको वयाजर्र जानकारीका 
िाणग संस्ाको कायाराियको सचूना पाटीमा टाँस गनुरा पननेछ ।

१२. िेखा राखने प्णािीडः 
 संस्ाका सर्सयहरू वीच िाभाँि णविरि प्रयोजनको िाणग नगर् आ्ारमा 

वयाज आय िेिा रािी अनय प्रयोजनका िाणग प्रोर्भावी आ्ारमा कारोवारको 
िेिा राखन ुपननेछ। नगर्मा प्राप्त नभएको वयाजिाई पाउन ुपनने वयाज णहसावमा 
िचरा िेिी वयाज मलुिवी णहसावमा जममा गनने वयवस्ा गनुरा पननेछ ।  

१३. ऋण िगानीका िालग प्लरिया त्ा सीमाहरू
१) संस्ािे आफनो प्र्येक सर्सयिाई संस्ाको कूि पूँजी कोषको १० प्रणिििमा 

नवढाई ऋि प्रर्ान गनरा सकनेछ । 
२) उपर्फा (१) ्बमोणजम ऋि प्रर्ान गर्ारा ऋि िगानीको उद्शेय ििुाउन पननेछ 

र संस्ाको उद्शेय अनसुार सवीकृि पररयोजनाको आ्ारमा ऋि िगानी गनुरा 
पननेछ ।

३) सामनयिया कुनै सर्सयिे णिएको ऋिको सावां र वयाज भतुिानी नगरेसमम 
णनजिाई पनुः ऋि िगानी गनरा पाइने छैन । णविषे पररणस्णिमा कारि 
ििुाई सञचािक सणमणिको णनिरायिे ऋि समझौिा पनुराविोकन गरी वा 
अलपकािीन रुपमा ्ोरै रकम िगानी हुने गरी ऋि णर्न सणकनेछ ।  

 सपलटिकरणडः यस र्फाको प्रयोजनका िाणग कूि पूँजीकोष णभत्र जममा ियेर 
रकम, जगे्डा कोष, ्बाँ्डफाँ्ड नगरेको िाभाँि, कजारा जोणिम वयवस्ा, 
णस्रीकरि कोष र घाटापणूिरा कोषको रकमिाई जनाउने छ ।  

४) प्रसिाणवि ऋि रकम उणचि सरुक्ि हुने गरी जायजे्ा ्रौटी वा कुनै सर्सयको 
्न जमानीमा मात्र संस्ािे ऋि िगानी गनुरापनने छ । िर संस्ािे जे्ा जमानी 
नभएका सर्सयहरूिाई कुनै वा केही सर्सयहरूको णनक्ेप ण्िो रहने ििरामा वा 
संस्ाको सवीकृि कायराणवण््बमोणजम ण्बना ण्िो िघ ुऋि िगानी गनरा वा्ा 
पनने छैन ।
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५) ऋि िगानी गर्ारा ऋि माग फारमको उपयोग, ण्िो मलुयांकन प्रकृया, ऋि 
उपसणमणिको णसफाररस वा णसवकृणि र अनमुोर्न जसिा पवूरा णन्ाराररि प्रणक्या 
अविमवन गरी ऋि प्रर्ान गनुरा पननेछ ।

६) संस्ािे जे्ा ण्िो रािी ऋि िगानी गर्ारा ऋि णिने सर्सयको आफनै वा 
एकाघरका पररवारका सर्सयको नामको जे्ा ण्िो रािरे मात्र ऋि िगानी गनुरा 
पननेछ ।

७) संस्ा्बाट प्रवाणहि हुने सवै प्रकारका ऋि िगानीमा कुि पररयोजना 
िागिको वढीमा ८० प्रणििि अिं संस्ा्बाट र घटीमा २० प्रणििि अिं 
ऋिी सर्सयको सव–पूँजी्बाट वयहोनने गरी ऋि िगानी गनने वयवस्ा णमिाउन ु
पननेछ । सर्सयहरूिाई घरजगगा िररर् गनरा ऋि णर्न ुपनने भएमा कूि मलूयको 
्बढीमा ४० प्रणििि मात्र िगानी गनरा सणकनेछ। संस्ािे कुि ऋि िगानीको 
२५ प्रणिििमा नवढ्ने गरी घर जगगामा कजाराको सीमा णन्ारारि गनुरा पननेछ ।  

८) नेपाि राट्रि ्ैबक्बाट सीणमि ्ैबणकङ्ग कारोवार गनने सवीकृणि णिएका 
संस्ाहरूको हकमा ऋि नोकसानी कोष िगायिका वयवस्ामा नेपाि राट्रि 
्बैंकिे िोके ्बमोणजम ििरा पािना गनरा यस मापर्ण्डिे कुनै वा्ा पयुाराएको 
माणनने छैन ।  

९) रु. १० िाि भनर्ा माण्को कुि पररयोजना िागि णन्ारारि गर्ारा संस्ागि 
मलूयांकनकिाराहरू्बाट र अनयमा कुनै एक सञचािक, ऋि उप सणमणि सर्सय 
र बयवस्ापकको सामणुहक टोिीिे मलूयाँकन गनुरा पननेछ ।  

१०) संस्ािे आफनो सर्सयको ियेर प्रमािपत्र ण्िो जमानी रािी कजारा प्रवाह गनरा 
पाउने छैन ।

११) संस्ा र्िारा हुरँ्ाका ्बिि रहकेा सर्सय ्बाहके अनयको हकमा सर्सयको 
रूपमा िीन मणहनासमम संस्ामा णनयणमि ्बचि गरे पणछ मात्र कजारा प्रवाह गनरा  
सणकनेछ ।

१२) संस्ािे ऋि िगानी गर्ारा घट्र्ो र्रमा बयाज णहसाव गनुरा पननेछ। वयाज पूँजीकरि 
गनरा पाइने छैन ।

१३) ण्िो वापिको समपणत् संस्ाको नाममा दृणष्टवन्क वा रोकका गराइ राखन ु 
पननेछ । सञचािक वा अनय कुनै वयणतिको नाममा राखन पाइने छैन ।  
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१४. सलमलतका सदसयिे ऋण लिंदा पािन गनु्त पनने मापदण्ड:
१) संस्ाका सञचािक ि्ा िेिा सपुररवेक्ि सणमणिका ४९ प्रणििि भनर्ा 

वढी पर्ाण्कारीहरूिाई एकै अवण्मा ऋि िगानी गनरा पाइने छैन । संस्ामा 
आवशयकिा भनर्ा ्बढी िरििा रहकेो अवस्ामा छोटो अ्बण्को ऋि िगानी 
गनरा भने यो वयवस्ािे ्बा्ा पनने छैन । 

२) संस्ाको सञचािक सणमणि, िेिा सणमणि, ऋि उप–सणमणिका पर्ाण्कारी 
ि्ा वयवस्ापकिे णिएको ऋिको णववरि वाणषराक रुपमा नगर कायरापाणिका 
कायाराियमा पेि गनुरापननेछ । 

१५. पेशककी लिन नपाइनेडः
१) संस्ाका सञचािक, वयवस्ापक, र िेिासणमणिका पर्ाण्कारीहरूिाई काम 

र पेशकरी फर्ययौटको समय सीमा निोकरी पेशकरी णर्न पाइने छैन ।  
२) उपर्फा (१) णवपररि वयणतिगि प्रयोजनका िाणग णिएको पेशकरी रकमिाई ऋि 

सरह मानी अण्किम वयाजसणहि असिू उपर गनुरा गराउन ुपननेछ । 

१६. तरिता सम्बन्ी वयिस्ाडः
१) ्बचि ि्ा ऋि सम्बन्ी कारोवार गनने प्र्येक संस्ािे कूि णनक्ेप रकमको 

कणमिमा १५ प्रणििि रकम िरििा राखन ुपननेछ। नगर् मौजर्ाि, ्बैंक मौजर्ाि, 
सरकारी ऋि पत्रमा गरीएको िगानी र सहकारी ्बैंक ि्ा वचि ि्ा ऋि 
सहकारी संघमा रहकेो णनक्ेप रकमिाई िरििाको रुपमा गिना गरीनेछ । 

२) प्र्येक मणहनाको अणनिम णर्निाई आ्ार मानी िरििाको गिना गनुरा पननेछ ।

१७. ऋणको िगगीकरणडः संस्ािे आफना सर्सयिाई ऋि िगानी गर्ारा नेपाि राट्रि 
्बैंक्बाट णसणमि ्ैबणकङ्ग कारोवार गननेको हकमा नेपाि राट्रि ्बैंकको णनर्नेिन 
अनसुार र अनय संस्ाहरूको हकमा र्हेाय वमोणजम ऋि नोकसानी कोषको 
वयवस्ा गनुरापननेछ । 

१ असि ऋि: भािा ननाघकेो    १ प्रणििि
२ िकंासपर् ऋि: १ वषरा समम भािा नाघकेो  ३५ प्रणििि
३ िराव ऋि:  १ वषरा भनर्ा ्बढी भािा नाघकेो  १०० प्रणििि
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१८. सरंलषित पूजँी लिता्त कोषडः
१) संरणक्ि पूँजी णफिारा कोषको रकम सर्सयहरूिाई ्बाँ्डफाँ्ड गरी भतुिानी गनराका 

िाणग संस्ासँग प्र्येक सर्सयिे गरेको कारोवारको िेिाको णववरिको 
आ्ारमा गनने वयवस्ा णमिाउन ुपननेछ ।  

२) उपभोतिा सहकारी संस्ा ि्ा अनय उ्पार्नमिूक सहकारी संस्ाको हकमा 
संस्ासँग गरेको िररर् ि्ा णवक्री कारोवार र ियेर िगानीका अणिररति अनय 
कारो्बार भए सो समेि जो्डी औषि अनपुाि रकम णनकािी गिना गनुरा पननेछ।  

१९. िाभाँश लितरणमा प्लतिन्डः सहकारी संस्ािे संस्ाको अणघलिो 
वषरासममको िरु् सणञचि नोकसान परुा नभएसमम सर्सयहरूिाई िाभाँि वा््डन 
पाईने छैन । ऐनिे िोके भनर्ा ्बढी हुने गरी कुनै पणन नाममा ियेर सर्सयहरूिाई 
िाभाँि ्बा््डन पाइने छैन ।  

२०. लनषककृ य ससं्ाडः
(१) िगािार २ (र्ईु) वषरार्णेि वाणषराक सा्ारि सभा नगनने सहकारी संघ संस्ाहरूको 

णववरि सावराजणनक गनने वयवस्ा नगर कायरापाणिका कायाराियिे णमिाउने छ ।  
(२) णनयणमि रुपमा िेिापरीक्ि नगराउने, णन्ाराररि समयमा सा्ारि सभा समपनन 

नगनने, सहकारीका मलूय, मानयिा र णसद्ानिहरू, प्रचणिि ऐन, णनयम र णवभागिे 
जारी गरेको णनर्नेिन एवंम ् मापर्ण्ड ि्ा णवणनयमको पररपािना नगरेसमम 
्यसिो संस्ाहरूिाई नेपाि सरकार्बाट उपिव् गराइने सेवा सणु्ब्ाहरू 
उपिब् गराइने छैन । 

(३) र्ईु वषरा भनर्ा ्बढी अ्बण्समम वाणषराक सा्ारि सभा नगनने संस्ाहरू णनट्कृय 
संस्ाहरूको सचूीमा समावेि गररनेछ । यसिो सचूीमा परेका संस्ाहरूको 
र्िारा िारेज गररनेछ । संस्ा िारेजी र णवघटनको कायरा कायाराियिे प्र्येक वषरा 
अणनवायरा रूपमा गनुरा पननेछ ।

२१. दता्त खारेजीको जानकारी गराउनेडः कायाराियिे सहकारी संस्ाहरूको र्िारा 
िारेजी र णवघटनको जानकारी सम्बणन्ि संघहरूिाई णर्नेछ ।  

२२. सहकारी ससं्ाको काय्तषेित्र लिसतार: 
१) संस्ाको कायराक्ेत्र ण्बसिार गर्ारा र्हेायको प्रणक्या परुा गनुरापननेछ ।
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क. संस्ाको मौजरु्ा कायराक्ेत्रमा सर्सयिा एवं वयावसाणयक सेवा ण्बसिार 
भएको र्िारावािा िेिापररक्क्बाट प्रमाणिि भएको,

ि. ्प प्रसिाव भएको कायराक्ेत्रमा सेवा माग गरी संस्ाको सर्सयिा माग 
भएको,

ग. संस्ाको ् प प्रसिाव भएको कायराक्ेत्रमा प्रचणिि सहकारी काननू्बमोणजम 
सर्सयिा एवं वयावसाणयक सेवा ण्बसिार गनने सञचािक सणमणिको 
प्रणिवद्िा । 

घ. णवणनयम संिो्नको प्रणक्या परुा भएको ।

२३. अनुगमन सम्बन्ी प्लरिया र लजममेिारीडः
१) कायाराियिे णवत्ीय कारोवार गनने संस्ाको अनगुमन गर्ारा अनसुचूी १ र णवत्ीय 

कारोवार नगनने संस्ाको अनगुमन गर्ारा अनसुचूी २ मा उलिेि भए ्बमोणजमको 
ढाँचाको फारम प्रयोग गनुरा पननेछ ।

२) कायारािय्बाट संस्ाको णनरीक्ि गनरा आउने कमराचारीिे माग गरेका समपिूरा 
णववरिहरू उपिव् गराउन ुसंस्ाका पर्ाण्कारी एवं सम्बणन्ि कमराचारीको 
किरावय हुनेछ ।  

३) अण्कार प्राप्त सहकारी संघहरूिेसमिे अनगुमन कायरामा उपर्फा (१) 
्बमोणजमको ढाँचाको फारम उपयोग गनुरा पननेछ । आफूिे समपनन गरेको 
अनगुमनको णववरिको एक प्रणि सम्बणन्ि कायाराियिाईसमिे उपिब् 
गराउन ुपननेछ ।

४) अनगुमनमा संिगन कमराचारी वा पर्ाण्कारीिे सो को प्रणिवेर्न सम्बणन्ि 
कायाराियमा काम समपनन भएको णमणििे ७ णर्न णभत्र पेि गररसकन ुपननेछ ।  

५) संस्ामा गमभीर प्रकृणिका आण र्ाक अणनयणमििा भएको पाइएमा अनगुमनकिारािे 
२४ घणटा णभत्र णिणिि रुपमा प्रमिु प्रिासाणकय अण्कृििाई जानकारी 
गराउन ुपननेछ ।

६) प्राप्त अनगुमन प्रणिवेर्नका आ्ारमा कायाराियिे ७ णर्न णभत्र सु् ारको प्रणक्या 
अणघ ्बढाउन सम्बणन्ि संस्ा, संघिाई णिणिि जानकारी णर्न ुपननेछ । सु् ार 
प्रणक्यामा णनर्नेिनको रुपमा पत्राचार गनने वा णजममवेार पर्ाण्कारीहरूिाई 
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कायाराियमा उपणस्ि गराई सु् ारको कायरायोजना णिने वा अटेर गरेमा काननूी 
उपचार र मापर्ण्ड ्बमोणजमका कारवाही अणघ ्बढाउने काम प्रमिु प्रिासाकरीय 
अण्कृिको णजममवेारी हुनेछ ।  

९) णनयणमि रूपमा कायरायोजना ्बनाई अनगुमनको कायरा सञचािन गनुरा पननेछ ।
२४. कारिाही समिन्ी प्ा्ब्ानहरडः 
 िथयपरक जानकारी प्राप्त भएमा वा अनगुमनको क्ममा पाइएका र्हेायका 

गमभीर प्रकृणिका त्रटुीहरू वा अणनयणमि कारोवारका िाणग र्हेाय ्बमोणजमको 
कारवाही हुनेछः
क) अनगुमन कायरामा सहयोग नगरेमा कारोवार रोकका गररनेछ ।  
ि) ियेर सर्सयहरूिाई णनयमानसुार णर्न सणकने िाभाँि वाहके अनय रकम 

णविरि गरी असवसथय प्रणिसप्ारा गरेको पाईएमा िाभाँि वाहकेको रकम 
सञचािक सणमणिका पर्ाण्कारीहरू्बाट र्ामासाणहका र्रिे असिु उपर 
गरी संस्ाको कोषमा र्ाणििा गराईनेछ ।

ग) वाणषराक र्ईु करो्डभनर्ा कमको वाणषराक कारोवार गनने संस्ाको कायराकारी 
प्रमिु वाहके अनय सञचािकिे सहकारी ऐन ण्बपररि पारररिणमक णिएको 
पाईएमा सो रकम असिू उपर गरी संस्ाको कोषमा र्ाणििा गराइनेछ ।  
िोणकए वमोणजमको समय णभत्र रकम र्ाणिि नगरेमा संस्ािे साँवा र 
वयाजसमिे असिू उपर गननेछ ।  

घ) कायराकारी प्रमिुको पारररिणमक णन्ारारि गर्ारा सञचािक सणमणि्बाट 
णनिराय गरी सा्ारि सभा्बाट अनमुोर्न गराउन ुपननेछ । णनिराय र अनमुोर्न 
समवन्ी णववरि पेि नगरेमा णिएको पारररिणमक णनयणमि वा असिू उपर 
गनुरा गराउन ुपननेछ ।  

ङ) प्रचणिि काननू र मापर्ण्ड पािना नगरेको पाईएमा संस्ािे प्राप्त गनने 
सणुव्ाहरू रोकका गररनेछ ।  

च) कायरा क्ेत्र ्बाणहरका वयणतििाई सर्सयिा णर्ने ि्ा गैर सर्सयसँग कारोवार 
गनने संस्ाको ्ैबक िािा रोकका गनने, सावराजणनक सचूना प्रकाणिि 
गरी सवरासा्ारििाई यसिा संस्ासँग कारोवार नगनरा सजग गराउने, 
अणनयणमििा गरेको सचूना सावराजणनक गनने र प्रचणिि काननू ्बमोणजम 





e/tk'/ dxfgu/kflnsf :yfgLo /fhkq v08 !  ;+Vof !, ldltM @)&^÷)$÷!)

्प कारवाही गरीनेछ ।
छ) णनक्ेप वापि संकणिि रकम अनयत्र िगानी गरेको पाइएमा उद्शेय णवपररि 

काम गरेको कसरुमा प्रचणिि काननू ्बमोणजम कारवाही गररनेछ ।  

२५. लिज्ापन माि्त त सदसयता ल्बसतार गन्तमा प्लतिन्डः संस्ािे सावराजणनक 
रूपमा उपहार योजना रािी वा आकषराक णवज्ापन गरी ियेर णवक्री, वचि 
संकिन र ऋि प्रवाह गनरा पाउने छैन। यस मापर्ण्डको प्रणिकूि हुने गरी णवज्ापन 
वा सचूना वा दृशय सामाग्ी प्रकािन वा प्रसारि गरेमा प्रचणिि काननू ्बमोणजम 
कारवाही हुनेछ । िर संस्ाको मह्वपिूरा णनिराय, णवषय र गणिण्बण्का वारेमा 
सर्सयहरू ि्ा आम नागरीकिाई जानकारी गराउन सचूना ि्ा रिवय दृशय 
प्रकािन ि्ा प्रिारि गनरा यस र्फािे वा्ा पयुाराएको माणनने छैन । सहकारी 
सम्बन्ी जनचिेना अणभ्बणृद् हुने गरी प्रिारि वा प्रकािन गनने सहकारी जागरि 
सम्बन्ी णनयणमि पत्रपणत्रका, रेण्डयो र टेणिणभजनका कायराक्म सञचािनमा 
सहयोग र सहकायरा गनरा ्बा्ा पनने छैन ।  

२६. कारोिार रोकका राखन सलकनेडः सहकारी णसद्ानि, सहकारी ऐन, णनयम, 
प्रचणिि काननु, मापर्ण्ड, पररपत्र र णनर्नेिन पािना नगनने संस्ा, संघको िािा 
र कारोवार रोकका राखन सणकनेछ ।  

२७. कारिाहीका िालग िेखी पठाईनेडः र्हेायका कुनै कायरा वा कायराहरूिाई 
सहकारी ऐन, णनयम णवपररि प्रकरिका रूपमा णिई सञचािक सणमणिका 
पर्ाण्कारीहरू र वयवस्ापकिाई प्रचणिि सहकारी काननू ्बमोणजम कारवाही 
गररनेछ ।  
क) गैर सर्सयसँग कारोवार गरेमा वा सर्सयनै न्बनाई कारोवार गरेमा ।
ि) कायरा क्ेत्र वाणहरका वयणति वा णनकायिाई सर्सय ्बनाएमा ।
ग) ्बचि णनक्ेपको रकम णनजी वयवसायमा िगानी गरेमा ।
घ) णनजी प्रयोजनका िाणग अनण्कृि रूपमा सञचािकहरूिे कोषको 

अपचिन गरेमा ।
ङ) सा्ारि सभा न्बोिाई र णनवाराचन प्रणक्या परुा नगरी आफूििुी 

सञचािक वा िेिा सणमणिको पर्ाण्कारी ्पघट गरेमा ।
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च) सम्बणन्ि णनकाय्बाट इजाजि णिइ मात्र गनुरा पनने कायरा वा कारोवार 
इजाजि नणिइ सञचािन गरेमा ।

छ) पटक पटक भ्रम णसजराना हुने आकषराक णवज्ापन/सचूना माफरा ि सर्सय 
णवसिार वा कारोवार ्बढाउने काम गरेमा ।

ज) एकै प्रकृणिका एक भनर्ा ्बढी संस्ाको पर्ाण्कारी भई काम गनने गरेको 
पाइएमा ।

झ) अनण्कृि रुपमा संस्ाको कारोवारमा संिगन रहकेो पाइएमा ।
ञ) कायराक्ेत्र ्बाणहर ्बसो्बास गनने वयणति संस्ाको सञचािक सणमणि वा 

िेिा सणमणिको पर्ाण्कारी भएको पाइएमा ।
२८. आ्ारसलंहता सम्बन्ी वयिस्ाडः
१) संस्ािे सहकारी मलूय, मानयिा र णसद्ानिहरू एवं प्रचणिि सहकारी ऐन ि्ा 

णनयमाविी, मापर्ण्ड ि्ा णवणनयमाविीमा आ्ाररि भ ैसंस्ाको पर्ाण्कारी 
र सर्सयहरूिे पािना गनुरा पनने आचारसंणहिा ियार गरी िाग ूगनुरा पननेछ ।

२) उपर्फा (१) ्बमोणजम िाग ू भएको आचारसंणहिा संस्ाका पर्ाण्कारी र 
सर्सयहरूिे अणनवायरा रुपमा पािना गनुरा पननेछ ।

३) आचार संणहिामा उलिेि नभएमा पणन र्हेायका मापर्ण्डहरूको पािना गनुरा 
प्र्येक वयणतिको र्ाणय्व हुनेछः
क) संस्ाका पर्ाण्कारीहरू अनय कुनै पणन संस्ाको पर्ाण्कारीमा ्बहाि 

रहन पाउने छैन । एक भनर्ा ्बढी संस्ाको पर्ाण्कारी भएको पाइएमा 
संस्ािे ्यसिा पर्ाण्कारीिाई ि्कािै णनिम्बन गरी सम्बणन्ि 
कायाराियमा जानकारी पठाउन ुपननेछ । 

ि) एक वयणति महानगर णभत्रका समान प्रकृणिका एक मात्र संस्ाको सर्सय 
भई सहकारीको मलूय, मानयिा र णसद्ानि ्बमोणजम आफनो संस्ा प्रणि 
प्रणि्बद् रहन ुपननेछ ।

२९. सहकारी ससं्ाको काया्तिय सम्बन्ी वयिस्ाडः
१) संस्ाको कायारािय िोणकएको कायराक्ेत्रणभत्र स्ापना गनुरा पननेछ ।  
२) कायाराियको स्ापना ्बढी ियेर सर्सयहरू ्बसो्बास गनने क्ेत्रमा गनुरा पननेछ ।  
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३) एकै प्रकृणिको संस्ाको कायारािय रहकेो भवन वा घरमा अकको संस्ाको 
कायारािय स्ापना गनरा पाइने छैन । एउटै भवन वा घरमा एक भनर्ा ्बढी एकै 
प्रकृणिको संस्ाहरूको कायारािय भएमा पणछ िोणिएको संस्ाको कायारािय 
अनय उपयतुि ठाउँमा सानरा कायाराियिे णनर्नेिन णर्न सकनेछ ।  

४) संस्ाको कायारािय स्ापना गरेको ७ णर्न णभत्र कायाराियको णनरीक्ि गनरा नगर 
कायरापाणिकाको कायाराियिाई णिणिि रूपमा जानकारी गराउन ुपननेछ ।  

५) संस्ाको कायारािय सानुरा पर्ारा सम्बणन्ि कायाराियको अणग्म सवीकृणि णिई 
मात्र सानरा सणकनेछ। कायारािय सरेको सावराजणनक रूपमा जानकारी गराउन 
उपयतुि संचार माधयमको उपयोग गनुरा पननेछ ।

३०. साइन ्बो्ड्त राखने सम्बन्ी वयिस्ाडः
१) प्र्येक संस्ािे र्िारा प्रमािपत्रमा उलिेि भए वमोणजम संस्ाको नाम, र्िारा 

नम्बर, र्िारा णमणि, भौगोणिक कायराक्ेत्र र र्िारा भएको कायाराियको नाम समिे 
ििुाई नेपािी भाषा र्वेनागरी णिणपमा साईन वो्डरा िेिी संस्ाको कायाराियमा 
सवैिे र्खेने ठाँउमा राखन ुपननेछ ।  

२) सहकारीको साइन ्बो्डरामा एकरूपिा लयाउनको िाणग राणट्रिय सहकारी संघिे 
णनिराय गरे अनरुुप साइन ्बो्डराको रङ्ग हलका हररयोमा सेिो अक्रिे िेणिएको 
वा ण्बषयगि केनद्ीय संघिे िोके्बमोणजम हुनपुननेछ ।  

३१. सदसय ि्डापत्र सम्बन्ी वयिस्ाडः संस्ाको कायाराियमा स्ैबिे र्णेिने गरी 
सर्सय ्ब्डापत्र राखन ुपननेछ।  

३२. कारो्बारको िेखा अधयािल्क रपमा राखने वयिस्ाडः 
१) सहकारी संस्ािे आफनो समपिूरा कारो्बार ि्ा संस्ागि णववरि, सचूना 

र िथयांकहरू सहकारी ि्ा गरी्बी सम्बन्ी बयवस्ान सचूना प्रिािी 
(COPOMIS) मा सहकारी काननूिे िोकेको समयसीमा णभत्र अधयावण्क 
गनुरा पननेछ ।

२) कम्पयटुरमा अणभिेि राखने गरेका संस्ाहरूिे आण र्ाक ि्ा प्रिासणनक 
अणभिेिहरू माणसक रुपमा मदु्ि गरी प्रमाणिि गरी राखन ु पननेछ । माणसक 
कारोवारको णववरि सर्सयहरूको जानकारीको िाणग संस्ाको कायाराियमा 
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प्रकाणिि गनुरा पननेछ ।

३३. सू् ना प्शारण गररनेडः कुनै संस्ाका सणमणि, पर्ाण्कारी वा कमराचारीिे 
प्रचणिि काननू,यो मापर्ण्ड वा ्प णनर्नेिन, सवीकृि णवणनयम र सहकारीका 
णसद्ानि र मलूयहरू णवपररिका काम कारवाही गरेको पाइएमा सोको 
णववरिसणहि सञचािकिाई समय सीमासणहि काम कारवाही र कारोवार 
स्याउन णर्एको णनर्नेिन कायारानवयन नभएमा भरिपरु महानगरपाणिका, 
नगर कायरापाणिकाको कायाराियिे सोको सचूना संचार माधयम्बाट सम्बणन्ि 
स्ैबिाई जानकारी गराई सणुचि वा सचिे गराउन सकनेछ ।

३४. समपलति खररद लिरिकी गदा्त पारदलश्तता अपनाउनु पननेडः सहकारी संस्ािे 
अचि समपणत् िररर् वा ण्बक्री गर्ारा सा्ारि सभाको णनिराय, णन्ाराररि िररर् 
ण्बक्री प्रणक्या, घटाघट वा ्बढा्बढको प्रणक्या्बाट संस्ािाई ्बढी फाइर्ा 
हुन सकने अवस्ा र सर्सयहरूको गनुासो नआउने गरी पारर्णिरािाको प्रिािी 
अ्बिम्बन गनुरा पननेछ । संस्ािे घर जगगा िगायि अचि समपणत् िररर् ण्बक्री 
गर्ारा पारर्िशी प्रणक्या अविम्बन गरे नगरेको सा्ै प्रचणिि मलूय्बाट घटी 
्बढी गरी संस्ाको अणहि गरे नगरेको वारेमा अनगुमन गरी नगर कायरापाणिका 
कायाराियिे आवशयक णनर्नेिन णर्न सकनेछ ।  

३५. ससं्ा सञ्ािनको रिममा सहकारी सम्बन्ी अलभमुखीकरण तालिम 
लिनु पननेडः

१) णवत्ीय कारोवार गनने सहकारी संस्ाका सञचािक सणमणि र िेिा सपुरीवेक्ि 
सणमणिका कणमिमा ५० प्रणििि पर्ाण्कारीहरूिे यो मापर्ण्ड जारी भएको 
६ (छ) मणहनाणभत्र संस्ा वयवस्ापन, सहकारी िेिापािन र िेिापरीक्ि 
सम्बन्ी िाणिम णिन ु पननेछ।  सञचािक सणमणि र िेिा सणमणिको नयाँ 
णनवाराचन भएको ६ मणहना णभत्र पािै पािो यस अणघ िाणिम नणिएका 
पर्ाण्कारीहरूिाई उपरोति िािीम णिने वयवस्ा संस्ािे णमिाउन ुपननेछ । 
संस्ाहरूिे यो वयवस्ाको पािना अणनवायरा रूपमा गनुरा पननेछ ।

२) उपर्फा (१) ्बमोणजमको िाणिम णिए नणिएको णववरि सम्बणन्ि कायाराियिे 
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मागन सकनेछ । यस सम्बन्मा कायाराियिे णर्एको णनर्नेिनको पािना गनुरा स्ैब 
संस्ाहरूको र्ाणय्व हुनेछ ।

३६. नगद मौजदातको सरुलषित वयिस्ापन गनु्त पननेडः
१) वचि ि्ा ऋिको कारोवार गनने प्र्येक संस्ािे आफनो कायाराियमा रहने 

नयनूिम नगर् मौजर्ाि, मागरास्ि नगर् र कारोवार काउनटरको णवमा गनुरा पननेछ ।  
२) उपर्फा (१) ्बमोणजम णवमा गरीएको भनर्ा वढी रकम कायाराियमा मौजर्ाि 

राखन पाइने छैन ।
३) नगर् रकम ्बैंकमा जममा नगरी नगर् ैकारोवार गनने र कुनै सञचािक वा ियेर 

सर्सय वा कमराचारीिे प्रयोग गनरा पाइने छैन ।

३७. ्ब्त त्ा ऋणको लिलतिय कारोिार गनने ससं्ािे गन्त नहुने कामहरडः
क) वासिि वाणहरको कारोवारहरू (जसिै प्रणििपत्र, जमानि आणर्) ।
ि) सर्सयहरूिाई अण्णवकषरा कजारा प्रवाह ।
ग) बयापाररक उद्शेयिे घर जगगाको िररर् णवक्री ि्ा सञचािकहरूको िगानीमा 

िोणिएको णनजी उद्ोग वयवसायमा िगानी ।
घ) सपष्ट कायराणवण्अनसुार गरीने िघ ुकजारा कायराक्म ्बाहके णवना सरुक्िमा कजारा 

प्रवाह ।
ङ) सनुचाँर्ी र ियेर प्रमािपत्र ण्िो रािी कजारा प्रवाह ।
च) चलिी िािा सञचािन गनने ।
छ) एकमषु्ट ३ वषरा भनर्ा ्बढी अवण्को आ्बण्क णनक्ेप सवीकार गनने ।
ज) णवर्िेी मदु्ाको कारोवार वा मदु्ा णवणनमय ।
झ) णचठ्ा ि्ा उपहार योजना सञचािन ।
ञ) कायराक्ेत्र ्बाणहरका र सर्सय ्बाहकेका वयणति ि्ा णनकायसँगको कारोवार ।

३८. समपलति शुलधिकरण लनिारण ऐन लनयमको काया्तनियनडः
१) णवणत्य कारोवार गनने सहकारीका संघ संस्ाहरूिे समपणत् िदु्ीकरि णनवारि 

ऐन, २०६४ र णनयमाविी, २०६६ मा भएका वयवस्ाहरू अणनवायरा रुपमा 
पािना गनुरा गराउन ुपननेछ ।

२) णवत्ीय कारोवार गनने संस्ािे आफना प्र्येक सर्सयको सपष्ट रुपमा अणभिेि 
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राखन ुपननेछ ।
३) नेपाि राट्रि ्बैंक, णवत्ीय जानकारी इकाइमा पठाउन ु पनने णववरि णनयणमि र 

णनरनिर रूपमा पठाउने वयवस्ाका िाणग प्र्येक णवत्ीय कारोवार गनने सहकारी 
संस्ा, संघ र ्बैंकिे सञचािक सणमणिको णनिराय ्बमोणजम कायारानवयन 
अण्कृि िोकन ुपननेछ ।

४) यस सम्बन्मा सम्बणन्ि णनकायिे गनने अनसुन्ान वा माग गरेको णववरिहरू 
उपिब् गराई णनयमन गनने कायरामा सहयोग गनुरा स्ैब संस्ाको किरावय हुनेछ ।

३९. सहकारीका मूलय, मानयता र लसधिानतहरू:
१. अनिराराणट्रिय सहकारी महासंघिे प्रणिपार्न गरेको र णवश्ववयापी रुपमा प्रयोगमा 

लयाइएका सहकारीका मलूय, मानयिा र णसद्ानिहरूको पािना गनुरा स्ैब संस्ाका 
णनवाराणचि ि्ा णनयतुि पर्ाण्कारीहरू एवं प्र्येक सर्सयहरूको प्रमिु किरावय 
हुनेछ । सहकारीका मलूय, मानयिा र णसद्ानिहरूको प्रयोगका िाणग णनरनिर 
रुपमा आफना सर्सयहरूिाई जानकारी णर्ने गरी सचिेनाका कायराक्महरू 
सञचािन गनुरा सहकारीका णजममवेार पर्ाण्कारीहरूको णजममवेारी हुनेछ ।  

२. सहकारी संस्ाका सञचािक सणमणििे प्रचिीि सहकारी काननू र मापर्ण्डमा 
गररएको वयवस्ाहरूको पािनाका िाणग मापर्ण्ड जारी भएपणछ ्बसने सा्ारि 
सभामा णवणनयम संसो्नका िाणग प्रसिाव पेि गरी, पाररि गराई कायारानवयन 
गराउन ु पननेछ । सा्ारि सभा्बाट णवणनयम पररमाजरान नगरेमा णवणनयममा 
गररएको वयवस्ाहरू प्रचिीि सहकारी काननू र मापर्ण्डसँग ्बाणझएमा 
प्रचिीि सहकारी काननू र मापर्ण्डका आ्ारमा णववार्को णनराकरि गररनेछ ।  

४०. लिलनयम सशंो्न िा पुनिनेखन:
१) संस्ाको प्रारणमभक सा्ारि सभािे णवणनयम संिो्न गनरा सकने छैन ।
२) णवणनयम संिो्न वा णवणनयम पनुःिनेिन प्रसिाव गनुरा पवूरा नगर कायरापाणिकाको 

कायारािय्बाट सैद्ाणनिक सहमणि णिनपुननेछ । पवूरा सैद्ाणनिक सहमणि 
नणिइ गररएको णवणनयम संिो्न वा णवणनयम पनुिनेिन प्रचणिि काननू, 
महानगरपाणिकािे जारी गरेको मापर्ण्ड र णनर्नेिन ्बमोणजम नभए प्रमिु 
प्रिासकरीय अण्कृि वा णनजिे िोकेको कमराचारीिे सो प्राव्ान असवीकृि 
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गनरा सकनेछ ।
३) सा्ारि सभा्बाट णवणनयम संिो्न वा णवणनयम पनुिनेिन पाररि गरी नगर 

कायरापाणिकाको कायाराियमा सवीकृणिको िाणग पेि भएको िीस णर्नणभत्र 
प्रमिु प्रिासकरीय अण्कृि वा णनजिे िोकेको कमराचारीिे णवणनयम संिो्न 
वा णवणनयम पनुिनेिन सवीकृि गनरा सकनेछ ।

अनसुचूी-१
-bkmf २३-!_ ;+u ;DalGwt_

cg'udg kmf/d
!_ ;xsf/L ;+:yfsf] gfd M–

@_ btf{ g+ M–  ldlt M–   btf{ ePsf] sfof{no M–

#_ 7]ufgf M–

$_ z]o/ k"FhL M–   -k|lt z]o/ ? M–_

%_ sfo{If]q M–

^_ ;~rfns ;ldltsf] ;b:o ;+VofM 

 sfo{sfn M  aif{   -a}7s eQf M–?= _

&_ sd{rf/L ;+Vof M– 

 -ahf/ k|ltlglw M– _   lgo'lQm lbP÷glbPsf] M–

*_  ;km\6j]o/ M–

(_  z]o/ ;b:o ;+Vof M–
hDdf M–            k'?if M–                dlxnf M–           ;+:Yffut M–

!)_ lgIf]kstf{x?sf] ;+Vof
hDdf M–            k'?if M–                dlxnf M–           ;+:Yffut M–

!!_ C0fLx?sf] ;+Vof
hDdf M–            k'?if M–                dlxnf M–           ;+:Yffut M–
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!@_ ;+:yfsf] k|f/lDes ;fwf/0f ;ef ePsf] ldlt M–

s'n ;b:o ;+Vof  M

pkl:yt ;b:o ;+Vof  M

kl5Nnf] ;fwf/0f ;ef ePsf] ldlt M

s'n ;b:o ;+Vof  M

pkl:yt ;b:o ;+Vof  M

kl5Nnf] ;+rfns ;ldlt lgaf{rg ldlt M–

lgaf{rg उप ;ldltsf] rog M–

;fwf/0f ;b:ox?nfO{ ;efsf] ;'rgf lbg] dfWod / k|s[ofM–
!#_ ;+:yfn] tof/ kf/]sf] sfo{ ;+rfng lgodfanLx?, gLltx?, sfo{lalwx?M
 ==========================================================================================
 ==========================================================================================
!$_ ;+:yfn] u7g u/]sf] pk ;ldltx? M–
 =========================================     ========================================
 ==========================================     ========================================
!%_ kl5Nnf] ;fwf/0f ;efaf6 kfl/t ePsf मखुय laifox? M–
 ==========================================     ========================================
 ==========================================     ========================================
!^_ ;+:yfsf] at{dfg shf{ k|s[lt jf lsl;dx? -Aofhb/ ;lxt_ M–

zLif{s b/ zLif{s b/

!&_ ;+:yfsf] at{dfg lgIf]ksf k|sf/x? -Aofhb/ ;lxt_ M–
zLif{s b/ zLif{s b/

!*_ lgDg sf/f]jf/x? u/] gu/]sf] M– ;'grfFbL shf{, uNnf shf{, rNtL vftf, 
cf]=8L=shf{, cfkm\g} z]o/sf] ;'/If0fdf C0f nufgL, 3/ hUuf lsga]rM
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!(_ P]g lgoddf tf]lsP jdf]lhdsf ;DjlGwt sfof{nodf k7fpg] u/]sf] 
ljj/0fx? M–

 ==========================================     ========================================
 ==========================================     ========================================
@)_ v'b art÷gfkmfsf] slDtdf @% k|ltzt hu]8f sf]ifdf hDdf u/] gu/]sf]
@!_ z]o/ k'FhLsf] al9df !८ k|ltzt nfefF; ljt/0f u/] gu/]sf]
@@_ ;+:yfn] s'g} k|sf/sf] rGbf, cfly{s ;xof]u k|bfg u/] gu/]sf]
@#_ Pp6} n]vfk/LIfs nuftf/ # k6s eGbf a9L lgo'lQm ePsf] 5 5}g 
@$_ ;+:yfsf] s"n r'Qmf z]o/k"FhLsf] @) k|ltzt eGbf j9L Pp6} AolQm jf 

lgsfo ljz]if -;/sf/L ;d]t_ nfO{ z]o/ ljlqm ePsf] 5 5}g
@%_ ;+:yfn] shf{df lng] ;]jfz'Ns nufotsf cGo cltl/Qm /sdx? M–
@^_ ;+:yfsf] lgIf]k / shf{ jLrsf] औसि Aofhb/ cGt/ M–
@&_ shf{ tyf ;fk6df kfs]sf] Jofh gub k|flKt Cash Basis sf] cfwf/

df cfDbfgL hgfPsf] / lgIf]kdf k|bfg ug]{ Jofh Accural Basis df n]
vf+sg u/]sf] 5 5}g

@*_ ;+:yfsf] s"n k"FhL sf]ifsf] !)Ü eGbf a9L Ps JolQmnfO{ C0f nufgL 
ePsf] 5 5}g 

@(_ jrt tyf C0f gLlt tof/ u/] gu/]sf]
#)_ ;~rfns / n]vf ;ldlt ;b:osf pDd]bjf/x?n] dgf]gogsf ;fydf 

z]o/ k|df0fkqsf] k|ltlnlk, sfo{If]qleq :yfoL a;f]jf; u/]sf] k|df0f, 
;+:yf;+u s'g} aSof}tf g/x]sf] k|df0f, shf{ sfnf];"rLdf gk/]sf] :j–3f]
if0ff cflb sfuhft k]z u/] gu/]sf]

#!_ ;~rfns ;ldlt lgaf{lrt ePsf] ldltn] !% lbgleq ;~rfnsx?sf] 
kmf]6f] / tLg k':t];lxtsf] @ k|lt ljj/0f k]z u/] gu/]sf] M

#@_ ;+:yfn] C0f pk;ldltsf] l;kmfl/;df C0f nufgL u/] gu/]sf] M
##_ ;b:ox?nfO{ sf/f]jf/L, ;fwf/0f / ;+:yfks elg lae]b u/] gu/]sf] M
#$_ ;fwf/0f ;ef ;DkGg ePsf] !% lbg leq n]vfk/LIf0f k|lta]bg, cWoIfn] 
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k|dfl0ft u/]sf] ;efsf lg0f{osf] k|ltlnlk, ;b:ox?sf] pkl:ylt ljj/0f 
sfof{nodf k]z u/] gu/]sf] M

#%_ tf]lsP adf]lhd shf{ gf]S;fgL Aoj:yf u/] gu/]sf] M
#^_ ;~rfns ;ldlt, n]vf ;ldlt, C0f pk;ldlt ;b:ox?n] ;+:yfaf6 

lnPsf] shf{sf] ljj/0f rf}dfl;s ?kdf ;DalGwt sfof{nodf k]z u/] 
gu/]sf]M

#&_ ;+:yf btf{ x'Fbfsf avtsf afx]s cGo ;b:ox?sf xsdf ;b:o ag]
sf] tLg dlxgf lgoldt art u/]kl5 dfq C0f nufgL ug'{kg]{ kfngf eP 
gePsf] M

#*_ ljlgodsf] kl/lw leq /xL ljleGg sf]ifx?df /sd jfF8kmfF8 u/]sf] 5     
5}gM

#(_ ;~rfnsx?n] ;+:yfaf6 pkef]u ul//x]sf] ljQLo tyf cGo ;'lawfx¿M
$)_ ;+:yfaf6 shf{ k|jfx ubf{ dfu ul/g] sfuhftx?, lwtf] d"Nofª\sg 

nufot cGo k|s[ofx¿ M–
$!_ kl5Nnf] cfGtl/s / afXo n]vfk/LIfsx¿sf d"n s}lkmotx¿M–
$@_ C0f :jLs[t ug]{ clVtof/L s;nfO{ lbOPsf] 5 < / s;/L lbOPsf] 5 <
$#_ shf{ tyf lgIf]ksf] Aofhb/ kl/jt{g ePsf] ;"rgf ;b:ox?nfO{ s;/L 

lbO{G5 
$$_ ;+:yfsf] k|rlnt lalgod adf]lhd ;~rfns ;ldltsf] a}7s a:g] u/] 

gu/]sf] <
$%_ ;+:yfn] ;fwf/0f hu]8f sf]if afx]ssf sf]ifx? ltgsf] p2]Zo cg';f/ 

pkof]u ug]{ u/] gu/]sf] <
$^_ ;+:yfn] shf{ k|jfx, lgIf]k ;+sng / z]o/ laqmLsf nflu la1fkg ug]{ 

u/], gu/]sf] 
$&_ gub /sdsf] 9's'6L, sfpG6/ tyf dfu{:y aLdf u/]÷gu/]sf] -u/]sf] eP, 

aLdf /sd / Dofb_M–
$*_ gubsf] lja/0f v'Ng] Cash Book, Day Book /fVg] u/] gu/]sf], 
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gubsf] lhDd]jf/L afF8kmfF8 u/] gu/]sf], 9's'6Laf6 sf/f]jf/sf nflu gub 
lemSbf÷/fVbf ;f] sf] lja/0f /fVg] u/] gu/]sf], 9's'6Lsf] ;fFrf]sf] lhDd]
jf/L Sofl;o/ / Aoj:yfksn] lng] u/] gu/]sf] 

$(_ ;+:yfn] ;dfgfGt/ ;xsf/L ;+:yfx¿;Fu z]o/, lgIf]k / shf{÷;fk6L 
sf/f]jf/ u/]sf] eP To;sf] ljj/0f M–

%)_ ;+:yfsf jt{dfg ;~rfnsx? ;dfgfGt/ ;xsf/L ;+:yf, a}+s tyf laQLo 
;+:yfsf] ;~rfns kbdf;d]t axfn ePsf] eP To;sf] ljj/0fM–

 pNn]lvt ljifox¿ tyf hfgsf/L o; ;+:yfsf] cflwsfl/s 
JolQm÷JolQmx¿;Fu ;+sng ePsf] xf] egL

 ;xL ug]{ cflwsfl/s JolQmsf] gfd M
  x:tfIf/ M
  kb M
lg/LIf0f 6f]nLsf] gfd kb x:tfIf/
१
२
३
४
५ 
ldlt M
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अनसुचूी-२ 
-bkmf २३-!_ ;Fu ;DalGwt_

cg'udg kmf/fd

!_  -s_ ;xsf/L ;+:yfsf] gfd M–

 -v_ btf{ g+ M–   -u_ sfo{ If]q M–  

 -3_ kfg g+= M– 

 -ª_ btf{ ldlt M–    -r_ btf{ ePsf] sfof{no M– 

-5_ r'Qmf z]o/ M– ?=  -h_ k|lt z]o/ M– ?=

 -em_ ;b:o ;+Vof M–dlxnfM  k'?ifM   hDdfM

 -`_ a}+s vftf g+= / j}ssf] gfd M–

 -6_ ;+rfns M–dlxnfM   k'?ifM    hDdfM 

 -7_ lgjf{rg ldlt M  kbfjlwM 

 -8_ kl5Nnf] k6s ;fwf/0f ;ef ePsf] ldlt M

 -9_ cl3Nnf] lg/LIf0f ldlt M   

 -0f_ xfnsf] lg/LIf0f ldlt M 

 -t_ n]=k= ePsf] clGtd cf=a

 -y_ ;Dks{ kmf]g M

 -b_ z]o/ btf{ /lhi6/ /fv]sf]÷g/fv]sf]

 -w_ u}x| ;b:o;+u sf/f]af/ u/]sf] eP ;+Vof

 -g_ :jLs[t sfo{ If]q aflx/ sf/f]af/ u/]sf] eP sxfF M 

 -k_ cf=n]=k= u/]÷gu/]sf]   

 -km_ z]o/ k|df0fkq ljt/0f u/]sf] 5÷5}g
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@_ ;+:yfsf]  

 -s_ hUuf lj=     -v_ uf]bfd Ifdtf M    -u_ nfut /sd M

#_ -s_ c;'nL ug'{kg]{ j]?h'÷lxgfldgf /sd ?  

 -v_ lxgfldgf÷afFsL jSof}tf c;'nL ePsf] /sd M

$_ nfef+; ljt/0f u/]÷gu/]sf]  

%_ n]=k= k|ltj]bg sfof{nodf k7fPsf]÷gk7fPsf]M

^_ dfl;s k|utL k7fP÷gk7fPsf]

&_ sfo{qmd ah]6 kf; ePsf] 5÷5}g

*_ ;+rfns ;ldltsf] a}7s slt cjlwdf a:g] u/]sf] 5 < 

(_ cf}ift pkl:ylt

!)_ n]vf ;ldltsf] a}7s j:g] u/]sf] 5÷5}g

!!_ ;~rfns ;ldltsf] lg0f{o lgod ;+ut 5÷5}g

!@_ lg/LIf0f ldlt ;Dd vftf kf]li6· 5÷5}g

!#_ geP slxn] ;Ddsf] 5 M

!$_ gub df}Hbft ?= ==================== 

!%_ a}Fs df}Hbft ?= ==================== 

!^_ v'b d'gfkmf÷gf]S;fg ?======================

!&_ sd{rf/L afx]s kbflwsf/Lx?n] kfl/>lds jfkt dfl;s ?kdf lnPsf] 

eP M ?= 

!*_ cWoIfsf] gfd M

!(_ n]vf ;ldlt ;+of]hssf] gfd M

@)_ sd{rf/Lsf] ;+Vof M
dlxnf M k'?if M hDdf M
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@!_ ;+:yfsf] sf/f]jf/ M

ljj/0f ut dlxgf 
;Ddsf] /sd

o; dlxgfsf] 
/sd hDdf /sd

-@@_ cl3Nnf] lg/LIf0fdf lbOPsf] ;'emfj sfof{Gjog gePsf] eP s'g s'g <

-@#_ lg/LIf0fstf{n] lbPsf] ;'emfjx? M
-

 k|ltj]bg a'lemlng]sf] ;lx M lg/LIfssf] b:tvt M
 gfd M 
 kb M ldltM 
 ;+:yfsf] 5fkM





e/tk'/ dxfgu/kflnsf :yfgLo /fhkq v08 !  ;+Vof !, ldltM @)&^÷)$÷!)

अनसुचूी-३
-bkmf २-५_, २-६_ ;+u ;DalGwt_

..........................सहकारी संस्ा णिणमटे्ड, भरिपरु महानगरपाणिका, वा्डरा नं......

णचिवन

प.सं. :-  णमणि :-

च.नं. :-  संस्ा र्िारा नं. :-

रिी भरिपरु महानगरपाणिका,

नगर कायरापाणिकाको कायारािय

सहकारी ि्ा रोजगार प्रवद्रान िािा

भरिपरु, णचिवन ।

ण्बषय:- ...............................मणहनाको माणसक कायरा णववरि पठाएको ्बारे ।

यस संस्ाको णमणि २०७...........................मणहना सममको माणसक कारो्बारको 

णववरि र्हेाए ्बमोणजम पेस गरेको छु ।

र्ाणय्व णहसाव
क्.
स णववरि अनसुचूी संखया गि आ.्ब. 

समम
गि मणहना 

समम
यस 

मणहना जममा

१ ियेर पुँजी ्बाँकरी (१०) १ 
२ कोष णहसाव (२०) २ 

जगे्डा कोष 
कजारा जोणिम कोष 
अनय कोष 

३ ्बचि ्बाँकरी (३०) ३ 
४ ्बाँकरी ऋि णहसाव (४०) ४ 
५ भतुिानी णर्नपुनने ्बाँकरी (६०) ५ 
६ अनय भतुिानी णर्नपुनने ्बाँकरी (७०) ६ 

कूि र्ाणय्व (णह.नं.१० र्णेि ७० 
सममको जो्ड)
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समपणि णहसाव
qm=
;+=  ljj/0f अनसुचूी ;+Vof

गि आ.व. 
समम 

ut dlxgf 
;Dd

o; 
dlxgf hDdf

७ नगर् णहसाव (८०) ७
८ ्बैंक णहसाव (९०) ८ 
 ९ िगानी णहसाव (१००) ९
१० ऋि िगानी णहसाव (११०) १०
११ पाउनपुनने णहसाव (१२०) ११ 
१२ णस्र समपणि णहसाव (१३०) १२ 
१३ अनय समपणि णहसाव (१४०) १२
१४ अणनिम माििषे १३ 
कूि समपणि (णह.नं.८० र्णेि १४० र अणनिम 
माििषेको जो्ड)

आमर्ानी र िचरा णहसाव
qm=
;+=

णववरि अनसुचूी संखया गि आ.व.
समम

गि मणहना 
समम

यस 
मणहना जममा

१५ सामान िररर् ि्ा िचरा 
णहसाव (१५०) 
सामान िररर् १३ 
ढुवानी जयािा िचरा 
कमराचारी िि्ब ि्ा भत्ा 
िचरा 
घर गोर्ाम भा्डा िचरा 
मसिनर् िचरा 
ममराि िचरा 
्बचिमा बयाज िचरा 
ण्बण्ब् िचरा 
ह्ास िचरा 
इन्न िचरा 
्ैबठक भत्ा िचरा 
हजराना िचरा 
वयापाररक छुट िचरा 
भ्रमि िचरा 
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िाणिम िचरा 
कजाराको िाणग जोणिम 
वयवस्ा 
भािा ननाघकेो 
एक ्बषरासमम भािा नाघकेो 
एक ्बषराभनर्ा ्बढी भािा 
नाघकेो 
िरा्ब ऋि अपिेिन िचरा 
ऋिमा बयाज िचरा 
सा्ारिसभा िचरा 
.................कायराक्म िचरा 
.................. िचरा 

१६ सामान ण्बणक् ि्ा आमर्ानी 
णहसाव (१६०)
सामान ण्बणक् १३ 
ऋि ्बाट बयाज प्राप्त 
िगानी ्बाट बयाज प्राप्त 
णवणव् आमर्ानी 
वयापाररक छुट प्राप्त 
प्रिासणनक अनरु्ान प्राप्त 
.................आमर्ानी 

१७ िरु् नाफा / नोकसान (१६० 
– १५०) 

१८ ियेर सर्सय संखया 
१९ मणहिा 
२० परुुष 
२१ संस्ागि 
२२ कमराचारी संखया 
२३ मणहिा 
२४ परुुष 

अाज्ाले,
प्रमखु प्रशासकीय अिधकृत

नेत्रप्रसाद सवेुदी


