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बयतऩङ्टय भहानगयऩाङ्झरकाको सहकायी सॊस्था दताा ङ्झनदेङ्ञिका-२०७५  

१. ऩङ्चयचम 

नेऩारको सॊङ्जिधानभा सङ्घ, प्रदेि य स्थानीम तहको एकर अङ्झधकाय सूची (क्रभि् अनङ्टसूची ५, ६ य ८) का साथै साझा अङ्झधकाय सूची (अनङ्टसूची ७ 
य ९) सभेतभा सहकायी ङ्झनमभन, सहकायी सॊस्था िा सहकायी ङ्जिषम ऩदाछ । नेऩार सयकाय (भङ्ञरिऩङ्चयषद्) फाट ङ्झभङ्झत २०७३।१०।१८ भा 
स्िीकृत नेऩारको सॊङ्जिधानको अनङ्टसूची ५, ६, ७, ८ य ९ भा उङ्ञलरङ्ञित सङ्घ, प्रदेि य स्थानीम तहका अङ्झधकायहरूको कामा ङ्जिस्ततृीकयणभा अरम 
कङ्ट याका अङ्झतङ्चयक्त स्थानीम सहकायी सॊस्था दताा, अनङ्टभङ्झत, िायेजी य ङ्जिघटन स्थानीम तहको अङ्झधकायङ्झबि ऩने गयी प्रस्ट ऩाङ्चयएको छ । तदनङ्टसाय 
बयतऩङ्टय भहानगयऩाङ्झरका फाट सहकायी सॊस्थाको दताा, अनङ्टभङ्झत, िायेजी य ङ्जिघटनरगामतका सॊस्थाऩकीम कामाहरूको सम्ऩादनभा सहमोग ऩङ्टमााउन 
बयतऩङ्टय भहानगयऩाङ्झरकाको सहकायी ऐन, २०७५ को दपा १०२(१) फभोङ्ञजभ नगय कामाऩाङ्झरकारे मो ङ्झनदेङ्ञिका फनाएको छ । 

२. ऺिेाङ्झधकाय 

दताा, अनङ्टभङ्झत, िायेजी य ङ्जिघटनसभेतका सहकायी ङ्झनमाभक कामाहरूभा बयतऩङ्टय भहानगयऩाङ्झरकाको ऺेिाङ्झधकायको सीभाङ्कन बयतऩङ्टय 
भहानगयऩाङ्झरका सम्भ कामाऺ ेि बएका सॊस्थाहरू ऩदाछन ्| 

बयतऩङ्टय भहानगयऩाङ्झरकाको ङ्झनमभनभा देहामका सहकायी सॊस्थाहरू ऩदाछन:् 

क. बयतऩङ्टय भहानगयऩाङ्झरका फाट दताा हङ्टने सफै प्रायङ्ञम्बक सॊस्थाहरू, 

ि. मसअङ्ञघ दताा बएका बयतऩङ्टय भहानगयऩाङ्झरका सम्भ कामाऺ ेि कामभ यहेका जङ्टनसङ्टकै प्रायङ्ञम्बक सॊस्थाहरू  

ग. मसअङ्ञघ बयतऩङ्टय भहानगयऩाङ्झरका बरदा फढी कामाऺ ेि कामभ गयी दताा बएका तय ङ्जिबाजन, स्थानीमकयण िा ऩङ्टनगाठनको प्रङ्जक्रमाफाट अफ 
बयतऩङ्टय भहानगयऩाङ्झरका सम्भ कामाऺ ेि कामभ हङ्टन ेजङ्टनसङ्टकै प्रायङ्ञम्बक सॊस्थाहरू । 

स्थानीम प्रायङ्ञम्बक सहकायी सॊस्थाहरू नै स्थानीम तहको ङ्झनमभन ऺेिाङ्झधकायभा ऩदाछन ्बङ्ङङ्टको अथा बयतऩङ्टय भहानगयऩाङ्झरका बरदा फढी कामाऺ ेि 
यहेका प्रायङ्ञम्बक सॊस्थाहरू िा भाध्मङ्झभक िा उऩलरो तहका सङ्घहरूसॉग बयतऩङ्टय भहानगयऩाङ्झरकाको सयोकाय हङ्टॉदैन बङे्ङ बने होइन ।बयतऩङ्टय 
भहानगयऩाङ्झरका बरदा फढी कामाऺ ेि बएका प्रायङ्ञम्बक सहकायी सॊस्थाहरूरे बयतऩङ्टय भहानगयऩाङ्झरकाभा कामाारम यािेय िा सदस्म सेिा केरर 
िोरेय सेिा सञ्चारन गयेका सॊस्थाहरूको काभकाज सहकायी ङ्जिङ्झधसम्भत हङ्टॉदा स्थानीम सदस्महरू राबाङ्ञरित हङ्टने य नहङ्टॉदा जोङ्ञिभभा ऩने हङ्टरछ 
।स्थानीम रूऩभा कामायत जङ्टनसङ्टकै सहकायी सॊघ/सॊस्थाका गङ्झतङ्जिङ्झधहरूभा बयतऩङ्टय भहानगयऩाङ्झरकाको सयोकाय जङ्जहरेसङ्टकै यहरछ ।  

 

३. कानङ्टन 

सहकायी सॊस्थाको दताा रगामतका ङ्झनमभन कामाका राङ्झग बयतऩङ्टय भहानगयऩाङ्झरकारे सहकायी ऐन, २०७५ जायी गयेको छ | 

४. दताा गने अङ्झधकायी 

बयतऩङ्टय भहानगयऩाङ्झरकाभा सहकायी सॊस्थाको दताारगामतका ङ्झनमभन य प्रिर्द्ान एिॊ प्रङ्ञिऺणका कामाहरू सभेत गने गयी बयतऩङ्टय 
भहानगयऩाङ्झरकाको सहकायी ऐन, २०७५ भा प्रभङ्टि प्रिासाकीम अङ्झधकृतराई दताा गने अङ्झधकायी तोङ्जकएकोछ । 
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५. सहकायीऩन 

सहकायी सॊस्था दताा गने फेरा दताा गने अङ्झधकायीको ङ्ञजम्भेिायी बनकेो सहकायीऩनको सङ्टङ्झनङ्ञितता हो । 

सहकायीऩनको अबािभा — 

क)आङ्झथाक कामाकराऩराई रोकताङ्ञरिक ढङ्गरे सङ्गङ्छठत गने सहकायी ङ्जिङ्झध स्थाङ्जऩत हङ्टन ऩाउॉदैन, 

ि) सहकायी सॊस्था टाठाफाठाहरूको स्िाथा ऩूया गने भाध्मभ फरदछ। 

६. सङ्घटन 

सङ्गठन बरदा ऩथृक् सदस्महरू सङ्ञम्भङ्झरत बएय सॊस्था फङ्ङे क्रभराई महाॉ सङ्घटन बङ्झनएको छ । व्मङ्ञक्त, फसोफास य नागङ्चयकता हङ्टॉदैभा सहकायी 
सॊस्था फरदैन । सहकाङ्चयताका राङ्झग स्िािरम्फन य ऩायस्ऩङ्चयकता चाङ्जहरछ । सहकायी सदस्मभाझ स्िािरम्फनको ऩायस्ऩङ्चयक अभ्मास कङ्ञिको 
प्रबािकायी हङ्टरछ बङे्ङ ङ्झनधाायक सॊस्थाको गठन ङ्जिङ्झध नै हो ।सहकायी सॊस्थाहरू सेिा केरर होइनन,् सिक्तीकयण केरर हङ्टन ्।तीनथयी आङ्झथाक 
प्रकृङ्झत बएका िगारे सहकायी सॊस्था गठन गना सक्न ेहङ्टरछन ्। ती हङ्टन—् 

क. प्राथङ्झभक उत्ऩादक, 

ि. िास्तङ्जिकश्रङ्झभक य 

ग. सिासाधायण उऩबोक्ता। 

७. साझा फरधन 

सहकाङ्चयता उङ्ङमनको ऩायस्ऩङ्चयक प्रमास हो । सक्ता ङ्छदन ेऩदाा ङ्झरने आऩसराई ऩायस्ऩङ्चयकता बङ्झनरछ । ऩायस्ऩङ्चयकताका राङ्झग सदस्महरूभा साझा 
फरधन चाङ्जहरछ । सदस्महरूरे आपूभाझ बेटाइयहन ेय त्मसका कायण एक–अकााभा आपरती बाि यङ्जहयहने कङ्ट यो नै साझा फरधन हो । ङ्झछभेकभा 
फस्ने अनेक भाङ्झनसहरू ङ्झछभेकीका नातारे एक हङ्टरछन ्। त्मस अथाभा ङ्झछभेक साझा फरधन फरदछ ।सहकायी सॊस्थाहरू प्रामि् ङ्झछभेककै साझा 
फरधनभा िडा हङ्टने गदाछन ्। त्मसैरे सहकायी सॊस्था बङे्ङङ्झफङ्ञिकै सभङ्टदामभा आधाङ्चयत सङ्गठन सङ्ञम्झरछ । ङ्झछभेकीको नाताजस्तै सदस्महरूराई 
गाॉस्ने सूिहरू हङ्टन—् 

क) ऩेसाको नाता (जस्तै— िेतीऩाती िा ङ्ञचमाको िेती, काङ्झरगडी, ङ्चयक्साचारन) य 

ि) अको सङ्गठनको नाता (जस्तै— साङ्जहङ्ञत्मक सभाज िा गजरकायको सभाज, भजदङ्टयहरूको सङ्गठन, अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञक्तहरूको सङ्घ आङ्छद) । 

साझा फरधन अरू रूऩभा ऩङ्झन बेङ्जटन सक्तछ । औद्योङ्झगक ग्राभझैँ कामास्थरीम नाता याम्रो उदाहयण हो । भङ्टख्मतमा बने ङ्झछभेक, ऩेसा य अको 
सङ्गठनको नाता हङ्टन ्।साझा फरधन सहकायी सङ्गठनको आधाय हङ्टरछ । त्मसो बङ्ङङ्टको अथा साझा फरधन हङ्टनासाथै सहकायी सॊस्थाऩन गना सङ्जकरछ 
बङे्ङ बने रगाउनङ्ट हङ्टॉदैन । उदाहयणका राङ्झग व्मिसामी सङ्घका सदस्महरूभा सङ्गठनको नातारे साझा सहकायी सदस्महरूराई आपरत फनाइयाख्न े
काभकङ्ट या नै साझा फरधन हो ।त्मस्तै, कङ्ट नै याजनीङ्झतक दरभा साझा फरधन बेङ्जटमो बनेय दर–ङ्जििेषका सदस्महरूको सहकायी सॊस्था िोलन 
सङ्जकॉ दैन । साझा फरधन भाङ्झथ ६ भा फताइएझैँ प्राथङ्झभक उत्ऩादक, िास्तङ्जिक श्रङ्झभक य आभ उऩबोक्ताको ऩूिा–सता ऩूया बएऩङ्झछको अको 
आिश्मकीम सता हङ्टरछ । 
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८. सयोकाय 

सहकायी सॊस्थाभा सदस्मको सयोकाय रगानीभा प्रङ्झतपर प्राङ्झि नबएय उत्ऩादनभूरक, उऩबोगजरम िा स्ि–योजगायीभूरक सेिा प्राङ्झि हो। सॊस्थाभा 
सयोकाय जङ्झत बमो त्मङ्झत नै सदस्म सहबाङ्झगता हङ्टने नै बमो । सॊस्थाका गङ्झतङ्जिङ्झधहरूभा सदस्महरू नाभभािको सयोकाय हङ्टॉदा सतही रूऩभा सहबागी 
हङ्टरछन ्बन ेिास्तङ्जिक सयोकाय हङ्टॉदा सघन रूऩभा । 

९. ङ्जिषम 

सहकायी सॊस्था गठन अङ्झन दताा गदाा ङ्जकङ्झसभको ऩङ्झन ङ्जिचाय गनङ्टाऩने हङ्टरछ ।सहकायी सॊस्थाको भूर िगॉकयण त उत्ऩादक, श्रङ्झभक य उऩबोक्ता नै 
हो । तीनोटा आमाभ प्रत्मेकअरतगात ङ्जिषमहरू छङ्टट्ट्याउन सङ्जकरछ । जस्तै– उत्ऩादक सॊस्थाहरूभा दङ्टग्ध कृषक, परपूर कृषक, भाछाऩारक 
कृषकका व्मिसाम–ङ्जििेषभा केङ्ञररत प्रकायहरू हङ्टन सक्तछन ् । उऩबोक्ता सॊस्थाहरूभा ऩङ्झन ङ्झफजङ्टरी, फचत–ऋण सेिा, स्िास््म सेिारगामतका 
ङ्जकङ्झसभ छङ्ट ङ्जिरछन ्। त्मसै गयी औद्योङ्झगक उत्ऩादन, हस्तकरा, श्रभ कयाय — श्रङ्झभक सहकाङ्चयता ऩङ्झन ङ्जिङ्झबङ्ङ ङ्जिषमभा ङ्जिकङ्झसत हङ्टन सक्तछ । 

उत्ऩादक, श्रङ्झभक िा उऩबोक्ता — एकैथयी सदस्म हङ्टन ेसॊस्थाराई ङ्जिषमगत बङ्झनरछ । उदाहयणका राङ्झग सदस्महरू सफै ङ्ञचमा िेती गने बए सॊस्था 
ङ्ञचमाको ङ्जिषमगत हङ्टरछ य सेिाहरू ङ्ञचमाभा केङ्ञररत हङ्टरछन ्। ङ्जिषमगत सहकायी सॊस्थाहरू िस्तङ्ट–ङ्जििेषका  िा कामा–ङ्जििेषका हङ्टन सक्तछन।् 
कृङ्जष सहकायी सॊस्था कामा–ङ्जििेषको हो बन ेकपी सहकायी सॊस्था िस्तङ्ट–ङ्जििेषको । 

के सदस्महरू तीनैथयी हङ्टन सकै्तनन,् सक्तछन ्। सभङ्टदामभा — िास गयी ग्राभीण सभङ्टदामभा — िेतीऩाती गने, श्रभ गने य उऩबोग गने तीनैथयी 
ऩङ्चयिायहरू सॉगै फस्दछन ्। सभङ्टदामका सफै जना सफैका माित ्आिश्मकताहरू ऩूया गने य साझा आकाङ्क्ऺाहरू हाङ्झसर गने गयी सहकायी 
ढाॉचाभा सङ्गङ्छठत हङ्टॉदा अझ याम्रो बमो । िास्तिभा सहकायी ङ्जिचायको प्रायम्ब नै सभङ्टदाम फनाउन े ङ्ञचरतनफाट बएको ङ्झथमो । तीनैथयी आङ्झथाक 
प्रकृङ्झत बएका सभङ्टदामका व्मङ्ञक्तहरूको सङ्गठन ङ्जिषमगत नबएय फहङ्टउदे्दश्मीम कहराइरछ य सदस्महरूको आङ्झथाक प्रकृङ्झतअनङ्टसायका उत्ऩादन, 

उऩबोग य स्ि–योजगायीका कामाहरूभा केङ्ञररत हङ्टरछ । मदाकदा फहङ्टउदे्दश्मीम सहकायी सॊस्थाराई साभङ्टदाङ्जमक सहकायी सॊस्था ऩङ्झन बङे्ङ चरन छ 
। 

१०. ऩूिा–ङ्ञिऺा 

िैचाङ्चयक रूऩभा ऩूणा तय व्मिहायभा प्रिस्त ङ्जिचरन देङ्ञिएको आरदोरन सहकायी ऩङ्झन हो ।सहकाङ्चयताभा याजनीङ्झतक तटस्थता हङ्टन ङ्टऩदाछ, सहकायी 
सॊस्थाको सेमय ङ्जकङ्ङङ्ट बनेको कम्ऩनीको सेमय ङ्जकनेजस्तो होइन य सदस्महरूरे फचत फैङ्क नसम्झेय सङ्जक्रम रूऩभा सञ्चारकीम ङ्ञजम्भा ङ्झरने गयी 
भाि सहकायी सॊस्था दताा गनङ्टाऩदाछ। अत् दताा गने अङ्झधकायीरे दयिास्तिाराहरूराई कम्तीभा एक ङ्छदनको ऩूिा–सहकायी ङ्ञिऺा प्रस्ताङ्जित 
सॊस्थाको तपा फाट गयाउनङ्ट उऩमङ्टक्त हङ्टरछ। 

११. ङ्जिङ्झनमभ 

सहकायी सॊस्थाको ङ्जिङ्झनमभ सॊस्थाऩनको ङ्जिधानभाि होइन, अङ्जऩतङ्ट सदस्महरूको आकाॊऺाको ङ्जिऻङ्झि ऩङ्झन हो । ङ्जिङ्झनमभभा सङ्घटनको प्रमोजन 
िङ्टलनङ्टऩदाछ, सेिाहरूको रूऩाङ्कन हङ्टन ङ्टऩदाछ य सिक्तीकयणका प्रङ्जक्रमाहरू स्थाङ्जऩत गङ्चयनङ्टऩदाछ । ङ्जिङ्झनमभभा सहकायी दिान बेङ्जटनङ्टऩदाछ । 
सङ्टिासनका भानकहरू ङ्जिङ्झनमभभै ङ्झभलनङ्टऩदाछ । ङ्जिङ्झनमभ सहकायी सदस्महरूको यचनाको उऩज ऩङ्झन हङ्टन ङ्टऩदाछ। सहकायी सॊस्थाको ङ्जिङ्झनमभ 
सदस्महरूको आकाङ्क्ऺा झङ्ञलकने फडाऩि हङ्टन ङ्टऩदाछ । प्रस्ताङ्जित प्रािधानहरू सहकायी ङ्झसर्द्ारत, बयतऩङ्टय भहानगयऩाङ्झरकाको सहकायी ऐन फभोङ्ञजभ 
हङ्टन ङ्टऩदाछ। ङ्जिङ्झनमभको ङ्जिषमिस्तङ्टका साथै जङ्टनसङ्टकै सॊस्थाको ङ्जिङ्झनमभभा छङ्टटाउन नहङ्टन ेव्मिस्थाका नभूना सभेत अनङ्टसूची १२ भा ङ्छदइएको छ। 
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१२. कामाङ्जिङ्झध 

सहकायी सॊस्थाऩन कामाङ्जिङ्झधराई गठन य दताा गयी दङ्टइटा ऩाटाभा हेना सङ्जकरछ । गठनको प्रङ्जक्रमा आिेदकहरूरे ऩूया गनङ्टाऩने हङ्टरछ बने दताा 
प्रङ्जक्रमा दताा गने अङ्झधकायीरे । त्मस्तै, गठन ऩङ्चयकलऩना, प्रमत्न, ऩयाभिा, ऩङ्चयभाजान य ऩूिा–तमायीको िस्तङ्टत् अनौऩचाङ्चयक िङृ्खरा हो बने दताा 
प्रारूऩको अध्ममन, प्राङ्ञऻक प्रङ्झतङ्जक्रमा, प्रभाणहरूको छानङ्झफन, प्रत्मऺ ऩयीऺण य आिश्मक ऩिाचायको िस्तङ्टत् औऩचाङ्चयक िङृ्खरा।  

१२.१ गठन कामाङ्जिङ्झध 

क. आऩसी सयसलराह 

िैचाङ्चयक स्तयभा सॊस्थाको उऩादेमताको प्रायङ्ञम्बक रेिाजोिा नै आऩसी सयसलराह हो । ‘आऩसी’ बनेऩङ्झछ जसका राङ्झग सॊस्था चाङ्जहएको हो 
उनीहरू फीचको बङे्ङ त प्रस्टै बमो, उनीहरूबरदा ऩयका कसैको अथिा उनीहरू भध्मेकै टाठाफाठाभािको प्रबािङ्जिनाको बङे्ङ ऩङ्झन फोध हङ्टरछ । 
ऩङ्जहरो ङ्छदनदेङ्ञि नै स्िैङ्ञछछक सदस्मताको बािनाफाट काभ बएभा नै स्िाङ्झभत्ि सङ्टङ्झनङ्ञित हङ्टने हो ।आऩसी सयसलराह दङ्टई–चाय ङ्छदन — अझ दङ्टई–चाय 
भङ्जहना नै — चलन सक्तछ, जस दौयान बािी सदस्महरूरे घय–घयै, साथी–साथीफीच िा सभूह–सभूहभा सहकाङ्चयता के हो ? ङ्जकन याम्रो हो ? य 
आपूराई चाङ्जहएको हो, होइन ? बङे्ङ िारका आधायबतू प्रश्नहरूको उिय प्राि गना सक्तछन ्। 

ि. ऩूिा–ऩयाभिा 

आऩसी सयसलराहका क्रभभा ऩैदा बएका अनेक ङ्ञजऻासाहरूको सभाधानङ्जिना सॊस्था गठन गनङ्टा फङ्टङ्जर्द्भानी होइन ।आऩसी सयसलराहकै दौयान दताा 
गने अङ्झधकायीसॉग मथािक्म ऩूिा–ऩयाभिा गयेय िास्तङ्जिक सहकायी अभ्मास एिॊ सम्बािनाका सम्फरधभा प्रस्ट हङ्टन ङ्ट िाञ्छनीम छ । 

ग. ऩूिा–सहकायी ङ्ञिऺा 

दताा गने अङ्झधकायीसॉगको ऩयाभिाको उिभोिभ ङ्झनष्कषा भाङ्झथ १० भा बङ्झनएजस्तो ऩूिा–ङ्ञिऺाको व्मिस्था हङ्टन सक्तछ । 

घ. प्रथभ प्रायङ्ञम्बक बेरा 

प्रस्ताङ्जित सॊस्था गठन गना इछछङ्टक व्मङ्ञक्तहरूको प्रायङ्ञम्बक बेरा फोराउनङ्टऩदाछ । बेराभा सॊस्थाको ङ्जकङ्झसभअनङ्टसाय गठन गना कानङ्टनत् चाङ्जहने 
रमूनतभ सङ्क्ख्माभा इछछङ्टक सफै व्मङ्ञक्तहरू अङ्झनिामा रूऩभा उऩङ्ञस्थत हङ्टन ङ्टऩदाछ । बेराभा उऩङ्ञस्थत व्मङ्ञक्तहरू भध्मेिाट बेरारे तोकेको व्मङ्ञक्तको 
सॊमोजकत्िभा फैठक फसी देहामको कामासूचीभा ङ्जिचाय–ङ्जिभिा गयेय ङ्झनणाम ङ्झरनङ्टऩदाछ: 

घ.१. सॊस्था गठन गने, 

घ.२. सॊस्थाको नाभ य ठेगाना याख्न,े 

घ.३. उद्देश्म य कामा तम गने, 

घ.४. कामाऺ ेि ङ्झनधाायण गने, 

घ.५. सेमय य प्रिेि िङ्टलकको यकभ तोक्ने, 

घ.६. तदथा सञ्चारक सङ्झभङ्झत गठन गने, 
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घ.७. सॊस्थाको ङ्जिङ्झनमभ, कामामोजना, सम्बाव्मता अध्ममन प्रङ्झतिेदन, आङ्झथाक तथा प्रिासङ्झनक ङ्झनमभािरी य फचत ऩङ्चयचारन गने सॊस्थाको हकभा 
फचत ऩङ्चयचारन ङ्झनदेङ्ञिको को भस्मौदा गने, 

घ.८. सेमय य प्रिेि िङ्टलकफाऩत उठेको यकभ ङ्ञजम्भा ङ्छदन,े 

घ.९. स्ि–घोषणा गने, 

घ.१०. दताा गने अङ्झधकायीसॉग ऩूिा–ऩयाभिा ङ्झरन,े 

घ.११. ऩूिा–सहकायी कऺा चराउने य 

घ.१२. ङ्जिङ्जिध । 

ऩङ्जहरो प्रायङ्ञम्बक बेराका ङ्झनणामहरूको नभूना  अनङ्टसूची २ फाट ङ्झरन सङ्जकरछ । 

ङ) दोस्रो प्रायङ्ञम्बक बेरा 

अङ्ञघलरो प्रायङ्ञम्बक बेरारे सङ्टम्ऩेको ङ्ञजम्भेिायीअनङ्टसाय ङ्जिङ्झबङ्ङ सङ्झभङ्झतहरूरे कामा सम्ऩङ्ङ गयेऩङ्झछ त्मस फीचभा इछछङ्टक अरम व्मङ्ञक्तहरू सभेतराई 
दोस्रो प्रायङ्ञम्बक बेराभा डाकी सॊस्थाको ङ्जकङ्झसभअनङ्टसाय गठन गना कानङ्टनत् चाङ्जहन े रमूनतभ सङ्क्ख्मा ऩङ्टगकेो उऩङ्ञस्थङ्झतभा देहामको कामासूचीभा 
छरपर चराएय ङ्झनणाम गनङ्टाऩदाछ: 

ङ.१. भस्मौदा ङ्जिङ्झनमभ ऩाङ्चयत गने, 

ङ.२. कामामोजना एिॊ सम्बाव्मता अध्ममन प्रङ्झतिेदनको प्रारूऩ स्िीकृत गने, 

ङ.३. सॊस्था दताा गना अङ्झधकाय प्रत्मामोजन गने, 

ङ.४. सॊस्था दताा ऩिात सेमय य सदस्म प्रिेि िङ्टलकफाऩत उठेको यकभ फैङ्कभा िाता िोरी जम्भा गने तथा िाता सञ्चारन गने, 

ङ.५. स्ि–घोषणा–ऩिभा सहीछाऩ गने, 

ङ.६. आङ्झथाक तथा प्रिासङ्झनक ङ्झनमभािरी एिॊ फचत ऩङ्चयचारन गने सॊस्थाको हकभा फचत ऩङ्चयचारन ङ्झनदेङ्ञिको ऩाङ्चयत गने य 

ङ.७. ङ्जिङ्जिध । 

दोस्रो बेराका ङ्झनणाम रेख्दा अनङ्टसङ्टची–३ को नभूना हेना सङ्जकरछ । 
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च. सॊस्था दतााको दयिास्त 

भाङ्झथ उलरेि बएअनङ्टसायको प्रङ्जक्रमा ऩूया गङ्चयसकेऩङ्झछ अनङ्टसूची १ को ढाॉचाभा तदथा सञ्चारक सङ्झभङ्झतका अध्मऺको तपा फाट रु. १०।– को ङ्जटकट 
टाॉसी प्रस्ताङ्जित सॊस्थाको दङ्टई प्रङ्झत सक्करै ङ्जिङ्झनमभ रगामत देहाएका कागजातहरू सॊरग्न यािेय दताा गने अङ्झधकायी सभऺ दयिास्त ङ्छदनङ्टऩदाछ । 

१. अनङ्टसूची २ फभोङ्ञजभ ऩङ्जहरो प्रायङ्ञम्बक बेरा ङ्झनणामहरूको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ,  

२. अनङ्टसूची ३ फभोङ्ञजभ दोस्रो प्रायङ्ञम्बक बेरा ङ्झनणामहरूको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ,  

३. अनङ्टसूची ४ फभोङ्ञजभ व्मािसाङ्जमक कामामोजना दङ्टई प्रङ्झत सक्कर,  

४. अनङ्टसूची ५ फभोङ्ञजभ अङ्झधकाय प्रत्मामोजन,  

५. अनङ्टसूची ६ फभोङ्ञजभ स्ि–घोषणा–ऩि, 

६. अनङ्टसूची ७ फभोङ्ञजभ िेमय ऩङ्टॊजी य प्रििे िङ्टलक फङ्टझेको बऩााई तथा उक्त यकभ फैंक जम्भा गयेको बौचय,  

७. अनङ्टसूची ८ फभोङ्ञजभ आिदेकहरूको ङ्जिियण,  

८. अनङ्टसूची ९ फभोङ्ञजभ तदथा सञ्चारक सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायीहरूको पोटो सङ्जहतको ङ्जिियण,   

९. अनङ्टसूची १० फभोङ्ञजभ िेमय सदस्म दताा ङ्जकताि, 

१०. अनङ्टसूची ११ फभोङ्ञजभ िेमय सदस्महरूको पोटो सङ्जहतको ङ्जिियण,   

११. अनङ्टसूची १३ फभोङ्ञजभ आिदेकहरुको तपा  फाट गङ्चयएको सहकायी सॊस्था गठन आिश्मकता य सॊचारनको सम्बाव्मता अध्ममन प्रङ्झतिदेन, 

१२. बयतऩङ्टय भहानगयऩाङ्झरका सहकायी ऐन, २०७५ को दपा ५(२) घ को भभा अनङ्टसाय प्रस्ताङ्जित सहकायी सॊस्था दताा गना आफश्मक छ बङे्ङ सम्फङ्ञरधत िडाको 
ऩि।   

१२.२ दताा कामाङ्जिङ्झध 

क. प्रायङ्ञम्बक छानङ्झफन 

दताा गने अङ्झधकायीरे सहकायी सॊस्था दतााका राङ्झग ऩयेको दयिास्तभा प्रायङ्ञम्बक छानङ्झफन गयाउनङ्टऩने हङ्टरछ। प्रायङ्ञम्बक रूऩभा आिश्मक 
कागतऩिहरू ऩङ्टग,े नऩङ्टगकेो हेयी आिेदकहरूराई नऩङ्टग कागतऩिहरू ऩङ्ट¥माउन रगाउनङ्ट ऩदाछ।  

ि. ङ्जिस्ततृ छानङ्झफन 

दयिास्त दताा बएऩङ्झछ सॊस्थाको ङ्जिङ्झनमभका व्मिस्थाहरूका साथै त्महरूको जाॉचफङ्टझ ङ्जिस्ततृ छानङ्झफनका दौयान गङ्चयरछ । सॊस्थाको यचना 
ङ्जिङ्झनमभफाट हङ्टन े हङ्टनारे प्रत्मेक फरदोफस्त सहकाङ्चयताको ङ्झसर्द्ारत, कानङ्टन य ङ्जििीम अनङ्टिासनका सिास्िीकामा भानदण्डफभोङ्ञजभ बए, नबएको 
ध्मानमोग्म छ । 

ग. स्थरगत ऩयीऺण 

ङ्जिस्ततृ छानङ्झफनको क्रभभा य कङ्जहरेकाहीीँ प्रायङ्ञम्बक छानङ्झफनकै क्रभभा ऩङ्झन सहकायी ङ्जिङ्झध व्मिहाय अनङ्टसाय कामा हङ्टन ेहो अथिा ऩेस बएका 
कागतऩिहरू त्मऩूणा हङ्टन ्बङे्ङ मकीन गना स्थरगत ऩयीऺण आिश्मक हङ्टनसक्छ। 
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घ. ङ्जििेषीकृत ऩयाभिा 

सॊस्थाको उदे्दश्म िा कामाहरूको कङ्ट नै कङ्ट याभा ङ्छिङ्जिधा िा अरमथा उऩमङ्टक्तताको प्रश्न उत्ऩङ्ङ बएको िण्डभा दताा गने अङ्झधकायीरे सम्फङ्ञरधत 
ङ्झनकामको ऩयाभिा ङ्झरन सक्तछन ्। कङ्झतऩम अिस्थाभा ङ्झनकामगत सहभङ्झत नै चाङ्जहरछ।उदाहयणका राङ्झग सङ्टयऺाकभॉ श्रङ्झभकहरूको सहकायी 
सॊस्था दताा गने ङ्झसरङ्झसराभा गहृ भरिारमको सहभङ्झत ङ्झरनङ्टऩदाछ।त्मस्तै, सहकाङ्चयताका ङ्झसर्द्ारत, भूलम, भारमताको योहभा सङ्घीम सहकायी प्रङ्ञिऺण 
केररजस्तो प्राङ्ञऻक सॊस्थाको ऩयाभिा ङ्झरन सङ्जकरछ । 

ङ. दताा 

सॊस्था दताा गदाा दताा गने अङ्झधकायीरे ङ्झनणाम गयी दताा ङ्जकताऩभा चढाएय प्रभाङ्ञणत गनङ्टाका साथै ङ्जिङ्झनमभसभेत प्रभाङ्ञणत गयेय ङ्झनधााङ्चयत ढाॉचाभा 
दतााको प्रभाण–ऩि ङ्छदनङ्टऩने हङ्टरछ | दताा नम्फय देहामफभोङ्ञजभ कामभ गनङ्टा िाञ्छनीम छ: 

क) सहकायी प्रङ्ञिऺण तथा ङ्झडङ्झबजन कामाारम िा ङ्झडङ्झबजन सहकायी कामाारमहरूफाट अङ्झबरेि हस्तारतयण बई आएका साङ्झफकका सॊस्थाहरूको 
दताा नम्फय मथाितै याख्न,े 

ि) बयतऩङ्टय भहानगयऩाङ्झरका फाट दताा हङ्टने सॊस्थाको नम्फय एकदेङ्ञि ङ्झसरङ्झसरेफाय ङ्छदने, 

ग) िषा पेङ्चयॉदा ऩङ्झन दताा नम्फयको क्रभ नटङ्टटाउने, 

घ) जङ्टनसङ्टकै ङ्जकङ्झसभको सॊस्था बए ताऩङ्झन दताा नम्फय एकैनास गने य 

ङ) दताा नम्फयभा नै ङ्जकङ्झसभ, िषा िा अरम कङ्ट याको सङे्कत बयसक नयाख्न े। 

दताा प्रभाण–ऩिभा सॊस्थाको ङ्जिषमगत िगॉकयण भाङ्झथ ९ भा बङ्झनएफभोङ्ञजभ जनाउन सङ्जकरछ । भङ्जहराभािको सॊस्थाको हकभा बन े ‘भङ्जहरा’ सभेत 
रेङ्ञिङ्छदनङ्ट याम्रो हङ्टरछ (जस्तै– भङ्जहरा कपी, भङ्जहरा हस्तकरा िा भङ्जहरा फहङ्टउदे्दश्मीम) । दताा प्रभाण–ऩि दङ्टई प्रङ्झत फनाएय एक प्रङ्झत अङ्झबरेिभा 
याख्नङ्टऩदाछ । त्मसै गयी ङ्जिङ्झनमभ, कामामोजना, सम्बाव्मता अध्ममन प्रङ्झतिेदनरगामतका कागतऩिहरू ऩङ्झन एक प्रङ्झत दयिास्तिाराहरूराई ङ्छदएय एक 
प्रङ्झत कामाारमको अङ्झबरेिभा याख्नङ्टऩदाछ । 

१२.३. सॊस्था दताा गने आधाय: सहकायी सॊस्था दताा सम्फङ्ञरधत िडा कामाारमको ङ्झसपाङ्चयस सङ्जहत ङ्झनम्न आधायभा गङ्चयनेछ् 

१२.३.१ फसोिासको आधाय्  

फसोफासको आधायभा सॊस्था दताा गना सॊमङ्टक्त रुऩभा आिेदन गने अरग अरग ऩङ्चयिायका प्राकृङ्झतक व्मङ्ञक्तहरुरे सहकायी ऐनरे तोकेको सॊख्माभा 
ङ्झनम्नानङ्टसायका कागजातहरु ऩेि गनङ्टा ऩनेछ: 

१) नेऩारी नागङ्चयकताको प्रभाणऩिको प्रभाङ्ञणत प्रङ्झतङ्झरऩी। 

२) हारसारै ङ्ञिङ्ञचएको ऩासऩोटा साइजको एक एक प्रङ्झत पोटो। 

३) कामाऺ ेिङ्झबि फसोिास गयेको तय प्रस्ताङ्जित सॊस्थाको कामाऺ ेि फाङ्जहयको नागङ्चयकता बएको आिेदकहरुको हकभा नेऩारी नागङ्चयकताको 
प्रभाणऩिको प्रभाङ्ञणत प्रङ्झतङ्झरङ्जऩको साथभा कामा ऺेिङ्झबि फसोिास गयेको व्महोया प्रभाङ्ञणत हङ्टने देहामको भध्मे कङ्ट नै एक प्रभाणको प्रभाङ्ञणत 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ । 

क) ऩङ्चयिाय सङ्जहतको फसाई सयाई गयी आएको बए सोको प्रभाण ऩि । 
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ि) िैिाङ्जहक सम्फरधका आधायभा फसाई सनङ्टा ऩयेको बए ङ्जििाह दतााको प्रभाणऩि य नाता प्रभाङ्ञणत । 

ग) घय बएको प्रभाङ्ञणत गना जग्गाधनी ऩङ्टजााको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ य घय नक्सा इजाजतको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ िा हारसारै ङ्जिद्यङ्टत भहसङ्टर ङ्झतयेको ङ्झफर य ङ्झतयो 
ङ्झतयेको यङ्झसद । 

घ) ङ्जिगत दङ्टई िषा देङ्ञि सम्फङ्ञरधत कामा ऺेिभा व्मिसाम गयी फसेको प्रभाङ्ञणत हङ्टने नङ्जिकयण सङ्जहतको व्मिसाम इजाजत प्रभाणऩि य कय ङ्झतयेको 
प्रभाण ऩिको प्रभाङ्ञणत प्रङ्झतङ्झरङ्जऩहरु । 

ङ) कभाचायीको हकभा स्थामी ङ्झनमङ्टङ्ञक्त ऩि, हार कामायत कामाारम िा ङ्झनकाम िङ्टलने प्रभाण।  

च) सम्फङ्ञरधत कामा ऺेिभा स्थामी फसोफास गयेको व्महोया प्रभाङ्ञणत हङ्टने िडा कामाारमरे गयेको फढीभा १ भङ्जहना ङ्झबिको ङ्झसपाङ्चयि। 

छ) आभा फाफङ्ट श्रीभान श्रीभङ्झत य छोया छोयी फाहेक अरमको हकभा एकाघय सगोरभा यहेको नाता सभेत िङ्टलने स्थाङ्झनम ङ्झनकामको ङ्झसपाङ्चयस । 

४) फसोफासका आधायभा सॊस्था दतााको राङ्झग आिेदन गने व्मङ्ञक्तहरु भध्मे कङ्ञम्तभा ८० प्रङ्झतित आफेदकहरुको स्थामी फसोफास प्रस्ताङ्जित 
सॊस्थाको कामाऺ ेि ङ्झबि हङ्टन ङ्ट ऩनेछ। मो अनङ्टऩात सॊस्थारे सधै कामभ याख्नङ्ट ऩनेछ। 

१२.३.२ ऩिेा य ऩिेागत सॊगठनको आधाय: 

(१) सहकायी ऐनरे तोकेको सॊख्माभा एउटै ऩेिा िा ऩेिागत सॊगठनका व्मङ्ञक्तहरु ङ्झभङ्झर प्रायङ्ञम्बक सहकायी सॊस्था दताा गना सक्नेछन ्।मस 
आधायभा सॊस्था दताा गनाका राङ्झग ऩेिा िा ऩेिागत सॊगठन िङ्टलने प्रभाणहरु सभेत ऩेि गनङ्टा ऩनेछ । मस्ता सॊस्थाको कामा ऺेि सदस्महरुको ऩेिा 
अनङ्टसाय सम्फङ्ञरधत ऩेिागत सॊगठनको ऩङ्चयसय हङ्टनेछ। 

२) कानून फभोङ्ञजभ गङ्छठत एउटा ऩेिागत सॊगठन अरतगात एक बरदा फढी सॊस्थाको दताा गङ्चयने छैन । सम्फङ्ञरधत ऩेिागत सॊगठनको 
आङ्झधकाङ्चयक सहभङ्झतभा भाि ऩेिागत सॊगठनको आधायभा सॊस्था दताा गना सङ्जकनेछ । 

१२.३.३ सॊस्थागत आधाय:  

सयकायी ङ्झनकामभा कामायत कभाचायीहरु, नेऩार सयकायको ऩूणा, अधा िा आॊङ्ञिक स्िाङ्झभत्ि बएका सयकायी सॊस्थान िा प्राङ्झधकयणका कभाचायीहरु, 
सािाजङ्झनक, सहकायी य ङ्झनजी करकायिानाभा कामायत भजदूयहरु, िैङ्ञऺक सॊस्थाभा कामायत ङ्ञिऺक तथा कभाचायीहरु, अस्ऩतारभा कामायत 
कभाचायीहरु, िहयभा आई फसोफास गयेका कङ्ट नै बौगोङ्झरक ऺेिका सभाजभा सॊगङ्छठत यहेका व्मङ्ञक्तहरु भाि सदस्म हङ्टन सक्न ेआधायभा ङ्झनङ्छदाष्ट 
बौगोङ्झरक ऺेि िा कामाारमको ऩङ्चयसय ङ्झबि भाि कामाऺ ेि यहने गयी आफ्ना सदस्महरु भाझ फचत तथा ऋणको कायोिाय, सदस्महरुको 
साभूङ्जहक ङ्जहत प्रिर्द्ानका राङ्झग साभाङ्ञजक काभहरु य साॊस्कृङ्झतक ङ्जक्रमाकराऩहरु सॊचारन गने उदे्दश्म यािी सहकायी सॊस्था दताा गना 
सङ्जकनेछ।मस आधायभा दताा हङ्टने सहकायी सॊस्थाका आिेदक सदस्मरे आिेदन गदाा दयिास्तका साथ देहामका ङ्जिियण ऩेि गनङ्टा ऩनेछ् 

१. नेऩारी नागङ्चयकताको प्रभाणऩिको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ। 

२. हारसारै ङ्ञिङ्ञचएको ऩासऩोटा साइजको पोटो १।१ प्रङ्झत। 

३. सम्िङ्ञरधत ङ्झनकामको सदस्मता िा ङ्झनमङ्टङ्ञक्तको प्रभाणऩिको प्रभाङ्ञणत प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ। 

४. सम्फङ्ञरधत ङ्झनकामको स्िीकृङ्झत। 
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१२.४ सॊस्थाको नाभ  

१) सॊस्थाको नाभभा “फैंक”, “पाइनारस”, “इरबेष्टभेण्ट”, “डेबरऩभेण्ट” तथा “ङ्जििीम सॊस्था” िा “कम्ऩनी” जनाउने िव्दहरु प्रमोग गना 
ऩाइने छैन । 

२) सॊस्था दताा गदाा एक ङ्ञजलराङ्झबि एउटा नाभको एक भाि सॊस्था दताा गना सङ्जकनेछ । ङ्ञजलरा पयक ऩयेऩङ्झन जोङ्झडएको नगय िा गाॉउभा 
यहेको कङ्ट नै ऩङ्टयानो सॊस्थासॉग ङ्झभलदो नाभभा सॊस्था दताा गङ्चयने छैन । 

३) सॊस्थाको प्रस्ताङ्जित नाभका राङ्झग ङ्झनिेदन सङ्जहत अङ्झग्रभ स्िीकृङ्झत ङ्झरनङ्ट ऩनेछ । स्िीकृङ्झत ङ्झरएको १० ङ्छदन ङ्झबिभा प्रस्ताङ्जित नाभको सॊस्था 
दतााका राङ्झग सम्फङ्ञरधत कामाारमभा ङ्झनिेदन ऩेि गयी सक्नङ्टऩनेछ । तोङ्जकए फभोङ्ञजभको सभम नाघेऩङ्झछ सो नाभ अरुरे प्रमोग गना सक्नेछन ्। 

४) सयकायी ङ्झनकाम फाहेक अरम कङ्ट नै ङ्झनकाम िा सभूह िा व्मङ्ञक्तफाट प्रिर्द्ान गङ्चयएको बनी उलरेि बएको सॊस्था दताा गङ्चयने छैन। मस्तो 
िब्दको प्रमोग सॊस्था सॊचारनको कङ्ट नै ऩङ्झन चयणभा प्रमोगभा लमाउन ऩाइने छैन । 

५) तोङ्जकएको बौगोङ्झरक कामाऺ ेि बरदा व्माऩक कामा ऺेि जनाउने नाभ यािी सॊस्था दताा गङ्चयने छैन । 

६) सॊचारनभा यहेका अरम सॊस्थाहरुको नाभको अगाङ्झड िा ऩछाङ्झड उऩसगा िा प्रत्मम िा अरम िव्द जोडी सॊस्था दताा गङ्चयने छैन । 

७) सॊस्थाको नाभ देिनागयी ङ्झरऩीभा हङ्टन ङ्ट ऩनेछ।प्रस्ताङ्जित सॊस्थाको नाभ अथा िङ्टलन े गयी कङ्ञम्तभा दङ्टइ अऺयको हङ्टन ङ्ट ऩनेछ । नाभका राङ्झग 
सॊङ्ञऺि अऺयको प्रमोग गना सङ्जकने छैन । सॊस्थाको नाभभा सहकायी य ङ्झरङ्झभटेड िब्दको प्रमोग अङ्झनिामा हङ्टनेछ । 

१३. ऩङ्टनगाठन 

स्थाङ्जऩत सॊस्थाको कामाकायण, कामाऺ ेि य कामासञ्चारनको ढङ्गभा तात्त्मङ्टइक पयक ऩये ऩङ्टनगाठन हङ्टरछ । ऩङ्टनगाठन सहकायी प्रमासको फढिाका 
राङ्झग साङ्गठङ्झनक सभामोजनको प्रङ्जक्रमा ऩङ्झन हो । ऩङ्टन्यचनाको प्रस्तािरे दताा गने अङ्झधकायीका राङ्झग ङ्झनमाभक भानदण्डहरू कामभ गयाउने भौका 
ऩङ्झन प्रदान गदाछ ।सहकायी सॊस्थाको ऩङ्टनगाठनका देहामका ऩाॉचोटा भङ्टख्म बेद ऩङ्जहलमाउन सङ्जकरछ: 

क. स्थानीमकयण 

ि. रूऩारतयण 

ग. एकीकयण 

घ. ङ्जिस्तायण 

ङ. ऩङ्टन्सॊयचना । 

 

क. स्थानीमकयण 

कामाऺ ेिको व्माऩक पैरोट बएको सॊस्थाको सदस्मता िा सेिा सञ्चारन नबएको िा नगरम भािाभा बएको कामाऺ ेि ङ्ञझकेय सभङ्टदामभा आधाङ्चयत 
एिॊ सदस्म केङ्ञररत रूऩभा सहकायी गङ्झतङ्जिङ्झध सघन तङ्टलमाउने प्रङ्जक्रमा नै स्थानीमकयण हो। सञ्चारकहरूको तहफहभा जोङ्ञिभािस्थाभा चङ्झरयहेको 
सॊस्थाराई देहामफभोङ्ञजभ स्थानीमकयण गयी सङ्टव्मिङ्ञस्थत तङ्टलमाउने गङ्टञ्जामस हङ्टरछ: 
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१) सदस्म िा कायोफाय सञ्चारन नबएका िडाहरू कामाऺ ेिभा नयाख्न ेगयी ङ्जिङ्झनमभको सम्फङ्ञरधत दपा सॊिोधन गयेय, 

२) उलरेिनीम भािाभा सदस्म िा कायोफाय सञ्चारन बएका िडाहरूभा कामाऺ ेि सीङ्झभत गयी नगरम भािाभा सदस्म िा कायोफाय सञ्चारन बएका 
िडाहरूराई कामाऺ ेिफाट ङ्ञझक्ने गयी ङ्जिङ्झनमभको सम्फङ्ञरधत दपा सॊिोधनका साथै त्मसयी कामाऺ ेिफाङ्जहय ऩने सदस्महरूको सेमय तथा फचतको 
यकभ ङ्जपताा ङ्छदने व्मिस्था ङ्झभराएय य 

ि. रूऩारतयण 

रूऩारतयण िस्तङ्टत् सॊस्थाको ङ्जिषम ऩङ्चयितान हो । मता िास गयी ग्राभीण ऺेिका फचत तथा ऋणका ङ्जिषमगत सॊस्थाहरू फहङ्टउदे्दश्मीम सॊस्थाभा 
ऩङ्चयिङ्झतात हङ्टन चाङ्जहयहेका देङ्ञिरछन ्। त्मसको उलटो िा अरमथा ऩङ्झन ङ्जिषमारतयका प्रस्ताि आउन सक्तछन ्। 

अिस्था एक: फचत ऩङ्चयचारन नगने सॊस्थाफाट नगने नै सॊस्थाभा 

साधायणतमा सदस्महरूको फचत ऩङ्चयचारन नगने सॊस्थाको रूऩारतयणभा ङ्झनमाभक सयोकाय िासै हङ्टॉदैन । स्िीकृत ङ्जिषमङ्झबि ऩनङ्टा बन ेऩ¥मो । 
उदाहयणका राङ्झग सदस्महरूको फचत सङ्करन नगने िडाको दङ्टग्ध उत्ऩादक सॊस्था िडाकै कृङ्जष सॊस्थाभा ऩङ्चयिङ्झतात हङ्टन चाहे ङ्जिङ्झनमभ सॊिोधनको 
प्रङ्जक्रमा ऩूया गनङ्टाऩदाछ। 

अिस्था दङ्टई: फचत तथा ऋणको ङ्जिषमगत सॊस्थाफाट फहङ्टउदे्दश्मीम सॊस्थाभा 

फचत ऩङ्चयचारन गने सॊस्थाको हकभा बन े ङ्जििीम अनङ्टिासनका भानदण्डहरू कामभ याख्नङ्टऩने हङ्टरछ । बयतऩङ्टय भहानगयऩाङ्झरकाको कङ्ट नै िडाभा 
सञ्चाङ्झरत फचत तथा ऋण सॊस्थारे फहङ्टउदे्दश्मीम सॊस्थाभा रूऩारतङ्चयत हङ्टन चाहेको अिस्थाभा देहामका सता–फरदेजहरू ऩूया गनङ्टाऩदाछ: 

ि–१. फचत तथा ऋण सॊस्थाकै रूऩभा ऩङ्झन ऩङ्झछलरो िषा सञ्चारन घाटा िा सञ्चारनभा सभस्मा ऩयेको नहङ्टन ङ्टऩने, 

ि–२. सॊस्थारे ङ्झनमङ्झभत फचत (अथाात ्भङ्जहनािायी प्रङ्झतसदस्म रु. १।– देङ्ञि १,०००।– सम्भ) भाि सङ्करन गयेको हङ्टन ङ्टऩने, 

ि–३. ङ्झनमङ्झभत फचतफाहेक दैङ्झनक िा चाहेका फेरा अङ्झनधााङ्चयत यकभ सङ्करन गयेको िा आिङ्झधक फचत स्िीकाय गयेको बए त्मस्तो फचतको 
यकभ सदस्महरूराई ङ्जपताा ङ्छदएय दाङ्जमत्ि पयपायक गङ्चयसकेको हङ्टन ङ्टऩने, 

ि–४. फहङ्टउदे्दश्मीम सॊस्थाको रूऩभा ङ्जिङ्झनमभ स्िीकृत बएको तीन िषाङ्झबि सॊस्थाको फचत दाङ्जमत्िको यकभ य सदस्मतपी िाङ्जषाक िङ्चयद िा ङ्जिक्री 
कायोफायको यकभसभेत गयी हङ्टने जम्भा कायोफायभा फचत दाङ्जमत्िको अनङ्टऩात ३० प्रङ्झतितबरदा तर झानङ्टाऩने, 

ि–५. िण्ड ि–४ फभोङ्ञजभ हङ्टन े गयी फचत ऩङ्चयचारन सेिा सीभाङ्कनका साथसाथै व्मािसाङ्जमक सेिा ङ्जिस्तायको कामामोजना एिॊ सम्बाव्मता 
अध्ममन प्रङ्झतिेदनसभेत ऩेस गनङ्टाऩने, 

ि–६. फचत तथा ऋण सेिाका उऩबोक्ताका साथै िडाका दैङ्झनक आिश्मकताका िस्तङ्ट उऩबोक्ता, प्राथङ्झभक उत्ऩादक य िास्तङ्जिक श्रङ्झभकहरू 
सभेतराई सदस्मता िङ्टरा गनङ्टाऩने तय भङ्जहराभािको सॊस्था बए ती िगाका ऩङ्झन भङ्जहराभािभा सदस्मता सीङ्झभत याख्न सङ्जकने, 

ि–७. भाङ्झथ िण्ड ि–४ भा उङ्ञलरङ्ञित सता ङ्जिङ्झनमभ सॊिोधन बएको ३ िषाङ्झबि तथा अरम सफै सताहरू ऩूिा–स्िीकृङ्झत ऩाएको १ िषाङ्झबि ऩूया गने 
गयी फचत तथा ऋणको ङ्जिषमगत सॊस्थाफाट फहङ्टउदे्दश्मीम सॊस्थाको रूऩभा ऩङ्टनगाठनका राङ्झग साधायण सबाको फहङ्टभतको ङ्झनणाम सङ्जहत स्िीकृङ्झत 
ङ्झरन दताा गने अङ्झधकायीछेउ ङ्झनिेदन ङ्छदनङ्टऩने । 
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िण्ड ि–८ फभोङ्ञजभ ङ्झनिेदन प्राि बएऩङ्झछ दताा गने अङ्झधकायीरे िास्तङ्जिकताको जाॉच गयेय ऩङ्टनगाठनका राङ्झग स्िीकृङ्झत ङ्छदनङ्टका साथै ङ्जिङ्झनमभ 
सॊिोधन प्रस्ताि बइआएको िण्डभा सॊिोङ्झधत ङ्जिङ्झनमभ स्िीकृत गने व्मिस्था ङ्झभराउन सङ्जकरछ । 

अिस्था तीन: फहङ्टउदे्दश्मीम सॊस्थाफाट फचत तथा ऋणको ङ्जिषमगत सॊस्थाभा 

फहङ्टउदे्दश्मीम सॊस्थाराई फचत तथा ऋणको ङ्जिषमगत सॊस्थाभा ऩङ्टनगाठन गने हो बने देहामका सता–फरदेजहरू ऩूया गनङ्टाऩने हङ्टरछ: 

ि–१. फहङ्टउदे्दश्मीम सॊस्थाकै रूऩभा ऩङ्झन ऩङ्झछलरो िषा सञ्चारन घाटा िा सञ्चारनभा सभस्मा ऩयेको नहङ्टन ङ्टऩने, 

ि–२. सॊस्थारे आफ्नो स्िाङ्झभत्िभा कृङ्जष पायाभ, सङ्करन केरर, ङ्जिक्री कऺ, प्रिोधन सॊमरि, कामािारा, उऩबोक्ता बरडाय, आऩसी सङ्टयऺणरगामत 
फचत ऩङ्चयचारनफाहेकका जङ्टनसङ्टकै व्मिसाम चराएको बए फरद गनङ्टाऩने, 

ि–३. िण्ड ि–२ भा उलरेि गङ्चयएफभोङ्ञजभ फरद बएका व्मिसामतपा को सम्ऩूणा दाङ्जमत्ि पयपायक गयी सम्ऩङ्ञि नगदभा ऩङ्चयणत गङ्चयएको 
हङ्टन ङ्टऩने, 

ि–४. फचत तथा ऋण सॊस्थाभा ऩङ्चयणत बएको ३ िषाङ्झबि सॊयऺण, सॊयचना, सम्ऩङ्ञि, रागत, तयरतासभेतको ङ्जििीम अनङ्टिासनका स्थाङ्जऩत भानदण्ड 
ऩूया गनङ्टाऩने, 

ि–५. सॊस्थाभा फचत नगने उत्ऩादक, श्रङ्झभक िा फचत–ऋण सेिाफाहेकका उऩबोक्ताहरूको सदस्मता कामभ याख्न नहङ्टन,े 

ि–६. सम्ऩङ्ञि िङ्टर्द्ीकयण ङ्झनिायण कानङ्टनअरतगात ङ्झनमाभक ङ्झनकामफाट जायी बएको ङ्झनदेिनका थऩ व्मिस्थाहरू ऩूणातमा ऩारना गनङ्टाऩने, 

ि–७. प्राथङ्झभक ऩङ्टॉजी कोष य जम्भा फचत दाङ्जमत्िको अनङ्टऩात १:१५ सम्भ हङ्टन सक्न ेय 

ि–८. भाङ्झथ िण्ड ि–४ भा उङ्ञलरङ्ञित सता ङ्जिङ्झनमभ सॊिोधन बएको ३ िषाङ्झबि य अरम सफै सताहरू ऩूिा–स्िीकृङ्झत ऩाएको १ िषाङ्झबि ऩूया गने 
गयी भाङ्झथ अिस्था दङ्टईका हकभा बङ्झनएफभोङ्ञजभ स्िीकृङ्झतका राङ्झग ङ्झनिेदन ङ्छदनङ्टऩने । 

अिस्था चाय: ङ्झनमङ्झभत फचत ऩङ्चयचारन गने उत्ऩादक सॊस्थाफाट ङ्झनमङ्झभत नै फचत ऩङ्चयचारन गने उऩबोक्ता सॊस्थाभा 

भाङ्झसक ङ्झनमङ्झभत रूऩभा सीङ्झभत भािाभा फचत ऩङ्चयचारन गङ्चययहेको िा दैङ्झनक रूऩभा अङ्झनधााङ्चयत िारको फचत ऩङ्चयचारन गङ्चय फाङ्जषाक िासरतको  
कायोफाय दङ्टई कयोड बरदा फढी यहेको उत्ऩादक सॊस्थाराई ङ्झनमङ्झभत फचत नै ऩङ्चयचारन गने गयी उऩबोक्ता सॊस्थाभा ऩङ्चयणत गदाा ङ्जिङ्झनमभभा जो–
चाङ्जहने थऩघटसभेत गयेय ङ्झनमङ्झभत सॊिोधनको प्रङ्जक्रमा ऩूया गनङ्टाऩदाछ। 

अिस्था ऩाॉच: ङ्झनमङ्झभत िा अरम प्रकायरे फचत ऩङ्चयचारन गने उत्ऩादक, श्रङ्झभक िा फहङ्टउदे्दश्मीम सॊस्थाफाट फचत तथा ऋणफाहेकको अरम उऩबोक्ता 
सॊस्थाभा 

फचत तथा ऋणफाहेकको कङ्ट नै ऩङ्झन प्रकायको उऩबोक्ता सॊस्थारे फचत ऩङ्चयचारन गना नसक्ने बएकारे रूऩारतयणको प्रङ्जक्रमा प्रायम्ब गनङ्टाऩूिा नै 
फचततपा को सम्ऩूणा दाङ्जमत्ि पछ्र्मौट गङ्चयसकेको हङ्टन ङ्टऩदाछ । 

व्मिहायभा प्रामि् भाङ्झथ उङ्ञलरङ्ञित ऩाॉचोटै अिस्था ऩयेका हङ्टरछन ्। पयक अिस्था ऩदाा ऩङ्झन िास गयी फचत ऩङ्चयचारन गङ्चययहेको िा गने हो, 
होइन य भाङ्झसक रूऩभा सीङ्झभत भािाभा फचत ऩङ्चयचारन गङ्चययहेको िा गने हो िा दैङ्झनक रूऩभा अङ्झनधााङ्चयत िारको फचत ऩङ्चयचारन गङ्चययहेको िा 
गने हो ? बङे्ङ ङ्जिचाय गयेय ऩाॉचभध्मे जङ्टन अिस्था ङ्झभलदोजङ्टलदो हङ्टरछ त्मसैफभोङ्ञजभ गना सङ्जकरछ | 
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ग. एकीकयण 

सहकायी सॊस्थाहरूको एकाकायको प्रङ्जक्रमा नै एकीकयण हो ।अनािश्मक सङ्क्ख्मा, दोहोयो सदस्मता, पजङ्टर सञ्चारन िचा — सहकायी आरदोरनको 
ङ्जिस्तायका क्रभभा मता देिा ऩयेका असङ्गङ्झतभध्मे ऩदाछन ्। ङ्झभलदाजङ्टलदा सॊस्थाहरूराई ङ्झभराएय साङ्गठङ्झनक एिॊ व्मािसाङ्जमक सऺभता हाङ्झसर गने 
गङ्टञ्जामस मिति देङ्ञिरछ । एकीकृत सहकायी प्रमासफाटै आरदोरनको स्िछछ ङ्जिकासभा ऩङ्झन सघाउ ऩङ्टग्ने बएकोरे बयतऩङ्टय  भहानगयऩाङ्झरकाभा 
सॊस्थाहरुको एकीकयण प्रङ्जक्रमाराई प्रोत्साहन गङ्चयनेछ | 

घ. ङ्जिस्तायण 

दताा हङ्टॉदा कामभ गङ्चयएको बौगोङ्झरक कामाऺ ेि फढाउने प्रङ्जक्रमा ङ्जिस्तायण हो।अनङ्झगरती सहकायी सॊस्थाहरूका तपा फाट साङ्झफकको कामाऺ ेि 
पैराउने प्रस्ताि आउन ेगदाछ ।ङ्झफस्तायण बयतऩङ्टय भहानगयऩाङ्झरका सहकायी ऐन, २०७५ अनङ्टसाय गङ्चयनेछ | 

१४. प्रिर्द्ान  

सहकायी ङ्झनमभन— 

१) िैधाङ्झनकबरदा ऩङ्झन सैर्द्ाङ्ञरतक, 

२) प्रिासकीमबरदा ऩङ्झन िैङ्ञऺक, 

३) ङ्झनफारधनात्भक (Restrictive) बरदा ऩङ्झन ङ्झनदिानात्भक (Guiding) प्रङ्जक्रमा हो । 

त्मस अथाभा ङ्झनमभनको अको ऩाटो प्रिर्द्ान हो, जसअरतगात— 

१) सहकायी ङ्जिचायको सञ्चाय, 

२) सहकायी सङ्घटनभा सहजीकयण, 

३) सहकायी सङ्गठनको ऩङ्टन्सॊयचना, 

४) सहकायी व्मिसामभा सहमोग य 

५) सहकायीऩनको ऩङ्टनस्थााऩनाभा राङ्झगभेरी ऩदाछन ्। 

प्रकायारतयरे सहकायी प्रिर्द्ानको अको ऩाटो ङ्झनमभन य अझ अको ऩाटो प्रङ्ञिऺण हो ऩङ्झन बङ्ङ सङ्जकरछ । त्मही कङ्ट यो सहकायी प्रिर्द्ान िा 
प्रङ्ञिऺणका हकभा ऩङ्झन रागू हङ्टरछ।ङ्झनमभन सङ्टगभताका दृङ्जष्टकोणफाट ऩङ्झन प्रिर्द्ान त्मङ्ञिकै िाञ्छनीम छ । ङ्जकनबने प्रिर्द्ान कामाफाट नै— 

१) सभस्माको अनङ्टबङू्झत ङ्झभलदछ, 

२) प्राङ्झिभा साझा स्िाङ्झभत्ि कामभ हङ्टरछ, 

३) कामाभूरक सञ्जारीकयण बइयहरछ, 

४) प्रमासहरू ऩङ्चयऩूयक फरदछन,् 
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५) ऩङ्टन्यचनाको अिसय ऩाइरछ य 

६) स्ि–ङ्झनमभनको सॊस्थागतीकयण गयाउन सङ्जकरछ । 

ङ्झनमभन 

स्थानीम सहकायी ङ्जिकास कामाक्रभभा स्थानीम आिश्मकता अनङ्टसायका ङ्जिङ्झबङ्ङ गङ्झतङ्जिङ्झध ऩना सक्तछन ्। जस्तै— 

१) स्थानीम सहकायी ङ्जिकास नीङ्झत तजङ्टाभा, 

२) सहकायी ङ्जिचायको सञ्चाय, 

३) फेयोजगाय श्रङ्झभक, बङू्झभहीन कृषक, ङ्जिऩङ्ङ भङ्जहरा, गङ्चयफी ऩङ्चयचम–ऩिप्राि िा अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञक्तरगामतका िास रङ्ञऺत सभूहका 
सदस्महरूराई सङ्गङ्छठत गयेय सहकायी सॊस्था स्थाऩनाका साथै सञ्चारनभा प्रत्मऺ सहजीकयण एिॊ फीउऩङ्टॉजी, 

४) सहकायी सदस्म ङ्ञिऺा, नेततृ्ि तथा व्मिस्थाऩन ङ्जिकासका प्रङ्ञिऺण, 

५) सहकायी सॊस्थाहरूको ऩङ्टन्सॊयचनाभा ऩयाभिा सहमोग, 

६) ऩङ्टयाना साझा (सहकायी) सॊस्थाहरूको ऩङ्टन्सञ्चारनभा सभरिम, ऩयाभिा, ङ्जििीम टेिा, 

७) सहकायी िेती, स्ि–योजगायी, उऩज सङ्करन, प्रिोधन एिॊ फजायीकयण आमोजनाहरूराई ङ्ञस्थय ऩङ्टॉजी अनङ्टदान । 

१५. अङ्झबरेि 

अङ्झबरेि सहकायी ङ्झनमभनको अङ्झबङ्ङ ऩऺ हो । दताा गने अङ्झधकायीरे अरम कङ्ट याका अङ्झतङ्चयक्त देहामका कागजातहरू सङ्टयऺाऩूिाक याख्न ेव्मिस्था 
ङ्झभराउनङ्टऩने हङ्टरछ: 

क. सहकायी प्रङ्ञिऺण तथा ङ्झडङ्झबजन कामाारम िा ङ्झडङ्झबजन सहकायी कामाारमहरूफाट हस्तारतयण बई प्राि कागजातहरू, 

ि. सहकायी सॊस्था दताा ङ्जकताऩ, 

ग. प्रत्मेक सॊस्थाको दताा ङ्झनणाम पाइर, 

घ. सहकायी सॊस्था दताा प्रभाण–ऩिको कामाारम प्रङ्झतको ढड्डा, 

ङ. प्रत्मेक सॊस्थाको सञ्चारनसॉग सम्फङ्ञरधत कागतऩिहरू यहन ेछङ्टिाछङ्ट िै इरडेक्स पाइर, 

च. दताा गने अङ्झधकायीफाट बएका ऩङ्चयऩिहरूको पाइर, 

छ. ङ्जिषमगत ङ्झनणाम पाइरहरू, 

ज. सघन अनङ्टगभन प्रङ्झतिेदन पाइरहरू, 

झ. अनङ्टदान प्रदान गङ्चयएका सहकायी आमोजनाहरूको छङ्टिाछङ्ट िै पाइरहरू, 
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ञ. िास रङ्ञऺत िगाका प्रिङ्झधात सहकायी सॊस्थाहरूको छङ्टिाछङ्ट िै सहजीकयण पाइरहरू, 

ट. उजङ्टयी दताा ङ्जकताऩ य कायफाई पाइरहरू, 

ठ. अनङ्टसरधानका ङ्झसरङ्झसराभा अङ्झधकायप्राि ङ्झनकामहरूफाट भाग बइआएका तथा ऩठाइएका ङ्जिियणहरूको रगत य पाइर, 

ड. सम्ऩङ्ञि िङ्टर्द्ीकयण ङ्झनिायण कानङ्टनअरतगात जायी ङ्झनमाभक व्मिस्था य ऩारना अनङ्टगभन एिॊ कायफाई पाइरहरू, 

ढ. सूचनाको हक तथा अग्रताऩूणा िङ्टरासाको रगत तथा पाइर य 

ण. फैठकका कायफाई ङ्जकताऩहरू । 

देिको कङ्ट र ङ्जििीम कायोफायभा २० प्रङ्झतितको हायाहायीभा मोगदान गने सहकायी सॊस्थाहरूको ङ्झनमभन फेरा–फेराभा कागतभा प्राि प्रङ्झतिेदन िा 
स्थरगत रूऩभा गङ्चयने ङ्झनयीऺणफाट भाि प्रबािकायी हङ्टने कङ्ट यै आएन । ङ्झनमाभक तहफाट जङ्टनसङ्टकै फेरा जङ्टनसङ्टकै सॊस्थाको तत्ऺण गैयस्थरगत 
रूऩभा कायोफाय हेयी कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभको ङ्जििीम असरतङ्टरन देङ्ञिनासाथै आिश्मक ङ्झनदेिन गना सभथा तङ्टलमाउन सहकायी तथा गङ्चयफी ङ्झनिायण 
भरिारमफाट इरटयनेटभा आधाङ्चयत सूचना प्रणारी ङ्जिकास गयी मसै िषा कामाारिमनभा लमाइएको छ । सहकायी तथा गङ्चयफी ङ्झनिायण व्मिस्थाऩन 
सूचना प्रणारी नाभ ङ्छदइएको सो प्रणारीफाट ङ्झनमभन, प्रङ्झतिेदन, प्रऺेऩणसभेतका राङ्झग सफै उऩमोगी सूचना सॊस्थाका िाताफहीरगामतका अङ्झबरेिका 
आधायभा उऩरब्ध हङ्टरछन ्। अत् बयतऩङ्टय भहानगयऩाङ्झरका फाट सहकायी प्रङ्ञिऺण तथा ङ्झडङ्झबजन कामाारम िा ङ्झडङ्झबजन सहकायी कामाारमरे 
हस्तारतयण गयेको ङ्जिद्यङ्टतीम प्रङ्झत अङ्झबरेिभा ङ्झरई अद्यािधीकयण एिॊ उऩमोगको ऩङ्चयऩाटी फसालनङ्ट अङ्झत िाञ्छनीम छ । साथै सूचना प्रणारीको 
सञ्चारनका राङ्झग आिश्मक उऩकयण, प्राङ्जिङ्झधक जनिङ्ञक्त एिॊ प्रङ्ञिऺणसभेत जो–चाङ्जहने व्मिस्था ङ्झभराउनङ्टऩने हङ्टरछ । 

 अनङ्टसूचीहरू 

१. दताा दयिास्तको नभूना  
२. ऩङ्जहरो प्रायङ्ञम्बक बेरा: ङ्झनणामहरूको नभूना   
३. दोस्रो प्रायङ्ञम्बक बेरा: ङ्झनणामहरूको नभूना   
४. व्मािसाङ्जमक कामामोजनाको नभूना   
५. अङ्झधकाय प्रत्मामोजनको नभूना  
६. स्ि–घोषणा–ऩिको नभूना   
७. बऩााईको नभूना   
८. आिदेकहरूको ङ्जिियण नभूना   
९. तदथा सञ्चारक सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायीहरूको पोटो सङ्जहतको ङ्जिियण नभूना   
१०. िेमय सदस्म दताा ङ्जकतािको नभूना   
११. िेमय सदस्महरूको पोटो सङ्जहतको ङ्जिियण नभूना   
१२. सहकायी सॊस्थाको ङ्जिङ्झनमभको नभूना  
१३. सहकायी सॊस्था सॊचारनको सम्बाव्मता अध्ममन प्रङ्झतफेदन  
१४. सॊस्था दताा ङ्जकतािको नभूना   
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अनङ्टसूची १  

दताा दयिास्त 

ङ्झभङ्झत: २०... । ...।... 

श्रीभान प्रभङ्टि प्रिासकीम अङ्झधकृत ज्मू ! 

बयतऩङ्टय  भहानगयऩाङ्झरका, नगय कामाऩाङ्झरकाको कामाारम, 

ङ्ञचतिन । 

ङ्जिषम: सहकायी सॊस्थाको दताा । 

भहोदम, 

हाभी देहामका व्मङ्ञक्तहरू देहामका कङ्ट या िोरी देहामको सॊस्था दताा गयी ऩाउन ङ्झनिेदन गदाछौँ । उद्देश्मअनङ्टरूऩ 
सॊस्थारे तत्कार गने कामाहरूको मोजना य प्रस्ताङ्जित सॊस्थाको ङ्जिङ्झनमभ दङ्टई प्रङ्झत मसै साथ सॊरग्न यािी ऩेस गयेका छौँ 
। 

सॊस्थासम्फरधी ङ्जिियण 

क) प्रस्ताङ्जित सॊस्थाको नाभ – 

ि) ठेगाना– 

ग) उद्देश्म– 

घ) भङ्टख्म कामा– 

ङ) कामाऺ िे– 

च) दाङ्जमत्ि– 

छ) सदस्म सङ्क्ख्मा– 

१) भङ्जहरा ... ... ... जना 

२) ऩङ्टरुष ... ... ... जना 

छ) प्राि सेमय ऩङ्टॉजीको यकभ— रु. ... ... ... 

ज) प्राि प्रिेि िङ्टलकको यकभ– रु. ... ... ... 

 

आिेदकहरूको तपा फाट 

हस्ताऺय  

नाभ  

ऩद: तदथा सञ्चारक सङ्झभङ्झतका अध्मऺ 

प्रस्ताङ्जित श्री .......................................... 
सहकायी सॊस्था ङ्झर. बयतऩङ्टय भहानगयऩाङ्झरका 

िाडा नॊ. 

 

रु. दशको टिकि  
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अनङ्टसूची २ 

ऩङ्जहरो प्रायङ्ञम्बक बेरा: ङ्झनणामहरूको नभूना 

ङ्झभङ्झत ... ... ... ... ... ... का ङ्छदन हाभी तऩङ्झसरका व्मङ्ञक्तहरूरे सहकायी सॊस्था िोरी सदस्महरूको आङ्झथाक तथा साभाङ्ञजक स्तय उठाउने 
अङ्झबप्रामरे श्री ... ... ... ... ... ... को अध्मऺताभा ऩङ्जहरो प्रायङ्ञम्बक बेरा गयी तऩङ्झसरफभोङ्ञजभका ङ्जिषमहरूभा गहन छरपर एिॊ सारदङ्झबाक 
ङ्झनणाम ङ्झरइमो । 

ङ्झस. नॊ. 

नाभ, थय 

ठेगाना 

दस्तित 

१. 

२. 

३. 

प्रस्तािहरू 

१. सॊस्था गठन गने, 

२. सॊस्थाको नाभ य ठेगाना याख्न,े 

३. उद्देश्म य कामा तम गने, 

४. कामाऺ ेि ङ्झनधाायण गने, 

५. सेमय य प्रिेि िङ्टलकको यकभ तोक्ने, 

६. तदथा सञ्चारक सङ्झभङ्झत गठन गने, 

७. सॊस्थाको ङ्जिङ्झनमभ, कामामोजना, सम्बाव्मता अध्ममन प्रङ्झतिेदन, आङ्झथाक तथा प्रिासङ्झनक ङ्झनमभािरी य फचत ऩङ्चयचारन गने सॊस्थाको हकभा 
फचत ऩङ्चयचारन ङ्झनदेङ्ञिको को भस्मौदा गने, 

८. सेमय य प्रिेि िङ्टलकफाऩत उठेको यकभ ङ्ञजम्भा ङ्छदने, 

९. स्ि–घोषणा गने, 

१०. दताा गने अङ्झधकायीसॉग ऩूिा–ऩयाभिा ङ्झरने, 
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११. ऩूिा–सहकायी कऺा चराउने य 

१२. ङ्जिङ्जिध । 

ङ्झनणामहरू 

ङ्झनणाम नॊ. १ 

प्रस्ताि नॊ. १ भाङ्झथ छरपर गदाा सहकायी दिान, ङ्झसर्द्ारत, भूलम, भारमता य ङ्जिङ्झधअनङ्टरूऩ एकजङ्टट बएय स्िािरम्फन, ऩायस्ऩङ्चयकता य ङ्जकपामतको 
िङृ्जर्द् गदै आफ्नो आङ्झथाक–साभाङ्ञजक जीिनस्तय उठाउन ङ्जिङ्झबङ्ङ व्मािसाङ्जमक सेिाहरू एिॊ सिक्तीकयणका कामाहरू सञ्चारनाथा सहकायी ऐन, 

ङ्झनमभफभोङ्ञजभ ... ... ... ... सहकायी सॊस्था गठन गने ङ्झनणाम गङ्चयमो । 

ङ्झनणाम नॊ. २ 

प्रस्ताि नॊ. २ भाङ्झथ छरपर गदाा प्रस्ताङ्जित सहकायी सॊस्थाको नाभ श्री ... ... ... सहकायी सॊस्था ङ्झरङ्झभटेड याख्न ेङ्झनणाम गदै ठेगाना ... ... ... 
... यािी दताा बएऩङ्झछ कामाारम स्थाऩना गने ङ्झनणाम गङ्चयमो । 

ङ्झनणाम नॊ. ३ 

सदस्महरूको व्मङ्ञक्तत्ि ङ्जिकास, व्मािसाङ्जमक ङ्जिकास य साभङ्टदाङ्जमक ङ्जिकासका उदे्दश्म य तदनङ्टसायका कामाहरू ङ्जिङ्झनमभभा उलरेि गने ङ्झनणाम 
गङ्चयमो । 

ङ्झनणाम नॊ. ४ 

प्रस्ताि नॊ. ४ भाङ्झथ छरपर गदाा प्रस्ताङ्जित ... ... ... ...सहकायी सॊस्था को कामाऺ ेि ... ... ... ...ङ्ञजलराको ... ... ... ... भहानगयऩाङ्झरका÷ 

उऩभहानगयऩाङ्झरका÷नगयऩाङ्झरका÷गाउॉऩाङ्झरकाको िडा नॊ ... ...याख्न ेङ्झनणाम गङ्चयमो । 

ङ्झनणाम नॊ. ५ 

प्रस्ताि नॊ. ५ भाङ्झथ छरपर गदाा प्रस्ताङ्जित ... ... ... ...सहकायी सॊस्था को प्रङ्झतसेमय भूलम रु. ... ...य प्रिेि िङ्टलकफाऩतको यकभ रु. ... 
...याख्न ेङ्झनणाम गङ्चयमो । 

ङ्झनणाम नॊ. ६ 

प्रस्ताि नॊ. ६ का सम्फरधभा आजको बेराफाट प्रस्ताङ्जित ... ... ... ... सहकायी सॊस्थाकोेे तदथा सञ्चारक सङ्झभङ्झत देहामफभोङ्ञजभको गठन गने 
प्रस्ताि ऩाङ्चयत गङ्चयमो । 

ङ्झस.नॊ. 

ऩद 

नाभ, थय 

१ 
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अध्मऺ 

२ 

उऩाध्मऺ 

३ 

सङ्ञचि 

४ 

कोषाध्मऺ 

५ 

सदस्म 

६ 

सदस्म 

७ 

सदस्म 

ङ्झनणाम नॊ. ७ 

प्रस्ताि नॊ. ७ भाङ्झथ छरपर गदाा मस सहकायी सॊस्थाराई ङ्जिङ्झधित ्दताा गयी सञ्चारन गना आिश्मक ऩने सम्बाव्मता अध्ममन गयी प्रङ्झतिेदन 
तमाय ऩाना, कामामोजना तजङ्टाभा गना य ङ्जिङ्झनमभ, आङ्झथाक–प्रिासङ्झनक ङ्झनमभािरी एिॊ फचत ऩङ्चयचारन गने सॊस्थाको हकभा फचत ऩङ्चयचारन ङ्झनदेङ्ञिको 
फनाउनका राङ्झग तऩङ्झसरफभोङ्ञजभका व्मङ्ञक्तहरू यहने गयी भस्मौदा, अध्ममन िा तजङ्टाभा सङ्झभङ्झतहरू गठन गने य सङ्झभङ्झतहरूरे ङ्झभङ्झत 
२०...।...।...भा हङ्टने दोस्रो बेराभा आ–आफ्नो भस्मौदा ऩेस गने ङ्झनणाम गङ्चयमो । 

क. ङ्जिङ्झनमभ भस्मौदा सङ्झभङ्झत 

श्री ... ... ... ... ... ... ... ...–सॊमोजक 

श्री ... ... ... ... ... ... ... ...–सदस्म 

श्री ... ... ... ... ... ... ... ...–सदस्म 

श्री ... ... ... ... ... ... ... ...–सदस्म 

श्री ... ... ... ... ... ... ... ...–सदस्म–सङ्ञचि 

ि. कामामोजना तजङ्टाभा सङ्झभङ्झत 
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श्री ... ... ... ... ... ... ... ...–सॊमोजक 

श्री ... ... ... ... ... ... ... ...–सदस्म 

श्री ... ... ... ... ... ... ... ...–सदस्म 

श्री ... ... ... ... ... ... ... ... –सदस्म 

श्री ... ... ... ... ... ... ... ... –सदस्म–सङ्ञचि 

ग. सम्बाव्मता अध्ममन सङ्झभङ्झत 

श्री ... ... ... ... ... ... ... ...–सॊमोजक 

श्री ... ... ... ... ... ... ... ...–सदस्म 

श्री ... ... ... ... ... ... ... ...–सदस्म 

श्री .. ... ... ... ... ... ... ... –सदस्म 

श्री ... ... ... ... ... ... ... ...–सदस्म–सङ्ञचि 

घ. आङ्झथाक–प्रिासङ्झनक ङ्झनमभािरी भस्मौदा सङ्झभङ्झत 

श्री ... ... ... ... ... ... ... ...–सॊमोजक 

श्री ... ... ... ... ... ... ... ...–सदस्म 

श्री ... ... ... ... ... ... ... ...–सदस्म 

श्री... ... ... ... ... ... ... ... –सदस्म 

श्री ... ... ... ... ... ... ... ...–सदस्म–सङ्ञचि 

ङ. फचत ऩङ्चयचारन ङ्झनदेङ्ञिका भस्मौदा सङ्झभङ्झत 

श्री ... ... ... ... ... ... ... ...–सॊमोजक 

श्री ... ... ... ... ... ... ... ...–सदस्म 

श्री ... ... ... ... ... ... ... ...–सदस्म 

श्री ... ... ... ... ... ... ... ...–सदस्म 

श्री ... ... ... ... ... ... ... ...–सदस्म–सङ्ञचि 
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ङ्झनणाम नॊ. ८ 

प्रस्ताि नॊ. ८ का सम्फरधभा सॊस्था दताा गने प्रमोजनका राङ्झग सम्ऩूणा सदस्महरूफाट प्राि बएको सेमयफाऩतको यकभ रु. ... ... य प्रिेि 
िङ्टलकफाऩतको यकभ रु. ... ... गयी जम्भा उठेको यकभ रु. ... ... (अऺयेङ्जऩ रुऩैमाॉ ... ... ... ... ) सॊस्था दताा बएऩिात ्सॊस्थाको नाभभा फैङ्क 
िाता िोरी जम्भा गने गयी हारका राङ्झग सॊस्थाका तदथा सङ्झभङ्झतका ... ... ... ... ... ... श्री ... ... ... ... ... ... को ङ्ञजम्भा ङ्छदन े ङ्झनणाम 
गङ्चयमो । 

ङ्झनणाम नॊ. ९ 

प्रस्ताि नॊ. ९ भाङ्झथ छरपर गदाा प्रस्ताङ्जित मस सहकायी सॊस्थाका सदस्महरूको स्ि–घोषणा तमाय गयी ङ्झभङ्झत २०...। ...।... भा हङ्टने दोस्रो 
बेराभा ऩेस गने ङ्झनणाम गङ्चयमो । 

ङ्झनणाम नॊ. १० 

प्रस्ताि नॊ. १० भा छरपर गदाा तदथा सञ्चारक सङ्झभङ्झतका अध्मऺ य मथािक्म भस्मौदा सङ्झभङ्झतहरूका सॊमोजकहरू सफै जनारे भस्मौदा कामा 
थालनङ्टअगािै दताा गने अङ्झधकायीसॉग बेटी ऩूिा–ऩयाभिा गने तम गङ्चयमो । 

ङ्झनणाम नॊ. ११ 

प्रस्ताि नॊ. ११ भाङ्झथ बएको छरपरफाट दताा गने अङ्झधकायीका तपा फाट स्रोत व्मङ्ञक्तहरू ङ्झभलने सम्बािनासभेत हेयी दोस्रो प्रायङ्ञम्बक बेरा नयाख्दै 
ऩूिा–सदस्म कऺा याख्न ेटङ्टङ्गोभा ऩङ्टङ्झगमो । 

ङ्झनणाम नॊ. १२ 

प्रस्ताि नॊ. १२ भाङ्झथ छरपर गदाा सॊस्थाको दोस्रो बेरा ङ्झभङ्झत २०...। ...।... भा गने ङ्झनणाम गङ्चयमो । आजको मस बेरारे सहकायी सॊस्था 
िोलने सम्फरधभा भहइभ्िऩूणा ङ्झनणाम गयेको हङ्टॉदा उऩङ्ञस्थत सहबागीराई बेराको अध्मऺफाट धरमिाद ऻाऩन गङ्चयमो । साथै सफै जना भन, फचन य 
कभारे एकजङ्टट बएय सहकायी भाध्मभफाट अङ्ञघ फढ्ने सङ्कलऩका साथ मो प्रायङ्ञम्बक बेरा सभाऩन गङ्चयमो । 
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अनङ्टसूची ३ 

दोस्रो प्रायङ्ञम्बक बेरा: ङ्झनणामहरूको नभूना 

ङ्झभङ्झत २०...।...।... का ङ्छदन हाभी तऩङ्झसरका व्मङ्ञक्तहरूको उऩङ्ञस्थङ्झतभा प्रस्ताङ्जित ... ... ... ... ... ...सहकायी सॊस्थाको तदथा सञ्चारक 
सङ्झभङ्झतका अध्मऺ श्री ... ... ... ... ... ... को अध्मऺताभा दोस्रो बेरा फसी ङ्जिङ्जिध ङ्जिषमहरू भाङ्झथ गहन छरपर गयी सारदङ्झबाक ङ्झनणाम ङ्झरइमो 
। 

ङ्झस. नॊ. 

नाभ, थय 

ठेगाना 

दस्तित 

१. 

२. 

३. 

प्रस्तािहरू 

१. भस्मौदा ङ्जिङ्झनमभ ऩाङ्चयत गने, 

२. कामामोजना एिॊ सम्बाव्मता अध्ममन प्रङ्झतिेदनको प्रारूऩ स्िीकृत गने, 

३. सॊस्था दताा गना अङ्झधकाय प्रत्मामोजन गने, 

४. सॊस्था दतााऩिात ्सेमय य सदस्म प्रिेि िङ्टलकफाऩत उठेको यकभ फैङ्कभा िाता िोरी जम्भा गने तथा िाता सञ्चारन गने, 

५. स्ि–घोषणा–ऩिभा सहीछाऩ गने, 

६. आङ्झथाक तथा प्रिासङ्झनक ङ्झनमभािरी एिॊ फचत ऩङ्चयचारन गने सॊस्थाको हकभा फचत ऩङ्चयचारन ङ्झनदेङ्ञिको ऩाङ्चयत गने य 

७. ङ्जिङ्जिध । 

ङ्झनणामहरू 

ङ्झनणाम नॊ. १ 

प्रस्ताि नॊ. १ भाङ्झथ छरपर गदाा प्रस्ताङ्जित ... ... ... ... ... ...सहकायी सॊस्था ङ्झर. को ङ्जिङ्झनमभ फनाउनका राङ्झग ङ्झभङ्झत २०...।...।... भा श्री 
... ... 
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........................... को सॊमोजकत्िभा गङ्छठत भस्मौदा सङ्झभङ्झतरे ऩेस गयेको ङ्जिङ्झनमभको भस्मौदाभाङ्झथ बेराभा व्माऩक छरपर गयी सिासम्भङ्झतरे 
ऩाङ्चयत गने ङ्झनणामका साथै ङ्जिङ्झनमभको प्रत्मेक ऩानाभा तदथा सञ्चारक सङ्झभङ्झतका सदस्महरूका साथै अटेसम्भ सफै जनारे हस्ताऺय गने ङ्झनणामसभेत 
बमो । 

ङ्झनणाम नॊ. २ 

प्रस्ताि नॊ. २ भाङ्झथ छरपर गदाा तजङ्टाभा सङ्झभङ्झतहरूरे ऩेस गयेका कामामोजनाको प्रारूऩका साथै सम्बाव्मता अध्ममन प्रङ्झतिेदनभा सम्फरधभा 
छरपर गयी सिासम्भङ्झतरे ऩाङ्चयत गङ्चयमो । 

ङ्झनणाम नॊ. ३ 

मस सम्फरधभा छरपर गदाा प्रस्ताङ्जित ... ... ... ... ... ...सहकायी सॊस्था ङ्झर. दताा गने ङ्झसरङ्झसराभा सफै सदस्महरू सम्फङ्ञरधत ङ्झनकामभा 
उऩङ्ञस्थत बएय कामा गना ङ्जिङ्झबङ्ङ व्मािहाङ्चयक कङ्छठनाइरे गदाा सॊस्था दताा गना एिॊ ङ्जिङ्झनमभरगामतका अरम कागजातभा आिश्मक साभारम थऩघट 
गयी प्रभाङ्ञणत गनाका राङ्झग तदथा सञ्चारक सङ्झभङ्झतका ... ... ... ... ... ... श्री ... ... ... ... ... ...,............... श्री ... ... ... ... ... ... य ... 
... ... ... ... ... श्री ... ... ... ... ... ...सभेतराई अङ्झधकाय प्रत्मामोजन गने ङ्झनणाम गङ्चयमो । 

 

ङ्झनणाम नॊ. ४ 

प्रस्ताि नॊ. ४ भाङ्झथ छरपर गदाा मस सॊस्थाका सदस्महरूफाट उठेको सेमय तथा प्रिेि िङ्टलकफाऩतका यकभ हार तदथा सञ्चारक सङ्झभङ्झतका ... 
... ... ... ... ... श्री ... ... ... ... ... ... को ङ्ञजम्भाभा यहेकोभा सॊस्था दताा बएऩिात ्... ... ... ... ... ... फैङ्कभा तदथा सञ्चारक सङ्झभङ्झतका 
अध्मऺ य कोषाध्मऺको सॊमङ्टक्त दस्तितफाट सञ्चारन हङ्टने गयी सॊस्थाको नाभभा िाता िोलन ेङ्झनणाम गङ्चयमो । 

ङ्झनणाम नॊ. ५ 

मस सम्फरधभा तदथा सञ्चारक सङ्झभङ्झतका तपा फाट ऩेस बएको स्ि–घोषणा–ऩिको फेहोयाको भस्मौदाउऩय छरपर गयी सिासम्भङ्झतरे ऩाङ्चयत गयेय 
सफै जनारे सहीछाऩ गने ङ्झनणाम बमो । 

ङ्झनणाम नॊ. ६ 

 

 

भस्मौदा सङ्झभङ्झतहरूरे ऩेस गयेका सॊस्थाको आङ्झथाक तथा प्रिासङ्झनक ङ्झनमभािरी य फचत ऩङ्चयचारन गने सॊस्थाको हकभो फचत ऩङ्चयचारन 
ङ्झनदेङ्ञिकाउऩय व्माऩक छरपर गयी ऩाङ्चयत गङ्चयमो । 

ङ्झनणाम नॊ. ७.................................................. 

................................................................. 

................................................................। 
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अनङ्टसूची ४ 

व्मािसाङ्जमक कामामोजनाको नभूना  

आ.ि. @)   ÷२)  

;+:yfsf] gfd M– -------------- ;xsf/L ;+:yf ln=  7]ufgf M– ------------------ lrtjg  

-s_ p2]Zo M–  

-!_ ================================================ 

-@_ =============================================== 

-#_ ================================================== 

-v_ sfo{x?  

-!_ ================================================ 

-@_ =============================================== 

-#_ ================================================== 

-u_ pko'Qm sfo{x?sf] nflu cfjZos k"FhL 

!= k"FhL >f]t /sd M– 

 != z]o/ k"FhL     ?     

 @= C0f          ?=    

 #=;+:yfut k"FhL hu]8f sf]if       ?=  

 $=;b:oaf6 art   ?=   

 %= k|j]z z'Ns / cGo    ?=            

   s'n hDdf                ?=   

 @= l:y/ k"FhL 

 != hUuf / ejg               ?= 

 @=d]lzg/L cf}hf/        ?= 

 #= kmlg{r/          ?= 

 $= cGo ;fdfg v'nfpg]           ?= 
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%=ljljw                    ?=   

 s'n l:y/ k"FhL                ?= 

#= rfn' k"FhL M– 

!= gub t/ntf          ?= 

@= ljqmLsf] nfuL j:t' vl/b       ?= 

#=;b:o ;]jf tyf nufgL             ?= 

s"n rfn' k"FhL                 ?= 

$= cDbfgL vr{ ljj/0f M–  

        ;+:yfsf] cDbfgL ;+:yfsf] vr{ 

!= ljlqmaf6 sld;g ========?================ 

@= sf/f]jf/af6 nfe -gfkmf_ ?=============== 

#= k|fKt Jofh ================?=  ?=============== 

$= lwtf] lgl/If0f z'Ns   ?================  

%=k|]jz z'Ns ================?================ 

^= ljljw ====================?=============== 

    -s_ ==============     ? =============== 

    -v_ ======================? ================== 

    -u_ ======================? =================== 

!= tna ==================== ?=============== 

@= eQf ===================== ?=============== 

 

#= d;nGb ================= ?=============== 

$= k|zf;lgs vr{ =========?=============== 

%= Aofh vr{ ================?=============== 

^= x|f; s§L ================= ?=============== 

&= dd{t ;Def/ ===============?===============  

*= n]=k= z'Ns =================?=============== 

(= 3/ ef8fF             ?=============== 

hDdf cfDbgL      ?=============== 

  hDdf vr{    ?=============== 

  

  hDdf art  ?=============== 
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अनङ्टसूची ५ 

अङ्झधकाय प्रत्मामोजन नभूना   
ङ्झभङ्झत: २०...।...।... 

श्रीभान प्रभङ्टि प्रिासकीम अङ्झधकृत ज्मू ! 

बयतऩङ्टय  भहानगयऩाङ्झरका, नगय कामाऩाङ्झरकाको कामाारम, 

ङ्ञचतिन । 

ङ्जिषम: अङ्झधकाय प्रत्मामोजन । 

भहोदम, 

मस प्रस्ताङ्जित ... ... ... ... ... ...सहकायी सॊस्था ङ्झर. को ङ्झभङ्झत २०...।...।... भा फसेको दोस्रो प्रायङ्ञम्बक बेरारे 
गयेको ङ्झनणामानङ्टसाय सॊस्था दताा गने क्रभभा प्रचङ्झरत कानङ्टनफभोङ्ञजभ प्रङ्जक्रमा ऩूया गने ङ्झसरङ्झसराभा हाम्रो तपा फाट 
ङ्जिङ्झनमभभा साभारम थऩघट गयी प्रभाणीकयणरगामतका आिश्मक काभ–कायफाई गना ङ्झनम्न दस्तित नभूना  बएको 
तदथा सञ्चारक सङ्झभङ्झतका ... ... ... ... श्री ... ...  ... ... ... ... ...  ... ... ... ... ... ... य ... ... ... ... श्री ... 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...सभेतराई अङ्झधकाय प्रत्मामोजन गङ्चयएको फेहोया अनङ्टयोध गदाछौँ । ङ्झनजहरूरे हाम्रो 
प्रङ्झतङ्झनङ्झधको रूऩभा गयेका सम्ऩूणा काभको ङ्ञजम्भेिायी ङ्झरने गयी हाभी भञ्जङ्टय छौं। 

अङ्झधकाय प्रत्मामोजन गङ्चयएका व्मङ्ञक्तको 
नाभ         ऩद      ठेगाना    दस्तित नभूना  
१. श्री  
२. श्री  
;Dk'0f{ cfj]bsx? 

ङ्झस.नॊ. सदस्महरूको नाभ, थय ठेगाना सहीछाऩ 

१.    

    

    

१००.    

रस्टव्म: अङ्झधकाय प्रत्मामोजन–ऩिभा आिेदक सफैको ङ्जिियण सभािेि गनङ्टाऩनेछ । 
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अनङ्टसूची ६ 

स्ि–घोषणा–ऩि नभूना   

प्रस्ताङ्जित श्री ... ... ... ... ... ...सहकायी सॊस्था ङ्झर. दताा गना दयिास्त ङ्छदन ेहाभी तऩङ्झसरफभोङ्ञजभका आिेदकहरूरे 
प्रचङ्झरत कानङ्टनसम्भत सहकायी सॊस्था स्थाऩना गयी आफ्नो आङ्झथाक–साभाङ्ञजक उत्थान गने कामाकायणफाहेक अरम कङ्ट नै 
कामाकायण नबएको य देहामभा उङ्ञलरङ्ञित कङ्ट याका साथै अरम कङ्ट नै कङ्ट यारे सहकायी सॊस्थाको सदस्मता प्राि गयी सेिा 
उऩमोग गना अमोग्म नबएको स्ि–घोषणा गदाछौँ : 

हाभी आिेदकहरू कोही ऩङ्झन 

१)  मही प्रकृङ्झतको अरम सहकायी सॊस्थाको सदस्म छैनौँ, 

२) फैङ्क, ङ्जििीम सॊस्था िा अरम कङ्ट नै सहकायी सॊस्था÷सङ्घ÷याङ्जिम सहकायी फैङ्कको कानङ्टनफभोङ्ञजभ कारो सूचीभा ऩयेका 
व्मङ्ञक्त हैनौँ, 

३) मसअङ्ञघ सहकायी सॊस्था िोरी सदस्महरूको यकभ ङ्जहनाङ्झभना गयी कायफाईभा ऩयेका िा पयाय यहेका व्मङ्ञक्त हैनौँ, 

४) सम्ऩङ्ञि िङ्टर्द्ीकयणसम्फरधी कसङ्टयभा सजाम ऩाएका व्मङ्ञक्त हैनौँ य 

५) सहकायी दिान, ङ्झसर्द्ारत, भूलम, भारमता य कानङ्टनफभोङ्ञजभ स्िािरम्फन य ऩायस्ऩङ्चयकताको बािनाफाट आफ्नो 
फहङ्टआमाङ्झभक ङ्जिकासका राङ्झग मस सॊस्थाको सञ्चारन गना भञ्जङ्टय छौँ। 

उऩमङ्टाक्त फेहोया ठीक, साॉचो हो । झङ्टठ्ठा ठहये कानङ्टन फभोङ्ञजभ सहङ्टॉरा, फङ्टझाउॉरा बनी सहीछाऩ गने 

ङ्झस.नॊ. सदस्मको नाभ, थय नागङ्चयकता नॊ. य ङ्झरएको ङ्ञजलरा ठेगाना सम्ऩका  नम्फय सहीछाऩ 

१.      

      

      

१००.      
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अनङ्टसूची ७ 

बऩााई नभूना  

बऩााई दादै प्रस्ताङ्जित ..................... सहकायी सॊस्था ङ्झर. को तदथा सञ्चारक सङ्झभङ्झतका ....................... श्री 
........................ .........................आगे उक्त सहकायी सॊस्था ङ्झर. का सदस्महरूको............प्रायङ्ञम्बक बेराको 
ङ्झभङ्झत...................को ङ्झनणामफभोङ्ञजभ प्रङ्झतसेमय रु १००/- का दयरे...........................जनाफाट 
जम्भा........................................ङ्जकिाको हङ्टन आउने जम्भा यकभ रु. ...............................(अऺयेङ्जऩ 
रुऩैमाॉ...............................................................................) य प्रिेि िङ्टलक व्मङ्ञक्त रु. १००/- का दयरे 
हङ्टन आउने रु. ................(अऺयेङ्जऩ ........ ...............................भाि) गयी जम्भा 
रु...................(अऺयेङ्जऩ..................................................) सहकायी सॊस्था दताा बएऩङ्झछ सॊस्थाको नाभभा फैङ्क 
िाता िोरी जम्भा गने कफोर गयी उक्त यकभ भैरे फङ्टङ्ञझङ्झरई मो बऩााईभा सहीछाऩ गयी बयतऩङ्टय भहागयनऩाङ्झरकाभा 
ऩेस गयेको छङ्ट । प्राि यकभ हार भेयो  ................................................................भा यहेको ङ्जहसाफ 
नॊ............................................ भा जम्भा गयी फैङ्क बौचय दाङ्ञिरा गयेको छङ्ट । उक्त यकभ सॊस्था दताा बई 
ङ्झनमभानङ्टसाय सॊस्थाको आफ्नै िाता निोरेसम्भ चरन नगयी सङ्टयङ्ञऺत याख्नछेङ्ट  य सॊस्थाको फैङ्क िाता िोरेऩङ्झछ तत्कारै 
दाङ्ञिरा गनेछङ्ट । पयक ऩयेभा कानङ्टनफभोङ्ञजभ कायफाई बएभा भेयो भञ्जङ्टयी छ । 

इङ्झत सॊित ्२०...... सार ........ भङ्जहना .... गते योज ....िङ्टबभ ्। 

अनङ्टसूची ८ 

आिेदकहरूको ङ्जिियण नभूना  
......................................सहकायी सॊस्था री., 

बयतऩङ्टय भहानगयऩाङ्झरका-.......,ङ्ञचतिनका  
आफेदकहरुको ङ्जिियण य दस्तित नभूना 

 

क्र.सॊ.  सदस्मको 
नाभ थय  

फाफङ्टको 
नाभ  

ऩङ्झत/ऩत्नीको 
नाभ  

सदस्मको 
उभेय  

ठेगाना ऩेिा  िेमयको ङ्जिियण दस्तित कैङ्जपमत 

प्रङ्झत िेमय 
यकभ  

िङ्चयद िेमय 
थान  

जम्भा िेमय 
यकभ 
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अनङ्टसूची ९ 

तदथा सञ्चारक सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायीहरूको पोटो सङ्जहतको ङ्जिियण नभूना   

......................................सहकायी सॊस्था री., 
बयतऩङ्टय भहानगयऩाङ्झरका-.......,ङ्ञचतिनका 

तदथा सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायीहरुको पोटो सङ्जहतको ङ्जिियण 

क्र=सॊ= ऩद  नाभ थय   ठेगाना   ऩेिा  मोग्मता  फाजेको नाभ  फाफङ्ट/ऩङ्झतको नाभ  पोटो य पोटोभा ऩनेगयी दस्तित   सम्ऩका  नम्फय 

          

          

 

 

अनङ्टसूची १०   

िमेय सदस्म दताा ङ्जकतािको नभूना   

......................................सहकायी सॊस्था री., 
बयतऩङ्टय भहानगयऩाङ्झरका-.......,ङ्ञचतिनका 

िेमय सदस्म दताा ङ्जकताि 

 

 

 

 

क्र.सं
. 

बाजेको 

नाम  

बाबुको 

नाम  

पति/ पत्नीको 

नाम  

सदस्यको 

नाम थर  
उमेर  ठेगाना पेशा  

हकवाला र शेयरको तववरण  

हस्िाक्षर 

खटरद 

शेयर 

संख्या  

सदस्य 

भएको 

तमति  

मनोतनि 

हकावाला

को नाम   

उमेर  ठेगाना  
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अनङ्टसूची ११  

िमेय सदस्महरूको पोटो सङ्जहतको ङ्जिियण नभूना   

......................................सहकायी सॊस्था री., 
बयतऩङ्टय भहानगयऩाङ्झरका-.......,ङ्ञचतिनका 

िेमय सदस्महरुको पोटो सङ्जहतको ङ्जिियण 

क्र=सॊ= नाभ थय   ठेगाना   ऩेिा  मोग्मता  फाजेको नाभ  फाफङ्ट/ऩङ्झतको नाभ  पोटो य पोटोभा ऩनेगयी दस्तित   सम्ऩका  नम्फय 

         

         

 

 

अनङ्टसूची १२ 

सहकायी सॊस्थाको ङ्जिङ्झनमभको नभूना  

प्रस्तािना: सहकायी ङ्झसर्द्ारत, भूलम य भारमताहरू अिरम्फन गयी सदस्महरूभा स्िािरम्फन य ऩायस्ऩङ्चयकताको बािनाराई फढिा ङ्छदएय आफ्नो 
आङ्झथाक, साभाङ्ञजक एिॊ िैङ्ञऺक उङ्ङङ्झतका राङ्झग आिश्मक स्रोतका साथै व्मािसाङ्जमक तथा साभङ्टदाङ्जमक सेिाहरूको फरदोफस्त आपैँ रे ङ्झभराएय 
ऩङ्चयश्रभ, सभानता य सभताका भानदण्डभा सभङ्टदामका सफैको मथामोग्म िैबि हाङ्झसर हङ्टने सहकायी सभ्मताको ङ्जिकासभा सभेत सहामता ऩङ्ट¥माउन 
.................. सहकायी सॊस्थाको स्थाऩना गना बयतऩङ्टय भहानगयऩाङ्झरकाको सहकायी ऐन, २०७५ को दपा १७ रे ङ्छदएको अङ्झधकाय प्रमोग गयी 
ङ्झभङ्झत ............. को प्रायङ्ञम्बक बेरारे मो ङ्जिङ्झनमभ फनाएको छ । 

 

ऩङ्चयछछेद १ 

प्रायङ्ञम्बक 

१. सॊङ्ञऺि नाभ य प्रायम्ब 

२. सॊस्थाको नाभ य ठेगाना 

३. ऩङ्चयबाषा: ङ्जिषम िा प्रसङ्गरे अको अथा नगारेभा मस ङ्जिङ्झनमभभा,– 

क) ‘ऐन’ बङ्ङारे बयतऩङ्टय  भहानगयऩाङ्झरकाको सहकायी ऐन, २०७५ सम्झनङ्टऩदाछ । 

ि) ‘ङ्झनमभािरी’ बङ्ङारे बयतऩङ्टय  भहानगयऩाङ्झरका सहकायी ङ्झनमभािरी सम्झनङ्टऩदाछ । 
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ग) ‘दताा गने अङ्झधकायी’ बङ्ङारे ऐनको दपा ......... फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको दताा गने अङ्झधकायी सम्झनङ्टऩदाछ य सो िब्दरे ङ्झनजफाट अङ्झधकायप्राि 
अङ्झधकृतसभेतराई जनाउनेछ । 

घ) ‘सॊस्था’ बङ्ङारे श्री .................... ङ्झरङ्झभटेड सम्झनङ्टऩदाछ । 

ङ) ‘सदस्म’ बङ्ङारे दपा ७, ९ िा १३ फभोङ्ञजभ सॊस्थाको सदस्मता प्राि गयेको व्मङ्ञक्त सम्झनङ्टऩदाछ । 

च) ‘साधायण सबा’ बङ्ङारे सॊस्थाको साधायण सबा सम्झनङ्टऩदाछ । 

छ) ‘टोर÷उऩऺेिीम फैठक’ बङ्ङारे दपा ३१ को उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको सॊस्थाका सदस्महरूको फैठक सम्झनङ्टऩदाछ । 

ज) ‘सङ्झभङ्झत’ बङ्ङारे दपा ३४ फभोङ्ञजभ गठन बएको सॊस्थाको सञ्चारक सङ्झभङ्झत सम्झनङ्टऩदाछ । 

झ) ‘सञ्चारक’ बङ्ङारे सङ्झभङ्झतको सदस्म सम्झनङ्टऩदाछ य सो िब्दरे सङ्झभङ्झतको अध्मऺ, उऩाध्मऺ, सङ्ञचि य कोषाध्मऺसभेतराई जनाउनेछ । 

ञ) ‘अध्मऺ’ बङ्ङारे सङ्झभङ्झतको अध्मऺ सम्झनङ्टऩदाछ । 

ट) ‘व्मिस्थाऩक’ बङ्ङारे दपा ४४ फभोङ्ञजभ ङ्झनमङ्टक्त सॊस्थाको व्मिस्थाऩक सम्झनङ्टऩदाछ । 

तर ऩङ्चयछछेद ५ अरतगात उङ्ञलरङ्ञित कायणरे टोर÷उऩऺेिीम फैठकको आिश्मकता नऩने सॊस्थाको हकभा िण्ड (छ) ङ्ञझकी िण्ड क्रभ 
ङ्झभराउनङ्टऩने 

 

ऩङ्चयछछेद २ 

सॊस्थाको ऺेि 

४. उद्देश्म 

५. कामा (१) ... ... ... । 

२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन प्रचङ्झरत कानङ्टनफभोङ्ञजभ कङ्ट नै ङ्झनकामको स्िीकृङ्झत ङ्झरनङ्टऩने सेिा िा व्मिस्थाको हकभा 
सॊस्थारे सम्फङ्ञरधत ङ्झनकामको स्िीकृङ्झत ङ्झरएऩङ्झछ भाि प्राि स्िीकृङ्झतको सता–फरदेजअन्र्तगत यही त्मस्तो सेिा िा व्मिसाम सञ्चारन गनेछ । 

६. कामाऺ ेि् सॊस्थाको कामाऺ ेि बयतऩङ्टय भहानगयऩाङ्झरकाको िडा नॊ. .......... हङ्टनेछ । 

ऩङ्चयछछेद ३ 

सदस्मता 

७. सॊस्थाको सदस्म (१) देहामका प्राकृङ्झतक व्मङ्ञक्तहरू सॊस्थाको सदस्म हङ्टनेछन:् 

क) सॊस्था दताा गना ङ्झनिेदन ङ्छदने व्मङ्ञक्तहरू य 

ि) दपा ८ फभोङ्ञजभको मोग्मता ऩङ्टगकेा तथा दपा ९ फभोङ्ञजभ सदस्मता िा दपा १३ फभोङ्ञजभ ऩङ्टन् सदस्मता प्राि गयेका व्मङ्ञक्तहरू । 
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२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन नेऩार सयकाय, प्रदेि सयकाय िा बयतऩङ्टय भहानगयऩाङ्झरका का साथै नेऩार सयकाय िा 
प्रदेि 

सयकायको ऩूणा स्िाङ्झभत्ि बएका ङ्झनकामहरूरे दपा १७ फभोङ्ञजभ सॊस्थाको सेमय िङ्चयद गयी सदस्म हङ्टन सक्नेछन ्। 

८. सदस्मताको मोग्मता (१) सॊस्थाको सदस्मता प्राि गना देहामको मोग्मता ऩङ्टगकेो हङ्टन ङ्टऩनेछ: 

क) नेऩारी नागङ्चयकताको प्रभाण–ऩि प्राि गयेको, 

ि) सॊस्थाको कामाऺ ेिङ्झबि स्थामी रूऩभा िा कम्तीभा दङ्टई िषादेङ्ञि ङ्झनमङ्झभत रूऩभा फसोफास बएको, 

ग) सॊस्थाको भङ्टख्म व्मािसाङ्जमक सेिा आिश्मक हङ्टन ङ्टका साथै उऩमोग गना सक्ने अिस्थाभा यहेको, 

घ) सॊस्थासॉग प्रङ्झतस्ऩधाा हङ्टने गयी सॊस्थाको कामामोजनाभा गने बङ्झनएको कायोफाय नबएको, 

ङ) मस ङ्जिङ्झनमभभा उलरेि बएफभोङ्ञजभ सदस्मको उियदाङ्जमत्ि फहन गना स्िीकाय गयेको य 

च) सभान प्रकृङ्झतको अरम कङ्ट नै सहकायी सॊस्थाभा सदस्म नयहेको । 

२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन सम्ऩङ्ञि िङ्टर्द्ीकयण ङ्झनिायण कानङ्टनफभोङ्ञजभ ऩङ्जहचान तथा सम्ऩङ्टङ्जष्ट हङ्टन नसकेको िण्डभा 
सदस्मताको मोग्मता नऩङ्टगकेो भाङ्झननेछ । 

९. सदस्मताका राङ्झग ङ्झनिेदन य प्राङ्झि 

१०. सदस्मताको अरत्म 

११. सदस्मको ङ्झनष्कासन 

१२. सदस्मताफाट याजीनाभा 

१३. ऩङ्टन् सदस्मता 

१४. सदस्मको काभ, कताव्म य अङ्झधकाय 

१५. सदस्मता िङ्टरा यहन े

१६. सदस्मता प्राङ्झि, ऩङ्टन् प्राङ्झि य याजीनाभा स्िैङ्ञछछक हङ्टन ङ्टऩने 

ऩङ्चयछछेद ४ 

ऩङ्टॉजी ऩङ्चयचारन 

१७. सेमय ऩङ्टॉजी: (१) सॊस्थाको सेिा सञ्चारनका राङ्झग आिश्मक यकभ मथािक्म सदस्महरूरे दपा १८ फभोङ्ञजभ सदस्मताको सतास्िरूऩ य 
दपा १९ फभोङ्ञजभ स्िेछछारे िङ्चयद गयेको सेमयफाऩतको ऩङ्टॉजीको रूऩभा जङ्टटाइनेछ । 

२) सॊस्थाको एक सेमयको भूलम रु. १००।– (रुऩैमाॉ एक सम) हङ्टनेछ । 
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३) सॊस्थारे दपा ७ को उऩदपा (२) भा उलरेि गङ्चयएफभोङ्ञजभ सदस्म फङ्ङ इछछङ्टक नेऩार सयकाय, प्रदेि सयकाय िा बयतऩङ्टय भहानगयऩाङ्झरका 
का साथै नेऩार सयकाय िा प्रदेि सयकायको ऩूणा स्िाङ्झभत्ि बएका ङ्झनकामहरूराई सेमय ङ्जिक्री गना सक्नेछ ।तय अरम कङ्ट नै कृङ्झिभ व्मङ्ञक्तराई 
सेमय ङ्जिक्री गने छैन । 

१८. सदस्म फङ्ङ कम्तीभा एक सेमय िङ्चयद गनङ्टाऩने 

१९. थऩ सेमय िङ्चयद गना सक्न े

२०. सेमय ङ्जपताा िा हस्तारतयण 

२१. प्रिेि िङ्टलक 

२२. कृङ्झिभ छेकफाय नरगाइन:े (१) सॊस्थाको सदस्मता प्राि गना चाहने व्मङ्ञक्तराई दपा ८ को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ मोग्मता नऩङ्टगकेो िा 
उऩदपा (२) भा उङ्ञलरङ्ञित अिस्था बएकोभा फाहेक दपा १८ फभोङ्ञजभ िङ्चयद गनङ्टाऩने एक सेमयको िा दपा २१ फभोङ्ञजभ फङ्टझाउनङ्टऩने प्रिेि 
िङ्टलकको यकभ फढी यािेय िा औऩचाङ्चयक िा अनौऩचाङ्चयक रूऩभा अङ्ञघ य अङ्जहरेको ङ्जहसाफ ङ्झभराउने िा अरम कङ्ट नै प्रकायको सम्भङ्झतको 
ङ्झनहङ्टॉङ्जऩउॉभा िङ्टरा सदस्मताको सिाभारम सहकायी ङ्झसर्द्ारतङ्जिऩयीत कृङ्झिभ छेकफाय रगाइने छैन । 

२) कङ्ट नै ङ्झनिेदकरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ आपूराई कृङ्झिभ छेकफाय रगाइएको बङे्ङ रागभेा साधायण सबा िा दताा गने अङ्झधकायीसभऺ उजङ्टयी 
ङ्छदन सक्नेछ । 

२३. सेमय प्रभाण–ऩि 

२४. सदस्मको दाङ्जमत्ि सीङ्झभत हङ्टन े

ऩङ्चयछछेद ५ 

साधायण सबा 

एकै कामास्थरको श्रङ्झभक सॊस्था, एकै चक्रा, ऩािा िा पाॉटको सहकायी िेती सॊस्था अथिा एकै ऩङ्चयसय िा एउटै िडाङ्झबि ऩङ्झन एकभाि ऩामकभा 
ऩने य २१० जनाबरदा फढी सदस्मता ङ्जिस्तायको सम्बािना ऩङ्झन नबएको सॊस्थाको हकभा दपा ३१, ३२ य ३३ आिश्मक नबए ङ्ञझकी दपा 
क्रभ ङ्झभराउनङ्टऩने 

२५. प्रायङ्ञम्बक साधायण सबा 

२६. िाङ्जषाक साधायण सबा 

२७. ङ्जििेष साधायण सबा  (१) ऐन तथा ङ्झनमभािरीभा उलरेि बएफभोङ्ञजभको अिस्था य ङ्जिङ्झधअनङ्टसाय सॊस्थाको ङ्जििेष साधायण सबा फस्नछे । 

२) उऩदपा (१) को अिस्थाका साथै सॊस्थाको कामासञ्चारनका ङ्झसरङ्झसराभा जङ्टनसङ्टकै भहत्िऩूणा ङ्झनणाम गनङ्टाऩने िा त्मस्तो ङ्झनणामका राङ्झग 
आिश्मक रेिाजोिा िा प्रस्तािको भस्मौदा गनङ्टाअगािै सैर्द्ाङ्ञरतक स्िीकृङ्झत िा भागादिान ङ्झरनङ्टऩने अिस्थाभा सङ्झभङ्झतरे ङ्जििेष साधायण सबा 
फोराउन सक्नेछ । 

२८. साधायण सबाको फैठक: (१) साधायण सबाको फैठक डाङ्जकएको सूचना य कामासूची सफै सदस्महरूरे सभमभै प्राि गने गयी ‘एस.एभ.एस’, 

एप.एभ. येङ्झडमो, ऩिऩङ्झिकारगामत सम्बि बएसम्भ स्थानीम सञ्चायका फहङ्टभाध्मभफाट ङ्छदनङ्टऩनेछ । 
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२) साधायण सबाको फैठकभा सदस्महरू साऺात ्उऩङ्ञस्थत हङ्टन ङ्टऩनेछ । 

३) सङ्झभङ्झतरे साधायण सबाको फैठकभा ऩेस गङ्चयने ङ्जिषमको प्रस्तािका साथै ङ्झनणामभा ऩङ्टग्न सहमोगी कागजात सदस्महरूराई फैठक फस्ने 
ङ्छदनअगािै मथािक्म उऩरब्ध गयाउनङ्टऩदाछ िा सङ्ञजरै उऩरब्ध हङ्टन सक्ने गयी व्मिस्था ङ्झभराउनङ्टऩदाछ । 

४) साधायण सबाको फैठकभा उद्घाटनको कामाक्रभ याख्नङ्ट हङ्टॉदैन तथा ङ्जिचाय–ङ्जिभिाका राङ्झग ऩमााि सभम छङ्टट्ट्याउनङ्टऩदाछ । 

तय मसभा रेङ्ञिएको कङ्ट नै कङ्ट यारे सॊस्था स्थाऩना ङ्छदिसको अिसयभा उद्घाटनको कामाक्रभ याख्न फाधा ऩने छैन । 

५) साधायण सबाको फैठकको ङ्झनणाम फैठकको अध्मऺता गने व्मङ्ञक्त, उऩङ्ञस्थत सञ्चारकहरूका साथै सङ्झभङ्झतको कङ्ट र सदस्म सङ्क्ख्माबरदा कम्तीभा 
एक जना फढी हङ्टने गयी फैठकरे उऩङ्ञस्थत साधायण सदस्महरू भध्मेफाट च ङ्टनेका सदस्महरूरे प्रत्मेक ऩानाभा सहीछाऩ गयी प्रभाङ्ञणत गनङ्टाऩदाछ । 

६) ऐन तथा ङ्झनमभािरीको व्मिस्थाअनङ्टसाय सदस्म सङ्क्ख्मा दङ्टई हजाय नाघेऩङ्झछ एकै स्थानभा सफै जना जम्भा बएय साधायण सबाको फैठक गना 
असङ्टङ्जिधा ऩयी िडा–िडा िा ऩामकको स्थान–स्थानभा सभान कामासूची यािेय साधायण सबा डाक्नङ्टऩदाा प्रत्मेक स्थानभा सञ्चारक तथा रेिा 
सङ्टऩङ्चयिेऺण सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायीहरू सफैराई उऩङ्ञस्थङ्झतका राङ्झग डाक्नङ्टऩदाछ । 

७) उऩदपा (६) भा उङ्ञलरङ्ञित अिस्थाभा सफै फैठकहरूको अध्मऺता गने व्मङ्ञक्तहरूका साथै सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायीको जम्भा सङ्क्ख्माको 
कम्तीभा दोब्फय सङ्क्ख्मा ऩङ्टग्न ेगयी प्रत्मेक फैठकफाट कम्तीभा तीन जनाका दयरे च ङ्टङ्झनएका प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरूरे साधायणतमा अङ्ञरतभ फैठक फसेको सात 
ङ्छदनङ्झबि सॊस्थाभा जम्भा बएय प्रत्मेक ऩानाभा सहीछाऩ गयी फैठकको ङ्झनणाम प्रभाङ्ञणत गनेछन ्। 

८) उऩदपा (६) को अिस्थाभा प्रत्मेक फैठकको ङ्झनणाम अध्मऺता गने व्मङ्ञक्त य उऩदपा (७) फभोङ्ञजभ च ङ्टङ्झनएका प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरूरे प्रत्मेक ऩानाभा 
सहीछाऩ गयी प्रभाङ्ञणत गनेछन ्। 

९) उऩदपा (५) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन सफै िा कङ्ट नै फैठकको अध्मऺता गयेकोभा फाहेक सञ्चारक िा रेिा सङ्झभङ्झतका 
ऩदाङ्झधकायीहरूरे उऩदपा (७) फभोङ्ञजभ प्रभाङ्ञणत हङ्टने फैठकको ङ्झनणाम प्रभाङ्ञणत गनङ्टा आिश्मक हङ्टने छैन । 

१०) साधायण सबाको फैठकको कामाङ्जिङ्झधका सम्फरधभा अरम व्मिस्था दताा गने अङ्झधकायीरे तोङ्जकङ्छदएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

२९. साधायण सबाको काभ, कताव्म य अङ्झधकाय 

३०. साधायण सबाको ङ्झनणाम अङ्झनिामा हङ्टने: मस ङ्जिङ्झनमभभा अरमि जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन देहामको ङ्जिषमभा साधायण सबाको ङ्झनणाम 
अङ्झनिामा हङ्टनेछ: 

क) सॊस्थाको कामासञ्चारनका राङ्झग कभाचायी प्रिासन, ऩयाभिादाता ङ्झनमङ्टङ्ञक्त, आङ्झथाक प्रिासनरगामतका कामाङ्जिङ्झधहरू फनाउने, 

ि) सॊस्थारे नऩेार सयकाय िा प्रदेि सयकायका ङ्झनकाम, बयतऩङ्टय भहानगयऩाङ्झरका , अरम सहकायी सङ्घसॊस्था, गैयसयकायी सङ्गठनसॉगको साझेदायीभा 
कङ्ट नै काभ गने सम्फरधभा ङ्झनणाम ङ्झरने, 

ग) ङ्झनजी ऺेिको कङ्ट नै उद्योग, व्मिसामसॉग सॊस्थारे व्मािसाङ्जमक सम्झौता गनङ्टाऩने अिस्थाभा त्मस्तो सम्झौताको ढाॉचासभेत तोकी ऩूिा–स्िीकृङ्झत ङ्छदने, 

घ) सॊस्थारे कङ्ट नै ङ्झनकामफाट ऋण ङ्झरने िा अरमथा दीघाकारीन बइऩङ्चय दाङ्जमत्ि सजृना गने, 

ङ) फचत तथा ऋणको व्माजदय ङ्झनधाायण गने, 
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च) रेिाऩयीऺकको ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गने िा ऩाङ्चयश्रङ्झभक तोक्न,े 

छ) िाङ्जषाक कामाक्रभ फजेटका साथै जङ्टनसङ्टकै मोजना, नीङ्झत, यणनीङ्झत ऩाङ्चयत गने य 

ज) सञ्चारक िा रेिा सङ्टऩङ्चयिेऺण सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायीहरूको सङ्टङ्जिधा तोक्ने िा सॊस्थाको िचाभा ङ्झनजहरूराई िैदेङ्ञिक सबा, व्माऩाय भेरा िा 
अिरोकन भ्रभणरगामतभा ऩठाउन े। 

३१. टोर÷उऩऺेिीम फैठक: (१) सॊस्थाका सभस्त कामाकराऩभा साधायण सदस्महरू सफैको ङ्झनमङ्झभत रूऩभा प्रत्मऺ एिॊ यचनात्भक सहबाङ्झगता 
सङ्टगभ फनाउन कामाऺ ेिअरतगात साधायणतमा ३० जनाबरदा फढी सदस्म ऩने ऩामकको गाउॉ, टोर िा उऩऺेिभा सङ्करन, ङ्जितयण िा ऩङ्चयचारन 
सेिा सॊमोजनको ङ्झफरदङ्ट ऩायेय साधायण सबाफाट तोङ्जकएअनङ्टसाय सातोटा उऩऺेि कामभ गङ्चयनेछ । 

२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ कामभ गङ्चयएको प्रत्मेक टोर÷उऩऺेिङ्झबिका सदस्महरू सफै जना स्ित् सहबागी हङ्टने गयी सदस्म सहबाङ्झगताको 
ङ्जिस्ताङ्चयत भञ्चको रूऩभा टोर÷उऩऺेिीम फैठक यहनेछ । 

३२. टोर÷उऩऺेिीम फैठकका कामाहरू: (१) टोर÷उऩऺेिीम फैठकका कामाहरू देहामफभोङ्ञजभ हङ्टनेछन:् 

क) सदस्महरूको आङ्झथाक उङ्ङमनका राङ्झग सभस्मा तथा सम्बािनाहरूको सहबाङ्झगताभूरक रेिाजोिा गयेय व्मािसाङ्जमक मोजना तजङ्टाभा गयी 
सॊस्थाभा ऩठाउन,े 

ि) सदस्महरूका साथै सभङ्टदामका सफैरे साभना गनङ्टा ऩङ्चययहेको साभाङ्ञजक जीिन, ङ्जिकास य सॊयऺणतपा का साझा सभस्माहरूको सम्फोधनका राङ्झग 
सयोकायिाराहरूसॉग ङ्झभरेय कामामोजनाहरू तजङ्टाभा एिॊ कामाारिमन व्मिस्था ङ्झभराउन,े 

ग) ङ्ञिऺा ङ्ञिङ्जियरगामतका िैङ्ञऺक एिॊ जनचेतनाभूरक गङ्झतङ्जिङ्झधहरू ङ्जिस्ताय गयेय सभङ्टदामभा सहकायी जागङृ्झत लमाउने, 

घ) सॊस्थाका सेिाहरूको सञ्चारनभा ङ्जक्रमाकराऩ केररको रूऩभा कामा, स्रोत तथा साधनको ङ्ञजम्भा ङ्झरएय सङ्जक्रम बङू्झभका िेलन,े 

ङ) बयतऩङ्टय भहानगयऩाङ्झरकाभा नेऩार सयकाय, प्रदेि सयकायका ङ्झनकामहरू य गैयसयकायी सङ्गठनहरूफाट प्राि हङ्टने सेिाहरूभा सदस्महरूको ऩहङ्टॉच 
ङ्छदराउन सॊस्थाभापा त ्प्रदामकहरूसॉग सम्ऩका  स्थाऩना, फैठकभा आभरिण, सहकामाको प्रस्तािसभेतका ऩहरकदभी ङ्झरन,े 

च) सभङ्टदामका ङ्जिऩङ्ङ सदस्महरूसम्भ सदस्मता ङ्जिस्ताय गनङ्टाका साथै सॊस्था तथा सम्फङ्ञरधत प्रदामकहरूफाट प्राि हङ्टने सेिाहरूभा उनीहरूको ऩहङ्टॉच 
स्थाङ्जऩत गयाउन,े 

छ) सॊस्थाको नेततृ्ि ऩङ्ञङ्क्क्तरे सदस्महरूको अऩेऺाअनङ्टसाय कामा गये, नगयेको फहस चराएय ङ्जिचरनहरूभा िफयदायी गने, 

ज) आफ्नै प्रमासफाट जीङ्जिकोऩाजानका आधायहरू पयाङ्जकरा ऩाना सङ्जकरछ बङे्ङ िारका यचनात्भक अभ्मासहरूफाट ऩङ्जहचान फनाउने य 

झ) मस ङ्जिङ्झनमभका व्मिस्थाका साथै साधायण सबाफाट बएका ङ्झनणामहरूको कामाारिमन एिॊ सोको ङ्झसरङ्झसराभा आिश्मक अरम कामाहरू गने । 

२) सङ्झभङ्झतरे सॊस्थाको यणनीङ्झत, व्मािसाङ्जमक मोजना िा कामाक्रभ फजेट तजङ्टाभा गदाा टोर÷उऩऺेिीम फैठकफाट प्राि प्रस्तािहरूभा ध्मान ङ्छदनङ्टका 
साथै आभ रूऩभा सदस्महरूराई असय ऩने िारको कङ्ट नै प्रस्तािको भस्मौदाभा टोर÷उऩऺेिीम फैठकको प्रङ्झतङ्जक्रमा ङ्झरएय प्राि प्रङ्झतङ्जक्रमाको 
ङ्जिियणसभेत िङ्टराएय साधायण सबाभा ऩेस गनङ्टाऩनेछ । 

३३. टोर÷उऩऺेिीम फैठकको कामा व्मिस्था: (१) टोर÷ उऩऺेिीम फैठकको कामाव्मिस्था ङ्झभराउन देहामफभोङ्ञजभको सॊमोजन सङ्झभङ्झत यहनेछ: 
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क) दपा ३४ फभोङ्ञजभ टोर÷उऩऺेिीम फैठकको प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्ि गने सङ्झभङ्झतको सदस्म — सॊमोजक 

ि) सदस्महरू भध्मेफाट ङ्झनिााङ्ञचत — कोषाध्मऺ 

ग) सदस्महरू भध्मेफाट ङ्झनिााङ्ञचत दङ्टई जना — सदस्म 

घ) सदस्महरू भध्मेफाट ङ्झनिााङ्ञचत — सदस्म–सङ्ञचि । 

२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सॊमोजन सङ्झभङ्झत गठन गदाा उऩरब्ध बएसम्भ कम्तीभा दङ्टई जना भङ्जहरा हङ्टन ङ्टऩनेछ । 

३) टोर÷उऩऺेिीम फैठक प्रत्मेक भङ्जहना कम्तीभा एकऩलट ऩने गयी आिश्मकताअनङ्टसाय फस्नेछ । 

४) टोर÷उऩऺेिीम फैठकभा अरतगातका सफै सदस्महरूराई अङ्झनिामा रूऩभा डाक्नङ्टऩनेछ । 

तय मसभा रेङ्ञिएको कङ्ट नै कङ्ट यारे फैठकको कामासूची तमाय ऩाने िा ङ्झनणाम कामाारिमन गने ङ्झसरङ्झसराभा सॊमोजन सङ्झभङ्झतका सदस्महरू भाि फसी 
फैठक याख्न फाधा ऩने छैन । 

५) टोर÷उऩऺेिीम फैठकको गणऩूङ्झता ५१ प्रङ्झतित हङ्टनेछ य उऩङ्ञस्थत सदस्महरूको फहङ्टभतफाट जङ्टनसङ्टकै ङ्झनणाम गना सङ्जकनेछ । 

ऩङ्चयछछेद ६ 

प्रङ्झतङ्झनङ्झधभूरक अङ्गहरू 

३४. सञ्चारक सङ्झभङ्झत  (१) सॊस्थाको दैङ्झनक कामासञ्चारनका राङ्झग साधायण सबारे एक–एक जना अध्मऺ, उऩाध्मऺ, सङ्ञचि य कोषाध्मऺसभेत 
जम्भा ११ जनाको सञ्चारक सङ्झभङ्झत गठन गनेछ । 

२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झतको गठन गदाा अध्मऺ, उऩाध्मऺ, सङ्ञचि य कोषाध्मऺको ङ्झनिााचन साधायण सबाका सम्ऩूणा सदस्महरू भध्मेफाट 
य फाॉकी सदस्महरूको ङ्झनिााचन दपा ३१ को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ कामभ हङ्टन े उऩऺेिहरू प्रत्मेकफाट एक जना ऩने गयी सम्फङ्ञरधत 
उऩऺेिङ्झबिका सदस्महरू भध्मेफाट गङ्चयनेछ । 

तय सॊस्था दताा बएकै िषाफाहेक कङ्ट नै सदस्म सदस्मता ङ्झरएको एक िषा व्मतीत नबई सञ्चारकभा उम्भेदिाय फङ्ङ सक्ने छैन । 

३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ङ्झनिााचन गदाा उऩरब्ध बएसम्भ कम्तीभा ३३ प्रङ्झतित (अथाात ्चाय जना) भङ्जहरा ऩने गयी प्रत्मेक ङ्झनिााचनभा कम्तीभा 
तीनोटा पयक टोर÷उऩऺेिीम फैठकहरूफाट भङ्जहरा सदस्महरू भध्मेफाट भाि उम्भेदिाय फङे्ङ य साथै अध्मऺ, उऩाध्मऺ, सङ्ञचि य कोषाध्मऺभध्मे 
सभेत प्रत्मेक ङ्झनिााचनभा पयक ऩने गयी कम्तीभा एउटा ऩदभा भङ्जहरा सदस्महरू भध्मेफाट भाि उम्भेदिाय फङे्ङ गयी साधायण सबारे ङ्झनणाम 
गनेछ । 

४) सञ्चारकहरूको ऩदािङ्झध चाय िषा हङ्टनेछ तथा उनीहरू ऩङ्टन्ङ्झनिााङ्ञचत हङ्टन सक्नेछन।्तय एकै व्मङ्ञक्त रगाताय दङ्टई ऩटक बरदा फढी अध्मऺभा 
ङ्झनिााङ्ञचत हङ्टन सक्ने छैन । 

५) सञ्चारकको ऩद कङ्ट नै कायणफाट ङ्चयक्त हङ्टन आएभा फाॉकी अिङ्झधका राङ्झग उऩङ्झनिााचनफाट ऩूङ्झता गङ्चयनेछ । 

६) उऩदपा (५) फभोङ्ञजभ उऩङ्झनिााचन गदाा उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ भङ्जहरा सदस्महरू भध्मेफाट उम्भेदिाय बई ङ्झनिााङ्ञचत बएको ऩद ङ्चयक्त बएको 
बए तदनङ्टसाय नै गङ्चयनेछ । 
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७) नमाॉ सङ्झभङ्झतको ङ्झनिााचन नबएसम्भ भौजङ्टदा सङ्झभङ्झतरे नै कामा गनेछ । 

भाङ्झथ ऩङ्चयछछेद ५ अरतगात उङ्ञलरङ्ञित कायणरे दपा ३१, ३२, य ३३ आिश्मक नऩने सॊस्थाको हकभा उऩदपा (२) ङ्ञझक्नङ्टका साथै (३) भा 
ऩङ्झन तदनङ्टसाय सॊिोधन गयी ङ्झभराउनङ्टऩने 

३५. सङ्झभङ्झतको काभ, कताव्म य अङ्झधकाय 

३६. सङ्झभङ्झतको फैठक 

३७. रेिा सङ्टऩङ्चयिेऺण सङ्झभङ्झत (१) ङ्झनमङ्झभत रूऩभा सॊस्थाको आरतङ्चयक रेिाऩयीऺणका साथै आङ्झथाक कामाङ्जिङ्झधहरूको ऩारनाफाट सॊस्थाभा ङ्जििीम 
सङ्टिासन कामभ गयाउन साधायण सबारे एक जना सॊमोजक य दङ्टई जना सदस्महरू यहेको रेिा सङ्टऩङ्चयिेऺण सङ्झभङ्झत गठन गनेछ । 

२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ रेिा सङ्टऩङ्चयिेऺण सङ्झभङ्झत गठन गदाा साधायण सबाका सम्ऩूणा सदस्महरू भध्मेफाट ङ्झनिााचन गङ्चयनेछ । 

३) रेिा सङ्टऩङ्चयिेऺण सङ्झभङ्झतका सॊमोजक िा सदस्महरूको ऩदािङ्झध तथा ङ्चयक्त ऩद ऩूङ्झता व्मिस्था सञ्चारकसयह हङ्टनेछ । 

३८. रेिा सङ्टऩङ्चयिेऺण सङ्झभङ्झतको काभ, कताव्म य अङ्झधकाय 

३९. सङ्झभङ्झत िा रेिा सङ्टऩङ्चयिेऺण सङ्झभङ्झतको सदस्मभा फहार यहन नसक्ने अिस्था 

४०. उऩसङ्झभङ्झतहरूको गठन 

४१. प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्ि 

ऩङ्चयछछेद७ 

कामासञ्चारन 

४२. उियदाङ्जमत्ि िङृ्खरा: सॊस्थाको कामासञ्चारनभा ङ्झनमङ्टक्त कभाचायीहरू ङ्झनिााङ्ञचत सङ्झभङ्झततपा  य ङ्झनिााङ्ञचत प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरू साधायण सबातपा  
उियदामी यहने गयी उियदाङ्जमत्ि िङृ्खरा कामभ गङ्चयनेछ । 

४३. अध्मऺको काभ, कताव्म य अङ्झधकाय 

४४. व्मिस्थाऩकको ङ्झनमङ्टङ्ञक्त 

४५. व्मिस्थाऩकको काभ, कताव्म य अङ्झधकाय 

४६. ङ्जििेष ङ्ञजम्भेिायी: सङ्झभङ्झत, अध्मऺ य व्मिस्थाऩकरे मस ङ्जिङ्झनमभभा अरमि उङ्ञलरङ्ञित काभ, कताव्म य अङ्झधकायका साथै सम्ऩङ्ञि िङ्टर्द्ीकयण 
ङ्झनिायण कानङ्टनअरतगात सॊस्थारे सम्ऩादन गनङ्टाऩने कामाहरू सम्ऩादन गने, गयाउने ङ्जििेष ङ्ञजम्भेिायीसभेत फहन गनङ्टाऩनेछ । 

४७. कभाचायीको ङ्झनमङ्टङ्ञक्त तथा सेिाका सता 

ऩङ्चयछछेद ८ 

कोषको व्मिस्था 
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४८. सॊस्थाको कोष 

४९. कोषको सङ्टयऺा 

५०. कोषको उऩमोग  (१) सॊस्थाको कोषको उऩमोग ऐन, ङ्झनमभािरी तथा मस ङ्जिङ्झनमभका व्मिस्थाहरूको अधीनभा यही सॊस्थाका उद्देश्महरू 
हाङ्झसर गने गयी कामाहरूको सञ्चारनका राङ्झग गङ्चयनेछ । 

२) सॊस्थाको कोषको यकभ कङ्ट नै कम्ऩनीको सेमय िङ्चयद गना िा ङ्झनजी पभा, ङ्जिद्यारम, करेज, नङ्झसाङ होभ िा नापाभा सहबागी हङ्टन ेिारको उद्योग, 

व्मिसाम िा अरम आमोजनाभा रगाइने छैन । 

५१. िाता सञ्चारन 

५२. फचतको ङ्जितयण  (१) सॊस्थाको कङ्ट नै िषाको िङ्टद फचतको यकभफाट कम्तीभा २५ प्रङ्झतित जगडेा कोषभा जम्भा गङ्चयनेछ । 

२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ जगडेा कोषभा सायेय फाॉकी यहेको यकभराई १०० प्रङ्झतित भानी सोको ङ्जितयण देहामफभोङ्ञजभ गङ्चयनेछ: 

क) सॊयङ्ञऺत ऩङ्टॉजी कोष कम्तीभा २५ प्रङ्झतित, 

ि) सहकायी ङ्ञिऺा कोष १५ प्रङ्झतित, 

ग) सेमय राबाॊि कोष २० प्रङ्झतित, 

घ) कभाचायी फोनस कोष ८ प्रङ्झतित, 

ङ) सहकायी ङ्जिकास कोष ५ प्रङ्झतित, 

च) घाटाऩूङ्झता कोष १० प्रङ्झतित, 

छ) साभङ्टदाङ्जमक ङ्जिकास कोष १० प्रङ्झतित, 

ज) सहकायी प्रिर्द्ान कोष ०.५ प्रङ्झतित, 

ञ) साधायण सबारे स्िीकृत गयेको ङ्ञस्थयीकयण िा अरम जोङ्ञिभ व्मिस्था कोष १.५ प्रङ्झतित य 

ट) सदस्म ङ्जहत कोष ५ प्रङ्झतित । 

५३. जगडेा कोष 

५४. सॊयङ्ञऺत ऩङ्टॉजी ङ्जपताा: दपा ५२ को उऩदपा (२) को िण्ड (क) भा उङ्ञलरङ्ञित कोषफाट ङ्झनमभािरी फभोङ्ञजभ कायोफायको आधायभा 
सॊयङ्ञऺत ऩङ्टॉजी ङ्जपताा गङ्चयनेछ । 

५५. राबाॊि ङ्जितयण नगङ्चयन:े कङ्ट नै िषाको सेमय राबाॊि दपा ५२ को उऩदपा (२) को िण्ड (ग) भा उक्त िषाको िङ्टद फचतफाट साङ्चयएको 
यकभबरदा फढी हङ्टने गयी िा सदस्मरे िङ्चयद गयेको सेमयको यकभको १८ प्रङ्झतितबरदा फढी हङ्टने गयी ङ्जितयण गङ्चयने छैन । 

५६. जगडेा कोषभा यकभ सानङ्टाऩने 
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ऩङ्चयछछेद ९ 

फचत ऩङ्चयचारन 

फचत तथा ऋणको ङ्जिषमगत सॊस्थाफाहेक कङ्ट नै ऩङ्झन उऩबोक्ता सॊस्थारे फचत ऩङ्चयचारन गना नसक्ने हङ्टॉदा स्िास््म, उऩबोक्ता ऩसर, 

जरङ्जिद्यङ्टत्रगामतका उऩबोक्ता सॊस्थाहरू य दपा ५ भा फचत सङ्करन गने कामा नऩयेका उत्ऩादक िा श्रङ्झभक सॊस्थाहरूको हकभा सभेत मो 
ऩङ्चयछछेद ऩूयै ङ्ञझकेय ऩङ्चयछछेद् एिॊ दपा क्रभ ङ्झभराउनङ्टऩने 

५७. फचत सङ्करन गना सक्न:े (१) सॊस्थारे ऐन, ङ्झनमभािरी, मस ङ्जिङ्झनमभका व्मिस्था य साधायण सबाफाट स्िीकृत फचत ऩङ्चयचारन ङ्झनदेङ्ञिकाका 
सता–फरदेजअरतगात सदस्महरूफाट फचत सङ्करन गना सक्नेछ । 

२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको फचत ऩङ्चयचारन ङ्झनदेङ्ञिकाभा अरम कङ्ट याका अङ्झतङ्चयक्त दपा ५८, ५९, ६०, ६१ य ६२ का व्मिस्थाका साथै 
देहामका सता–फरदेजहरू सभािेि गङ्चयनेछन:् 

क) मोजनाको उदे्दश्म पारु गने फानी फसारेय अड्कोपड्को टायी ऋणग्रस्त हङ्टन ङ्टफाट फछनङ्टका साथै ऩाॉच–सात िषाङ्झबिै जेथा जोड्न सक्ने फङे्ङ 
हङ्टन ङ्टऩने, 

ि) सदस्महरूफाट भाि फचत सङ्करन गनङ्टाऩने, 

ग) भाङ्झसक रूऩभा एक जना सदस्मरे रु. १।– देङ्ञि १,०००।– सम्भ भाि फचत जम्भा गना सक्ने, 

घ) सदस्महरूको फचत िाताभाि िोलन सङ्जकने, 

ङ) सदस्महरूरे सॊस्थाभै आई फचत जम्भा गनङ्टाऩने, सॊस्थारे फजाय प्रङ्झतङ्झनङ्झध िा अरम कङ्ट नै नाभको प्रङ्झतङ्झनङ्झध, अङ्झबकताा िा कभाचायी सदस्महरूको 
घय–घयै िटाएय फचत उठाउन नहङ्टने, 

च) आङ्झथाक सङ्टयऺाको रमूनतभ स्तयको रूऩभा दङ्टई भङ्जहनाको ऩाङ्चयिाङ्चयक ङ्झनिााह िचाको यकभ रु. १५,७३०।– बरदा फढी फचत याख्न ेसदस्मरे 
त्मसऩङ्झछको प्रत्मेक रु. १,०००।– का राङ्झग थऩ एक सेमय िङ्चयद गनङ्टाऩने, 

छ) ऐनफभोङ्ञजभ तोङ्जकएको सरदबा व्माजदयअनङ्टसाय फचत तथा ऋणको व्माजदय ङ्झनधाायण हङ्टन ेय 

ज) ऋणभा व्माज ऩङ्टॉजीकयण नगङ्चयने तथा व्माज गणना गदाा ङ्झतना फाॉकी साउॉ यकभको आधाय ङ्झरइने तय बािा नाघेको िण्डभा िाङ्जषाक ३ 
प्रङ्झतितसम्भ हजााना ङ्झरन सङ्जकने । 

ङ्जिषमगत फचत तथा ऋण सॊस्थाको हकभा िण्ड (ग) ङ्ञझकी िण्ड क्रभ ङ्झभराउनङ्टऩने 

५८. फचत सङ्करनभा सीभा: (१) सॊस्थाको जम्भा फचत दाङ्जमत्ि जङ्टनसङ्टकै फित प्राथङ्झभक ऩङ्टॉजी कोषको १५ गङ्टनाबरदा फढी हङ्टने छैन । 

स्ऩष्टीकयण: मस उऩदपाको प्रमोजनका राङ्झग प्राथङ्झभक ऩङ्टॉजी कोषको गणना गदाा सेमय ऩङ्टॉजीको यकभभा जगडेा कोषको यकभ जोडी हङ्टन आउने 
यकभको ३० प्रङ्झतित ङ्झरइनेछ । 

ङ्जिषमगत फचत तथा ऋण सॊस्थाको हकभा मो स्ऩष्टीकयण ङ्ञझक्नङ्टऩने 
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२) सॊस्थाको जम्भा फचत दाङ्जमत्िको यकभ कङ्ट नै ऩङ्झन िषा जम्भा फचत दाङ्जमत्िको यकभभा ऐन तथा ङ्झनमभािरीभा तोङ्जकएफभोङ्ञजभ िाङ्जषाक 
सदस्मतपी िङ्चयद िा ङ्जिक्री कायोफायको यकभ जोडी हङ्टन आउन ेजम्भा कायोफायको ३० प्रङ्झतितबरदा फढी हङ्टने छैन । 

ङ्जिषमगत फचत तथा ऋण सॊस्थाको हकभा मो उऩदपा ङ्ञझक्नङ्टऩने 

५९. ऋण ङ्छदन सक्न े  (१) सॊस्थारे तयरताका राङ्झग १५ प्रङ्झतित िा दताा गने अङ्झधकायीरे तोङ्जकङ्छदएको अरम कङ्ट नै सीभासम्भको यकभ 
छङ्टट्ट्याएय सदस्महरूराई देहामफभोङ्ञजभ ऋणको रूऩभा ङ्छदन सक्नेछ  

क) सदस्मको व्मङ्ञक्तगत फचतको तीन गङ्टनासम्भ आफ्नै फचतको सङ्टयऺणभा य 

ि) सदस्मको व्मङ्ञक्तगत फचतको छ गङ्टनासम्भ सदस्मका साथै साभूङ्जहक जभानी फस्न ेसदस्महरूको फचतको सङ्टयऺणभा ।तय मस उऩदपाफभोङ्ञजभ 
एक जना सदस्मराई प्रदान गङ्चयने ऋणको यकभ रु. १ रािबरदा फढी हङ्टने छैन । 

२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन कङ्ट नै सदस्मरे सभूहको जभानीङ्जिना िा रु. १ रािबरदा फढी यकभ ऋण ङ्झरन चाहेभा 
चर–अचर सम्ऩङ्ञि ङ्झधतो यािेय ङ्छदन सङ्जकनेछ । 

३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ प्रदान गङ्चयने ऋण िैङ्ञऺक, आिास, स्िास््मोऩचाय, योजगायीभूरक िा उत्ऩादनभूरक प्रमोजनका राङ्झग भाि हङ्टनेछ ।तय 
मस उऩदपाभा रेङ्ञिएको कङ्ट नै कङ्ट यारे अबाि, घटना िा अरम अड्कोऩड्को ऩदाा उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ उऩबोग, कभाकाण्ड िा अरम औङ्ञचत्मऩूणा 
प्रमोजनभा ऋण ङ्छदन फाधा ऩने छैन । 

४) उदपा (१) य (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन सदस्मता ङ्झरएय ङ्झनमङ्झभत रूऩभा फचत जम्भा गना थारेको तीन भङ्जहना व्मतीत 
नहङ्टॉदै सॊस्थाफाट कसैराई ऩङ्झन ऋण प्रदान गङ्चयने छैन । 

५) ऋण प्रिाहभा प्राथङ्झभकतारगामतका अरम व्मिस्था फचत ऩङ्चयचारन ङ्झनदेङ्ञिकाभा उलरेि बएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

६०. ऋण प्रिाहभा सीभा: (१) मस ऩङ्चयछछेदभा अरमि जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन सॊस्थाफाट कङ्ट नै एक सदस्मराई दपा ५९ को 
उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ तयरता व्मिस्थाऩङ्झछको रगानीमोग्म यकभको आधा प्रङ्झतितबरदा फढी ऋण ङ्छदन सङ्जकने छैन । 

तय रगानीमोग्म यकभ रु. ६० राि नऩङ्टग्दासम्भ मो फरदेज रागू हङ्टन ेछैन । 

२) उदपा (१) को अधीनभा यही कङ्ट नै सञ्चारक िा रेिा सङ्टऩङ्चयिेऺण सङ्झभङ्झतको ऩदाङ्झधकायीराई ङ्छदन सङ्जकने ऋणको सीभा साधायण सबारे फेरा–
फेराभा तोङ्जकङ्छदएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

६१. ऋणफाहेकको प्रमोजनभा फचतको यकभ रगाउन नहङ्टने: सॊस्थारे सङ्करन गयेको फचतको यकभ दपा ५७ फभोङ्ञजभ स्िीकृत फचत ऩङ्चयचारन 
ङ्झनदेङ्ञिकाका सता–फरदेजअरतगात सदस्महरूराई ऋण ङ्छदन ेफाहेकको कङ्ट नै प्रमोजनभा रगाइने छैन । 

तय मसभा रेङ्ञिएको कङ्ट नै कङ्ट यारे फचतको यकभ तयरताफाऩत नगदै याख्न िा नेऩार याि फैङ्करे जायी गयेको टे्रजयी ङ्झफर िा ङ्जिकास ऋणऩि 
िङ्चयदभा उऩमोग गना फाधा ऩने छैन । 

६२. साधायण सबाको स्िीकृङ्झत ङ्झरनङ्टऩने: सङ्झभङ्झतरे देहामका ङ्जिषमभा दताा गने अङ्झधकायीरे तोङ्जकङ्छदएको भानदण्डको प्रङ्झतकूर नहङ्टन ेगयी साधायण 
सबाको स्िीकृङ्झत ङ्झरनङ्टऩनेछ: 

क) रगानीभा यहेको ऋण ङ्झभनाहा ङ्छदनङ्टऩदाा, अऩरेिन गनङ्टाऩदाा िा ऋणका सता–फरदेजहरू पेनङ्टा ऩदाा, 
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ि) सॊस्थाको स्ि–प्रमोजनका राङ्झग जग्गा, घयरगामतका अचर सम्ऩङ्ञि िङ्चयद गनङ्टा ऩदाा य 

ग) व्मिस्थाऩकको तरफ िा सङ्टङ्जिधा फढाउनङ्ट ऩदाा । 

ऩङ्चयछछेद १० 

कायोफायभा सीभाङ्कन 

६३. सदस्म केररीमता: (१) सॊस्थारे देहामफभोङ्ञजभ गयी व्मािसाङ्जमक सेिाभा सदस्म केररीमता कामभ गनेछ: 

क) सदस्महरूको उत्ऩादनको सञ्चम, प्रिोधन एिॊ फजायीकयण व्मिसामभा ङ्जिक्री फजायभा जहाॉसङ्टकै गये ताऩङ्झन िङ्चयद सदस्महरूसॉगफाट भाि गयेय 

ि) सदस्महरूराई आिश्मकताका चीजफीज िा सेिा सङ्टरब गयाउन े व्मिसामभा िङ्चयद फजाय जहाॉसङ्टकैफाट गये ताऩङ्झन ङ्जिक्री सदस्महरूराई नै 
गयेय, 

ग) स्ि–योजगायी मोजनाअरतगात कछचाऩदाथा िा उत्ऩाङ्छदत िस्तङ्ट फजाय जहाॉसङ्टकै िङ्चयद–ङ्जिक्री गये ताऩङ्झन स्ि–योजगायीको अिसय सदस्महरूराई 
भाि ङ्छदराएय य 

घ) फचत ऩङ्चयचारन सेिाभा फचत सङ्करन य ऋण रगानी दङ्टिै ऩूणातमा सदस्महरूभै सीङ्झभत गयेय । 

मो उऩदपाका िण्डहरू भध्मे श्रङ्झभक सॊस्थाको हकभा (क) य (ि), उत्ऩादक सॊस्थाको हकभा (ि) य (ग) अङ्झन उऩबोक्ता सॊस्थाभध्मे फचत तथा 
ऋण सॊस्थाको हकभा (क), (ि) य (ग) तथा अरम उऩबोक्ता सॊस्थाको हकभा (क), (ग) य (घ) ङ्ञझकी िण्ड क्रभ िा उऩदपाभा नै िब्दािरी 
ङ्झभराउनङ्टऩने 

२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञिएको बए ताऩङ्झन गैयव्मािसाङ्जमक सेिाहरूभा सदस्म य गैयसदस्मफीच ऩहङ्टॉचभा कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभरे ङ्जिबेद गङ्चयने 
छैन । 

३) सहकायी ऩयम्ऩयाअनङ्टरूऩ ङ्जििेष अिस्थाका गैयसदस्महरूराई व्मािसाङ्जमक सेिाहरू प्रदान गनङ्टा ऩदाा सदस्म य गैयसदस्मफीच प्रत्मऺ िा अप्रत्मऺ 
कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभरे भूलमभा पयक गङ्चयने छैन । 

ङ्जिषमगत फचत तथा ऋण सॊस्थाको हकभा मो उऩदपा ङ्ञझक्नङ्टऩने 

६४. स्िाथा फाङ्ञझने ङ्झनणामभा सहबाङ्झगताभा प्रङ्झतफरध 

६५. कभाचायीसॉगको कायोफायभा ङ्झनफारधन: सॊस्थाका कभाचायी य सॊस्थाफीचको कायोफाय दताा गने अङ्झधकायीफाट जायी बएको ङ्झनदेिनफभोङ्ञजभ 
ङ्झनफाङ्ञरधत हङ्टनेछ । 

६६. जोङ्ञिभ भूलमाङ्कन: सॊस्थारे सदस्मता प्रदान गदाा िा कायोफाय गदाा ङ्झनमाभक ङ्झनकामफाट जायी बएको सम्ऩङ्ञि िङ्टर्द्ीकयण ङ्झनिायण 
ङ्झनदेिनफभोङ्ञजभ जोङ्ञिभ भूलमाङ्कन गङ्चयनेछ । 

६७. कायोफाय नगङ्चयने: सम्ऩङ्ञि िङ्टर्द्ीकयण ङ्झनिायण कानङ्टनअरतगात ङ्झनमाभक ङ्झनकामफाट जायी बएको ङ्झनदेिनका व्मिस्थाङ्जिऩयीत सॊस्थाफाट 
कसैसॉग कङ्ट नै कायोफाय गङ्चयने छैन । 
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ऩङ्चयछछेद ११ 

अङ्झबरेि 

६८. कायोफायको रेिा् सॊस्थाको आङ्झथाक कायोफायको रेिा दताा गने अङ्झधकायीरे तोकेको रेिाभान एिॊ िाता सॊयचनाफभोङ्ञजभ याङ्ञिनेछ । 

६९. िाताफही 

७०. आरतङ्चयक ङ्जहसाफ जाॉच 

७१. िाङ्जषाक ङ्जहसाफ जाॉच 

७२. ङ्जिद्यङ्टतीम रेिा प्रणारीको प्रमोग् सॊस्थाभा ङ्जिद्यङ्टतीम रेिा प्रणारीको प्रमोग गदाा सम्ऩङ्ञि िङ्टर्द्ीकयण जोङ्ञिभ भूलमाङ्कन गयी दताा गने 
अङ्झधकायीको ऩूिा–स्िीकृङ्झत ङ्झरइनेछ । 

७३. अरम आधायबतू कागजात 

ऩङ्चयछछेद १२ 

प्रङ्झतिेदन 

७४. एकीकृत सूचना प्रणारीभा आफर्द्ता् सङ्झभङ्झतरे सॊस्थाका सम्ऩूणा ङ्जििीम तथा व्मिस्थाऩकीम सूचना ङ्झनमाभक ङ्झनकामफाट स्थाङ्जऩत सहकायी 
सूचना प्रणारीभा एकीकृत गयी ङ्झनयरतय तत्ऺण (ङ्चयमर टाइभ) अद्यािधीकयण गने व्मिस्थासभेत ङ्झभराउनङ्टऩदाछ । 

तय मसभा रेङ्ञिएको कङ्ट नै कङ्ट यारे सॊस्थारे प्रचङ्झरत कानङ्टनफभोङ्ञजभ गोप्म याख्नङ्टऩने सूचना अरग्गै सॊयऺण गना फाधा ऩङ्ट¥माएको भाङ्झनने छैन । 

७५. दताा गने अङ्झधकायीसभऺ प्रङ्झतिेदन 

७६. ङ्जििीम जानकायी एकाइभा प्रङ्झतिेदन:  सम्ऩङ्ञि िङ्टर्द्ीकयण ङ्झनिायण कानङ्टनफभोङ्ञजभ ङ्जििीम जानकायी एकाइभा प्रङ्झतिेदन गनङ्टाऩने कायोफायको 
प्रङ्झतिेदन ङ्झनमङ्झभत रूऩभा, ङ्झनधााङ्चयत सभमङ्झबिै ऩठाइनेछ । 

७७. साधायण सबाभा जानकायी गयाउनङ्टऩने् अध्मऺ िा प्रङ्झतङ्झनङ्झधरे देहामका ङ्जिषमको सॊङ्ञऺि फेहोयासङ्जहतको जानकायी रगिै फस्ने साधायण 
सबाभा गयाउनङ्टऩनेछ् 

क) सॊस्थारे सदस्मता ङ्झरएको सहकायी सङ्घ िा फैङ्कफाट बएका ङ्झनणामहरू, 

ि) कङ्ट नै ङ्झनकामफाट सॊस्थाराई प्राि ङ्जििीम िा गैयङ्जििीम सहमोगको यकभ िा प्रङ्झतफर्द्ता य 

ग) दताा गने अङ्झधकायी िा प्रचङ्झरत कानङ्टनफभोङ्ञजभ ङ्झनमाभक ङ्झनकामका तपा फाट प्राि सङ्टझाउ, ङ्जटप्ऩणी िा ङ्झनदेिन िा जायी भानदण्ड, ङ्झनदेङ्ञिका िा 
नीङ्झतहरू । 

७८. सूचनाको हक तथा अग्रताऩूणा िङ्टरासा 

७९. सूचनाको सॊयऺण 
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ऩङ्चयछछेद १३ 

ङ्जिङ्जिध 

८०. हकिाराको भनोनमन 

८१. हक दाफी िा नाभसायी 

८२. ङ्झनिााचन 

८३. िऩथ ग्रहण 

८४. एकीकयण िा ङ्जिबाजन 

८५. कामाारिमन अङ्झधकायी: (१) सङ्झभङ्झतरे सम्ऩङ्ञि िङ्टर्द्ीकयण ङ्झनिायण कानङ्टनफभोङ्ञजभ अङ्झधकृत स्तयको कभाचायीराई कामाारिमन अङ्झधकायी 
तोक्नेछ । 

२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ कामाारिमन अङ्झधकायी नतोङ्जकएसम्भ व्मिस्थाऩकरे नै कामाारिमन अङ्झधकायीको रूऩभा कामा गनेछ । 

८६. भध्मस्थता 

८७. सभानता य सभता् (१) सॊस्थाको कामासञ्चारनका सभस्त प्रङ्जक्रमाहरूभा सदस्महरू भाझ आङ्झथाक मोगदान िा अरम कङ्ट नै आधायभा बेदबाि 
नगयी सभान हैङ्झसमतभा सहबागी हङ्टने अिसय प्रदान गङ्चयनेछ । 

२) रैङ्जङ्गक ङ्जिबेदका कायण आभ रूऩभा रमून बइयहेको नेततृ्ि ऩङ्ञङ्क्क्तभा भङ्जहरा उऩङ्ञस्थङ्झत फढाउनका साथै सञ्चारकीम बङू्झभकाभा अऩाङ्गता बएका 
िा रङ्ञऺत सभङ्टदामका सदस्महरूराई प्रोत्साहन ङ्छदन जो–चाङ्जहने सभताभूरक व्मिस्थाहरू गङ्चयनेछन ्। 

८८. ङ्जिङ्झनमभ सॊिोधन 

८९. साधायण सबारे कामाङ्जिङ्झध फनाउन सक्न े

९०. व्माख्मा गने अङ्झधकाय 

९१. ऐन, ङ्झनमभािरीसॉग फाङ्ञझएकोभा अभारम हङ्टने । 
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अनङ्टसूची १३  

(बयतऩङ्टय भहानगयऩाङ्झरका सहकायी ऐन, २०७५को दपा ५(२)ि सॊग सम्फङ्ञरधत) 

सहकायी सॊस्था आिश्मकता य सॊचारनको सम्बाव्मता अध्ममन प्रङ्झतिेदनको ङ्जिषमिस्तङ्ट 

१. ऩङ्चयचम 

२. सॊस्था गठन गनङ्टाऩनााको कायण 

३. सदस्मताको जनसाङ्ञङ्क्ख्मक आधाय 

४. सहबाङ्झगताको औङ्ञचत्म 

५. व्मािसाङ्जमक सम्बाव्मता 

५.१ सदस्म केररीमताका आधायभा व्मािसाङ्जमक कायोफायको अनङ्टभान 

५.२ सदस्महरूको सॊयऺण सङ्टङ्झनङ्ञित गने आधायहरू 

५.३ कायोफायफाट हङ्टने फचतको प्रऺेऩण 

६. ऩङ्टॉजी आिश्मकता य स्रोत 

६.१ आिश्मकताको अनङ्टभान 

६.२ स्रोत 

६.३ ऩङ्टॉजी ऩङ्चयचारनका तका सम्भत आधायहरू 

७. फजाय ङ्जिश्लषेण 

७.१ नङ्झगचको फजाय 

७.२ टाढाको फजाय 

७.३ प्रङ्झतस्ऩधााको स्तय य प्रङ्झतस्ऩधााभा ङ्जटक्ने आधायहरू 

८. कामाऺ ेिङ्झबि यहेका सभान प्रकृङ्झतका सहकायी सॊस्थाहरूको सङ्क्ख्मा, सेिा य सदस्मताको प्रकािभा प्रस्ताङ्जित सॊस्थाको औङ्ञचत्म 

९. ऩङ्जहरे स्थाऩना बइसकेका सभान प्रकृङ्झतका सॊस्थाहरूभा सॊरग्न हङ्टन नसक्न ेकायण 

१०. भङ्जहरा सिक्तीकयण य साभाङ्ञजक सभािेिीकयणका आमाभहरू 

११. जनिङ्ञक्त व्मिस्था 

१२. सॊस्थाको ङ्जिकास य स्थाङ्जमत्िका आधायहरू । 
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अनङ्टसूची १४ 

सॊस्था दताा ङ्जकतािको नभूना  

बयतऩङ्टय  भहानगयऩाङ्झरका, नगय कामाऩाङ्झरकाको कामाारम  

सहकायी सॊस्था दताा ङ्जकताि 

दताा नॊ. 

ङ्झनणाम ङ्झभङ्झत 

सॊस्थाको नाभ, ठेगाना 

िगॉकयण 

सदस्म सङ्क्ख्मा 

जम्भा प्राि सेमय ऩङ्टॉजी रु. 

जम्भा प्राि प्रिेि िङ्टलक रु. 

अध्मऺको नाभ, थय 

दताा गने अङ्झधकायीको दस्तित 

कैङ्जपमत 

भङ्जहरा 

ऩङ्टरुष 

अरम 

जम्भा 

 


