

 

बयतऩयु भहानगयऩालरकाको सहकायी सॊघ/सॊस्था सॊचारन, अनगुभन तथा लनमभन सम्फन्धी भाऩदण्ड, २०७५ 
प्रस्तावना  
सहकायी सॊघ/सॊस्था सम्फन्न्ध प्रचलरत सहकायी सम्फन्धी काननु, सहकायीको अन्तयााष्ट्रिम भूल्म य लसद्धान्तहरुको 
अनसुयण गदै देशको आलथाक ष्ट्रवकासभा सयकाय तथा लनजी ऺेत्र स सयहको बलूभका लनवााह गना सऺभ फन स सकुन  
बने स उद्देश्मरे बयतऩयु भहानगयऩालरका सहकायी ऐन, २०७५ फभोन्जभ सहकायी सॊस्थारे गने ष्ट्रवत्तीम 
कायोवायको लनमभन कामा प्रबावकायी फनाउन य सहकायी सॊघ सॊस्थाहरुको कामाराई व्मवन्स्थत गना सहकायी 
ऐन, २०७५ को दपा १०२(१) फभोन्जभ नगय कामाऩालरकारे मो भाऩदण्ड फनाई राग ुगयेको छ। 
 

१. सॊन्ऺप्त नाभ य प्रायम्ब 
१) मो भाऩदण्डको नाभ “सहकायी सॊघ/सॊस्था  सॊचारन, अनगुभन तथा लनमभन सम्फन्धी भाऩदण्ड, २०७५” 
यहेको छ । 
२) मो भाऩदण्ड नगय कामाऩालरका फैठकरे लनणाम गयेको लभलत देन्ि सहकायी सॊघ/सॊस्था रालग राग ुहनुेछ । 
२. ऩरयबाषा  
ष्ट्रवषम वा प्रसॊगरे अको अथा नरागेभा मस भाऩदण्डभा, 
क) “ऐन” बन सारे बयतऩयु भहानगयऩालरका सहकायी ऐन, २०७५ राई जनाउनछे । 
ि) “लनमभावरी” बन सारे बयतऩयु भहानगयऩालरका सहकायी लनमभावरीराई जनाउनेछ । 
ग) “भाऩदण्ड” बन सारे सहकायी सॊघ/सॊस्था सॊचारन, अनगुभन तथा लनमभन सम्फन्धी भाऩदण्ड, २०७५ राई 
जनाउनछे । 
घ) “ष्ट्रवलनमभ” बन सारे सम्वन्न्धत सहकायी सॊस्था वा सॊघको ष्ट्रवलनमभराइ जनाउनछे । 
ङ) “सॊघ” बन सारे सहकायी सॊस्थाहरुको छाता सॊगठनहरु न्जल्रा सहकायी सॊघहरु, ष्ट्रवषमगत न्जल्रा सहकायी 
सॊघहरु, ष्ट्रवषमगत केन्रीम सहकायी सॊघ सभेतराई जनाउनेछ । 
च) “सॊस्था” बन सारे प्रायन्म्बक सहकायी सॊस्थाराई जनाउनेछ । 
छ) “साधायण सबा” बन सारे सहकायी सॊस्था वा सॊघको लनमलभत वाष्ट्रषाक साधायण सबाराई जनाउनछे । 
ज) “सलभलत” बन सारे सहकायी सॊस्था वा सॊघको सॊचारक सलभलतराई जनाउनेछ । 
झ) “सदस्म” बन सारे सहकायी सॊस्था वा सॊघको ष्ट्रवलनमभ फभोन्जभ शमेय ियीद गयी सदस्मता प्राप्त गयेको 
प्राकृलतक य कानूनी व्मन्िराई जनाउनछे । 
ञ) “व्मावसाष्ट्रमक इकाई” बन सारे सहकायी सॊस्थाहरु एक आऩसभा लभरी कुनै साभूष्ट्रहक उद्देश्मका रालग गठठत 
प्रायन्म्बक सहकायी सॊस्थाहरुको व्मावसाष्ट्रमक इकाईराई जनाउनछे । 
ट) “ऩुॉजी कोष” बन सारे सहकायी सॊस्था वा सॊघको प्राथलभक ऩुॉजी य ऩूयक ऩुॉजीको मोग सम्झन ुऩछा य सो 
शब्दरे भहानगयरे सभम सभमभा ऩूॉन्ज कोष बनी तोकेको अन्म कोष सभेतराई जनाउनेछ । 
ठ) “प्राथलभक ऩूॉन्ज कोष” बन सारे सॊस्था/सॊघको शेमय ऩूॉन्ज य जगेडा कोष यकभराइ जनाउनेछ । 
ड) “ऩयुक ऩूॉन्ज कोष” बन सारे सॊस्था/सॊघको अन्म कोष भध्मे सहकायी ष्ट्रवकास कोष, घाटा ऩूलता कोष, डुवन्त 
ऋण कोष, कजाा जोन्िभ कोष, स्थीरयकयण कोष तथा वाॉडपाॉड नगयेको भनुापाराइ जनाउनेछ । 
ढ) “कामाष्ट्रवलध” बन सारे सहकायी सॊस्था वा सॊघको कामाष्ट्रवलध वा मस अन्घ प्रमोगभा ल्माइएको फचत तथा ऋण 
ऩरयचारन नीलतराई सभेत जनाउनेछ । 




 

ण) “कामाऺ ेत्र स” बन सारे सहकायी सॊस्था वा सॊघराई सदस्मता ष्ट्रवस्ताय य कायोवाय गना तोष्ट्रकएको बौगोलरक ऺेत्र स 
वा लनठदाष्ट स्थानराई जनाउनछे । 
त) “एकाघय ऩरयवाय” बन सारे छुट्टी लबन स नबै एक घय ऩरयवायभा फसेका फाफ,ु आभा, दाज,ु बाई, ठददी, 
वष्ट्रहलन, ऩलत, ऩन्ि, छोया, वहुायी, धभा ऩतु्र स, धभा ऩलुत्र सराइ जनाउनेछ । सो शव्दरे सदस्मरे ऩारन ऩोषण 
गनुाऩने वा लनजभा आन्ित व्मन्ि सभेतराइ जनाउनछे । 
थ) “शेमय ऩुॉजी” बन सारे सहकायी सॊस्था वा सॊघ वा फैंकको चिुा शमेय ऩूॉन्जराइ जनाउनछे । 
द) “लनऺेऩ” बन सारे व्माज ठदने गयी वा नगयी सहकायी सॊस्था वा सॊघ सदस्महरुरे लनमलभत वा आवलधक वा 
ऐन्छछक रुऩभा सदस्मका नाभभा जम्भा गयेको फचत यकभराई जनाउनछे । मस शब्दरे सदस्महरुका नावालरक 
फारफालरकाको नाभभा लनमलभत जम्भा हनुे फचत यकभराई सभेतराई जनाउनछे । 
ध) “रन्ऺत सभदुाम” बन सारे भानव ष्ट्रवकास सूचकाॊकभा ऩलछ यहेका भष्ट्रहरा, दलरत, भनु्स्रभ, जनजालत, 
शारयरयक रुऩभा कभ सऺभ, बलूभष्ट्रहन ष्ट्रकसान, सकुुम्फासी, भजदयु, दगुाभ ऺेत्र सका फालसन्दाहरु य गरयफीको 
येिाभनुी यहेका अन्म सभदुामराई सभेत जनाउनेछ । 
 

३. शमेय ऩुॉजी सम्फन्धी भाऩदण्ड् 
१) सॊस्थारे जायी गने कूर शेमयऩूॉजीको यकभ सॊस्थाको ष्ट्रवलनमभभा उल्रेि गनुा ऩनेछ । 
२) सॊस्था दताा गना आवेदन गदाा कूर शमेय ऩुॉजी उल्रेि गनुा ऩनेछ । 
३) प्रस्ताष्ट्रवत सदस्महरुरे ियीद गयेको शमेय ऩूॉजीको नाभनाभेशी ष्ट्रववयण तोष्ट्रकएको ढाॉचाभा दतााको आवेदन 
साथ ऩेश गनुा ऩनेछ । 
४) सॊस्था दतााको फेरा चिुा शेमय ऩूॉजीको यकभ कूर शेमय ऩुॉजीको कन्म्तभा २० प्रलतशत हनुऩुनेछ । 
५) तत्कार फस्ने साधायण सबाफाट अनभुोदन गयाउने गयी सलभलतको लनणामरे सॊघ सॊस्थाको शेमय ऩूॉजी फषृ्ट्रद्ध गना 
सष्ट्रकनछे । शेमय ऩूॉजी फषृ्ट्रद्धको लनणामको जानकायी सम्फन्न्धत कामाारमभा गयाउन ुऩनेछ। 
 

४. शमेय ियीद य अन्म सहकायीभा रगानी  
१) एउटा प्रायन्म्बक सहकायी सॊस्थारे अको प्रायन्म्बक सहकायी सॊस्थाको शमेय ियीद गना वा सो सॊग फचत 
तथा ऋणको कायोफाय गना ऩाउने छैनन  । 
२) मो भाऩदण्ड जायी हनु ु अन्घ गरयएको अन्म लनजी व्मवसाम वा कम्ऩनी वा पभाभा गरयएको रगानी मो 
सहकायी ऐनरे तोकेको सभम लबत्र स सॊस्थाभा ष्ट्रपताा ल्माउने व्मवस्था लभराउन ुऩनेछ । मो भाऩदण्ड जायी बएऩलछ 
कुनै लनजी व्मवसाम वा व्माऩारयक पभा वा कम्ऩनीभा शेमय य ऋण रगानी गना ऩाइने छैन । मस भाऩदण्ड 
ष्ट्रवऩरयत गरयएको शमेय तथा ऋण रगानी सॊचारकहरुफाट असरु उऩय गयाई सॊस्थाको कोषभा दान्िरा गना 
रगाइनछे । 
३) आपू सदस्म यहेको ष्ट्रवषमगत सॊघ वा याष्ट्रिम सहकायी वैंक फाहेक कुनै ऩलन सॊस्थारे सभानान्तय अको 
प्रायन्म्बक सॊस्थाभा फचत लनऺेऩ जम्भा गना ऩाउन ेछैन । ष्ट्रवषमगत सॊघ वा सहकायी फैंकभा यान्िएको लनऺऩे 
यकभराई तयरताभा गणना गरयने छ । 
  
 

 

५. सॊचारक य रेिा सलभलतको गठन 




 

१) एकै ऩरयवायवाट एक बन्दा वढी व्मन्ि एउटै सॊस्थाको सॊचारक वा रेिा सलभलतको कुनै ऩदका रालग 
लनवााचनभा उम्भेदवाय हनु ऩाउने छैन । 
२) सॊस्थाहरुभा सन्चफारम गठन गना ऩाइनछैेन। 
३) सॊस्थाफाट लरएको ऋणको बािा नाघेको ऋण य लतनुा वझुाउन ुऩने अन्म यकभ नफझुाएसम्भ य वैंक तथा 
ष्ट्रवन्त्तम सॊस्थाफाट कजाा लरई कारो सूचीभा ऩयेका ब्मन्ि सॊचारक वा रेिा सलभलतको कुनै ऩदभा उम्भेदवाय हनु 
ऩाउने छैन । 
४) सॊचारक सलभलतरे आफ्नो ऩदावलध सभाप्त हनु ुअगावै नमाॊ सलभलतको रालग लनवााचन गयाउन ुऩनेछ । 
५) कुनै ऩलन व्मन्ि बयतऩयु भहानगयऩालरका लबत्र सका एकै प्रकृलतको एक बन्दा फढी सहकायी सॊस्थाको सदस्म 
हनु ऩाउने छैनन । उजयुीका आधायभा बयतऩयु भहानगयऩालरकारे दोहोयो सदस्मता िायेज गना लनदेशन गनेछ । 
६) सॊस्थाको सॊचारक वा रेिा सलभलतको ऩदभा उम्भेदवाय हुॉदा  सदस्मरे आफ्नो नाभ कारो सून्चभा नऩयेको, 
एकाघय ऩरयवायका अन्म व्मन्िरे भनोनमन ऩत्र स दान्िर नगयेको, य आपू सोही प्रकृलतको अन्म सॊस्थाको 
सॊचारक वा रेिा सलभलतको ऩदालधकायी नयहेको बनी भनोनमन ऩत्र सभा उल्रेि गनुा ऩनेछ । 
७) सॊस्थाको ष्ट्रवलनमभभा सॊचारकको ऩदभा उम्भेदवाय हनु सदस्म सदस्महरुका वीच ष्ट्रवबेद हनुे गयी कुनै 
प्रावधान याख्न ऩाईने छैन । तय मस व्मवस्थाफाट सॊस्थाको सॊचारक सलभलतको दोस्रो कामाकार देिी एक 
कामाकार सम्भ लनयन्तय रुऩभा सॊस्थाको सदस्म यही आलथाक कायोवायभा सॊरग्न यहेको व्मन्ि हनु ुऩने व्मवस्था 
गना तथा ऩछाडी ऩयेका भष्ट्रहरा वा लनन्ित सभदुामका व्मन्िहरुको प्रलतलनलधत्व सलुनन्ित गना ष्ट्रवलनमभभा गरयएको 
ष्ट्रवशेष व्मवस्था अन्तगातका ऩदहरुभा सोही लरॊग वा सभदुामका व्मन्िहरुरे भात्र स तोष्ट्रकएको ऩदभा उम्भेदवाय वन स 
य लनवाान्चत हनु वाधा ऩने छैन । 
८) एक व्मन्ि सभान स्तयको कुनै एक सॊस्थाको सलभलतको भात्र स ऩदालधकायी बई काभ गना सक्नेछन  । 
९) कभाचायीहरुको सहबालगताभा कभाचायीहरु भात्र स सदस्म हनु ऩाउन ेगयी सॊचारनभा यहेका सॊस्था फाहेक अन्म 
सॊस्थाको सलभलतको कुनै ऩलन ऩदको लनवााचनभा वहारवारा लनजाभलत कभाचायी, फैंक तथा ष्ट्रवन्त्तम सॊस्थाभा 
कामायत कभाचायीहरु उम्भेदवाय हनु ऩाउने छैनन  । तय मस प्राफधानरे सयकायको रगानी वा सम्ऩन्त्तको 
उऩमोगका कायणफाट सॊचारक सलभलतभा ऩदेन सॊचारकको बलूभका लनवााह गना मस व्मवस्थारे फहारवारा 
लनजाभती कभाचायीराई कुनै फाधा ऩगु्ने छैन । 
१०) सॊचारक सलभलतको अध्मऺ वा अन्म ऩदहरुभा उम्भेदवाय हनुे व्मन्ि सॊस्थाको सॊचारक सलभलतको एक 
कामाकार सम्भ लनयन्तय शमेय सदस्म यही सदस्मको दाष्ट्रमत्व लनवााह गयेको व्मन्ि हनु ुऩनेछ । 
  

६. सॊचारक सलभलतको काभ तथा कताव्म: 
 

ष्ट्रवलनमभभा गरयएको व्मवस्था अन्तगात वा वाहेक देहामका न्जम्भेवायी वहन गने दाष्ट्रमत्व सलभलतको हनुेछ । 
१) सॊस्था वा सॊघ वा फैंकको फचत तथा सम्ऩन्त्तको सयुऺा य सॊयऺण गने न्जम्भेवायी सॊमिु रुऩभा 
सॊचारकहरुको हनुछे । तय फयफझुायथ नगयेको अवस्था सम्भ सॊस्था वा सॊघको सम्ऩन्त्त य दाष्ट्रमत्व सम्फन्धी 
न्जम्भेवायी अन्घल्रो सॊचारकहरुरे सभेत वहन गनुा ऩनेछ । फयफझुायथ बए गयेकोभा सोही फभोन्जभको दाष्ट्रमत्व 
लनवााह गनुा ऩनेछ । 
२) फचत तथा ऋणको कायोवाय गने सॊघ सॊस्थारे साधायण सबाको स्वीकृलतभा फनकेो वचत तथा ऋण नीलतका 
आधायभा एक लनन्ित यकभ सम्भको ऋण प्रवाहभा व्मवस्थाऩनराइ अलधकाय प्रत्मामोजन गये देिी फाहेक ऋण 




 

उऩसलभलतको लसपारयसभा भात्र स सॊचारक सलभलतरे ऋण रगानी गनुा ऩनेछ । ऋण प्रवाहभा प्रष्ट्रिमागत त्र सटुीका 
कायण जोन्िभ उत्ऩन स बएभा सम्फन्न्धत लनणाम गने अलधकायी य प्रालफलधक रुऩरे लसपारयश गने कभाचायी एवॊ 
साभूष्ट्रहक रुऩभा लनणामभा सॊरग्न सलभलतका सफै ऩदालधकायीरे न्जम्भेवायी वहन गनुा ऩनेछ । 
३) लनवााचन बएको १५ ठदन लबत्र स लनधाारयत ढाॊचाभा सॊस्था वा सॊघका सञ्चारक सलभलत य रेिा सलभलतको 
ऩदालधकायीहरुको हारसारै न्िन्चएको पोटो सष्ट्रहत लतन ऩसु्ते नाभ, ऩद, स्थामी ठेगाना, सम्ऩका  पोन य 
ऩत्र साचायको ठेगाना िलु्न े ष्ट्रववयण, एवॊ नागरयकताको प्रभान्णत प्रलतलरष्ट्रऩ बयतऩयु भहानगयऩालरका 
नगयकामाऩालरकाको कामाारमभा ऩेश गनुा ऩनेछ । 
४) प्रायन्म्बक सॊस्थाको सॊचारक सलभलतको लनमलभत फैठक कन्म्तभा भष्ट्रहनाभा एक ऩटक याख्न ु ऩनेछ । 
सलभलतको लनणाम ऩनु्स्तका सयुन्ऺत साथ सॊघ सॊस्थाको कामाारमभा याख्न ेव्मवस्था अध्मऺ य प्रभिु व्मवस्थाऩकरे 
लभराउन ुऩनेछ । प्रत्मेक फैठकको लनणामका फायेभा सॊचारकहरु न्जम्भेवाय हनुेछन  । 
५) सॊचारक य प्रभिु ब्मवस्थाऩकरे उऩमोग गने सेवा सषु्ट्रवधाको व्मवस्था साधायण सबारे ऩारयत गयेको आलथाक 
प्रशासन सम्फन्धी लनमभावरी य स्वीकृत वाष्ट्रषाक वजेट तथा कामािभ फभोन्जभ हनुेछ । साभान्मतमा मस्तो 
सलुफधा प्रचरन वा सॊस्था वा सॊघ वा फैंकको ष्ट्रवन्त्तम ष्ट्रवश्लषेणका आधायभा अस्वबाष्ट्रवक देन्िएभा सभामोजनका 
रालग कामाारम वा ष्ट्रवबागरे आवश्मक लनदेशन ठदन सक्नेछ । लनदेशनको ऩारना गनुा सॊस्था वा सॊघ वा फैंकको 
कताव्म हनुेछ । 
६) सभमभै रेिा ऩयीऺण गयाई साधायण सबा सम्ऩन स गने दाष्ट्रमत्व सॊचारक सलभलतको हनुेछ । ऩदाफलध सभाप्त 
हनु ुकन्म्तभा १५ ठदन अगावै लनवााचनको व्मवस्था लभराउन ुऩने काभको दाष्ट्रमत्व सलभलतको हनुेछ । 
७) शेमय सदस्मता ठदने नठदने अलधकाय सलभलतको हनुछे । सदस्मता ठददा प्रस्ताष्ट्रवत सदस्मको ष्ट्रवस्ततृ ष्ट्रववयण 
लरई अलबरेि याख्न ु ऩने अन्न्तभ दाष्ट्रमत्व सलभलतको हनुेछ । ष्ट्रवलनमभभा बएको व्मवस्था फभोन्जभ सदस्मको 
उत्तयदाष्ट्रमत्व लनवााह नगयेको आधायभा सलभलतरे प्रष्ट्रिमा ऩयुा गयी सदस्मता िायेज गना सक्नेछ । सलभलतरे 
गयेको लनणाम न्चत्त नफझेुभा ३० ठदन लबत्र स सलभलत भापा त साधायण सबाभा ऩनुयावेदन गना सष्ट्रकनछे । सदस्मता 
िायेज सम्फन्धी अन्न्तभ लनणाम ऩनुयावेदनका रालग लनवेदन ठदए ऩलछ फस्ने साधायण सबारे गनेछ । ऩनुयावेदन 
सम्फन्धी लनवेदन साधायण सबाभा ऩेश गने दाष्ट्रमत्व सलभलतको अध्मऺको हनुेछ । 
८) कुनै सदस्मरे सदस्मता छाड्न चाहेभा ६० ठदन अन्घ लरन्ित रुऩभा सलभलतसॉग भाग गनुाऩनेछ । सॊचारक 
सलभलतरे फैठकफाट लनणाम गयी त्मस्तो सदस्मको सम्ऩन्त्त य दाष्ट्रमत्व मष्ट्रकन गयी शेमय यकभ ष्ट्रपताा गनुा ऩनेछ । 
सॊचारक सलभलतरे शमेय यकभ ष्ट्रपताा नगयेभा सो को ऩनुयावेदन सनेु स लनकाम साधायण सबा हनुेछ । 
 

७. रेिा सऩुरयफेऺण सलभलतको गठन य दाष्ट्रमत्व् 
१) सॊस्थाको रेिा सऩुरयफेऺण सलभलत एक जना सॊमोजक सष्ट्रहत ३ सदस्मीम हनुछे । सदस्म लनवाान्चत गदाा 
कन्म्तभा १ जना सदस्म रेिाको ऻान बएको व्मन्ि हनु ुऩनेछ । 
२) रेिा सऩुरयफेऺण सलभलतको गठन शेमय सदस्महरुरे लनवााचनफाट गनेछन  । 
३) सॊस्थाको अध्मऺ य कामाकायी प्रभिुसॉग एकाघयको नाता सम्वन्ध यहेको शेमय सदस्म रेिा सलभलतको 
सॊमोजक वा सदस्म हनु सक्ने छैन । रेिा सऩुरयवेऺण सलभलतका ऩदालधकायीरे अध्मऺसॊगको आफ्नो नाता 
सम्फन्ध वा व्माऩारयक स्वाथा बए नबएको फायेभा सॊचारक सलभलतराइ लरन्ित रुऩभा जानकायी गयाउन ुऩनेछ । 
४) प्रत्मेक सॊस्था वा सॊघ वा फैंकको रेिा सलभलतरे देहामका ष्ट्रवषमभा ऩयीऺण गयी अलनवामा रुऩभा वाष्ट्रषाक 
प्रलतवेदन साधायण सबा य सोको एक प्रलत सम्फन्न्धत कामाारमभा ऩेश गनुा ऩनेछ । 




 

क) ब्मवस्थाऩन ऩयीऺण (िास गयी कभाचायी व्मवस्थाऩन य सम्ऩन्त्तको उन्चत प्रमोग य सॊयऺणका वायेभा) । 
ि) साधायण सबा य ष्ट्रवशेष साधायण सबाको लनणामको कामाान्वमनको अवस्था । 
ग) सॊचारक सलभलतको वैठक, लनणाम य कामाान्वमनको लनमलभतता । 
घ) फचत तथा ऋणको कायोवाय गने सॊस्थाको हकभा ऋण रगानी प्रष्ट्रिमा य सयुऺणको अवस्था । 
ङ) शेमय सदस्महरुराई लनमभानसुाय ठदईएको भनुापा य अन्म थऩ सषु्ट्रवधाहरु । 
च) कामाारम, ष्ट्रवबाग वा सम्वन्न्धत सॊघहरुरे अनगुभन लनयीऺण गदाा देिाईएको कैष्ट्रपमत य सझुावहरुको 
कामाान्वमनको अवस्था । 
छ) सॊस्था वा सॊघ वा फैंकको ऩदालधकायी य प्रभिु कामाकायीरे लरएका ऩारयिलभक, सषु्ट्रवधा य बत्ता सम्वन्धी 
ष्ट्रववयण । 
ज) कभाचायी बनाा प्रकृमा । 
झ) रेिा सऩुरयफेऺण सलभलतरे उल्रेि गना चाहेका अन्म ष्ट्रवषमहरु । 
५) रेिा सऩुरयफेऺण सलभलतरे भालसक आधायभा लनमलभत ऩयीऺण गयी प्रलतवेदन तमाय गनुा ऩनेछ । 
६) रेिा सलभलतको वाष्ट्रषाक प्रलतवेदन लनमलभत वाष्ट्रषाक साधायण सबा वस्न ु बन्दा कन्म्तभा १५ ठदन अगालड 
सॊचारक सलभलतभा ऩेश गनुा ऩनेछ । सॊचारक सलभलतरे वाष्ट्रषाक साधायण सबाको ष्ट्रववयणभा सो प्रलतवेदन 
अलनवामा रुऩभा सभावेश गयी शेमय सदस्महरुराई उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ । 
७) रेिा सलभलतको प्रलतवेदनहरु रेिाऩयीऺकराई रेिाऩयीऺण गनुा अन्घ नै उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ । 
८) प्रत्मेक चौभालसक प्रलतवेदन तमाय गयी सॊचारक सलभलतका अध्मऺ वा कामाकायी प्रभिु भापा त सलभलतभा ऩेश 
गनुा ऩनेछ । 
९) प्राप्त प्रलतवेदन वाये सॊचारक सलभलतराई स्ऩष्ट ऩाना सॊचारक सलभलतको वैठकभा रेिा सऩुरयवेऺण सलभलतका 
सॊमोजक वा लनजको अनऩुन्स्थलतभा कुनै अको सदस्मराई आभन्त्र सण गनुा ऩनेछ । 
१०) अनगुभनको िभभा रेिा सलभलतरे आफ्नो दाष्ट्रमत्व वहन गना नसकेको वा नगयेको ऩाईएभा वा सदस्महरुरे 
लनवेदन ठदएभा प्रभिु प्रशासाष्ट्रकम अलधकृत वा लनजरे तोकेको कभाचायीरे तत्कार अको रेिा सऩुरयफेऺण सलभलत 
गठनका रालग ष्ट्रवशषे साधायण सबा वोराउन लनदेशन ठदन सक्नेछ । 
 

८ साधायण सबा  
१) साधायण सबा सम्ऩन स बएको १५ ठदन लबत्र स सम्फन्न्धत सॊघ सॊस्थारे रेिाऩयीऺणको प्रलतवेदन, कायोवायको 
वाष्ट्रषाक प्रलतवेदन, अध्मऺरे प्रभान्णत गयेको सबाको लनणामका प्रलतलरष्ट्रऩहरु, सदस्महरुको उऩन्स्थलतको ष्ट्रववयण य 
लनवााचन सम्ऩन स बएको बए सॊचारक य रेिा सऩुरयवेऺण सलभलतका ऩदालधकायीहरुको व्मन्िगत ष्ट्रववयण सभेत 
तोष्ट्रकएको ढाॉचाभा सम्फन्न्धत कामाारमभा ऩेश गनुा ऩनेछ । 
२) साधायण सबाको सूचना प्रशायणभा देहामका प्रष्ट्रिमाहरु ऩयुा गनुा सॊघ/सॊस्थाको कताव्म हनुेछ । 
क) साधायण सबा फस्ने सूचना कन्म्तभा १५ ठदन अगालड प्रकाशन य प्रशायण गनुा ऩनेछ । 
ि) ष्ट्रवशेष साधायण सबाको सूचना कन्म्तभा ७ ठदन अगालड प्रकाशन य प्रशायण गनुा ऩनेछ । 
ग) सूचनाका रालग सफै सदस्महरुरे जानकायी ऩाउने भाध्मभको उऩमोग गनुा ऩनेछ । 
घ) प्रकान्शत वा प्रशारयत सूचनाको जानकायी सम्फन्न्धत कामाारमराई सूचना प्रकान्शत बएको लभलतरे ३ ठदन 
लबत्र स लछटो साधन द्वाया गयाउन ुऩनेछ । 
ङ) सूचनाभा सबा फस्ने स्थान, लभलत, सभम, य सबाभा प्रस्ततु हनुे प्रभिु ष्ट्रवषमहरु सभाफेश गनुा ऩनेछ । 




 

च) नमाॉ सॊचारक सलभलत य रेिा सऩुरयफेऺण सलभलत वा रयि ऩदहरुभा लनवााचन गनुा ऩने बए लनवााचन सम्फन्धी 
कामािभको सॊन्ऺप्त ष्ट्रववयण सभेत अलनवामा रुऩभा प्रकाशन वा प्रशायण गनुा ऩनेछ । 
ञ) सबा फस्ने स्थान सॊस्थाको कामाऺ ते्र स लबत्र सको कामाारम ऩरयसय वा नन्जकको सबा हरभा व्मवस्थाऩन गनुा 
ऩनेछ । 
ट) साधायण सबा सॊचारन बन्ड्करो य िन्चारो रुऩभा गयेको ऩाइएभा सम्फन्न्धत नगयकामाऩलरका कामाारमरे 
सचेत गयाउन सक्नछे । सबाभा गरयने िचाको भाऩदण्ड तमाय गयी वाष्ट्रषाक कामािभ तथा वजेटभा सभावेश गने 
साथै िचा गने स्ऩष्ट आधाय, न्जम्भेवायी तथा िचाको सीभा सलभलतफाट ऩूवा लनणाम गयी कामाान्वमन गनुा ऩनेछ । 
५) लनवााचन कामािभभा भतदान अलधकृतका रुऩभा कामाारमरे प्रलतलनलध िटाउन सक्नेछ । 

 

९. लनऺेऩ सॊकरन तथा ऋण प्रवाहको सीभा् 
१) सॊस्थारे लनऺेऩ सॊकरन गने य कजाा प्रवाह गने कामा आफ्नो सदस्महरुका वीचभा भात्र स सीलभत गनुा ऩनेछ । 
तय ष्ट्रवत्तीम लनकामहरुको सलुफधा नऩगेुका ऺेत्र सहरुभा साभान्जक तथा सॊगठठत सॊघ सॊस्थाहरुको वचत लनऺेऩ 
स्वीकाय गना मस प्राफधानरे फाधा ऩमुााएको भालनने छैन । 
२)सॊकलरत लनऺेऩ यकभ सदस्महरुराई ऋण प्रवाह गने काभ फाहेकको प्रमोजनभा प्रमोग गना ऩाइने छैन । 
३) सॊस्था सॊघ य फैंकरे फैंकहरुभा िाता िोरेको य वन्द गयेको जानकायी ७ ठदन लबत्र स ष्ट्रवबाग वा सम्फन्न्धत 
कामाारमभा जानकायी गयाउन ुऩनेछ । 
४) सहकायी सॊस्थारे आफ्नो सदस्मसॊग लनऺेऩ सॊकरन गदाा प्राथलभक ऩूॉन्ज कोषको वढीभा ऩन्र गणुासम्भ भात्र स 
सॊकरन गना सक्नेछ । 
१०. व्माज दय सम्फन्धी व्मवस्था् 
१) साभान्मतमा सॊस्थारे वचत लनऺेऩभा प्रदान गने व्माजदय य ऋण रगानीभा लरने व्माजदयको लनधाायण प्रचलरत 
वजाय दयको आधायभा गनुाऩनेछ। मसयी व्माजदय लनधाायण गदाा सॊस्थारे अन्मत्र सफाट लरएको ऋणको यकभ वा 
सदस्महरुको वचत लनऺेऩभा ठदइने ब्माजदय य सदस्महरुराई प्रवाह गरयने कजाा वा ऋणभा लरइन े औसत 
ब्माजदयको अन्तय ६ प्रलतशत बन्दा वढी हनु े गयी तोक्न ऩाइन े छैन । लरने ठदने व्माज दय सहकायी 
सॊस्थाहरुको वीचभा यहेको चरन चल्तीको दय बन्दा अलधक बएको ऩाइएभा फढी लरने ठदने गयेको व्माज 
वाऩतको यकभ सम्फन्न्धत सदस्मराई ष्ट्रपताा फझुाउन ुऩनेछ । 
२) सॊस्थारे कजाा य लनऺेऩको ब्माज दय लनधाायण गदाा ष्ट्रवबेदकायी व्मवस्था य व्मवहाय गना ऩाईने छैन । लरन े
ठदने व्माज दयभा ष्ट्रवबेद गयेको ऩाइएभा त्मस्तो ष्ट्रवबेदफाट सॊस्थाराई हानी ऩमुााइएको यकभ सॊचारकहरुफाट 
असूर उऩय गरयनेछ । 
३) ष्ट्रवलबन स नाभको लनऺेऩभा ठदइने व्माज दय य ष्ट्रवलबन स कजााभा लरइने व्माज दयको अन्तय ३ प्रलतशत लबत्र स 
कामभ याख्न ुऩनेछ । 
४) लनऺेऩ य कजााको ब्माजदय अलनवामा रुऩरे सॊचारक सलभलतफाट लनणाम गयाई रागू गनुा ऩनेछ । 
५) ब्माजदय ऩरयवतानको सूचना शेमय सदस्महरुको जानकायीका रालग सावाजलनक रुऩभा एक ऩटक प्रकान्शत 
गना सष्ट्रकनेछ । 
६) कजााभा सभ दय तथा चिवृष्ट्रद्ध ब्माज रगाउन ऩाईन ेछैन । 
७) ष्ट्रवलबन स ष्ट्रकलसभका वचतभा ठदइने व्माज दय साधायण सबारे स्वीकृत गयेको वचत नीलत अनसुाय हनुछे । 
 




 

११. लनऺेऩ सॊकरन, ऋण रगानी य व्माज सम्फन्धी जानकायी ऩेश गनुा ऩने् 
१) सॊस्थाको सॊचारक सलभलतरे वचत लनऺेऩ, ऋण रगानी, व्माज लनधाायण आठद ष्ट्रवषमहरुभा आवश्मक शता, 
प्रकृमा तथा कामाष्ट्रवलधहरु स्वीकृत गयी कामाान्वमन गनुा ऩनेछ । 
२) सॊस्थारे लनधाायण गयेको व्माजदयको ष्ट्रववयण सभम सभमभा सम्फन्न्धत कामाारमरे भाग गयेको सभमभा ऩेश 
गनुा ऩनेछ । सॊस्थारे ऩरयवतान गयेको व्माजदय जानकायीका रालग सॊस्थाको कामाारमको सूचना ऩाटीभा टाॉस गनुा 
ऩनेछ । 
 

१२. रेिा याख्न ेप्रणारी्  
सॊस्थाका सदस्महरु वीच राबाॊश ष्ट्रवतयण प्रमोजनको रालग नगद आधायभा व्माज आम रेिा यािी अन्म 
प्रमोजनका रालग प्रोदबावी आधायभा कायोवायको रेिा याख्न ुऩनेछ । नगदभा प्राप्त नबएको व्माजराई ऩाउन ुऩने 
व्माज ष्ट्रहसावभा िचा रेिी व्माज भलु्तवी ष्ट्रहसावभा जम्भा गने व्मवस्था गनुा ऩनेछ । तय मस बन्दा अगाडी मो 
दपा ऩारना नगयेका सॊस्थाहरुरे २०७६ आषाढ भसान्तलबत्र स सभामोजन गरय सक्न ुऩनेछ । 
 

१३. ऋण रगानीका रालग प्रष्ट्रिमा तथा सीभाहरु 
१) सॊस्थारे आफ्नो प्रत्मेक सदस्मराई सॊस्थाको कूर ऩुॉजी कोषको १० प्रलतशतभा नवढाई ऋण प्रदान गना 
सक्नेछ । 
२) उऩदपा (१) फभोन्जभ ऋण प्रदान गदाा ऋण रगानीको उद्देश्म िरुाउन ऩनेछ य सॊस्थाको उद्दशे्म अनसुाय 
स्वीकृत ऩरयमोजनाको आधायभा ऋण रगानी गनुा ऩनेछ । 
३) साभन्मतमा कुनै सदस्मरे लरएको ऋणको सावाॊ य व्माज बिुानी नगयेसम्भ लनजराई ऩनु् ऋण रगानी गना 
ऩाइने छैन । ष्ट्रवशेष ऩरयन्स्थलतभा कायण िरुाई सॊचारक सलभलतको लनणामरे ऋण सॊझौता ऩनुयावरोकन गयी वा 
अल्ऩकालरन रुऩभा थोयै यकभ रगानी हनु ेगयी ऋण ठदन सष्ट्रकनेछ । 
स्ऩष्ट्रष्टकयण् मस दपाको प्रमोजनका रालग कूर ऩुॉजीकोष लबत्र स जम्भा शमेय यकभ, जगेडा कोष, फाॊडपाॊड 
नगयेको राबाॊश, कजाा जोन्िभ व्मवस्था, डुवन्त ऋण कोष, न्स्थयीकयण कोष य घाटाऩूलता कोषको यकभराई 
जनाउने छ । 
४) प्रस्ताष्ट्रवत ऋण यकभ उन्चत सयुऺण हनुे गयी जामजेथा धयौटी वा कुनै सदस्मको धन जभानीभा भात्र स सॊस्थारे 
ऋण रगानी गनुाऩने छ । तय सॊस्थारे जेथा जभानी नबएका सदस्महरुराई कुनै वा केही सदस्महरुको लनऺेऩ 
लधतो यहने शताभा वा सॊस्थाको स्वीकृत नीलत फभोन्जभ लफना लधतो रघ ुऋण रगानी गना वाधा ऩने छैन । 
५) ऋण रगानी गदाा ऋण भाग पायभको उऩमोग, लधतो भलु्माॊकन प्रकृमा, ऋण उऩसलभलतको लसपारयस वा 
न्स्वकृलत य अनभुोदन जस्ता ऩूवा लनधाारयत प्रष्ट्रिमा अवरम्वन गयी ऋण प्रदान गनुा ऩनेछ । 
६) सॊस्थारे जेथा लधतो यािी ऋण रगानी गदाा ऋण लरने सदस्मको आफ्नै वा एकाघयका ऩरयवायका सदस्मको 
नाभको जेथा लधतो यािेय भात्र स ऋण रगानी गनुा ऩनेछ । 
७) सॊस्थावाट प्रवाष्ट्रहत हनु ेसवै प्रकायका ऋण रगानीभा कुर ऩरयमोजना रागतको वढीभा ८० प्रलतशत अॊश 
सॊस्थाफाट य घटीभा २० प्रलतशत अॊश ऋणी सदस्मको स्व–ऩूॊजीफाट व्महोने गयी ऋण रगानी गने व्मवस्था 
लभराउन ुऩनेछ । सदस्महरुराइ घयजग्गा ियीद गना ऋण ठदन ुऩने बएभा कूर भूल्मको फढीभा ४० प्रलतशत 
भात्र स रगानी गना सष्ट्रकनछे । सॊस्था वा सॊघ वा फैकरे कुर ऋण रगानीको २५ प्रलतशतभा नवढ्ने गयी घय 
जग्गाभा कजााको सीभा लनधाायण गनुा ऩनेछ । 




 

८) नेऩार याि फैकफाट सीलभत फैष्ट्रकङ्ग कायोवाय गने स्वीकृलत लरएका सॊस्थाहरुको हकभा ऋण नोक्सानी कोष 
रगामतका व्मवस्थाभा नेऩार याि फैंकरे तोके फभोन्जभ शता ऩारना गना मस भाऩदण्डरे कुनै वाधा ऩमुााएको 
भालनने छैन । 
९) रु. १० राि बन्दा भालथको कुर ऩरयमोजना रागत लनधायण गदाा सॊस्थागत भूल्माॊकनकतााहरुफाट य अन्मभा 
कुनै एक सॊचारक, ऋण उऩ सलभलत सदस्म य ब्मवस्थाऩकको साभषु्ट्रहक टोरीरे भूल्माॊकन गनुा ऩनेछ । 
१०) सॊस्थारे आफ्नो सदस्मको शेमय प्रभाणऩत्र स लधतो जभानी यािी कजाा प्रवाह गना ऩाउने छैन । 
११) सॊस्था दताा हुॊदाका फित यहेका सदस्म फाहेक अन्मको हकभा सदस्मको रुऩभा तीन भष्ट्रहनासम्भ सॊस्थाभा 
लनमलभत फचत गये ऩलछ भात्र स कजाा प्रवाह गना सष्ट्रकनेछ । 
१२) साधायण सबाको स्वीकृलतभा कजाा प्रवाह सम्फन्धी प्रशासलनक िचाका रालग वढीभा १ (एक) प्रलतशतसम्भ 
व्मवस्थाऩन शलु्क लरने फाहेक कजाा प्रवाहको नाभभा अन्म कुनै शलु्क लरएको ऩाइएभा सम्फन्न्धत सदस्मराइ 
ष्ट्रपताा गयाउने य सॊचारक सलभलतराई सचेत गयाइनछे । 
१३) सॊस्थारे ऋण रगानी गदाा घट्दो दयभा ब्माज ष्ट्रहसाव गनुा ऩनेछ । व्माज ऩून्जॉकयण गना ऩाइने छैन । 
१४) लधतो वाऩतको सम्ऩन्त्त सॊस्थाको नाभभा दृष्ट्रष्टवन्धक वा योक्का गयाइ याख्न ुऩनेछ । सॊचारक वा अन्म कुनै 
व्मन्ि नाभभा याख्न ऩाइन ेछै यन । 
 

१४. सलभलतका सदस्मरे ऋण लरॊदा ऩारन गनुा ऩने भाऩदण्ड: 
 

१) सॊस्थाका सॊचारक तथा रेिा सऩुरयवेऺण सलभलतका ४९ प्रलतशत बन्दा वढी ऩदालधकायीहरुराई एकै 
अवलधभा ऋण रगानी गना ऩाइन े छैन। सॊस्थाभा आवश्मकता बन्दा फढी तयरता यहेको अवस्थाभा छोटो 
अफलधको ऋण रगानी गना बने मो व्मवस्थारे फाधा ऩने छैन। 
२) सॊस्थाको सॊचारक सलभलत, रेिा सलभलत, ऋण उऩ–सलभलतका ऩदालधकायी तथा व्मवस्थाऩकरे लरएको 
ऋणको ष्ट्रववयण फाष्ट्रषाक रुऩभा नगय कामाऩालरका कामाारमभा ऩेश गनुाऩनेछ । 
३०. ऋणको वलगाकयण् सॊस्थारे आफ्ना सदस्मराई ऋण रगानी गदाा नेऩार याि फैंकफाट सीभलत फैष्ट्रकङ्ग 
कायोवाय गने य याष्ट्रिम सहकायी फैंकको हकभा नेऩार याि फैंकको लनदेशन अनसुाय य अन्म सॊस्थाहरुको हकभा 
देहाम वभोन्जभ ऋण नोक्सानी कोषको व्मवस्था गनुाऩनेछ ।  
  

१ असर ऋण:  बािा ननाघेको              १ प्रलतशत 
२ शॊकास्ऩद ऋण:  १ वषा सम्भ बािा नाघेको       ३५ प्रलतशत 
३ ियाव ऋण:     १ वषा बन्दा फढी बािा नाघेको  १०० प्रलतशत 
 

 

 

 

१५. ऩेश्की लरन नऩाइने्  
१) सॊस्थाका सञ्चारक, व्मवस्थाऩक, य रेिासलभलतका ऩदालधकायीहरुराई काभ य ऩेश्की पछ्र्मोटको सभम 
लसभा नतोकी ऩेश्की ठदन ऩाइने छैन । 
२) उऩदपा (१) ष्ट्रवऩरयत व्मन्िगत प्रमोजनका रालग लरएको ऩेश्की यकभराई ऋण सयह भानी अलधकतभ 
व्माज सष्ट्रहत असूर उऩय गनुा गयाउन ुऩनेछ । 




 

 

१६. तयरता सम्फन्धी व्मवस्था् 
१) फचत तथा ऋण सम्फन्धी कायोवाय गने प्रत्मेक सॊस्थारे कूर लनऺेऩ यकभको कन्म्तभा १५ प्रलतशत यकभ 
तयरता याख्न ुऩनेछ । नगद भौज्दात, फैंक भौज्दात, सयकायी ऋण ऩत्र सभा गरयएको रगानी य सहकायी फैंक 
तथा वचत तथा ऋण सहकायी सॊघभा यहेको लनऺेऩ यकभराई तयरताको रुऩभा गणना गरयनेछ । 
२) प्रत्मेक भष्ट्रहनाको अन्न्तभ ठदनराई आधाय भानी तयरताको गणना गनुा ऩनेछ । 
 
१७ तयरता सम्वन्न्ध व्मवस्था् 
१) फचत तथा ऋणको कायोवाय गने प्रत्मेक सॊस्थारे कुर लनऺेऩ यकभको कन्म्तभा १५ प्रलतशत यकभ तयरता 
याख्न ुऩनेछ । नगद भौज्दात, फैंक भौज्दात, सयकायी ऋणऩत्र सभा गरयएको रगानी य सहकायी फैंक तथा वचत 
तथा ऋण सहकायी सॊघभा यहेको लनऺेऩ यकभराई तयरताको रुऩभा गणना गरयनछे ।  
२) प्रत्मेक भष्ट्रहनाको अन्न्तभ ठदनराई आधाय भानी तयरताको गणना गनुाऩनेछ । 
 

१८. सॊयन्ऺत ऩूॉजी ष्ट्रपताा कोष् 
१) सॊयन्ऺत ऩूॉजी ष्ट्रपताा कोषको यकभ सदस्महरुराई फाॊडपाॊड गयी बिुानी गनाका रालग सॊस्थासॊग प्रत्मेक 
सदस्मरे गयेको कायोवायको रेिाको ष्ट्रववयणको आधायभा गने व्मवस्था लभराउन ुऩनेछ । 
२) उऩबोिा सहकायी सॊस्था तथा अन्म उत्ऩादनभूरक सहकायी सॊस्थाको हकभा सॊस्थासॊग गयेको ियीद तथा 
ष्ट्रविी कायोवाय य शमेय रगानीका अलतरयि अन्म कायोफाय बए सो सभेत जोडी औषत अनऩुात यकभ लनकारी 
गणना गनुा ऩनेछ । 
 

१९. राबाशॊ ष्ट्रवतयणभा प्रलतवन्ध्  
सहकायी सॊस्थारे सॊस्थाको अन्घल्रो वषा सम्भको िदु सॊन्चत नोक्सान ऩयुा नबएसम्भ सदस्महरुराई राबाॊश 
वाड्न ऩाईने छैन । ऐनरे तोके बन्दा फढी हनुे गयी कुनै ऩलन नाभभा शमेय सदस्महरुराई राबाॊश फाड्न ऩाइन े
छैन । 
 

२०. लनष्कृम सॊघ सॊस्था् 
 

(१) रगाताय २ (दईु वषा देन्ि वाष्ट्रषाक साधायण सबा नगने सहकायी सॊघ सॊस्थाहरुको ष्ट्रववयण सावाजलनक गने 
व्मवस्था नगय कामाऩालरका कामाारमरे लभराउने छ । 
(२) लनमलभत रुऩभा रेिाऩयीऺण नगयाउन,े लनधाारयत सभमभा साधायण सबा सम्ऩन स नगने, सहकायीका भूल्म य 
लसद्धान्तहरु, प्रचलरत ऐन, लनमभ य ष्ट्रवबागरे जायी गयेको लनदेशन एवॊ भाऩदण्ड तथा ष्ट्रवलनमभको ऩरयऩारना 
नगयेसम्भ त्मस्तो सॊघ सॊस्थाहरुराई नेऩार सयकायफाट उऩरव्ध गयाइने सेवा सलुफधाहरु उऩरब्ध गयाइने छैन। 
 

(३) दईु वषा बन्दा फढी अफलधसम्भ वाष्ट्रषाक साधायण सबा नगने सॊघ सॊस्थाहरु लनष्कृम सॊस्थाहरुको सूचीभा 
सभावेश गरयनेछ । मस्तो सूचीभा ऩयेकाहरुको प्रष्ट्रिमा ऩमुााई दताा िायेज गरयनछे। सॊस्था िायेजी य ष्ट्रवघटनको 
कामा कामाारमरे प्रत्मेक वषा अलनवामा रुऩभा गनुाऩनेछ । 
 

२१. दताा िायेजीको जानकायी गयाउने्  




 

कामाारमरे सहकायी सॊस्थाहरुको दताा िायेजी य ष्ट्रवघटनको जानकायी सम्फन्न्धत सॊघहरुराई ठदनेछ । 
 

२२. सहकायी सॊस्थाहरुको गणुात्भकता फषृ्ट्रद्ध सम्फन्धी व्मवस्था् 
 

१) एकै ऺेत्र स वा स्थानभा एकै प्रकृलतका धेयै सॊस्थाहरु छन बन ेत्मस्तो सॊस्थाहरुको एकीकयणराई प्रोत्साहन गना 
भहानगय लबत्र सका दईु वा दईु बन्दा फढी सहकायी सॊस्थाहरुरे एकीकयण गना चाहेभा सॊस्थाहरुरे साष्ट्रवकभा 
स्वीकृलत ऩाई कायोवाय गरययहेका कामाऺ ेत्र स गाभ्ने गयी एकीकयण स्वीकृलत ठदन सष्ट्रकनेछ । 
 

२३. अनगुभन सम्फन्धी प्रष्ट्रिमा य न्जम्भेवायी् 
१) कामाारमरे सॊघ सॊस्थाको अनगुभन गदाा अनसूुची १ भा उल्रेि बए फभोन्जभको ढाॊचाको पायभ प्रमोग गनुा 
ऩनेछ । 
२) कामाारम फाट सॊघ सॊस्थाको लनयीऺण गना आउने कभाचायीरे भाग गयेका सम्ऩूणा ष्ट्रववयणहरु उऩरव्ध गयाउन ु
सॊघ सॊस्थाका ऩदालधकायी एवॊ सम्फन्न्धत कभाचायीको कताव्म हनुेछ । 
३) अलधकाय प्राप्त सहकायीका सहकायी सॊघहरुरे सभेत अनगुभन कामाभा उऩदपा (१) फभोन्जभको ढाॉचाको 
पायभ उऩमोग गनुा ऩनेछ । आपूरे सम्ऩन स गयेको अनगुभनको ष्ट्रववयणको एक प्रलत सम्फन्न्धत कामाारमराई 
सभेत उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ । 
४) अनगुभनभा सॊरग्न कभाचायी वा ऩदालधकायीरे सो को प्रलतवेदन सम्फन्न्धत कामाारमभा काभ सम्ऩन स बएको 
लभलतरे ७ ठदन लबत्र स ऩेश गरयसक्न ुऩनेछ । 
५) गन्म्बय प्रकृलतका आलथाक अलनमलभतता बएको ऩाइएभा अनगुभनकताारे २४ घण्टा लबत्र स लरन्ित रुऩभा 
सम्फन्न्धत प्रभिु प्रशासाष्ट्रकम अलधकृतराई जानकायी गयाउन ुऩनेछ । 
६) प्राप्त अनगुभन प्रलतवेदनका आधायभा कामाारमरे ७ ठदन लबत्र स सधुायको प्रष्ट्रिमा अन्घ फढाउन सम्फन्न्धत 
सॊस्था, सॊघराई लरन्ित जानकायी ठदन ुऩनेछ । सधुाय प्रष्ट्रिमाभा लनदेशनको रुऩभा ऩत्र साचाय गने वा न्जम्भेवाय 
ऩदालधकायीहरुराई कामाारमभा उऩन्स्थत गयाई सधुायको कामामोजना लरन े वा अटेय गयेभा कानूनी उऩचाय य 
भाऩदण्ड फभोन्जभका कामावाही अन्घ फढाउने काभ प्रभिु प्रशासाष्ट्रकम अलधकृतको न्जम्भेवायी हनुेछ । 
९) लनमलभत रुऩभा कामामोजना फनाई अनगुभनको कामा सॊचारन गनुा ऩनेछ।  
 

 

२४. कायवाही सम्वन्धी प्राफधानहरु्  
तथ्मऩयक जानकायी प्राप्त बएभा वा अनगुभनको िभभा ऩाइएका देहामका गॊलबय प्रकृलतका त्र सटुीहरु वा अलनमलभत 
कायोवायका रालग देहाम फभोन्जभको कायवाही हनुेछ्– 
क) अनगुभन कामाभा सहमोग नगयेभा कायोवाय योक्का गरयनेछ । 
ि) शमेय सदस्महरुराई लनमभानसुाय ठदन सष्ट्रकन ेराबाॊश वाहेक अन्म यकभ ष्ट्रवतयण गयी अस्वस्थ्म प्रलतस्ऩधाा 
गयेको ऩाईएभा राबाॊश वाहेकको यकभ सॊचारक सलभलतका ऩदालधकायीहरुफाट दाभासाष्ट्रहका दयरे असरु उऩय 
गयी सॊस्थाको कोषभा दान्िरा गयाईनेछ । 
ग) फाष्ट्रषाक दईु कयोड बन्दा कभको फाष्ट्रषाक कायोवाय गने सॊस्थाको कामाकायी प्रभिु वाहेक अन्म सॊचारकरे 
सहकायी ऐन लफऩरयत ऩारयिलभक लरएको ऩाईएभा सो यकभ असूर उऩय गरय सॊघ/सॊस्थाको कोषभा दान्िरा 




 

गयाइनेछ। तोष्ट्रकए वभोन्जभको सभम लबत्र स यकभ दान्िर नगयेभा सॊस्थारे साॉवा य व्माज सभेत असूर उऩय 
गनेछ । 
घ) कामाकायी प्रभिुको ऩारयिलभक लनधाायण गदाा सॊचारक सलभलतवाट लनणाम गयी साधायण सबावाट अनभुोदन 
गयाउन ुऩनेछ । लनणाम य अनभुोदन सम्वन्धी ष्ट्रववयण ऩेश नगयेभा लरएको ऩारयिलभक लनमलभत वा असूर उऩय 
गनुा गयाउन ुऩनेछ । 
ङ) प्रचलरत कानून य ष्ट्रवबागवाट जायी भाऩदण्डहरु ऩारना नगयेको ऩाईएभा सॊस्था वा सॊघरे प्राप्त गने सषु्ट्रवधाहरु 
योक्का गरयनेछ । 
च) कामा ऺेत्र स फाष्ट्रहयका व्मन्िराई सदस्मता ठदने तथा गैय सदस्मसॊग कायोवाय गने सॊस्थाको फैक िाता योक्का 
गने, सावाजलनक सूचना प्रकान्शत गयी सवासाधायणराई मस्ता सॊस्थासॊग कायोवाय नगना सजग गयाउन,े 
अलनमलभतता गयेको सूचना सावाजलनक गने य प्रचलरत कानून फभोन्जभ थऩ कायवाही गरयनेछ । 
छ) लनऺेऩ वाऩत सॊकलरत यकभ अन्मत्र स रगानी गयेको ऩाइएभा उद्देश्म ष्ट्रवऩरयत काभ गयेको कसयुभा प्रचलरत 
कानून फभोन्जभ कायवाही गरयनेछ । 
  
२५. ष्ट्रवऻाऩन भापा त सदस्मता लफस्ताय गनाभा प्रलतवन्ध्  
सॊस्थारे सावाजलनक रुऩभा उऩहाय मोजना यािी वा आकषाक ष्ट्रवऻाऩन गयी शेमय ष्ट्रविी, वचत सॊकरन य ऋण 
प्रवाह गना ऩाउने छैन । मस भाऩदण्डको प्रलतकूर हनु ेगयी ष्ट्रवऻाऩन वा सूचना वा दृश्म साभाग्री प्रकाशन वा 
प्रसायण गयेभा प्रचलरत कानून फभोन्जभ ठगीको कसयुभा कायवाही हनुेछ । तय सॊस्थाको भहत्वऩूणा लनणाम, 
ष्ट्रवषम य गलतलफलधका वायेभा सदस्महरु तथा आभ नागरयकराई जानकायी गयाउन सूचना तथा िव्म दृश्म प्रकाशन 
तथा प्रशायण गना मस दपारे वाधा ऩ¥ुमाएको भालनने छैन । सहकायी सम्फन्धी जनचेतना अलबफषृ्ट्रद्ध हनुे गयी 
प्रशायण वा प्रकाशन गने सहकायी जागयण सम्फन्धी लनमलभत ऩत्र सऩलत्र सका, येलडमो य टेलरलबजनका कामािभ 
सॊचारनभा सहमोग य सहकामा गना फाधा ऩने छैन । 
 

२६. कायोवाय योक्का याख्न सष्ट्रकने्   
सहकायी लसद्धान्त, सहकायी ऐन, लनमभ, प्रचलरत काननु य मो भाऩदण्ड, ऩरयऩत्र स य लनदेशन ऩारना नगने 
सॊस्था, सॊघको िाता य कायोवाय योक्का याख्न सष्ट्रकनेछ । 
 

 

 

२७. कायवाहीका रालग रेन्ि ऩठाईने्  
देहामका कुनै कामा वा कामाहरुराई सहकायी ऐन, लनमभ ष्ट्रवऩरयत प्रकयणका रुऩभा लरई सॊचारक सलभलतका 
ऩदालधकायीहरु य व्मवस्थाऩकराई सहकायी ऐन फभोन्जभ कायवाही गरयनेछ । 
क) गैय सदस्मसॊग कायोवाय गयेभा वा सदस्मनै नफनाई कायोवाय गयेभा । 
ि) कामा ऺेत्र स वाष्ट्रहयका व्मन्ि वा लनकामराई सदस्म फनाएभा । 
ग) मो भाऩदण्ड जायी बए ऩलछ भाऩदण्ड ष्ट्रवऩरयत फचत लनऺेऩको यकभ नीन्ज व्मवसामभा रगानी गयेभा । 
घ) लनजी प्रमोजनका रालग अनलधकृत रुऩभा सॊचारकहरुरे कोषको अऩचरन गयेभा । 
ङ) साधायण सबा नफोराई य लनवााचन प्रष्ट्रिमा ऩयुा नगयी आपूिशुी सॊचारक वा रेिा सलभलतको ऩदालधकायी 
थऩघट गयेभा । 




 

च) सम्फन्न्धत लनकामफाट इजाजत लरइ भात्र स गनुा ऩने कामा वा कायोवाय इजाजत नलरइ सॊचारन गयेभा । 
छ) ऩटक ऩटक भ्रभ लसजाना हनुे आकषाक ष्ट्रवऻाऩन/सूचना भापा त सदस्म ष्ट्रवस्ताय वा कायोवाय फढाउन ेकाभ 
गयेभा । 
ज) एकै प्रकृलतका एक बन्दा फढी सॊस्थाको ऩदालधकायी बई काभ गने गयेको ऩाइएभा । 
झ) अनलधकृत रुऩभा सॊस्थाको कायोवायभा सॊरग्न यहेको ऩाइएभा । 
ञ) कामाऺ ते्र स फाष्ट्रहय फसोफास गने व्मन्ि सॊस्थाको सॊचारक सलभलत वा रेिा सलभलतको ऩदालधकायी बएको 
ऩाइएभा । 
२८. आचायसॊष्ट्रहता सम्फन्धी व्मवस्था् 
१) सॊस्था/सॊघरे सहकायी भूल्म य लसद्धान्तहरु एवॊ प्रचलरत सहकायी ऐन तथा लनमभावरी, भाऩदण्ड तथा 
ष्ट्रवलनमभावरीभा आधारयत बै सॊस्था/सॊघको ऩदालधकायी य सदस्महरुरे ऩारना गनुा ऩने आचायसॊष्ट्रहता तमाय गयी 
रागू गनुा ऩनेछ । 
२) उऩदपा (१) फभोन्जभ रागू बएको आचायसॊष्ट्रहता सॊस्था/सॊघका ऩदालधकायी य सदस्महरुरे अलनवामा रुऩभा 
ऩारना गनुा ऩनेछ । 
३) आचाय सॊष्ट्रहताभा उल्रेि नबएभा ऩलन देहामका भाऩदण्डहरुको ऩारना गनुा प्रत्मेक व्मन्िको दाष्ट्रमत्व 
हनुेछ्– 
क) सॊस्थाका ऩदालधकायीहरु अन्म कुनै ऩलन सॊस्थाको ऩदालधकायीभा फहार यहन ऩाउने छैन । एक बन्दा फढी 
सॊस्थाको ऩदालधकायी बएको ऩाइएभा सॊस्थारे त्मस्ता ऩदालधकायीराई तत्कारै लनरम्फन गयी सम्फन्न्धत 
कामाारमभा जानकायी ऩठाउन ुऩनेछ । 
ि) एक व्मन्ि भहानगय लबत्र सका सभान प्रकृलतका एक भात्र स सॊस्थाको सदस्म बई सहकायीको भूल्म य लसद्धान्त 
फभोन्जभ आफ्नो सॊस्था प्रलत प्रलतफद्ध यहन ु ऩनेछ । भहानगय लबत्र सका एक बन्दा फढी सभान प्रकृलतका उही 
कायोवाय गने सॊस्थाभा सदस्म बएको ऩाइएभा एक बन्दा फढी सॊस्थाको सदस्मता लरने त्मस्ता व्मन्िको सदस्मता 
ऩलछल्रो ऩटक सदस्मता ठदने सॊस्थारे िायेज गनुा ऩनेछ । 
 

२९. सहकायी सॊस्थाको कामाारम सम्फन्धी व्मवस्था् 
१) सॊस्थाको कामाारम तोष्ट्रकएको कामाऺ ेत्र स लबत्र स स्थाऩना गनुा ऩनेछ । 
२) कामाारमको स्थाऩना फढी शेमय सदस्महरु फसोफास गने ऺेत्र सभा गनुा ऩनेछ । 
३) एकै प्रकृलतको सॊस्थाको कामाारम यहेको बवन वा घयभा अको सॊस्थाको कामाारम स्थाऩना गना ऩाइने छैन । 
एउटै बवन वा घयभा एक बन्दा फढी एकै प्रकृलतको सॊस्थाहरुको कामाारम बएभा ऩलछ िोलरएको सॊस्थाको 
कामाारम अन्म उऩमिु ठाॉउभा साना कामाारमरे लनदेशन ठदन सक्नेछ । 
४) सॊस्था/सॊघको कामाारम स्थाऩना गयेको ७ ठदन लबत्र स कामाारमको लनयीऺण गना नगय कामाऩालरकाको 
कामाारमराई लरन्ित रुऩभा जानकायी गयाउन ुऩनेछ । 
५) सॊस्था/सॊघको कामाारम सानुा ऩदाा सम्फन्न्धत कामाारमको अलग्रभ स्वीकृलत लरई भात्र स साना सष्ट्रकनछे । 
कामाारम सयेको सावाजलनक रुऩभा जानकायी गयाउन उऩमिु सॊचाय भाध्मभको उऩमोग गनुा ऩनेछ । कामाारम 
स्थाऩना बएको स्थान वा कामाारम सयेको स्थानका वायेभा सम्फन्न्धत सफै सयकायी कामाारमहरुराई लरन्ित 
रुऩभा ७ ठदन लबत्र स जानकायी गयाउन ुऩनेछ । 
 




 

३०. साइन फोडा याख्न ेसम्फन्धी व्मवस्था् 
१) प्रत्मेक सॊस्था/सॊघरे दताा प्रभाणऩत्र सभा उल्रेि बए वभोन्जभ सॊस्थाको नाभ, दताा नम्फय, दताा लभलत, 
बौगोलरक कामाऺ ते्र स य दताा बएको कामाारमको नाभ सभेत िरुाई नेऩारी बाषा देवनागयी लरष्ट्रऩभा साईन वोडा 
रेिी सॊस्था/सॊघको कामाारमभा सवैरे देख्न ेठाॉउभा याख्न ुऩनेछ । 
२) सहकायीको साइन फोडाभा एकरुऩता ल्माउनको रालग याष्ट्रिम सहकायी सॊघरे लनणाम गये अनरुुऩ साइन 
फोडाको यॊग हल्का हरयमोभा सेतो अऺयरे रेन्िएको वा लफषमगत केन्रीम सॊघरे तोकेफभोन्जभ हनुऩुनेछ । 
 

३१. सदस्म वडाऩत्र स सम्फन्धी व्मवस्था्  
सॊस्था/सॊघको कामाारमभा सफैरे देन्िने गयी सदस्म फडाऩत्र स याख्न ुऩनेछ । 
 

३२. कायोफायको रेिा अध्मावलधक रुऩभा याख्न ेय भालसक ष्ट्रववयण कामाारमभा ऩठाउने्  
१) सहकायी सॊस्थारे आफ्नो सम्ऩूणा कायोफाय तथा सॊस्थागत ष्ट्रववयण, सूचना य तथ्माॊकहरु सहकायी तथा गरयफी 
सम्फन्धी ब्मफस्थान सूचना प्रणारी (COPOMIS) भा प्रष्ट्रवष्ट्रष्ट गरय अध्मावलधक गनुा ऩनेछ ।   
२) कम््मटुयभा अलबरेि याख्न ेगयेका सॊस्थाहरुरे आलथाक तथा प्रशासलनक अलबरेिहरु भालसक रुऩभा भरुण गयी 
प्रभान्णत गयी याख्न ुऩनेछ।भालसक कायोवायको ष्ट्रववयण सदस्महरुको जानकायीको रालग सॊघ सॊस्थाको कामाारमभा 
प्रकान्शत गनुा ऩनेछ । 
३) सहकायी सॊस्थाहरुरे अनसूुची–२ फभोन्जभको ढाॉचाभा प्रत्मेक भष्ट्रहना बिुान बएको लभलतरे ७ ठदन लबत्र स  
ष्ट्रववयण ऩेश गनुा ऩनेछ।तय वाष्ट्रषाक रु. १ कयोड बन्दा वढी फचत तथा ऋणको कायोवाय गने सहकायी 
सॊस्थाहरुरे प्रत्मक लतन भष्ट्रहनाभा अनसूुची–२ भा उल्रेन्ित  ष्ट्रववयणहरुको छुट्टा छुटै्ट अनसूुची सभेत तमाय गरय 
ऩेश गनुा ऩनेछ।सभमभै ष्ट्रववयण दान्िरा नगने सॊस्थाराई प्रचलरत कानून फभोन्जभ ऩटकै ष्ट्रऩछछे रु २५००।– 
सम्भ जरयवाना गयीनेछ । 
 

३३. सूचना प्रशायण गरयने्  
कुनै सॊस्था/सॊघका सलभलत, ऩदालधकायी वा कभाचायीरे प्रचलरत कानून,मो भाऩदण्ड वा थऩ लनदेशन, स्वीकृत 
ष्ट्रवलनमभ य सहकायीका लसद्धान्त य भूल्महरु ष्ट्रवऩरयतका काभ कायवाही गयेको ऩाइएभा सोको ष्ट्रववयण सष्ट्रहत 
सॊचारकराई सभम सीभा सष्ट्रहत काभ कायवाही य कायोवाय सछमाउन ठदएको लनदेशन कामाान्वमन नबएभा 
बयतऩयु भहानगयऩालरका, नगय कामाऩालरकाको कामाारमरे सोको सूचना सॊचाय भाध्मभफाट सम्फन्न्धत सफैराई 
जानकायी गयाई सनु्चत वा सचेत गयाउन सक्नछे । 
 

 

३४. सम्ऩन्त्त िरयद ष्ट्रवष्ट्रि गदाा ऩायदन्शाता अऩनाउन ुऩने्  
सहकायी सॊस्थारे अचर सम्ऩन्त्त ियीद वा लफिी गदाा साधायण सबाको लनणाम, लनधाारयत ियीद लफिी प्रष्ट्रिमा, 
घटाघट वा फढाफढको प्रष्ट्रिमाफाट सॊस्थाराई फढी पाइदा हनु सक्ने अवस्था य सदस्महरुको गनुासो नआउन े
गयी ऩायदन्शाताको प्रणारी अफरम्फन गनुा ऩनेछ । सॊस्थारे घय जग्गा रगामत अचर सम्ऩन्त्त ियीद लफिी गदाा 
ऩायदशॉ प्रष्ट्रिमा अवरम्फन गये नगयेको साथै प्रचलरत भूल्म फाट घटी फढी गयी सॊस्थाको अष्ट्रहत गये नगयेको 
वायेभा अनगुभन गयी नगय कामाऩालरका कामाारमरे आवश्मक लनदेशन ठदन सक्नेछ । 
 

३५. सॊस्था सॊचारनक िभभा सहकायी सम्फन्धी अलबभनु्िकयण तालरभ लरन ुऩने् 




 

१) वाष्ट्रषाक १ कयोड बन्दा वढीको कायोवाय गने वचत तथा ऋण सहकायी सॊस्था य वचत तथा ऋणको 
कायोवाय गने अन्म सहकायी सॊस्थाका सॊचारक सलभलत य रेिा सऩुरयवेऺण सलभलतका कन्म्तभा ५० प्रलतशत 
ऩदालधकायीहरुरे मो भाऩदण्ड जायी बएको ६ (छ) भष्ट्रहनालबत्र स सॊस्था व्मवस्थाऩन, सहकायी रेिाऩारन य 
रेिाऩयीऺण सम्फन्धी तालरभ लरन ुऩनेछ । सॊचारक सलभलत य रेिा सलभलतको नमाॉ लनवााचन बएको ६ भष्ट्रहना 
लबत्र स ऩारै ऩारो मस अन्घ तालरभ नलरएका ऩदालधकायीहरुराई उऩयोि तारीभ लरने व्मवस्था सॊस्थारे लभराउन ु
ऩनेछ । शहयी ऺेत्र सका सॊस्थाहरुरे मो व्मवस्थाको ऩारना अलनवामा रुऩभा गनुा ऩनेछ । 
२) उऩदपा (१) फभोन्जभको तालरभ लरए नलरएको ष्ट्रववयण सम्फन्न्धत कामाारमरे भाग्न सक्नेछ । मस 
सम्फन्धभा कामाारमरे ठदएको लनदेशनको ऩारना गनुा सफै सॊस्थाहरुको दाष्ट्रमत्व हनुछे । 
 

३६. नगद भौज्दातको सयुन्ऺत व्मवस्थाऩन गनुा ऩने् 
१) वचत तथा ऋणको कायोवाय गने प्रत्मेक सॊघ/सॊस्था/फैंकरे आफ्नो कामाारमभा यहने न्मूनतभ नगद 
भौज्दात, भागास्थर नगद य कायोवाय काउन्टयको ष्ट्रवभा गनुा ऩनेछ । 
२) उऩदपा (१) फभोन्जभ ष्ट्रवभा गरयएको बन्दा वढी यकभ कामाारमभा भौज्दात याख्न ऩाइन ेछैन । 
३) नगद यकभ फैंकभा जभा नगयी नगदै कायोवाय गने य कुनै सॊचारक वा शमेय सदस्म वा कभाचायीरे प्रमोग 
गना ऩाइने छैन । 
 

३७. फचत तथा ऋणको ष्ट्रवन्त्तम कायोवाय गने सॊस्थारे गना नहनु ेकाभहरु् 
क) वासरत वाष्ट्रहयको कायोवायहरु (जस्तै प्रलततऩत्र स, जभानत आठद) । 
ि) सदस्महरुराई अलधष्ट्रवकषा कजाा प्रवाह । 
ग) ब्माऩारयक उद्देश्मरे घय जग्गाको िरयद ष्ट्रवष्ट्रि तथा सॊचारकहरुको रगानीभा िोलरएको लनजी उद्योग 
व्मवसामभा रगानी । 
घ) स्ऩष्ट नीलत अनसुाय गरयन ेरघ ुकजाा कामािभ फाहेक ष्ट्रवना सयुऺणभा कजाा प्रवाह । 
ङ) सनुचाॉदी य शेमय प्रभाणऩत्र स लधतो यािी कजाा प्रवाह । 
च) चन्ल्त िाता सॊचारन गने । 
छ) एकभषु्ट ३ वषा बन्दा फढी अवलधको आफलधक लनऺऩे स्वीकाय गने । 
ज) ष्ट्रवदशी भरुाको कायोवाय वा भरुा ष्ट्रवलनभम । 
झ) न्चठ्ठा तथा उऩहाय मोजना सॊचारन । 
ञ) कामाऺ ेत्र स फाष्ट्रहयका य सदस्म फाहेकका व्मन्ि तथा लनकामसॉगको कायोवाय । 
 

३८. सम्ऩन्त्त शषु्ट्रद्धकयण लनवायण ऐन लनमभको कामाान्वमन् 
१) ष्ट्रवन्त्तम कायोवाय गने सहकायीका सॊघ सॊस्थाहरुरे सम्ऩन्त्त शदु्धीकयण लनवायण ऐन, २०६४ य लनमभावरी, 
२०६६ भा बएका व्मवस्थाहरु अलनवामा रुऩभा ऩारना गनुा गयाउन ुऩनेछ । 
२) ष्ट्रवन्त्तम कायोवाय गने सॊस्था/सॊघरे आफ्ना प्रत्मेक सदस्मको स्ऩष्ट रुऩभा अलबरेि याख्न ुऩनेछ । 
३) नेऩार याि फैंक, ष्ट्रवन्त्तम जानकायी इकाइभा ऩठाउन ु ऩने ष्ट्रववयण लनमलभत य लनयन्तय रुऩभा ऩठाउने 
व्मवस्थाका रालग प्रत्मेक ष्ट्रवन्त्तम कायोवाय गने सहकायी सॊस्था, सॊघ य फैंकरे सॊचारक सलभलतको लनणाम 
फभोन्जभ कामाान्वमन अलधकृत तोक्न ुऩनेछ । 




 

४) मस सम्फन्धभा सम्फन्न्धत लनकामरे गने अनसुन्धान वा भाग गयेको ष्ट्रववयणहरु उऩरब्ध गयाई लनमभन गने 
कामाभा सहमोग गनुा सफै सॊस्था/सॊघको कताव्म हनुेछ । 
 

३९. सहकायीका लसद्धान्त य भलु्म् 
१. अन्तयााष्ट्रिम सहकायी भहासॊघरे प्रलतऩादन गयेको य ष्ट्रवश्वव्माष्ट्रऩ रुऩभा प्रमोगभा ल्माइएका सहकायीका लसद्धान्त 
य भूल्महरुको ऩारना गनुा सफै सॊस्था, सॊघका लनवाान्चत तथा लनमिु ऩदालधकायीहरु एवॊ प्रत्मेक सदस्महरुको 
प्रभिु कताव्म हनुेछ । सहकायीका लसद्धान्त य भूल्महरुको प्रमोगका रालग लनयन्तय रुऩभा आफ्ना सदस्महरुराई 
जानकायी ठदन े गयी सचेतनाका कामािभहरु सॊचारन गनुा सहकायीका न्जम्भेवाय ऩदालधकायीहरुको न्जम्भेवायी 
हनुेछ।  
 

 २. सहकायी सॊघ/सॊस्थाका सॊचारक सलभलतरे मस भाऩदण्डभा गरयएको व्मवस्थाहरुको ऩारनाका रालग 
भाऩदण्ड जायी बएऩलछ फस्ने साधायण सबाभा ष्ट्रवलनमभ सॊसोधनका रालग प्रस्ताव ऩेश गयी ऩारयत गयाई 
कामाान्वमन गयाउन ुऩनेछ । साधायण सबाफाट ष्ट्रवलनमभ ऩरयभाजान नगयेभा ष्ट्रवलनमभभा गरयएको व्मवस्थाहरु मस 
भाऩदण्डसॉग फान्झएभा भाऩदण्डका आधायभा ष्ट्रववादको लनयाकयण गरयनेछ । 
 

४०. ष्ट्रवलनमभ सॊशोधन नगरयने्  
१) सॊस्थाको प्रायन्म्बक साधायण सबारे ष्ट्रवलनमभ सॊशोधन गना सक्ने छैन । 

२) साधायण सबाभा ष्ट्रवलनमभ सॊशोधन वा ष्ट्रवलनमभ ऩनुरेिन प्रस्ताफ गनुा ऩूवा सम्फन्न्धत कामाारमफाट प्रचलरत 
कानून, सहकायी भाऩदण्ड य लनदेशन फभोन्जभ बए नबएको फायेभा सैद्धान्न्तक सहभलत लरनऩुनेछ।ऩूवा सहभलत 
नलरइ गरयएको ष्ट्रवलनमभ सॊशोधन वा ष्ट्रवलनमभ ऩनुरेिन प्रचलरत कानून, ष्ट्रवबागरे जायी गयेको भाऩदण्ड य लनदेशन 
फभोन्जभ नबए प्रभिु प्रशासकीम अलधकृत वा लनजरे तोकेको कभाचायीरे सो प्रावधान अस्वीकृत गना सक्नेछ। 

 

४१. सॊस्था वा सॊघ एष्ट्रककयण सम्फन्धी व्मवस्था्  
सहकायी ऐन फभोन्जभ दईु वा दईु बन्दा वढी सॊस्थाहरुको एष्ट्रककयण गदाा देहाम फभोन्जभको प्रकृमा अऩनाउन ु
ऩनेछ । 

१) एष्ट्रककयण हनु चाहन े सम्फन्न्धत सॊस्थाको साधायण सबाको दईु लतहाइ वहभुतफाट सॊस्था एकष्ट्रकयण गने 
सम्फन्धभा लनणाम गने य लनणामभा देहामका ष्ट्रवषमहरु सभावेश हनु ुऩनेछ । 

क) एष्ट्रककृत सॊस्थाको नाभ एष्ट्रककृत हनु ेसॊस्था भध्मे कुन सॊस्थाको नाभ याख्न ेहो वा नमाॊ नाभ के याख्न ेहो सो 
को उल्रेि गने य सॊस्थाको कामाारम कहाॉ यहने हो ठेगाना सभेत उल्रेि गने । 

ि) एष्ट्रककृत सॊस्थाको कामा ऺेत्र स कलत यहने हो सो एष्ट्रकन गने । कामा ऺते्र स एष्ट्रकन गदाा भाऩदण्डभा यहेको 
व्मवस्थाको अनसुयण गने । 

ग) कुन कुन सॊस्थासॊग एष्ट्रककयण गने हो सो उल्रेि गने । 

घ) कुन सॊस्थाको ष्ट्रवलनमभ स्वीकाय गने हो वा नमाॉ ष्ट्रवलनमभ तजुुंभा गने वा कुनै ष्ट्रवलनमभभा सॊशोधन गने हो 
उल्रेि गने । 

ङ) सम्फन्न्धत सॊस्थाको शमेय ऩूॉन्जको यकभ, ष्ट्रवलनमभभा व्मवस्था बए फभोन्जभका कोषभा यहेको यकभभा 
एष्ट्रककृत सॊस्थाभा के कसयी सभावेश गने य उऩमोग गने तरयका (जस्तै् एष्ट्रककृत हनुे सॊस्थाहरुको शमेय ऩूॉन्जको 
यकभ य सॊस्थाको ष्ट्रवलबन स कोषभा यहेको यकभ तथा सदस्म सॊख्मा साभान्मतमा असभान हनु्छन ।) 




 

च) सॊस्थाको सम्ऩन्त्त एष्ट्रककृत सॊस्थाभा के कसयी प्रमोग गने य दाष्ट्रमत्वहरु के कसयी बिुानी गने सो सम्फन्धी 
ष्ट्रवषम । 

छ) अन्म आवश्मक ष्ट्रवषम । 
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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 ;+Vof M–      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– 

 

!@_ ;+: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 उऩ ;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 भखु्म laifox? M– 
============================================   ==================================== 

===========================================   ==================================== 

============================================   ==================================== 
 

 

!^_ ;+:yfsf] at{dfg shf{ k|s[lt jf lsl;dx? -Aofhb/ ;lxt_ M– 

lzif{s b/ lzif{s b/ 

    

    

    

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

lzif{s b/ lzif{s b/ 

    

    

!*_ lgDg sf/f]jf/x? u/] gu/]sf] M– ;'grfFbL shf{, uNnf shf{, rNtL vftf, cf]=8L=shf{, cfˆg} 

z]o/sf] ;'/If0fdf C0f nufgL, 3/ hUuf lsga]r M 

 

 

!(_ 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] औसत 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];'lrdf 

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 lja/0f k]z u/] gu/]sf] M 

#@_ ;+:yfn] C0f pk;ldltsf] l;kmf/L;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] k|df0fLt u/]sf] 

;efsf 

lg0f{osf] k|ltlnlk, ;b:ox?sf] pkl:ylt lja/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] lja/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}g M 

 

#(_ ;+rfnsx?n] ;+:yfaf6 pkef]u ul//x]sf] lalQo tyf cGo ;'lawfx? M– 

 

 

$)_ ;+:yfaf6 shf{ k|jfx ubf{ dfu ul/g] sfuhftx?, lwtf] d'Nof+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/at{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/ lals|sf 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], gubsf] lhDd]jf/L af+8kmf+8 

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] ;f+rf]sf] lhDd]jf/L Sofl;o/ / Aoj:yfksn] lng]   u/]    gu/]sf] . 

 

 

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

lja/0f M– 

 

 

%)_ ;+:yfsf at{dfg ;+rfnsx? ;dfgfGt/ ;xsf/L ;+:yf, a}+s tyf lalQo ;+:yfsf] ;+rfns 

kbdf ;d]t axfn ePsf] eP To;sf] lja/0f M– 

 

 

pNn]lvt ljifox? tyf hfgsf/L o; ;+:yfsf] cflwsfl/s JolQm÷JolQmx?;+u ;+sng ePsf] xf] elg  

 

;lx ug]{ cflwsfl/s JolQmsf] gfd M 

    x:tfIf/ M 

 

lg/LIf0f 6f]nLsf] gfd kb x:tfIf/ 
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३ 

४ 

५  
 

ldlt M 
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..........................  सहकारी ससं्था लिलमटेड, भरतपरु महानगरपालिका, वाडड न.ं..... 

लचतवन 

प.सं. :-                                                                                               लमलत :- 

च.नं. :-                                                                                                                                                                                                 संस्था दताड नं. :- 

श्री भरतपुर महानगरपालिका, 

नगर कायडपालिकाको कायाडिय 

सहकारी तथा रोजगार प्रवर्द्डन शाखा 




 

भरतपरु, लचतवन | 

लबषय:- ...............................मलहनाको मालसक कायड लबबरण पठाएको बारे | 

यस ससं्थाको लमलत २०७...........................मलहना सम्मको मालसक कारोबारको लबबरण दहेाए बमोलजम पसे गरेको छु |  
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