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सहकारी नियमावली‚ २०७५ 

 

िेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नमनत 

                                                    २०७६।१।२३ 
सहकारी ऐि‚ २०७४ को दफा १४९ ले ददएको अनिकार प्रयोग गरी िेपाल सरकारले 

देहायका नियमहरू बिाएको छ । 

पररच्छेद-१ 

प्रारशभिक 

१. संशिप्त िाम र प्रारभि : (१) यी नियमहरूको िाम "सहकारी नियमावली‚ २०७५" रहेको 

छ । 

(२) यो नियमावली तरुुन्त प्रारभि हिुेछ । 

२. पररिाषा : ववषय वा प्रसङ् गले अको अर्थ िलागेमा यस नियमावलीमा‚- 

(क)  "ऐि" िन्नाले सहकारी ऐि‚ २०७४ सभझि ुपछथ । 

(ख) "कजाथ" िन्नाले चलअचल सभपशि नितो‚ बन्िक वा अन्य आवश्यक 

सरुिण वा जमाित नलई वा िनलई सहकारी संस्र्ाले सदस्यलाई 

ददएको कजाथको सााँवा‚ ब्याज र हजाथिा रकम सभझि ुपछथ ।  

(ग) “कजाथ असलुी न्यायानिकरण” िन्नाले नियम 4२ बमोशजम गठि हिुे 

कजाथ असलुी न्यायानिकरण सभझि ुपछथ । 

(घ) "कजाथ सूचिा केन्र" िन्नाले नियम 3७ बमोशजमको सहकारी कजाथ 

सूचिा केन्र सभझि ुपछथ । 

(ङ) "बचत तर्ा कजाथ सरुिण कोष" िन्नाले ऐिको दफा 101 

बमोशजमको सहकारी बचत तर्ा कजाथ सरुिण कोष सभझि ुपछथ । 

(च) “ववशिविकृत सहकारी सङ घ” िन्नाले ऐिको दफा 9 बमोशजम गठि 

हिुे ववशिविकृत सहकारी सङ घ सभझि ुपछथ । 
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(छ)  "व्यवस्र्ापक" िन्नाले सहकारी संस्र्ाको व्यवस्र्ापक सभझि ुपछथ र 

सो िब्दले महाप्रबन्िक वा प्रमखु कायथकारी अनिकृतलाई समेत 

जिाउाँछ । 

(ज)  “संस्र्ागत पूाँजी” िन्नाले संस्र्ा वा सङ घको पनछल्लो आनर्थक वषथको 

जगेडा कोष र घाटा पूनतथ कोषको रकम  सभझि ुपछथ ।  

 

पररच्छेद-२ 

संस्र्ा गठि, दताथ तर्ा सञ्चालि 

३. संस्र्ाको गठि : (१) ऐिको दफा ३ को उपदफा (५) बमोशजम पेिागत सङ्गठिका 

आिारमा संस्र्ा गठि गदाथ देहायका ितथ बन्देजहरू पूरा िएको हिु ुपिेछ :- 

(क)  प्रचनलत कािूि बमोशजम दताथ िएको पेिागत सङ्गठिका सदस्यहरू 

मात्र सदस्य हिु ुपिे‚ 

(ख)  संस्र्ाको कायथिेत्र बढीमा एक शजल्ला हिु ुपिे‚ 

(ग)  एक शजल्लामा आफ्िो पेिागत सङ्गठिको एकमात्र प्रारशभिक 

संस्र्ा गठि िएको हिु ुपिे । 

(२) संस्र्ा दताथ गदाथ सभबशन्ित पेिागत सङ्गठिको नसफाररस संलग्ि गिुथ     

पिेछ ।  

(३) एकसय जिािन्दा कम कमथचारी‚ शििक वा प्राध्यापकहरू कायथरत रहेको 

कायाथलयमा संस्र्ा गठि गदाथ त्यस्तो कायाथलयमा कभतीमा तीस जिाको स्र्ायी दरबन्दी 

स्वीकृत िई कायथरत रहेको हिु ुपिेछ । 

(४) उपनियम (३) बमोशजम ववद्यालय, ववश्वववद्यालय वा सङ्गदठत संस्र्ाको 

आिारमा गठि हिुे संस्र्ामा त्यसमा कायथरत प्राध्यापक‚ शििक वा कमथचारी सदस्य हिु 

सक्िेछि।् 
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(५) ववद्यालय, ववश्वववद्यालय वा सङ्गदठत संस्र्ामा कायथरत प्राध्यापक‚ शििक वा 

कमथचारीले यस नियम बमोशजम गठि हिुे एकै प्रकृनतको कुिै एकमात्र संस्र्ामा सदस्यता 

नलि सक्िेछ।  

(६) यस नियम बमोशजम दताथ िएका संस्र्ाहरूले देहायका कायथहरू मात्र गिथ 

सक्िेछि ्:- 

(क) सदस्यहरूबाट ववनियममा तोवकएको सीमासभमको मानसक बचत 

सङ्कलि गिे‚ 

(ख) खण्ड (क) बमोशजम सङ्कनलत बचत रकम सदस्यहरूलाई ऋण 

तर्ा सापटीको रूपमा पररचालि गिे‚  

(ग) सदस्यहरूको बौविक ववकास, कला एवं सावहत्यका िेत्रमा 

रचिात्मक कायथ  गिे । 

(७) यस नियम बमोशजमका संस्र्ाको गठि तर्ा अन्य व्यवस्र्ा मन्त्रालयबाट 

स्वीकृत कायथववनि बमोशजम हिुेछ ।  

४. ववशिविकृत सहकारी सङ घको गठिको ितथ तर्ा सो को सञ्चालि : (1) ववशिविकृत 

सहकारी सङ घ गठि गदाथ देहायका ितथ बन्देजहरू पूरा िएको हिु ुपिेछ :- 

(क) आवेदक संस्र्ाहरूको संयकु्त िेयर पूाँजी कभतीमा पन्र करोड 

रुपैयााँ हिु ुपिे‚  

(ख) आवेदक संस्र्ाहरूको संयकु्त संस्र्ागत पूाँजी कभतीमा तीि करोड 

रुपैयााँ हिु ुपिे‚  

(ग) आवेदक संस्र्ाहरूले खररद गरेको सङ घको िेयर पूाँजी कभतीमा 

एक करोड रुपैयााँ हिु ुपिे‚ 

(घ) आवेदक संस्र्ाहरू घाटामा गएको हिु िहिुे । 
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(2) उपनियम (1) को खण्ड (ग) बमोशजम आवेदक संस्र्ाले खररद गिे 

िेयरको रकम संस्र्ाको प्रार्नमक पूाँजी कोष र बचतको अिपुात कभतीमा एक बराबर 

पन्र कायम गरी जगेडा कोष र िेयर पूाँजीबाट मात्र खररद गिुथ पिेछ ।   

(३) ववशििीकृत सहकारी सङ घको सञ्चालि प्रविया देहाय बमोशजम हिुेछ  :- 

(क)  जिु उदे्दश्यका लानग सो सहकारी सङ घ गठि िएको हो सोही 

कायथ मात्र गिुथपिे, 

(ख)  ववशििीकृत सहकारी सङ घको कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा 

पररयोजिा सञ्चालि गिुथ पूवथ प्रचनलत कािूि बमोशजम अिमुनत, 

स्वीकृनत वा इजाजत नलिपुिे िए नलएर मात्र सञ्चालि गिुथपिे । 

(४) ववशििीकृत सहकारी सङ घ गठि गदाथ स्व-रोजगारी तर्ा मूल्य िङृ् खलामा 

योगदाि परु् याउिे गरी वस्तकुो सञ्चय‚ प्रिोिि‚ बजारीकरण र नियाथतमूलक कायथवविेषका 

आिारमा समेत गठि गिथ सवकिेछ ।  

५. सहकारी बैङ कको गठि सभबन्िी व्यवस्र्ा : (१) सबै प्रदेिको प्रनतनिनित्व हिुे गरी 

कभतीमा  पााँचसय एक वटा संस्र्ा वा सङ घहरु आपसमा नमली सहकारी बैङ कको गठि 

गिथ सक्िेछि ्। 

(२) उपनियम (१) बमोशजम गठि हिुे सहकारी बैङ कको िेयर पूाँजी िेपाल राष्ट्र 

बैङ कले तोवकददए बमोशजम हिुेछ । 

(३) उपनियम (१) बमोशजम सहकारी बैङ कको गठिको लानग आवेदि ददिे 

संस्र्ा वा सङ घहरूले देहायको ितथ पूरा गरेको हिु ुपिेछः- 

(क) आवेदक संस्र्ा वा सङ घको संयकु्त िेयर पूाँजी कभतीमा तीि अबथ 

रुपैयााँ हिुपुिे‚ 

(ख) आवेदक संस्र्ा वा सङ घको संयकु्त संस्र्ागत पूाँजी कभतीमा पचास 

करोड रुपैयााँ हिुपुिे र 
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(ग) आवेदक संस्र्ा वा सङ घ ववगत तीि वषथदेशख निरन्तर िाफामा 

सञ्चालि िएको हिुपुिे । 

(४) सहकारी बैङ क गठि गदाथ रावष्ट्रय सहकारी महासङ घको समेत नसफाररस 

आवश्यक पिेछ । 

६. संस्र्ा वा सङ घ दताथको दरखास्तको ढााँचा र पेि गिुथपिे वववरण : (१) ऐिको दफा 

१४ को उपदफा (१) बमोशजम रशजष्ट्रार वा रशजष्ट्रारबाट अनिकारप्राप्त अनिकारीसमि 

संस्र्ा वा सङ घ दताथ गिथका लानग अिसूुची-१ को ढााँचामा दरखास्त ददि ुपिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोशजम संस्र्ा वा सङ घ दताथका लानग दरखास्त ददाँदा ऐिको 

दफा १४ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोशजमको प्रनतवेदि अिसूुची-२ को 

ढााँचामा र खण्ड (ग) बमोशजमको वववरण अिसूुची-३ को ढााँचामा दरखास्तसार् संलग्ि 

गरी पेि गिुथ पिेछ ।  

(३) उपनियम (१) बमोशजम संस्र्ा दताथका लानग दरखास्त ददाँदा ऐिको दफा 

१४ को उपदफा (२) मा उशल्लशखत कागजातका अनतररक्त देहायका वववरण समेत 

संलग्ि गिुथ पिेछ :- 

(क)  प्रारशभिक िेलाका निणथयहरू‚  

(ख) अिसूुची-४ को ढााँचामा व्यावसावयक कायथयोजिा‚ 

(ग)  अिसूुची-५को ढााँचामा सदस्यबाट िेयर पूाँजी तर्ा प्रवेि िलु्क 

बापत सङ् कनलत रकमको िरपाई‚ 

(घ)  अिसूुची-६ को ढााँचामा तदर्थ सञ्चालक सनमनतका सदस्यहरूको 

वववरण‚  

(ङ)  अिसूुची-७ को ढााँचामा स्व-घोषणा पत्र‚ 

(च)  अिसूुची-८ को ढााँचामा अनिकार प्रत्यायोजि पत्र‚ 
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(छ)  आवेदकहरूले वविागले तोके बमोशजम कभतीमा एक ददवसीय पूवथ-

सहकारी शििा प्राप्त गरेको प्रमाण पत्र‚ 

(ज)  आवेदकहरूको िेपाली िागररकता प्रमाण-पत्र वा रावष्ट्रय 

पररचयपत्रको प्रनतनलवप‚ 

(झ) पेिागत सङ्गठिका आिारमा दताथ हिुे संस्र्ाको हकमा त्यस्तो 

पेिागत संगठिको आविताको पररचयपत्रको प्रनतनलवप, 

(ञ)  संस्र्ाको कायथिेत्रनित्र बसोबास गरेको पषु्ट्याइाँ हिुे प्रमाण‚ 

(ट)  आवेदकहरू प्रत्येकले संस्र्ाको कायथयोजिा बमोशजमको सेवा 

उपयोग गिे  आिार ।  

(४) उपनियम (१) बमोशजम सङ घ दताथ गिथको लानग दरखास्त ददाँदा 

दरखास्तसार् देहायका कागजात तर्ा वववरण संलग्ि गिुथपिेछ :- 

(क)  उपनियम (३) को खण्ड (क), (ख),  (घ) र (च) मा उशल्लशखत 

कागजात, 

(ख)  िेयर पूाँजी तर्ा प्रवेि िलु्कबापत सदस्यहरूबाट सङ्कनलत रकम 

बैङ क वा वविीय संस्र्ा सभबन्िी प्रचनलत कािूि बमोशजम 'क' 

वगथको ईजाजत प्राप्त बैङ कमा खाता खोली रकम जभमा गरेको 

बैङ क िौचर, 

(ग)  अिसूुची-९ बमोशजम आवेदक संस्र्ा वा सङ घको वववरण, 

(घ)  केन्रीय ववषयगत सहकारी सङ घको हकमा रावष्ट्रय सहकारी 

महासङ घको नसफाररस । 

(५) सरकारी बैङ क दताथ गिथको लानग दरखास्त ददाँदा देहायका वववरण संलग्ि  

गिुथ पिेछ :- 
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(क)  अिसूुची-१० को ढााँचामा नियम 5 मा उशल्लशखत न्यूितम 

सङ््या पगु्ि ेआवेदक संस्र्ा वा सङ घको सदस्य सङ््या‚ िेयर 

पूाँजी‚ संस्र्ागत पूाँजी र वविीय अवस्र्ा खलु्िे वववरण,  

(ख)  उपनियम (२) का सारै् उपनियम (३) को खण्ड (क), (ख),  

(घ), (च) र उपनियम (४) को खण्ड (ख) मा उशल्लशखत 

कागजात । 

(६) उपनियम (१) बमोशजम ववशििीकृत सङ घ दताथ गिथको लानग दरखास्त ददाँदा 

देहायका वववरण संलग्ि गिुथ पिेछ :- 

(क)  अिसूुची-११ को ढााँचामा आवेदक संस्र्ाको ववषय‚ सदस्य 

सङ््या‚ िेयर पूाँजी‚ संस्र्ागत पूाँजी र कारोबार खलु्िे वववरण, 

(ख)  उपनियम (२), उपनियम (३) को खण्ड (क), (ख), (घ), (च) र 

उपनियम (४) को खण्ड (ख) मा उशल्लशखत कागजात । 

७. बचत तर्ा ऋण सहकारी संस्र्ा दताथको मापदण्ड : (१) महािगरपानलका वा 

उपमहािगरपानलकाको हकमा प्रत्येक वडामा रहेको जिसङ््याका आिारमा प्रत्येक पााँच 

हजार जिसङ््यामा एउटा संस्र्ामा िबनेिे गरी, िगरपानलकाको हकमा प्रत्येक दईु 

हजार जिसङ््यामा एउटा संस्र्ामा िबनेिे गरी र गाउाँपानलकाको हकमा प्रत्येक पााँच 

सय जिसङ् ् यामा एउटा संस्र्ामा िबनेिे गरी बचत तर्ा ऋणको मु् य कारोबार गिे 

संस्र्ा दताथ गररिेछ ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजम संस्र्ाको सङ््या नििाथरण गदाथ महािगरपानलका 

तर्ा उपमहािगरपानलकामा शजल्लानित्र कायथिेत्र सीनमत िएका तर्ा वडानित्र कायाथलय 

रहेका र गाउाँपानलका वा िगरपानलकाको हकमा सभबशन्ित गाउाँपानलका वा 

िगरपानलकानित्र कायथिेत्र सीनमत िएका नछमेक वा बसोबासको साझा बन्ििमा दताथ 

गररएका बचत तर्ा ऋणको मु् य कारोबार गिे संस्र्ाहरूको मात्र आिार नलइिेछ । 
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(३) उपनियम (१) र (२) बमोशजमको मापदण्डिन्दा बढी िएका बचत तर्ा 

ऋणको मु् य कारोबार गिे संस्र्ाहरू तीि वषथनित्र नियम ३९ बमोशजम एकीकरण 

िइसक्ि ुपिेछ ।  

८. दताथको प्रार्नमकता : सङ घको दताथका लानग एकिन्दा बढी निवेदि परेमा रीतपूवथक दताथ 

िएको पवहलो निवेदिलाई प्रार्नमकता ददइिेछ । 

९. दताथको प्रमाण पत्र : (१) ऐिको दफा १५ बमोशजम दताथ िएको संस्र्ा वा सङ घलाई 

रशजष्ट्रार वा रशजष्ट्रारबाट अनिकार प्राप्त अनिकारीले अिसूुची-१२ को ढााँचामा दताथको 

प्रमाण-पत्र ददि ुपिेछ । 

 (२) यस नियमावलीमा अन्यत्र जिुसकैु कुरा लेशखएको िएतापनि कुिै एक 

स्र्ािीय तहमा मात्र कायथिेत्र िएको संस्र्ा िए त्यस्तो कायथिेत्र रहेको स्र्ािीय तहको 

कािूि बमोशजम, एक िन्दा बढी स्र्ािीय तहका कायथिेत्र िएको संस्र्ा िए सभबशन्ित 

प्रदेिको कािूि बमोशजम र अन्तरप्रदेि कायथिेत्र िएको संस्र्ा िए सङ घमा ऐि र यस 

नियमावली बमोशजम दताथ हिु ुपिेछ। 

१०. सहकारी संस्र्ाको कायथिेत्र : (१) ऐिको दफा १८ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) 

बमोशजम संस्र्ाको कायथिेत्र सदस्यको सीप‚ पेिा र प्रकृनत समेतबाट फरावकलो िेत्र 

आवश्यक पिे देशखएमा एक स्र्ािीय तहसभम हिुेछ । 

(२) उपनियम (१) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनि प्रस्ताववत कायथिते्रको 

कुिै वडामा संस्र्ाका आवेदकहरूको बसोबास ििएको िए त्यस्तो वडा कायथिेत्रमा 

समावेि गररिेछैि ।  

(३) ऐिको दफा १८ को उपदफा (३) बमोशजम कायथिेत्र ववस्तार गदाथ 

देहायका वविेष व्यावसावयक आवश्यकताको आिार नलि ुपिेछ :- 

(क) उत्पादिको सङ् कलि‚ सञ्चय‚ प्रिोिि सवुविाका दृविले न्यूितम 

आयति (िोल्यमु) कायम गिथ आवश्यक िएको‚ 
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(ख) निशित िौगोनलक िेत्रसभम उत्पादि िेत्र कायम िएको‚ 

(ग) नसाँचाइ सवुविा‚ प्राववनिक रेखदेख‚ रोगव्यानि नियन्त्रणका दृविले 

उपयकु्त एकाई कायम गिुथपिे िएको‚ 

(घ) सेवाको माग‚ प्रनतएकाई लागत‚ सञ्चालि खचथ‚ व्यवस्र्ापकीय 

रेखदेख‚ शस्र्र सभपशिको उपयोग समेतबाट कायथिेत्रको ववस्तार 

आवश्यक िएको । 

तर संस्र्ाको मौजदुा कायथिेत्रमा सदस्यता एवं 

व्यावसावयक सेवा ववस्तारको मिानसब स्तर हानसल ििएसभम 

त्यस्तो संस्र्ाको कायथिेत्र ववस्तार गिुथ हुाँदैि ।  

(४) ऐि तर्ा यस नियमावली बमोशजम संस्र्ाको कायथिेत्र ववस्तार गदाथ देहायको 

प्रविया पूरा गिुथ पिेछ :- 

(क) मौजदुा कायथिेत्रमा संस्र्ाको सदस्यता एवं सेवा ववस्तारको 

लेखाजोखा गररएको‚  

(ख) र्प गररिे कायथिेत्रमा संस्र्ाको सेवा माग िएको‚ 

(ग) ऐिको दफा ३२ को उपदफा (१) ववपरीत दोहोरो सदस्यता हिु े

अवस्र्ा िरहेको सनुिशित गररएको,  

(घ) ववनियम संिोििको प्रविया पूरा िएको । 

(५) ऐि प्रारभि हुाँदाका बखत सञ्चालिमा रहेका संस्र्ाहरूको कायथिेत्र कायम 

गिे प्रयोजिको लानग त्यस्ता संस्र्ाहरूले पेि गिे कायथ सञ्चालि प्रनतवेदिमा ऐिको दफा 

१८ को उपदफा (५) मा उशल्लशखत वववरणहरूको अनतररक्त देहायका वववरण समेत 

संलग्ि गिुथ पिेछ :-  
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(क) मौजदुा कायथिेत्रमा संस्र्ाका िाखा कायाथलय‚ सेवा केन्र वा 

सभपकथ  केन्र अिसुारको सञ्चालि खचथ‚ कारोबार र िाफा 

िोक्सािको वववरण‚ 

(ख) मौजदुा कायथिेत्रको प्रदेि‚ शजल्ला‚ स्र्ािीय तह र वडा अिसुार 

सदस्यहरूको िाम‚ र्र‚ ठेगािा‚ िेयर र बचतको वववरण‚ 

(ग) मौजदुा कायथिेत्रमा संस्र्ाले सञ्चालि गरेका उद्योग‚ लगािी र 

व्यावसावयक सेवा सवुविाहरूको प्रदेि‚ शजल्ला‚ स्र्ािीय तह र वडा 

अिसुारको वववरण । 

(६) ऐिको दफा १८ को उपदफा (६) को खण्ड (क) बमोशजम सहकारी 

संस्र्ाको मौजदुा कायथिेत्रनित्रको प्रदेि¸ शजल्ला¸ स्र्ािीय तह र वडा शझकी कायथिेत्र 

घटाउिे निदेिि ददाँदा शझवकिे कायथिेत्रिररको गरी जभमा सदस्य सङ् ्याको पन्र 

प्रनतितिन्दा कम सदस्य सङ् ्या िएको हिु ुपिेछ । 

(७) ऐिको दफा १८ को उपदफा (६) को खण्ड (ख) बमोशजम सहकारी 

संस्र्ाको मौजदुा कायथिेत्रनित्रको प्रदेि¸ शजल्ला¸ स्र्ािीय तह र वडा शझकी कायथिेत्र 

घटाउिे निदेिि ददाँदा शझवकिे कायथिेत्रिररको गरी पााँच करोड रुपैयााँ वा जभमा 

कारोबारको पन्र प्रनतितमा जिु घटी हनु्छ सोिन्दा कम व्यावसावयक सेवा सञ्चालि 

िएको देशखएको हिु ुपिेछ । 

स्पिीकरण : यस उपनियमको प्रयोजिको लानग “कारोबार” िन्नाले संस्र्ा वा 

सङ घले सञ्चालि गरेको व्यावसावयक वियाकलापहरूमा पनछल्लो आनर्थक वषथसभममा 

पररचानलत बचतको दावयत्व र पनछल्लो आनर्थक वषथको सदस्यतफथ को खररद वा नबिी 

कारोबारको जोड सभझि ुपछथ । 

११. संस्र्ा वा सङ घको वगीकरण : (१) ववषयगत आिारमा संस्र्ा वा सङ घको वगीकरण 

देहाय बमोशजम हिुेछ :- 
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(क)  उत्पादक संस्र्ा वा सङ घ : कृवष, दगु्ि, शचया, कफी, उख,ु जिुार, 

सपुारी, जडीबटुी, बीउनबजि, मौरीपालि, तरकारी तर्ा फलफूल, 

पिपुन्छीपालि र माछापालि वविेषका ववषयगत र अगवुाबाली 

एवम ्उत्पादिको योजिा समेतका आिारमा अन्य उत्पादिमूलक 

संस्र्ा वा त्यस्ता संस्र्ाहरूको वहत प्रविथिका लानग गठि िएका 

सङ घ । 

(ख)  उपिोक्ता संस्र्ा वा सङ घ : उपिोक्ता िण्डार,  ववद्यतु,् सञ्चार र 

स्वास््य वविेषका ववषयगत र प्रार्नमक आवश्यकता एवम ्सेवाको 

योजिासमेतका आिारमा अन्य उपिोगजन्य संस्र्ा वा त्यस्ता 

संस्र्ाहरूको वहत प्रविथिका लानग गठि िएका सङ घ । 

(ग)  वविीय संस्र्ा वा सङ घ : बचत तर्ा ऋणको मात्र कारोबार गिे 

संस्र्ा वा त्यस्ता संस्र्ाहरूको वहत प्रविथिका लानग गठि िएका 

सङ घ । 

(घ)  श्रनमक संस्र्ा वा सङ घ : हस्तकला, खाद्य पररकार, गैरखाद्य 

औद्योनगक उत्पादि, िोजिालय र श्रम करार वविेषका ववषयगत र 

सीप वा श्रमको वविेषता एवम ् स्वरोजगारीको योजिा लगायत 

अन्य श्रममा आिाररत संस्र्ा वा त्यस्ता संस्र्ाहरूको वहत 

प्रविथिका लानग गठि िएका सङ घ । 

(ङ)  बहउुदे्दश्यीय संस्र्ा वा सङ घ : उत्पादि,  उपिोग, वविीय र श्रम 

वा सीपमा आिाररत स्वरोजगारीका सेवासमेत सञ्चालि गिे 

बहउुदे्दश्यीय संस्र्ा वा त्यस्ता संस्र्ाहरूको वहत प्रविथिका लानग 

गठि िएका  सङ घ । 
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 (२) उपनियम (१) को खण्ड (क), (ख) र (ग) मा उशल्लशखत ववषयमा 

ववशििीकरण, आम प्रचलि र अभ्यासको ववकासिमसमेतको आिारमा िेपाल सरकारले 

िेपाल राजपत्रमा सूचिा प्रकािि गरी र्प ववषय तोक्ि सक्िेछ ।  

(३) सङ घको वगीकरण देहाय बमोशजम हिुेछ :- 

(क)  उपनियम (१) को खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ) मा उशल्लशखत 

ववषय वविेषका ववषयगत शजल्ला‚ प्रदेि र केन्रीय सङ घहरू‚ 

(ख)  उपनियम (१) को खण्ड (ङ) मा उशल्लशखत बहउुदे्दश्यीय शजल्ला, 

प्रदेि र केन्रीय सङ घ,  

(ग)  शजल्ला र प्रदेि सहकारी सङ घहरू‚  

(घ)  ववशििीकृत सङ घहरू र 

(ङ)  रावष्ट्रय सहकारी महासङ घ ।  

तर यसमा लेशखएको कुिै कुराले प्रारशभिक तहमा उपनियम (१) बमोशजम अन्य 

संस्र्ाहरू गठि गिथ बािा पिेछैि । 

(४) सहकारी बैङ कको वगीकरण िेपाल राष्ट्र बैङ कले तोके बमोशजम हिुेछ । 

१२. ववषय पररवतथि सभबन्िी व्यवस्र्ा : (१) कुिै सहकारी संस्र्ाका सदस्यहरूले आफ्िो 

व्यावसावयक आवश्यकताको आिारमा दताथ हुाँदाको बखतको ववषय पररवतथि गिथ चाहेमा 

सािारण सिामा कायम रहेको कूल सदस्य सङ् ् याको बहमुतबाट निणथय गराई सोही 

बमोशजम संस्र्ाको ववनियममा समेत संिोिि गरी सो को स्वीकृनतको लानग अनिकार प्राप्त 

अनिकारी समि निवेदि ददि ुपिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोशजम ववषय पररवतथिको लानग ववनियम संिोिि गदाथ 

प्रचनलत ऐि तर्ा यस नियमावलीको अनििमा रवह मन्त्रालयबाट नििाथररत ितथ र 

कायथववनि पूरा िएको हिु ु  पिेछ । 
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(३) उपनियम (१) बमोशजम कुिै निवेदि प्राप्त िएमा अनिकार प्राप्त अनिकारीले 

आवश्यक जााँचबझु गरी संिोिि गररएको ववनियम स्वीकृत गिुथ पिेछ । 

१३. कारोबार‚ व्यवसाय‚ उद्योग वा पररयोजिा सञ्चालिका आिार : (१) ऐिको दफा २१ को 

उपदफा (५) बमोशजम एकै वा फरक प्रकृनतका दईु वा दईुिन्दा बढी संस्र्ा वा सङ घले  

अन्तर सहकारी सहयोगको िाविाले संयकु्त वा साझेदारीमा आफ्िो उत्पादि वा सेवाको 

बजारीकरणका लानग देहायबमोशजमका आिारमा कारोबार‚ व्यवसाय‚ उद्योग वा पररयोजिा 

सञ्चालि गिथ सक्िेछि ्:- 

(क) सभबशन्ित संस्र्ाका सदस्यहरूको आवश्यकतामा आिाररत 

उत्पादिको मूल्य िङृ् खला ववकास‚  बजार पहुाँच वा नियाथत 

प्रबन्िको प्रयोजि हिुपुिे‚ 

(ख) प्रस्ताववत कारोबार‚ व्यवसाय‚ उद्योग वा पररयोजिाको स्वानमत्व‚ 

स्रोत पररचालि‚ सञ्चालि ववनि‚ सदस्यहरूको लोकताशन्त्रक 

नियन्त्रण प्रणाली‚ प्रनतफल ववतरणलगायत व्यावसावयक 

प्रस्ताविाको ववस्ततृ रूपरेखा तयार गररएको हिुपुिे‚ 

(ग) खण्ड (ख) बमोशजमको प्रस्ताविा‚ सभबि संस्र्ाहरू प्रत्येकको 

सािारण सिाको कायम रहेको कूल सदस्य सङ््याको बहमुतबाट 

पाररत िएको हिुपुिे‚  

(घ) खण्ड (ग) बमोशजम पाररत प्रस्ताविा संयकु्त रूपमा वा साझेदारीमा 

कायाथन्वयि गिे सभबन्िमा सभबि संस्र्ाहरूबीच कभतीमा पााँच 

वषथको करार बन्दोबस्त िएको हिुपुिे‚ 

(ङ) प्रस्ताववत संयकु्त वा साझेदारी कारोबार‚ व्यवसाय‚ उद्योग वा 

पररयोजिा सभिाव्यता अध्ययिबाट सभिाव्य देशखिपुिे‚ 
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(च) प्रचनलत कािूि बमोशजम स्र्ािीय तह वा अन्य निकायमा 

प्रस्ताववत संयकु्त वा साझेदारी व्यवसाय दताथ गिुथपिे िए गररएको 

हिुपुिे‚ 

(छ) प्रस्ताववत संयकु्त वा साझेदारी व्यवसाय सञ्चालि गिथका लानग 

प्रचनलत कािूि बमोशजम कुिै निकायबाट अिमुनतपत्र, स्वीकृनत वा 

इजाजतपत्र नलिपुिे िए नलएको हिुपुिे। 

(२) उपनियम (१) बमोशजमको कायथ सभपन्न गरी सभबशन्ित संस्र्ा वा सङ घले 

तत्सभबन्िी सभपूणथ कागजात संलग्ि राखी रशजष्ट्रार वा रशजष्ट्रारबाट अनिकार प्राप्त 

अनिकारी समि निवेदि ददि ुपिेछ । 

(३) उपनियम (२) बमोशजम प्राप्त निवेदि उपर रशजष्ट्रार वा रशजष्ट्रारबाट अनिकार 

प्राप्त अनिकारीले पन्र ददिनित्र आवश्यक जााँचबझु गरी संयकु्त वा साझेदारीमा कारोबार‚ 

व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजिा सञ्चालि गिे जािकारी ददिेछ। 

(४) उपनियम (३) बमोशजम अिमुनत ददएको जािकारीको रशजष्ट्रार वा 

रशजष्ट्रारबाट अनिकार प्राप्त अनिकारीले सोको छुटै्ट अनिलेख राख्न ुपिेछ ।  

(५) यस नियम बमोशजम अिमुनत पाएको संयकु्त वा साझेदारीमा कारोबार‚ 

व्यवसाय‚ उद्योग वा पररयोजिा सञ्चालि गिे संस्र्ा वा सङ घले रशजष्ट्रारले तोकेको ढााँचामा 

नियनमत रूपमा प्रगनत वववरण र वावषथक लेखापरीिण प्रनतवेदि पेि गिुथ पिेछ। 

१४. उत्पशिको प्रमाण पत्र जारी गिे प्रविया र आिार : (१) ऐिको दफा २१ को उपदफा 

(८) बमोशजम संस्र्ा वा सङ घले उत्पादि गरेका वस्तहुरूको उत्पशिको प्रमाण पत्र जारी 

गिे प्रविया र आिार देहाय बमोशजम हिुेछ :- 

(क) नििाथररत अिपुातमा मूल्य अनिववृि गरेको सनुिशितता सभबशन्ित 

उत्पादक संस्र्ा वा सङ घको संयन्त्रबाट गररएको हिुपुिे‚ 
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(ख) सभबशन्ित उत्पादक संस्र्ा वा सङ घबाट उत्पाददत वस्तकुो 

गणुस्तर सनुिशित गिथ आवश्यक कायथववनि‚ जििशक्त ववकास तर्ा 

गणुस्तर परीिण संयन्त्र स्र्ापिा गररएको हिुपुिे‚  

(ग) उत्पादिमा प्रयकु्त प्रववनिको अवलभबि सनुिशित गिथ नििाथररत 

कायथववनि (भयािअुल)‚ सदस्य प्रशििा‚ अनिलेखलगायतका 

नििाथरकहरू (स्पेशिवफकेिि) को पररपालिा हिुे गरी सभबशन्ित 

संस्र्ा वा सङ घबाट आवश्यक संयन्त्र र प्रवियाहरू स्र्ावपत 

गररएको हिुपुिे‚ 

(घ) सभबशन्ित उत्पादक संस्र्ा वा सङ घबाट उत्पाददत वस्तकुो 

पररमाण‚ समय र स्र्ल अनिलेख एवं प्रमाणीकरण गिे िरपदो 

पिनत लागू गररएको  हिुपुिे । 

(२) सभबशन्ित ववषयगत केन्रीय सङ घको नसफाररसमा रावष्ट्रय सहकारी 

महासङ घले उत्पशिको प्रमाण पत्र जारी गिथ सक्िेछ ।  

(३) उपनियम (२) बमोशजम उत्पशिको प्रमाण-पत्र जारी गदाथ रावष्ट्रय सहकारी 

महासङ घले िेपाल सरकारको सभबशन्ित निकायको मागथदिथि पालिा गिुथ पिेछ । 

(४) उपनियम (२) बमोशजम उत्पशिको प्रमाण-पत्र जारी गिे कायथलाई व्यवशस्र्त 

बिाउि रावष्ट्रय सहकारी महासङ घले स्र्लगत परीिणलगायतका कायथहरू समेत गिे गरी 

उपनियम (३) को अिीिमा रही आवश्यक कायथववनि बिाई लागू गिथ सक्िेछ। त्यस्तो 

कायथववनि सावथजनिक रुपमा प्रकािि गिुथपिेछ। 

१५. सहकारी संस्र्ाको ववनियम : सहकारी संस्र्ाले ववनियम बिाउाँदा अिसूुची-१३ मा 

उशल्लशखत ववषयहरू समावेि गिुथ पिेछ ।  
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पररच्छेद-३ 

सदस्यता 

१६. सङ घको सदस्यता : ऐिको दफा ३३ को उपदफा (८) बमोशजम सङ घको सदस्यता 

नलाँदा देहायको प्रविया परुा गिुथ पिेछ :- 

(क) ववषयगत सहकारी सङ घको हकमा नियम ११ को उपनियम (१) 

मा उशल्लशखत एकै तहको ववषयगत सङ घमा दोहोरो िपिे‚ 

(ख) सभबशन्ित सङ घको ववनियममा उशल्लशखत आिार र प्रविया पूरा 

िएको ।  

१७. सदस्यताको समानप्त : (१) ऐिको दफा ३४ को उपदफा (१) को खण्ड (ख)‚ (ग) र 

(घ) बमोशजम कुिै सदस्यको सदस्यता समाप्त गदाथ देहायको व्यवस्र्ा पूरा िएको हिु ु

पिेछ :- 

(क) सभबशन्ित सदस्यको सदस्यता समानप्तको आिारसवहतको जािकारी 

संस्र्ामा प्राप्त िएको वा संस्र्ाको अनिलेखबाट देशखएको हिुपुिे‚ 

(ख) सभबशन्ित सदस्यको सदस्यता समानप्तका सभबन्िमा सञ्चालक 

सनमनतले उपसनमनत गठि गरी छािनबिको प्रनतवेदि नलएको 

हिुपुिे‚ 

(ग) सदस्यता समानप्त गररिे सभबशन्ित सदस्यलाई खण्ड (ख) 

बमोशजमको उपसनमनतले आफ्िो सफाइ पेस गिथ मिानसब 

मावफकको मौका ददएको हिुपुिे‚ 

(घ) सभबशन्ित सदस्यको सदस्यता समाप्त गिे सभबन्िमा सञ्चालक 

सनमनतको निणथय िएको हिुपुिे । 

(२) उपनियम (१) को खण्ड (घ) बमोशजम सञ्चालक सनमनतले गरेको निणथयमा 

शचि िबझु्िे सदस्यले रशजष्ट्रार वा रशजष्ट्रारबाट अनिकारप्राप्त अनिकारीसमि उजरुी गिथ 
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सक्िेछ र तत्सभबन्िमा रशजष्ट्रार वा रशजष्ट्रारबाट अनिकारप्राप्त अनिकारीले गरेको निणथय 

अशन्तम हिुेछ ।  

(३) उपनियम (१) र (२) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनि ऐिको दफा 

३२ को उपदफा (१) बमोशजम दोहोरो सदस्यता िए‚ ििएको सभबन्िमा संस्र्ाले आफ्िा 

सदस्यहरूलाई यो नियमावली प्रारभि िएको नमनतले तीि मवहिानित्र स्व-घोषणा गिथ 

सूचिा ददि ुपिेछ ।  

(४) उपनियम (३) बमोशजम प्राप्त सूचिाका आिारमा ऐिको दफा ३२ को 

उपदफा (१) ववपरीत दोहोरो सदस्यता िएको सदस्यको हकमा निजले चाहेको संस्र्ाले 

सदस्यता कायम राखी अन्य संस्र्ाले ऐिमा नििाथररत भयादनित्र त्यस्तो सदस्यको सदस्यता 

अन्त्य गिुथ पिेछ । 

(५) यस नियममा अन्यत्र जिुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनि रशजष्ट्रार वा 

रशजष्ट्रारबाट अनिकारप्राप्त अनिकारीले निरीिण वा अिगुमिको नसलनसलामा वा अन्य कुिै 

माध्यमबाट ऐिको दफा ३२ को उपदफा (१) ववपरीत कुिै सदस्यको दोहोरो सदस्यता 

रहेको देशखएमा सदस्यले चाहेको कुिै एक मात्र संस्र्ाको सदस्यता कायम गरी अन्य 

संस्र्ाको सदस्यता खारेज गिथ निदेिि ददि सक्िछे र सोही निदेिि बमोशजम सभबशन्ित 

संस्र्ाले त्यस्तो सदस्यको सदस्यता समाप्त गिुथ पिेछ । 

 

पररच्छेद-४ 

सािारण सिा 

१८. सािारण सिा सभबन्िी वविेष व्यवस्र्ा : (१) ऐिको दफा ४० को उपदफा (५) मा 

उशल्लशखत सदस्य सङ््या िएको संस्र्ाको सािारण सिा एकै स्र्ािमा गिथ असवुविा हिुे 

देखी सनमनतले सािारण सिाको लानग तय िएका समाि कायथसूचीउपर छलफल गिथ 

सािारण सिा बोलाउि सक्िेछ । 



 

18 
 
 

(२) उपनियम (१) बमोशजम बोलाइएको सािारण सिामा सञ्चालक तर्ा लेखा 

सपुरीवेिण सनमनतका सदस्यको उपशस्र्नतमा उपनियम (५) बमोशजमको एकाइमा रहेका 

बहमुत सदस्यहरुको उपशस्र्नतमा त्यस्तो सािारण सिाको लानग तय िएका समाि 

कायथसूचीउपर छलफल गरी कभतीमा बहमुत सदस्यको निणथय बमोशजम सािारण सिाको 

अशन्तम निणथय प्रमाशणत गिथ ववनियममा उल्लेख िए बमोशजमको सङ््यामा प्रनतनिनि 

छिौट गिुथ पिेछ । 

(३) उपनियम (२) बमोशजम छिौट िएका प्रनतनिनिहरुले सािारण सिाको 

अशन्तम निणथय प्रमाशणत गिथ सक्िेछि ्। 

(४) उपनियम (३) बमोशजम सािारण सिाको अशन्तम निणथय प्रमाशणत गिे 

सभबन्िमा छिौट िएका प्रनतनिनिहरुकाबीच मतैक्यता हिु िसकेमा उपशस्र्त 

प्रनतनिनिहरुको बहमुतबाट िएको निणथय बमोशजम हिुेछ ।     

(५) उपनियम (१)  बमोशजम हिुे सािारण सिाको बैठक देहाय बमोशजम  

गराउि ुपिेछ :- 

(क) संस्र्ाको कायथिेत्रलाई ववनिन्न एकाइमा सदस्य सङ््याको आिारमा 

वविाजि गिे,  

(ख)  सभबशन्ित एकाइमा रहेका सदस्य सङ््याको आिारमा प्रनतनिनि 

सङ््या यवकि गिे, 

(ग)  यवकि िएको सङ््याको आिारमा प्रनतनिनि चयि गिे, र 

(घ)  सािारण सिाको समाि कायथ सूचीमा एकाइमा रहेका सदस्यहरू 

बीच छलफल गिे र एकाइमा रहेका सदस्यहरूको िारणाको 

प्रनतनिनित्व चयि िएका प्रनतनिनिले गिे । 

(६) उपनियम (१) बमोशजम हिुे सािारण सिाको बैठकमा सहिानगता सभबन्िी 

अन्य व्यवस्र्ा ववनियममा िएको व्यवस्र्ा बमोशजम हिुेछ । 
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१९. सनमनतको बैठक : (१) सनमनतको बैठक अध्यिको निदेििमा सशचवले बोलाउिेछ । 

(२) सनमनतको बैठक आवश्यकता अिसुार अध्यिले तोकेको नमनत, स्र्ाि र 

समयमा बस्िेछ  । 

तर दईु बैठकबीचको अवनि पैँतालीस ददििन्दा बढी हिु ुहुाँदैि । 

(३) बैठकको अध्यिता सनमनतको अध्यिले‚ निज उपशस्र्त ििएमा उपाध्यिले 

र निजसमेत उपशस्र्त ििएमा सञ्चालकहरूमध्येबाट चनुिएको सदस्यले गिेछ । 

(४)  उपनियम (२) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनि केन्रीय ववषयगत 

सहकारी सङ घ र रावष्ट्रय सहकारी महासङ घको दईु बैठकबीचको अवनि तीि मवहिासभम 

हिु सक्िेछ । 

(५)  उपनियम (२) र (४) को अवनिनित्र बैठक िबोलाइएमा बहमुत सदस्यले 

हस्तािर गरी बैठक बोलाउि अध्यि समि नलशखत अिरुोि गिथ सक्िेछि ् र त्यस्तो 

अिरुोि प्राप्त िएमा अध्यिले सात ददिनित्र बैठक बोलाउि ुपिेछ । 

(६) उपनियम (५) बमोशजम बैठक िबोलाइएको अवस्र्ामा बहमुत सञ्चालक 

सदस्यहरू उपशस्र्त िई सञ्चालक सनमनतको बैठक बोलाउि सक्िेछि ्। 

(७) उपनियम (६) बमोशजम बोलाइएको बैठकको अध्यिता उपशस्र्त 

सञ्चालकहरूमध्येबाट चनुिएको सञ्चालकले गिेछ । 

(८) सनमनतको बैठकको निणथय अध्यिता गिे व्यशक्तका सारै् बहमुत 

सञ्चालकबाट प्रमाशणत गिुथ पिेछ । 

(९) सनमनतको बैठकको गणपूरक सङ््या सनमनतको तत्काल कायम रहेको कूल 

सदस्य सङ््याको बहमुत सदस्य सङ््या हिुेछ । 

२०. सनमनतको काम‚ कतथव्य र अनिकार : ऐिको दफा ४३ मा उशल्लशखत काम, कतथव्य र 

अनिकारका अनतररक्त सनमनतको काम‚ कतथव्य र अनिकार देहाय बमोशजम हिुेछ :- 
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(क) संस्र्ाको समग्र कायथसञ्चालिमा सदस्यहरूको रचिात्मक 

सहिानगता सनुिशित गिे‚ 

(ख) सदस्यहरूलाई नियनमत रूपमा सहकारी शििा प्रदाि गिे व्यवस्र्ा 

नमलाउिे‚ 

(ग) ऐि तर्ा यस नियमावली बमोशजम हिुे निरीिण‚ अिगुमि कायथमा 

सहयोग परु् याउिकुा सारै् प्राप्त निदेििहरूको कायाथन्वयिको 

व्यवस्र्ा नमलाउिे‚ 

(घ) लेखा सपुररवेिण सनमनतबाट प्राप्त सझुावहरू कायाथन्वयि गिे, 

गराउिे‚  

(ङ) संस्र्ाको कायथसञ्चालिमा पारदशिथता कायम राखी सभपशि 

ििुीकरण (मिी लाउन्डररङ्ग) निवारण सभबन्िी प्रचनलत कािूि 

बमोशजमका व्यवस्र्ाहरूको कायाथन्वयि गिे‚ गराउिे‚ 

(च) आवश्यकता अिसुार उपसनमनतहरू गठि, ववघटि तर्ा शजभमेवारी 

तोक्ि,े 

(छ) सदस्य तर्ा पदानिकारीहरूका लानग आचारसंवहता बिाई लागू 

गिे‚ 

(ज) ववनियममा उशल्लशखत अन्य कायथहरू गिे । 

२१. तदर्थ सनमनतको गठि : (१) ऐिको दफा ४७ को उपदफा (३) बमोशजम सनमनत 

ववघटि िएमा संस्र्ाको दैनिक कायथ सञ्चालि गिथ र अको सनमनतको निवाथचि गराउि 

रशजष्ट्रार वा रशजष्ट्रारबाट अनिकार प्राप्त अनिकारीले सदस्यहरूमध्येबाट सात जिाको एक 

तदर्थ सनमनत गठि गिुथ पिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोशजम तदर्थ सनमनत गठि गदाथ देहाय बमोशजमका आिार 

नलि ु पिेछ :- 
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(क) सदस्यको िाममा संस्र्ाको नतिुथपिे िाखा िाघेको ऋण वा अन्य 

बााँकी बक्यौता रहेको हिु िहिु‚े 

(ख) एकै पररवारका एकिन्दा बढी सदस्य सनमनतमा रहेको हिु िहिु‚े 

(ग) सानबकमा कायम रहेको सनमनतको सदस्य वा त्यस्तो पररवारको 

सदस्य हिु िहिुे,  

(घ) उपलब्ि िएसभम जभमा सदस्यको कभतीमा तेिीस प्रनतित 

मवहला   हिुपुिे । 

२२. लेखा सपुररवेिण सनमनतका पदानिकारीको योग्यता : ऐिको दफा ४८ को उपदफा (१) 

बमोशजमको लेखा सपुररवेिण सनमनतको संयोजक तर्ा सदस्य हिु देहाय बमोशजमको 

योग्यता पगेुको हिु ु   पिेछ :- 

(क)  सभबशन्ित सहकारी संस्र्ाको सदस्यता नलएको कभतीमा तीि वषथ 

पूरा िएको, 

तर प्रारशभिक सािारण सिाबाट निवाथशचत हिुे लेखा 

सनमनतका संयोजक तर्ा सदस्यहरूको हकमा यो खण्ड लागू 

हिुेछैि ।  

(ख)  संस्र्ालाई नतिुथ, बझुाउिपुिे बेरुज ु वा िाखा िाघेको कजाथ वा 

बक्यौता रकम िरहेको, 

(ग)  संस्र्ाले आफैँ  वा अन्य निकायको तफथ बाट आयोजिा गररिे 

लेखापालि वा लेखापरीिणसाँग सभबशन्ित तानलम नलएको। 
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पररच्छेद-5 

बचत तर्ा ऋणको पररचालि 

२३. सन्दिथ ब्याजदरको आिार र प्रविया : (१) ऐिको दफा ५१ बमोशजमको सनमनतले 

सन्दिथ ब्याजदर नििाथरण गदाथ देहायका आिार नलि ुपिेछ :- 

(क) बचत तर्ा ऋणको कारोबार गिे केन्रीय ववषयगत सङ घमा 

आबि संस्र्ा र सङ घहरूको औसत ब्याजदर‚ 

(ख) सहकारी बैङ कहरूको औसत ब्याजदर‚ 

(ग) बैङ क तर्ा वविीय संस्र्ा सभबन्िी कािूि बमोशजम “क” वगथको 

इजाजतप्राप्त बैङ कहरूको औसत ब्याजदर‚ 

(घ) ब्याजदरका सभबन्िमा िेपाल सरकारका मन्त्रालय‚ निकाय‚ िेपाल 

राष्ट्र बैङ कले गरेका अध्ययि प्रनतवेदिहरू‚ 

(ङ) रावष्ट्रय सहकारी महासङ घ‚ ववषयगत केन्रीय सङ घहरूबाट प्राप्त 

सझुाव‚ 

(च) सन्दिथ ब्याजदर नििाथरण सनमनतले उपयकु्त देखेका अन्य 

आिारहरू । 

(२) उपनियम (१) बमोशजम सन्दिथ ब्याजदर नििाथरण गदाथ सामान्यतया देहायका 

नसिान्तहरू अवलभबि गिुथ पिेछ :- 

(क)  बचतमा िाररत औसत ब्याजदरिन्दा सामान्यतया बढी‚ 

(ख)  ऋणमा िाररत औसत ब्याजदरिन्दा सामान्यतया घटी‚ 

(ग)  बचत र ऋणको ब्याजदरको अन्तर छ प्रनतितिन्दा घटी । 

(३) यस नियम बमोशजम सन्दिथ ब्याजदर नििाथरण गदाथ बचत तर्ा ऋणको 

वकनसम एवं प्रयोजि हेरी िहरी तर्ा ग्रामीण िेत्रका लानग छुट्टाछुटै्ट दर कायम गिथ 

सवकिेछ ।  
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(४) यस नियम बमोशजम नििाथरण िएको सन्दिथ ब्याजदर आवश्यकता अिसुार 

पिुरावलोकि गिुथ पिेछ । 

(५) ऐिको दफा ५१ बमोशजमको सनमनतको निणथय बैठकमा उपशस्र्त 

सदस्यहरूको बहमुतबाट हिुेछ । 

(६) ऐिको दफा ५१ बमोशजमको सनमनतले वावषथक रूपमा सन्दिथ ब्याजदर 

पररपालिा अवस्र्ाको मूल्याङ् कि गरी सन्दिथ ब्याजदरको सभबन्िमा मन्त्रालयमा 

आवश्यक सझुाव सवहतको प्रनतवेदि ददि ुपिेछ। 

(७) यस नियम बमोशजम सन्दिथ ब्याजदर नििाथरण गररएको जािकारी मन्त्रालय 

तर्ा िेपाल राष्ट्र बैङ कमा पठाउिकुा सारै् कुिै एक रावष्ट्रय दैनिक पनत्रकामा समेत 

प्रकािि  गिुथपिेछ । 

(८) रावष्ट्रय सहकारी महासङ घ तर्ा केन्रीय ववषयगत सहकारी सङ घहरूले 

सन्दिथ ब्याजदर नििाथरणको जािकारी आफ्िा सदस्यहरूलाई गराउिकुा सारै् पालिाको 

अवस्र्ाको समेत अिगुमि गिुथ पिेछ । 

२४. सदस्यको रकम वफताथ : (१) सदस्यले सदस्यता त्याग गरेको अवस्र्ामा ऐिको दफा 

६४ को उपदफा (१) बमोशजम निजले पाउि ुपिे देहायको रकम सदस्यता त्याग गरेको 

आनर्थक वषथको लेखापरीिण प्रनतवेदि पाररत िएको तीस ददिनित्र सभबशन्ित संस्र्ाले 

निजलाई वफताथ  ददि ुपिेछ :- 

(क) निजको िेयरको अशङ् कत मूल्य बराबरको रकम‚  

(ख) निजले िकु्तािी नलि बााँकी िेयर लािांि बापतको रकम,  

(ग) निजले िकु्तािी नलि बााँकी संरशित पूाँजी वफताथ बापतको रकम । 

(२) उपनियम (१) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनि संस्र्ा घाटामा गएको 

अवस्र्ामा सश चत घाटाको रकम िेयर पूाँजीबाट समािपुानतक रूपमा घटाई बााँकी रहेको 

वहसाबमा मात्र सदस्यलाई ददिपुिे रकम कायम गरी वफताथ ददि ुपिेछ । 
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(३) ऐिको दफा ६४ को उपदफा (२) बमोशजम संस्र्ामा जभमा गरेको बचत 

रकम सदस्यले मागेका बखत ब्याजसवहत तरुुन्त वफताथ ददि ुपिेछ । 

तर आवनिक बचतको रकम नििाथररत अवनि िकु्ताि िएपिात ्वफताथ गिुथ पिेछ। 

 

पररच्छेद-६ 

कोष सभबन्िी व्यवस्र्ा 

२५. संरशित पूाँजी वफताथ कोषबाट रकम ववतरण गिे आिार : (१) ऐिको दफा ६९ को 

उपदफा (३) बमोशजम संरशित पूाँजी वफताथ कोषबाट सदस्यलाई रकम ववतरण गदाथ देहाय 

बमोशजम वावषथक कारोबारको आिार नलि ुपिेछ :- 

(क) उत्पादक संस्र्ामा सदस्यले संस्र्ालाई नबिी गरेको उपजको 

खररद मूल्य‚ 

(ख) वविीय संस्र्ामा सदस्यले जभमा गरेको बचत र नलएको ऋण 

रकममा नतरेको ब्याज,  

(ग) उपिोक्ता सभबन्िी संस्र्ामा सदस्यले संस्र्ासाँग खररद गरेको वस्त ु

वा सेवाको मूल्य‚ 

(घ) श्रनमक सभबन्िी संस्र्ामा सदस्यले संस्र्ाबाट प्राप्त गरेको ज्याला‚  

(ङ) बहउुदे्दश्यीय संस्र्ामा खण्ड (क)‚ (ख), (ग) र (घ) मा उशल्लशखत   

आिार । 

(२) उपनियम (१) को खण्ड (क) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनि 

उत्पादक संस्र्ाले सदस्यलाई आवश्यक सामग्री नबिी गरेकोमा त्यस्तो कारोबारलाई 

समेत गणिा गिथ सवकिेछ । 



 

25 
 
 

(३) उपनियम (१) को खण्ड (ख) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनि 

ऋणको िाखा िघाएको सदस्यलाई त्यस्तो ऋणमा नतरेको ब्याजको आिारमा संरशित 

पूाँजी वफताथ ददइिेछैि ।  

(४) उपनियम (१) को खण्ड (ख) बमोशजम कोषको रकम ववतरण गिथ बचत 

रकमको लानग चालीस प्रनतित र ऋणमा नतरेको ब्याज रकमको लानग साठी प्रनतित 

िार ददई गणिा गररिेछ । 

(५) गत आनर्थक वषथको कारोबारको संरशित पूाँजी वफताथ कोषको रकम चाल ु

आनर्थक वषथनित्र ववतरण गररसक्ि ुपिेछ । 

(६) उपनियम (५) बमोशजम कुिै आनर्थक वषथमा ववतरण गरी बााँकी रहेको रकम 

सोही आनर्थक वषथको अन्त्यमा जगेडा कोषमा सािुथ पिेछ । 

(७) संरशित पूाँजी वफताथ सभबन्िी अन्य व्यवस्र्ा वविागले नििाथरण गरे बमोशजम  

हिुेछ । 

२६. सहकारी प्रविथि कोष : (१) ऐिको दफा ७० बमोशजमको सहकारी प्रविथि कोषमा 

मन्त्रालयले वावषथक बजेटमा समावेि गरी आवश्यक रकम उपलब्ि गराउिेछ । 

(२) सहकारी प्रविथि कोषको रकम ऐिको दफा ७० को उपदफा (६) मा 

उशल्लशखत सङ घहरूलाई देहायबमोशजम उपलब्ि गराइिेछ :- 

(क)  रावष्ट्रय सहकारी महासङ घलाई जभमा स्रोतको तीस 

प्रनतितसभम‚ 

(ख)  केन्रीय ववषयगत सहकारी सङ घहरूलाई जभमा स्रोतको 

पच्चीस प्रनतितसभम‚ 

(ग)  प्रदेि सहकारी सङ घहरुलाई जभमा स्रोतको दस 

प्रनतितसभम‚ 
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(घ)  प्रदेि ववषयगत सङ घहरूलाई जभमा स्रोतको दि 

प्रनतितसभम 

(ङ)  शजल्ला सहकारी सङ घहरूलाई जभमा स्रोतको पन्र 

प्रनतितसभम‚ 

(च)  शजल्ला ववषयगत सहकारी सङ घहरूलाई जभमा स्रोतको 

दस प्रनतितसभम । 

(३) उपनियम (२) को खण्ड (ख) बमोशजमको रकम केन्रीय ववषयगत सहकारी 

सङ घहरूबीच बााँडफााँड गदाथ सङ घको सदस्य सङ््या, वावषथक कारोबार र कोषमा गरेको 

योगदाि समेतलाई आिार नलइिेछ । 

(४) उपनियम (२) बमोशजम सङ घलाई प्राप्त रकमको कभतीमा पचहिर प्रनतित 

रकम ऐिको दफा 70 को उपदफा (७) बमोशजमको सनमनतले तोकेबमोशजमका 

प्रारशभिक संस्र्ाहरूलाई सो दफाको उपदफा (८) बमोशजमको कायथमा खचथ गिथ उपलब्ि 

गराउि ुपिेछ । 

तर रावष्ट्रय सहकारी महासङ घले ऐिको दफा 70 को उपदफा (८) बमोशजमको 

कायथमा खचथ गिथ सङ घहरुलाई रकम उपलब्ि गराउि ुपिेछ । 

(५) उपनियम (२) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनि ऐिको दफा 70 को 

उपदफा (७) बमोशजमको सनमनतले सङ घहरूलाई रकम उपलब्ि गराउाँदा सभबशन्ित 

सङ घहरूबाट प्राप्त प्रस्तावहरूको आिार नलिेछ । 

(६) उपनियम (५) को प्रयोजिका लानग सभबशन्ित सङ घहरूले आ-आफ्िा 

सदस्य संस्र्ा वा सङ घबाट प्रस्ताव माग गिथ सक्िेछि ्।  

(७) ऐिको दफा ७० को उपदफा (९) बमोशजम सभबशन्ित सङ घले कोषबाट 

प्राप्त रकमको वववरण वावषथक पशुस्तका र आफ्िो वेबसाइटमाफथ त ्सावथजनिक गिुथका सारै् 

कोषको सनमनत र वविागमा समेत पठाउि ुपिेछ । 
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(८) उपनियम (२) बमोशजम सहकारी प्रविथि कोषबाट रकम उपलब्ि गराउाँदा 

नियम 11 को उपनियम (३) को खण्ड (ख) बमोशजम वगीकृत बहउुदे्दश्यीय सङ घलाई 

समेत उपलब्ि गराउि ुपिेछ । 

(९) सहकारी प्रविथि कोष सञ्चालिका लानग ऐिको दफा 70 को उपदफा (७) 

बमोशजमको सनमनतले कायथववनि बिाई लागू गिथ सक्िेछ । 

२७. अन्य कोषसभबन्िी व्यवस्र्ा : (१) सहकारी संस्र्ाको कुिै वषथको खदु बचतको 

रकमबाट कभतीमा पच्चीस प्रनतित रकम ऐिको दफा ६८ बमोशजम जगेडा कोषमा 

जभमा गरी बााँकी रहेको रकमलाई ित प्रनतित मािी सोबाट कभतीमा पच्चीस प्रनतित 

रकम ऐिको दफा ६९ बमोशजम संरशित पूाँजी वफताथ कोष र िून्य दिमलव पााँच 

प्रनतितले हिु आउिे रकम ऐिको दफा ७० बमोशजम सहकारी प्रविथि कोषमा 

छुट्ट्याएर बााँकी रहेको रकमलाई ितप्रनतित मािी देहाय बमोशजमका कोषहरूमा 

कभतीमा पााँच प्रनतित रकमको दरले छुयाई ववतरण गिुथ पिेछ :– 

(क)  सहकारी शििा कोष, 

(ख)  िेयर लािांि कोष, 

(ग)  कमथचारी बोिस कोष, 

(घ)  सहकारी ववकास कोष, 

(ङ)  घाटापूनतथ कोष, 

(च)  सामदुावयक ववकास कोष, 

(छ)  ऐिको दफा १०३ को उपदफा (५) बमोशजम सािारण सिाले 

स्वीकृत गरेको शस्र्रीकरण कोष, 

(ज) अन्य जोशखम व्यवस्र्ापि कोष । 
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(२) उपनियम (१) को खण्ड (ग) बमोशजमको कमथचारी बोिस कोषबाट रकम 

ववतरण गदाथ बढीमा तीि मवहिाको तलब िन्दा बढी िहिुे गरी रकम ववतरण गिुथ 

पिेछ। 

२८. अनिलेख : (१) ऐिको दफा ७२ को उपदफा (२) बमोशजम सहकारी संस्र्ाले आफ्िो 

कायथसञ्चालिको अनिलेखका सारै् आफूले गरेको कारोबारको लेखा वविागले तोकेको 

तररका र ढााँचामा समेत रा् ि ुपिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोशजम अनिलेखीकरण तर्ा लेखापालि गदाथ अन्य कुराका 

अनतररक्त देहायका वकताब‚  खाताबही तर्ा वववरणसमेत रा् ि ुपिेछ :- 

(क)  अिसूुची-३‚ अिसूुची-९‚ अिसूुची-१० वा अिसूुची-११ 

बमोशजमको सदस्यता दताथ वकताब, 

(ख)  प्रारशभिक सािारण सिा‚ सािारण सिा‚ वविेष सािारण सिा र 

सनमनत‚ लेखा सपुररवेिण सनमनत‚ उपसनमनतहरूका बैठकहरूको 

छुट्टाछुटै्ट कारबाही वकताब‚ 

(ग)  िगदी बही‚ 

(घ)  सहकारी संस्र्ाले अन्य कुिै व्यशक्त वा संस्र्ा वा सङ घ वा 

निकायसाँग कुिै कारोबार गरेको िए त्यस्तो कारोबार देखाउिे 

दताथ वकताब‚ 

(ङ)  िेयर दताथ वकताब‚ 

(च)  मालसामािको मौज्दात (स्टक) दताथ वकताब‚ 

(छ)  ऋण लेिदेि दताथ वकताब‚ 

(ज)  बेरुज ुएवं सभपरीिण खाता‚ 

(झ)  आभदािी‚ खचथ‚ सभपशि र दावयत्वसभबन्िी अलग-अलग खाता तर्ा 

सहायक खाताहरू‚ 
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(ञ)  वहसाब परीिण सूची‚ आय-व्यय र शस्र्नत वववरण पत्र‚   

(ट)  समय-समयमा वविागले तोवकददएको अन्य अनिलेख एवं   

खाताहरू । 

(३) पााँच करोड रुपैयााँिन्दा बढी जायजेर्ा िएका सहकारी संस्र्ाले उपनियम 

(१) बमोशजम रा् िपुिे अनिलेख तर्ा लेखा वविागले तोकेबमोशजमको नििाथरक पूरा 

िएको ववद्यतुीय उपयोग कायथिमशणका (एशललकेिि सफ्टवेयर) मा समेत व्यवशस्र्त गिुथ 

पिेछ ।   

(४) सहकारी संस्र्ाले आफ्िो संस्र्ागत तर्ा व्यावसावयक कारोबारको वववरण 

वविागले तोकेको व्यवस्र्ापि सूचिा प्रणालीमा समेत प्रववि गिुथ पिेछ ।  

तर यसमा लेशखएको कुिै कुराले सदस्यको व्यशक्तगत बचतलगायतका प्रचनलत 

कािूि बमोशजम गोलय रहिे सूचिा अलग्गै संरिण गिथ बािा परु् याएको मानििछैेि ।  

(५) सहकारी संस्र्ाले आिारितू अनिलेख तर्ा कारोबारको वहसाबवकताब 

पषृ्ठसरुिा (ब्याकअप) व्यवस्र्ा सवहत संरिण गिुथ पिेछ । 

 

पररच्छेद-७ 

छुट, सवुविा र सहनुलयत  

२९. छुट, सवुविा र सहनुलयत : (१) ऐिको दफा ७८ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) 

बमोशजम सहकारी संस्र्ाले जग्गा जनमि लगायतका अचल सभपशि खररद गदाथ आय 

वटकट दस्तरु वा रशजषे्ट्रिि दस्तरु छुट, सवुविा वा सहनुलयत प्राप्त गरि् सभबशन्ित 

संस्र्ाले देहायको वववरण सवहत रशजष्ट्रार समि निवेदि ददि ुपिेछ :- 

(क)  यसरी निवेदि ददि ुअशघ रशजषे्ट्रिि दस्तरु छुट सवुविा नलई अचल 

सभपशि खररद गरेको िए जग्गाििी प्रमाणपजुाथ र सभबशन्ित 

कागजातको प्रनतनलवप, 



 

30 
 
 

(ख)  सािारणसिाको बैठकबाट घरजग्गाििीको िाम िामेसी, घर जग्गा 

रहेको ठेगािा, वकिा िभबर, िेत्रफल र मूल्य समेत खलुाई खररद 

सभबन्िमा िएको निणथयको प्रमाशणत प्रनतनलवप, 

(ग)  अचल सभपशि खररदमा बचत रकम उपयोग िहिुे र जगेडा कोष 

तर्ा िेयर पूाँजीबाट खररद गिथ पगु्िे लेखापरीिकबाट प्रमाशणत 

वविीय वववरण, 

(घ)  अशघल्लो आनर्थक वषथको लेखापरीिण प्रनतवेदिमा उल्लेख गररएको 

िन्दा र्प िेयर पूाँजी र जगेडा कोषको रकमबाट खररद गिथ 

खोशजएको िए पनछल्लो िेयर पूाँजी, जगेडा कोष र बचत रकमको 

दताथवाल लेखापरीिकले प्रमाशणत गरेको वविीय वववरण, 

(ङ)  सहकारी संस्र्ाको अिगुमि तर्ा निरीिण गदाथ कैवफयत देशखई 

सिुारका लानग निदेिि ददएको िए निदेिि पालिाको अवस्र्ा 

खलु्िे कागजात र सिुारको कायथयोजिा । 

(२) उपनियम (१) बमोशजम प्राप्त निवेदि जााँच गरी रशजष्ट्रारले छुट सवुविाको 

लानग सभबशन्ित निकायमा लेखी पठाउि सक्िेछ । 

पररच्छेद-८ 

ऋण असलुी तर्ा बााँकी बक्यौता 

३०. ऋण तर्ा बााँकी बक्यौता असलुी : (१) ऐिको दफा ७९ बमोशजम सहकारी संस्र्ाको 

ऋण र दफा ८३ बमोशजम सहकारी संस्र्ाको बााँकी बक्यौता असलुउपर गिुथपिे 

व्यशक्तको जायजेर्ा नललाम नबिी गरी असलुउपर गदाथ सभबशन्ित सहकारी संस्र्ाले 

देहायको कायथववनि अपिाउि ुपिेछ :-  
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(क)  बााँकी बक्यौता नतिुथ, बझुाउिपुिे ठहर िएको व्यशक्तको िाममा 

बाटोको भयादबाहेक पैँतीस ददिनित्र नतिुथ, बझुाउिपुिे रकम नतिथ, 

बझुाउि वा रकम नतरी, बझुाइसकेको िए त्यसको प्रमाण पेि 

गिथ आउि ुििी भयाद जारी गरी पठाउिे, 

(ख)  खण्ड (क) बमोशजम भयाद जारी गररएकोमा भयादनित्र नतिुथ 

बझुाउिपुिे रकम नतिथ, बझुाउि िआएमा वा नतरी, बझुाई सकेको 

प्रमाण पेि िगरेमा निजको िाममा नललाम नबिी गिे सूचिा 

प्रकािि गिे, 

(ग)  नितो राखेको घर, जग्गा, जनमि मालपोत कायाथलयबाट रोक् का 

िगराइएको िएमा रोक् का गिथ लगाई त्यसको प्रमाण रा् िे, 

(घ)  नितो राखेको चलअचल सभपशिको नललाम नबिी गदाथ नितोको 

वववरण, निजले बझुाउिपुिे सावााँ, ब्याज र हजाथिाको रकमसमेत 

उल्लेख गरी चल सभपशि िए पन्र ददि र अचल सभपशि िए 

पैँतीस ददिको भयाद ददई उक्त भयाद नित्र नतिुथ बझुाउिपुिे रकम 

िबझुाएमा नितो नललाम नबिी गरी सावााँ, ब्याज र हजाथिाको 

रकम असलुउपर गररिे बारेको सूचिा सभबशन्ित व्यशक्तलाई 

बझुाई संस्र्ाको कायाथलय‚ स्र्ािीय तहको सभबशन्ित वडा 

कायाथलय र सावथजनिक स्र्ािमा टााँस्िकुा सारै् स्र्ािीय वा रावष्ट्रय 

स्तरको कुिै एक दैनिक पनत्रकामा सूचिा प्रकािि गिे, 

तर सभबशन्ित व्यशक्तलाई सूचिा बझुाउि िसवकएको वा 

निज फेला िपरेको खण्डमा दैनिक पनत्रकामा प्रकाशित सूचिा 

बमोशजम नललाम नबिीको प्रविया अगानड बढाउि बािा   

पिेछैि । 
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(ङ)  नितो नललाम नबिी गदाथ कायाथलय खलु्ि ेसमयदेशख सरुु गरी बन्द 

हिुे समयिन्दा एक घण्टाअगानड समाप्त गिुथपिे,  

तर नललाम नबिी हिु े ििी तोवकएको ददि नबदा पिथ 

गएमा त्यसको िोनलपल्ट सोही स्र्ाि र समयमा नललाम नबिी 

गिुथ पिेछ ।  

(च)  नितो नललाम नबिी गदाथ नललाम गररिे चलअचल सभपशि रहेको 

सभबशन्ित वडाको प्रनतनिनि‚ मालपोत कायाथलय वा स्र्ािीय तहको 

मालपोत ववषय हेिे कमथचारी‚ सभबशन्ित ववषयका प्राववनिक‚ 

सभबशन्ित संस्र्ाको व्यवस्र्ापक सवहतको सनमनतले चलिचल्तीको 

मोल कायम गरी सोही रकमबाट डााँक बढाबढ गरी सरुु गिुथपिे 

तर्ा डााँक बोल्ि उपशस्र्त िई डााँक बढाबढ गिे व्यशक्तहरू मध्ये 

सबैिन्दा बढी डााँक बोल्िे व्यशक्तको िाममा नललाम नबिी 

स्वीकृत गिे,  

तर सञ्चालक सनमनतका पदानिकारी‚ लेखा सपुररवेिण 

सनमनतका पदानिकारी‚ उपसनमनतका पदानिकारी‚ संस्र्ामा कायथरत 

कमथचारी र निजका िशजकका िातेदारले डााँक बढाबढमा िाग 

नलि पाउिछैेि ।    

(छ)  डााँक बोल्ि सरुु गरी बढाबढ गिेले डााँक अङ् क बोलेपनछ 

संस्र्ाको ववनियम वा आन्तररक कायथववनिमा तोवकएबमोशजमको 

ढााँचाको फाराममा निजले बोलेको अङ् क स्पि खोली निजको 

सहीछाप गराउिे । 
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(२) उपनियम (१) बमोशजम नललाम नबिी गदाथ शजल्ला प्रिासि कायाथलय वा 

नललाम नबिी हिु े ठाउाँ िशजक कुिै सरकारी कायाथलय िए सो कायाथलय र स्र्ािीय 

तहको वडा कायाथलयका प्रनतनिनिलाई सािी राखी मचुलु्का गराउि ुपिेछ ।   

(३) नलशखतरूपमा अिरुोि गदाथ समेत उपनियम (२) बमोशजमको कुिै 

कायाथलयको प्रनतनिनि उपशस्र्त ििएमा उपशस्र्त प्रनतनिनि र स्र्ािीय तहको वडा 

कायाथलयका प्रनतनिनिलाई सािी राखी नललाम नबिी गिुथ पिेछ ।   

(४) जिु व्यशक्तको चलअचल सभपशि नललाम नबिी गररिे हो सो व्यशक्तलाई 

नललाम नबिी हिुे समय र ठाउाँ तोकी उपशस्र्त हिुे सूचिा पठाउि ुपिेछ ।  

तर त्यसरी नललाम नबिी हिुे ददि सरोकारवाला व्यशक्त उपशस्र्त ििएमा पनि 

नललाम नबिी गिथ बािा पगेुको मानििेछैि ।  

३१. नललाम नबिी स्र्नगत गिथ सक्िे : नियम ३० बमोशजम नललाम नबिीको सूचिा 

प्रकाशित िइसकेपनछ ऋणी सदस्यले कजाथ चकु्ता गिथ आएमा वा सनमनतले तोवकददएको 

रकम जभमा गरी निशित अवनिनित्र कजाथ चकु्ता गिथ ऋणी सदस्य र संस्र्ा बीच सहमनत 

िई नललाम नबिी स्र्नगत गिुथपिे देशखएमा नललाम नबिीको सूचिा प्रकाशित गिे 

सहकारी संस्र्ा वा रशजष्ट्रारले त्यस्तो नललाम नबिी केही समयका लानग स्र्नगत गिथ 

सक्िेछ ।   

३२. असलुउपर हिु िसकेको रकम अरू जायजेर्ाबाट असलुउपर गिे : (१) नितो राखेको 

सभपशि नललाम नबिी गदाथ आएको रकमबाट सावााँ, ब्याज र हजाथिाको रकम असलुउपर 

हिु िसकेमा ऐि तर्ा प्रचनलत कािूिबमोशजम बााँकी बक्यौता असलुउपर गिुथपिे 

व्यशक्तको हकिोगको अन्य जायजेर्ाबाट नियम ३० मा उशल्लशखत कायथववनि अपिाई 

नललाम नबिी गरी असलुउपर गिुथ   पिेछ ।   

(२) मोहीले नलएको ऋणको हकमा निजले कमाएको बाली नललाम नबिी गरी 

सााँवा, ब्याज र हजाथिाको रकम असलुउपर गिुथ पिेछ ।  
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(३) उपनियम (१) र (२) बमोशजम नललाम नबिी गदाथ नललाम नबिी हिु े

ददिसभमको सााँवा, ब्याज र हजाथिाको रकम असलुउपर गरी बााँकी हिु आएको रकम 

सरोकारवाला व्यशक्तलाई वफताथ ददि ुपिेछ । 

३३. बेचनबखि वा नललाम नबिी गिथ वा नलजमा ददि िहिु े : यस नियमावलीमा अन्यत्र 

जिुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनि ऐिको दफा १३५ मा उशल्लशखत संस्र्ाको घर, 

जग्गा लगायतका शस्र्र सभपशि िेपाल सरकारको स्वीकृनत नबिा बेचनबखि वा नललाम 

नबिी गिथ वा नितो राख्न वा पााँच वषथिन्दा बढी अवनिका लानग नलजमा ददि ुहुाँदैि । 

तर त्यस्ता संस्र्ाले ऋण वा अन्य बााँकी बक्यौता बापत नितो नलएको वा संस्र्ा 

आफैँ ले नितो सकार गरेको घर, जग्गा यस नियमावली बमोशजम नललाम नबिी गिथ 

िेपाल सरकारको स्वीकृनत आवश्यक पिेछैि । 

३४. नललाम सकािे व्यशक्तबाट रकम असलु गिे : (१) नललाम नबिीको कायथ सवकिासार् 

नललाम सकार गिे व्यशक्तबाट सकार गरेको मूल्यको दि प्रनतित रकम सोही ददि 

िरौटीको रूपमा नलई रा् ि ुपिेछ र बााँकी िब्बे प्रनतित रकम नललाम सकारेको नमनतले 

सात ददिनित्र बझुाइसक्ि ुपिेछ तर्ा सो भयादनित्र िबझुाएमा िरौटीबापत राखेको रकम 

जफत हिुे व्यहोराको कागज गराई रा् ि ुपिेछ ।  

(२) नललाम सकािे व्यशक्तले सकार गरेको मूल्यको दि प्रनतित रकम सोही 

ददि िबझुाएमा निजपनछ सबैिन्दा बढी डााँक बोल्िे व्यशक्तको िाममा नललाम सदर गिुथ 

पिेछ ।   

(३) नललाम सकार गिे व्यशक्तले यस नियमबमोशजम सकार गरेको पूरा मूल्य 

बझुाएमा निजको िाउाँमा सो जायजेर्ामा प्रचनलत कािूिबमोशजम रशजषे्ट्रिि वा दाशखल 

खारेजसमेत गररददिका लानग सहकारी संस्र्ाले सभबशन्ित कायाथलयमा लेखी पठाउि ु

पिेछ ।  
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३५. नललाम नबिी ििएमा जायजेर्ा सहकारी संस्र्ाको स्वानमत्वमा रहिे : नियम ३० र 

नियम ३२ बमोशजम नललाम नबिी गिुथपिे जायजेर्ा नललाम नबिी गदाथ कसैले 

िसकारेमा सहकारी संस्र्ाले उक्त जायजेर्ाको स्वानमत्व आफूमा नलि सक्िेछ र त्यस्तो 

शस्र्नतमा सभबशन्ित कायाथलयहरूले सहकारी संस्र्ाको जिाउबमोशजम आफ्िो कायाथलयमा 

रहेको से्रस्तामा तदिसुार रशजषे्ट्रिि वा दाशखल खारेज गररददि ुपिेछ ।  

३६. जायजेर्ा वफताथ ददिपुिे : नियम ३5 बमोशजम संस्र्ाको िाममा कायम हिु आएको 

जायजेर्ा छ मवहिानित्र सभबशन्ित ऋणी सदस्यले आफूले नतिुथ बझुाउिपुिे सााँवा र 

अशघल्लो ददिसभमको ब्याज‚ हजाथिा र नललाम प्रवियासाँग सभबशन्ित खचथसमेत चकु्ता गरी 

वफताथ नलि चाहेमा सभबशन्ित सहकारी संस्र्ाले आवश्यक प्रकृया परु् याई वफताथ ददि ु 

पिेछ । 

३७. कजाथ सूचिा केन्र : (१) मन्त्रालयले कजाथ सूचिा केन्र स्र्ापिा गदाथ ववशिविकृत 

सहकारी सङ घको ढााँचामा गिुथ पिेछ । 

(२) कजाथ सूचिा केन्रको स्र्ापिाको आिार, सदस्यता‚ पूाँजी संरचिा, साङ् गठनिक 

ढााँचा लगायतका व्यवस्र्ाहरू मन्त्रालयले स्वीकृत गरेबमोशजम हिुेछ ।  

(३) कजाथ सूचिा केन्रमा बचत तर्ा ऋणको मु् य कारोबार गिे संस्र्ाका सारै् 

बचत तर्ा ऋणसमेतको कारोबार गिे बहउुदे्दश्यीय वा अन्य ववषयगत संस्र्ा सदस्य बन्न 

सक्िेछि ्। 

(४) कजाथ सूचिा केन्रमा मन्त्रालय, िेपाल बचत तर्ा ऋण केन्रीय सहकारी 

सङ घ, िेपाल बह ुउदे्दश्यीय केन्रीय सहकारी सङ घ,  केन्रीय कृवष सहकारी सङ घ,  रावष्ट्रय 

सहकारी ववकास बोडथ, रावष्ट्रय सहकारी महासङ घ तर्ा िेपाल सरकारका अन्य 

निकायहरूको समेत िेयर सहिानगता रहि सक्िेछ । 
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(५) कजाथ सूचिा केन्र स्र्ापिाका लानग न्यूितम चकु्ता िेयर पूाँजी पााँच करोड 

रुपैयााँ हिुेछ र सोको कभतीमा साठी प्रनतित रकम संस्र्ाहरूले जभमा गरेको हिु ु  

पिेछ । 

(६) कजाथ सूचिा केन्रको सञ्चालिका लानग देहायबमोशजमको एक सञ्चालक 

सनमनत   रहिेछ :- 

(क)  सािारणसिाबाट निवाथशचत व्यशक्त   - अध्यि  

(ख)  सहसशचव,  मन्त्रालय     - सदस्य 

(ग)  सहसशचव, अर्थ मन्त्रालय    - सदस्य 

(घ)  रशजष्ट्रार, सहकारी वविाग    - सदस्य 

(ङ)  निदेिक, िेपाल राष्ट्र बैङ क    - सदस्य 

(च)  सदस्य-सशचव, रावष्ट्रय सहकारी ववकास बोडथ  - सदस्य 

(छ)  कायथकारी प्रमखु, रावष्ट्रय सहकारी महासङ घ  - सदस्य 

(ज)  कायथकारी प्रमखु, िेपाल बचत तर्ा ऋण 

केन्रीय सहकारी सङ घ     - सदस्य 

(झ)  कायथकारी प्रमखु, िेपाल बहउुदे्दश्यीय केन्रीय सहकारी  

सङ घ        - सदस्य 

(ञ)  कायथकारी प्रमखु, रावष्ट्रय सहकारी बैङ क  - सदस्य 

(ट)  कायथकारी प्रमखु, िेपाल कृवष सहकारी केन्रीय सङ घ - सदस्य 

(ठ)  सािारण सिाबाट निवाथशचत कभतीमा एक जिा  

मवहलासवहत तीि जिा     - सदस्य 

(ड)  कायथकारी प्रमखु, सहकारी कजाथ सूचिा केन्र    -सदस्य-सशचव  

(७) उपनियम (६) को खण्ड (क) र (ठ) बमोशजम निवाथशचत पदानिकारीको 

पदावनि चार वषथ हिुेछ र निज पिुः एक पटकको लानग निवाथशचत हिु सक्िछे ।  
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 (८) कजाथ सूचिा केन्रको काम‚ कतथव्य र अनिकार देहाय बमोशजम हिुेछ :- 

(क)  सदस्य संस्र्ाहरूबाट ऋणी सदस्यहरूको कजाथको वववरण 

प्राप्त गिे‚ 

(ख)  खण्ड (क) बमोशजम प्राप्त वववरणहरूको ववश्लषेण तर्ा 

वगीकरण गिे‚ 

(ग)  प्राप्त सूचिा तर्ा वववरणहरूको संरिण एवं गोपिीयता 

कायम हिुे व्यवस्र्ा नमलाउिे‚ 

(घ)  सदस्य संस्र्ाहरूलाई कजाथ प्रवाहका नसलनसलामा सदस्य 

संस्र्ाहरूको मागका आिारमा सभबशन्ित व्यशक्तको कजाथ 

सूचिा उपलब्ि गराउिे‚ 

(ङ)  सूचिा सङ् कलि‚ संरिण तर्ा सभप्रषेणका लानग 

उच्चकोटीको प्रववनि उपयोग गिुथका सारै् सरुिात्मक 

उपायहरू अवलभबि गिे,  

(च)  केन्रको ववनियममा उशल्लशखत अन्य कायथहरू गिे ।  

(9) कजाथ सूचिा केन्रको ववनियम स्वीकृत गदाथ रशजष्ट्रारले िेपाल राष्ट्र बैङ कको 

परामिथ नलि ुपिेछ ।  

(१0) कजाथ सूचिा केन्रबाट प्रवाह हिुे सेवाबापत नलिे िलु्क संरचिा सािारण 

सिाबाट पाररत कायथववनिमा उल्लेख िए बमोशजम हिुेछ । 

(१1) कजाथ सूचिा केन्रको कायथसञ्चालि ऐि‚ यस नियमावली र ववनियमको 

अिीिमा रही सािारण सिाबाट स्वीकृत िएको कायथववनि बमोशजम हिुेछ । 

(१2) उपनियम (४) बमोशजम कजाथ सूचिा केन्रको िेयर खररद गिे 

निकायहरूले सािारण सिामा प्रनतनिनि पठाउाँदा एक जिाका दरले पठाउि ुपिेछ । 
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३८. कालो सूचीसभबन्िी ब्यवस्र्ा : (१) कजाथ सूचिा केन्रले आफ्िा सदस्य रहेका सहकारी 

संस्र्ाहरूबाट ऋण नलई रकमको अपचलि गिे वा िाखानित्र ऋणको सााँवा, ब्याज वफताथ 

िगिे व्यशक्तको ऐिको दफा ८० को उपदफा (१) बमोशजम िामिामेसीसवहत कालो सूची 

प्रकािि गिुथ पिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोशजम कालो सूची प्रकािि गदाथ कजाथ सूचिा केन्रको 

नििाथररत मापदण्डअिसुार सभबशन्ित सदस्य संस्र्ाबाट प्राप्त नसफाररस सवहतको 

प्रनतवेदिको आिार नलि ु पिेछ । 

(३) उपनियम (२) बमोशजम कालो सूचीमा परेका व्यशक्तहरूको िाम नििाथररत 

मापदण्डअिसुार सदस्य संस्र्ाहरूबाट प्राप्त नसफाररससवहतको प्रनतवेदिको आिारमा कालो 

सूचीबाट हटाउि सवकिेछ । 

 

पररच्छेद-९ 

एकीकरण, ववघटि र दताथ खारेज 

३९. सहकारी संस्र्ाको एकीकरण : (१) ऐिको दफा ८७ बमोशजम दईु वा दईुिन्दा बढी 

संस्र्ाहरू एकीकरण गदाथ देहायका ितथ बन्देजहरू पूरा िएको हिु ुपिेछ :- 

(क)  कायथिेत्र एक अकाथसाँग खशलटएको वा जोनडएको हिुपुिे, 

(ख)  एकै ववषय वा प्रकृनतका संस्र्ा हिुपुिे वा फरक ववषय वा 

प्रकृनतका िए तापनि मूलतः एकै ववषयमा प्रनतस्पिाथ िएको हिुपुिे,  

(ग)  सदस्यको प्रत्यि सहिानगता एवं लोकताशन्त्रक नियन्त्रण कायम 

रहिपुिे । 

(२) उपनियम (१) बमोशजम एकीकरण गदाथ सािारणतया मौजदुा संस्र्ाको 

कायथिेत्रको आिारमा स्र्ािीय तहको वडा, स्र्ािीय तह, शजल्ला वा प्रदेिको िेत्रनित्र पिे 

गरी गिुथ पिेछ ।  



 

39 
 
 

(३) उपनियम (१) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनि मन्त्रालयको पूवथ-

स्वीकृनत नबिा संवत ्2049 साल जेठ २ गतेिन्दा अशघ दताथ िएका साझा (सहकारी) 

संस्र्ाहरूलाई अको संस्र्ामा एकीकरण गिथ हुाँदैि ।  

(४) मवहलामात्र सदस्य रहि ेसंस्र्ा मवहलामात्र सदस्य रहिे संस्र्ामा एकीकरण 

गिथ प्रार्नमकता ददि ुपिेछ । 

तर वविेष रूपमा वपछनडएका समदुायमा स्र्ावपत संस्र्ाको साङ् गठनिक 

गनतिीलतामा असर पिे गरी एकीकरण गररिे छैि ।  

(५) सङ घहरूको एकीकरण गदाथ ववषयगत कायथ नमल्ि ेगरी गिुथ पिेछ । 

तर उपनियम (७) बमोशजम एकीकरण हिुे सङ घहरूको हकमा यो उपनियम लागू    

हिुेछैि । 

(६) सहकारी बैङ कहरूको एकीकरण गदाथ रशजष्ट्रारले िेपाल राष्ट्र बैङ कको पूवथ 

स्वीकृनत नलि ुपिेछ । 

(७) यो नियमवली प्रारभि हुाँदाका बखत कायम रहेका ऐिको दफा ४ र दफा 

८ बमोशजमको न्यूितम सदस्य सङ््या िपगेुको र शजल्ला समावेि ििएका शजल्ला वा 

केन्रीय ववषयगत वा बहउुदे्दश्यीय सहकारी सङ घहरू वा नियम ११ को उपनियम (१) 

मा उशल्लशखत ववषयनित्र िपिे शजल्ला वा केन्रीय ववषयगत सहकारी सङ घहरू दईु 

वषथनित्र यस नियम बमोशजम सभबशन्ित सङ घमा एकीकरण गिुथ पिेछ ।  

(८) एकीकरणका अन्य ितथ, आिार र प्रविया मन्त्रालयबाट स्वीकृत कायथववनिमा 

व्यवस्र्ा िएबमोशजम हिुेछ । 

४०. सहकारी संस्र्ाको वविाजि : (१) ऐिको दफा ८७ बमोशजम सहकारी संस्र्ाको वविाजि 

गरी दईु वा दईुिन्दा बढी संस्र्ाहरू कायम गदाथ देहायका ितथहरू पूरा िएको हिु ु 

पिेछ :- 
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(क)  बचत तर्ा ऋणको मु् य कारोबार िएको सहकारी संस्र्ाको 

हकमा सो को कायथिेत्र स्र्ािीय तहको एक वडािन्दा बढी 

िएको, 

(ख) वविाजिको प्रकृयाबाट स्र्ािीयकरण गदाथ संस्र्ाहरूको 

कायथसञ्चालिमा सदस्यहरूको सविय सहिानगता तर्ा लोकताशन्त्रक 

नियन्त्रण कायम रहिे अवस्र्ा िएको । 

 (२) सहकारी संस्र्ा वविाजि गदाथ मौजदुा कारोबारको प्रकृनतअिसुार नियम ११ 

बमोशजमको ववषयगत वगीकरण नमल्िे गरी फरक फरक िौगोनलक कायथिेत्र कायम 

राखी वविाजि गिथ सवकिेछ । 

(३) रशजष्ट्रार वा रशजष्ट्रारबाट अनिकारप्राप्त अनिकारीले सहकारी संस्र्ाहरूको 

एकीकरण वा वविाजिको नसलनसलामा सभबशन्ित सङ घको राय नलि सक्िेछ । 

(४) वविाजिका अन्य ितथ, आिार र प्रविया मन्त्रालयबाट स्वीकृत कायथववनिमा 

व्यवस्र्ा िएबमोशजम हिुेछ ।  

४१. पूवथ-सहमनत नलिपुिे : नियम ३९ वा ४० मा जिुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनि िेपाल 

सरकार, प्रदेि सरकार वा स्र्ािीय तहको कायाथलय, निकाय, बैङ क, वविीय संस्र्ा वा 

दात-ृनिकायको ऋण, अिदुाि वा अन्य प्रकारको सहयोग रकम वा जेर्ा रहेका संस्र्ाको 

एकीकरण वा वविाजि गदाथ त्यस्तो संस्र्ाले सभबशन्ित निकायको पूवथ-सहमनत नलि ु

पिेछ। 

 

पररच्छेद-१० 

कजाथ असलुी न्यायानिकरण 

४२. कजाथ असलुी न्यायानिकरणको गठि : (१) िेपाल सरकारले िेपाल राजपत्रमा सूचिा 

प्रकािि गरी देहाय बमोशजमको कजाथ असलुी न्यायानिकरण गठि गिथ सक्िेछ :- 
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(क)  शजल्ला अदालतको न्यायािीि हिुे योग्यता पगेुको िेपाल  

न्याय सेवाको राजपत्रावङ्कत दितीय शे्रणीको अनिकृत  - अध्यि 

(ख)  सहकारी, अर्थिास्त्र वा व्यवस्र्ापिमा कभतीमा स्िातकोिर तह  

उिीणथ गरी िेपाल सरकार‚ िेपाल प्रिासि सेवामा राजपत्रावङ्कत  

दितीय शे्रणीको अनिकृत स्तरको पदमा तीि वषथको  

अििुवप्राप्त व्यशक्त      - सदस्य 

(ग)  चाटथडथ एकाउन्टेन्सी वा सोसरहको परीिा उिीणथ गरी वा  

व्यवस्र्ापिमा कभतीमा स्िातकोिर उपानि हानसल गरी कभतीमा  

'ख' शे्रणीको लेखापरीिकको प्रमाणपत्र प्राप्त गरी लेखापरीिणमा  

कभतीमा तीि वषथको अििुवप्राप्त व्यशक्त    -सदस्य 

(२)  उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोशजम अध्यि पदमा नियशुक्त गिुथ अशघ 

न्याय सेवा आयोगको परामिथ नलि ुपिेछ । 

(३) कजाथ असलुी न्यायानिकरणको अध्यि तर्ा सदस्यहरूको पदावनि तीि 

वषथको हिुेछ र उिीहरू र्प एक कायथकालका लानग पिुः नियकु्त हिु सक्िछेि ्।  

४३. कजाथ असलुी न्यायानिकरणको कायथिेत्र : (१) सहकारी संस्र्ाको कजाथ असलुीसभबन्िी 

मदु्दाको िरुु कारबाही तर्ा वकिारा गिे अनिकार कजाथ असलुी न्यायानिकरणको हिुेछ ।  

(२) कजाथ असलुी न्यायानिकरणको अनिकार िेत्रको प्रयोग सो न्यायानिकरणका 

सदस्यहरूले समूवहक रूपमा गिेछि ्र सहमनत ििएमा बहमुतको निणथय मान्य हिुेछ ।  

(३) उपनियम (२) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनि अध्यि सवहत दईु 

जिाको उपशस्र्नतमा मदु्दाको कारबाही र वकिारा गिथ सवकिेछ ।  
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४४. उजरुी निवेदिसभबन्िी प्रविया : (१) सहकारी संस्र्ाले आफूले असलुउपर गिुथपिे रकम 

असलुउपर गिथ िसकेको खण्डमा असलुउपर गराई पाउि कजाथ असलुी 

न्यायानिकरणसमि उजरुी ददि ुपिेछ । 

तर यसरी उजरुी ददििुन्दा अशघ उजरुीकताथ सहकारी संस्र्ाले कजाथ असलुउपर 

गिथ यरे्ि मात्रामा प्रयास तर्ा कारबाही िएको हिु ुपिेछ ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजम निवेदि ददाँदा सभबशन्ित सहकारी संस्र्ाले दाबी 

गरेको रकमको िनु्य दिमलव दईु पााँच प्रनतितले हिु आउिे रकमसमेत कजाथ असलुी 

िलु्कबापत अनग्रम रूपमा कजाथ असलुी न्यायानिकरण समि बझुाउि ुपिेछ । 

(३) उपनियम (१) बमोशजमको निवेदि कजाथको िाखा िाघेको एक वषथपनछको 

चार वषथनित्र ददि ुपिेछ ।  

तर यो नियमावली प्रारभि हिुअुशघ पााँच वषथिन्दा बढी अवनि िाखा िाघेको 

कजाथका हकमा यो नियमावली प्रारभि िएको नमनतले दईु वषथनित्र निवेदि ददि   

सवकिेछ । 

४५. उजरुी निवेदिको सिुवुाई : कजाथ असलुी न्यायानिकरणले नियम ४४ बमोशजम उजरुी 

निवेदि प्राप्त िएको नमनतले पन्र ददिनित्र प्रनतवादीहरूलाई आफ्िो सफाइको निनमि 

सबदु प्रमाणसवहत प्रनतउिर पेस गिथ भयाद जारी गिुथ पिेछ र प्रनतवादीले सो अवनिनित्र 

प्रनतउिरपत्र दाशखल गिुथ पिेछ । 

तर काबबुावहरको पररशस्र्नत परी सो भयादनित्र प्रनतवादीले प्रनतउिरपत्र पेस गिथ 

िसकी सोको कारण खोली त्यसपनछको पन्र ददिनित्र निवदेि ददएमा र त्यस्तो निवेदिको 

व्यहोरा मिानसब देशखएमा पन्र ददिसभमको भयाद र्प गिथ सवकिेछ । 

४६. अन्तररम आदेि जारी गिथ सक्िे :  (१) कजाथ असलुी न्यायानिकरणले आफ्िो ववचारािीि 

रहेको कुिै मदु्दाका सभबन्िमा कजाथ नलिका लानग राशखएको नितो वा ऋणीको जमाित 

ददिे व्यशक्तको स्वानमत्व वा कब्जामा रहेको वा हक िएको चल वा अचल सभपशि 
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हस्तान्तरण,  िामसारी वा नबिी गिथ िपाउिे गरी रोक् का रा् ि आवश्यक छ िने्न कुरा 

पिको उजरुी निवदेिको आिारमा लागेमा अको आदेि िददएसभम त्यस्तो सभपशि रोक् का 

रा् ि सभबशन्ित कायाथलयको िाममा अन्तररम आदेि जारी गिथ  सक्िेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोशजमको आदेिको पालिा गिुथ सभबशन्ित कायाथलयको 

कतथव्य  हिुेछ । 

४७. मदु्दाको कारबाही वकिारा गिुथपिे अवनि : कजाथ असलुी न्यायानिकरणले प्रनतउिरपत्र 

दशखला िएकोमा सो दाशखला िएको नमनतले र प्रनतउिरपत्र दाशखला ििएकोमा सो 

दाशखला गिुथपिे भयाद िकु्ताि िएको नमनतले िब्बे ददिनित्र मदु्दाको अशन्तम कारबाही र 

वकिारा गररसक्ि ु पिेछ । 

तर नियम ४४ बमोशजम गजु्रकेो भयाद र्माउि पाउिे भयाद िकु्ताि ििई मदु्दाको 

अशन्तम कारबाही वकिारा गिुथ हुाँदैि । 

४८. नमलापत्र हिु सक्िे : (१) यस नियमावलीमा अन्यत्र जिुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनि 

यस नियमावली बमोशजम कजाथ असलुी न्यायानिकरणमा कारबाही तर्ा वकिारा गिथ बााँकी 

रहेको कुिै मदु्दामा नमलापत्र गिे उदे्दश्यले उजरुी निवेदिवाला र प्रनतवादी दवैुले आफूहरू 

नमल्िे व्यहोराको निवेदि कजाथ असलुी न्यायानिकरणसमि ददएमा सो निवेदिको व्यहोरा 

वादी प्रनतवादी दवैुलाई पढी बााँची सिुाई त्यसको मतलब र पररणामसमेत जािकारी 

गराउाँदा दवैु पिले मञ्जुर गरेमा मदु्दाको कारबाही जिुसकैु अवस्र्ामा पगेुको िए तापनि 

कजाथ असलुी न्यायािीकरणले नमलापत्र गराइददि सक्िेछ ।   

(२) उपनियम (१) बमोशजम ऋणीसाँग नमलापत्र गदाथ दाबी रकमको िनु्य 

दिमलव पााँच प्रनतितले हिु आउिे रकम नमलापत्र दस्तरुबापत आिा आिा गरी उजरुी 

निवेदिवाला र प्रनतवादी दवैुले कजाथ असलुी न्यायानिकरणमा बझुाउि ुपिेछ तर्ा त्यसरी 

नमलापत्रबापत लाग्िे दस्तरु निजले नियम 4४ को उपनियम (२) बमोशजम अनग्रम रूपमा 

बझुाएको कजाथ असलुी िलु्कबाट कट्टी गरी नलइिेछ । 
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४९. पिुरावेदि सभबन्िी व्यवस्र्ा : (१) कजाथ असलुी न्यायानिकरणले गरेको निणथयउपर शचि 

िबझु्िे पिले निणथयको प्रनतनलवप प्राप्त गरेको नमनतले पैँतीस ददिनित्र सहकारी संस्र्ा 

रहेको िेत्रको उच्च अदालतमा पिुरावेदि गिथ सक्िेछ ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजम पिुरावेदि गदाथ कजाथ असलुी न्यायानिकरणले गरेको 

निणथयबमोशजम असलुउपर गिुथपिे ठहर िएको रकमको तीस प्रनतित रकम िरौटीबापत 

िगदै जभमा गिुथ पिेछ । 

५०. निणथयको कायाथन्वयि : (१) कजाथ असलुी न्यायानिकरणले नियम 4७ बमोशजम निणथय 

सिुाइसकेपनछ सो निणथयउपर पिुरावेदि परेकोमा उच्च अदालतबाट फैसला प्राप्त िएपनछ 

र पिुरावेदि िपरेकोमा पिुरावेदि ददिे भयाद गजु्रपेनछ निणथय कायाथन्वयि गिथ कजाथ 

असलुी अनिकृतको िाममा आदेि जारी गिुथ पिेछ । 

(२) कजाथ असलुी न्यायानिकरणले उपनियम (१) बमोशजम आदेि जारी गदाथ 

निणथयको कायाथन्वयि गिे अवनिसमेत तोवकददि सक्िेछ । 

५१. कजाथ असलुी अनिकृत : (१) मन्त्रालयले कजाथ असलुी न्यायानिकरणको निणथयको 

कायाथन्वयि गिथ, गराउि मन्त्रालय वा वविागमा कायथरत कुिै अनिकृतलाई कजाथ असलुी 

अनिकृत तोक्ि सक्िेछ । 

(२) कजाथ असलुी अनिकृतले कजाथ असलुी न्यायानिकरणको प्रिासनिक प्रमखुको 

हैनसयतमा समेत कायथ गिेछ ।  

५२. कजाथ असलुी ववनि : (१) कजाथ असलुी अनिकृतले कजाथ असलुी न्यायानिकरणको आदेि 

प्राप्त िएपनछ सो आदेिमा तोवकएको भयादनित्र ऋणीबाट कजाथ रकम असलुउपर गरी 

सभबशन्ित सहकारी संस्र्ालाई ददलाई ददि ुपिेछ । 

(२)  कजाथ असलुी अनिकृतले कजाथ रकम असलुउपर गदाथ प्रचनलत कािूिको 

अिीिमा रही देहायका ववनि अपिाउि सक्िेछ :- 
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(क)  ऋणीको नितो राशखएको वा िराशखएको अन्य चल वा अचल 

सभपशि कब्जा वा नललाम नबिी गिे, 

(ख)  जमाित ददिे व्यशक्तको चल वा अचल सभपशि कब्जा वा नललाम 

नबिी गिे, 

(ग)  कुिै व्यशक्त वविेष ऋणी वा जमाित ददिे व्यशक्त िएकोमा त्यस्तो 

व्यशक्तलाई पिाउ गरी प्रचनलत कािूिबमोशजम र्िुामा राख्न े। 

५३. जमाित ददिे व्यशक्तको दावयत्व : (१) ऋणीको निनमि जमाित ददिे व्यशक्तको दावयत्व 

जमाित ददएको रकमको हदसभम मात्र सीनमत रहिेछ । 

(२) प्रचनलत कािूिको अिीिमा रही जमाित बापतको दावयत्व जमाित ददि े

व्यशक्तबाट सोझै असलु उपर गिथ सवकिेछ ।  

५४. कजाथ असलुी अनिकृतको आदेि कजाथ असलुी न्यायानिकरणको आदेिसरह हिुे : यस 

नियमावली बमोशजम कजाथ असलुउपर गिे सन्दिथमा कजाथ असलुी अनिकृतले ददएको 

आदेि कजाथ असलुी न्यायानिकरणले ददएको आदेि सरह हिुेछ र त्यस्तो आदेिको 

पालिा गिुथ सभबशन्ित सबैको कतथव्य हिुेछ । 

५५. कमथचारी तर्ा बजेट सभबन्िी व्यवस्र्ा : कजाथ असलुी न्यायानिकरणको कायथसञ्चालि 

गिथका लानग िेपाल सरकारले आवश्यक कमथचारी तर्ा बजेट उपलब्ि गराउिेछ । 

५६. सहकारी संस्र्ाले रकम बझुाउिपुिे : (१) यस नियमावली बमोशजम कजाथ असलु 

िइसकेपनछ असलु िएको कजाथ रकमको एक प्रनतित रकम कजाथ असलुी िलु्कबापत 

सभबशन्ित सहकारी संस्र्ाले कजाथ असलुी न्यायानिकरणलाई बझुाउि ुपिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोशजम सहकारी संस्र्ाले रकम बझुाउाँदा नियम ४४ को 

उपनियम (२) बमोशजम बझुाएको रकम कटाई बााँकी रकममात्र बझुाए पगु्िेछ । 

(३) उपनियम (१) बमोशजम दाशखला हिु आएको रकम कजाथ असलुी 

न्यायानिकरणले िपेाल सरकारले तोकेबमोशजम सशञ्चत खातामा दाशखला गिुथ पिेछ ।  
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५७. कजाथ असलुी न्यायानिकरणसभबन्िी अन्य व्यवस्र्ा : (१) कजाथ असलुी न्यायानिकरणको 

साङ् गठनिक संरचिा िेपाल सरकारबाट स्वीकृत िए बमोशजम हिुेछ । 

(२) कजाथ असलुी न्यायानिकरणको अध्यि तर्ा सदस्यहरूको पाररश्रनमक तर्ा 

सेवा ितथ तर्ा कायथसञ्चालिसभबन्िी अन्य व्यवस्र्ा िेपाल सरकारबाट स्वीकृत 

िएबमोशजम हिुेछ ।   

५८. कायथववनि बिाउि सक्िे : कजाथ असलुी न्यायानिकरणले उजरुी प्रविया, कारबाही, निणथय 

कायाथन्वयि लगायतका ववषयमा आवश्यक कायथववनि बिाउि सक्िेछ । 

 

पररच्छेद-११ 

नलशक्वडेिि सभबन्िी व्यवस्र्ा 

५९. नलशक्वडेटरको नियशुक्त : (१) ऐिको दफा ८९ को उपदफा (२) बमोशजम पचास लाख 

रुपैयााँसभमको सभपशि िएको संस्र्ाको हकमा रशजष्ट्रारले आफु मातहतको अनिकृत 

कमथचारीलाई नलशक्वडेटर नियकु्त गिथ सक्िेछ । 

  (२) उपनियम (१) बमोशजम नियकु्त नलशक्वडेटरलाई रशजष्ट्रारले नलशक्वडेिि 

सभबन्िी कायथमा आवश्यक निदेिि ददि सक्िेछ । 

६०. नलशक्वडेटरको काम, कतथव्य र अनिकार : (१) ऐिको दफा ८8 बमोशजम दताथ खारेज 

िएको सहकारी संस्र्ाको नलशक्वडेटरको काम, कतथव्य र अनिकार देहाय बमोशजम  

हिुेछ :- 

(क)  ववघटि िएका सहकारी संस्र्ाबाट असलु हिु बााँकी रहेको रकम 

चकु्ता गिथका लानग सो सहकारी संस्र्ाका हालवाला वा 

सानबकवाला सदस्यहरू वा मतृ सदस्यहरूको जायजेर्ाबाट बााँकी 

रकम नियम ३० र नियम ३२ बमोशजम असलुउपर गिे, 
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(ख)  ववघटि िएका सहकारी संस्र्ासाँग कुिै साहकुो कुिै रकम बााँकी 

लानगराखेको रहेछ र सो संस्र्ाकै वहसाबवकताबमा चढाइएको 

रहेिछ ििे त्यस्ता साहलुाई यो यनत भयादनित्र सो रकमको दाबा 

गिथ आउि ुििी वा सो बााँकी लागेको प्रमाशणत ििएसभम त्यनत 

रकम ववतरण िगररयोस ्ििी दाबी गिथ आउि ुििी सूचिा जारी 

गिे,   

(ग)  साहहुरू मध्ये कसलाई प्रार्नमकता ददिे िने्न प्रश् ि उठेमा त्यसको 

निणथय गिे, 

(घ)  सहकारी संस्र्ा ववघटि गिे नसलनसलामा सहकारी संस्र्ाको 

जायजेर्ा जभमा गिे र ववतरण गिे सभबन्िमा आवश्यक निदेिि 

ददिे, 

(ङ)  सहकारी संस्र्ाले गरेको वा सहकारी संस्र्ाको ववरुिमा गररएको 

दाबीको सभबन्िमा दवैु पिबीचमा नमलापत्र गराउिे, 

(च)  ववघटिका लानग आवश्यक देखेमा सदस्यहरूको बैठक बोलाउि,े 

(छ)  सहकारी संस्र्ाको खाताबही, कागजात, नलखत र जायजेर्ाको 

शजभमा नलिे, 

(ज)  सहकारी संस्र्ाको सभपशि बेचनबखि गिे, 

(झ)  सरोकारवालाहरूसाँग समेतको परामिथमा सहकारी संस्र्ाको 

जायजेर्ा ववतरण गिे योजिा तयार गरी त्यसको ववतरण गिे ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजमको अनिकारको प्रयोग गदाथ नलशक्वडेटरले आवश्यक 

सभझेमा सहाकारी संस्र्ाको गठि, काम, कतथव्य, सभपशि वा अन्य कुराको सभबन्िमा 

आवश्यक जािकारी प्राप्त गिथ पि, ववपि, सािीहरू र संस्र्ा वा सङ घको कुिै 

कमथचारीलाई आफूसमि उपशस्र्त गराई सोिपछु गिथ सक्िेछ ।  
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६१. नलशक्वडेिि नियन्त्रण गिे रशजष्ट्रारको अनिकार : नियम ६० बमोशजमको अनिकार प्रयोग 

गरी नलशक्वडेटरले गरेको कामलाई रशजष्ट्रारले दोहोर् याई हेरी देहायबमोशजम गिथ   

सक्िेछ :-  

(क)  निदेििववपरीत नलशक्वडेटरले जारी गरेको आदेि खारेज गिथ‚ 

बदल्ि वा आवश्यकतािसुार अको आदेि जारी गिथ,  

(ख)  संस्र्ा वा सङ घको खाताबही, कागजात, नलखत र जायजेर्ाहरू पेस 

गराउि,  

(ग)  नियम ६० बमोशजमको नलशक्वडेटरको अनिकारमा आफूलाई 

उपयकु्त लागेको हद-बन्देज तोवकददि,  

(घ)  नलशक्वडेटरले जााँचेको वहसाबवकताबको प्रनतवेदि नलि,  

(ङ)  नियम ६० को खण्ड (ङ) बमोशजम नमलापत्र गराउिे र सो 

नियमको खण्ड (झ) बमोशजम जायजेर्ा ववतरण गिे सभबन्िमा 

सामान्य नसिान्त नििाथरण गररददि,  

(च)  नलशक्वडेटरले पाउिे पाररश्रनमक एवं ििाको निनमि आवश्यक 

निदेिि ददि,     

(छ)  नलशक्वडेटरलाई पदबाट हटाई अको नियकु्त गिथ।   

६२. दावयत्व िकु्तािी : (१) ऐिको दफा ८८ अन्तगथत दताथ खारेज वा ववघटि िएको 

सहकारी संस्र्ाको कोषबाट देहाय बमोशजमको प्रार्नमकता िम अिसुार देहायको कायथका 

लानग खचथ गिथ सवकिेछ :- 

(क)  ववघटिको कामको निनमि िएका खचथहरू फर्छ्यौट गिथ,  

(ख)  सदस्यलाई बचतको रकम िकु्तािी गिथ‚ 

(ग) कमथचारीको तलब ििा ददि,  

(घ)  ऋण िकु्तािी गिथ,  
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(ङ)  अन्य िकु्तािी ददिपुिे रकमहरू ददि,  

(च)  िेयर पूाँजी वफताथ ददि,  

(छ)  लािांि िबााँनडएको समयजनतको हकमा लािांि ववतरण गिथ ।   

(२) कुिै सहकारी संस्र्ाको ववघटिको काम समाप्त िइसकेपनछ पनि सो 

संस्र्ाको कुिै साहलेु पाउिपुिे रकम नलि िआएमा ववघटिको काम समाप्त िएको 

नमनतले तीि मवहिानित्र उक्त संस्र्ाको कोषउपर त्यस्तो साहलेु आफूले पाउिपुिे रकमको 

लानग दाबी गररसक्ि ु पिेछ र सो भयाद िाघेपनछ परेको दाबी उपर कुिै कारबाही  

हिुेछैि ।  

६३. नलशक्वडेििपनछको सभपशिको उपयोग: (१) ऐिको दफा ९१ बमोशजम सहकारी 

संस्र्ाको नलशक्वडेिि पिात ्नियम ६२ बमोशजम सबै दावयत्व िकु्ताि गरी बााँकी रहेको 

सभपशि रशजष्ट्रारको निदेिि बमोशजम देहायको प्रार्नमकतािम अिसुार हस्तान्तरण गिथ 

सवकिेछ :-   

(क)  ववघवटत सहकारी संस्र्ाको कायथिेत्रमा सेवा परु् याउि सक्िे 

िशजकको सोही प्रकृनतको अन्य कुिै सहकारी संस्र्ा,   

(ख)  ववघवटत सहकारी संस्र्ा सदस्य िएको सोही प्रकृनतको मानर्ल्लो 

सङ घ ।  

(२) उपनियम (१) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनि िेपाल सरकारले 

मन्त्रालयको नसफाररसमा नियम ६२ को उपनियम (१) अिसुार खचथ गररसकेपनछ बााँकी 

रहि आएको सहकारी संस्र्ाको कोषको रकम सहकारी आन्दोलिलाई योगदाि परु् याउि े

अन्य कुिै निकायलाई हस्तान्तरण गिथ वा स्र्ािीय सामदुावयक शििा वा स्वास््यसाँग 

सभबशन्ित वा मवहला, बालबानलका तर्ा ज्येष्ठ िागररकलाई प्रत्यि फाइदा पगु्िे स्र्ािीय 

सामदुावयक ववकासको प्रयोजिका लानग हस्तान्तरण गिथ सक्िेछ ।  
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पररच्छेद-1२ 

बचत तर्ा कजाथ सरुिण 

६४. सहकारी बचत तर्ा कजाथ सरुिण कोषको स्र्ापिा : (१) ऐिको दफा १०१ को 

उपदफा (१) बमोशजम सहकारी बचत तर्ा कजाथ सरुिण कोष स्र्ापिा गदाथ ववशििीकृत 

सहकारी सङ घको ढााँचामा गिुथ पिेछ । 

(२) बचत तर्ा कजाथ सरुिण कोषको स्र्ापिाको आिार, सदस्यता‚ पूाँजी संरचिा, 

साङ् गठनिक ढााँचालगायतका व्यवस्र्ाहरू िेपाल सरकारले स्वीकृत गरेबमोशजम हिुेछ ।  

(३) उपनियम (१) बमोशजम स्र्ापिा हिुे बचत तर्ा कजाथ सरुिण कोषमा बचत 

तर्ा ऋण संस्र्ाका सारै् बचत तर्ा ऋणसमेतको कारोबार गरेका बहउुदे्दश्यीय वा 

ववषयगत संस्र्ा समेत सदस्य बन्न सक्िेछि ्। 

(४) बचत तर्ा कजाथ सरुिण कोषमा िेपाल सरकार, प्रदेि सरकार, स्र्ािीय तह, 

िेपाल राष्ट्र बैङ क, रावष्ट्रय सहकारी ववकास बोडथ, िेपाल बहउुदे्दश्यीय केन्रीय सहकारी 

सङ घ, केन्रीय कृवष सहकारी सङ घ, रावष्ट्रय सहकारी महासङ घ तर्ा िेपाल सरकारका 

अन्य निकायको समेत िेयर सहिानगता रहि सक्िेछ । 

(५) बचत तर्ा कजाथ सरुिण कोष स्र्ापिाका लानग न्यूितम चकु्ता ियेर पूाँजी 

साठी करोड रुपैयााँ हिुेछ तर्ा सोको कभतीमा साठी प्रनतित संस्र्ाहरूले जभमा गरेको 

हिुपुिेछ । 

६५. बचत तर्ा कजाथ सरुिण कोषको सञ्चालक सनमनत : (१) बचत तर्ा कजाथ सरुिण 

कोषको सञ्चालिका लानग देहायबमोशजमको एक सञ्चालक सनमनत रहिेछ :- 

(क)  सािारण सिाबाट निवाथशचत व्यशक्त   - अध्यि  

(ख)  सहसशचव,  मन्त्रालय     - सदस्य 

(ग)  सहसशचव, अर्थ मन्त्रालय     - सदस्य 

(घ)  रशजष्ट्रार, सहकारी वविाग     - सदस्य 
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(ङ)  निदेिक, िेपाल राष्ट्र बैङ क    - सदस्य 

(च)  सदस्य-सशचव, रावष्ट्रय सहकारी ववकास बोडथ  - सदस्य 

(छ)  कायथकारी प्रमखु, रावष्ट्रय सहकारी महासङ घ   - सदस्य 

(ज)  कायथकारी प्रमखु, िेपाल बचत तर्ा ऋण केन्रीय सहकारी  

सङ घ        - सदस्य 

(झ)  कायथकारी प्रमखु, िेपाल बहउुदे्दश्यीय केन्रीय सहकारी  

सङ घ       - सदस्य 

(ञ)  कायथकारी प्रमखु, रावष्ट्रय सहकारी बैङ क   - सदस्य 

(ट)  कायथकारी प्रमखु, िेपाल कृवष सहकारी केन्रीय सङ घ - सदस्य 

(ठ)  सािारण सिाबाट निवाथशचत कभतीमा एक जिा मवहलासवहत  

तीि जिा       - सदस्य 

(ड)  कायथकारी प्रमखु,  बचत तर्ा कजाथ सरुिण कोष   -सदस्य-सशचव  

(२) उपनियम (१) को खण्ड (क) र (ठ) बमोशजम निवाथशचत पदानिकारीको 

पदावनि चार वषथको हिुेछ र निज पिुः एक पटकको लानग निवाथशचत हिु सक्िेछ ।  

६६. बचत तर्ा कजाथ सरुिण सभबन्िी व्यवस्र्ा : (१) सहकारी बचत तर्ा कजाथ सरुिण 

कोषले आफ्िा सदस्य संस्र्ामा सदस्यले जभमा गरेको तीि लाख रुपैयााँसभमको बचत 

सरुिण गिथ सक्िेछ । 

(२) बचत तर्ा कजाथ सरुिण कोषले आफ्िा सदस्य संस्र्ाहरूबाट लगािी िएको 

कजाथ देहायबमोशजम सरुिण गिथ सक्िेछ :- 

(क)  तीस हजार रुपैयााँसभमको आकशस्मक आवश्यकता कजाथ‚ 

(ख)  एक लाख रुपैयााँसभमको पििुि कजाथ‚ 

(ग)  तीि लाख रुपैयााँसभमको लघ‚ु सािा तर्ा मझौला उद्यम कजाथ‚ 

(घ)  पााँच लाख रुपैयााँसभमको कृवष व्यवसाय कजाथ‚ 
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(ङ)  दईु लाख रुपैयााँसभमको अन्य कजाथ । 

(३) उपनियम (२) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनि बचत तर्ा कजाथ 

सरुिण कोषको पूवथ-स्वीकृनत नलएको अवस्र्ामा दि लाख रुपैयााँसभमको कजाथ सरुिण 

गिथ सवकिेछ ।  

(४) यस नियमबमोशजम सरुिण गररएको बचत वा कजाथ रकमको सीमा सााँवामा 

ब्याजसमेत जोडी कायम गररिेछ ।  

तर एकै सदस्यले एकिन्दा बढी प्रकारको बचत गरेको वा कजाथ नलएकोमा 

त्यस्ता सबै प्रकारका बचत वा कजाथको सााँवामा ब्याज जोडी सीमा कायम गररिेछ ।   

६७. सरुिण िहिुे : नियम 6६ मा जिुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनि देहायको बचत तर्ा 

कजाथको रकम बचत तर्ा कजाथ सरुिण कोषले सरुिण गिेछैि :- 

(क)  संस्र्ाले गैरसदस्यसाँग नलएको बचत तर्ा गैरसदस्यलाई ददएको 

कजाथ‚  

(ख)  सभपशि ििुीकरण (मिी लाउन्डररङ) निवारणसभबन्िी प्रचनलत 

कािूिअन्तगथत जारी निदेििबमोशजम सदस्य पवहचाि तर्ा सभपवुि 

िगरी सदस्यबाट नलएको बचत तर्ा त्यस्तो सदस्यलाई ददएको 

कजाथ, 

(ग)  ऐि‚ यस नियमावली‚ ववनियम तर्ा संस्र्ाको आन्तररक कायथववनिका 

व्यवस्र्ाववपरीत सङ् कलि गररएको बचत वा प्रदाि गररएको  

कजाथ ।  

६८. िनतपूनतथ ददि सक्िे : (१) बचत तर्ा कजाथ सरुिण कोषले सरुिण गररएको कजाथको 

असी प्रनतित ििाघ्िे गरी िनतपूनतथ ददि सक्िेछ । 

(२) सदस्य संस्र्ाले कजाथको िाखा िाघेको दईु वषथपनछ उपनियम (१) बमोशजम 

िनतपूनतथका लानग दाबी गिथ सक्िेछ । 



 

53 
 
 

(३) बचत तर्ा कजाथ सरुिण कोषले सरुिण गरेको बचतको िनतपूनतथ रकम 

ऐिको दफा ८९ बमोशजम नियकु्त नलशक्वडेटर वा दफा १०५ बमोशजम गदठत 

व्यवस्र्ापि सनमनतले गरेको नसफाररसको आिारमा िकु्तािी ददिेछ ।  

६९. बचत तर्ा कजाथ सरुिण कोषसभबन्िी अन्य व्यवस्र्ा :  बचत तर्ा कजाथ सरुिण 

कोषको स्र्ापिा‚ वप्रनमयम संरचिा‚ िनतपूनतथ ददएको रकम असलुउपर तर्ा प्रानप्तको 

प्रविया र सञ्चालिसभबन्िी अन्य व्यवस्र्ा िेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको 

कायथववनिबमोशजम हिुेछ ।   

७०. आपसी सरुिण सेवा सञ्चालि : (१) ऐिको दफा १०२ को उपदफा (२) बमोशजम 

आपसी सरुिण सेवा सञ्चालि गिे संस्र्ाको न्यूितम मापदण्ड देहायबमोशजम हिुेछ :- 

(क)  संस्र्ा दताथ िएको कभतीमा तीि वषथ पगेुको हिुपुिे‚ 

(ख)  ववगत दईु वषथदेशख संस्र्ा िाफामा सञ्चालि िएको हिुपुिे‚ 

(ग)  सरुिण गररिे बालीिालीको खेती गिे वा वस्तिुाउ पाल्ि े

सदस्यको सङ््या कभतीमा तीि सय हिुपुिे‚ 

(घ)  जगेडा कोषमा कभतीमा पचास लाख रुपैयााँ र घाटापूनतथ कोषमा 

कभतीमा पच्चीस लाख रुपैयााँ हिुपुिे‚ 

(ङ)  िेयर पूाँजी कभतीमा एक करोड रुपैयााँ हिुपुिे, 

(च)  संस्र्ाले बचत पररचालि गरेको िए ऐिको दफा ५० को उपदफा 

(२) मा नििाथररत सीमानित्र नियनमत प्रकृनतको बचतमात्र 

पररचालि गरेको हिुपुिे तर्ा िेयर पूाँजी तर्ा संस्र्ागत पूाँजी गरी 

जभमा बचत दावयत्वको कभतीमा बीस प्रनतित पगेुको हिुपुिे । 

(२) आपसी सरुिण सञ्चालिसभबन्िी अन्य व्यवस्र्ा मन्त्रालयबाट स्वीकृत 

कायथववनि बमोशजम हिुेछ । 
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पररच्छेद-१३ 

निरीिण तर्ा अिगुमि 

७१. िेपाल राष्ट्र बैङ कले निरीिण तर्ा वहसाबवकताब जााँच गिथ सक्िे : (१) ऐिको दफा ९५ 

को  उपदफा (२) बमोशजम िेपाल राष्ट्र बैङ कले सहकारी बैङ कका अनतररक्त पचास 

करोड रुपैयााँिन्दा बढीको बचत तर्ा ऋणको कारोबार गिे सहकारी संस्र्ाको निरीिण 

वा वहसाबवकताब जााँच गिथ‚ गराउि सक्िेछ ।  

(२) रशजष्ट्रारले उपनियम (१) बमोशजम िेपाल राष्ट्र बैङ कबाट िएको निरीिण वा 

वहसाबजााँच प्रनतवेदिका नसफाररसहरूको कायाथन्वयिको व्यवस्र्ा नमलाउिेछ ।  

७२. निरीिण तर्ा अिगुमि सभबन्िी वविेष व्यवस्र्ा : (१) ऐिको दफा ९७ को उपदफा 

(४) बमोशजम बचत तर्ा ऋणको मु् य कारोबार गिे देहायका सहकारी संस्र्ाको हकमा 

देहायबमोशजम मन्त्रालय, िेपाल राष्ट्र बैङ क, वविाग, प्रदेि सरकार र स्र्ािीय तहको 

संयकु्त टोली बिाई सघि अिगुमि गिे व्यवस्र्ा नमलाइिेछ :- 

(क)  स्र्ािीय तहको नियमि िेत्रानिकारनित्रका पााँच करोड रुपैयााँिन्दा 

बढी बचत दावयत्व िएका सहकारी संस्र्ाको स्र्ािीय तह र प्रदेि 

सरकारको सहकारी नियामक निकायको तफथ बाट, 

(ख)  स्र्ािीय तह वा प्रदेि सरकारको नियमि िेत्रानिकारनित्रका 

पच्चीस करोड रुपैयााँिन्दा बढी बचत दावयत्व िएका सहकारी 

संस्र्ाको स्र्ािीय तह वा प्रदेि सरकारको सहकारी नियामक 

निकाय र वविागको तफथ बाट, 

(ग)  पचास करोड रुपैयााँिन्दा बढी बचत दावयत्व िएका सहकारी 

संस्र्ाको स्र्ािीय तह वा प्रदेि सरकारको सहकारी नियामक 

निकाय, वविाग र िेपाल राष्ट्र बैङ कका तफथ बाट । 
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 तर पचास करोड रुपैयााँिन्दा बढी कारोबार िएका 

जिुसकैु सहकारी संस्र्ाको वविागबाट सघि अिगुमि गिथ बािा 

पिे छैि । 

(२) बचत तर्ा ऋणको मु् य कारोबार गिे सहकारी संस्र्ाले पााँच करोड रुपैयााँ 

वा सोिन्दा बढी रकमको बचत दावयत्व िए यो नियमावली प्रारभि िएको नमनतले एक 

वषथनित्र र सोिन्दा घटी रकमको बचत दावयत्व िए तीि वषथनित्र मन्त्रालयले स्वीकृत 

गरेको एकीकृत व्यवस्र्ापि सूचिा प्रणालीमा आबि िइसक्ि ुपिेछ ।  

(३) सहकारी संस्र्ाहरूले सरुिण‚ वविीय संरचिा‚ सभपशिको स्तर‚ तरलता‚ 

लगािीका िेत्रलगायतमा वविागले तोकेका मािकहरूको पालिा गिुथ पिेछ ।  

(४) उपनियम (२) बमोशजमको सूचिा प्रणालीसमेतका आिारमा वविागले 

उपनियम (३) बमोशजम तोवकएका मािकहरूको पालिाको अवस्र्ाको नियनमत अिगुमि 

गरी पालिा ििएको पाइएमा तत्काल निदेिि ददि सक्िेछ ।   

(५) यस नियमबमोशजम हिुे निरीिण तर्ा अिगुमिसभबन्िी अन्य व्यवस्र्ा 

मन्त्रालयबाट स्वीकृत कायथववनि बमोशजम हिुेछ ।  

(६) उपनियम (५) बमोशजम कायथववनि स्वीकृत गदाथ मन्त्रालयले िेपाल राष्ट्र 

बैङ कको परामिथ नलि सक्िेछ । 

७३. वावषथक प्रनतवेदिमा समावेि हिुपुिे वववरण : ऐिको दफा १०० को उपदफा (३) मा 

उशल्लशखत वववरणको अनतररक्त रशजष्ट्रारले पेि गिे वावषथक निरीिण प्रनतवेदिमा समावेि 

हिुपुिे अन्य ववषयहरू मन्त्रालयले नििाथरण गरे बमोशजम हिुेछ।  
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पररच्छेद-1४ 

ववववि 

७४. शस्र्रीकरण कोष सभबन्िी व्यवस्र्ा : (१) ऐिको दफा १०३ बमोशजमको शस्र्रीकरण 

कोषमा सहिागी सहकारी संस्र्ाले नियम 2७ उपनियम (१) को खण्ड (छ)  बमोशजमको 

रकम जभमा गिथ सक्िेछि ्। 

(२) उपनियम (१) बमोशजमको कोषको सञ्चालिको लानग देहाय बमोशजमको 

सनमनत  रहिेछ :- 

(क)   अध्यि, िेपाल बचत तर्ा ऋण केन्रीय सहकारी सङ घ-अध्यि 

(ख)  प्रनतनिनि, मन्त्रालय      - सदस्य 

(ग)  प्रनतनिनि, अर्थ मन्त्रालय     - सदस्य 

(घ)  प्रनतनिनि‚  िेपाल राष्ट्र बैङ क     - सदस्य 

(ङ)  प्रनतनिनि, सहकारी वविाग     - सदस्य  

(च)  प्रनतनिनि, रावष्ट्रय सहकारी ववकास बोडथ   - सदस्य 

(छ)  प्रनतनिनि, रावष्ट्रय सहकारी महासङ घ    - सदस्य 

(ज)  अध्यि वा निजले तोकेको प्रनतनिनि, रावष्ट्रय सहकारी  

बैङ क       - सदस्य 

(झ)  शस्र्रीकरण कोषमा सहिागी सहकारी संस्र्ाका  

अध्यिमध्येबाट कोष सञ्चालि सनमनतले मिोियि 

 गरेका कभतीमा एक जिा मवहलासवहत दईु जिा  - सदस्य 

(ञ)  कायथकारी प्रमखु, िेपाल बचत तर्ा ऋण केन्रीय  

सहकारी सङ घ      -सदस्य-सशचव  
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(३) उपनियम (२) को खण्ड (झ) बमोशजम मिोियि िएका प्रनतनिनिको 

कायथकाल उिीहरू आफ्िो सहकारी संस्र्ाको अध्यि िएको अवनि ििाघ्िे गरी बढीमा 

चार वषथ हिुेछ ।  

(४) ऐिको दफा १०३ बमोशजम शस्र्रीकरण कोष खडा गदाथ न्यूितम दि 

करोड रुपैयााँको प्रारशभिक योगदाि आवश्यक हिुेछ । 

(५) शस्र्रीकरण कोषको रकम उपयोग गदाथ उपनियम (४) मा उल्लेख िए 

बमोशजमको रकम न्यूितम मौज्दात कोषमा कायम रा् िे गरी छ मवहिानित्र र्प योगदाि 

जटुाएर मात्र उपयोग गिुथ पिेछ ।  

 (६) कोष खडा गदाथ वा कोषको रकम उपयोग िएका कारण ऐिको दफा 

१०३ को उपदफा (२) बमोशजम सहिागी सहकारी संस्र्ाका सारै् अन्य निकायको 

योगदािबापतको रकमले मात्र उपनियम (५) बमोशजमको न्यूितम आवश्यक मौज्दात 

रकम िपगु्िे िएमा िेपाल सरकारले िपगु िएजनत रकम मन्त्रालयको तफथ बाट र्प 

योगदाि बापत ददि सक्िेछ । 

(७) उपनियम (६) बमोशजम िेपाल सरकारले ददएको रकम कोषमा सहिागी 

सहकारी संस्र्ाका सारै् अन्य निकायको योगदाि बापतको रकम पररपूनतथ हुाँदै जााँदा िेपाल 

सरकारलाई िै वफताथ गिुथ पिेछ । 

(८) ऐिको दफा १०३ को उपदफा (७) मा उशल्लशखत प्रयोजिका अनतररक्त 

शस्र्रीकरण कोषको रकममध्येबाट कोषको आभदािीको निशित प्रनतित ििाघ्िे गरी कोष 

सञ्चालि सनमनतले तोवकददएको सीमासभम कोषको व्यवस्र्ापि खचथको लानग उपयोग गिथ 

सवकिेछ । 

(९) ऐिको दफा १०३ को उपदफा (७) को खण्ड (ख) र (ग) बमोशजम 

उपयोग गररएको रकम दफा १०८ बमोशजम सभबशन्ित संस्र्ाको सभपशिबाट दावयत्व 

िकु्तािी गरेपनछ बचत िएमा वा त्यस्ता संस्र्ा पिुः सञ्चालिमा आएपनछ वफताथ गिथ सक्िे 
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अवस्र्ा िएमा कोष सञ्चालि कायथववनिमा व्यवस्र्ा िएबमोशजम कोषमा वफताथ गिुथ   

पिेछ । 

(१०) शस्र्रीकरण कोषको स्र्ापिा, सहिागी संस्र्ाहरूको योग्यता, सहिानगताको 

ितथ-बन्देज, कोषको उपयोग र कोष सञ्चालिसभबन्िी अन्य व्यवस्र्ा मन्त्रालयले स्वीकृत 

गरेको कायथववनि बमोशजम हिुेछ ।  

७५. छुट, सवुविा र सहनुलयत प्रानप्त : (१) ऐिको दफा ७८ को उपदफा (३), (४), (५) र 

(९) मा उशल्लशखत छुट, सवुविा र सहनुलयत प्रानप्तसभबन्िी प्रविया िेपाल सरकारबाट 

िेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचिाबमोशजम हिुेछ । 

(२) ऐिको दफा ७८ को उपदफा (६) र (८) बमोशजमको छुट, सवुविा र 

सहनुलयत मन्त्रालयको नसफाररसमा प्राप्त हिुेछ । 

(३) ऐिको दफा ७८ को उपदफा (७) बमोशजमको छुट, सवुविा र सहनुलयतको 

प्रानप्त बजेट तर्ा कायथिममा व्यवस्र्ा िए बमोशजम मन्त्रालयबाट स्वीकृत कायथववनि 

बमोशजम हिुेछ ।  

(४) उपनियम (२) र (३) बमोशजम छुट, सवुविा र सहनुलयत प्रानप्तका लानग 

नसफाररस गिे ितथ, आिार र प्रविया मन्त्रालयले तोके बमोशजम हिुेछ । 

७६. रशजष्ट्रारको काम, कतथव्य र अनिकार : (१) ऐिमा उशल्लशखत काम, कतथव्य र 

अनिकारको अनतररक्त रशजष्ट्रारको काम, कतथव्य र अनिकार देहायबमोशजम हिुेछ :– 

(क)  सहकारी संस्र्ा दताथ गिथका लानग परेको दरखास्तउपर आवश्यक 

जााँचबझु गरी सहकारी संस्र्ा दताथ गिे र दताथको प्रमाणपत्र ददिे‚  

(ख)  ऐि र यस नियमावलीको अिीिमा रही सहकारी संस्र्ाले आफ्िो 

कायथसञ्चालि गिथ बिाएको ववनियम स्वीकृत गिे‚   

(ग)  ऐि र यस नियमावलीको अिीिमा रही सहकारी संस्र्ाको 

एकीकरण, वविाजि तर्ा कायथिेत्र पिुः नििाथरणसभबन्िी कायथ गिे, 
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(घ)  नियनमत रूपमा सहकारी संस्र्ाको निरीिण तर्ा वहसाबवकताब 

जााँच गिुथका सारै् स्र्ावपत सूचिा प्रनतवेदि प्रणालीका आिारमा 

सहकारी संस्र्ाहरूको निरन्तर अिगुमि गरी आवश्यक निदेिि 

ददिे‚ 

(ङ)  सहकारी संस्र्ाहरूको लेखापरीिणको नियनमत अिगुमि गरी 

नििाथररत अवनिनित्र लेखापरीिण िगराउिे सहकारी संस्र्ाहरूको 

लेखापरीिण गराउिे‚ 

(च)  ववपन्न ग्रामीण मवहला, अपाङ् गता िएका व्यशक्त, मकु्त कमैया, मकु्त 

हनलया, िनूमहीि कृषक, बेरोजगार, श्रनमक र दनलत तर्ा 

अल्पसङ् ्यक जिजानतसमेतका सीमान्तकृत समूहको सहकारी 

खेतीपाती वा सदस्यको श्रम वा सीपमा आिाररत स्व-रोजगारीका 

उद्योगिन्दा प्रविथि गिथ योजिा तर्ा कायथिम तजुथमा गरी स्वीकृत 

िए बमोशजम कायाथन्वयि गिे‚ 

(छ)  सहकारी व्यवसाय‚ कृवष उपजको मूल्य िङृ् खला ववकास एवं 

तत्सभबन्िी अन्तरसहकारी कारोबारका  आयोजिाहरूलाई सहयोग 

परु् याउिे‚  

(ज) सहकारी शििा तर्ा तानलम वियाकलापहरूको तजुथमा‚ सञ्चालि 

तर्ा ववस्तारका कायथहरूको समन्वय गिे‚ 

(झ)  सहकारी संस्र्ाहरूको ववकास‚ सहकारी नसिान्त‚ मूल्य 

मान्यताहरूको प्रचलि तर्ा सहकारी संस्र्ाहरूमा सिुासि कायम 

गराउिका लानग आवश्यक निदेिि गिे‚ 
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(ञ)  ऐि‚ यस नियमावलीअन्तगथत बिेका निदेशिका‚  मापदण्ड‚ कायथववनि 

तर्ा ववनियमबमोशजम कायथ िगिे सहकारी संस्र्ाहरूलाई ऐिमा 

िएको व्यवस्र्ा बमोशजम जररबािा तर्ा अन्य कारबाही गिे‚ 

(ट)  आनर्थक वषथ समाप्त िएको तीि मवहिानित्र सहकारी संस्र्ाको 

वावषथक निरीिण प्रनतवेदि मन्त्रालयमा पेस गिे‚ 

(ठ) निष्ट्कृय अवस्र्ामा रहेका साझा सहकारी संस्र्ाहरूलाई सकृय 

बिाउि आवश्यक कायथ गिे, 

(ड) आवश्यक मापदण्ड नििाथरण गरी सहकारी संस्र्ाको सेवा केन्र, 

सङ्कलि केन्र तर्ा नबिी केन्र सञ्चालिको स्वीकृनत ददिे, 

(ढ)  ऐि‚ यस नियमावली र अन्तगथत बिेका निदेशिका‚  मािदण्ड‚ 

कायथववनि तर्ा मन्त्रालयबाट प्राप्त निदेििबमोशजमका अन्य 

कायथहरू गिे ।   

(2) रशजष्ट्रारले ऐि तर्ा यस नियम बमोशजम आफूलाई प्राप्त अनिकारहरूमध्ये 

केही अनिकार आवश्यकता अिसुार आफूमातहतका अनिकृतलाई प्रत्यायोजि गिथ  

सक्िेछ । 

७७. संस्र्ा सञ्चालिसभबन्िी वविेष व्यवस्र्ा : (१) ऐिको दफा १३५ मा उशल्लशखत 

संस्र्ाहरूको सञ्चालिका लानग देहाय बमोशजमको सञ्चालक सनमनत रहिेछ :- 

(क)  सािारण सिाबाट निवाथशचत व्यशक्त   - अध्यि 

(ख)  सहसशचव‚ मन्त्रालय      - सदस्य 

(ग)   सहसशचव, अर्थ मन्त्रालय    - सदस्य 

(घ)  सभबशन्ित ववषयगत मन्त्रालयको सहसशचव  - सदस्य  

(ङ)  िेपाल सरकारले तोकेको एक व्यशक्त   - सदस्य  

(च)  ववनियममा व्यवस्र्ा िए बमोशजम रावष्ट्रय सहकारी 
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ववकास बोडथको प्रनतनिनि वा संस्र्ाको िेयर खररद 

गरेका स्र्ािीय तहहरूमध्येबाट एक जिा प्रमखु  

प्रिासकीय अनिकृत वा निजले तोकेको कभतीमा  

राजपत्रावङ्कत दितीय शे्रणीको अनिकृत प्रनतनिनि  - सदस्य 

(छ)  सािारण सिाबाट निवाथशचत कभतीमा एक जिा मवहलासवहत  

तीि जिा       -सदस्य  

(२) संस्र्ाको प्रमखु कायथकारी अनिकृतले उपनियम (१) बमोशजमको सञ्चालक 

सनमनतको सशचवको कायथ गिेछ ।  

(३) उपनियम (१) मा उशल्लशखत संस्र्ाहरूको सञ्चालि सहकारी नसिान्त‚ मूल्य‚ 

मान्यता अिरुूप प्रिावकारी रूपमा गिे व्यवस्र्ा नमलाउि मन्त्रालयले आवश्यक अध्ययि 

गरी पिुसंरचिा योजिा स्वीकृत गिथ सक्िेछ ।  

(४) यो नियम प्रारभि हुाँदाका बखत ऐिको दफा 39 को उपदफा (२) बमोशजम 

वावषथक सािारण सिा गरी सनमनत वा ऐिको दफा ४८ को उपदफा (१) बमोशजम लेखा 

सपुरीवेिण सनमनतको गठि िगरेका ऐिको दफा १३५ मा उशल्लशखत संस्र्ाहरूले यो 

नियमावली प्रारभि िएको नमनतले तीि मवहिानित्र वावषथक सािारण सिा गरी सनमनत वा 

लेखा सपुरीवेिण सनमनतको निवाथचि सभपन्न गररसक्ि ुपिेछ ।  

(५) सरकारी निकायलाई आवश्यक पिे मालसामाि खररद गदाथ वा सेवा नलिपुदाथ 

त्यस्तो मालसामाि वा सेवा ऐिको दफा १३५ बमोशजमका संस्र्ाहरुले उत्पादि गरेका 

रहेछि ्ििे त्यस्ता संस्र्ाबाट उत्पाददत सामाि वा सेवालाई प्रार्नमकता ददि ुपिेछ। 

(६) उपनियम (१) मा उशल्लशखत संस्र्ाहरूको सञ्चालि सभबन्िी अन्य व्यवस्र्ा 

ववनियममा उल्लेख िए बमोशजम हिुेछ ।  



 

62 
 
 

७८. प्रनतनिनि पठाउि सवकिे : (१) ऐिको दफा १३६ बमोशजम सङ घको सािारण सिामा 

प्रनतनिनि पठाउाँदा सङ घको ववनियममा व्यवस्र्ा िएबमोशजम सदस्य संस्र्ाको सदस्य 

सङ््याको अिपुातको आिारमा बढीमा पााँच जिासभम पठाउि सवकिेछ ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजम सभबशन्ित संस्र्ाले प्रनतनिनि पठाउाँदा मतानिकार 

प्रयोग गिे एक जिा प्रनतनिनि तोकी पठाउि ुपिेछ ।  

७९. सहकारी सभबन्िी िैशिक वियाकलापको प्रमाणीकरण : (१) सहकारी शििा सञ्चालि 

गिे सहकारी संस्र्ा वा निकायको लानग पाठ्यिम नििाथरण तर्ा त्यस्ता संस्र्ाको 

प्रमाणीकरण गिथका लानग देहाय बमोशजमको एक प्रमाणीकरण सनमनत रहिेछ :-  

(क)  सशचव, मन्त्रालय     - अध्यि  

(ख) रावष्ट्रय सहकारी महासङ घको अध्यि वा निजले तोकेको  

प्रनतनिनि        - सदस्य 

(ग) सहसशचव‚ शििा मन्त्रालय    - सदस्य 

(घ) सहसशचव‚ रावष्ट्रय योजिा आयोग   - सदस्य 

(ङ) सहसशचव‚ मन्त्रालय     - सदस्य 

(च) रशजष्ट्रार‚ सहकारी वविाग    - सदस्य 

(छ) सह-प्राध्यापक‚ नत्रिवुि ववश्वववद्यालय‚ सभबशन्ित केन्रीय शििण 

वविाग        -सदस्य 

(ज) सहकारी ववज्ञमध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको एक जिा - सदस्य 

(झ) प्राचायथ‚ सहकारी प्रशििण तर्ा अिसुन्िाि केन्र   - सदस्य-सशचव  

(२) उपनियम (१) बमोशजमको सनमनतले बैठकमा आवश्यकता अिसुार ववषय 

ववज्ञलाई आमन्त्रण गिथ सक्िेछ । 

(३) उपनियम (१) बमोशजमको सनमनतको काम‚ कतथव्य र अनिकार 

देहायबमोशजम हिुेछ :- 
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(क)  सहकारी प्रशििण संस्र्ा वा निकायहरूको आिारितू 

संस्र्ागत नििाथरकहरू (स्पेनसवफकेसि) तोक्ि‚े 

(ख)  सहकारी प्रशििण संस्र्ा वा निकायहरूबाट सञ्चालि हिुे 

िैशिक तर्ा प्रशििण कायथिमहरूको प्रशििार्ी 

समूहअिसुार पाठ्यिम‚ अवनि‚ स्रोत व्यशक्तको 

योग्यतालगायतका न्यूितम नििाथरकहरू तय गिे‚ 

(ग)  खण्ड (क) र (ख) बमोशजमका नििाथरकहरू पूरा गिे 

सहकारी संस्र्ा वा निकायहरूबाट सञ्चालि हिुे प्रशििण 

वियाकलापहरूको प्रमाणीकरण गिे‚ 

(घ)  ववद्यालय तर्ा ववश्वववद्यालय तहमा सहकारी शििा समावेि 

गिथका लानग पाठ्यिम ववकास गरी नसफाररस गिे‚ 

(ङ)  ववनिन्न संस्र्ा वा निकायहरूबाट सञ्चानलत सहकारी िैशिक 

तर्ा प्रशििण वियाकलापहरुको निरीिण गरी पषृ्ठपोषण 

नलि‚े 

(च)  सहकारी शििा तर्ा प्रशििण वियाकलापहरूको 

स्तरोन्ननतका लानग सहकारी सङ घसंस्र्ाहरूलाई मागथदिथि 

गिे‚ 

(छ)  सहकारी शििा तर्ा प्रशििण कायथको प्रमाणीकरणसाँग 

सभबशन्ित अन्य कायथहरू गिे । 

(४) उपनियम (३) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनि सहकारी संस्र्ा वा 

निकायहरूले सञ्चालि गिे प्रारशभिक सहकारी सदस्य-शििा कायथिमहरूको हकमा 

प्रमाणीकरण गराइरा् ि ुपिे छैि ।  
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(५) उपनियम (१) बमोशजमको प्रमाणीकरण सनमनतले आफ्िो कायथववनि आफैँ  

बिाउि सक्िेछ ।  

८०. अन्तरसहकारी कारोबार : (१) ऐिको दफा १४० बमोशजम अन्तरसहकारी कारोबार गदाथ 

संलग्ि संस्र्ाहरूको ववनियममा नििाथररत सदस्यहरूको आवश्यकताको आिार नलएको  

हिु ुपिेछ ।  

(२) सङ घले सदस्यस्तरका स्र्ािीय उत्पादिको मूल्य िङृ् खला ववकाससाँग 

सभबशन्ित अन्तरसहकारी कारोबारलाई बढवा ददिे गरी संयोजि गिथ सक्िेछ । 

(३) अन्तरसहकारी कारोबारमा संलग्ि ववनिन्न संस्र्ाहरूले आफ्िा सदस्यहरूबाट 

उत्पाददत उपज अग्रणी संस्र्ा (नलड को-अपरेवटि) को अविारणाबाट कुिै एक 

संस्र्ामाफथ त सङ्कलि‚ प्रिोिि एवं बजारीकरण गिे व्यवस्र्ा नमलाउिे गरी एकीकृत 

योजिा सञ्चालि गिथ सक्िेछि ्।  

 (४) सहकारी संस्र्ाले ववनियममा व्यवस्र्ा गरी ववद्यतुीय प्रणाली माफथ त ्आफ्िा 

सदस्यले िेपाल िरको कुिै सहकारी संस्र्ाबाट आफ्िो खातामा रकम जभमा गिथ र 

शझक्ि सक्िे गरी अन्तर सहकारी कारोबार गिथ सक्िेछ । 

(५) बचत तर्ा ऋणसभबन्िी अन्तरसहकारी कारोबारको हकमा सभबि सहकारी 

संस्र्ाहरूले मन्त्रालयले सभबशन्ित ववषयगत सङ घ वा सहकारी बैङ कको िनूमकासमेत 

निददथि गरी तोकेको मापदण्ड पालिा गिुथ पिेछ । 

(६) अन्तरसहकारी कारोबार सभबन्िी अन्य व्यवस्र्ा मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको 

कायथववनिबमोशजम हिुेछ । 

८१. सनमनत वा लेखा  सपुरीवेिण सनमनतमा रहि िसक्िे  : (१) यस नियममा अन्यत्र जिुसकैु 

कुरा लेशखएको िए तापनि सहकारी संस्र्ाको दताथ तर्ा नियमि सभबन्िी कायथमा 

प्रत्यिरुपमा संलग्ि निवाथशचत वा मिोियि हिुे सावथजनिक पदमा बहाल रहेको 

पदानिकारी वा िेपाल सरकार, प्रदेि सरकार वा स्र्ािीय तहको कायाथलय वा निकायमा 
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कायथरत कमथचारी सहकारी संस्र्ाको सनमनत वा लेखा सपुरीवेिण सनमनतमा निवाथशचत वा 

मिोिीत हिु सक्िे छैि । 

(२) यो नियम प्रारभि हुाँदाका बखत उपनियम (१) मा उशल्लशखत पदानिकारी वा 

कमथचारी कुिै सहकारी संस्र्ाको सनमनत वा लेखा सपुरीवेिण सनमनतमा र सहकारी 

संस्र्ाको नियमि गिे निकायमा रहेछ ििे यो नियम प्रारभि िएको नमनतले छ मवहिानित्र 

सनमनत वा लेखा सपुरीवेिण सनमनत वा त्यस्तो निकायमध्ये कुिै एकबाट अलग हिु ु 

पिेछ । 

८२. मदु्दाको प्रनतरिा सभबन्िी व्यवस्र्ा : ऐिको पररच्छेद-१८ बमोशजम समस्याग्रस्त संस्र्ा 

वा सङ घको सभबन्िमा व्यवस्र्ापि सनमनतले गरेको निणथय वा काम कारबाहीको ववषयमा 

कुिै अदालत वा अिथन्यावयक निकायमा मदु्दा वा वववाद परेमा सो को प्रनतरिा 

महान्यायानिवक्ताको कायाथलयबाट खवटएको सरकारी वकीलबाट हिुेछ । 

८३. वववाद निरूपण सनमनतको गठि : (१) ऐिको दफा १४३ बमोशजमको वववाद निरूपण 

सनमनतको गठि देहायबमोशजम हिुेछ :- 

(क) रशजष्ट्रारले तोकेको व्यशक्त         - संयोजक 

(ख) रावष्ट्रय सहकारी महासङ घको प्रनतनिनि   - सदस्य  

(ग) रावष्ट्रय सहकारी ववकास बोडथको प्रनतनिनि     - सदस्य 

(२) उपनियम (१) बमोशजमको सनमनतले वववादसाँग सभबशन्ित सहकारी संस्र्ाका 

एक एक प्रनतनिनिहरूलाई बैठकमा आमन्त्रण गिुथ पिेछ । 

(३) उपनियम (१) बमोशजमको सनमनतले आफ्िो कायथववनि आफैँ  तय गिथ 

सक्िेछ ।  

८४. प्रोत्साहि गिे व्यवस्र्ा : (१) ऐिको दफा १४४ बमोशजम मन्त्रालयले वावषथक 

कायथिममा व्यवस्र्ा गरी व्यशक्त‚ सहकारी संस्र्ा वा निकायलाई कदरपत्र‚ िगद परुस्कार 

वा दवैु गरी सभमाि वा परुस्कृत गिथ सक्िेछ ।  
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(२) उपनियम (१) बमोशजम सभमाि वा परुस्कृत गदाथ व्यशक्त‚ सहकारी संस्र्ा वा 

निकायहरूका लानग छुट्टाछुटै्ट आिारहरू तय गरी स्वीकृत गिुथ पिेछ ।  

(३) उपनियम (१) बमोशजम प्रोत्साहियोग्य व्यशक्त‚ सहकारी संस्र्ा वा निकायको 

छिौट गिथ मन्त्रालयमा एक सनमनत रहिेछ ।  

(४) उपनियम (३) बमोशजमको सनमनतले आफ्िो कायथववनि आफैँ  तय गिथ 

सक्िेछ । 

८५. जािकारी ददिपुिे : (१) यस नियमावलीमा अन्यत्र जिुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनि 

सङ घ वा प्रदेिको नियमि िेत्रानिकारअन्तगथत रहेको सहकारी संस्र्ाले प्रदेि वा स्र्ािीय 

तहमा कायाथलय, सेवा केन्र वा अन्य माध्यमबाट सेवा सञ्चालि गदाथ प्रदेि वा स्र्ािीय 

तहमा जािकारी ददि ुपिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोशजमका सहकारी संस्र्ाहरूको वववरण सभबशन्ित स्र्ािीय 

तह वा प्रदेिले प्रदेि वा वविागमा पठाउि ुपिेछ । 

८६. अिसूुचीमा र्पघट वा हेरफेर गिथ सक्िे : मन्त्रालयले आवश्यक देखेमा िपेाल राजपत्रमा 

सूचिा प्रकािि गरी अिसूुचीमा आवश्यक र्पघट वा हेरफेर गिथ सक्िेछ । 

८७. खारेजी र बचाउ : (१) सहकारी नियमावली‚ २०४९ खारेज गररएको छ ।  

(२) सहकारी नियमावली, 2049 बमोशजम िए गरेका काम कारबाही यसै 

नियमावली बमोशजम िए गरेको मानििेछ । 
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अिसूुची-१ 

 (नियम ६ को उपनियम (१) साँग सभबशन्ित)  

दताथ दरखास्तको ढााँचा 

 

नमनत : २०... । ... 

श्री ......................................................... 

................................कायाथलय ................. । 

 

ववषय : सहकारी संस्र्ाको दताथ । 

महोदय, 

 हामी देहायका व्यशक्तहरू देहायका कुरा खोली देहायको संस्र्ा दताथ गरी पाउि निवेदि 

गदथछौँ । उदे्दश्यअिरुूप संस्र्ाले तत्काल गिे कायथहरूको योजिा र प्रस्ताववत संस्र्ाको 

ववनियम दईु प्रनत यसै सार् संलग्ि राखी पेस गरेका छौँ । 

संस्र्ासभबन्िी वववरण  

 (क) प्रस्ताववत संस्र्ाको िाम :- 

 (ख) ठेगािा :- 

 (ग) उदे्दश्य :- 

 (घ) मु् य कायथ :-  

 (ङ) कायथिेत्र :- 

 (च) दावयत्व :- 

 (छ) सदस्य सङ््या :- 

 (१) मवहला ........ जिा 

 (२) परुुष ......... जिा 
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 (ज) प्राप्त िेयर पूाँजीको रकम :  रु. ....  

 (झ) प्राप्त प्रवेि िलु्कको रकम :  रु. ..... । 

 

आवेदकहरूको तफथ बाट- 

िाम :-  

हस्तािर :- 

पद :- तदर्थ सञ्चालक सनमनतका 

अध्यि 

(प्रस्ताववत ................. 

सहकारी संस्र्ा नल.) 
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अिसूुची-२ 

 (नियम ६ को उपनियम (२) साँग सभबशन्ित)  

सभिाव्यता अध्ययि प्रनतवेदिको ढााँचा 

 

१.  पररचय 

२.  संस्र्ा गठि गिुथपिाथको कारण 

३.  सदस्यताको जिसाशङ््यक आिार 

४.  सहिानगताको औशचत्य 

५.  व्यावसावयक सभिाव्यता 

५.१ सदस्य केन्रीयताका आिारमा व्यावसावयक कारोबारको अिमुाि 

५.२ सदस्यहरूको संरिण सनुिशित गिे आिारहरू 

५.३ कारोबारबाट हिुे बचतको प्रिपेण 

६.  पूाँजी आवश्यकता र स्रोत 

 ६.१ आवश्यकताको अिमुाि 

 ६.२ स्रोत 

 ६.३ पूाँजी पररचालिका तकथ सभमत आिारहरू 

७. बजार ववश्लषेण 

७.१ िशजकको बजार  

७.२ टाढाको बजार 

७.३ प्रनतस्पिाथको स्तर र प्रनतस्पिाथमा रवहरहि ेआिारहरू 

८. कायथिेत्रनित्र रहेका समाि प्रकृनतका सहकारी संस्र्ाहरूको सङ््या, सेवा र सदस्यताको 

प्रकािमा प्रस्ताववत संस्र्ाको औशचत्य 

९. पवहले स्र्ापिा िइसकेका समाि प्रकृनतका संस्र्ाहरूमा संलग्ि हिु िसक्िे कारण  



 

70 
 
 

१०. मवहला सिक्तीकरण र सामाशजक समावेिीकरणका आयामहरू 

११.  जििशक्त व्यवस्र्ा 

१२.  संस्र्ाको ववकास र स्र्ावयत्वका आिारहरू । 
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अिसूुची-३ 

(नियम ६ को उपनियम (२) र नियम 2८ को उपनियम (२) को खण्ड (क) साँग सभबशन्ित) 

आवेदकहरूको वववरण फारमको ढााँचा 

 

 

नस. 

िं. 

बाजेको 

िाम, 

र्र 

बाबकुो 

िाम, 

र्र 

पनत वा 

पत् िीको 

िाम, र्र आवेदकको 

िाम , र्र 
उमेर ठेगािा पेिा 

 

सदस्यले नलि स्वीकार 

गरेको िेयरको वववरण 

सभपकथ  

िं. 
औठंाछाप 

फोटो र 

फोटोमा 

पिे गरी 

सहीछाप 

 

प्रनतियेर 

रकम रु. 

खररद 

िेयर 

सङ््या 

िेयरको 

जभमा 

रकम 

रु. 

1.   

 

         

 

 

2.   

 

         

 

 

3.   

 

         

 

 

4.   
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5.   

 

         

 

 

6.   

 

         

 

 

7.   

 

         

 

 

8.   

 

         

 

 

9.   
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अिसूुची-४ 

 (नियम ६ को उपनियम (३) को खण्ड (ख) साँग सभबशन्ित)  

व्यावसावयक कायथयोजिाको ढााँचा 

 

संस्र्ा/सङ घ/बैङ कको िाम :- 

ठेगािा :- 

क. उदे्दश्य :- 

१. ......... .............. ................ ............. ........... ............ 

२. ......... .............. ................ ............. ........... ............ 

३. ......... .............. ................ ............. ........... ............ 

ख. कायथहरू :- 

१. ......... .............. ................ ............. ........... ............ 

२. ......... .............. ................ ............. ........... ............ 

३. ......... .............. ................ ............. ........... ............ 

४. ......... .............. ................ ............. ........... ............ 

५. ......... .............. ................ ............. ........... ............ 

६. ......... .............. ................ ............. ........... ............ 

 ग. आगामी तीि वषथपनछको अवस्र्ा प्रिेपण 

१. सदस्यता ववस्तार लक्ष्य 

 वववरण पवहलो वषथ दोस्रो 

वषथ 

तेस्रो वषथ कैवफयत 

 सदस्य [सङ घसंस्र्ा] सङ्् या     

— मवहला     
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— परुुष     

— जभमा     

 जभमा सदस्यमा दनलत 
    

 

 २. व्यावसावयक सेवा ववस्तार लक्ष्य   

वववरण पवहलो 

वषथ 

दोस्रो वषथ तेस्रो वषथ कैवफयत 

 सदस्य [सङ घ संस्र्ा] सङ्् या     

—  पररमाण (......)      

— रकम (रु.)     

— लािाशन्वत हिुे सदस्य (जिा)  

 

   

 सदस्य [सङ घ संस्र्ा] लाई 

वस्त ुवा सेवा नबिी 

    

— पररमाण (......)  

 

   

— रकम (रु.)  

 

   

— लािाशन्वत हिुे सदस्य (जिा)     

 सदस्य [संस्र्ाका सदस्य] 

लाई रोजगारीको अवसर 

सजृिा 

— प्रत्यि पूणथकालीि (जिा) 

— अप्रत्यि पूणथकालीि (वषथमा 

२,०८० घण्टाको १ जिाको 
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वहसाबमा जभमा जिा) 

 सदस्य [संस्र्ाका सदस्य] 

लाई ऋण सेवा (वावषथक)  

—  रकम (रु.) 

— जिा 

    

— सदस्य [संस्र्ाका सदस्य] 

लाई बचत सेवा (मौज्दात) 

— रकम (रु.) 

— जिा 

    

 

 ३. सहकारी गनतववनि ववस्तार लक्ष्य 

वववरण पवहलो वषथ दोस्रो वषथ तेस्रो वषथ कैवफयत 

 सदस्य शििा (वावषथक जिा)  

 

   

 गाउाँ/टोल/उपिेत्रीय सदस्य 

बैठकहरू आयोजिा (वावषथक पटक) 

 

 

   

 सामदुावयक ववकासका योजिाहरू 

सञ्चालि 

    

घ. पूाँजीको स्रोत र उपयोग 

वववरण पवहलो वषथ दोस्रो वषथ तेस्रो वषथ कैवफयत 

 आवश्यकता  

 

   

— स्र्ीर पूाँजीतफथ  (घर, जग्गा, 

कारखािा, उपकरण, फनिथचर आदद) 
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— चाल ुपूाँजीतफथ  (मौज्दात मालसामाि, 

उिारो नबिी, िगद मौज्दात आदद) 

    

— ऋण लगािीतफथ      

— जभमा     

 स्रोत 
    

—  िेयर पूाँजी     

— जगेडा कोष 
    

— अन्य (......)     

— सदस्यको बचत (सदस्यलाई ऋण 

ददि मात्र) 

    

जभमा     

 

कायाथन्वयि शजभमेवारी बााँडफााँड 

ङ. सञ्चालक सनमनतको शजभमेवारी 

 . 

 . 

 . 

 . 

 

च. गाउाँ/टोल/उपिेत्रीय बैठकको शजभमेवारी 

 . 

 . 

 . 
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 . 

छ. लेखा सपुरीवेिण सनमनतको शजभमेवारी 

 . 

 . 

 . 

 . 

ज. व्यवस्र्ापि कमथचारीहरूको शजभमेवारी 

 . 

 . 

 . 

 . 

झ. प्रत्येक सदस्यको शजभमेवारी 

 . 

 . 

 . 

 . 

ञ. कायथयोजिाबाट सदस्य [संस्र्ाका सदस्य]  हरूको जीविमा पिे प्रिावका सूचकहरू 

 

 

 

ट. कायाथन्वयि प्रगनतको समीिा एवं जवाफदेही स्र्ापिा ववनि 
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अिसूुची-५ 

 (नियम ६ को उपनियम (३) को खण्ड (ग) साँग सभबशन्ित)  

िरपाईको ढााँचा 

 

 

िरपाई दादै प्रस्ताववत..................... सहकारी संस्र्ा नल. को तदर्थ सञ्चालक सनमनतका 

....................... श्री ........................ .........................आगे उक्त सहकारी संस्र्ा 

नल. का सदस्यहरूको ............प्रारशभिक िेलाको नमनत ................... को निणथयबमोशजम 

प्रनतियेर रु...........।– का दरले ............... जिाबाट जभमा .................... वकिाको 

हिु आउिे जभमा रकम रु. ................................ (अिरेवप रुपैयााँ 

........................................ मात्र) र प्रवेि िलु्क प्रनतव्यशक्त रु. .........।– का दरले 

हिु आउिे रु. ................।– (अिरेवप........ ...............................मात्र) गरी जभमा 

रु. ................।– (अिरेवप............................................. मात्र) सहकारी संस्र्ा 

दताथ िएपनछ संस्र्ाको िाममा बैङ क खाता खोली जभमा गिे कबोल गरी उक्त रकम मैले 

बशुझनलई यो िपाथईमा सहीछाप गरी  ...................... कायाथलयमा पेस गरेको छु । प्राप्त 

रकम हाल मेरो ..........................मा रहेको ............वहसाब िं. ........................मा 

जभमा गरी बैङ क िौचर दाशखला गरेको छु । उक्त रकम संस्र्ा दताथ िई नियमािसुार 

संस्र्ाको आफ्िै खाता िखोलेसभम चलि िगरी सरुशित राख्नछुे र संस्र्ाको बैङ क खाता 

खोलेपनछ तत्कालै दाशखला गिेछु । फरक परेमा कािूिबमोशजम कारबाही िएमा मेरो 

मञ्जुरी छ ।     

 

इनत संवत ्२०...... साल ........  मवहिा .... गते रोज ....ििुम ्।
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अिसूुची-६ 

(नियम ६ को उपनियम (३) को खण्ड (घ) साँग सभबशन्ित)  

तदर्थ सञ्चालक सनमनतका सदस्यहरूको वववरण फारामको ढााँचा 

नस. 
िं. 

बाजेको 
िाम, 
र्र 

बाबकुो 
िाम, 
र्र 

पनत वा 
पत् िीको 
िाम, र्र 

सञ्चालकको 
िाम, र्र 

पद ठेगािा पेिा 
निवाथशचत 
नमनत 

बहाल 
रहिे 
अवनि 

औठंाछाप 

फोटो र 
फोटोमा 
पिे गरी 
सहीछाप 

सभपकथ  िभबर कैवफयत 

१.   

 

         
 

 

 

 

२.   

 

          

३.   

 

          

४.   

 

          

५.   
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अिसूुची-७ 

 (नियम ६ को उपनियम (३) को खण्ड (ङ) साँग सभबशन्ित) 

स्व–घोषणा पत्रको ढााँचा 

 

 प्रस्ताववत श्री .................................. सहकारी संस्र्ा नल.दताथ गिथ दरखास्त ददि े

हामी तपनसल बमोशजमका आवेदकहरूले प्रचनलत कािूिसभमत सहकारी संस्र्ा स्र्ापिा गरी 

आफ्िो आनर्थक–सामाशजक उत्र्ाि गिे कायथकारणबाहेक अन्य कुिै कायथकारण ििएको र 

देहायमा उशल्लशखत कुराका सारै् अन्य कुिै कुराले सहकारी संस्र्ाको सदस्यता प्राप्त गरी सेवा 

उपयोग गिथ अयोग्य ििएको स्व–घोषणा गदथछौँ :- 

हामी आवेदकहरू कोही पनि,- 

 यही प्रकृनतको अन्य सहकारी संस्र्ाको सदस्य छैिौँ; 

 बैङ क, वविीय संस्र्ा वा अन्य कुिै सहकारी संस्र्ा/सङ घ/बैङ कको कािूिबमोशजम 

कालो सूचीमा परेका व्यशक्त हैिौँ;  

 यसअशघ सहकारी संस्र्ा खोली सदस्यहरूको रकम वहिानमिा गरी कारबाहीमा परेका वा 

फरार रहेका व्यशक्त हैिौँ; 

 सभपशि ििुीकरणसभबन्िी कसरुमा सजाय पाएका व्यशक्त हैिौँ र 

 सहकारी दिथि, नसिान्त, मूल्य, मान्यता र कािूिबमोशजम स्वावलभबि र पारस्पररकताको 

िाविाबाट आफ्िो बहआुयानमक ववकासका लानग यस संस्र्ाको सञ्चालि गिथ मञ्जुर छौँ 

।  

उपयुथक्त ब्यहोरा ठीक, सााँचो हो । झटु्ठा ठहरे कािूि बमोशजम सहुाँला, बझुाउाँला ििी सहीछाप 

गिे :- 
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नस.िं. 
आवेदकको िाम, 

र्र 

िागररकता िं. र 

नलएको शजल्ला 

हालको ठेगािा र 

सभपकथ  िभबर 
सहीछाप 

१     

२     

३     
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अिसूुची-८ 

 (नियम ६ को उपनियम (३) को खण्ड (च) साँग सभबशन्ित) 

अनिकार प्रत्यायोजि पत्रको ढााँचा 

 

नमनत : २०.......।.....।  

श्री रशजष्ट्रारज्यू ! 

............................................................... । 

 

ववषय : अनिकार प्रत्यायोजि । 

महोदय, 

यस प्रस्ताववत........................ सहकारी संस्र्ा/सङ घ/बैङ क नल. को नमनत २०....।.....। 

मा  बसेको दोस्रो प्रारशभिक िेलाले गरेको निणथयािसुार संस्र्ा दताथ गिे िममा प्रचनलत 

कािूिबमोशजम प्रविया पूरा गिे नसलनसलामा हाम्रो तफथ बाट ववनियममा सामान्य र्पघट गरी 

प्रमाणीकरणलगायतका आवश्यक काम कारबाही गिथ निभि दस्तखत िमिुा िएको तदर्थ 

सञ्चालक सनमनतका ....... श्री ............., ................ श्री ................ र ..................... श्री 

..................... समेतलाई अनिकार प्रत्यायोजि गररएको बेहोरा अिरुोि गदथछौँ । निजहरूले 

हाम्रो प्रनतनिनिको रूपमा गरेका सभपूणथ कामको शजभमेवारी नलिे गरी हामी मञ्जुर छौँ ।  

अनिकार प्रत्यायोजि गररएका व्यशक्तको—  

िाम, र्र ठेगािा पद दस्तखत िमिुा 

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

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

३. श्री ..................................    
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आवेदकहरूको- 

नस.िं. िाम, र्र ठेगािा सहीछाप 

१    

२    

३    

४    

५    

  

 रस्टव्य : अनिकार प्रत्यायोजि-पत्रमा आवदेक सबैको वववरण समावेि गिुथ पिेछ । 
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अिसूुची-९ 

नियम ६ को उपनियम (४) को खण्ड (ग) र नियम 2८ को उपनियम (२) को खण्ड (क) साँग सभबशन्ित 

सङ घ दताथका लानग आवेदि ददि ेसङ घ संस्र्ाहरूको वववरण 

नस.िं. आवेदक 

सङ घसंस्र्ाको 

िाम 

दताथ 

िं.  

र 

नमनत 

ठेगािा ववषयगत 

वगीकरण 

कायथिेत्र सदस्य 

सङ्् या 

िेयर 

पूाँजी 

जगेडा 

कोष 

खररद गिे िेयरको वववरण आनिकाररक 

प्रनतनिनिको 

िाम‚ र्र 

सहीछाप कैवफयत 

प्रनतियेर 

रकम 

रु. 

खररद 

िेयर 

सङ् ्या 

िेयरको 

जभमा 

रकम 

रु. 
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अिसूुची-१० 

(नियम ६ को उपनियम (५) को खण्ड (क) र नियम 2८ को उपनियम (२) को खण्ड (क) साँग सभबशन्ित) 

सहकारी बैङ क दताथका लानग आवेदि ददि ेसंस्र्ाहरूको वववरण 

नस. 
िं. 

आवेदक 
सङ घसं
स्र्ाको 
िाम 

दताथ 
िं. 
र 
नमनत 

ठे
गा
िा 

कायथ
िेत्र 

सद
स्य 
स
ङ्् या 

िेय
र 
पूाँ
जी 

जगे
डा 
कोष 

वविीय अवस्र्ा खररद गिे िेयरको 
वववरण 

आनिका
ररक 
प्रनतनिनि
को िाम‚ 
र्र 

सही
छाप 

कैवफ
यत 

ज
भमा 
बच
त 
रक
म 
रु. 

ज
भमा 
ऋण 
नलए
को 
रकम 
रु. 

ऋण 
नलए
को 
निका
य 

ज
भमा 
ऋण 
लगा
िी 
रु. 

पनछल्लो 
आ.व. 
को 
िाफा/
घाटा 
रकम 
रु. 

प्रनतिे
यर 
रकम 
रु. 

खरर
द 
िेयर 
स
ङ् ्या 

िेयर
को 
जभमा 
रकम 
रु. 
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अिसूुची-११ 

(नियम ६ को उपनियम (६) को खण्ड (क) र नियम 2८ को उपनियम (२) को खण्ड (क) साँग सभबशन्ित) 

ववशििीकृत सङ घ दताथका लानग आवेदि ददि ेसंस्र्ाहरूको वववरण 

नस. 
िं. 

आवेदक 
संस्र्ाको 
िाम 

दताथ 
िं. 
र 
नमनत 

ठेगािा ववषयगत 
वगीकरण 

कायथिेत्र सदस्य 
सङ्् या 

िेयर 
पूाँजी 

जगेडा 
कोष 

कारोबारको अवस्र्ा खररद गिे िेयरको वववरण सहीछाप 

जभमा 
बचत 
रकम 
रु. 

जभमा 
ऋण 
लगािी 
रु. 

पनछल्लो 
आ.व. 
को 
जभमा 
खररद 
रु. 

पनछल्लो 
आ.व. 
को 
जभमा 
नबिी 
रु. 

पनछल्लो 
आ.व. को 
िाफा/घाटा 
रकम रु 

प्रनतियेर 
रकम 
रु. 

खररद 
िेयर 
सङ् ्या 

िेयरको 
जभमा 
रकम 
रु. 
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अिसूुची-१२ 

(नियम 9 साँग सभबशन्ित) 

संस्र्ा दताथ प्रमाण–पत्रको ढााँचा 

 

िेपाल सरकार 

.......................................... मन्त्रालय 

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

 

 

दताथ प्रमाण-पत्र 

दताथ िं. : 

सहकारी ऐि, ............................ को दफा ... बमोशजम श्री.. ... ... ... ... ... ... ... ... 

... ... ... लाई सीनमत दावयत्व िएको संस्र्ामा दताथ गरी स्वीकृत ववनियमसवहत यो प्रमाण–पत्र 

प्रदाि गररएको छ ।   

 

वगीकरणः ... ... ... ... ... ... ... ... 

 

दताथ गरेको नमनत : 

दस्तखत : 

दताथ गिे अनिकारीको िाम : 

पद : 

कायाथलयको छाप : 
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अिसूुची-१३ 

(नियम १५ साँग सभबशन्ित) 

ववनियममा उल्लेख गिुथपिे ववषयहरू 

प्रस्ताविा   

१.  संशिप्त िाम र प्रारभि 

२.  संस्र्ाको िाम र ठेगािा 

३.  पररिाषा   

४.  उदे्दश्य 

५.  कायथ   

६.  कायथिेत्र   

७.  संस्र्ाको सदस्य   

८.  सदस्यताको योग्यता  

९.  सदस्यताका लानग निवेदि र प्रानप्त 

१०.  सदस्यताको अन्त्य 

११.  सदस्यको निष्ट्कासि 

१२.  सदस्यताबाट राजीिामा 

१३.  पिुः सदस्यता 

१४.  सदस्यको काम, कतथव्य र अनिकार 

१५.  सदस्यता खलुा रहि े

१६.  सदस्यता प्रानप्त, पिुः प्रानप्त र राजीिामा स्वैशच्छक हिुपुिे  

१७.  िेयर पूाँजी   
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१८.  सदस्य बन्न कभतीमा एक िेयर खररद गिुथपिे 

१९.  र्प िेयर खररद गिथ सक्िे 

२०.  िेयर वफताथ वा हस्तान्तरण 

२१.  प्रवेि िलु्क 

२२.  कृनत्रम छेकबार िलगाइिे  

२३.  िेयर प्रमाण–पत्र 

२४.  सदस्यको दावयत्व सीनमत हिुे 

२५.  प्रारशभिक सािारण सिा 

२६.  वावषथक सािारण सिा 

२७.  वविेष सािारण सिा  

२८.  सािारण सिाको बैठक   

२९.  सािारण सिाको काम, कतथव्य र अनिकार 

३०.  सािारण सिाको निणथय अनिवायथ हिुे  

३१.  गाउाँ÷टोल÷उपिेत्रीय बैठक   

३२.  गाउाँ÷टोल÷उपिेत्रीय बैठकका कायथहरू  

३३.  गाउाँ÷टोल÷उपिेत्रीय बैठकको कायथव्यवस्र्ा   

३४.  सञ्चालक सनमनत   

३५.  सनमनतको काम, कतथव्य र अनिकार 

३६.  सनमनतको बैठक 

३७.  लेखा सपुररवेिण सनमनत   

३८.  उिरदावयत्व िङृ्खला   



 

90 
 
 

३९.  अध्यिको काम, कतथव्य र अनिकार 

४०.  व्यवस्र्ापकको नियशुक्त  

४१.  व्यवस्र्ापकको काम, कतथव्य र अनिकार 

४२.  वविेष शजभमेवारी  

४३.  कमथचारीको नियशुक्त तर्ा सेवाका ितथ 

४४.  संस्र्ाको कोष 

४५.  कोषको सरुिा 

४६.  कोषको उपयोग   

४७.  जगेडा कोष 

४८.  संरशित पूाँजी वफताथ   

४९.  लािांि ववतरण िगररिे  

५०.  जगेडा कोषमा रकम सािुथपिे 

५१.  बचत सङ्कलि गिथ सक्िे÷िसक्ि े

५२.  बचत सङ्कलिमा सीमा  

५३.  ऋण ददि सक्िे  

५४.  ऋण प्रवाहमा सीमा   

५५.  ऋणबाहेकको प्रयोजिमा बचतको रकम लगाउि िहिुे  

५६.  सािारण सिाको स्वीकृनत नलिपुिे   

५७.  सदस्य केन्रीयता   

५८.  स्वार्थ बाशझिे निणथयमा सहिानगतामा प्रनतबन्ि 

५९.  कमथचारीसाँगको कारोबारमा निबथन्िि  
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६०.  जोशखम मूल्याङ्कि  

६१.  कारोबार िगररिे   

६२.  कारोबारको लेखा  

६३.  खाताबही 

६४.  आन्तररक वहसाब जााँच 

६५.  वावषथक वहसाब जााँच 

६६.  ववद्यतुीय प्रणालीको प्रयोग  गदाथ जोशखम मूल्याङ्कि गिुथपिे 

६७.  अन्य आिारितू कागजात 

६८.  एकीकृत सूचिा प्रणालीमा आबिता  

६९.  रशजष्ट्रार वा रशजष्ट्रारबाट अनिकारप्राप्त अनिकारीसमि प्रनतवेदि 

७०.  वविीय जािकारी एकाइमा प्रनतवेदि  

७१.  सािारण सिामा जािकारी गराउिपुिे   

७२.  हकवालाको मिोियि 

७३.  हक दाबी वा िामसारी 

७४.  निवाथचि 

७५.  िपर् ग्रहण 

७६.  एकीकरण वा वविाजि 

७७.  कायाथन्वयि अनिकारी    

७८.  मध्यस्र्ता 

७९.  समािता र समता     

८०.  ववनियम संिोिि  
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८१.  सािारण सिाले कायथववनि बिाउि सक्िे  

८२.  व्या्या गिे अनिकार  

८३.  ऐि, नियमावलीसाँग बाशझएकोमा अमान्य हिुे । 

 

 

          


