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स्ानधीय सरकार सञ्ािन एेन, २०७४ काे दफा १०२ काे अल्कार 
प्रयाेग गरी टाेखा नगर काय्यपालिकािे ्बनाएकाे ति िेखखए ्बमाेखजमकाे 
काय्यहिल् सि्यसा्ारणको जानकारीको िालग प्रकाशन गररएको छ।

6f]vf gu/kflnsf
gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{noåf/f k|sflzt

:yfgLo /fhkq
v08 M )% ;+Vof M  )^ ldlt M df3 @), @)&*

efu–@
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66ff]]vvff  नगरपालिकाको  सहकारी  संस्था  सञ्चािन,,  अनुगमन  तथा  लनयमन  सम्बन्धी  मापदण्ड,,  

२०७५   
  

प्रस्तावना    

सहकारी संस्था सम्बन्धी प्रचलित कानुन, सहकारीको ऄन्तराालरिय मूल्य, मान्यता र लसद्दान्तहरूको 
ऄनुशरण गद ै ;d'bfo :t/df >f]t;fwg, k"+hL / k|ljlwsf] k|of]ujf6 pTkfbg tyf cfk"lt{ 
>[vnfdf ;'wf/, :j/f]huf/L ;[hgf / cfocfh{g a[l4jf6 cfTdlge{/ cy{tGqsf] lgdf{0f u/L 
दशेको अलथाक ;fdflhs लिकासमा of]ubfg k'/\ofpg] ईद्दशे्यिे 6f]vf नगरपालिका सहकारी ऐन, 
२०७५ बमोलजम सहकारी संस्थािे गने कारोिारको लनयमन काया प्रभािकारी बनाईन र सहकारी 
संस्थाहरूको cg'udg कायािाइ व्यिलस्थत गना सहकारी ऐन, २०७५ को दफा !)) बमोलजम नगर 
कायापालिकाको sfo{;ldltsf] बठैकिे यो मापदण्ड बनाएको छ । 

 
!!==  ;;++llIIffKKtt  ggffdd  //  kk||ff//DDeeMM 

१= यो मापदण्डको नाम “सहकारी संस्था सञ्चािन, ऄनुगमन तथा लनयमन सम्बन्धी मापदण्ड, @)&&” 
रहकेो छ ।  
२= यो मापदण्ड gu/ sfo{;ldltn] lg0f{o u/]को लमलत दलेख िागु हुनेछ ।  

२==  पररभाषा   
ljषय िा प्रसँगिे ऄको ऄथा निागेमा यस मापदण्डमा,  
क_ “ऐन” भन्नािे 6f]vf नगरपालिका सहकारी ऐन, २०७५ िाइ जनाईनेछ ।  
ख_ “लनयमाििी” भन्नािे 6f]vf gगरपालिका सहकारी लनयमाििी, @)&% िाइ जनाईनेछ ।  
ग_ “मापदण्ड” भन्नािे सहकारी संस्था सञ्चािन, ऄनुगमन तथा लनयमन सम्बन्धी मापदण्ड, @)&& िाइ 

जनाईनेछ ।  
घ_ “लिलनयम” भन्नािे सम्िन्धीत सहकारी संस्थाको लिलनयमिाइ जनाईनेछ ।  
ङ_ “संघ” भन्नािे सहकारी संस्थाहरूको छाता सँगठनहरू लजल्िा सहकारी संघ, प्रदशे सहकारी संघ, लिषयगत 

लजल्िा सहकारी संघहरू, लिषयगत प्रदzे सहकारी संघहरू, लिषयगत केन्रीय सहकारी संघ समेतिाइ 
जनाईनेछ ।  

च_ “संस्था” भन्नािे प्रारलम्भक सहकारी संस्थािाइ जनाईनेछ ।  
छ_ “साधारणसभा” भन्नािे सहकारी संस्थाको लनयलमत िालषाक साधारण सभािाइ जनाईनेछ । of] zAbn] 

ljz]if ;fwf/0f;ef / k|f/lDes ;fwf/0f ;ef ;d]tnfO{ hgfpg]5 . 
ज_ “सलमलत” भन्नािे सहकारी संस्थाको सञ्चािक सलमलतिाइ जनाईनेछ ।  
झ_ “सदस्य” भन्नािे सहकारी संस्थाको लिलनयम बमोलजम शेयर खररद गरी सदस्यता प्राप्त गरेको प्राकृलतक 

व्यलििाइ जनाईनेछ ।  
ञ_ “व्यािसालयक आकाइ” भन्नािे सहकारी संस्थाहरू एक अपसमा लमिी कुनै सामूलहक ईद्दशे्यका िालग गलठत 

प्रारलम्भक सहकारी संस्थाहरूको व्यािसालयक आकाइिाइ जनाईनेछ ।  
ट_ æपूFजी कोषÆ भन्नािे सहकारी संस्थाको प्राथलमक पूFजी र पूरक पूँजीको योग सम्झनु पछा र सो शब्दिे 

नगरkflnsfि ेसमय समयमा पूँजी कोष भनी तोकेको ऄन्य कोष समेतिाइ जनाईनेछ ।  
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ठ_ “प्राथलमक पूँजी कोष” भन्नािे संस्थाको शेयर पूँजी र जगेडा कोष रकमिाइ जनाईनेछ ।  
ड_ “पुरक पूँजी कोष” भन्नािे संस्थाको ऄन्यकोष मध्य ेसहकारी लिकास कोष, घाटा पूलताकोष, कजाा जोलखम 

कोष, लस्थरीकारण कोष तथा िाँडफाँड नगरेको मुनाफािाइ जनाईनेछ ।  
ढ_ “कायालिलध” भन्नािे सहकारी संस्थाको कायालिलध िा यस भन्दा पलहिे प्रयोगमा ल्याआएको नीलतिाइ समेत 

जनाईनेछ ।  
ण_ “कायाक्षते्र” भन्नािे सहकारी संस्थािाइ सदस्यता लिस्तार र कारोिार गना तोलकएको भौगोलिक क्षते्र िा 

लनलदाष्ट स्थानिाइ जनाईनेछ ।  
त_ “एकाघर पररिार” भन्नािे छुट्टी लभन्नन भै एक घर पररिारमा बसेका बाबु, अमा, दाजु ,भाइ, लददी, िलहनी, 

पलत, पलनन, छोरा, िहुारी, धमापुत्र, धमापुलत्रिाइ जनाईनेछ । सो शव्दिे सदस्यिे पािन पोषण गनुापने िा 
लनजमा अलित व्यलि समेतिाइ जनाईनेछ ।  

थ_ “शेयर पूँजी” भन्नािे सहकारी संस्थाको चिुा शेयर पूँजीिाइ जनाईनेछ ।  
द_ “लनक्षपे” भन्नािे व्याज लदने गरी िा नगरी सहकारी संस्थाका सदस्यहरूिे lgयलमत िा अिलधक िा 

ऐलछछक रुपमा सदस्यका नाममा जम्मा गरेको बचत रकमिाइ जनाईनेछ । यस शब्दिे सदस्यहरूका 
नािािक बािबालिकाको नाममा लनयलमत जम्मा हुने बचत रकम समेतिाइ जनाईनेछ ।  

ध_ “gu/kflnsf” भन्नािे :yfgLo 6f]vf gu/kflnsf eGg] a'em\g' kb{5 . 

g_ “sfof{no” भन्नािे gu/kflnsfsf] sfof{no eGg] a'em\g' kb{5 . 

k_ “lgodgsf/L lgsfo” भन्नािे ;DjlGwt gu/kflnsfsf] sfof{no, k|b]z ;xsf/L ljefu / ;+3Lo 
;xsf/L ljefu eGg] a'em\g' kb{5 . 

km_ “िलक्षत समुदाय” भन्नािे मानि लिकास सूचाङ्कमा पलछरहकेा मलहिा, दलित, मुलस्िम, जनजालत, 
शारीररक रुपमा कम सक्षम, भलूमहीन लकसान, सुकुम्बासी, मजदरु, दगुाम क्षते्रका बालसन्दाहरू र गरीबीको 
रेखामुनी रहकेा ऄन्य समुदायिाइ समेतजनाईनेछ । 

 
२==  ;;++::yyffnn]]  लववरण  पेश  गनेMM   

१_ संस्थािे अफ्नो कारोिारको मालसक प्रगलत लििरण मलहना भिुान भएको लमलतिे सात लदनलभत्र 6f]vf 

नगरपालिका, नगर कायापालिकाको कायााियमा पेश गनुापनेछ ।  
२_ संस्थािे साधारण सभा बस्ने लमलत, समय, स्थान र छिफिका लबषयहरु खुिेको जानकारी साधारण 
सभा हुनु भन्दा पन्र लदन पलहिे नगरपालिका कायााियिाइ लदनुपनेछ ।  
३_ संस्थाको िालषाक िेखापरीक्षण गनुाभन्दा पलहिे िेखाप/LIfक लनयुलिको जानकारी नगरपालिका 
कायााियिाइ लदनुपनेछ ।  
४_ संस्थाको साधारणसभा सम्पन्नभएको लमलतिे पन्र लदनलभत्र साधारण सभाको ईपलस्थलत सलहतको 
लनणाय प्रलतलिलपहरू र सक्कि िेखापरीक्षण प्रलतिेदन नगरपालिका कायााियमा पेश गनुापनेछ । 
५_ ljत्तीय कारोिार गने सहकारी संस्थाहरूिे प्रनयेक मलहना ऄनुसूची–३ बमोलजमको ढाँचामा मालसक 

प्रगलत लििरण पेश गनुापनेछ । सहकारी संस्थाहरूिे प्रनयेक तीन मलहनामा ऄनुसूची–३ मा ईल्िेलखत् 
लििरणहरूको छुट्टाछुट्टै ऄनुसूची समेत तयार गरी पेश गनुापनेछ । 
६_ ljत्तीय कारोिार नगने सहकारी संस्थाहरूिे प्रनयेक मलहना ऄनुसूची–३ को ऄलतररि सामान खररद 
तथा लबक्रीको 5'§fछुट्टै लििरण तयार गरी मालसक प्रगलत लििरण पेश गनुापनेछ ।  
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66ff]]vvff  नगरपालिकाको  सहकारी  संस्था  सञ्चािन,,  अनुगमन  तथा  लनयमन  सम्बन्धी  मापदण्ड,,  

२०७५   
  

प्रस्तावना    

सहकारी संस्था सम्बन्धी प्रचलित कानुन, सहकारीको ऄन्तराालरिय मूल्य, मान्यता र लसद्दान्तहरूको 
ऄनुशरण गद ै ;d'bfo :t/df >f]t;fwg, k"+hL / k|ljlwsf] k|of]ujf6 pTkfbg tyf cfk"lt{ 
>[vnfdf ;'wf/, :j/f]huf/L ;[hgf / cfocfh{g a[l4jf6 cfTdlge{/ cy{tGqsf] lgdf{0f u/L 
दशेको अलथाक ;fdflhs लिकासमा of]ubfg k'/\ofpg] ईद्दशे्यिे 6f]vf नगरपालिका सहकारी ऐन, 
२०७५ बमोलजम सहकारी संस्थािे गने कारोिारको लनयमन काया प्रभािकारी बनाईन र सहकारी 
संस्थाहरूको cg'udg कायािाइ व्यिलस्थत गना सहकारी ऐन, २०७५ को दफा !)) बमोलजम नगर 
कायापालिकाको sfo{;ldltsf] बठैकिे यो मापदण्ड बनाएको छ । 

 
!!==  ;;++llIIffKKtt  ggffdd  //  kk||ff//DDeeMM 

१= यो मापदण्डको नाम “सहकारी संस्था सञ्चािन, ऄनुगमन तथा लनयमन सम्बन्धी मापदण्ड, @)&&” 
रहकेो छ ।  
२= यो मापदण्ड gu/ sfo{;ldltn] lg0f{o u/]को लमलत दलेख िागु हुनेछ ।  

२==  पररभाषा   
ljषय िा प्रसँगिे ऄको ऄथा निागेमा यस मापदण्डमा,  
क_ “ऐन” भन्नािे 6f]vf नगरपालिका सहकारी ऐन, २०७५ िाइ जनाईनेछ ।  
ख_ “लनयमाििी” भन्नािे 6f]vf gगरपालिका सहकारी लनयमाििी, @)&% िाइ जनाईनेछ ।  
ग_ “मापदण्ड” भन्नािे सहकारी संस्था सञ्चािन, ऄनुगमन तथा लनयमन सम्बन्धी मापदण्ड, @)&& िाइ 

जनाईनेछ ।  
घ_ “लिलनयम” भन्नािे सम्िन्धीत सहकारी संस्थाको लिलनयमिाइ जनाईनेछ ।  
ङ_ “संघ” भन्नािे सहकारी संस्थाहरूको छाता सँगठनहरू लजल्िा सहकारी संघ, प्रदशे सहकारी संघ, लिषयगत 

लजल्िा सहकारी संघहरू, लिषयगत प्रदzे सहकारी संघहरू, लिषयगत केन्रीय सहकारी संघ समेतिाइ 
जनाईनेछ ।  

च_ “संस्था” भन्नािे प्रारलम्भक सहकारी संस्थािाइ जनाईनेछ ।  
छ_ “साधारणसभा” भन्नािे सहकारी संस्थाको लनयलमत िालषाक साधारण सभािाइ जनाईनेछ । of] zAbn] 

ljz]if ;fwf/0f;ef / k|f/lDes ;fwf/0f ;ef ;d]tnfO{ hgfpg]5 . 
ज_ “सलमलत” भन्नािे सहकारी संस्थाको सञ्चािक सलमलतिाइ जनाईनेछ ।  
झ_ “सदस्य” भन्नािे सहकारी संस्थाको लिलनयम बमोलजम शेयर खररद गरी सदस्यता प्राप्त गरेको प्राकृलतक 

व्यलििाइ जनाईनेछ ।  
ञ_ “व्यािसालयक आकाइ” भन्नािे सहकारी संस्थाहरू एक अपसमा लमिी कुनै सामूलहक ईद्दशे्यका िालग गलठत 

प्रारलम्भक सहकारी संस्थाहरूको व्यािसालयक आकाइिाइ जनाईनेछ ।  
ट_ æपूFजी कोषÆ भन्नािे सहकारी संस्थाको प्राथलमक पूFजी र पूरक पूँजीको योग सम्झनु पछा र सो शब्दिे 

नगरkflnsfि ेसमय समयमा पूँजी कोष भनी तोकेको ऄन्य कोष समेतिाइ जनाईनेछ ।  
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ठ_ “प्राथलमक पूँजी कोष” भन्नािे संस्थाको शेयर पूँजी र जगेडा कोष रकमिाइ जनाईनेछ ।  
ड_ “पुरक पूँजी कोष” भन्नािे संस्थाको ऄन्यकोष मध्य ेसहकारी लिकास कोष, घाटा पूलताकोष, कजाा जोलखम 

कोष, लस्थरीकारण कोष तथा िाँडफाँड नगरेको मुनाफािाइ जनाईनेछ ।  
ढ_ “कायालिलध” भन्नािे सहकारी संस्थाको कायालिलध िा यस भन्दा पलहिे प्रयोगमा ल्याआएको नीलतिाइ समेत 

जनाईनेछ ।  
ण_ “कायाक्षते्र” भन्नािे सहकारी संस्थािाइ सदस्यता लिस्तार र कारोिार गना तोलकएको भौगोलिक क्षते्र िा 

लनलदाष्ट स्थानिाइ जनाईनेछ ।  
त_ “एकाघर पररिार” भन्नािे छुट्टी लभन्नन भै एक घर पररिारमा बसेका बाबु, अमा, दाजु ,भाइ, लददी, िलहनी, 

पलत, पलनन, छोरा, िहुारी, धमापुत्र, धमापुलत्रिाइ जनाईनेछ । सो शव्दिे सदस्यिे पािन पोषण गनुापने िा 
लनजमा अलित व्यलि समेतिाइ जनाईनेछ ।  

थ_ “शेयर पूँजी” भन्नािे सहकारी संस्थाको चिुा शेयर पूँजीिाइ जनाईनेछ ।  
द_ “लनक्षपे” भन्नािे व्याज लदने गरी िा नगरी सहकारी संस्थाका सदस्यहरूिे lgयलमत िा अिलधक िा 

ऐलछछक रुपमा सदस्यका नाममा जम्मा गरेको बचत रकमिाइ जनाईनेछ । यस शब्दिे सदस्यहरूका 
नािािक बािबालिकाको नाममा लनयलमत जम्मा हुने बचत रकम समेतिाइ जनाईनेछ ।  

ध_ “gu/kflnsf” भन्नािे :yfgLo 6f]vf gu/kflnsf eGg] a'em\g' kb{5 . 

g_ “sfof{no” भन्नािे gu/kflnsfsf] sfof{no eGg] a'em\g' kb{5 . 

k_ “lgodgsf/L lgsfo” भन्नािे ;DjlGwt gu/kflnsfsf] sfof{no, k|b]z ;xsf/L ljefu / ;+3Lo 
;xsf/L ljefu eGg] a'em\g' kb{5 . 

km_ “िलक्षत समुदाय” भन्नािे मानि लिकास सूचाङ्कमा पलछरहकेा मलहिा, दलित, मुलस्िम, जनजालत, 
शारीररक रुपमा कम सक्षम, भलूमहीन लकसान, सुकुम्बासी, मजदरु, दगुाम क्षते्रका बालसन्दाहरू र गरीबीको 
रेखामुनी रहकेा ऄन्य समुदायिाइ समेतजनाईनेछ । 

 
२==  ;;++::yyffnn]]  लववरण  पेश  गनेMM   

१_ संस्थािे अफ्नो कारोिारको मालसक प्रगलत लििरण मलहना भिुान भएको लमलतिे सात लदनलभत्र 6f]vf 

नगरपालिका, नगर कायापालिकाको कायााियमा पेश गनुापनेछ ।  
२_ संस्थािे साधारण सभा बस्ने लमलत, समय, स्थान र छिफिका लबषयहरु खुिेको जानकारी साधारण 
सभा हुनु भन्दा पन्र लदन पलहिे नगरपालिका कायााियिाइ लदनुपनेछ ।  
३_ संस्थाको िालषाक िेखापरीक्षण गनुाभन्दा पलहिे िेखाप/LIfक लनयुलिको जानकारी नगरपालिका 
कायााियिाइ लदनुपनेछ ।  
४_ संस्थाको साधारणसभा सम्पन्नभएको लमलतिे पन्र लदनलभत्र साधारण सभाको ईपलस्थलत सलहतको 
लनणाय प्रलतलिलपहरू र सक्कि िेखापरीक्षण प्रलतिेदन नगरपालिका कायााियमा पेश गनुापनेछ । 
५_ ljत्तीय कारोिार गने सहकारी संस्थाहरूिे प्रनयेक मलहना ऄनुसूची–३ बमोलजमको ढाँचामा मालसक 

प्रगलत लििरण पेश गनुापनेछ । सहकारी संस्थाहरूिे प्रनयेक तीन मलहनामा ऄनुसूची–३ मा ईल्िेलखत् 
लििरणहरूको छुट्टाछुट्टै ऄनुसूची समेत तयार गरी पेश गनुापनेछ । 
६_ ljत्तीय कारोिार नगने सहकारी संस्थाहरूिे प्रनयेक मलहना ऄनुसूची–३ को ऄलतररि सामान खररद 
तथा लबक्रीको 5'§fछुट्टै लििरण तयार गरी मालसक प्रगलत लििरण पेश गनुापनेछ ।  
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७_ lgwf{l/t समयमा लििरण दालखिा नगने संस्थािाइ पटकै लपछछे रु !५००। – सम्म जररिाना गरीनेछ 
। 

 
३==  zz]]oo//  kk""FFhhLL  ;;DDaaGGwwLL  AAoojj::yyff  MM 

१_ संस्थािे जारी गने कूि शेयर पूँजीको रकम संस्थाको लिलनयममा ईल्िेख गनुापनेछ । 
२_ संस्था दताा गना अिेदन गदाा कूि शेयरपूँजी ईल्िेख गनुापनेछ । 
३_ प्रस्तालित सदस्यहरूिे खररद गरेको श ]यर पूँजीको नामनामेसी लििरण तोलकएको ढाँचामा दतााको अिेदन 

साथ पेश गनुापनेछ । 
४_ संस्था दतााको बिेा चिुा शेयरपूँजीको रकम कूि शेयर पूँजीको कलम्तमा २० प्रलतशत हुनुपनेछ । 
५_ सलमलतको l;kmfl/zdf साधारणसभाn] संस्थाको शेयर पूँजी बलृद्द गना सSनेछ । शेयरपूँजी बलृद्दको 

लनणायको जानकारी gu/kflnsfsf] कायााियमा गराईनु पनेछ ।  
४==  zz]]oo//  vvll//bb  //  nnuuffggLL  ;;DDjjGGwwLL  AAoojj::yyffMM 

१_ एईटा प्रारलम्भक सहकारी संस्थािे ऄको प्रारलम्भक सहकारी संस्थाको शेयर खररद गना िा सो सँग बचत 
तथा ऋणको कारोबार गनापाईने छैन । 

२_ यो मापदण्ड जारी हुनु ऄलघ ऄन्य लनजी व्यिसाय िा कम्पनी िा फमामा गरीएको िगानी प्रचलित सहकारी 
कानूनिे तोकेको समय लभत्र संस्थामा लफताा ल्याईने व्यिस्था लमिाईनु पनेछ । यो मापदण्ड जारी भएपलछ 
कुनै लनजी व्यिसाय िा व्यापाररक फमा िा कम्पनीमा शेयर र ऋण िगानी गना पाआने छैन । यस मापदण्ड 
लिपररत गlरएको शेयर तथा ऋण िगानी सञ्चािकहरूबाट ऄसुि ईपर गराइ संस्थाको कोषमा दालखिा 
गना िगाआनेछ । 

३_ अफू सदस्य रहकेो लिषयगत संघ िा सहकारी िैंक बाहके कुनै पलन संस्थािे समानान्तर ऄको प्रारलम्भक 
संस्थामा बचत लनक्षपे जम्मा गना पाईने छैन । लिषयगत संघ िा सहकारी बैंकमा रालखएको लनक्षपे 
रकमिाइ तरितामा गणना गररने छ ।  

५==  स ++rrffिक  ;;llddlltt  ttyyff  ि ]]खा  ;;''kkll//jj]]IIff00ff  सलमलतको  गठन   

१_ एकै पररिारबाट एक भन्दा िढी व्यलि एईट ैसंस्थाको सञ्चािक िा िेखा ;'k/Lj]If0f सलमलतको कुनै 
पदका िालग लनिााचनमा ईम्मेदिार हुन पाईने छैन । 

२_ ;+:yfsf] संrfns ;ldlt tyf n]vf ;'k/Lj]If0f ;ldltsf] u7g  ;fwf/0f;efn] ug]{ eP klg oL 
b'j} ;ldlt Ps cfk;df leGg / :jtGq x'G5g\ . 

३_ संस्थाबाट लिएको ऋणको भाखा नाघेको ऋण र लतनुा िझुाईनु पने ऄन्य रकम नबझुाएसम्म र िैंक तथा 
लिलत्तय संस्थाबाट कजाा लिइ कािो सूचीमा परेका ब्यलि, सञ्चािक िा िेखा ;'k/Lj]If0f सलमलतको 
कुनै पदमा ईम्मेदिार हुन पाईने छैन । 

४_ सञ्चािक सलमलतिे अफ्नो पदािलध समाप्त हुनु ऄगािै नया ँ ;+rfns सलमलत / n]vf ;'k/Lj]If0f 

;ldltको िालग लनिााचन गराईनु पनेछ । 
५_ कुनै पलन व्यलि 6f]vf नगरपालिका लभत्रका एकै प्रकृलतको एक भन्दाबढी सहकारी संस्थाको सदस्य हुन 

पाईने छैनन् । ईजुरीका अधारमा jf To:tf] kfOPdf नगरपालिकािे दोहोरो सदस्यता खारेज गना लनदशेन 
गनेछ । 
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६_ संस्थाको सञ्चािक िा िेखा ;'k/Lj]If0f सलमलतको  पदमा ईम्मेदिार हुदँा  सदस्यिे अफ्नो नाम 
कािोसूचीमा नपरेको, एकाघर पररिारका ऄन्य व्यलििे मनोनयन पत्र दालखिा नगरेको, र अफू सोही 
प्रकृलतको ऄन्य संस्थाको शेयर सदस्य तथा ऄन्य संस्थाको सञ्चािक िा िेखा ;'k/Lj]If0f सलमलतको  
पदालधकारी नरहकेो भनी मनोनयन पत्रमा ईल्िेख गनुापनेछ । 

७_ संस्थाको लिलनयममा सञ्चािकको पदमा ईम्मेदिार हुन सदस्य सदस्यहरूका िीच लिभदे हुने गरी कुनै 
प्रािधान राख्न पाइने छैन । तर यस व्यिस्थाबाट पछाडी परेका / kfl/Psf मलहिा िा cGo ;"rLs[t 

समुदायका व्यलिहरूको प्रलतलनलधनि सुलनलित गना लिलनयममा गlरएको लिशेष व्यिस्था ऄन्तगातका 
पदहरूमा सोही लिंग िा समुदायका व्यलिहरूिे मात्र तोलकएको पदमा ईम्मेदिार िन्न र लनिाालचत हुन 
िाधा पने छैन । 

८_ एक व्यलि समानस्तरको कुनै एक संस्थाको सलमलतको मात्र पदालधकारी भइ काम गना सक्नेछन् । 
९_ कमाचारीहरूको सहभालगतामा कमाचारीहरू मात्र सदस्य हुन पाईने गरी सञ्चािनमा रहकेा संस्था बाहके 

ऄन्य संस्थाको सलमलत tyf n]vf ;'k/Lj]If0f ;ldltको कुनै पलन पदको लनिााचनमा िहाििािा 
लनजामती कमाचारी, बैंक तथा लिलत्तय संस्थामा कायारत कमाचारीहरू ईम्मेदिार हुन पाईने छैनन् । तर यस 
प्रािधानिे सरकारको िगानी िा सम्पलत्तको ईपयोगका कारणबाट सञ्चािक सलमलतमा पदने सञ्चािकको 
भलूमका लनिााह गना यस व्यिस्थािे बहाििािा लनजामती कमाचारीिाइ कुनै बाधा पुग्ने छैन । 

  
६==  स ++rrffिक  सलमलतको  काम  sstt{{AAooMM 

k|rlnt P]g sfg"g / ljlgoddf गरीएको व्यिस्था िाहके दहेायका लजम्मेिारी िहन गने दालयनि 
सलमलतको हुनेछ ।  

१_ संस्थाको सम्पलत्त tyf ;b:ox?sf] बचतsf] सुरक्षा र संरक्षण गने लजम्मेिारी संयुि रुपमा 
सञ्चािकहरूको हुनेछ । तर बरबझुारथ  नगरेको ऄिस्थासम्म संस्थाको सम्पलत्त र दालयनि सम्बन्धी 
लजम्मेिारी ऄलघल्िो सञ्चािकहरूिे समेत िहन गनुा पनेछ । 

२_ aचत तथा ऋणको कारोिार गने संस्थािे साधारणसभाको स्िीकृत गरेको िचत तथा ऋण gLlt jf 
कायालिलधका अधारमा एक लनलित रकम सम्मको ऋण प्रिाहमा व्यिस्थापनिाइ ऄलधकार प्रनयायोजन 
गरेदलेख बाहके ऋण ईपसलमलतको लसफाररसमा मात्र सञ्चािक सलमलतिे ऋण िगानी गनुापनेछ । ऋण 
प्रिाहमा प्रलक्रयागत त्रटुीका कारण जोलखम ईनपन्न भएमा सम्बलन्धत लनणाय गने ऄलधकारी र प्रालबलधक 
रुपिे लसफाररस गने कमाचारी एिं सामूलहक रुपमा लनणायमा संिग्न सलमलतका सब ैपदालधकारीिे लजम्मेिारी 
िहन गनुापनेछ . 

३_ lgjf{चन भएको १५ लदन लभत्र लनधााररत ढाँचामा संस्थाका सञ्चािक सलमलत र िेखा ;'k/Lj]If0f 

सलमलतको पदालधकारीहरूको हािसािै लखलचएको फोटो सलहत tLन पुस्ते नाम, पद, स्थायी ठेगाना, सम्पका  
फोन र पत्राचारको ठेगाना खुल्ने लििरण, एिं नागरीकताको प्रमालणत प्रलतलिलप नगरपालिका कायााियमा 
पेश गनुा पनेछ । 

४_ k|fरलम्भक संस्थाको सञ्चािक सलमलतको लनयलमत बठैक कलम्तमा मलहनामा एक पटक राख्नुपनेछ । 
सलमलतको लनणाय पुलस्तका सुरलक्षत साथ संस्थाको कायााियमा राख्ने व्यिस्था ऄध्यक्ष र प्रमुख 
व्यिस्थापकिे लमिाईनु पनेछ । प्रनयेक बठैकको लनणायका बारेमा सञ्चािकहरू लजम्मेिार हुनेछन् । 

५_  सञ्चािक र प्रमुख ब्यिस्थापकिे ईपयोग गने सेिा सुलिधाको व्यिस्था प्रचलित सहकारी कानून 
बमोलजम साधारणसभािे पाररत गरेको अलथाक प्रशासन सम्बन्धी लनयमाििी र स्िीकृत िालषाक िजेट 
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७_ lgwf{l/t समयमा लििरण दालखिा नगने संस्थािाइ पटकै लपछछे रु !५००। – सम्म जररिाना गरीनेछ 
। 

 
३==  zz]]oo//  kk""FFhhLL  ;;DDaaGGwwLL  AAoojj::yyff  MM 

१_ संस्थािे जारी गने कूि शेयर पूँजीको रकम संस्थाको लिलनयममा ईल्िेख गनुापनेछ । 
२_ संस्था दताा गना अिेदन गदाा कूि शेयरपूँजी ईल्िेख गनुापनेछ । 
३_ प्रस्तालित सदस्यहरूिे खररद गरेको श ]यर पूँजीको नामनामेसी लििरण तोलकएको ढाँचामा दतााको अिेदन 

साथ पेश गनुापनेछ । 
४_ संस्था दतााको बिेा चिुा शेयरपूँजीको रकम कूि शेयर पूँजीको कलम्तमा २० प्रलतशत हुनुपनेछ । 
५_ सलमलतको l;kmfl/zdf साधारणसभाn] संस्थाको शेयर पूँजी बलृद्द गना सSनेछ । शेयरपूँजी बलृद्दको 

लनणायको जानकारी gu/kflnsfsf] कायााियमा गराईनु पनेछ ।  
४==  zz]]oo//  vvll//bb  //  nnuuffggLL  ;;DDjjGGwwLL  AAoojj::yyffMM 

१_ एईटा प्रारलम्भक सहकारी संस्थािे ऄको प्रारलम्भक सहकारी संस्थाको शेयर खररद गना िा सो सँग बचत 
तथा ऋणको कारोबार गनापाईने छैन । 

२_ यो मापदण्ड जारी हुनु ऄलघ ऄन्य लनजी व्यिसाय िा कम्पनी िा फमामा गरीएको िगानी प्रचलित सहकारी 
कानूनिे तोकेको समय लभत्र संस्थामा लफताा ल्याईने व्यिस्था लमिाईनु पनेछ । यो मापदण्ड जारी भएपलछ 
कुनै लनजी व्यिसाय िा व्यापाररक फमा िा कम्पनीमा शेयर र ऋण िगानी गना पाआने छैन । यस मापदण्ड 
लिपररत गlरएको शेयर तथा ऋण िगानी सञ्चािकहरूबाट ऄसुि ईपर गराइ संस्थाको कोषमा दालखिा 
गना िगाआनेछ । 

३_ अफू सदस्य रहकेो लिषयगत संघ िा सहकारी िैंक बाहके कुनै पलन संस्थािे समानान्तर ऄको प्रारलम्भक 
संस्थामा बचत लनक्षपे जम्मा गना पाईने छैन । लिषयगत संघ िा सहकारी बैंकमा रालखएको लनक्षपे 
रकमिाइ तरितामा गणना गररने छ ।  

५==  स ++rrffिक  ;;llddlltt  ttyyff  ि ]]खा  ;;''kkll//jj]]IIff00ff  सलमलतको  गठन   

१_ एकै पररिारबाट एक भन्दा िढी व्यलि एईट ैसंस्थाको सञ्चािक िा िेखा ;'k/Lj]If0f सलमलतको कुनै 
पदका िालग लनिााचनमा ईम्मेदिार हुन पाईने छैन । 

२_ ;+:yfsf] संrfns ;ldlt tyf n]vf ;'k/Lj]If0f ;ldltsf] u7g  ;fwf/0f;efn] ug]{ eP klg oL 
b'j} ;ldlt Ps cfk;df leGg / :jtGq x'G5g\ . 

३_ संस्थाबाट लिएको ऋणको भाखा नाघेको ऋण र लतनुा िझुाईनु पने ऄन्य रकम नबझुाएसम्म र िैंक तथा 
लिलत्तय संस्थाबाट कजाा लिइ कािो सूचीमा परेका ब्यलि, सञ्चािक िा िेखा ;'k/Lj]If0f सलमलतको 
कुनै पदमा ईम्मेदिार हुन पाईने छैन । 

४_ सञ्चािक सलमलतिे अफ्नो पदािलध समाप्त हुनु ऄगािै नया ँ ;+rfns सलमलत / n]vf ;'k/Lj]If0f 

;ldltको िालग लनिााचन गराईनु पनेछ । 
५_ कुनै पलन व्यलि 6f]vf नगरपालिका लभत्रका एकै प्रकृलतको एक भन्दाबढी सहकारी संस्थाको सदस्य हुन 

पाईने छैनन् । ईजुरीका अधारमा jf To:tf] kfOPdf नगरपालिकािे दोहोरो सदस्यता खारेज गना लनदशेन 
गनेछ । 
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६_ संस्थाको सञ्चािक िा िेखा ;'k/Lj]If0f सलमलतको  पदमा ईम्मेदिार हुदँा  सदस्यिे अफ्नो नाम 
कािोसूचीमा नपरेको, एकाघर पररिारका ऄन्य व्यलििे मनोनयन पत्र दालखिा नगरेको, र अफू सोही 
प्रकृलतको ऄन्य संस्थाको शेयर सदस्य तथा ऄन्य संस्थाको सञ्चािक िा िेखा ;'k/Lj]If0f सलमलतको  
पदालधकारी नरहकेो भनी मनोनयन पत्रमा ईल्िेख गनुापनेछ । 

७_ संस्थाको लिलनयममा सञ्चािकको पदमा ईम्मेदिार हुन सदस्य सदस्यहरूका िीच लिभदे हुने गरी कुनै 
प्रािधान राख्न पाइने छैन । तर यस व्यिस्थाबाट पछाडी परेका / kfl/Psf मलहिा िा cGo ;"rLs[t 

समुदायका व्यलिहरूको प्रलतलनलधनि सुलनलित गना लिलनयममा गlरएको लिशेष व्यिस्था ऄन्तगातका 
पदहरूमा सोही लिंग िा समुदायका व्यलिहरूिे मात्र तोलकएको पदमा ईम्मेदिार िन्न र लनिाालचत हुन 
िाधा पने छैन । 

८_ एक व्यलि समानस्तरको कुनै एक संस्थाको सलमलतको मात्र पदालधकारी भइ काम गना सक्नेछन् । 
९_ कमाचारीहरूको सहभालगतामा कमाचारीहरू मात्र सदस्य हुन पाईने गरी सञ्चािनमा रहकेा संस्था बाहके 

ऄन्य संस्थाको सलमलत tyf n]vf ;'k/Lj]If0f ;ldltको कुनै पलन पदको लनिााचनमा िहाििािा 
लनजामती कमाचारी, बैंक तथा लिलत्तय संस्थामा कायारत कमाचारीहरू ईम्मेदिार हुन पाईने छैनन् । तर यस 
प्रािधानिे सरकारको िगानी िा सम्पलत्तको ईपयोगका कारणबाट सञ्चािक सलमलतमा पदने सञ्चािकको 
भलूमका लनिााह गना यस व्यिस्थािे बहाििािा लनजामती कमाचारीिाइ कुनै बाधा पुग्ने छैन । 

  
६==  स ++rrffिक  सलमलतको  काम  sstt{{AAooMM 

k|rlnt P]g sfg"g / ljlgoddf गरीएको व्यिस्था िाहके दहेायका लजम्मेिारी िहन गने दालयनि 
सलमलतको हुनेछ ।  

१_ संस्थाको सम्पलत्त tyf ;b:ox?sf] बचतsf] सुरक्षा र संरक्षण गने लजम्मेिारी संयुि रुपमा 
सञ्चािकहरूको हुनेछ । तर बरबझुारथ  नगरेको ऄिस्थासम्म संस्थाको सम्पलत्त र दालयनि सम्बन्धी 
लजम्मेिारी ऄलघल्िो सञ्चािकहरूिे समेत िहन गनुा पनेछ । 

२_ aचत तथा ऋणको कारोिार गने संस्थािे साधारणसभाको स्िीकृत गरेको िचत तथा ऋण gLlt jf 
कायालिलधका अधारमा एक लनलित रकम सम्मको ऋण प्रिाहमा व्यिस्थापनिाइ ऄलधकार प्रनयायोजन 
गरेदलेख बाहके ऋण ईपसलमलतको लसफाररसमा मात्र सञ्चािक सलमलतिे ऋण िगानी गनुापनेछ । ऋण 
प्रिाहमा प्रलक्रयागत त्रटुीका कारण जोलखम ईनपन्न भएमा सम्बलन्धत लनणाय गने ऄलधकारी र प्रालबलधक 
रुपिे लसफाररस गने कमाचारी एिं सामूलहक रुपमा लनणायमा संिग्न सलमलतका सब ैपदालधकारीिे लजम्मेिारी 
िहन गनुापनेछ . 

३_ lgjf{चन भएको १५ लदन लभत्र लनधााररत ढाँचामा संस्थाका सञ्चािक सलमलत र िेखा ;'k/Lj]If0f 

सलमलतको पदालधकारीहरूको हािसािै लखलचएको फोटो सलहत tLन पुस्ते नाम, पद, स्थायी ठेगाना, सम्पका  
फोन र पत्राचारको ठेगाना खुल्ने लििरण, एिं नागरीकताको प्रमालणत प्रलतलिलप नगरपालिका कायााियमा 
पेश गनुा पनेछ । 

४_ k|fरलम्भक संस्थाको सञ्चािक सलमलतको लनयलमत बठैक कलम्तमा मलहनामा एक पटक राख्नुपनेछ । 
सलमलतको लनणाय पुलस्तका सुरलक्षत साथ संस्थाको कायााियमा राख्ने व्यिस्था ऄध्यक्ष र प्रमुख 
व्यिस्थापकिे लमिाईनु पनेछ । प्रनयेक बठैकको लनणायका बारेमा सञ्चािकहरू लजम्मेिार हुनेछन् । 

५_  सञ्चािक र प्रमुख ब्यिस्थापकिे ईपयोग गने सेिा सुलिधाको व्यिस्था प्रचलित सहकारी कानून 
बमोलजम साधारणसभािे पाररत गरेको अलथाक प्रशासन सम्बन्धी लनयमाििी र स्िीकृत िालषाक िजेट 
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तथा कायाक्रम बमोलजम हुनेछ । सामान्यतया यस्तो सुलबधा प्रचिन िा संस्थाको लिलत्तय लिशे्लषणका 
अधारमा ऄस्िभालिक दलेखएमा समायोजनका िालग gu/kflnsfsf] कायााियिे अिश्यक लनदशेन लदन 
सक्नेछ । लनदशेनको पािना गनुा संस्थाको कताव्य हुनेछ । 

६_ समयम ैिेखापरीक्षण गराइ साधारणसभा सम्पन्न गने दालयनि सञ्चािक सलमलतको हुनेछ । पदािलध समाप्त 
हुनु भन्दा कलम्तमा १५ लदन ऄगािै लनिााचनको व्यिस्था लमिाईनु पने कामको दालयनि सलमलतको हुनेछ ।  

७==  nn]]खा  सुपllरब ]]क्षण  सलमलतको  गठन  र  दालयTTjj 

१_ संस्थाको िेखा सुपररबके्षण सलमलत एक जना संयोजक सलहत ३ सदस्यीय हुनेछ । लनिाालचत सदस्यx? 
dWo] कलम्तमा १ जना सदस्य िेखाको ज्ञान भएको व्यलि हुनु पनेछ । 

२_ n]खा सुपररबके्षण सलमलतको गठन ubf{ ;fwf/0f;efn] शेयर सदस्यहरू dWo]jf6 लनिााlचt u/]sf 

kbflwsf/Ljf6 x'g]5 । 
३_ ;fdfGotof संस्थाको ऄध्यक्षसँग एकाघरको नाता सम्िन्ध रहकेो शेयर सदस्य, िेखा ;'k/Lj]If0f 

सलमलतको संयोजक िा सदस्य हुन सक्ने छैन । िेखा सुपररिेक्षण सलमलतका पदालधकारीिे ऄध्यक्षसँगको 
अफ्नो नाता सम्बन्ध िा व्यापाररक स्िाथा भए नभएको बारेमा सञ्चािक सलमलतिाइ लिलखत रुपमा 
जानकारी गराईनु पनेछ । 

४_  प्रनयेक संस्थाको िेखा ;'k/Lj]If0f सलमलतिे दहेायका लिषयमा cfGtl/s n]vfपरीक्षण गरी rf}dfl;s 

k|ltj]bg ;+rfns ;ldltdf lbg'kg]{ / िालषाक प्रलतिेदन साधारणसभामा पेश गनुापनेछ ।  
क_ ब्यिस्थापन परीक्षण -खास गरी कमाचारी व्यिस्थापन र सम्पलत्तको ईलचत प्रयोग र संरक्षणका िारेमा_ 

।  
ख_ साधारणसभा र लिशेष साधारणसभाको लनणायको कायाान्ियनको ऄिस्था ।  
ग_ सञ्चािक सलमलतको िैठक, लनणाय र कायाान्ियनको लनयलमतता ।  
घ_ ljत्तीय कारोिार गने संस्थाको हकमा ऋण िगानी प्रलक्रया र सुरक्षणको ऄिस्था .  
ङ_ शेयर सदस्यहरूिाइ लनयमानुसार लदइएको मुनाफा tyf ऄन्य थप सुलिधाहरू ।  
च_ gu/kflnsfsf] कायाािय, प्रदशे, लिभाग िा सम्िन्धीत संघहरूिे ऄनुगमन लनरीक्षण गदाा दखेाइएको 

कैलफयत र सुझािहरू कायाान्ियनको ऄिस्था ।  
छ_ संस्थाको पदालधकारी र प्रमुखकायाकारीिे लिएका पाररिलमक, सुलिधा र भत्ता सम्िन्धी लििरण ।  
ज_ कमाचारी भनाा tyf 5gf}6 प्रलक्रया ।  
झ_ िेखा सुपररबके्षण सलमलतिे ईल्िेख गना चाहकेा ऄन्य लिषयहरू ।  

५_ n]खा सुपररबके्षण सलमलतिे लनयलमत ?kdf rf}dfl;s n]vfपरीक्षण गरी प्रलतिेदन तयार u/L ;ldltdf 

k]z गनुा पनेछ . 

६_ n]खा सुपररबके्षण  सलमलतको िालषाक प्रलतिेदन िालषाक साधारणसभा िस्नु भन्दा कलम्तमा १५ लदन ऄगालड 
सञ्चािक सलमलतमा पेश गनुापनेछ । सञ्चािक सलमलतिे िालषाक साधारण सभाको लििरणमा सो 
प्रलतिेदन ऄलनिाया रुपमा समािेश गरी शेयर सदस्यहरूिाइ ईपिब्ध गराईनु पनेछ । 

७_ n]खा सुपररबके्षण  सलमलतjf6 tof/ kfl/Psf] rf}dfl;s / aflif{s cfGtl/s n]vfk/LIf0f प्रलतिेदन 
clGtd िेखापरीक्षण गनुा ऄलघ िेखापरीक्षकिाइ ईपिब्ध गराईनु पनेछ । 

८_ प्रनयेक चौमालसक प्रलतिेदन तयार गरी सञ्चािक सलमलतका ऄध्यक्ष िा कायाकारी प्रमुखमाफा त सलमलतमा 
पेश गनुापनेछ । 
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९_ cfGtl/s n]vfk/LIf0f प्रलतिेदन िारे सञ्चािक सलमलतिाइ स्पष्ट पाना cfjZos b]lvPdf सञ्चािक 
सलमलतको िैठकमा िेखा सुपररिेक्षण सलमलतका संयोजक िा लनजको ऄनुपलस्थलतमा कुनै ऄको सदस्यिाइ 
अमन्त्रण गनुा पनेछ । 

१०_ ;+3 jf k|b]z jf :yfgLo gu/kflnsfsf] sfof{nojf6 ;+:yf ऄनुगमनको क्रममा िेखा ;'k/Lj]If0f 
सलमलतिे अफ्नो दालयनि िहन गना नसकेको िा नगरेको पाइएमा िा सदस्यहरूिे लनिेदन लदएमा प्रमुख 
प्रशासाकीय ऄलधकृत िा लनजिे तोकेको कमाचारीिे तनकाि ऄको िेखा सुपररबके्षण सलमलत गठनका 
िालग लिशेष साधारणसभा िोिाईन लनदशेन लदन सक्नेछ ।  

  
८==  साधारण  सभाMM   

१_ साधारणसभा सम्पन्न भएको १५ लदन लभत्र सम्बलन्धत संस्थािे िेखापरीक्षणको प्रलतिेदन, कारोिारको 
िालषाक प्रलतिेदन, ऄध्यक्षिे प्रमालणत गरेको सभाको लनणायका प्रलतलिलपहरू, सदस्यहरूको ईपलस्थलतको 
लििरण र लनिााचन सम्पन्न भएको भए सञ्चािक ;ldlt र िेखा सुपररिेक्षण सलमलतका 
पदालधकारीहरूको व्यलिगत लििरणसमेत तोलकएको ढाँचामा सम्बलन्धत gu/kflnsfsf] कायााियमा पेश 
गनुापनेछ । 

२_ साधारणसभाको सूचना प्रशारणमा दहेायका प्रलक्रयाहरू पुरा गनुा संस्थाको कताव्य हुनेछM  

क_ साधारणसभा बस्ने सूचना कलम्तमा १५ लदन ऄगालड प्रकाशन र प्रशारण गनुापनेछ ।  
ख_ ljz]ष साधारणसभाको सूचना कलम्तमा ७ लदन ऄगालड प्रकाशन र प्रशारण गनुापनेछ ।  
ग_ सूचनाका िालग सब ैसदस्यहरूिे जानकारी पाईने माध्यमको ईपयोग गनुापनेछ ।  
घ_ प्रकालशत िा प्रशाररत सूचनाको जानकारी सम्बलन्धत gu/kflnsf] कायााियिाइ सूचना प्रकालशत 

भएको लमलतिे ३ लदन लभत्र pknAw गराईनु पनेछ ।  
ङ_ सूचनामा ;fwf/0f सभाsf] a}7s बस्ने स्थान, लमलत, समय, र सभामा प्रस्तुत हुने प्रमुख  लिषयहरू 

समाबशे गनुापनेछ ।  
च_ नया ँसञ्चािक सलमलत र िेखा सुपररबके्षण सलमलत िा ररि पदहरूमा लनिााचन गनुापने भए लनिााचन 

सम्बन्धी कायाक्रमको संलक्षप्त लििरण समेत ऄलनिाया रुपमा प्रकाशन िा प्रशारण गनुापनेछ ।  
छ_ ;fwf/0f सभा बस्ने स्थान कायाक्षते्र लभत्रको संस्थाको cfkm\g} कायाािय पररसर िा ;b:ox?nfO{ 

kfos kg]{ ;fj{hlgs jf lghL ;ef xnमा व्यिस्थापन गनुापनेछ ।  
ज_ ;fdfGotof साधारण सभा सञ्चािन भड्लकिो र खलचािो रुपमा ug{ kfO{g] 5}g . olb ;+:yfn] 

भड्लकिो र खलचािो ;fwf/0f ;ef गरेको पाआएमा सम्बलन्धत नगरपालिका कायााियिे सचते गराईन 
सक्नेछ । 

em_ ;fwf/0f सभामा गरीने खचाको मापदण्ड तयार गरी िालषाक कायाक्रम तथा िजेटमा समािेश गने साथै 
खचा गने स्पष्ट अधार, लजम्मेिारी तथा खचाको सीमा सलमलतबाट पूिा लनणाय गरी कायाान्ियन गनुापनेछ 
।  

३_ lgjf{चन कायाक्रममा मतदान ऄलधकृतका रुपमा gu/kflnsf कायााियिे प्रलतलनलध खटाईन सक्नेछ ।  
  
९==  aarrtt  संकिन  तyyff  ऋण  प्रjjffहको  सीमाMM  
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तथा कायाक्रम बमोलजम हुनेछ । सामान्यतया यस्तो सुलबधा प्रचिन िा संस्थाको लिलत्तय लिशे्लषणका 
अधारमा ऄस्िभालिक दलेखएमा समायोजनका िालग gu/kflnsfsf] कायााियिे अिश्यक लनदशेन लदन 
सक्नेछ । लनदशेनको पािना गनुा संस्थाको कताव्य हुनेछ । 

६_ समयम ैिेखापरीक्षण गराइ साधारणसभा सम्पन्न गने दालयनि सञ्चािक सलमलतको हुनेछ । पदािलध समाप्त 
हुनु भन्दा कलम्तमा १५ लदन ऄगािै लनिााचनको व्यिस्था लमिाईनु पने कामको दालयनि सलमलतको हुनेछ ।  

७==  nn]]खा  सुपllरब ]]क्षण  सलमलतको  गठन  र  दालयTTjj 

१_ संस्थाको िेखा सुपररबके्षण सलमलत एक जना संयोजक सलहत ३ सदस्यीय हुनेछ । लनिाालचत सदस्यx? 
dWo] कलम्तमा १ जना सदस्य िेखाको ज्ञान भएको व्यलि हुनु पनेछ । 

२_ n]खा सुपररबके्षण सलमलतको गठन ubf{ ;fwf/0f;efn] शेयर सदस्यहरू dWo]jf6 लनिााlचt u/]sf 

kbflwsf/Ljf6 x'g]5 । 
३_ ;fdfGotof संस्थाको ऄध्यक्षसँग एकाघरको नाता सम्िन्ध रहकेो शेयर सदस्य, िेखा ;'k/Lj]If0f 

सलमलतको संयोजक िा सदस्य हुन सक्ने छैन । िेखा सुपररिेक्षण सलमलतका पदालधकारीिे ऄध्यक्षसँगको 
अफ्नो नाता सम्बन्ध िा व्यापाररक स्िाथा भए नभएको बारेमा सञ्चािक सलमलतिाइ लिलखत रुपमा 
जानकारी गराईनु पनेछ । 

४_  प्रनयेक संस्थाको िेखा ;'k/Lj]If0f सलमलतिे दहेायका लिषयमा cfGtl/s n]vfपरीक्षण गरी rf}dfl;s 

k|ltj]bg ;+rfns ;ldltdf lbg'kg]{ / िालषाक प्रलतिेदन साधारणसभामा पेश गनुापनेछ ।  
क_ ब्यिस्थापन परीक्षण -खास गरी कमाचारी व्यिस्थापन र सम्पलत्तको ईलचत प्रयोग र संरक्षणका िारेमा_ 

।  
ख_ साधारणसभा र लिशेष साधारणसभाको लनणायको कायाान्ियनको ऄिस्था ।  
ग_ सञ्चािक सलमलतको िैठक, लनणाय र कायाान्ियनको लनयलमतता ।  
घ_ ljत्तीय कारोिार गने संस्थाको हकमा ऋण िगानी प्रलक्रया र सुरक्षणको ऄिस्था .  
ङ_ शेयर सदस्यहरूिाइ लनयमानुसार लदइएको मुनाफा tyf ऄन्य थप सुलिधाहरू ।  
च_ gu/kflnsfsf] कायाािय, प्रदशे, लिभाग िा सम्िन्धीत संघहरूिे ऄनुगमन लनरीक्षण गदाा दखेाइएको 

कैलफयत र सुझािहरू कायाान्ियनको ऄिस्था ।  
छ_ संस्थाको पदालधकारी र प्रमुखकायाकारीिे लिएका पाररिलमक, सुलिधा र भत्ता सम्िन्धी लििरण ।  
ज_ कमाचारी भनाा tyf 5gf}6 प्रलक्रया ।  
झ_ िेखा सुपररबके्षण सलमलतिे ईल्िेख गना चाहकेा ऄन्य लिषयहरू ।  

५_ n]खा सुपररबके्षण सलमलतिे लनयलमत ?kdf rf}dfl;s n]vfपरीक्षण गरी प्रलतिेदन तयार u/L ;ldltdf 

k]z गनुा पनेछ . 

६_ n]खा सुपररबके्षण  सलमलतको िालषाक प्रलतिेदन िालषाक साधारणसभा िस्नु भन्दा कलम्तमा १५ लदन ऄगालड 
सञ्चािक सलमलतमा पेश गनुापनेछ । सञ्चािक सलमलतिे िालषाक साधारण सभाको लििरणमा सो 
प्रलतिेदन ऄलनिाया रुपमा समािेश गरी शेयर सदस्यहरूिाइ ईपिब्ध गराईनु पनेछ । 

७_ n]खा सुपररबके्षण  सलमलतjf6 tof/ kfl/Psf] rf}dfl;s / aflif{s cfGtl/s n]vfk/LIf0f प्रलतिेदन 
clGtd िेखापरीक्षण गनुा ऄलघ िेखापरीक्षकिाइ ईपिब्ध गराईनु पनेछ । 

८_ प्रनयेक चौमालसक प्रलतिेदन तयार गरी सञ्चािक सलमलतका ऄध्यक्ष िा कायाकारी प्रमुखमाफा त सलमलतमा 
पेश गनुापनेछ । 
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९_ cfGtl/s n]vfk/LIf0f प्रलतिेदन िारे सञ्चािक सलमलतिाइ स्पष्ट पाना cfjZos b]lvPdf सञ्चािक 
सलमलतको िैठकमा िेखा सुपररिेक्षण सलमलतका संयोजक िा लनजको ऄनुपलस्थलतमा कुनै ऄको सदस्यिाइ 
अमन्त्रण गनुा पनेछ । 

१०_ ;+3 jf k|b]z jf :yfgLo gu/kflnsfsf] sfof{nojf6 ;+:yf ऄनुगमनको क्रममा िेखा ;'k/Lj]If0f 
सलमलतिे अफ्नो दालयनि िहन गना नसकेको िा नगरेको पाइएमा िा सदस्यहरूिे लनिेदन लदएमा प्रमुख 
प्रशासाकीय ऄलधकृत िा लनजिे तोकेको कमाचारीिे तनकाि ऄको िेखा सुपररबके्षण सलमलत गठनका 
िालग लिशेष साधारणसभा िोिाईन लनदशेन लदन सक्नेछ ।  

  
८==  साधारण  सभाMM   

१_ साधारणसभा सम्पन्न भएको १५ लदन लभत्र सम्बलन्धत संस्थािे िेखापरीक्षणको प्रलतिेदन, कारोिारको 
िालषाक प्रलतिेदन, ऄध्यक्षिे प्रमालणत गरेको सभाको लनणायका प्रलतलिलपहरू, सदस्यहरूको ईपलस्थलतको 
लििरण र लनिााचन सम्पन्न भएको भए सञ्चािक ;ldlt र िेखा सुपररिेक्षण सलमलतका 
पदालधकारीहरूको व्यलिगत लििरणसमेत तोलकएको ढाँचामा सम्बलन्धत gu/kflnsfsf] कायााियमा पेश 
गनुापनेछ । 

२_ साधारणसभाको सूचना प्रशारणमा दहेायका प्रलक्रयाहरू पुरा गनुा संस्थाको कताव्य हुनेछM  

क_ साधारणसभा बस्ने सूचना कलम्तमा १५ लदन ऄगालड प्रकाशन र प्रशारण गनुापनेछ ।  
ख_ ljz]ष साधारणसभाको सूचना कलम्तमा ७ लदन ऄगालड प्रकाशन र प्रशारण गनुापनेछ ।  
ग_ सूचनाका िालग सब ैसदस्यहरूिे जानकारी पाईने माध्यमको ईपयोग गनुापनेछ ।  
घ_ प्रकालशत िा प्रशाररत सूचनाको जानकारी सम्बलन्धत gu/kflnsf] कायााियिाइ सूचना प्रकालशत 

भएको लमलतिे ३ लदन लभत्र pknAw गराईनु पनेछ ।  
ङ_ सूचनामा ;fwf/0f सभाsf] a}7s बस्ने स्थान, लमलत, समय, र सभामा प्रस्तुत हुने प्रमुख  लिषयहरू 

समाबशे गनुापनेछ ।  
च_ नया ँसञ्चािक सलमलत र िेखा सुपररबके्षण सलमलत िा ररि पदहरूमा लनिााचन गनुापने भए लनिााचन 

सम्बन्धी कायाक्रमको संलक्षप्त लििरण समेत ऄलनिाया रुपमा प्रकाशन िा प्रशारण गनुापनेछ ।  
छ_ ;fwf/0f सभा बस्ने स्थान कायाक्षते्र लभत्रको संस्थाको cfkm\g} कायाािय पररसर िा ;b:ox?nfO{ 

kfos kg]{ ;fj{hlgs jf lghL ;ef xnमा व्यिस्थापन गनुापनेछ ।  
ज_ ;fdfGotof साधारण सभा सञ्चािन भड्लकिो र खलचािो रुपमा ug{ kfO{g] 5}g . olb ;+:yfn] 

भड्लकिो र खलचािो ;fwf/0f ;ef गरेको पाआएमा सम्बलन्धत नगरपालिका कायााियिे सचते गराईन 
सक्नेछ । 

em_ ;fwf/0f सभामा गरीने खचाको मापदण्ड तयार गरी िालषाक कायाक्रम तथा िजेटमा समािेश गने साथै 
खचा गने स्पष्ट अधार, लजम्मेिारी तथा खचाको सीमा सलमलतबाट पूिा लनणाय गरी कायाान्ियन गनुापनेछ 
।  

३_ lgjf{चन कायाक्रममा मतदान ऄलधकृतका रुपमा gu/kflnsf कायााियिे प्रलतलनलध खटाईन सक्नेछ ।  
  
९==  aarrtt  संकिन  तyyff  ऋण  प्रjjffहको  सीमाMM  
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१_ संस्थािे art लनक्षपे संकिन गने र C0f प्रिाह गने काया अफ्नो सदस्यहरूका िीचमा मात्र सीलमत 
गनुापनेछ । 

२_ संकलित art लनक्षपे रकम सदस्यहरूिाइ ऋण प्रिाह गने काम बाहकेको cGo प्रयोजनमा vr{ गना 
पाआने छैन । 

३_ संस्थािे अफ्नो सदस्यसँग art लनक्षपे संकिन गदाा प्राथलमक पूँजी कोषको िढीमा पन्र गुणासम्म मात्र 
संकिन गना सक्नेछ ।  

  
  
१०==  व्याज  दर  सम्बन्धी  व्यवस्थााः 

१_ संस्थािे िचत लनक्षपेमा प्रदान गने व्याजदर र ऋण िगानीमा लिने व्याजदरको लनधाारण सन्दभा ब्याजदरको 
अधारमा गनुापनेछ । सहकारी संस्थाहरूिे गरेको व्याजदर लनधाारण सन्दभा ब्याजदर प्रलतकुि भएको 
पाआएमा सहकारी ऐन, लनयमानुसार कारबाही x'g] छ । 

२ +_ संस्थािे C0f÷कजाा र art लनक्षपेको ब्याजदर लनधाारण गदाा लिभदेकारी व्यिहार गना पाइने छैन । 
लिनेलदने व्याजदरमा ;b:ox?jLr लिभदे गरेको पाआएमा नयस्तो लिभदेबाट ;b:o jf संस्थािाइ हानी 
पुयााआएको रकम सञ्चािकहरूबाट ऄसूिईपर गlरनेछ । 

३_ ljleन्न lsl;d÷k|s[ltको लनक्षपेमा लदआने व्याजदर र लिलभन्न k|s[ltsf] C0f÷कजाामा लिआने व्याजदरको 
ऄन्तर tLg -३_ प्रलतशतलभत्र l;ldt राख्नु पनेछ । 

४_ artf lgक्षपे र C0f÷कजााको ब्याजदर ऄलनिायारुपि ेसंस्थाको साधारणसभाबाट लनणाय गराइ िागू गनुा 
पनेछ । 

५_ ब्याजदर पररितानको सूचना शेयर सदस्यहरूको जानकारीका िालग सािाजलनक रुपमा प्रकालशत गg'{ kg]{5 . 

६_ C0f÷कजाामा समदर तथा चक्रिलृद्द ब्याज िगाईन पाइने छैन । 
७_ ljleन्न लकलसमका िचतमा लदआने व्याजदर र ऋणमा लिने ब्याजदर साधारण सभािे स्िीकृत गरेको िचत 

तथा ऋण gLlt jf कायालिलध ऄनुसार हुने छ ।  
११==  aarrtt  संकिन,,  ऋण  िगानी  र  AAooffज  सम्बGGwwLL जानकारी  पेश  गनुापgg]]{{MM 

१_ सञ्चािक सलमलतिे िचत लनक्षपे, ऋण िगानी, व्याज लनधाारण अलद लिषयहरूमा अिश्यक शता, प्रलक्रया 
तथा कायालिलधहरू tof/ u/L ;fwf/0f ;efjf6 स्िीकृत गरfP/ कायाान्ियन गनुा पनेछ ।  

२_ संस्थािे gof+ व्याजदर लनधाारण गरेकोमा clgjfo{ ?kdf gu/kflnsfsf] कायााियdf k]z ug'{kg]{5 . 

संस्थािे पररितान गरेको व्याजदर jf/] ;b:ox?sf] जानकारीका िालग संस्थाको कायााियको सूचना 
पाटीमा टाँस गनुा पनेछ ।  

१२==  nn]]खा  प्रणािीssff]]  kk||ooff]]uuMM 

संस्थाका सदस्यहरू िीच िाभाँश लितरण प्रयोजनको िालग नगद अधारमा व्याज अय िेखा राखी ऄन्य 
प्रयोजनका िालग प्रf]दभािी अधारमा कारोिारको िेखा राख्नुपनेछ । नगदमा प्राप्त नभएको व्याजिाइ 
पाईनु पने व्याज लहसािमा खचा िेखी व्याज मुल्तिी लहसािमा जम्मा गने व्यिस्था गनुापनेछ ।  

१३==  ऋण  िगानीका  िffलग  प्रक [[या  तथff  सीमाहरू  MM  

१_ संस्थािे अफ्नो प्रनयेक सदस्यिाइ संस्थाको कूि पूँजीकोषको १० प्रलतशतमा निढाइ ऋण प्रदान 
गनासक्नेछ । 
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२_ ईपदफा -१_ बमोलजम ऋण प्रदान गदाा ऋण िगानीको ईद्दशे्य खुिाईन पनेछ र संस्थाको ईद्दशे्य ऄनुसार 
स्िीकृत पररयोजनाको अधारमा ऋण िगानी गनुा पनेछ । 

३_ सामन्यतया कुनै सदस्यिे लिएको ऋणको सािां र व्याज भिुानी नगरेसम्म लनजिाइ पुनः ऋण िगानी गना 
पाआने छैन  । लिशेष पररलस्थलतमा कारण खुिाइ सञ्चािक सलमलतको लनणायिे ऋण सम्झौता पुनराििोकन 
गरी िा ऄल्पकािीन रुपमा थोरै रकम िगानी हुने गरी ऋण लदन सलकनेछ ।  
स्पलिकरणाः  यस दफाको प्रयोजनका िालग कूि पूँजी कोष लभत्र जम्मा शेयर रकम, जगेडा कोष, 

बाँडफाँड नगरेको िाभाँश, कजाा जोलखम व्यिस्था, लस्थरीकरण कोष र घाटा पूलता कोषको रकमिाइ 
जनाईने छ ।  

४_ प्रस्तालित ऋण रकम ईलचत सुरक्षण हुने गरी जाय जेथा धरौटी िा कुनै सदस्यको धन जमानीमा मात्र 
संस्थािे ऋण िगानी गनुापनेछ । तर संस्थािे जेथा जमानी नभएका सदस्यहरूिाइ कुनै िा केही 
सदस्यहरूको लनक्षपे लधतो रहने शतामा िा संस्थाको स्िीकृत कायालिलध बमोलजम लबना लधतो िघु ऋणsf] 

?kdf a9Ldf Psnfv ?k}+of;Dd िगानी गना िाधा पने छैन । 
५_ ऋण िगानी गदाा ऋण माग फारमको ईपयोग, लधतो मुल्यांकन प्रकृया, ऋण ईपसलमलतको लसफाररस िा 

लस्िकृलत र ऄनुमोदन जस्ता पूिालनधााररत प्रलक्रया ऄििम्िन गरी ऋण प्रदान गनुापनेछ । 
६_ संस्थािे hfoजेथा लधतो राखी ऋण िगानी गदाा ऋण लिने सदस्यको अफ्नै िा एकाघरका पररिारका 

सदस्यको नामको hfoजेथा लधतो राखेर मात्र ऋण िगानी गनुापनेछ । 
७_ संस्थाबाट प्रिालहत हुने सिै प्रकारका ऋण िगानीमा कुि पररयोजना िागतको िढीमा ८० प्रलतशत ऄंश 

संस्थाबाट र घटीमा २० प्रलतशत ऄंश ऋणी सदस्यको स्ि–पूँजीबाट व्यहोने गरी ऋण िगानी गने व्यिस्था 
लमिाईनु पने छ । 

*_ सदस्यहरूिाइ घरजग्गा खररद गना ऋण लदनु पने भएमा lwtf] मूल्यको बढीमा ४० प्रलतशतमात्र िगानी गना 
सलकने छ । 

(_ संस्थािे कुि ऋण िगानीको २५ प्रलतशतमा निढ्ने गरी घर जग्गामा कजााको सीमा लनधाारण गनुा पने छ । 
!)_ नेपाि रारि बकैबाट सीलमत बलैकङ्ग कारोिार गने स्िीकृलत लिएका संस्थाहरूको हकमा ऋण नोक्सानी 

कोष िगायतका व्यिस्थामा नेपाि रारि बैंकिे तोके बमोलजम शतापािना गना यस मापदण्डिे कुनै िाधा 
पुयााएको मालनने छैन । 

!!_ cIf?kL bz िाखभन्दा मालथको कुि पररयोजना िागत लनधाारण गदाा संस्थागत मूल्यांकन कतााबाट र 
ऄन्यमा कुनै एक सञ्चािक, ऋण ईपसलमलत सदस्य र ब्यिस्थापकको सामुलहक टोिीिे मूल्याँकन 
गनुापनेछ । 

१@_ संस्थािे अफ्नो सदस्यको शेयर प्रमाणपत्र लधतो जमानी राखी C0f jf कजाा प्रिाह गना पाईने छैन । 
१#_ संस्था दताा हुदँाका बखत रहकेा सदस्य बाहके ऄन्यको हकमा सदस्यको रूपमा तीन मलहनासम्म संस्थामा 

लनयलमत बचत गरेपलछ मात्र C0f÷कजाा प्रिाह गना सलकनेछ । 
१$_ संस्थािे ऋण िगानी गदाा घट्दो दरमा ब्याज लहसाि गनुापनेछ । व्याज पूँजीकरण गना पाआने छैन । 
१%_ lwtf] िापतको सम्पलत्त संस्थाको नाममा दृलष्टिन्धक िा रोक्का गराआ{ राख्नुपनेछ । सञ्चािक िा ऄन्य 

कुनै व्यलिको नाममा राख्न पाआने छैन ।  
१४==  सलमलतका  सद;;bb::ooxx??nn]]  ऋण  लिंदा  पािन  गनुा पg]{  मापदण्डMM   
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१_ संस्थािे art लनक्षपे संकिन गने र C0f प्रिाह गने काया अफ्नो सदस्यहरूका िीचमा मात्र सीलमत 
गनुापनेछ । 

२_ संकलित art लनक्षपे रकम सदस्यहरूिाइ ऋण प्रिाह गने काम बाहकेको cGo प्रयोजनमा vr{ गना 
पाआने छैन । 

३_ संस्थािे अफ्नो सदस्यसँग art लनक्षपे संकिन गदाा प्राथलमक पूँजी कोषको िढीमा पन्र गुणासम्म मात्र 
संकिन गना सक्नेछ ।  

  
  
१०==  व्याज  दर  सम्बन्धी  व्यवस्थााः 

१_ संस्थािे िचत लनक्षपेमा प्रदान गने व्याजदर र ऋण िगानीमा लिने व्याजदरको लनधाारण सन्दभा ब्याजदरको 
अधारमा गनुापनेछ । सहकारी संस्थाहरूिे गरेको व्याजदर लनधाारण सन्दभा ब्याजदर प्रलतकुि भएको 
पाआएमा सहकारी ऐन, लनयमानुसार कारबाही x'g] छ । 

२ +_ संस्थािे C0f÷कजाा र art लनक्षपेको ब्याजदर लनधाारण गदाा लिभदेकारी व्यिहार गना पाइने छैन । 
लिनेलदने व्याजदरमा ;b:ox?jLr लिभदे गरेको पाआएमा नयस्तो लिभदेबाट ;b:o jf संस्थािाइ हानी 
पुयााआएको रकम सञ्चािकहरूबाट ऄसूिईपर गlरनेछ । 

३_ ljleन्न lsl;d÷k|s[ltको लनक्षपेमा लदआने व्याजदर र लिलभन्न k|s[ltsf] C0f÷कजाामा लिआने व्याजदरको 
ऄन्तर tLg -३_ प्रलतशतलभत्र l;ldt राख्नु पनेछ । 

४_ artf lgक्षपे र C0f÷कजााको ब्याजदर ऄलनिायारुपि ेसंस्थाको साधारणसभाबाट लनणाय गराइ िागू गनुा 
पनेछ । 

५_ ब्याजदर पररितानको सूचना शेयर सदस्यहरूको जानकारीका िालग सािाजलनक रुपमा प्रकालशत गg'{ kg]{5 . 

६_ C0f÷कजाामा समदर तथा चक्रिलृद्द ब्याज िगाईन पाइने छैन । 
७_ ljleन्न लकलसमका िचतमा लदआने व्याजदर र ऋणमा लिने ब्याजदर साधारण सभािे स्िीकृत गरेको िचत 

तथा ऋण gLlt jf कायालिलध ऄनुसार हुने छ ।  
११==  aarrtt  संकिन,,  ऋण  िगानी  र  AAooffज  सम्बGGwwLL जानकारी  पेश  गनुापgg]]{{MM 

१_ सञ्चािक सलमलतिे िचत लनक्षपे, ऋण िगानी, व्याज लनधाारण अलद लिषयहरूमा अिश्यक शता, प्रलक्रया 
तथा कायालिलधहरू tof/ u/L ;fwf/0f ;efjf6 स्िीकृत गरfP/ कायाान्ियन गनुा पनेछ ।  

२_ संस्थािे gof+ व्याजदर लनधाारण गरेकोमा clgjfo{ ?kdf gu/kflnsfsf] कायााियdf k]z ug'{kg]{5 . 

संस्थािे पररितान गरेको व्याजदर jf/] ;b:ox?sf] जानकारीका िालग संस्थाको कायााियको सूचना 
पाटीमा टाँस गनुा पनेछ ।  

१२==  nn]]खा  प्रणािीssff]]  kk||ooff]]uuMM 

संस्थाका सदस्यहरू िीच िाभाँश लितरण प्रयोजनको िालग नगद अधारमा व्याज अय िेखा राखी ऄन्य 
प्रयोजनका िालग प्रf]दभािी अधारमा कारोिारको िेखा राख्नुपनेछ । नगदमा प्राप्त नभएको व्याजिाइ 
पाईनु पने व्याज लहसािमा खचा िेखी व्याज मुल्तिी लहसािमा जम्मा गने व्यिस्था गनुापनेछ ।  

१३==  ऋण  िगानीका  िffलग  प्रक [[या  तथff  सीमाहरू  MM  

१_ संस्थािे अफ्नो प्रनयेक सदस्यिाइ संस्थाको कूि पूँजीकोषको १० प्रलतशतमा निढाइ ऋण प्रदान 
गनासक्नेछ । 
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२_ ईपदफा -१_ बमोलजम ऋण प्रदान गदाा ऋण िगानीको ईद्दशे्य खुिाईन पनेछ र संस्थाको ईद्दशे्य ऄनुसार 
स्िीकृत पररयोजनाको अधारमा ऋण िगानी गनुा पनेछ । 

३_ सामन्यतया कुनै सदस्यिे लिएको ऋणको सािां र व्याज भिुानी नगरेसम्म लनजिाइ पुनः ऋण िगानी गना 
पाआने छैन  । लिशेष पररलस्थलतमा कारण खुिाइ सञ्चािक सलमलतको लनणायिे ऋण सम्झौता पुनराििोकन 
गरी िा ऄल्पकािीन रुपमा थोरै रकम िगानी हुने गरी ऋण लदन सलकनेछ ।  
स्पलिकरणाः  यस दफाको प्रयोजनका िालग कूि पूँजी कोष लभत्र जम्मा शेयर रकम, जगेडा कोष, 

बाँडफाँड नगरेको िाभाँश, कजाा जोलखम व्यिस्था, लस्थरीकरण कोष र घाटा पूलता कोषको रकमिाइ 
जनाईने छ ।  

४_ प्रस्तालित ऋण रकम ईलचत सुरक्षण हुने गरी जाय जेथा धरौटी िा कुनै सदस्यको धन जमानीमा मात्र 
संस्थािे ऋण िगानी गनुापनेछ । तर संस्थािे जेथा जमानी नभएका सदस्यहरूिाइ कुनै िा केही 
सदस्यहरूको लनक्षपे लधतो रहने शतामा िा संस्थाको स्िीकृत कायालिलध बमोलजम लबना लधतो िघु ऋणsf] 

?kdf a9Ldf Psnfv ?k}+of;Dd िगानी गना िाधा पने छैन । 
५_ ऋण िगानी गदाा ऋण माग फारमको ईपयोग, लधतो मुल्यांकन प्रकृया, ऋण ईपसलमलतको लसफाररस िा 

लस्िकृलत र ऄनुमोदन जस्ता पूिालनधााररत प्रलक्रया ऄििम्िन गरी ऋण प्रदान गनुापनेछ । 
६_ संस्थािे hfoजेथा लधतो राखी ऋण िगानी गदाा ऋण लिने सदस्यको अफ्नै िा एकाघरका पररिारका 

सदस्यको नामको hfoजेथा लधतो राखेर मात्र ऋण िगानी गनुापनेछ । 
७_ संस्थाबाट प्रिालहत हुने सिै प्रकारका ऋण िगानीमा कुि पररयोजना िागतको िढीमा ८० प्रलतशत ऄंश 

संस्थाबाट र घटीमा २० प्रलतशत ऄंश ऋणी सदस्यको स्ि–पूँजीबाट व्यहोने गरी ऋण िगानी गने व्यिस्था 
लमिाईनु पने छ । 

*_ सदस्यहरूिाइ घरजग्गा खररद गना ऋण लदनु पने भएमा lwtf] मूल्यको बढीमा ४० प्रलतशतमात्र िगानी गना 
सलकने छ । 

(_ संस्थािे कुि ऋण िगानीको २५ प्रलतशतमा निढ्ने गरी घर जग्गामा कजााको सीमा लनधाारण गनुा पने छ । 
!)_ नेपाि रारि बकैबाट सीलमत बलैकङ्ग कारोिार गने स्िीकृलत लिएका संस्थाहरूको हकमा ऋण नोक्सानी 

कोष िगायतका व्यिस्थामा नेपाि रारि बैंकिे तोके बमोलजम शतापािना गना यस मापदण्डिे कुनै िाधा 
पुयााएको मालनने छैन । 

!!_ cIf?kL bz िाखभन्दा मालथको कुि पररयोजना िागत लनधाारण गदाा संस्थागत मूल्यांकन कतााबाट र 
ऄन्यमा कुनै एक सञ्चािक, ऋण ईपसलमलत सदस्य र ब्यिस्थापकको सामुलहक टोिीिे मूल्याँकन 
गनुापनेछ । 

१@_ संस्थािे अफ्नो सदस्यको शेयर प्रमाणपत्र लधतो जमानी राखी C0f jf कजाा प्रिाह गना पाईने छैन । 
१#_ संस्था दताा हुदँाका बखत रहकेा सदस्य बाहके ऄन्यको हकमा सदस्यको रूपमा तीन मलहनासम्म संस्थामा 

लनयलमत बचत गरेपलछ मात्र C0f÷कजाा प्रिाह गना सलकनेछ । 
१$_ संस्थािे ऋण िगानी गदाा घट्दो दरमा ब्याज लहसाि गनुापनेछ । व्याज पूँजीकरण गना पाआने छैन । 
१%_ lwtf] िापतको सम्पलत्त संस्थाको नाममा दृलष्टिन्धक िा रोक्का गराआ{ राख्नुपनेछ । सञ्चािक िा ऄन्य 

कुनै व्यलिको नाममा राख्न पाआने छैन ।  
१४==  सलमलतका  सद;;bb::ooxx??nn]]  ऋण  लिंदा  पािन  गनुा पg]{  मापदण्डMM   
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१_ संस्थाका सञ्चािक तथा िेखा सुपररिेक्षण सलमलतका ४९ प्रलतशतभन्दा िढी पदालधकारीहरूिाइ एकै 
ऄिलधमा ऋण िगानी गना पाआने छैन । संस्थामा अिश्यकता भन्दाबढी तरिता रहकेो ऄिस्थामा 
;+rfns ;ldltn] ljz]if lg0f{o u/L छोटो ऄबलधको ऋण िगानी गना भने यो व्यिस्थािे बाधा पने 
छैन । 

२_ संस्थाको सञ्चािक सलमलत, िेखा सुपररिेक्षण सलमलत, ऋण ईप–सलमलतका पदालधकारी तथा व्यिस्थापकिे 
लिएको ऋणको लििरण िालषाक रुपमा नगरपालिकाsf] कायााियमा पेश गनुापनेछ ।  

१५==  पेZZssLL  लिन  नपाइनेM 

१_ संस्थाका सञ्चािक, व्यिस्थापक, र िेखा सुपररिेक्षण सलमलतका पदालधकारीहरूिाइ काम र पेश्की 
फर्छ्यौटको समय सीमा नतोकी पेश्की लदन पाआने छैन । 

२_ ईपदफा -१_ लिपररत व्यलिगत प्रयोजनका िालग लिएको पेश्की रकमिाइ ऋण सरह मानी ऄलधकतम 
व्याज सलहत ऄसूि ईपर गनुा गराईनु पनेछ  ।  

१६==  तरिता  सम्बन्धी  व्यवस्थााः 

१_ aचत तथा ऋणसम्बन्धी कारोिार गने प्रनयेक संस्थािे कूि लनक्षपे रकमको कलम्तमा १५ प्रलतशत रकम 
तरिता राख्नु पनेछ । नगद मौज्दात, बैंक मौज्दात, सरकारी ऋणपत्रमा गlरएको िगानी र सहकारी बैंक 
तथा िचत तथा ऋण सहकारी संघमा रहकेो लनक्षपे रकमिाइ तरिताको रुपमा गणना गरीनेछ । 

२_ प्रनयेक मलहनाको ऄलन्तम लदनिाइ अधार मानी तरिताको गणना गनुापनेछ ।  
१७==  ऋणको  वगीकरणाः  संस्थािे अफ्ना सदस्यx?िाइ ऋण िगानी गदाा नेपाि रारि बैंकबाट लसलमत 

बलैकङ्ग कारोिार गनेको हकमा नेपाि रारि बैंकको लनदशेन ऄनुसार र ऄन्य संस्थाहरूको हकमा दहेाय 
िमोलजम ऋण नोक्सानी कोषको व्यिस्था गनुापनेछM 

s= ऄसि ऋण÷भाखा ननाघेको C0fdf Ps -१_ प्रलतशत 
v= z+कास्पद ऋण १ िषासम्म भाखा नाघेकोdf k}+tL; ३५ प्रलतशत 
u= vराि ऋण १ िषाभन्दा बढी भाखा नाघेकोdf ;o -१००_ प्रलतशत  

१८==  संरllIIffत  पूूँजी  llफतााकोiiffMM  

१_ art tyf C0fsf] sf/f]jf/sf] xsdf संरलक्षत पूँजी लफतााकोषको रकम सदस्यहरूिाइ बाँडफाँड गरी 
भिुानी गनाका िालग संस्थासँग प्रनयेक सदस्यिे गरेको कारोिारको िेखाको लििरणको अधारमा गने 
व्यिस्था लमिाईनु पनेछ । ;b:osf] artnfO{ rfnL; k|ltzt / C0f /sdnfO{ ;f7L k|ltzt ef/ 
lbP/ ;DjlGwt ;b:osf] sf/f]jf/ lgwf{/0f ul/g] 5 . 

२_ ईपभोिा सहकारी संस्था nufot ऄन्य ईनपादन मूिक सहकारी संस्थाको हकमा ;b:on] संस्थासँग 
गरेको खररद तथा लिक्री कारोिार र art tyf C0f िगानीका ऄलतररि ऄन्य कारोबार भए सो समेत 
जोडी औषत ऄनुपात रकम लनकािी गणना गनुापनेछ ।  

१९==  nnffभाूँश  लवतरणमा  प्रलतवन्धाः  सहकारी संस्थािे संस्थाको ऄलघल्िो िषासम्मको खुदसलञ्चत नोक्सान पुरा 

नभएसम्म सदस्यहरूिाइ िाभाँश िाड्न पाइनेछैन । ऐनिे तोके भन्दाबढी cyf{t Ps aif{df s'n 

z]o/k"+hLsf] !* k|ltzt eGbf a9L हुने गरी कुनै पलन नाममा शेयर सदस्यहरूिाइ िाभाँश बाड्न 
पाआने छैन ।  

२०==  llggiiss[[य  सं::yyffMM 
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१_ nगातार २ -दइु_ िषादलेख िालषाक साधारणसभा नगने सहकारी  संस्थाहरूको लििरण सािाजलनक गने 
व्यिस्था नगरपालिकाsf] कायााियिे लमिाईने छ । 

२_ lgयलमत रुपमा िेखापरीक्षण नगराईने, लनधााररत समयमा साधारणसभा सम्पन्न नगने, सहकारीका मूल्य, 
मान्यता र लसद्दान्तहरू, प्रचलित ऐन, लनयम र lgodgsf/L lgsfon] जारी गरेको लनदशेन एिंम् मापदण्ड 
तथा लिलनयमको पररपािना gug]{ संस्थाहरूिाइ नेपाि सरकारबाट ईपिव्ध गराआने सेिा सुलबधाहरू 
ईपिब्ध गराआने छैन । 

३_ b'इ िषाभन्दा बढी ऄबलधसम्म िालषाक साधारण सभा नगने संस्थाहरू लनरकृय संस्थाहरूको सूचीमा समािेश 

गररनेछ । यस्तो सूचीमा परेका संस्थाहरूको दताा खारेज गररनेछ । संस्थाsf] btf{ खारेजी र लिघटनको 
काया gu/kfnLsfsf] कायााियिे प्रनयेक िषा ऄलनिाया रूपमा गनुापनेछ ।  

२१==  दताा  खारेजीको  जानकारी  गराउनेाः  gu/kflnsfsf] कायााियि े सहकारी संस्थाहरूको दतााखारेजी र 

लिघटनको जानकारी सम्बलन्धत सं:yfहरूिाइ लदनेछ ।  
२२==  सहकारी  सं::yyffssff]]  कायाके्षत्र  llव::ttff//MM    

१_ संस्थाको कायाक्षते्र लबस्तार गदाा दहेायको प्रलक्रया परुा गनुापनेछM  
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१_ संस्थाका सञ्चािक तथा िेखा सुपररिेक्षण सलमलतका ४९ प्रलतशतभन्दा िढी पदालधकारीहरूिाइ एकै 
ऄिलधमा ऋण िगानी गना पाआने छैन । संस्थामा अिश्यकता भन्दाबढी तरिता रहकेो ऄिस्थामा 
;+rfns ;ldltn] ljz]if lg0f{o u/L छोटो ऄबलधको ऋण िगानी गना भने यो व्यिस्थािे बाधा पने 
छैन । 

२_ संस्थाको सञ्चािक सलमलत, िेखा सुपररिेक्षण सलमलत, ऋण ईप–सलमलतका पदालधकारी तथा व्यिस्थापकिे 
लिएको ऋणको लििरण िालषाक रुपमा नगरपालिकाsf] कायााियमा पेश गनुापनेछ ।  

१५==  पेZZssLL  लिन  नपाइनेM 

१_ संस्थाका सञ्चािक, व्यिस्थापक, र िेखा सुपररिेक्षण सलमलतका पदालधकारीहरूिाइ काम र पेश्की 
फर्छ्यौटको समय सीमा नतोकी पेश्की लदन पाआने छैन । 

२_ ईपदफा -१_ लिपररत व्यलिगत प्रयोजनका िालग लिएको पेश्की रकमिाइ ऋण सरह मानी ऄलधकतम 
व्याज सलहत ऄसूि ईपर गनुा गराईनु पनेछ  ।  

१६==  तरिता  सम्बन्धी  व्यवस्थााः 

१_ aचत तथा ऋणसम्बन्धी कारोिार गने प्रनयेक संस्थािे कूि लनक्षपे रकमको कलम्तमा १५ प्रलतशत रकम 
तरिता राख्नु पनेछ । नगद मौज्दात, बैंक मौज्दात, सरकारी ऋणपत्रमा गlरएको िगानी र सहकारी बैंक 
तथा िचत तथा ऋण सहकारी संघमा रहकेो लनक्षपे रकमिाइ तरिताको रुपमा गणना गरीनेछ । 

२_ प्रनयेक मलहनाको ऄलन्तम लदनिाइ अधार मानी तरिताको गणना गनुापनेछ ।  
१७==  ऋणको  वगीकरणाः  संस्थािे अफ्ना सदस्यx?िाइ ऋण िगानी गदाा नेपाि रारि बैंकबाट लसलमत 

बलैकङ्ग कारोिार गनेको हकमा नेपाि रारि बैंकको लनदशेन ऄनुसार र ऄन्य संस्थाहरूको हकमा दहेाय 
िमोलजम ऋण नोक्सानी कोषको व्यिस्था गनुापनेछM 

s= ऄसि ऋण÷भाखा ननाघेको C0fdf Ps -१_ प्रलतशत 
v= z+कास्पद ऋण १ िषासम्म भाखा नाघेकोdf k}+tL; ३५ प्रलतशत 
u= vराि ऋण १ िषाभन्दा बढी भाखा नाघेकोdf ;o -१००_ प्रलतशत  

१८==  संरllIIffत  पूूँजी  llफतााकोiiffMM  

१_ art tyf C0fsf] sf/f]jf/sf] xsdf संरलक्षत पूँजी लफतााकोषको रकम सदस्यहरूिाइ बाँडफाँड गरी 
भिुानी गनाका िालग संस्थासँग प्रनयेक सदस्यिे गरेको कारोिारको िेखाको लििरणको अधारमा गने 
व्यिस्था लमिाईनु पनेछ । ;b:osf] artnfO{ rfnL; k|ltzt / C0f /sdnfO{ ;f7L k|ltzt ef/ 
lbP/ ;DjlGwt ;b:osf] sf/f]jf/ lgwf{/0f ul/g] 5 . 

२_ ईपभोिा सहकारी संस्था nufot ऄन्य ईनपादन मूिक सहकारी संस्थाको हकमा ;b:on] संस्थासँग 
गरेको खररद तथा लिक्री कारोिार र art tyf C0f िगानीका ऄलतररि ऄन्य कारोबार भए सो समेत 
जोडी औषत ऄनुपात रकम लनकािी गणना गनुापनेछ ।  

१९==  nnffभाूँश  लवतरणमा  प्रलतवन्धाः  सहकारी संस्थािे संस्थाको ऄलघल्िो िषासम्मको खुदसलञ्चत नोक्सान पुरा 

नभएसम्म सदस्यहरूिाइ िाभाँश िाड्न पाइनेछैन । ऐनिे तोके भन्दाबढी cyf{t Ps aif{df s'n 

z]o/k"+hLsf] !* k|ltzt eGbf a9L हुने गरी कुनै पलन नाममा शेयर सदस्यहरूिाइ िाभाँश बाड्न 
पाआने छैन ।  

२०==  llggiiss[[य  सं::yyffMM 
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१_ nगातार २ -दइु_ िषादलेख िालषाक साधारणसभा नगने सहकारी  संस्थाहरूको लििरण सािाजलनक गने 
व्यिस्था नगरपालिकाsf] कायााियिे लमिाईने छ । 

२_ lgयलमत रुपमा िेखापरीक्षण नगराईने, लनधााररत समयमा साधारणसभा सम्पन्न नगने, सहकारीका मूल्य, 
मान्यता र लसद्दान्तहरू, प्रचलित ऐन, लनयम र lgodgsf/L lgsfon] जारी गरेको लनदशेन एिंम् मापदण्ड 
तथा लिलनयमको पररपािना gug]{ संस्थाहरूिाइ नेपाि सरकारबाट ईपिव्ध गराआने सेिा सुलबधाहरू 
ईपिब्ध गराआने छैन । 

३_ b'इ िषाभन्दा बढी ऄबलधसम्म िालषाक साधारण सभा नगने संस्थाहरू लनरकृय संस्थाहरूको सूचीमा समािेश 

गररनेछ । यस्तो सूचीमा परेका संस्थाहरूको दताा खारेज गररनेछ । संस्थाsf] btf{ खारेजी र लिघटनको 
काया gu/kfnLsfsf] कायााियिे प्रनयेक िषा ऄलनिाया रूपमा गनुापनेछ ।  

२१==  दताा  खारेजीको  जानकारी  गराउनेाः  gu/kflnsfsf] कायााियि े सहकारी संस्थाहरूको दतााखारेजी र 

लिघटनको जानकारी सम्बलन्धत सं:yfहरूिाइ लदनेछ ।  
२२==  सहकारी  सं::yyffssff]]  कायाके्षत्र  llव::ttff//MM    

१_ संस्थाको कायाक्षते्र लबस्तार गदाा दहेायको प्रलक्रया परुा गनुापनेछM  
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क=_ sfo{If]q lj:tf/sf] nflu ;fljs sfo{If]q aflx/sf gful/sx? af6 सेिा माग ;lxt संस्थाको 
सदस्यता माग भएको, 

ख=_ मौजुदा कायाक्षते्र eGbf aflx/sf lgDgtd !% k|ltzt eGbf a9L AolQmjf6 sfo{If]q lj:tf/ u/L 

sf/f]jf/ ug{ dfu eP kl5 संस्थाjf6 ;DefAoQf cWoog ubf{ ;DefAo b]lvPsf],  

ग=_ संस्थाको थप प्रस्ताि भएको कायाक्षते्रमा प्रचलित सहकारी कानून बमोलजम सदस्यता एिं व्यािसालयक 

सेिा लबस्तार गने सञ्चािक सलमलतको lg0f{o ePsf],  

घ=_ sfo{If]q lj:tf/sf] nflu dfu ePsf] If]q ef}uf]lns ?kdf hf]l8Psf] / व्यािसालयक सेिा 
k|jfxsf] cefj भएको,  

ª_ ljlgयम संशोधनको प्रलक्रया पुरा भएको ।  
२३==  ;;++::yyff  अनुगमन  ttyyff  llgg//LLIIff00ff  ;;DDjjGGwwLL  AAoojj::yyffMM 

१_ gu/kflnsfn] aflif{s ?kdf sfo{of]hgf agfP/ rf}dfl;s nIo adf]lhd ;xsf/L ;+3 ;+:yfsf] 
lgoldt lg/LIf0f tyf cg'udgsf] sfd ug'{ u/fpg' kg]{ 5 . 

@_ gu/kflnsfि ेd'Vo sf/f]jf/sf] ?kdf लित्तीय कारोिार गने संस्थाको ऄनुगमन गदाा ऄनुसूची १ र cGo 

संस्थाx?को ऄनुगमन गदाा ऄनुसूची २ मा ईल्िेख भए बमोलजमको ढाँचाको फारfम प्रयोग गनुापने छ . 
#_  art tyf C0f ;xsf/L ;+:yfsf] ;3g cg'udgsf] nflu cg';"rL ! sf] kmf/fd k|of]u ug'{sf] 

;fy} kN;{ -PEARLS_ cg'udg k|0ffnL ;d]tsf] k|uf]u u/L ljQLo cf/f]Uotfsf] dfkg ug'{ kg]{ 5 
. 

$_ कायााियबाट संस्थाको लनरीक्षण cg'udg गना अईने कमाचारीिे माग गरेका सम्पूणा sfuhft tyf 
लििरणहरू ईपिव्ध गराईनु संस्थाका पदालधकारी एिं सम्बलन्धत कमाचारीको कताव्य हुने छ । 

%_ ;+:yfsf] cfj4tf ePsf सहकारी संघहरूिे समेत ऄनुगमन कायामा ईपदफा -१_ बमोलजमको ढाँचाको 
फारम ईपयोग गनुापने छ । अफूिे सम्पन्न गरेको ऄनुगमन k|ltj]bgको एक प्रलत gu/kflnsf 
कायााियिाइ समेत ईपिब्ध गराईनु पन ेछ । 

^_ ऄनुगमन sfdमा संिग्न कमाचारी िा पदालधकारीिे काम सम्पन्न भएको लमलतिे ७ लदन लभत्र gu/kflnsf 

कायााियमा cg'udg प्रलतिेदन पेश ug'{पने छ । 
&_ संस्थामा गम्भीर प्रकृलतका अलथाक ऄलनयलमतता ljQLo ckrng भएको पाआ{एमा ऄनुगमनकताािे २४ 

घण्टालभत्र लिलखत रुपमा प्रमुख प्रशासsLo ऄलधकृतिाइ जानकारी गराईनु पनेछ । 
*_ ऄनुगमन प्रलतिेदनका अधारमा कायााियिे ७ लदन लभत्र सुधारको प्रलक्रया ऄलघ बढाईन सम्बलन्धत संस्था jf 

संघिाइ लिलखत जानकारी लदनु पनेछ । 
(_ ;+:yf cg'udg ubf{ b]lvPsf clgoldtf / s}lkmot सुधार प्रलक्रयाsf] nflu gu/kflnsfsf] 

sfof{nojf6 लनदशेनको रुपमा पत्राचार गने िा लजम्मेिार पदालधकारीहरूिfO{ कायााियमा ईपलस्थत गराइ 
सुधारको कायायोजना लिने sfd ug'{ kb{5 . 

!)_ clgoldtf / s}lkmot सुधार k|s[of yfngL ug{ ऄटेर गरेमा कानूनी ईपचारsf] nflu ;xsf/L P]g / 

o;} मापदण्ड बमोलजमका ] कारिाही ऄufl8 बढाईने काम प्रमुख प्रशासकीय ऄलधकृतको लजम्मेिारी हुने छ । 
!!_ प्रमुख प्रशासकीय ऄलधकृतn] ;+:yf cg'udgsf] nflu dftxtsf sd{rf/Lx? v6fpg ;Sg] 5 . 
!@_ ;+:yf cg'udg u/L k|ltj]bg tof/ u/] jfkt gu/kflnsfsf] sfof{nojf6 sd{rf/Lx?n] 

lgodfg';f/ b}lgs e|d0f eQf jf cGo ;'ljwf k|fKt ug{ ;Sg] 5g . 
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!#_ ;+:yfsf] ;3g cg'udgsf] nflu प्रमुख प्रशासकीय ऄलधकृतn] sd{rf/Lx?sf] 6f]nL u7g u/L 
sfddf v6fpg ;Sg] 5 . 

!$_ cg'udg 6f]nLn] sfd z'? ug' cl3 ;+:yfsf ;+rfns tyf sd{rf/Lx?;+u k|f/lDes a}7s /fVg' 
kg]{5 . 

!%_ ;+:yfsf ;b:o jf cGo s'g} lgsfosf] ph"/Lsf] cfwf/df :ynut cg'udg lg/LIf0f ubf{ k"j{ 
hfgsf/L lbg' x'b}g . 

२४==  कारवाही  सम्वन्धी  AAoojj::yyffMM 

ऄनुगमनको क्रममा b]xfosf गम्भीर प्रकृलतका त्रटुीहरू िा ऄलनयलमत पाआएdf दहेायका कारोिारका िालग 
दहेाय बमोलजमको कारिाही हुनेछः  

क_ ऄनुगमन lg/LIf0f कायामा vl6g] sd{rf/L tyf kbflwsf/LnfO{ सहयोग नगरेमा ;+:yfsf] कारोिार रोक्का 
गररनेछ । 

ख_ z]यर सदस्यहरूिाइ लनयमानुसार लदन ' kg]{ z]o/ िाभाँश / sf/f]jf/sf] cfwf/df ;+/lIft k"+hL lkmtf{sf]if 

िाहके ऄन्य sf]ifsf] रकम लितरण गरी ऄस्िस््य प्रलतस्पधाा गरेको पाइएमा सञ्चािक सलमलतका 
पदालधकारीहरूबाट दामासालहका दरिे ऄसुिईपर गरी संस्थाको कोषमा दालखिा गराइनेछ । 

ग_ िालषाक दइु करोड भन्दाकमको िालषाक कारोिार गने संस्थाको कायाकारी प्रमुख िाहके ऄन्य सञ्चािकिे 
सहकारी ऐन लबपररत पाररिलमक लिएको पाइएमा सो रकम ऄसूिईपर गरी संस्थाको कोषमा दालखिा 
गराआनेछ । तोलकए िमोलजमको समय लभत्र रकम दालखि नगरेमा संस्थािे साँिा र व्याजसमेत ऄसूिईपर 
गनेछ । 

घ_ कायाकारी प्रमुखको पाररिलमक लनधाारण गदाा सञ्चािक सलमलतबाट लनणाय गरी साधारण सभाबाट ऄनुमोदन 
गराईनु पनेछ । लनणाय र ऄनुमोदन सम्िन्धी लििरण पेश नगरेमा लिएको पाररिलमक लनयलमत िा ऄसूिईपर 
गनुा गराईनु पनेछ । 

ङ_ प्रचलित कानून र मापदण्ड पािना नगरेको पाइएमा संस्थािे g]kfn ;/sf/jf6 प्राप्त गने ;]jf सुलिधाहरू 
रोक्का गररनेछ । 

च_ कायाक्षते्र बालहरका व्यलििाइ सदस्यता लदने तथा गैर सदस्यसँग कारोिार गने संस्थाको बकै खाता रोक्का गने, 
सािाजलनक सूचना प्रकालशत गरी सिासाधारणिाइ यस्ता संस्थासँग कारोिार नगना सजग गराईने, ऄलनयलमतता 
गरेको सूचना सािाजलनक गने र प्रचलित कानून बमोलजम थप कारिाही गlरनेछ । 

छ_ art lgक्षपे िापत संकलित रकम ऄन्यत्र िगानी गरेको पाआएमा ईद्दशे्य लिपररत काम गरेको कसुरमा 
प्रचलित कानून बमोलजम कारिाही गररनेछ ।  

२५==  lljj11ffkkggjjff66  uugg{{  kk||llttaaGGwwMM    

संस्थािे सािाजलनक रूपमा ईपहार योजना राखी िा अकषाक लिज्ञापन गरी शेयर लिक्री, िचत संकिन र 
ऋणप्रिाह गना पाईने छैन । यस मापदण्डको प्रलतकूि हुने गरी लिज्ञापन िा सूचना िा दृश्यसामाग्री प्रकाशन 
िा प्रसारण गरेमा प्रचलित कानून बमोलजम कारिाही हुनेछ । तर संस्थाको महनिपूणा लनणाय, लिषय र 
गलतलबलधका िारेमा सदस्यहरू तथा अम नागरीकx?िाइ जानकारी गराईन सूचना तथा िव्यदृश्य प्रकाशन 
तथा प्रशारण गना यस दफािे िाधा पुयााएको मालनने छैन । सहकारी सम्बन्धी जनचतेना ऄलभबलृद्द हुने गरी 
प्रशारण िा प्रकाशन गने सहकारी जागरण सम्बन्धी लनयलमत पत्रपलत्रका, रेलडयो र टेलिलभजन कायाक्रम 
सञ्चािनमा सहयोग र सहकाया गना बाधा पन ेछैन ।  

२६==  ssff//ff]]jjff//  //ff]]SSssff  //ffVVgg  ;;llssgg]]MM    
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!#_ ;+:yfsf] ;3g cg'udgsf] nflu प्रमुख प्रशासकीय ऄलधकृतn] sd{rf/Lx?sf] 6f]nL u7g u/L 
sfddf v6fpg ;Sg] 5 . 

!$_ cg'udg 6f]nLn] sfd z'? ug' cl3 ;+:yfsf ;+rfns tyf sd{rf/Lx?;+u k|f/lDes a}7s /fVg' 
kg]{5 . 

!%_ ;+:yfsf ;b:o jf cGo s'g} lgsfosf] ph"/Lsf] cfwf/df :ynut cg'udg lg/LIf0f ubf{ k"j{ 
hfgsf/L lbg' x'b}g . 

२४==  कारवाही  सम्वन्धी  AAoojj::yyffMM 

ऄनुगमनको क्रममा b]xfosf गम्भीर प्रकृलतका त्रटुीहरू िा ऄलनयलमत पाआएdf दहेायका कारोिारका िालग 
दहेाय बमोलजमको कारिाही हुनेछः  

क_ ऄनुगमन lg/LIf0f कायामा vl6g] sd{rf/L tyf kbflwsf/LnfO{ सहयोग नगरेमा ;+:yfsf] कारोिार रोक्का 
गररनेछ । 

ख_ z]यर सदस्यहरूिाइ लनयमानुसार लदन ' kg]{ z]o/ िाभाँश / sf/f]jf/sf] cfwf/df ;+/lIft k"+hL lkmtf{sf]if 

िाहके ऄन्य sf]ifsf] रकम लितरण गरी ऄस्िस््य प्रलतस्पधाा गरेको पाइएमा सञ्चािक सलमलतका 
पदालधकारीहरूबाट दामासालहका दरिे ऄसुिईपर गरी संस्थाको कोषमा दालखिा गराइनेछ । 

ग_ िालषाक दइु करोड भन्दाकमको िालषाक कारोिार गने संस्थाको कायाकारी प्रमुख िाहके ऄन्य सञ्चािकिे 
सहकारी ऐन लबपररत पाररिलमक लिएको पाइएमा सो रकम ऄसूिईपर गरी संस्थाको कोषमा दालखिा 
गराआनेछ । तोलकए िमोलजमको समय लभत्र रकम दालखि नगरेमा संस्थािे साँिा र व्याजसमेत ऄसूिईपर 
गनेछ । 

घ_ कायाकारी प्रमुखको पाररिलमक लनधाारण गदाा सञ्चािक सलमलतबाट लनणाय गरी साधारण सभाबाट ऄनुमोदन 
गराईनु पनेछ । लनणाय र ऄनुमोदन सम्िन्धी लििरण पेश नगरेमा लिएको पाररिलमक लनयलमत िा ऄसूिईपर 
गनुा गराईनु पनेछ । 

ङ_ प्रचलित कानून र मापदण्ड पािना नगरेको पाइएमा संस्थािे g]kfn ;/sf/jf6 प्राप्त गने ;]jf सुलिधाहरू 
रोक्का गररनेछ । 

च_ कायाक्षते्र बालहरका व्यलििाइ सदस्यता लदने तथा गैर सदस्यसँग कारोिार गने संस्थाको बकै खाता रोक्का गने, 
सािाजलनक सूचना प्रकालशत गरी सिासाधारणिाइ यस्ता संस्थासँग कारोिार नगना सजग गराईने, ऄलनयलमतता 
गरेको सूचना सािाजलनक गने र प्रचलित कानून बमोलजम थप कारिाही गlरनेछ । 

छ_ art lgक्षपे िापत संकलित रकम ऄन्यत्र िगानी गरेको पाआएमा ईद्दशे्य लिपररत काम गरेको कसुरमा 
प्रचलित कानून बमोलजम कारिाही गररनेछ ।  

२५==  lljj11ffkkggjjff66  uugg{{  kk||llttaaGGwwMM    

संस्थािे सािाजलनक रूपमा ईपहार योजना राखी िा अकषाक लिज्ञापन गरी शेयर लिक्री, िचत संकिन र 
ऋणप्रिाह गना पाईने छैन । यस मापदण्डको प्रलतकूि हुने गरी लिज्ञापन िा सूचना िा दृश्यसामाग्री प्रकाशन 
िा प्रसारण गरेमा प्रचलित कानून बमोलजम कारिाही हुनेछ । तर संस्थाको महनिपूणा लनणाय, लिषय र 
गलतलबलधका िारेमा सदस्यहरू तथा अम नागरीकx?िाइ जानकारी गराईन सूचना तथा िव्यदृश्य प्रकाशन 
तथा प्रशारण गना यस दफािे िाधा पुयााएको मालनने छैन । सहकारी सम्बन्धी जनचतेना ऄलभबलृद्द हुने गरी 
प्रशारण िा प्रकाशन गने सहकारी जागरण सम्बन्धी लनयलमत पत्रपलत्रका, रेलडयो र टेलिलभजन कायाक्रम 
सञ्चािनमा सहयोग र सहकाया गना बाधा पन ेछैन ।  

२६==  ssff//ff]]jjff//  //ff]]SSssff  //ffVVgg  ;;llssgg]]MM    
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सहकारी लसद्दान्त, सहकारी ऐन, लनयम, प्रचलित कानुन, मापदण्ड, पररपत्र र लनदशेन पािना नगने संस्था jf 
संघको a}+s खाता र कारोिार रोक्का राख्न सलकनेछ ।  
 
 

२७==  कारवाहीका  िालग  िेखी  पठाईनेाः  

दहेायका ;j} jf कुनै Ps कायािाइ सहकारी ऐन, लनयम लिपररत प्रकरणका रूपमा लिइ सञ्चािक 

सलमलतका पदालधकारीहरू र व्यिस्थापकिाइ प्रचलित सहकारी कानून बमोलजम कारिाही गररनेछM 
क_ गैर सदस्यसँग कारोिार गरेमा िा सदस्यनै नबनाइ कारोिार गरेमा ।  
ख_ कायाक्षते्र िालहरका व्यलि िा लनकायिाइ सदस्य बनाएमा ।  
ग_ aचत लनक्षपेको रकम ;+rfnssf] लनजी व्यिसायमा िगानी गरेमा ।  
घ_ lgजी प्रयोजनका िालग ऄनलधकृत रूपमा सञ्चािकहरूिे कोषको ऄपचिन गरेमा ।  
ङ_ साधारणसभा नबोिाइ र लनिााचन प्रलक्रया पुरा नगरी अफू खुशी सञ्चािक िा िेखा ;'k/Lj]If0f 

सलमलतको पदालधकारी थपघटगरेमा . 
r_ पटक पटक भ्रम लसजाना हुने अकषाक लिज्ञापन / सूचना माफा त सदस्य लिस्तार िा कारोिार बढाईने 

काम गरेमा । 
5_ एकै प्रकृलतका एक भन्दाबढी संस्थाको पदालधकारी भइ काम गने गरेको पाआएमा । 
h_ ऄनलधकृतरुपमा संस्थाको कारोिारमा संिग्न रहकेो पाआएमा । 
em_ कायाक्षते्र बालहर बसोबास गने व्यलि संस्थाको सञ्चािक सलमलत िा िेखा ;'k/Lj]If0f सलमलतको 

पदालधकारी भएको पाआएमा । 
`_ Ohfht lnP/ dfq ug'{ u/fpg' kg] sfo{ ljgf Ohfht ;+rfng u/]df . 

२८==  आचर  संलहता  ;;DDjjGGwwLL  AAoojj::yyffMM 

१_ संस्थािे सहकारी मूल्य, मान्यता र लसद्दान्तहरू एिं प्रचलित सहकारी ऐन तथा लनयमाििी, मापदण्ड तथा 
lgb]{lzsf / लिलनयम tyf ljlgodfjnLdf अधाररत भ ै संस्थाको पदालधकारी र सदस्यहरूिे पािना 
गनुापने अचारसंलहता तयार गरी िागू गना u/fpg ;Sg]5 . 

२_ ईपदफा -१_ बमोलजम िागू भएको अचारसंलहता संस्थाका sd{rf/L, पदालधकारी र सदस्यहरूिे 
ऄलनिायारुपमा पािना गनुापनेछ । 

३_ ;+:yfn] अचार संलहता tof/ u/L nfu" gul/;s]sf] cj:yfdf दहेायका मापदण्डहरूको पािना गनुा 
u/fpg' प्रनयेक ;xsf/L ;+3 jf ;+:yf, ;b:o, sd{rf/L / kbflwsf/Lx?को दालयनि हुनेछः  
-क_ संस्थाका पदालधकारीहरू ऄन्य कुनै पलन संस्थाको पदालधकारीमा बहाि रहन पाईने छैन । एक भन्दाबढी 
संस्थाको पदालधकारी भएको पाआएमा संस्थािे नयस्ता पदालधकारीिाइ तनकािै लनिम्बन गरी सम्बलन्धत 
कायााियमा जानकारी पठाईनु पनेछ । 

-ख_ एक व्यलि नगरkflnsf लभत्रका समान प्रकृलतका एक मात्र संस्थाको सदस्य भइ सहकारीको मूल्य, 
मान्यता र लसद्दान्त बमोलजम अफ्नो संस्थाप्रलत प्रलतबद्द रहनु पनेछ । 

-u_ ;xsf/Lsf k|rlnt d"NodfGotf / l;4fGtx?sf] kfngf ug'{ ;+rfns ;ldltsf kbflwsf/L, 
;b:o / sd{rf/Lsf] st{Ao xf] . 
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-3_ x/]s ;b:o JolQmut ?kdf ;+:yfsf] sfd k|lt pQ/bfoL x'g'sf] ;fy} ;fdflhs ?kdf 
lhDd]jf/ x'g' kb{5 . 

-ª_ ;dfj]zL tyf ;xeflutf d"ns ;dfh lgdf{0fsf] nflu ;d'bfodf k5fl8 k/]sf hfthflt, 
ju{ / lnËsf gful/sx?nfO{ ;xsf/Ldf cfa4 ug{' kb{5 . 

-r_ ;+rfns ;ldlt, n]vf ;'k/Lj]If0f ;ldlt / cGo pk;ldltx?sf] a}7sdf ePsf lg0f{ox?sf] 
dfO{g'l6Ë u/L k|dfl0ft ug{'sf] ;fy} sfof{Gjog ug{' kb{5 . 

-5_ ;b:ox? aLr hft, ju{, wd{, lnË / j0f{sf] cfwf/df lje]b ug{' x'b}g . 
-h_ x/]s aif{ ;+lrt artjf6 z]o/sf] cfwf/df nfef+z / ;b:on] ;+:yfdf ug]{ sf/f]jf/ tyf 
of]ubfgsf] cfwf/df ;+/lIft k"+hL lkmtf{ sf]ifsf] ?kdf tf]lsP adf]lhd k|ltkmn ljt/0f 
ug{'kb{5 . 

-em_ ;+:yfdf :jlgodg k|0ffnL :yflkt u/L cfGtl/s ;'zf;g sfod ug{ ;fwf/0f ;efaf6 
gLlt lgod th'{df u/L nfu" ug{'kb{5 .  

-`_ v'nf ;b:otfsf] l;4fGt adf]lhd lgodfg';f/ of]Uotf k'u]sf] s'g} klg JolQmnfO{ ;b:o 
agfpg / :j]lR5s ?kdf ;b:otf TofUg rfx]df ;f] sf] k|Tofe"lt pknAw u/fpg' kb{5 .  

-6_ ;b:on] ;+:yfut jf JolQmut h'g;'s} tl/sfaf6 lnPsf] C0f÷shf{÷;fk6L tf]lsPsf] 
;dodf lkmtf{ ug{' kb{5 .  

-7_ Ps ;b:on] csf]{ ;b:on] u/]sf] sfdsf] af/]df :jf:Yo tyf ;Eo ?kdf cfnf]rgf ug{] 
kl/kf6Lsf] ljsf; ug{' kb{5 .  

-8_ uNtL ug]{ ;b:o, kbflwsf/L / sd{rf/Ln] cfˆgf] uNtL :jLsf/ u/L ;fj{hlgs ?kdf 
cfTdfnf]rgf ug{' kb{5 . 

-9_ ;xsf/L Aoj;fojLr k|lt:kwf{sf] ;§f cGt/-;xsf/L ;xof]usf] ;+:s[lt kfngf ug{' kb{5 . 

-0f_ dtbfg k|s[ofjf6 Ifdtfjfg, lg:jfy{ / Toflu JolQmnfO{ g]t[Tjdf rog ug{' kb{5 . 
-t_ ;xsf/L ;+3;+:yfdf bnut /fhgLltsf] 5fFof b]lvg' x'Fb}g . 
-b_ ;b:osf] lxt g} ;xsf/L ;+:yfsf] Ps dfq Wo]o x'g' kb{5 . 
-w_ ;xsf/L ;+:yfsf ;b:ox? Gffkmf lngeGbf ;]jf lng / lbgdf ;lqmo /xg' kb{5 . 
-g_ ;b:ox?jLr cfk;L sf/f]jf/ ;+rfng ubf{ ;dfgtf / ;dGofodf cfwfl/t Aojxf/ ug'{ 
ub{5 . 

-k_ ;xsf/L ;+:yfsf] z]o/ Ps ;b:ojf6 csf]{nfO{ x:tfGt/0f / gfd;f/L ug{ ;lsG5 . t/ 
sDklg Aoj;fosf] h:tf] ahf/df z]o/ vl/bljqmL ug{ ;lsb}g . 

-km_ ljz]if kl/l:yltdf afx]s ;xsf/L ;+:yfsf kbflwsf/Lx?n] k]ZsL lng kfO{g] 5}g . 
-a_ ;xsf/L ;+:yfsf ;b:o, sd{rf/L / kbflwsf/Lx?n] ;+:yf;+u 7]Ssfk§f ;DjGwL sf/f]jf/ 
ug{ kfO{g] 5}g . 

-e_ ;xsf/L Pp6f Aoj;fo xf], of] lk/f]ksf/L ;+:yf xf]Og, o;n] l;Q}df s;}nfO{ rGbf tyf 
bfg bftAo lbg ;Sb}g . 

-d_ ;xsf/L ;+:yfsf] ;af]{Rr c+usf] ?kdf /x]sf] ;fwf/0f;efsf] lg0f{ojf6 dfq s;}sf] bfloTj 
ldgfx / ckn]vg ug{ ;lsG5 . 

-o_ ;xsf/L k|0ffnLdfkm{t cj}w ;Dklt / sfnf]wg lgd{nLs/0f ug{ lbO{g] 5}g . 
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-3_ x/]s ;b:o JolQmut ?kdf ;+:yfsf] sfd k|lt pQ/bfoL x'g'sf] ;fy} ;fdflhs ?kdf 
lhDd]jf/ x'g' kb{5 . 

-ª_ ;dfj]zL tyf ;xeflutf d"ns ;dfh lgdf{0fsf] nflu ;d'bfodf k5fl8 k/]sf hfthflt, 
ju{ / lnËsf gful/sx?nfO{ ;xsf/Ldf cfa4 ug{' kb{5 . 

-r_ ;+rfns ;ldlt, n]vf ;'k/Lj]If0f ;ldlt / cGo pk;ldltx?sf] a}7sdf ePsf lg0f{ox?sf] 
dfO{g'l6Ë u/L k|dfl0ft ug{'sf] ;fy} sfof{Gjog ug{' kb{5 . 

-5_ ;b:ox? aLr hft, ju{, wd{, lnË / j0f{sf] cfwf/df lje]b ug{' x'b}g . 
-h_ x/]s aif{ ;+lrt artjf6 z]o/sf] cfwf/df nfef+z / ;b:on] ;+:yfdf ug]{ sf/f]jf/ tyf 
of]ubfgsf] cfwf/df ;+/lIft k"+hL lkmtf{ sf]ifsf] ?kdf tf]lsP adf]lhd k|ltkmn ljt/0f 
ug{'kb{5 . 

-em_ ;+:yfdf :jlgodg k|0ffnL :yflkt u/L cfGtl/s ;'zf;g sfod ug{ ;fwf/0f ;efaf6 
gLlt lgod th'{df u/L nfu" ug{'kb{5 .  

-`_ v'nf ;b:otfsf] l;4fGt adf]lhd lgodfg';f/ of]Uotf k'u]sf] s'g} klg JolQmnfO{ ;b:o 
agfpg / :j]lR5s ?kdf ;b:otf TofUg rfx]df ;f] sf] k|Tofe"lt pknAw u/fpg' kb{5 .  

-6_ ;b:on] ;+:yfut jf JolQmut h'g;'s} tl/sfaf6 lnPsf] C0f÷shf{÷;fk6L tf]lsPsf] 
;dodf lkmtf{ ug{' kb{5 .  

-7_ Ps ;b:on] csf]{ ;b:on] u/]sf] sfdsf] af/]df :jf:Yo tyf ;Eo ?kdf cfnf]rgf ug{] 
kl/kf6Lsf] ljsf; ug{' kb{5 .  

-8_ uNtL ug]{ ;b:o, kbflwsf/L / sd{rf/Ln] cfˆgf] uNtL :jLsf/ u/L ;fj{hlgs ?kdf 
cfTdfnf]rgf ug{' kb{5 . 

-9_ ;xsf/L Aoj;fojLr k|lt:kwf{sf] ;§f cGt/-;xsf/L ;xof]usf] ;+:s[lt kfngf ug{' kb{5 . 

-0f_ dtbfg k|s[ofjf6 Ifdtfjfg, lg:jfy{ / Toflu JolQmnfO{ g]t[Tjdf rog ug{' kb{5 . 
-t_ ;xsf/L ;+3;+:yfdf bnut /fhgLltsf] 5fFof b]lvg' x'Fb}g . 
-b_ ;b:osf] lxt g} ;xsf/L ;+:yfsf] Ps dfq Wo]o x'g' kb{5 . 
-w_ ;xsf/L ;+:yfsf ;b:ox? Gffkmf lngeGbf ;]jf lng / lbgdf ;lqmo /xg' kb{5 . 
-g_ ;b:ox?jLr cfk;L sf/f]jf/ ;+rfng ubf{ ;dfgtf / ;dGofodf cfwfl/t Aojxf/ ug'{ 
ub{5 . 

-k_ ;xsf/L ;+:yfsf] z]o/ Ps ;b:ojf6 csf]{nfO{ x:tfGt/0f / gfd;f/L ug{ ;lsG5 . t/ 
sDklg Aoj;fosf] h:tf] ahf/df z]o/ vl/bljqmL ug{ ;lsb}g . 

-km_ ljz]if kl/l:yltdf afx]s ;xsf/L ;+:yfsf kbflwsf/Lx?n] k]ZsL lng kfO{g] 5}g . 
-a_ ;xsf/L ;+:yfsf ;b:o, sd{rf/L / kbflwsf/Lx?n] ;+:yf;+u 7]Ssfk§f ;DjGwL sf/f]jf/ 
ug{ kfO{g] 5}g . 

-e_ ;xsf/L Pp6f Aoj;fo xf], of] lk/f]ksf/L ;+:yf xf]Og, o;n] l;Q}df s;}nfO{ rGbf tyf 
bfg bftAo lbg ;Sb}g . 

-d_ ;xsf/L ;+:yfsf] ;af]{Rr c+usf] ?kdf /x]sf] ;fwf/0f;efsf] lg0f{ojf6 dfq s;}sf] bfloTj 
ldgfx / ckn]vg ug{ ;lsG5 . 

-o_ ;xsf/L k|0ffnLdfkm{t cj}w ;Dklt / sfnf]wg lgd{nLs/0f ug{ lbO{g] 5}g . 
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-/_ ;xsf/L ;+:yfn] u}/-Aofj;flos ;]jf ljt/0fdf ;b:o / u}/-;b:ojLr lje]b ug{ kfO{g] 

5}g . 

२९==  ;;xxssff//LL  ;;++::yyffssff]]  ssffooff{{nnoo  ;;DDjjGGwwLL  AAoojj::yyffMM 

१_ संस्थाको कायाािय तोलकएको कायाक्षते्रलभत्र स्थापना गनुापने छ । 
२_ कायााियको स्थापना बढी शेयर सदस्यहरू बसोबास गने क्षते्रमा गनुा पनेछ । 
३_ एp6f संस्थाको कायाािय रहकेो भिन िा घरमा ऄको Ps} प्रकृलतको  संस्थाको कायाािय स्थापना गना पाआने 

छैन । एईटै भिन िा घरमा एकभन्दा बढी एकै प्रकृलतको संस्थाहरूको कायाािय भएमा पलछ खोलिएको 
संस्थाको कायाािय ऄन्य ईपयुि ठाईँमा साना कायााियिे लनदशेन लदन सक्नेछ । 

४_ संस्थाको कायाािय स्थापना गरेको ७ लदन लभत्र कायााियको लनरीक्षण गना नगर कायापालिकाको कायााियिाइ 
लिलखतरूपमा जानकारी गराईनु पनेछ । 

५_ संस्थाको कायाािय सानुा पदाा gu/kflnsf कायााियको ऄलग्रम स्िीकृलत लिइ मात्र साना सलकनेछ । ;+:yfsf] 
कायाािय सरेको सािाजलनक रूपमा जानकारी गराईन ईपयुि संचार माध्यमको ईपयोग गनुापनेछ ।  

३०==  साइन  बोडा  राख्ने  सम्बन्धी  व्यवस्थााः 

१_ प्रनयेक संस्थािे दताा प्रमाणपत्रमा ईल्िेख भए िमोलजम संस्थाको नाम, दताा नम्बर, दताा लमलत, भौगोलिक 
कायाक्षते्र र दताा भएको कायााियको नाम समेत खुिाइ नेपािी भाषा दिेनागरी लिलपमा साइनिोडा िेखी 
संस्थाको कायााियमा सिैिे दखे्नेठाँईमा राख्नुपनेछ । 

२_ सहकारी ;+:yfx?को साआन बोडामा एकरूपता ल्याईन ] k|of]hgsf] िालग साआन बोडाको रङ्ग हल्का हररयो 
e"O{मा सेतो ऄक्षरिे िेलखएको हुनुपने छ ।  

३१==  सदस्यवडापत्र  सम्बन्धी  व्यवस्थााः  
संस्थाको कायााियमा सबिैे दलेखने गरी सदस्य बडापत्र राख्नुपनेछ ।  

३२==  ssff//ff]]jjff//ssff]]  nn]]vvff  ccWWooffaallwwss  uugg''{{kkgg]]{{MM 

१_ सहकारी संस्थािे अफ्नो सम्पूणा कारोबार तथा संस्थागत लििरण, सूचना र त्यांकहरू सहकारी तथा गlरबी 
सम्बन्धी ब्यिस्थान सूचना प्रणािी -COPOMIS_ मा सहकारी कानूनिे तोकेको समयसीमा लभत्र ऄध्यािलधक 
गनुापनेछ । 

२_ कम््युटरमा ऄलभिेख राख्ने गरेका संस्थाहरूिे अलथाक तथा प्रशासलनक ऄलभिेखहरू मालसक रुपमा मुरण 
गरी प्रमालणत गरी राख्नुपनेछ । मालसक कारोिारको लििरण सदस्यहरूको जानकारीको िालग संस्थाको 
कायााियमा  प्रकालशत गनुापनेछ ।  

३३==  ;;""rrggff  kk||ssffzzgg  ttyyff  kk||zzff//00ff  ;;DDjjGGwwLL  AAoojj::yyffMM    

कुनै संस्थाका ] सलमलत, पदालधकारी िा कमाचारीिे प्रचलित कानून,  मापदण्ड िा लनदशेन, स्िीकृत लिलनयम र 
सहकारीका लसद्दान्त tyf मूल्यहरू लिपररतका काम कारिाही गरेको पाआएमा सोको लििरण सलहत 
सञ्चािकिाइ समय सीमा सलहत काम कारिाही र कारोिार सछयाईन लदएको लनदशेन कायाान्ियन नभएमा 
नगरपालिकाको कायााियिे सोको सूचना संचार माध्यमबाट सम्बलन्धत सबिैाइ जानकारी गराइ सुलचत िा 
सचते गराईन सक्नेछ ।  

३४==  ;;DDkklltt  vvll//bb  lljjqqmmLL  uubbff{{  kkff//bbllzz{{ttff  ccKKggffppgg''kkgg]]{{MM    

सहकारी संस्थािे ऄचि सम्पलत्त खररद िा लबक्री गदाा साधारणसभाको लनणाय, लनधााररत खररदलबक्री प्रलक्रया, 
घटाघट िा बढाबढको प्रलक्रयाबाट संस्थािाइ बढी फाआदा हुन सक्ने ऄिस्था र सदस्यहरूको गुनासो नअईने 
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गरी पारदलशाताको प्रणािी ऄबिम्बन गनुापनेछ । संस्थािे घर जग्गा िगायत ऄचि सम्पलत्त खररदलबक्री गदाा 
पारदशी प्रलक्रया ऄििम्बन गरे नगरेको साथै प्रचलित मूल्यबाट घटी बढी गरी संस्थाको ऄलहत गरे नगरेको 
िारेमा ऄनुगमन गरी नगर कायापालिका कायााियि ेअिश्यक लनदशेन लदन सक्नेछ ।  

३५==  ;;xxssff//LL  ;;DDjjGGwwLL  cclleedd''vvLLss//00ff  ttffnnLLdd  llnngg''kkgg]]{{MM 

१_ ljत्तीय कारोिार गने सहकारी संस्थाका सञ्चािक सलमलत र िेखा सुपरीिेक्षण सलमलतका कलम्तमा ५० 

प्रलतशत पदालधकारीहरूिे यो मापदण्ड जारी भएको ६ -छ_ मलहनालभत्र ;xsf/L व्यिस्थापन, सहकारी 
िेखापािन tyf िेखापरीक्षण सम्बन्धी तालिम लिनु पनेछ । सञ्चािक सलमलत र िेखा ;'k/Lj]If0f 
सलमलतको नयाँ लनिााचन भएको ६ मलहनालभत्र पािैपािो यस ऄलघ तालिम नलिएका पदालधकारीहरूिाइ 
ईपरोि ताlिम लिने clgjfo{ व्यिस्था संस्थािे लमिाईनु पनेछ । 

२_ ईपदफा -१_ बमोलजमको तालिम लिए नलिएको लििरण सम्बलन्धत कायााियि ेमाग्न सक्नेछ । यस सम्बन्धमा 
कायााियिे लदएको लनदशेनको पािना गनुा सब ैससं्थाहरूको दालयनि हुनेछ ।  

३६==  gguubb  ddff}}bbffttssff]]  zz''//IIffff  ;;DDjjGGwwLL  AAoojj::yyffMM 

१_ िचत तथा ऋणको कारोिार गने प्रनयेक संस्थािे ;'/Iffsf] nflu अफ्नो कायााियमा रहने नगद मौज्दातsf], 

9's'6L, मागास्थि र काईन्टर लिमा गनुापनेछ । 
२_ ईपदफा -१ +_ बमोलजम लिमा गरीएको भन्दा िढी रकम कायााियमा मौज्दात राख्न पाआने छैन । 
३_ नगद रकम बैंकमा जम्मा नगरी नगदै कारोिार गने र कुनै सञ्चािक िा शेयर सदस्य िा कमाचारीिे प्रयोग 

गना पाआने छैन ।  
३७==  aarrtt  ttyyff  CCणको  कारोjjffर  uugg]]{{  ;;++::yyffnn]]  uugg{{  ggxx''gg]]  ssffoo{{xx?? 

क_ िासित िालहरको कारोिारहरू -जस्तै प्रलततपत्र, जमानत अलद_ ।  
ख_ सदस्यहरूिाइ ऄलधलिकषा कजाा प्रिाह ।  
ग_ ब्यापाररक ईद्दशे्यिे घरजग्गाको खररदलिक्री . 
3_ लनजी ईद्योग व्यिसायमा िगानी ।  
ª_ िघु कजाा कायाक्रम बाहके लिना सुरक्षणमा कजाा प्रिाह ।  
r_ सुनचाँदी र शेयर प्रमाणपत्र लधतो राखी कजाा प्रिाह ।  
5_ चल्तीखाता सञ्चािन गने ।  
h_ # -tLg_ िषाभन्दा बढी ऄिलधको अबलधक लनक्षपे स्िीकार गने ।  
em_ ljb]शी मुराको कारोिार िा मुरा लिलनमय ।  
`_ lrठ्ठा तथा ईपहार योजना सञ्चािन ।  
6_ कायाक्षते्र बालहर र सदस्य बाहकेका व्यलि jf लनकायसँगको कारोिार ।  

३८==  ;;DDkklltt  zz''ll44ss//00ff  llggjjff//00ff  ssffgg""ggssff]]  ssffooff{{GGjjooggMM 

१_ ljQLय कारोिार ;+rfng गने सहकारीका संघ jf संस्थाहरूिे सम्पलत्त शुद्दीकरण लनिारण ऐन, २०६४ र 
लनयमाििी, २०६६ मा भएका व्यिस्थाहरू ऄलनिायारुपमा पािना गनुा गराईनु पनेछ । 

२_ ljत्तीय कारोिार गने ;+3संस्थािे अफ्ना प्रनयेक सदस्यको स्पष्ट रुपमा AolQmut ऄलभिेख राख्नु पनेछ । 
३_ नेपाि रारिबैंक, लित्तीय जानकारी आकाआमा पठाईनु पने लििरण लनयलमत र लनरन्तर रूपमा पठाईने व्यिस्थाका 

िालग प्रनयेक लित्तीय कारोिार गने सहकारी संस्था, संघ र बैंकिे सञ्चािक सलमलतको लनणाय बमोलजम 
कायाान्ियन ऄलधकृत तोक्नु पनेछ । 
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गरी पारदलशाताको प्रणािी ऄबिम्बन गनुापनेछ । संस्थािे घर जग्गा िगायत ऄचि सम्पलत्त खररदलबक्री गदाा 
पारदशी प्रलक्रया ऄििम्बन गरे नगरेको साथै प्रचलित मूल्यबाट घटी बढी गरी संस्थाको ऄलहत गरे नगरेको 
िारेमा ऄनुगमन गरी नगर कायापालिका कायााियि ेअिश्यक लनदशेन लदन सक्नेछ ।  

३५==  ;;xxssff//LL  ;;DDjjGGwwLL  cclleedd''vvLLss//00ff  ttffnnLLdd  llnngg''kkgg]]{{MM 

१_ ljत्तीय कारोिार गने सहकारी संस्थाका सञ्चािक सलमलत र िेखा सुपरीिेक्षण सलमलतका कलम्तमा ५० 

प्रलतशत पदालधकारीहरूिे यो मापदण्ड जारी भएको ६ -छ_ मलहनालभत्र ;xsf/L व्यिस्थापन, सहकारी 
िेखापािन tyf िेखापरीक्षण सम्बन्धी तालिम लिनु पनेछ । सञ्चािक सलमलत र िेखा ;'k/Lj]If0f 
सलमलतको नयाँ लनिााचन भएको ६ मलहनालभत्र पािैपािो यस ऄलघ तालिम नलिएका पदालधकारीहरूिाइ 
ईपरोि ताlिम लिने clgjfo{ व्यिस्था संस्थािे लमिाईनु पनेछ । 

२_ ईपदफा -१_ बमोलजमको तालिम लिए नलिएको लििरण सम्बलन्धत कायााियि ेमाग्न सक्नेछ । यस सम्बन्धमा 
कायााियिे लदएको लनदशेनको पािना गनुा सब ैससं्थाहरूको दालयनि हुनेछ ।  

३६==  gguubb  ddff}}bbffttssff]]  zz''//IIffff  ;;DDjjGGwwLL  AAoojj::yyffMM 

१_ िचत तथा ऋणको कारोिार गने प्रनयेक संस्थािे ;'/Iffsf] nflu अफ्नो कायााियमा रहने नगद मौज्दातsf], 

9's'6L, मागास्थि र काईन्टर लिमा गनुापनेछ । 
२_ ईपदफा -१ +_ बमोलजम लिमा गरीएको भन्दा िढी रकम कायााियमा मौज्दात राख्न पाआने छैन । 
३_ नगद रकम बैंकमा जम्मा नगरी नगदै कारोिार गने र कुनै सञ्चािक िा शेयर सदस्य िा कमाचारीिे प्रयोग 

गना पाआने छैन ।  
३७==  aarrtt  ttyyff  CCणको  कारोjjffर  uugg]]{{  ;;++::yyffnn]]  uugg{{  ggxx''gg]]  ssffoo{{xx?? 

क_ िासित िालहरको कारोिारहरू -जस्तै प्रलततपत्र, जमानत अलद_ ।  
ख_ सदस्यहरूिाइ ऄलधलिकषा कजाा प्रिाह ।  
ग_ ब्यापाररक ईद्दशे्यिे घरजग्गाको खररदलिक्री . 
3_ लनजी ईद्योग व्यिसायमा िगानी ।  
ª_ िघु कजाा कायाक्रम बाहके लिना सुरक्षणमा कजाा प्रिाह ।  
r_ सुनचाँदी र शेयर प्रमाणपत्र लधतो राखी कजाा प्रिाह ।  
5_ चल्तीखाता सञ्चािन गने ।  
h_ # -tLg_ िषाभन्दा बढी ऄिलधको अबलधक लनक्षपे स्िीकार गने ।  
em_ ljb]शी मुराको कारोिार िा मुरा लिलनमय ।  
`_ lrठ्ठा तथा ईपहार योजना सञ्चािन ।  
6_ कायाक्षते्र बालहर र सदस्य बाहकेका व्यलि jf लनकायसँगको कारोिार ।  

३८==  ;;DDkklltt  zz''ll44ss//00ff  llggjjff//00ff  ssffgg""ggssff]]  ssffooff{{GGjjooggMM 

१_ ljQLय कारोिार ;+rfng गने सहकारीका संघ jf संस्थाहरूिे सम्पलत्त शुद्दीकरण लनिारण ऐन, २०६४ र 
लनयमाििी, २०६६ मा भएका व्यिस्थाहरू ऄलनिायारुपमा पािना गनुा गराईनु पनेछ । 

२_ ljत्तीय कारोिार गने ;+3संस्थािे अफ्ना प्रनयेक सदस्यको स्पष्ट रुपमा AolQmut ऄलभिेख राख्नु पनेछ । 
३_ नेपाि रारिबैंक, लित्तीय जानकारी आकाआमा पठाईनु पने लििरण लनयलमत र लनरन्तर रूपमा पठाईने व्यिस्थाका 

िालग प्रनयेक लित्तीय कारोिार गने सहकारी संस्था, संघ र बैंकिे सञ्चािक सलमलतको लनणाय बमोलजम 
कायाान्ियन ऄलधकृत तोक्नु पनेछ । 
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४_ सम्पलत्त शुद्दीकरण सम्बन्धमा सम्बलन्धत लनकायिे गने ऄनुसन्धान िा माग गरेको लििरणहरू ईपिब्ध गराइ 
लनयमन गने कायामा सहयोग गनुा सब ैसंस्थाको कताव्य हुनेछ ।  

  
३९==  ;;xxssff//LL  dd""NNoo  ddffGGoottff  //  ll;;44ffGGttxx??ssff]]  kkffnnggffMM 

१_ ऄन्तराालरिय सहकारी महासंघिे प्रलतपादन गरेको र लिश्वव्यापी रुपमा प्रयोगमा ल्याआएका सहकारीका मूल्य 
मान्यता र लसद्दान्तहरूको पािना गनुा सब ैसंस्थाका लनिाालचत पदालधकारी, sd{rf/L / सदस्यहरूको कताव्य 
हुनेछ । सहकारीका मूल्य मान्यता र लसद्दान्तहरूको प्रयोगका िालग लनरन्तर रुपमा अफ्ना सदस्यहरूिाइ 
k|lzIf0f लदने गरी सचतेनाका कायाक्रमहरू सञ्चािन गनुा k|To]s सहकारी ;+:yfको st{Ao हुनेछ । 

२_ सहकारी संस्थाका ] सञ्चािक सलमलतिे प्रचlित सहकारी कानून र मापदण्डमा गररएको व्यिस्थाहरूको 
clgjfo{ kfngfsf िालग मापदण्ड जारी भएपलछ बस्ने साधारणसभामा लिलनयम संसोधनका िालग प्रस्ताि 
पेश गरी, पाररत गराइ कायाान्ियन गराईनु पनेछ । साधारणसभाबाट लिलनयम पररमाजान नगरेमा लिलनयममा 
गररएको व्यिस्थाहरू प्रचlित सहकारी कानून र मापदण्डसँग बालझएमा प्रचlित सहकारी कानून र 
मापदण्डका अधारमा लििादको लनराकरण गररने छ ।  

४०==  lljjllggoodd  ;;++zzff]]wwgg  ttyyff  kkll//ddffhh{{ggMM   

१_ संस्थाको प्रारलम्भक साधारणसभािे लिलनयम संशोधन गना सक्ने छैन । 
२_ लिलनयम संशोधन tyf kl/dfh{g गनुा पूिा नगरपालिकाको कायााियबाट सैद्दालन्तक सहमलत लिनु पनेछ । 
#_ ;fwf/0f;efjf6 ljlgod ;+zf]wg tyf kl/dfh{g kfl/t u/L gu/kflnsfsf] sfof{nodf :jLs[ltsf] 

nflu k]z ePsf] tL; -#)_ lbg leq  k|d'v k|zf;sLo clws[t jf lghn] tf]s]sf] clws[tn] 
:jLs[t ug'{kg]{ 5 . 

$_ सैद्दालन्तक सहमलत नलिआ गररएको लिलनयम संशोधन tyf kl/dfh{g :jLs[ltsf] nflu k]z ePdf प्रमुख 

प्रशासकीय ऄलधकृत िा लनजिे तोकेको clws[tि ेऄस्िीs[t गना सक्नेछ ।  
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ऄनुसूची-१  

-bkmf @#-!_ ;+u ;DalGwt_  
cg'udg kmf/d  

!_ ;xsf/L ;+:yfsf] gfd M–  
@_ btf{ g+ M–======= ldlt M– =================btf{ ePsf] sfof{no M–  
#_ 7]ufgf M–  
$_ z]o/ k"FhL M–     -k|lt z]o/ ? M–   _  
%_ sfo{If]q M–  
^_ ;~rfns ;ldltsf] ;b:o ;+VofM  
sfo{sfn M  aif{  -a}7s eQf M–?=  _  
&_ sd{rf/L ;+Vof M–  
-ahf/ k|ltlglw M–  _  lgo'lQm lbP÷glbPsf] M–  
*_ ;km\6j]o/ M–  
(_ z]o/ ;b:o ;+VofM 
hDdfM=============       k'?ifM============ dlxnfM============ ;+:yfutM =============== 
!)_ artstf{sf] ;+VofM 
hDdfM=============       k'?ifM============  dlxnfM===========;+:yfut============ 
!!_ C0fLsf] ;+VofM 
hDdfM=============       k'?ifM============ dlxnfM============ ;+:yfutM =============== 
!@_ ;+:yfsf] kl5Nnf] ;fwf/0f;ef ePsf]  
ldltM 
s'n ;b:oM 
pkl:yt ;+VofM 
kl5Nnf] ;fwf/0f;efjf6 kfl/t ePsf lg0f{ox?MM 
 
!#_ ;+:yfn] tof/ kf/]sf] sfo{;+rfng lgodfjnL, gLlt / sfo{ljlwx?M 
!$_ ;+:yfdf u7g ePsf pk;ldltx?M 
!%_ kl5Nnf] ;+rfns ;ldlt lgjf{lrt ldltM 
!^_ ;+:yfn] at{dfg cj:yfdf k|bfg u/]sf] C0fsf] lsl;d / Aofhb/M 
!&_ ;+:yfn] at{dfg cj:yfdf ;+sng u/]sf] artsf] lsl;d / Aofhb/M 
!*_ ;+:yfn] ;'grfFbL shf{, uNnf shf{, rNtL vftf, cf]=8L=shf{, cfkm\g} z]o/sf] ;'/If0fdf C0f nufgL, 

3/ hUuf lsga]r u/] gu/]sf]   
!(_ lgodfg';f/ sfof{nodf k7fPsf sfuhft tyf ljj/0fx? M–  
========================================== ========================================  
========================================== ========================================  
@)_ v'b art÷gfkmfsf] slDtdf @% k|ltzt hu]8f sf]ifdf hDdf u/] gu/]sf]  
@!_ z]o/ k'FhLsf] !* k|ltzt eGbf al9 nfefF; ljt/0f u/] gu/]sf]  
@@_ ;+:yfn] s'g} k|sf/sf] rGbf, cfly{s ;xof]u k|bfg u/] gu/]sf]  
@#_ Pp6} n]vfk/LIfs nuftf/ # k6s eGbf a9L lgo'lQm ePsf] 5 5}g  
@$_ ;+:yfsf] s"n r'Qmf z]o/k"FhLsf] @) k|ltzt eGbf j9L Pp6} AolQm jf lgsfo ljz]if -;/sf/L ;d]t_ 

nfO{ z]o/ ljlqm ePsf] 5 5}g  
@%_ ;+:yfn] shf{df lng] ;]jfz'Ns nufotsf cGo cltl/Qm /sdx? M–  

@^_ ;+:yfsf] lgIf]k / shf{ jLrsf] औसत Aofhb/ cGt/ M–  
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ऄनुसूची-१  

-bkmf @#-!_ ;+u ;DalGwt_  
cg'udg kmf/d  

!_ ;xsf/L ;+:yfsf] gfd M–  
@_ btf{ g+ M–======= ldlt M– =================btf{ ePsf] sfof{no M–  
#_ 7]ufgf M–  
$_ z]o/ k"FhL M–     -k|lt z]o/ ? M–   _  
%_ sfo{If]q M–  
^_ ;~rfns ;ldltsf] ;b:o ;+VofM  
sfo{sfn M  aif{  -a}7s eQf M–?=  _  
&_ sd{rf/L ;+Vof M–  
-ahf/ k|ltlglw M–  _  lgo'lQm lbP÷glbPsf] M–  
*_ ;km\6j]o/ M–  
(_ z]o/ ;b:o ;+VofM 
hDdfM=============       k'?ifM============ dlxnfM============ ;+:yfutM =============== 
!)_ artstf{sf] ;+VofM 
hDdfM=============       k'?ifM============  dlxnfM===========;+:yfut============ 
!!_ C0fLsf] ;+VofM 
hDdfM=============       k'?ifM============ dlxnfM============ ;+:yfutM =============== 
!@_ ;+:yfsf] kl5Nnf] ;fwf/0f;ef ePsf]  
ldltM 
s'n ;b:oM 
pkl:yt ;+VofM 
kl5Nnf] ;fwf/0f;efjf6 kfl/t ePsf lg0f{ox?MM 
 
!#_ ;+:yfn] tof/ kf/]sf] sfo{;+rfng lgodfjnL, gLlt / sfo{ljlwx?M 
!$_ ;+:yfdf u7g ePsf pk;ldltx?M 
!%_ kl5Nnf] ;+rfns ;ldlt lgjf{lrt ldltM 
!^_ ;+:yfn] at{dfg cj:yfdf k|bfg u/]sf] C0fsf] lsl;d / Aofhb/M 
!&_ ;+:yfn] at{dfg cj:yfdf ;+sng u/]sf] artsf] lsl;d / Aofhb/M 
!*_ ;+:yfn] ;'grfFbL shf{, uNnf shf{, rNtL vftf, cf]=8L=shf{, cfkm\g} z]o/sf] ;'/If0fdf C0f nufgL, 

3/ hUuf lsga]r u/] gu/]sf]   
!(_ lgodfg';f/ sfof{nodf k7fPsf sfuhft tyf ljj/0fx? M–  
========================================== ========================================  
========================================== ========================================  
@)_ v'b art÷gfkmfsf] slDtdf @% k|ltzt hu]8f sf]ifdf hDdf u/] gu/]sf]  
@!_ z]o/ k'FhLsf] !* k|ltzt eGbf al9 nfefF; ljt/0f u/] gu/]sf]  
@@_ ;+:yfn] s'g} k|sf/sf] rGbf, cfly{s ;xof]u k|bfg u/] gu/]sf]  
@#_ Pp6} n]vfk/LIfs nuftf/ # k6s eGbf a9L lgo'lQm ePsf] 5 5}g  
@$_ ;+:yfsf] s"n r'Qmf z]o/k"FhLsf] @) k|ltzt eGbf j9L Pp6} AolQm jf lgsfo ljz]if -;/sf/L ;d]t_ 

nfO{ z]o/ ljlqm ePsf] 5 5}g  
@%_ ;+:yfn] shf{df lng] ;]jfz'Ns nufotsf cGo cltl/Qm /sdx? M–  

@^_ ;+:yfsf] lgIf]k / shf{ jLrsf] औसत Aofhb/ cGt/ M–  
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@&_ shf{ tyf ;fk6df kfs]sf] Jofh gub k|flKt gub -Cash Basis_sf] cfwf/df cfDbfgL hgfPsf] / 
lgIf]kdf k|bfg ug]{ Jofh k|f}+befjL -Accural Basis _ cfwf/df n]vf+sg u/]sf] 5 5}g  

@*_ ;+:yfsf] s"n k"FhLsf]ifsf] !)Ü eGbf a9L Ps JolQmnfO{ C0f nufgL ePsf] 5÷5}g  
@(_ ;+;yfn] jrt tyf C0f gLlt tof/ u/]÷gu/]sf]  
#)_ ;~rfns / n]vf ;'k/Lj]If0f ;ldlt ;b:osf pDd]bjf/x?n] dgf]gogsf ;fydf z]o/ k|df0fkqsf] 

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

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

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

k|dfl0ft u/]sf] ;efsf lg0f{osf] k|ltlnlk, ;b:ox?sf] pkl:ylt ljj/0f sfof{nodf k]z u/]÷gu/]sf] 
M  

#%_ tf]lsP adf]lhd shf{ gf]S;fgL Aoj:yf u/]÷gu/]sf] M  
#^_ ;~rfns ;ldlt, n]vf ;'k/Lj]If0f ;ldlt, C0f pk;ldltsf ;b:ox?n] ;+:yfaf6 lnPsf] shf{sf] 

ljj/0f rf}dfl;s ?kdf ;DalGwt sfof{nodf k]z u/]÷gu/]sf]M  
#&_ ;+:yf btf{ x'Fbfsf avtsf afx]s cGo ;b:ox?sf xsdf ;b:o ag]sf] tLg dlxgf lgoldt art 

u/]kl5 dfq C0f nufgL ug'{kg]{ kfngf eP÷ gePsf] M  
#*_ ljlgodsf] kl/lw leq /xL ljleGg sf]ifx?df /sd jfF8kmfF8 u/]sf] 5÷5}gM  
#(_ ;~rfnsx?n] ;+:yfaf6 pkef]u ul//x]sf] ljQLo tyf cGo ;'lawfx¿M  
$)_ ;+:yfaf6 shf{ k|jfx ubf{ dfu ul/g] sfuhftx?, lwtf] d"Nofª\sg nufot cGo k|s[ofx¿ M–  
$!_ kl5Nnf] cfGtl/s / afXo n]vfk/LIfsx¿sf d"n s}lkmotx¿M–  
$@_ C0f :jLs[t ug]{ clVtof/L s;nfO{ lbOPsf] 5 < / s;/L lbOPsf] 5 <  
$#_ shf{ tyf lgIf]ksf] Aofhb/ kl/jt{g ePsf] ;"rgf ;b:ox?nfO{ s;/L lbO{G5  
$$_ ;+:yfsf] lalgod adf]lhd ;~rfns ;ldltsf] a}7s a:g] u/]÷gu/]sf] <  
$%_ ;+:yfn] ;fwf/0f hu]8f sf]if afx]ssf sf]ifx? ltgsf] p2]Zo cg';f/ pkof]u ug]{ u/]÷gu/]sf] <  
$^_ ;+:yfn] shf{ k|jfx, lgIf]k ;+sng / z]o/ laqmLsf nflu la1fkg ug]{ u/]÷gu/]sf]  
$&_ gub /sdsf] 9's'6L, sfpG6/ tyf dfu{:y aLdf u/]÷gu/]sf] -u/]sf] eP, aLdf /sd / Dofb_M–  
$*_ gubsf] lja/0f v'Ng] Cash Book, Day Book /fVg] u/]÷gu/]sf], 

gubsf] lhDd]jf/L afF8kmfF8 u/] gu/]sf], 9's'6Laf6 sf/f]jf/sf nflu gub lemSbf÷/fVbf ;f] sf] 
lja/0f /fVg] u/] gu/]sf], 9's'6Lsf] ;fFrf]sf] lhDd] jf/L Sofl;o/ / Aoj:yfksn] lng] u/]÷gu/]sf]  

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

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

pNn]lvt ljifox¿ tyf hfgsf/L o; ;+:yfsf] cflwsfl/s JolQm÷JolQmx¿;Fu ;+sng ePsf] xf] egL  
;xL ug]{ cflwsfl/s JolQmsf] gfd M  
x:tfIf/ M  
kb M  

lg/LIf0f 6f]nLsf] gfd kb x:tfIf/  
१ 
२ 
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३ 
ldlt M 
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ऄनुसूची२  

-bkmf @#-!_ ;Fu ;DalGwt_  
cg'udg kmf/fd  

!_ -s_ ;xsf/L ;+:yfsf] gfd M–  
-v_ btf{ g+ M–  -u_ sfo{ If]q M–    -3_ kfg g+= M–  
-ª_ btf{ ldlt M–   -r_ btf{ ePsf] sfof{no M–     5_ r'Qmf z]o/ M– ?=  

 -h_ k|lt z]o/ M– ?=  
-em_ ;b:o ;+Vof M–dlxnfM  k'?ifM   hDdfM  
-`_ a}+s vftf g+= / j}ssf] gfd M–  
-6_ ;+rfns M–dlxnfM   k'?ifM    hDdfM  
-7_ lgjf{rg ldlt M     kbfjlwM  
-8_ kl5Nnf] k6s ;fwf/0f ;ef ePsf] ldlt M  
-9_ cl3Nnf] lg/LIf0f ldlt M  
-0f_ xfnsf] lg/LIf0f ldlt M  
-t_ n]=k= ePsf] clGtd cf=a  
-y_ ;Dks{ kmf]g M  
-b_ z]o/ btf{ /lhi6/ /fv]sf]÷g/fv]sf]  
-w_ u}/;b:o;+u sf/f]af/ u/]sf] eP ;+Vof  
-g_ :jLs[t sfo{ If]q aflx/ sf/f]af/ u/]sf] eP sxfF M  
-k_ cf=n]=k= u/]÷gu/]sf]  
-km_ z]o/ k|df0fkq ljt/0f u/]sf] 5÷5}g      

 
@_ ;+:yfsf]  
-s_ hUuf -/f]=_        -v_ uf]bfd Ifdtf M       -u_ nfut /sd M  
 
#_ -s_ c;'nL ug'{kg]{ j]?h'÷lxgfldgf /sd ?  
-v_ lxgfldgf÷afFsL jSof}tf c;'nL ePsf] /sd M  
 
$_ nfef+; ljt/0f u/]÷gu/]sf]  
 
%_ n]=k= k|ltj]bg sfof{nodf k7fPsf]÷gk7fPsf]M  
 
^_ dfl;s k|utL k7fP÷gk7fPsf]  
 
&_ sfo{qmd ah]6 kf; ePsf] 5÷5}g  
 
*_ ;+rfns ;ldltsf] a}7s slt cjlwdf a:g] u/]sf] 5 <  
 
(_ cf}ift pkl:ylt  
 
!)_ n]vf ;'k/Lj]If0f ;ldltsf] a}7s j:g] u/]sf] 5÷5}g  
 
!!_ ;~rfns ;ldltsf] lg0f{o lgod ;+ut 5÷5}g  
 
!@_ lg/LIf0f ldlt ;Dd vftf kf]li6ª 5÷5}g  
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@&_ shf{ tyf ;fk6df kfs]sf] Jofh gub k|flKt gub -Cash Basis_sf] cfwf/df cfDbfgL hgfPsf] / 
lgIf]kdf k|bfg ug]{ Jofh k|f}+befjL -Accural Basis _ cfwf/df n]vf+sg u/]sf] 5 5}g  

@*_ ;+:yfsf] s"n k"FhLsf]ifsf] !)Ü eGbf a9L Ps JolQmnfO{ C0f nufgL ePsf] 5÷5}g  
@(_ ;+;yfn] jrt tyf C0f gLlt tof/ u/]÷gu/]sf]  
#)_ ;~rfns / n]vf ;'k/Lj]If0f ;ldlt ;b:osf pDd]bjf/x?n] dgf]gogsf ;fydf z]o/ k|df0fkqsf] 

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

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

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

k|dfl0ft u/]sf] ;efsf lg0f{osf] k|ltlnlk, ;b:ox?sf] pkl:ylt ljj/0f sfof{nodf k]z u/]÷gu/]sf] 
M  

#%_ tf]lsP adf]lhd shf{ gf]S;fgL Aoj:yf u/]÷gu/]sf] M  
#^_ ;~rfns ;ldlt, n]vf ;'k/Lj]If0f ;ldlt, C0f pk;ldltsf ;b:ox?n] ;+:yfaf6 lnPsf] shf{sf] 

ljj/0f rf}dfl;s ?kdf ;DalGwt sfof{nodf k]z u/]÷gu/]sf]M  
#&_ ;+:yf btf{ x'Fbfsf avtsf afx]s cGo ;b:ox?sf xsdf ;b:o ag]sf] tLg dlxgf lgoldt art 

u/]kl5 dfq C0f nufgL ug'{kg]{ kfngf eP÷ gePsf] M  
#*_ ljlgodsf] kl/lw leq /xL ljleGg sf]ifx?df /sd jfF8kmfF8 u/]sf] 5÷5}gM  
#(_ ;~rfnsx?n] ;+:yfaf6 pkef]u ul//x]sf] ljQLo tyf cGo ;'lawfx¿M  
$)_ ;+:yfaf6 shf{ k|jfx ubf{ dfu ul/g] sfuhftx?, lwtf] d"Nofª\sg nufot cGo k|s[ofx¿ M–  
$!_ kl5Nnf] cfGtl/s / afXo n]vfk/LIfsx¿sf d"n s}lkmotx¿M–  
$@_ C0f :jLs[t ug]{ clVtof/L s;nfO{ lbOPsf] 5 < / s;/L lbOPsf] 5 <  
$#_ shf{ tyf lgIf]ksf] Aofhb/ kl/jt{g ePsf] ;"rgf ;b:ox?nfO{ s;/L lbO{G5  
$$_ ;+:yfsf] lalgod adf]lhd ;~rfns ;ldltsf] a}7s a:g] u/]÷gu/]sf] <  
$%_ ;+:yfn] ;fwf/0f hu]8f sf]if afx]ssf sf]ifx? ltgsf] p2]Zo cg';f/ pkof]u ug]{ u/]÷gu/]sf] <  
$^_ ;+:yfn] shf{ k|jfx, lgIf]k ;+sng / z]o/ laqmLsf nflu la1fkg ug]{ u/]÷gu/]sf]  
$&_ gub /sdsf] 9's'6L, sfpG6/ tyf dfu{:y aLdf u/]÷gu/]sf] -u/]sf] eP, aLdf /sd / Dofb_M–  
$*_ gubsf] lja/0f v'Ng] Cash Book, Day Book /fVg] u/]÷gu/]sf], 

gubsf] lhDd]jf/L afF8kmfF8 u/] gu/]sf], 9's'6Laf6 sf/f]jf/sf nflu gub lemSbf÷/fVbf ;f] sf] 
lja/0f /fVg] u/] gu/]sf], 9's'6Lsf] ;fFrf]sf] lhDd] jf/L Sofl;o/ / Aoj:yfksn] lng] u/]÷gu/]sf]  

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

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

pNn]lvt ljifox¿ tyf hfgsf/L o; ;+:yfsf] cflwsfl/s JolQm÷JolQmx¿;Fu ;+sng ePsf] xf] egL  
;xL ug]{ cflwsfl/s JolQmsf] gfd M  
x:tfIf/ M  
kb M  

lg/LIf0f 6f]nLsf] gfd kb x:tfIf/  
१ 
२ 
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ऄनुसूची२  

-bkmf @#-!_ ;Fu ;DalGwt_  
cg'udg kmf/fd  

!_ -s_ ;xsf/L ;+:yfsf] gfd M–  
-v_ btf{ g+ M–  -u_ sfo{ If]q M–    -3_ kfg g+= M–  
-ª_ btf{ ldlt M–   -r_ btf{ ePsf] sfof{no M–     5_ r'Qmf z]o/ M– ?=  

 -h_ k|lt z]o/ M– ?=  
-em_ ;b:o ;+Vof M–dlxnfM  k'?ifM   hDdfM  
-`_ a}+s vftf g+= / j}ssf] gfd M–  
-6_ ;+rfns M–dlxnfM   k'?ifM    hDdfM  
-7_ lgjf{rg ldlt M     kbfjlwM  
-8_ kl5Nnf] k6s ;fwf/0f ;ef ePsf] ldlt M  
-9_ cl3Nnf] lg/LIf0f ldlt M  
-0f_ xfnsf] lg/LIf0f ldlt M  
-t_ n]=k= ePsf] clGtd cf=a  
-y_ ;Dks{ kmf]g M  
-b_ z]o/ btf{ /lhi6/ /fv]sf]÷g/fv]sf]  
-w_ u}/;b:o;+u sf/f]af/ u/]sf] eP ;+Vof  
-g_ :jLs[t sfo{ If]q aflx/ sf/f]af/ u/]sf] eP sxfF M  
-k_ cf=n]=k= u/]÷gu/]sf]  
-km_ z]o/ k|df0fkq ljt/0f u/]sf] 5÷5}g      

 
@_ ;+:yfsf]  
-s_ hUuf -/f]=_        -v_ uf]bfd Ifdtf M       -u_ nfut /sd M  
 
#_ -s_ c;'nL ug'{kg]{ j]?h'÷lxgfldgf /sd ?  
-v_ lxgfldgf÷afFsL jSof}tf c;'nL ePsf] /sd M  
 
$_ nfef+; ljt/0f u/]÷gu/]sf]  
 
%_ n]=k= k|ltj]bg sfof{nodf k7fPsf]÷gk7fPsf]M  
 
^_ dfl;s k|utL k7fP÷gk7fPsf]  
 
&_ sfo{qmd ah]6 kf; ePsf] 5÷5}g  
 
*_ ;+rfns ;ldltsf] a}7s slt cjlwdf a:g] u/]sf] 5 <  
 
(_ cf}ift pkl:ylt  
 
!)_ n]vf ;'k/Lj]If0f ;ldltsf] a}7s j:g] u/]sf] 5÷5}g  
 
!!_ ;~rfns ;ldltsf] lg0f{o lgod ;+ut 5÷5}g  
 
!@_ lg/LIf0f ldlt ;Dd vftf kf]li6ª 5÷5}g  
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!#_ geP slxn] ;Ddsf] 5 M  
 
!$_ gub df}Hbft ?= ====================  
 
!%_ a}Fs df}Hbft ?= ====================  
 
!^_ v'b d'gfkmf÷gf]S;fg ?======================  
 
!&_ sd{rf/L afx]s kbflwsf/Lx?n] dfl;s kfl/>lds lnPsf] eP M ?=  
 
!*_ cWoIfsf] gfd M  
 
!(_ n]vf ;ldlt ;+of]hssf] gfd M  
 
@)_ sd{rf/Lsf] ;+Vof M  
dlxnf M  k'?if M  hDdf M 

@!_ ;+:yfsf] sf/f]jf/M 
ljj/0f Uft dlxgf 

;Ddsf] /sd 
o; dlxgfsf] /sd hDdf /sd -?=_ 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
@@_ cl3Nnf] lg/LIf0fdf lbPsf ;'emfj sfof{Gjog gePsf] eP s'g s'g sfof{Gjog ePggM 
@#_ o;kfnL lg/LIf0fstf{n] lbPsf] ;'emfjx?M 
 
 
k|ltj]bg a'lemlng]sf] ;xL   lg/LIfssf] b:tvt 
gfdM       ldlt 
kbM 
;+:yfsf] 5fk 
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ऄनुसूची-३  
-bkmf २-५_, २-६_ ;+u ;DalGwt_  

===================सहकारी संस्था लिलमटेड, 6f]vf नगरपालिका, िाडा नं =====  
sf7df08f}+ 

 
प=सं= M       ldltM   

च=नं= M      संस्था दताानं=M  
 
िL 6f]vf नगरपालिका,  
नगर कायापालिकाको कायाािय  
सहकारी तथा रोजगार प्रिद्दान शाखा  
d}h"lx6L, sf7df08f}+ ।  
 
लबषयM ====================मलहनाको मालसक कायालििरण पठाएको बारे ।  
 

यस संस्थाको लमलत २०७=================मलहना सम्मको मालसक कारोबारको lििरण दहेाo बमोलजम 
पेस गरेको छु । 

bfloTj lx;fj 
S|m=;+
= 

ljj/0f cg';"rL ;+Vof Uft 
cf=a=;Dd 

Uft dlxgf 
;Dd 

o; dlxgf hDdf 

! z]o/k"+hL -!)_       
@ sf]if lx;fj       
 hu]8f sf]if       
 shf{ hf]lvd sf]if       
 cGo       
# art af+sL -#)_       
$ Aff+sL C0f lx;fj-$)_       
% e'QmfgL lbg'kg]{ af+sL-^)_        
^ cGo e'QmfgL lbg'kg]{ af+sL -&)_       
 s'n bfloTj -!)-&)_       

;Dklt lx;fj 
S|m=;+
= 

ljj/0f cg';"rL ;+Vof Uft 
cf=a=;Dd 

Uft dlxgf 
;Dd 

o; dlxgf hDdf 

& gub -*)_       
* a}+s lx;fj -()_       
( nufgL lx;fj -!))_       
!) C0f nufgL lx;fj -!!)_       
!! Kffpg' kg]{ lx;fj -!@)_       
!@ l:y/;Dklt lx;fj -!#)_       
!# cGo lx;fj -!$)_       
!$ clGtd dfnz]if       
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!#_ geP slxn] ;Ddsf] 5 M  
 
!$_ gub df}Hbft ?= ====================  
 
!%_ a}Fs df}Hbft ?= ====================  
 
!^_ v'b d'gfkmf÷gf]S;fg ?======================  
 
!&_ sd{rf/L afx]s kbflwsf/Lx?n] dfl;s kfl/>lds lnPsf] eP M ?=  
 
!*_ cWoIfsf] gfd M  
 
!(_ n]vf ;ldlt ;+of]hssf] gfd M  
 
@)_ sd{rf/Lsf] ;+Vof M  
dlxnf M  k'?if M  hDdf M 

@!_ ;+:yfsf] sf/f]jf/M 
ljj/0f Uft dlxgf 

;Ddsf] /sd 
o; dlxgfsf] /sd hDdf /sd -?=_ 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
@@_ cl3Nnf] lg/LIf0fdf lbPsf ;'emfj sfof{Gjog gePsf] eP s'g s'g sfof{Gjog ePggM 
@#_ o;kfnL lg/LIf0fstf{n] lbPsf] ;'emfjx?M 
 
 
k|ltj]bg a'lemlng]sf] ;xL   lg/LIfssf] b:tvt 
gfdM       ldlt 
kbM 
;+:yfsf] 5fk 
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ऄनुसूची-३  
-bkmf २-५_, २-६_ ;+u ;DalGwt_  

===================सहकारी संस्था लिलमटेड, 6f]vf नगरपालिका, िाडा नं =====  
sf7df08f}+ 

 
प=सं= M       ldltM   

च=नं= M      संस्था दताानं=M  
 
िL 6f]vf नगरपालिका,  
नगर कायापालिकाको कायाािय  
सहकारी तथा रोजगार प्रिद्दान शाखा  
d}h"lx6L, sf7df08f}+ ।  
 
लबषयM ====================मलहनाको मालसक कायालििरण पठाएको बारे ।  
 

यस संस्थाको लमलत २०७=================मलहना सम्मको मालसक कारोबारको lििरण दहेाo बमोलजम 
पेस गरेको छु । 

bfloTj lx;fj 
S|m=;+
= 

ljj/0f cg';"rL ;+Vof Uft 
cf=a=;Dd 

Uft dlxgf 
;Dd 

o; dlxgf hDdf 

! z]o/k"+hL -!)_       
@ sf]if lx;fj       
 hu]8f sf]if       
 shf{ hf]lvd sf]if       
 cGo       
# art af+sL -#)_       
$ Aff+sL C0f lx;fj-$)_       
% e'QmfgL lbg'kg]{ af+sL-^)_        
^ cGo e'QmfgL lbg'kg]{ af+sL -&)_       
 s'n bfloTj -!)-&)_       

;Dklt lx;fj 
S|m=;+
= 

ljj/0f cg';"rL ;+Vof Uft 
cf=a=;Dd 

Uft dlxgf 
;Dd 

o; dlxgf hDdf 

& gub -*)_       
* a}+s lx;fj -()_       
( nufgL lx;fj -!))_       
!) C0f nufgL lx;fj -!!)_       
!! Kffpg' kg]{ lx;fj -!@)_       
!@ l:y/;Dklt lx;fj -!#)_       
!# cGo lx;fj -!$)_       
!$ clGtd dfnz]if       
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 s'n ;Dklt lx;fj / clGtd 
dfnz]if hf]8 

      

 
cfDbfgL vr{ lx;fj 

S|m=;+
= 

ljj/0f cg';"rL ;+Vof Uft 
cf=a=;Dd 

Uft dlxgf 
;Dd 

o; dlxgf hDdf 

!% ;fdfg vl/b tyf vr{ lx;fj 
-!%)_ 

      

 dfn;fdfg vl/b       
 Dffn;fdfg 9'jfgL vr{       
 sd{rf/L tnjeQf vr{       
 3/uf]bfd ef8f vr{       
 d;nGb vr{       
 dd{t vr{       
 artdf Aofh vr{       
 ljljw vr{       
 x|f;s§L vr{       
 O{Gwg vr{       
 a}7s eQf vr{       
 xh{gf vr{       
 Aofkfl/s 5'6 vr{       
 e|d0f vr{       
 Tfflnd vr{       
 shf{ hf]lvd Aoj:yfM       
 s= efvf ggf3]sf]       
 v= Ps aif{;Dd efvf gf3]sf]       
 u= Ps aif{eGbf a9L efvf gf3]sf]       
 v/fjC0f ckn]vg vr{       
 C0fdf Aofh vr{       
 ;fwf/0f;ef vr{       
 sfof{no vr{        
 cGo vr{       
!^ cfDbfgL lx;fj -!^)_       
 Dffn;fdfg ljqmL       
 C0fsf] Aofh k|fKt       
 nufgLjf6 Aofh k|fKt       
 ljljw cfDbfgL        
 Aofkfl/s 5'6 k|fKt       
 k|zf;lgs cg'bfg       
 cGo cfDbfgL       
!& v'b gfkmf÷gf]Szfg     -

!^)-!%)_ 
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