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सिद्धार्थनगर िहकारी सनयमावली, २०७८ 

 

सिद्धार्थनगर नगरपासलकाको िहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०१ र स्र्ानीय िरकार िंचालन 
ऐन, २०७४ को दफा १०२ ले ददएको असिकारको प्रयोग गरी सिद्धार्थनगर नगरकायथपासलकाले 
देहायको सनयमहरु बनाइ लाग ुगरेको छ ।  

 

पररच्छेद-१ 

प्रारम्भिक 

 

१. िंम्िप्त नाम र प्रारभि : (१) यो सनयमावलीको नाम "सिद्धार्थनगर िहकारी 
     सनयमावली, २०७८" रहेको छ । 

२. यो सनयमावली तरुुन्त प्रारभि हनुेछ । 

३. पररिाषा: ववषय वा प्रिङ्गले अको अर्थ नलागेमा यो सनयमावलीमााः 
(क) "ऐन" िन्नाले सिद्धार्थनगर िहकारी ऐन, २०७४ िभझन ुपछथ । 

(ख) "कर्ाथ" िन्नाले चल-अचल िभपम्ि, सितो, बन्िक वा अन्य आवश्यक िरुिण वा 
र्मानत सलई वा नसलई िहकारी िंस्र्ाले िदस्यलाई ददएको कर्ाथको िााँवा, व्यार् 
र हर्ाथना रकम िभझन ुपछथ ।    

(ग) "अनदुान" िन्नाले सिद्धार्थनगर नगरपासलकाले तोकेको िेत्र, िीमा, प्रकृसतमा लगानी 
गनथ उपलब्ि गराउने शितथ वा सनाःशतथ िहयोग रकम िभझनपुछथ । 

(घ) "कायाथलय" िन्नाले स्र्ानीय िहकारी कायाथलय वा सिद्धार्थनगर नगरपासलका, नगर 
कायथपासलकाको कायाथलय अन्तगथत रहेको िहकारी ववषय हेने शाखालाई िभझन ु
पछथ । 



 



 

(ङ) "बचत" िन्नाले िदस्यले सनयसमत रुपमा असनवायथ र्भमा गने बचत दैसनक, िाप्तावहक, 
पाम्िक, मासिक वा वावषथक रुपमा गने बचत रकम िभझन ुपछथ । 

(च) "बहउुदे्दश्यीय िहकारी िंस्र्ा" िन्नाले उत्पादक, उपिोक्ता र श्रसमक िदस्य िएको 
िंस्र्ा िभझन ुपछथ । 

(छ) "मन्त्रालय" िन्नाले िहकारी ववषय हेने िंघीय तर्ा प्रदेश िरकारको मन्त्रालयलाई 
िभझन ुपछथ । 

(र्) “रम्र्ष्ट्रार" िन्नाले िंघीय िहकारी ऐन बमोम्र्मको रम्र्ष्ट्रार िभझन ुपछथ  र िो 
शब्दले प्रदेश िहकारी ऐन बमोम्र्मको दताथ असिकारी र ऐनको दफा ६८ बमोम्र्म 
तोवकएको दताथ गने असिकारीलाई िमेत र्नाउाँछ । 

(झ) "कर्ाथ" िन्नाले चलअचल िभपम्ि, सितो, बन्िक वा अन्य आवश्यक िरुिण वा 
र्मानत सलई वा नसलई िहकारी िंस्र्ाले िदस्यलाई ददएको कर्ाथको िााँवा, आम्र्थत 
व्यार् र हर्ाथना रकम िभझन ुपछथ । 

(ञ) "व्यवस्र्ापक" िन्नाले िहकारी िंस्र्ाको प्रशािकीय प्रमखुको रुपमा रहन े
व्यवस्र्ापकलाई िभझन ु पछथ र िो शब्दले प्रवन्िक वा कायथकारी सनदेशक वा 
प्रमखु कायथकारी असिकृत िमेतलाई र्नाउाँनछे । 

(ट) "िंस्र्ागत प ाँर्ी" िन्नाले िंस्र्ाको पसछल्लो आसर्थक वषथको र्गेडा कोष र घाटाप सतथ 
कोषको रकम िभझनपुछथ । 

(ठ) "िंघीय िहकारी कान न" िन्नाले िहकारी ऐन, २०७४ र िहकारी सनयमावली, 
२०७५ तर्ा िो अन्तगथत र्ारी िएको कायथववसि, सनदेम्शका, मापदण्ड तर्ा सनदेशन 
िमेत िभझनपुछथ । 

(ड) "पररयोर्ना" िन्नाले नेपाल िरकार, प्रदेश िरकार, सिद्धार्थनगर नगरपासलका र 
िरकारी तर्ा गैर िरकारी िंघ वा िंस्र्ािाँग सनम्ित िमय तोकी वा बहवुवषथय 
रुपमा िंचालनमा गने योर्ना, आयोर्ना र पररयोर्ना लगायतका कायथक्रमहरु 
िमेतलाई िभझनपुछथ । 

(ढ) "िहकारी िंर्ाल" िन्नाले सिद्धार्थनगर नगरपासलकाको सनयमनमा रहेका िहकारी 
िंस्र्ाहरुको प्रवद्धथन र ददगो ववकाि तर्ा िमन्वय स्र्ावपत गनथ गठन गररएको 
सिद्धार्थनगर िहकारी िंर्ाल िभझनपुछथ । 

 

पररच्छेद-२ 

िंस्र्ाको गठन, दताथ तर्ा िंचालन 

 

४. िंस्र्ा दताथको दरखास्तको ढााँचा र पेश गनुथ पने वववरण : (१) ऐनको दफा ५ को उपदफा 
(१) बमोम्र्म दताथ गने असिकारी िमि िंस्र्ा दताथ गनथको लासग अनिु ची-१ को ढााँचामा 
दरखास्त ददाँदा ऐनको दफा ५ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोम्र्मको प्रसतवेदन 



 



 

अनिु ची-२ को ढााँचामा र खण्ड (ग) बमोम्र्मको वववरण अनिु ची-३ को ढााँचामा दरखास्त 
िार् िंलग्न गरी पेश गनुथ पनेछ । 

     

     (२) उपसनयम (१) बमोम्र्म िंस्र्ा दताथका लासग दरखास्त ददाँदा ऐनको दफा ५ को उपदफा 
(२) मा उम्ल्लम्खत कागर्ातका असतररक्त देहायका वववरण िमेत िंलग्न गनुथ पनेछ । 

(क) प्रारम्भिक िेलाका सनणथयहरू 

(ख) अनिु ची-४ को ढााँचामा व्याविावयक कायथयोर्ना 
(ग) अनिु ची-५ को ढााँचामा िदस्यबाट शेयर प ाँर्ी तर्ा प्रवेश शलु्क बापत 

िङ्कसलत रकमको िरपाई र िो रकम बैंकमा र्भमा गरेको िक्कल िौचर 
(घ) अनिु ची-६ को ढााँचामा तदर्थ िञ्चालक िसमसतका िदस्यहरूको 

तीनपसु्ते वववरण 

(ङ) अनिु ची-७ को ढााँचामा स्व-घोषणापत्र 

(च) अनिु ची-८ को ढााँचामा असिकार प्रत्यायोर्न-पत्र 

(छ) आवेदकहरूको नेपाली नागररकता प्रमाण-पत्र वा रावष्ट्रय 
पररचयपत्रको प्रमाम्णत प्रसतसलवप 

(र्) आवेदकहरू िंस्र्ाको कायथिेत्रसित्र स्र्ायी बिोबाि गरेको पषु्ट्याई 
हनुे प्रमाण 

(झ) आवेदकहरू प्रत्येकले िंस्र्ाको कायथयोर्ना बमोम्र्मको िेवा 
उपयोग गने आिार, 

(ञ) आवेदकहरूले दताथ गने असिकारीले तोवकददए बमोम्र्म कम्भतमा 
एक ददविीय प वथ िहकारी म्शिा तासलम प्राप्त गरेको आवेदकहरू प्रत्येकको 
प्रमाणपत्रको प्रसतसलवप, 

(ट) आवेदकहरू प्रत्येकले िंस्र्ाको कायथयोर्ना बमोम्र्मको िेवा उपयोग गने 
आिार, 

(ठ) पेशागत िंगठनको आिारमा दताथ हनुे िंस्र्ाको हकमा त्यस्तो पेशागत 
िंगठनको आबद्धताको पररचयपत्रको प्रसतसलवप, 

 

५. दताथको प्रार्समकतााः िंस्र्ा  दताथको लागी एउटै वडामा एक िन्दा बढी सनवेदन परेमा 
रीतप वथक दताथ िएको पवहलो सनवेदनलाई प्रार्समकता ददन ुपनेछ ।  

 

६. दताथको प्रमाणपत्राः ऐनको दफा ६ को उपदफा (१) बमोम्र्म दताथ िएको िंस्र्ालाई दताथ 
गने असिकारीले अनिु ची-९ बमोम्र्मको ढााँचामा दताथको प्रमाणपत्र ददनपुनेछ । 

७. बचत तर्ा ऋण िहकारी िंस्र्ा दताथको मापदण्डाः (१) सिद्धार्थनगर नगरपासलकाको प्रत्येक 
वडामा रहेको र्निङ्ख्याका आिारमा प्रत्येक दईु हर्ार र्निङ्ख्यामा एउटा िंस्र्ामा 
नबढ्ने गरी बचत तर्ा ऋणको मु् य कारोबार गने िंस्र्ा दताथ गररनेछ । 



 



 

(२) अन्य ववषयगत प्रारम्भिक िहकारी िंस्र्ा दताथ गदाथ एक वडा एक ववषयगत िहकारी 
पने गरी ववषयगत िहकारी िंस्र्ा निएका वडामा मात्र िभिाव्यता अध्ययन गरी अध्ययन 
प्रसतवेदनको आिारमा नयााँ िहकारी िंस्र्ा दताथ गररनेछ ।    

(३) उपसनयम (१) बमोम्र्म िंस्र्ाको िङ्ख्या सनिाथरण गदाथ सिद्धार्थनगर नगरपासलका सित्र 
कायथिेत्र िीसमत िएका तर्ा वडासित्र कायाथलय रहेका र सछमेक वा बिोबािको िाझा 
बन्िनमा दताथ गररएका बचत तर्ा ऋणको मु् य कारोबार गने िंस्र्ाहरूको मात्र आिार 
सलइनेछ । 

         (३) उपसनयम (१) र (२) बमोम्र्मको मापदण्डिन्दा बढी िएका वचत तर्ा ऋणको 
मु् य कारोबार गने िंस्र्ाहरू सनयमावली प्रारभि िएको समसतले दईु वषथसित्र सनयम ३३ 
बमोम्र्म एकीकरण िइिक्नपुनेछ । 

 

८. िहकारी िंस्र्ाको कायथिते्र: (१) ऐन प्रारभि हुाँदाका बखत िञ्चालनमा रहेका िंस्र्ाहरुका 
कायथिेत्र कायम गने प्रयोर्नका लासग त्यस्ता िंस्र्ाहरुले पेश गने कायथ िञ्चालन प्रसतवेदनमा 
ऐनको दफा ९ को उपदफा (१) मा उम्ल्लम्खत वववरणको असतररक्त देहायको वववरण 
िमेत उल्लेख गनुथ पनेछ । 

(क) मौर्दुा कायथिेत्रमा िंस्र्ाका शाखा कायाथलय, िेवा केन्र वा िभपकथ  केन्र 
अनिुारको िञ्चालन खचथ, कारोवार र नाफा नोक्िान वववरण, 

(ख) मौर्दुा कायथिेत्रको प्रदेश, म्र्ल्ला, स्र्ानीय तह र वडा अनिुार िदस्यहरुको 
नाम, र्र, ठेगाना, शेयर र बचतको वववरण, 

(ग) मौर्दुा कायथिेत्रमा िंस्र्ाले िञ्चालन गरेका उद्योग, लगानी र व्याविावयक िेवा 
िवुविाहरुको प्रदेश, म्र्ल्ला, स्र्ानीय तह र वडा अनिुारको वववरण । 

 

(२) ऐनको दफा ९ को उपदफा (४) बमोम्र्म कायथिेत्रको ववस्तार तर्ा कायथिेत्रको 
     पनुाः सनिाथरण गदाथ देहायका ववशेष व्यविावयक आवश्यकताको आिार सलनपुनेछ: 

(क) उत्पादन, िङ्कलन, िण्डारण, ढुवानी, प्रशोिन िवुविाका दृविले न्य नतम आयतन 
कायम गनथ आवश्यक िएको, 

(ख) सनम्ित िौगोसलक िेत्रिभम उत्पादन िेत्र कायम िएको, 
(ग) सिंचाई िवुविा, प्राववसिक रेखदेख, रोगव्यासि सनयन्त्रणका दृविले उपयकु्त एकाई 

कायम गनुथपने िएको, 
(घ) िेवाको माग, प्रसतइकाइ लागत, िञ्चालन खचथ, व्यवस्र्ापकीय रेखदेख, म्स्र्र 

िभपम्िको उपयोग िमेतबाट कायथिेत्र ववस्तार गनथ आवश्यक िएको । तर 
िंस्र्ाको मौर्दुा कायथिेत्रमा िदस्यता एवं व्याविावयक िेवा ववस्तारको 
मनासिव स्तर हासिल निएिभम त्यस्ता िंस्र्ाको कायथिेत्र ववस्तार गररने छैन 
। 

 



 



 

(३) ऐन तर्ा यि सनयमावली बमोम्र्म िंस्र्ाको कायथिेत्र ववस्तार गदाथ देहायको प्रवक्रया प रा 
गनुथपछथ । 

(क) मौर्दुा कायथिेत्रमा िंस्र्ाको िदस्यता एवं कारोवारमा ववृद्ध िएको, 
(ख) र्प गररने कायथ िेत्रमा िंस्र्ाको िेवा माग िएको, 
(ग) कायथिेत्र ववस्तार गदाथ ऐनको दफा २२ को उपदफा (१) ववपररत दोहोरो 

िदस्यता हनुे अवस्र्ा नरहेको िसुनम्ित गररएको, 
(घ) ववसनयम िंशोिनको प्रवकया प रा िएको । 

 

(४) ऐनको दफा ९ को उपदफा (४) बमोम्र्म िहकारी िंस्र्ाको मौर्दुा कायथिेत्र 

सित्रको स्र्ानीय तहको वडा म्झकी कायथिेत्र घटाउने सनदेशन ददाँदा म्झवकने कायथिते्र 
िरीको गरी र्भमा िदस्य िङ्ख्याको पन्ि प्रसतशतिन्दा कम िदस्य िङ्ख्या िएको 
हनुपुनेछ ।  

 

(५) ऐनको दफा ९ को उपदफा (४) बमोम्र्म िहकारी िंस्र्ाको मौर्दुा कायथ िेत्रसित्रको 
स्र्ानीय तहको वडा म्झकी कायथिेत्र घटाउने सनदेशन ददाँदा म्झवकने कायथिेत्र िररको गरी 
पचाि लाख रुपैयााँ वा र्भमा कारोबारको पन्र प्रसतशतमा र्नु घटी हनु्छ िोिन्दा कम 
व्याविावयक िेवा िञ्चालन िएको देम्खएको हनुपुनेछ । 

स्पिीकरण : यि उपसनयमको प्रयोर्नको लासग “कारोबार” िन्नाले िंस्र्ाले 

िञ्चालन गरेको व्याविावयक वक्रयाकलापहरूमा पसछल्लो आसर्थक वषथिभममा 
पररचासलत बचतको दावयत्व र पसछल्लो आसर्थक वषथको िदस्यतफथ को खररद वा सबक्री 
कारोबारको र्ोड िभझनपुछथ । 

(६) िेवाकेन्र वा िभपकथ  केन्र स्र्ापनाको लासग िदस्य िं्या दईु हर्ारिन्दा बढी िएका 
िंस्र्ाको पम्च्चि प्रसतशत िदस्य उक्त स्र्ानमा रहेको वा कभतीमा पााँचिय िदस्य िन्दा 
बढी रहेको हनु ुपनेछ र िभबम्न्ित वडाको सिफाररि आवश्यक पनेछ । 

 

(७) िंस्र्ाको िेवाकेन्र वा िभपकथ  केन्र दताथ गने असिकारीबाट स्वीकृत गराएपसछ मात्र 
स्र्ापना गनुथपनेछ । 

 

९. ववषय पररवतथन िभबन्िी व्यवस्र्ा : (१) कुनै िहकारी िंस्र्ाका िदस्यहरूले आफ्नो 
व्यविावयक आवश्यकताको आिारमा दताथ हुाँदाको बखतको ववषय पररवतथन गनथ चाहेमा 
िािारण ििामा कायम रहेको कुल िदस्य िङ्ख्याको दईु सतहाई बहमुतबाट सनणथय गराई 
िोही बमोम्र्म िंस्र्ाको ववसनयममा िमेत िंशोिन गरी िोको स्वीकृसतको लासग दताथ गने 
असिकारी िमि सनवेदन ददन ुपनेछ । 

 



 



 

(२) उपसनयम (१) बमोम्र्म ववषय पररवतथनको लासग ववसनयम िंशोिन गदाथ प्रचसलत 

ऐन तर्ा यि सनयमावलीको अिीनमा रही सनिाथररत शतथ र कायथववसि प रा िएको हनु ु
पनेछ । 

 

(३) उपसनयम (१) बमोम्र्म कुनै सनवेदन प्राप्त िएमा दताथ गने असिकारीले आवश्यक र्ााँचबझु 
गरी िंशोिन गररएको ववसनयम स्वीकृत गनथ िक्नेछ ।  

 

१०. कारोबार, व्यविाय, उद्योग वा पररयोर्ना िञ्चालनाः (१) ऐनको दफा १२ को उपदफा (५) 
बमोम्र्म एकै वा फरक प्रकृसतका दईु वा दईुिन्दा बढी िंस्र्ाले अन्तर िहकारी िहयोगको 
िावनाले िंयकु्त िाझेदारीमा आफ्नो उत्पादन िेवाको बर्ारीकरणका लासग देहाय 
बमोम्र्मका आिारमा कारोबार, व्यविाय, उद्योग वा पररयोर्ना िञ्चालन गनथ िक्नेछन ्। 

(क) िभबम्न्ित िंस्र्ाका िदस्यहरूको आवश्यकतामा आिाररत उत्पादनको म ल्य 
शृ्रङ्खला ववकाि, बर्ार पहुाँच वा सनयाथत प्रबन्िको प्रयोर्न हनुपुने, 

(ख) प्रस्ताववत कारोबार, व्यविाय, उद्योग वा पररयोर्नाको स्वासमत्व, स्रोत पररचालन, 

िञ्चालन ववसि, िदस्यहरूको लोकताम्न्त्रक सनयन्त्रण प्रणाली, प्रसतफल ववतरण 
लगायत व्याविावयक प्रस्तावनाको ववस्ततृ रूपरेखा तयार गररएको हनुपुने, 

(ग) खण्ड (ख) बमोम्र्मको प्रस्तावना, िभबद्ध िंस्र्ाहरू प्रत्येकको िािारण ििाको 
कायम रहेको क ल िदस्य िङ्ख्याको बहमुतबाट पाररत िएको हनुपुने, 

(घ) खण्ड (ग) बमोम्र्म पाररत प्रस्तावना िंयकु्त रूपमा वा िाझेदारीमा कायाथन्वयन 
गने िभबन्िमा िभबद्ध िंस्र्ाहरूबीच कभतीमा पााँच वषथको करार बन्दोबस्त 
िएको हनुपुने, 

(ङ) प्रस्ताववत िंयकु्त वा िाझेदारी कारोवार, व्यविाय, उद्योग वा पररयोर्ना 
िभिाव्यता अध्ययनबाट िभिाव्य देम्खनपुने, 

(च) प्रचसलत कान न बमोम्र्म स्र्ानीय तह वा अन्य सनकायमा प्रस्ताववत 
 िंयकु्त वा िाझेदारी व्यविाय दताथ गनुथपने िए गररएको हनुपुने, 

(छ) प्रस्ताववत िंयकु्त वा िाझेदारी व्यविाय िञ्चालन गनथका लासग प्रचसलत 
कान नबमोम्र्म कुनै सनकायबाट अनमुसतपत्र, स्वीकृसत वा इर्ार्तपत्र सलनपुने 
िए सलएको हनुपुने । 

 

(२) उपसनयम (१) बमोम्र्मको कायथ िभपन्न गरी िभबम्न्ित िंस्र्ाले 

तत्िभबन्िी िभप णथ कागर्ात िंलग्न राखी दताथ गने असिकारी िमि सनवेदन 

ददनपुनेछ । 

 



 



 

(३) उपसनयम (२) बमोम्र्म प्राप्त सनवेदनउपर दताथ गने असिकारीले पन्र ददनसित्र 

आवश्यक र्ााँचबझु गरी िंयकु्त वा िाझेदारीमा कारोबार, व्यविाय, उद्योग वा 
पररयोर्ना िंचालन गनथ अनमुसत ददन िक्नेछ । 

 

(४) उपसनयम (३) बमोम्र्म अनमुसत ददएको र्ानकारीको दताथ गने असिकारीले 

िोको छुटै्ट असिलेख राख्न ुपनेछ । 

 

(५) यि सनयमबमोम्र्म अनमुसत पाएको िंयकु्त वा िाझेदारीमा कारोबार, व्यविाय, 

उद्योग वा पररयोर्ना िञ्चालन गने िंस्र्ाले दताथ गने असिकारीले तोकेको 
ढााँचामा सनयसमत रूपमा प्रगसत वववरण र वावषथक लेखापरीिण प्रसतवेदन पेश 

गनुथपनेछ । 

११. िहकारी िंस्र्ाको ववसनयमाः (१) िहकारी िंस्र्ाले ववसनयम बनाउाँदा अनिु ची-१० मा 
उम्ल्लम्खत ववषयहरू िमावेश गनुथ पनेछ । 

 

(२) िहकारी िंस्र्ाको प्रकृसत हेरी दताथ गने असिकारीले र्प ववषयहरु ववसनयममा िमावेश 
गने गरी तोक्न िक्नेछ । 

१२. िंघको िदस्यतााः (१) प्रत्येक िहकारी िंस्र्ाले िंबम्न्ित म्र्ल्लाको ववषयगत िंघ र म्र्ल्ला 
िहकारी िंघको िदस्यता सलन ुपनेछ । 

 

(२) उपसनयम (१) बमोम्र्म िदस्यता सलदा िंबम्न्ित िंघको ववसनयममा उम्ल्लम्खत प्रवक्रया 
परुा िएको हनुपुनेछ । 

 

पररच्छेद-३ 

िदस्यता 
 

१३. िदस्यताको िमासप्ताः (१) ऐनको दफा २३ को उपदफा (१) को खण्ड (ख), (ग) र (घ) 
बमोम्र्म कुनै िदस्यको िदस्यता िमाप्त गदाथ देहायको अवस्र्ा प रा िएको हनु ुपनेछ । 

(क) िभवम्न्ित िदस्यको िदस्यता िमासप्तको आिारिवहतको र्ानकारी 
िंस्र्ामा प्राप्त िएको वा िंस्र्ाको असिलेखबाट देम्खएको हनुपुने, 

(ख) िभबम्न्ित िदरयको िदस्यता िमासप्तका िभबन्िमा िञ्चालक िसमसतले 

उपिसमसत गठन गरी छानसबनको प्रसतवेदन सलएको हनुपुने, 

(ग) िदस्यता िमासप्त गररने िभबम्न्ित िदस्यलाई खण्ड (ख) बमोम्र्मको 
उपिसमसतले आफ्नो िफाइ पेि गनथ मनासिव मावफकको मौका 
ददएको हनुपुने, 

(घ) िभबम्न्ित िदस्यको िदस्यता िमाप्त गने िभबन्िमा िञ्चालक 

िसमसतको सनणथय िएको हनुपुने । 



 



 

 

(२) उपसनयम (१) को खण्ड (घ) बमोम्र्म िञ्चालक िसमसतले गरेको सनणथयमा म्चि नबझु्न े
िदस्यले दताथ गने असिकारी िमि उर्रुी गनथ िक्नेछ र तत ् िभबन्िमा दताथ गने 
असिकारीले गरेको सनणथय अम्न्तम हनुेछ । 

 

(३) उपसनयम (१) र (२) मा र्नुिकैु कुरा लेम्खएको िए तापसन ऐनको दफा २२ 

को उपदफा (१) बमोम्र्म दोहोरो िदस्यता िए निएको िभबन्िमा िंस्र्ाले आफ्ना 
िदस्यहरूलाई यो सनयमावली प्रारभि िएको समसतले तीन मवहनासित्र स्व-घोषणा गनथ 
ि चना ददनपुनेछ र प्रचसलत काननु बमोम्र्म एक वषथ सित्र हटाई िक्न ुपनेछ ।  

 

(४) उपसनयम (३) बमोम्र्म प्राप्त ि चनाका आिारमा ऐनको दफा २२ को उपदफा (१) 
ववपरीत दोहोरो िदस्यता िएको िदस्यको हकमा सनर्ले चाहेको िंस्र्ाको िदस्यता 
कायम राखी अन्य िंस्र्ाको ऐनमा सनिाथररत भयादसित्र त्यस्तो िदस्यको िदस्यता अन्त्य 
गनुथ पनेछ । 

 

(५) यि सनयममा अन्यत्र र्नुिकैु कुरा लेम्खएको िए तापसन दताथ गने असिकारीले 

सनरीिण वा अनगुमनको सिलसिलामा वा अन्य कुन ैमाध्यमबाट ऐनको दफा २२ को 
उपदफा (१) ववपरीत कुनै िदस्यको दोहोरो िदस्यता रहेको देम्खएमा िदस्यले 

चाहेको कुनै एक मात्र िंस्र्ाको िदस्यता कायम गरी अन्य िंस्र्ाको िदस्यता 
खारेर् गनथ सनदेशन ददन िक्नेछ र िोही सनदेशन बमोम्र्म िभबम्न्ित िंस्र्ाले त्यस्तो 
िदस्यको िदस्यता िमाप्त गनुथपनेछ । 

 

१४. उद्दशे्य ववपररत कायथ गरेको मासनने: बचत तर्ा ऋणको मु् य कारोवार गने बहउुदे्दश्यीय 
वा ववषयगत िंस्र्ाले ऐनको दफा ३९ को उपदफा (२) मा सनिाथररत िमयसित्र बचत 
तर्ा ऋणको मु् य कारोबार नहनुे गरी दताथ हुाँदाका बखतमा उल्लेख गररएको मु् य 
कारोबार नगरेको खण्डमा त्यस्तो िंस्र्ाले ऐनको दफा ६६ को उपदफा (३) को खण्ड 
(ग) को प्रयोर्नार्थ उदे्दश्य ववपररत कायथ गरेको मासननेछ । 

 

१५. िदस्यको रकम वफताथाः  (१) बचत तर्ा ऋण िहकारीको हकमा कुनै िदस्यले िदस्यता 
त्याग गरी रकम वफताथ सलन चाहेमा सनर्को कुनै दावयत्व िए त्यस्तो दावयत्व िकु्तान 
िएको समसतले तीन मवहना सित्र सनर्को बााँकी रकम सनर्लाई वफताथ ददन ुपनेछ ।  

(२) ववषयगत र उत्पादक िहकारीको हकमा कुनै िदस्यले िंस्र्ाको िदस्यता त्याग गरी 
रकम वफताथ सलन चाहेमा सनर्को कुनै दावयत्व िए त्यस्तो दावयत्व िकु्तान िएको समसतले 
बढीमा एक वषथ सित्र सनर्को बााँकी रकम सनर्लाई वफताथ गनुथ पनेछ । 

(३) िदस्यले िदस्यता त्याग गरेपिात सनर्ले पाउन ु पने देहायको रकम तोवकएको 
िमयावसि सित्र िंस्र्ाले सनर्लाई वफताथ ददन ुपनेछाः 



 



 

(क)  सनर्को शेयर अवङ्कत म ल्य बराबरको रकम  

(ख) सनर्ले िकु्तानी सलन बााँकी शेयर लािांश वापतको रकम 

(ग) सनर्को िकु्तानी सलन बााँकी िंरम्ित प ाँर्ी वफताथ वापतको रकम ।  

(४) उपसनयम ३ मा र्नुिकैु कुरा लेम्खएको िए तापसन िंस्र्ा घाटामा गएको अवस्र्ामा 
िंम्चत घाटाको रकम शेयर प ाँर्ीबाट िमानपुासतक रुपमा घटाई बााँकी रहेको वहिाबमा 
मात्र िदस्यलाई ददनपुने रकम कायम गरी फताथ ददन ुपनेछ ।  

(५) िदस्यहरुले िंस्र्ामा र्भमा गरेको असनवायथ बचत रकम िदस्यले िो िंस्र्ाको 
िदस्यता त्याग गरेको अवस्र्ामा मागेको बखत तरुुन्त व्यार् िवहत वफताथ ददन ुपनेछ । 

तर ऐम्च्छक बचत रकम माग गरेको बखत व्यार् िवहत तरुुन्तै िकु्तान गनुथ पनेछ िन े
आवसिक बचतको रकम सनिाथररत अवसि िकु्तान िएपिात वफताथ गनुथ पनेछ ।      

 

 

 

पररच्छेद-४ 

िािारण ििा, िसमसत र लेखा िपुररवेिण िसमसत 

 

१६. िािारण ििाको बैठकाः (१) ऐनको दफा २८ बमोम्र्म िािारण ििाको बैठक बस्दा 
िािारण ििाको बैठक डावकएको ि चना र कायथि ची िवै िदस्यहरूले िमयमै प्राप्त गने 
गरी पत्रचार ईमल वा 'एि एम.एि', एफ.एम. रेसडयो, पत्रपसत्रकालगायत िभिव िएिभम 
स्र्ानीय िञ्चारका बहमुाध्यमबाट ददनपुनेछ । 

 

(२) िािारण ििाको बैठकमा िदस्यहरू स्वयम ्उपम्स्र्त हनुपुनेछ । 

 

(३) िसमसतले िािारण ििाको बैठकमा पेि गररने ववषयको प्रस्तावका िारै् सनणथयमा पगु्न 
िहयोगी कागर्ात िदस्यहरूलाई बैठक बस्न ु अगावै यर्ाशक्य सछटो उपलब्ि 
गराउनपुदथछ  

 

(४) िािारणििाको बैठकको सनणथय बैठकको अध्यिता गने व्यम्क्त उपम्स्र्त िञ्चालकहरूका 
िारै् िसमसतको कुल िदस्य िङ्ख्यािन्दा कभतीमा एक र्ना बढी हनुे गरी बैठकले 
उपम्स्र्त िािारण िदस्यहरू मध्येबाट बनुेका िदस्यहरूले प्रत्येक पानामा िहीछााँप गरी 
प्रमाम्णत गनुथपदथछ । 

 

१७. िािारण ििा िभबन्िी ववशेष व्यवस्र्ा : (१) ऐनको दफा २९ को उपदफा (६) मा 
उम्ल्लम्खत िदस्य िङ्ख्या िएको िंस्र्ाको िािारण ििा एकै स्र्ानमा गनथ अिवुविा हनुे 
देखी िसमसतले िािारण ििाको लासग तय िएका िमान कायथि ची उपर छलफल गनथ 
िािारण ििा बोलाउन िक्नेछ । 

 



 



 

(२) उपसनयम (१) बमोम्र्म बोलाइएको िािारण ििामा िंचालक तर्ा लेखा 
िपुरीवेिण िसमसतका िदस्यको उपम्स्र्सतमा उपसनयम (५) बमोम्र्मको एकाइमा 
रहेका बहमुत िदस्यहरुको उपम्स्र्सतमा त्यस्तो िािारण ििाको लासग तय िएका 
िमान कायथि ची उपर छलफल गरी कभतीमा बहमुत िदस्यको सनणथय बमोम्र्म 

िािारण ििाको अम्न्तम सनणथय प्रमाम्णत गनथ एक िेत्रबाट एक मवहला िवहत तीन 

र्ना िदस्य प्रसतसनसि छनौट गनुथ पनेछ । 

 

(३) उपसनयम (२) बमोम्र्म छनौट िएका प्रसतसनसिहरुले िािारण ििाको अम्न्तम 

सनणथय प्रमाम्णत गनथ िक्नेछन ्। 

 

(४) उपसनयम (३) बमोम्र्म िािारण ििाको अम्न्तम सनणथय प्रमाम्णत गने 

िभबन्िमा छनौट िएका प्रसतसनसिहरुकाबीच मतैक्यता हनु निकेमा उपम्स्र्त 

प्रसतसनसिहरुको बहमुतबाट िएको सनणथय बमोम्र्म हनुेछ । 

 

(५) उपसनयम (१) बमोम्र्म हनुे िािारण ििाको बैठक देहाय बमोम्र्म गराउन ु

पनेछ: 
(क) िंस्र्ाको कायथिेत्रलाई ववसिन्न एकाइमा िदस्य िङ्ख्याको आिारमा 

वविार्न गने, 

(ख) िभबम्न्ित एकाइमा रहेका िदस्य िङ्ख्याको आिारमा प्रसतसनसि 

िङ्ख्या यवकन गने, 

(ग)  यवकन िएको िङ्ख्याको आिारमा प्रसतसनसि चयन गने, र 

(घ) िािारण ििाको िमान कायथि चीमा एकाइमा रहेका िदस्यहरू बीच 

छलफल गने र एकाइमा रहेका िदस्यहरूको िारणाको प्रसतसनसित्व 

चयन िएका प्रसतसनसिले गने । 

 

(६) उपसनयम (१) बमोम्र्म हनुे िािारण ििाको बैठकमा िहिासगता िभबन्िी 
अन्य व्यवस्र्ा ववसनयममा िएको व्यवस्र्ा बमोम्र्म हनुेछ । 

 

१८. िञ्चालक िसमसतको बैठक : (१) िसमसतको बैठक अध्यिको सनदेशनमा िम्चवले   
बोलाउनेछ । 

 

(२) िसमसतको बैठक अवश्यकता अनिुार अध्यिले तोकेको समसत, स्र्ान र िमयमा बस्नेछ 
। तर दईु बैठकबीचको अवसि पैतासलि ददनिन्दा बढी हनु ुहुाँदैन । 

 

  



 



 

(३) उपसनयम (२। को अवसिसित्र बैठक नबोलाइएमा बहमुत िदस्यले हस्तािर गरी बैठक 
बोलाउन अध्यि िमि सलम्खत अनरुोि गनथ िक्नेछन ्र त्यस्तो अनरुोि प्राप्त िएमा 
अध्यिले िात ददनसित्र बैठक बोलाउन ुपनेछ । 

 

(४) उपसनयम (३) बमोम्र्म बैठक नबोलाइएको अवस्र्ामा बहमुत िञ्चालक िदस्यहरू 
उपम्स्र्त िई िञ्चालक िसमसतको बैठक बोलाउन िक्नेछन ्। 

 

(५) उपसनयम (४) बमोम्र्म बोलाइएको बैठकको अध्यिता उपम्स्र्त िञ्चालकहरू मध्येबाट 
चसुनएको िञ्चालकले गनेछ । 

 

(६) िसमसतको बैठकको सनणथय अध्यिता गने व्यम्क्तका िारै् बहमुत िञ्चालकबाट प्रमाम्णत 
गनुथपनेछ । 

 

(७) िसमसतको बैठकको गणप रक िं्या तत्काल कायम रहेको क ल िदस्यको बहमुत िदस्य 
िङ्ख्या हनुेछ । 

 

(८) िसमसतको बैठकको अध्यिता िसमसतको अध्यिले सनर् उपम्स्र्त निएमा उपाध्यिले र 
सनर्िमेत उपम्स्र्त निएमा िञ्चालकहरूमध्येबाट रे्ष्ठ िदस्यले गनेछ । 

 

१९. िसमसतको काम, कतथव्य र असिकाराः ऐनको दफा ३२ मा उम्ल्लम्खत काम, कतथव्य र 
असिकारका असतररक्त िसमसतको काम, कतथव्य र असिकार देहायबमोम्र्म हनुेछाः 

(क) िंस्र्ाको िमग्र कायथिञ्चालनमा िदस्यहरूको रचनात्मक िहिासगता 
िसुनम्ित गने, 

(ख) िदस्यहरूलाई सनयसमत रूपमा िहकारी म्शिा प्रदान गने व्यवस्र्ा 
समलाउने, 

(ग)  ऐन तर्ा यि सनयमावलीबमोम्र्म हनुे सनरीिण, अनगुमन कायथमा िहयोग  
पयुाथउनकुा िारै् प्राप्त सनदेशनहरूको कायाथन्वयनको व्यवस्र्ा समलाउन,े 

(घ)  लेखा िपुररवेिण िसमसतबाट प्राप्त िझुावहरू कायाथन्वयन गने, गराउने, 
(ङ) िंस्र्ाको कायथिञ्चालनमा पारदम्शथता कायम राखी िभपम्ि शदु्धीकरण 

(मनी लाउन्डररङ्ग) सनवारण िभबन्िी प्रचसलत कान न बमोम्र्मका 
व्यवस्र्ाहरूको कायाथन्वयन गने गराउने, 

(च) आवश्यकताअनिुार उपिसमसतहरू गठन, ववघटन तर्ा म्र्भमेवारी 
तोक्ने, 

(छ)   िदस्य तर्ा पदासिकारीहरूका लासग आचार-िंवहता बनाई लाग  गने, 

(र्)   ववसनयममा उम्ल्लम्खत अन्य कायथहरू गने । 

 

  



 



 

२०. तदर्थ िसमसतको गठनाः (१) ऐनको दफा ३६ को उपदफा (३) बमोम्र्म िसमसत ववघटन 
िएमा िंस्र्ाको दैसनक कायथ िंचालन गनथ र अको िसमसतको सनवाथचन गराउन दताथ गने 
असिकारीले िदस्यहरूमध्येबाट िात र्नाको एक तदर्थ िसमसत गठन गनुथ पनेछ । 

 

(२) उपसनयम (१) बमोम्र्म तदर्थ िसमसत गठन गदाथ देहाय बमोम्र्मका आिार 

सलनपुनेछ 

(क) िदस्यको नाममा िंस्र्ाको सतनुथपने िाखा नाघेको ऋण वा अन्य 

बााँकी बक्यौता रहेको हनु नहनुे, 
(ख) एकै पररवारका एकिन्दा बढी िदस्य िसमसतमा रहेको हनु नहनुे, 
(ग) िाववकमा कायम रहेको िसमसतको िदस्य बा त्यस्तो पररवारको 

िदस्य हनु नहनुे, 
(घ) उपलब्ि िएिभम र्भमा िदस्यको कभतीमा तेतीि प्रसतशत मवहला हनुपुने  । 

 

२१. लेखा िपुररवेिण िसमसतका पदासिकारीको योग्यतााः ऐनको दफा ३७ को उपदफा (१) 
बमोम्र्मको लेखा िपुररवेिण िसमसतको िंयोर्क तर्ा िदस्य हनु देहाय बमोम्र्मको 
योग्यता पगेुको हनु पनेछ । 

(क) िभबम्न्ित िहकारी िस्र्ाको िदस्यता सलएको कभतीमा तीन वषथप रा िएको, 
तर प्रारम्भिक िािारण ििाबाट सनवाथम्चत हनुे लेखा िसमसतका िंयोर्क तर्ा 
िदस्यहरूको हकमा यो खण्ड लाग  हनुेछैन । 

(ख) िंस्र्ालाई सतनुथ, बझुाउनपुने बेरुर् ुवा िाखा नाघेको कर्ाथ वा बक्यौता रकम 
नरहेको, 

(ग) िंस्र्ाले आफै वा अन्य सनकायको तफथ बाट आयोर्ना गररने लेखापालन वा 
लेखापरीिणिाँग िभबम्न्ित तासलम सलएको ।  

(घ) अन्य िहकारी िंस्र्ाको िञ्चालक वा लेखा िपुररवेिण िसमसतमा 
नरहेको । 

 

  



 



 

पररच्छेदाः ५ 

िंरम्ित प ाँर्ी वफताथ कोष िभबन्िी व्यवस्र्ा 
 

२२. िंरम्ित पुाँर्ी वफताथ कोष ववतरणका आिाराः (१) ऐनको दफा ४८ को उपदफा (३) 
बमोम्र्म िंरम्ित पुाँर्ी वफताथ कोषको ववतरण गदाथ देहायबमोम्र्म वावषथक कारोबारको 
आिार सलनपुनेछ । 

(क) उत्पादक िंस्र्ामा िदस्यले िंस्र्ालाई ववकी गरेको उपर्को खररद म ल्य, 

(ख) बचत तर्ा ऋण िंस्र्ामा िदस्यले ऋणमा सतरेको व्यार् वा बचतमा प्राप्त 
गरेको व्यार् र अन्य उपिोक्ता िंस्र्ामा िदस्यले िंस्र्ािाँग खररद गरेको वस्त ु
वा िेवाको म ल्य, 

(ग) श्रसमक िंस्र्ामा िदस्यले िंस्र्ाबाट प्राप्त गरेको ज्याला, 
(घ) बहउुदे्दश्यीय िंस्र्ामा खण्ड (क), (ख) र (ग) मा उम्ल्लम्खत आिार । 

 

(२) उपसनयम (१) को खण्ड (क) मा र्नुिकैु कुरा लेम्खएको िए तापसन उत्पादक िंस्र्ाले 
िदस्यलाई आवश्यक िामग्री सबक्री गरेकोमा त्यस्तो कारोबारलाई िमेत गणना गनथ 
िवकनेछ । 

 

(३) उपसनयम (१) को खण्ड (ख) बमोम्र्म कोषको रकम ववतरणा गदाथ बचत रकमको 
लासग चालीि प्रसतशत र ऋणमा सतरेको व्यार् रकमको लासग िाठी प्रसतशत िार ददई 
गणना गररनेछ । 

 

(४) उपसनयम (१) को खण्ड (ख) मा र्नुिकैु कुरा लेम्खएको िए तापसन ऋणको िाखा 
नघाएको िदस्यलाई त्यस्तो ऋणिार सतरेको व्यार्को आिारमा िंरम्ित पुाँर्ी वफताथ 
ददइने छैन । 

 

(५) िंरम्ित पुाँर्ी वफताथ कोषको रकम उपिोक्ता िदस्यिाँग कुनै कारोबार गरेको रहेछ िन े
त्यस्तो िदस्यलाई िमेत वफताथ गनुथपनेछ । 

 

(६) उपसनयम (५) बमोम्र्म कारोबार गरेको िदस्यिाँग िभपकथ  हनु निकेको अवस्र्ामा 
त्यस्तो िदस्यले प्राप्त गने रकम िंस्र्ाको र्गेडा कोषमा िानुथपनेछ । 

 

(७) गत आसर्थक वषथको कारोबार को िंरम्ित पुाँर्ी वफताथ कोषको रकम चाल  आसर्थक 
वषथसित्र ववतरण गररिक्नपुनेछ । 

 

(८) उपसनयम (६) बमोम्र्म कुनै आसर्थक वषथमा कुनै कारणवि ववतरण हनु निकी बााँकी 
रहेको रकम िोही आसर्थक वषथको अन्त्यमा र्गेडा कोषमा िानुथपनेछ । 

 



 



 

(९) िंरम्ित पुाँर्ी वफताथ िभबन्िी अन्य व्यवस्र्ा दताथ गने असिकारीको सनणथय बमोम्र्म हनु्छ 
। 

 

२३. अन्य कोष िभबन्िी व्यवस्र्ा : (१) िहकारी िंस्र्ाको कुनै वषथको खदु बचतको रकमबाट 
कभतीमा पच्चीि प्रसतशत रकम ऐनको दफा ४७ वमोम्र्म र्गेडा कोषमा र्भमा गरी 
बााँकी रहेको रकमलाई शत प्रसतशत मानी िोबाट कभतीमा पच्चीि प्रसतशत रकम ऐनको 
दफा ४८ बमोम्र्म िंरम्ित प ाँर्ी वफताथ कोष र श न्य दशमलव पााँच प्रसतशतले हनु आउन े
रकम ऐनको दफा ४९ बमोम्र्म िहकारी प्रवद्धथन कोषमा छुट्टयाएर बााँकी रहेको रकमलाई 
शत प्रसतशत मानी देहाय बमोम्र्मका कोषहरूमा कभतीमा पााँच प्रसतशत रकमको दरले 
छुटयाई ववतरण गनुथपनेछाः 

(क) िहकारी म्शिा कोष, 

(ख) शेयर लािांश कोष, 

(ग) कमथचारी बोनि कोष, 

(घ) िहकारी ववकाि कोष, 

(ङ) घाटाप सतथ कोष, 

(च) िामदुावयक ववकाि कोष 

(छ) ऐनको दफा ७६ को उपदफा (१) बमोम्र्म िािारण ििाले स्वीकृत गरेको 
म्स्र्रीकरण कोष, 

(र्) अन्य र्ोम्खम व्यवस्र्ापन कोषहरु । 

 

(२) उपसनयम (१) को खण्ड (ग) बमोम्र्मको कमथचारी बोनि कोषबाट रकम ववतरण गदाथ 
बढीमा तीन मवहनाको तलब िन्दा बढी नहनुे गरी रकम ववतरण गनुथ पनेछ । 

 

 

२४. असिलेख : (१) ऐनको दफा ५१ को उपदफा (२) बमोम्र्म िहकारी िंस्र्ाले आफ्नो 
कायथिञ्चालनको असिलेखका िारै् आफ ले गरेको कारोबारको लेखा िहकारी वविागले 
तोकेको लेखामान तर्ा ढााँचा अनिुार राख्नपुनेछ । 

 

(२) उपसनयम (१) बमोम्र्म असिलेख तर्ा लेखा रा्दा अन्य कुराका असतररक्त 

देहायका वकताव, खाताबही तर्ा वववरण िमेत राख्नपुनेछाः 
(क)  अनिु ची-३ बमोम्र्मको िदस्यता दताथ वकताब 

(ख) प्रारम्भिक िािारण ििा, िािारण ििा, ववशेष िािारण ििा र 

िञ्चालक िसमसत, लेखा िपुररवेिण िसमसत, उप-िसमसतहरूको वैठकहरूको 
छुट्टाछुटै्ट सनणथय पमु्स्तका, 

(ग) नगदी बही, 



 



 

(घ) िहकारी िंस्र्ाले अन्य कुन ै व्यम्क्त वा िंस्र्ा वा िङ्घ वा सनकायिाँग कुन ै
कारोबार गरेको िए िो कारोबार देखाउने दताथ वकताब, 

(ङ) शेयर दताथ वकताब, 

(च) मालिामानको मौज्दात (स्टक) दताथ वकताब, 

(छ) ऋण लेनदेन दताथ वकताब, 

(र्) बेरुर् ुएवं िभपरीिण खाता, 
(झ) आभदानी, खचथ, िभपम्ि र दावयत्विभबन्िी अलग-अलग खाता तर्ा िहायक 

खाताहरु, 
(ञ)  प्रचसलत काननुले तोकेको ढााँचाबमोम्र्मको वहिाब परीिा ि ची, आय-व्यय र 

म्स्र्सत वववरण-पत्र, 

(ट) अनदुान प्रासप्त र पररचालन खाता, 
(ठ) िमय िमयमा दताथ गने असिकारीले तोवकददएको अन्य असिलेख एवं खाताहरु 

। 

 

(३) पााँच करोडिन्दा बढी र्ायरे्र्ा िएका िहकारी िंस्र्ाले उपसनयम (१) 

बमोम्र्म राख्नपुने असिलेख िहकारी वविागबाट तोके बमोम्र्मको मापदण्ड प रा िएको 
ववद्यतुीय उपयोग कायथक्रमम्णका (एम्ललकेशन िफ्टवेयर) मा िमेत व्यवम्स्र्त गनुथपनेछ 
।  

 

(४) िहकारी िंस्र्ाले आफ्नो िंस्र्ागत तर्ा व्याविावयक कारोवारको वववरण 

वविागले तोकेको एकीकृत व्यवस्र्ापन ि चना प्रणालीमा िमेत प्रवववि गनुथपनेछ ।  

 तर यिमा लेम्खएको कुनै कुराले िदस्यको व्यम्क्तगत बचत लगायतका प्रचसलत 
काननुबमोम्र्म गोलय रहने ि चना अलग्गै िंरिण गनथ बािा पयुाथएको मासनने छैन । 

 

(५)   िहकारी िंस्र्ाले आिारि त असिलेख तर्ा कारोबारको वववरण पषृ्ठिरुिा (व्याकअप) 
व्यवस्र्ा िवहत िंरिण गनुथपनेछ । 

 

 

पररच्छेद-६ 

ऋण अिलुी तर्ा बााँकी बक्यौता 
 

२५. ऋण तर्ा बााँकी बक्यौता अिलुी : (१) ऐनको दफा ५८ बमोम्र्म िहकारी िंस्र्ाको 
ऋण र दफा ६१ बमोम्र्म िहकारी िंस्र्ाको बााँकी बक्यौता अिलुउपर गनुथपने व्यम्क्तको 
र्ायरे्र्ा सललाम सबक्री गरी अिलुउपर गदाथ िभबम्न्ित िहकारी िंस्र्ाले देहायको 
कायथववसि अपनाउनपुनेछाः 



 



 

 (क) बााँकी बक्यौता सतनुथ, बझुाउनपुने ठहर िएको व्यम्क्तको नाममा बाटोको 
भयादबाहेक पैतीि ददनसित्र सतनुथ, बझुाउनपुने रकम सतनथ, बझुाउन वा रकम 
सतरी, बझुाइिकेको िए त्यिको प्रमाण पेश गनथ आउन ुिनी भयाद र्ारी गरी 
पठाउन ुपनेछ,  

(ख)  खण्ड (क) बमोम्र्म भयाद र्ारी गररएकोमा भयादसित्र सतनुथ बझुाउनपुने रकम 
सतनथ, बझुाउन नआएमा वा सतरी, बझुाई िकेको प्रमाण पेश नगरेमा सनर्को 
नाममा सललाम सबक्री गने ि चना प्रकाशन गनुथपनेछ,  

(ग)  सितो राखेको घर, र्ग्गा, र्समन मालपोत कायाथलयबाट रोक्का नगराइएको िएमा 
रोक्का गनथ लगाई त्यिको प्रमाण राख्नपुनेछ, 

(घ)  सितो राखेको चलअचल िभपम्िको सललाम सबक्री गदाथ सितोको वववरण, सनर्ले 
बझुाउनपुने िााँवा, ब्यार् र हर्ाथनाको रकमिमेत उल्लेख गरी चल िभपम्ि 
िए पन्र ददन र अचल िभपम्ि िए पैंतीि ददनको भयाद ददई उक्त भयाद 
सित्र सतनुथ बझुाउनपुने रकम नबझुाएमा सितो सललाम सबक्री गरी िााँवा, व्यार् 
र हर्ाथनाको रकम अिलुउपर गररने बारेको ि चना िभबम्न्ित व्यम्क्तलाई 
बझुाई िंस्र्ाको कायाथलय, नगर कायथपासलकाको कायाथलय, िभबम्न्ित वडा 
कायाथलय र िावथर्सनक स्र्ान र ऋणीलाई बझुाइ वा बझु्न नमानेको हकमा 
घरद्वारमा टााँि गरी स्र्ानीय वा रावष्ट्रयस्तरको कुनै एक दैसनक पसत्रकामा 
ि चना प्रकाशन गनुथ पनेछ । तर िभबम्न्ित व्यम्क्तलाई ि चना बझुाउन 
निवकएको वा सनर् फेला नपरेको खण्डमा दैसनकपसत्रकामा प्रकाम्शत ि चना 
बमोम्र्म सललाम सबक्रीको प्रवक्रया अगासड बढाउन बािा पनेछैन । 

(ङ)  सितो सललाम सबक्री गदाथ कायाथलय खलु्ने िमयदेम्ख िरुु गरी बन्द हनुे 
िमयिन्दा एक घण्टा अगासड िमाप्त गनुथपनेछ, तर सललाम सबक्री हनुे िनी 
तोवकएको ददन सबदा पनथ गएमा त्यिको िोसलपल्ट िोही स्र्ान र िमयमा 
सललाम सबक्री गनुथपनेछ । 

(च)  सितो सललाम सबक्री गदाथ सललाम गररने चल अचल िभपम्ि नगर 
कायथपासलकाको कायाथलय वा वा वडाको प्रसतसनसि, म्र्ल्ला वा इलाका प्रशािन 
कायाथलयको प्रसतसनसि, सललाम सबक्री हनुे ठाउाँ नम्र्क कुनै िरकारी कायाथलय 
िए िो कायाथलय वा स्र्ानीय तहको मालपोत हेने कमथचारी, िभबम्न्ित 
ववषयका प्राववसिक वा सनकाय वा कायाथलयको प्रसतसनसि र िभबम्न्ित िंस्र्ाको 
व्यवस्र्ापक िवहतको िसमसतले चलनचल्तीको मोल कायम गरी िोही 
रकमिन्दा कम नहनुे गरी बढाबढ गने व्यम्क्तहरूमध्ये िबैिन्दा बढी डॉक 
बोल्ने व्यम्क्तको नाममा सललाम सबकी स्वीकृसत र मचुलु्का गराई सबक्री 
गनुथपनेछ । 



 



 

        तर िञ्चालक िसमसतका पदासिकारी, लेखा िपुररवेिण िसमसतका 
पदासिकारी, उप िसमसतका पदासिकारी, िंस्र्ामा कायथरत कमथचारी र सनर्का 
नम्र्कका नातेदारले डॉक बढाबढमा िाग सलन पाउने छैनन ्।  

         स्पविकरणाः नम्र्कको नातेदार िन्नाले बाब,ु आमा, पसत, पम्ि, छोरा, छोरी, 
बहुारी, दार् ुिाई, दददी बवहनी, िाि,ु ििरुा, ज्वाई, िाला, िालीलाई िभझन ुपछथ 
।  

(छ)   खण्ड (च) बमोम्र्मका प्रसतसनसिहरुको रोहबरमा सललाम सबक्रीको म्शलबन्दी 
खोलेपसछ ववसनयमले तोकेबमोम्र्मको ढााँचाको फाराममा सनर्हरूले बोलेको 
अंक अिर स्पि खोली सनर्हरूको िहीछाप गराउन ुपनेछ । 

(र्)  िंस्र्ाले चल, अचल िभपम्ि सललामको डााँक बढाबढ गदाथ गोलय म्शलबन्दी 
आव्हान गनुथपनेछ । 

 

(२) सलम्खत रूपमा अनरुोि गदाथ पसन उपसनयम (१) को खण्ड (च) मा लेम्खएका कुन ै
कायाथलयको प्रसतसनसि खटी नआएमा उपम्स्र्त प्रसतसनसि र वडा कायाथलयका प्रसतसनसिलाई 
िािी राखी न्यनुतम म ल्य कायम गरी सललाम सबक्री गनुथ पनेछ । 

 

(३)  बााँकी बक्यौता अिलु उपर गनथ र्नु व्यम्क्तको चल अचल िभपम्ि सललाम सबक्री गररने 
हो िो व्यम्क्तलाई सललाम सबक्री हनुे िमय र ठाउाँ तोकी उपम्स्र्त हनुे ि चना पठाउन ु
पनेछ । तर त्यिरी सललाम सबक्री हनु े ददन िरोकारवाला व्यम्क्त उपम्स्र्त निएमा 
पसन सललाम सबक्री गनथ बािा पगेुको मासनने छैन । 

 

(४)  ऐनको दफा ५८ को उपदफा (६) वमोम्र्म सितो राखेको िभपम्ि सललाम सबक्री गदाथ 
किैले िकार नगरेमा त्यस्तो िभपम्ि िभबम्न्ित िहकारी िंस्र्ा आफैले िकार गनथ 
िक्नेछ । 

 

२६. सललाम सबक्री स्र्सगत गनथ िक्नेाः सललाम सबक्रीको ि चना प्रकाम्शत िैिकेपसछ ऋणी 
िदस्यले कर्ाथ चकु्ता गनथ आएमा वा िसमसतले तोवकददएको रकम र्भमा गरी सनम्ित 
अवसि सित्र कर्ाथ चकु्ता गनथ ऋणी िदस्य र िंस्र्ा बीच िहमसत िई सललाम सबक्री 
स्र्सगत गनुथ पने देम्खएमा वा मनुासिब मावफकको कुनै कारण परी िो सललाम सबक्री 
स्र्सगत गनुथपने देम्खएमा सललाम सबक्रीको ि चना प्रकाम्शत गने िहकारी िंस्र्ा वा दताथ 
गने असिकारीले त्यस्तो सललाम सबक्री केही िमयको लासग स्र्सगत गनथ िक्नेछ । 

 

२७. अिलु उपर हनु निकेको रकम अरू र्ायरे्र्ाबाट अिलु उपर गनेाः (१) सितो राखेको 
िभपम्ि सललाम ववक्री गदाथ आएको रकमबाट िााँवा, ब्यार् र हर्थनाको रकम अिलु उपर 
हनु निकेमा ऐन तर्ा प्रचसलत कान न बमोम्र्म बााँकी बक्यौता अिलुउपर गनुथ पने 
व्यम्क्तको हकिोगको अन्य र्ायरे्र्ाबाट सललाम सबक्री गरी अिलु उपर गनुथ पनेछ । 



 



 

 

(२) मोहीले सलएको ऋणको हकमा सनर्ले वा एक घरको पररवारले कमाएको बाली सललाम 
सबक्री गरी िााँवा, व्यार् र हर्थनाको रकम अिलु उपर गनुथ पनेछ । 

 

(३) उपसनयम (१) र (२) बमोम्र्म सललाम सबक्री गदाथ सललाम सबक्री हनुे ददनिभमको 
िााँवा, व्यार् र हर्थनाको रकम अिलु उपर गरी बााँकी हनु आएको रकम िरोकारवाला 
व्यम्क्तलाई वफताथ गनुथपनेछ । 

 

२८. सललाम िकाने व्यम्क्तबाट रकम अिलु गने: (१) सललाम सबक्रीको कायथ िवकनािार् 
सललाम िकार गने व्यम्क्तबाट िकार गरेको मलु्यको दश प्रसतशत रकम िोही ददन वा 
िोलीपल्ट िरौटीको रूपमा सलई राख्नपुनेछ र बााँकी नब्बे प्रसतशत रकम सललाम िकारको 
समसतले पन्र ददनसित्र बझुाइ िक्न ुपनेछ । िो भयादसित्र नबझुाएमा िरौटीवापत राखेको 
रकम र्फत हनुे व्यहोराको कागर् गराइ राख्न ुपनेछ । 

 

       (२)  सललाम िकाने व्यम्क्तले िकार गरेको म ल्यको दश प्रसतशत रकम िोही ददन वा 
िोलीपल्ट नबझुाएमा सनर्पसछ िवैिन्दा बढी डााँक बोल्ने व्यम्क्तको नाममा सललाम िदर 
गनुथ पनेछ । 

 

       (३)  सललाम िकार गने व्यम्क्तले यि सनयम बमोम्र्म िकार गरेको परुा मलु्य बझुाएमा 
सनर्को नाउाँमा वा सनयम २५ को उपसनयम (४) बमोम्र्न िंस्र्ाले िकारमा िंस्र्ाका 
नाममा िो र्ायरे्र्ा प्रचसलत काननु बमोम्र्म रम्र्षे्ट्रशन वा दाम्खल खारेर्िमेत गररददनको 
लासग िहकारी िंस्र्ाले िभबम्न्ित कायाथलयमा लेखी पठाउन ुपनेछ । 

 

२९. सललाम सबक्री निएमा र्ायरे्र्ा िहकारी िंस्र्ाको स्वासमत्वमा रहनेाः िंस्र्ाले सललाम 
सबक्री गदाथ किैले निकारेमा िहकारी िंस्र्ाले उक्त र्ायरे्र्ाको स्वासमत्व आफ मा सलन 
िक्नेछ र त्यस्तो म्स्र्सतमा िभबम्न्ित कायाथलयले िहकारी िंस्र्ाको र्नाउ बमोम्र्म 
आफ्नो कायाथलयमा रहेको से्रस्तामा तदनिुार रम्र्षे्ट्रशन वा दाम्खला खारेर् गररददनपुनेछ 

 

३०. र्ायरे्र्ा वफताथ ददनपुनेाः सनयम २५ को उपसनयम (४) बमोम्र्म िंस्र्ाको नाममा कायम 
हनु आएको र्ायरे्र्ा छ मवहनासित्र िभबम्न्ित ऋणी िदस्यले आफ ले सतनुथ बझुाउन ुपने 
िााँवा र अम्घल्लो ददनिभमको ब्यार्, हर्ाथना र सललाम प्रवक्रयािाँग िभबम्न्ित खचथिमेत 
चकु्ता गरी वफताथ सलन चाहेमा िभबम्न्ित िहकारी िंस्र्ाले आवश्यक प्रकृया पयुाथई वफताथ 
ददनपुनेछ । 

 

३१. कर्ाथ ि चना केन्र िभबन्िी व्यवस्र्ााः ऐनको दफा ६० बमोम्र्म कर्ाथ ि चना केन्रको 
स्र्ापना लगायत िसमसतको गठन, काम कतथव्य, असिकार र कायथ िंचालन ववसि िंघीय 
िहकारी काननुमा तोवकएबमोम्र्म हनुेछ । 



 



 

पररच्छेद-७ 

कर्ाथ अिलुी न्यायासिकरण 

 

३२. कर्ाथ अिलुी न्यायासिकरणको गठन, कायथिेत्र, उर्रुी सनवेदनिभबन्िी प्रवक्रया, िनुवुाई िारै् 
कर्ाथ अिलुी ववसि िंघीय िहकारी काननुमा तोवकएबमोम्र्म हनुेछ । 

 

 

पररच्छेद-८ 

एवककरण, ववघटन र दताथ खारेर्ी 
 

३३. िहकारी िंस्र्ाको एकीकरण : (१) ऐनको दफा ६५ बमोम्र्म दईु वा दईुिन्दा बढी 
िंस्र्ाहरू एकीकरण गदाथ देहायका शनथ बन्देर्हरू प रा िएको हनुपुनेछाः 

(क) कायथिेत्र एक अकाथिाँग र्ोसडएको हनुपुने, 

(ख) िदस्यहरू बीचको िाझा बन्िन िमान हनुपुने, 

(ग) एकै ववषय वा प्रकृसतका िंस्र्ा हनुपुने वा फरक ववषय वा प्रकृसतका िए तापसन म लत: 
एकै ववषयमा प्रसतस्पिाथ िएको हनुपुने, 

(घ) िदस्यको प्रत्यि िहिासगता एवं लोकताम्न्त्रक सनयन्त्रण कायम रहनपुने । 

(ङ) एकीकरण गनुथप वथ सिद्धार्थनगर नगरपासलकाको प वथ स्वीकृसत सलन ुपने । 

 

(२) उपसनयम (१) बमोम्र्म एकीकरण गदाथ िािारणतया सिद्धार्थनगर नगरपासलकाको सनयमनमा 
रहेका िंस्र्ाहरु बीच मात्र एकीकरण हनुेगरी नगरपासलकाको िेत्रसित्र पने गरी गनुथपनेछ 
। 

 

(३) उपसनयम (१) मा र्नुिकैु कुरा लेम्खएको िए तापसन मन्त्रालयको प वथ-स्वीकृसतववना िंवत ्
२०४९ िाल रे्ठ २ गतेिन्दा अम्घ दताथ िएका िाझा (िहकारी) िंस्र्ाहरूलाई अको 
िंस्र्ामा एकीकरण गनथ वा त्यस्ता िंस्र्ाहरुको घरर्ग्गा लगायतका म्स्र्र िभपम्ि 
वेचसबखन गनथ वा सितो राख्न वा पााँच वषथिन्दा बढी अवसिका लासग सलर्मा ददन ुहुाँदैन । 
तर कुनै िहकारी िंस्र्ाले िाझा िहकारी िंस्र्ाको ववसनयम तर्ा नाम स्वीकार गरर 
एकीकरण हनु िक्नेछ । 

 

(४) मवहला िहकारी िंस्र्ाहरु र ववशेषरूपमा वपछसडएका िमदुायमा स्र्ावपत िहकारी िंस्र्ा 
अन्य ववशेष उद्यम व्यविाय िंचालन गरररहेका िहकारी िंस्र्ािाँग िामान्यतया एकीकरण 
गररनेछैन । तर िमता ववकाि, नेततृ्व ववकाि तर्ा िाङ्गठसनक गसतशीलताको िसुनम्ितता 
हनुे गरी एकीकरण हनु िने बािा पने छैन । 

 

(५)  एकीकरणमा िहिागी िंस्र्ालाई दताथ गने असिकारीबाट सनयम ४७ बमोम्र्म प्रोत्िाहन 
गनथ िवकनेछ । 



 



 

 

(६)  एकीकरण प वथको दईु िंस्र्ामा दावयत्व व्यवस्र्ापन र कर बक्यौता िकु्तानी िभबन्िमा 
स्पि गनुथपनेछ ।  

 

(७) एकीकरणका अन्य शतथ, आिार र प्रवक्रया सिद्धार्थनगर नगरपासलकाबाट स्वीकृत कायथववसिमा 
व्यवस्र्ा िए बमोम्र्म हनुेछ । 

 

३४. िहकारी िंस्र्ाको वविार्न : (१) ऐनको दफा ६६ बमोम्र्म िहकारी िंस्र्ाको वविार्न 
गरी दईु वा दईुिन्दा बढी िंस्र्ाहरू कायम गदाथ देहायका शतथहरू प रा िएको हनुपुनेछ 
। 

(क) बचत तर्ा ऋणको मु् य कारोबार िएको िहकारी िंस्र्ाको हकमा िो को कायथिेत्र 
स्र्ानीय तहको एक वडािन्दा बढी हनुपुने, 

(ख) वविार्नको प्रकृयाबाट स्र्ानीयकरण गदाथ िंस्र्ाहरूको कायथिञ्चालनमा िदस्यहरूको िवक्रय 
िहिासगता तर्ा लोकताम्न्त्रक सनयन्त्रण कायम रहने अवस्र्ा िएको, 

(ग) वविार्न गनुथ प वथ दताथ गने असिकारीको प वथ स्वीकृसत सलन ुपने । 

 

(२) दताथ गने असिकारीले िहकारी िंस्र्ाहरूको एकीकरण वा वविार्नको सिलसिलामा 
िभबम्न्ित िंघको राय सलन िक्नेछ । 

 

(३) वविार्नका अन्य शतथ, आिार र प्रवक्रया सिद्धार्थनगर नगरपासलकाबाट स्वीकृत 

कायथववसिमा व्यवस्र्ा िएबमोम्र्म हनुेछ । 

 

३५. प वथ-िहमसत सलनपुने: सनयम ३३ वा ३४ मा र्नुिकैु कुरा लेम्खएको िएतापसन नपेाल 
िरकार, प्रदेश िरकार वा स्र्ानीय तहको कायाथलय वा अन्य िावथर्सनक सनकायको ऋण, 

अनदुान वा अन्य प्रकारको िहयोग रकम वा रे्र्ा रहेका िंस्र्ाको एकीकरण वा वविार्न 
गदाथ त्यस्तो िंस्र्ाले िभबम्न्ित सनकायको प वथ-िहमसत सलनपुनेछ । 

 

३६. र्मानत ददने व्यम्क्तको दावयत्वाः (१) ऋणीको सनसमि र्मानत ददने व्यम्क्तको दावयत्व 
र्मानत ददएको रकमको हदिभम मात्र िीसमत रहनेछ । 

 

(२) प्रचसलत काननुको अिीनमा रही उपसनयम (१) बमोम्र्म दावयत्व र्मानत ददने व्यम्क्तबाट 
िोझै अिलुउपर गनथ िवकनेछ । 

  



 



 

पररच्छेद-९ 

सलम्क्वडेशन िभबन्िी व्यवस्र्ा 
 

३७. सलम्क्वडेटरको सनयमु्क्ताः (१) ऐनको दफा ६७ को उपदफा (१) बमोम्र्म एक करोड 
रुपैयााँिभमको िभपम्ि िएको िंस्र्ाको हकमा दताथ गने असिकारीले आफु मातहतको 
असिकृत कमथचारीलाई सलम्क्वडेटर सनयकु्त गनथिक्नेछ । 

 

(२) उपसनयम (१) बमोम्र्म सनयकु्त सलम्क्वडेटरलाई दताथ गने असिकारीले सलम्क्वडेशन िभबन्िी 
कायथमा आवश्यक सनदेशन ददन िक्नेछ । 

 

३८. सलम्क्वडेटरको काम, कतथव्य र असिकार: (१) ऐनको दफा ६७ बमोम्र्म सनयकु्त  
सलम्क्वडेटरको काम, कतथव्य र असिकार देहायबमोम्र्म हनुेछाः 

(क) ववघटन िएका िहकारी िंस्र्ाबाट अिलु हनु बााँकी रहेको रकम चकु्ता गनथका लासग िो 
िहकारी िंस्र्ाका हालवाला वा िासबकवाला िदस्यहरू वा मतृ िदस्यहरुको र्ायरे्र्ाबाट 
बााँकी रकम सनयम २५ र सनयम २७ बमोम्र्म अिलु उपर गने । 

(ख) ववघटन िएका िहकारी िंस्र्ािाँग कुनै िाहकुो कुनै रकम बााँकी रहेको र िो कुरा 
िंस्र्ाको वहिाबवकताबमा चढाइएको रहेनछ िने त्यस्ता िाहलुाई यो यसत भयादसित्र िो 
रकमको दावी गनथ आउन ुिनी वा िो बााँकी रहेको प्रमाम्णत निएिभम त्यसत रकम 
ववतरण नगररयोि ्िनी दाबी गनथ आउन ुिनी ि चना र्ारी गने, 

(ग)  िाहहुरूमध्ये किलाई प्रार्समकता ददने िने्न प्रश्न उठेमा त्यिको सनणथय गने, 
(घ) िहकारी िंस्र्ा ववघटन गने सिलसिलामा िहकारी िंस्र्ाको र्ायरे्र्ा 

र्भमा गने र ववतरण गने िभबन्िमा आवश्यक सनदेशन ददने, 
(ङ) दताथ गने असिकारीको प वथ स्वीकृसत सलई िहकारी िंस्र्ाले गरेको वा िहकारी िस्र्ाको 

ववरुद्धमा गररएको दाबीको िभबन्िमा दईु पिबीचमा समलापत्र गराउने, 
(च) ववघटनका लासग आवश्यक देखेमा िदस्यहरूको बैठक बोलाउने, 
(छ) िहकारी िंस्र्ाको खातावही, कागर्ात, सलखत र र्ायरे्र्ाको म्र्भमा सलन,े 

(र्) िहकारी िंस्र्ाको िभपम्ि बेचसबखन गने, 

(झ) िरोकारवालाहरूिाँग िमेतको परामशथमा िहकारी िंस्र्ाको र्ायरे्र्ा 
ववतरण गने योर्ना तयार गरी त्यिको ववतरण गने । 

 

(२) उपसनयम (१) बमोम्र्मको असिकारको प्रयोग गदाथ सलम्क्वडेटरले आवश्यक 

िभझेमा िहकारी िंस्र्ाको गठन, काम, कतथव्य, िभपम्ि वा अन्य कुराको िभबन्िमा 
आवश्यक र्ानकारी प्राप्त गनथ पि, ववपि, िािीहरू र िभबम्न्ित िंस्र्ाको कुनै 
कमथचारीलाई आफ िमि उपम्स्र्त गराई िोिपछु गनथ िक्नेछ । 

 



 



 

३९. सलम्क्वडेशन सनयन्त्रण गने दताथ गने असिकारीको असिकार: सनयम ३७ बमोम्र्मको 
असिकार प्रयोग गरी सलम्क्वडेटरले गरेको कामलाई दताथ गने असिकारीले दोहोयाथई हेरी 
देहाय बमोम्र्म गनथिक्नेछाः 

(क) सनदेशन ववपररत सलक्वीडेटरले र्ारी गरेको आदेश खारेर् गनथ, बदल्न वा आवश्यकतानिुार 
अको आदेश र्ारी गनथ, 

(ख) िंस्र्ाको खाताबही, कागर्ात, सलखत र र्ायरे्र्ाहरू पेश गराउन, 

(ग) सलक्वीडेटरको असिकारमा आफ लाई उपयकु्त लागेको हद बन्देर् तोवकददन. 
(घ) सलक्वीडेटरले र्ााँचेको वहिाब वकताबको प्रसतवेदन सलन, 

(ङ) िंस्र्ाको र्ायरे्र्ा ववतरण गने असिकार ददन, 

(च) सलक्वीडेटरले पाउने पाररश्रसमक एवं ििाको सनसमि आवश्यक सनदेशन ददन र  

(छ) सलक्वीडेटरलाई पदबाट हटाई अको सनयकु्त गनथ । 

 

४०. दावयत्व िकु्तानीाः (१) ऐनको दफा ६६ बमोम्र्म दताथ खारेर् वा ववघटन िएको िहकारी 
िंस्र्ाको कोषबाट देहायबमोम्र्मको प्रार्समकता क्रमअनिुार देहायको कायथका लासग खचथ 
गनथ िवकनेछाः 

(क) ववघटनको कामको सनसमि िएका िहरू फछ्यौट गनथ, 
(ख) िदस्यलाई वचतको रकम िकु्तानी गनथ, 
(ग) कमथचारीको तलब ििा ददन, 

(घ) ऋण िकु्तानी गनथ, 
(ङ) अन्य िकु्तानी ददनपुने रकमहरू ददन, 

(च) शेयर प ाँर्ी वफताथ ददन, 

(छ) लािांश नबााँसडएको िमय र्सतको हकमा लािांश ववतरण गनथ । 

 

(२) कुनै िंस्र्ाको ववघटनको काम िमाप्त िैिकेपसछ पसन िो िंस्र्ाको कुनै िाह ले ववतरणको 
योर्ना अनिुार पाउन ुपने रकम सलन नआएमा ववघटनको काम िमाप्त िएको समसतले 
तीन मवहनासित्र उक्त िंस्र्ाको कोष उपर त्यस्तो िाह ले आफ ले पाउन ुपने रकमको 
सनसमि दावी गररिक्न ुपनेछ र िो भयाद नाघेपसछ परेका दावी उपर कुनै कारवाही हनुे 
छैन । 

 

४१. सलक्वीडेशन पसछको िभपम्िको उपयोगाः (१) ऐनको दफा ६६ बमोम्र्म िहकारी 
िंस्र्ाको सलक्वीडेशन पिात बााँकी रहन गएको िभपम्िको उपयोग देहाय बमोम्र्म हनुेछ 
। 



 



 

(२) सनयम ४१ को उपसनयम (१) मा लेम्खएका काममा खचथ गरी िक्दा पसन िभबम्न्ित 
िंस्र्ाको कोषको रकम बााँकी रहन आएमा उक्त रकम दताथ गने असिकारीको सनदेशन 
बमोम्र्म देहायको प्रार्समकताक्रम अनिुार हस्तान्तरण गनथ िवकनेछ । 

(क) ववघवटत िंस्र्ाको कायथिेत्रमा िेवा पयुाउन िक्ने नम्र्कको िोही प्रकृसतको अन्य कुन ै
िंस्र्ा,  

(ख) िो िंस्र्ा िदस्य िएको िोही प्रकृसतको मासर्ल्लो िङ्घ, 

 

(३) उपसनयम (२) मा र्नुिकैु कुरा लेम्खएको िए तापसन सिद्धार्थनगर नगरपासलकाले उपसनयम 
(१) अनिुार खचथ गररिकेपसछ बााँकी रहन आएको िहकारी िंस्र्ाको कोषको रकम 
िहकारी असियानलाई योगदान प-ुयाउने अन्य कुनै सनकायलाई हस्तान्तरण गनथ वा म्शिा, 
स्वास््य वा मवहला, बालबासलका तर्ा रे्ष्ठ नागररकलाई प्रत्यि फाइदा पगु्ने स्र्ानीय 
िामदुावयक ववकािको प्रयोर्नका लासग हस्तान्तरण गनथ िक्नेछ । 

 

पररच्छेद-१० 

दताथ गने असिकारीको काम, कतथव्य र असिकार 

४२. दताथ गने असिकारीको काम कतथव्य र असिकाराः दताथ गने असिकारीको काम कतथव्य र 
असिकार देहायबमोम्र्म हनुेछाः 

(क) िहकारी िंस्र्ा दताथ गनथको लासग परेको दरखास्त उपर आवश्यक र्ााँचबझु गरी िहकारी 
िंस्र्ा दताथ गने र दताथको प्रमाणपत्र ददने,  

(ख) ऐन र यि सनयमावलीको असिनमा रही िहकारी िंस्र्ाले आफ्नो कायथ िंचालन गनथ 
बनाएको ववसनयम स्वीकृत गने, ववसनयम िंिोिन तर्ा पनुलेखन र आन्तररक कायथववसि 
स्वीकृत गने, 

(ग) ऐन र यि सनयमावलीको असिनमा रही िहकारी िंस्र्ाको एकीकरण, वविार्न तर्ा कायथिेत्र 
पनुाः सनिाथरणिभबन्िी कायथ गने, 

(घ) सनयसमतरुपमा िहकारी िंस्र्ाको सनरीिण तर्ा वहिाबवकताब र्ााँच गनुथका िारै् स्र्ावपत 
ि चना प्रसतवेदन प्रणालीका आिारमा िहकारी िंस्र्ाहरूको सनयसमत अनगुमन गरी 
आवश्यक सनदेशन ददने, 

(ङ) िहकारी िंस्र्ाको सनयसमत अनगुमन गरी सनिाथररत अवसिसित्र लेखापरीिण नगराउन े
िहकारी िंस्र्ाहरुको लेखापरीिण गराउने, 

(च) ववपन्न मवहला, अपागंता िएका व्यम्क्त, मकु्त कमैया, मकु्त हसलया, ि समहीन कृषक, बेरोर्गार 
श्रसमक र दसलत तर्ा अल्पिं्यक र्नर्ासत िमेतका िीमान्तकृत िम हको िहकारी 
खेतीपाती वा िदस्यको श्रम वा शीपमा आिाररत स्वरोर्गारीका उद्योगिन्दा प्रबद्धथन गनथ 
योर्ना तर्ा कायथक्रम तर्ुथमा गरी स्वीकृत िएबमोम्र्म कायाथन्वयन गने, 



 



 

(छ) िहकारी व्यविाय, अन्तरिहकारी कारोबार तर्ा कृवष उपर्को म ल्य शङृ्खला ववकािका 
आयोर्नाहरूलाई िहयोग प-ुयाउने, 

(र्) िहकारी म्शिा तर्ा तासलम वक्रयाकलापहरूको तर्ुथमा, िञ्चालन तर्ा ववस्तारका कायथहरूको 
िमन्वय गने, 

(झ) िहकारी िंस्र्ाहरूको ववकाि, िहकारी सिद्धान्त, म ल्य मान्यताहरूको प्रचलन तर्ा िहकारी 
िंस्र्ाहरूमा िशुािन कायम गराउनका लासग आवश्यक सनदेशन गने, 

(ञ) ऐन, सनयमावलीअन्तगथत बनेका सनदेम्शका, मापदण्ड, कायथववसि तर्ा ववसनयमबमोम्र्म कायथ 
नगने िहकारी िंस्र्ाहरूलाई ऐनमा िएको व्यवस्र्ाबमोम्र्म र्ररवाना तर्ा अन्य कारवाही 
गने, 

(ट) आसर्थक वषथ िमाप्त िएको तीन मवहनासित्र िहकारी िंस्र्ाको वावषथक सनरीिण प्रसतवेदन 
सिद्धार्थनगर नगर कायथपासलका िमि पेश गने, 

(ठ) सनष्ट्कृय अवस्र्ामा रहेका र िाझा िहकारी िंस्र्ाहरूलाई िकृय बनाउन आवश्यक कायथ 
गने, 

(ड) आवश्यक मापदण्ड सनिाथरण गरी िहकारी िंस्र्ाको िेवा केन्र, ववप्रषेण िेवा िञ्चालन, 

िंकलन केन्र तर्ा सबक्री केन्र िंचालनको स्वीकृसत ददन,े 

(ढ) ऐन, यि सनयमावली र अन्तगथत बनेका सनदेम्शका, मापदण्ड, कायथववसि तर्ा सिद्धार्थनगर 
नगरपासलकाबाट प्राप्त सनदेशन बमोम्र्मका अन्य कायथहरू गने । 

 

(२) दताथ गने असिकारीले ऐन तर्ा यि सनयमावलीबमोम्र्म आफ लाई प्राप्त असिकारहरु 
आवश्यकता अनिुार आफ  मातहतका कमथचारीलाई प्रत्यायोर्न गनथ िक्नेछ । 

  

पररच्छेद-११ 

सनरीिण तर्ा अनगुमन 

४३. सनरीिण तर्ा वहिाब वकताब र्ााँच गनेाः ऐनको दफा ७१ को उपदफा (१) बमोम्र्म 
दताथ गने असिकारीले िहकारी िंस्र्ाको र्नुिकैु बखत आवश्यकता अनिुार सनरीिण 
तर्ा वहिाब र्ााँच  गनथ गराउन िक्नेछ । 

 

४४. सनरीिण तर्ा अनगुमन िभबन्िी ववशेष व्यवस्र्ा : (१) सिद्धार्थनगर नगरपासलकाको 
सनयमनमा रहेका िारै् नगर िेत्रसित्र िंचालनमा रहेका िबै िहकारी िंस्र्ाहरुको सनरीिण 
तर्ा अनगुमन गने कतथव्य दताथ गने असिकारीको हनुेछ । 

   

(२) उपसनयम (१) बमोम्र्म सनरीिण तर्ा अनगुमन गदाथ िहकारी ऐन, सनयमावली, ववसनयम 
तर्ा प्रचसलत कान न बमोम्र्म िञ्चालन तर्ा व्यवस्र्ापन िए/गरेको नपाइएमा प्रचसलत 
कान न बमोम्र्म त्यस्ता िहकारी िंस्र्ा, िंचालक, व्यवस्र्ापक, म्र्भमेवार िदस्य तर्ा 
कमथचारीहरुलाई कारवाही गनुथ पनेछ । 

 



 



 

(३)  उपसनयम (२) वमोम्र्म कारबाही गदाथ िदस्य तर्ा कमथचारीबाट िंस्र्ामा आसर्थक 
वहनासमना िएको देम्खएमा िोको म्र्भमेवार िदस्य तर्ा कमथचारीका िारै् िञ्चालक 
िसमसतका पदासिकारी िमेत हनुे र वहनासमना रकम सनर्हरूबाट प्रचसलत कान न बमोम्र्म 
अि ल उपर तर्ा दण्ड र्ररवाना गररनेछ । 

 

(४) िाववकमा सडसिर्न िहकारी कायाथलयबाट दताथ िएका र नगरपासलकाबाट दताथ िएका िबै 
िहकारी िंस्र्ाहरु असनवायथ मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको एकीकृत व्यवस्र्ापन ि चना 
प्रणाली (COPOMIS) मा आबद्ध िएको हनु ुपनेछ ।  

 

(५)  उपसनयम (१) बमोम्र्मका िंस्र्ाहरूले िरुिण, वविीय िंरचना, िभपम्िको स्तर तरलता, 
लगानीका िेत्रलगायतमा सिद्धार्थनगर नगरपासलकाले तोकेको मापदण्डहरू पालना 
गनुथपनेछ । 

(६) उपसनयम (२) बमोम्र्म तोवकएका मापदण्डहरूको पालनाको अवस्र्ा उपसनयम (१) 
बमोम्र्मको ि चना प्रणालीका आिारमा दताथ गने असिकारीले सनयसमत अनगुमन गरी 
पालना निएको पाइएमा तत्काल सनदेशन ददनेछ । 

 

(७) दताथ गने असिकारीले पााँच करोड रुपैंयािन्दा बढी कारोबार िएका िंस्र्ाहरूको वषथको 
दईु पटक सनयसमत अनगुमन र दश करोड रुपैयािन्दा बढी कारोबार िएका िंस्र्ाहरूको 
िघन अनगुमन गने व्यवस्र्ा समलाउनपुनेछ । िारै् िो िन्दा कम रकमको कारोवार 
िएका िबै िंस्र्ाको वषथको कम्भतमा एक पटक असनवायथ अनगुमन गने व्यवस्र्ा समलाउन ु
पनेछ ।  

 तर यिमा लेम्खएको कुन ै कुराले अन्य िंस्र्ाहरूको सनयसमत वा िघन अनगुमन गनथ 
बािा पयुाथएको मासनने छैन । 

 

(८) यि सनयमबमोम्र्म हनुे सनरीिण तर्ा अनगुमनिभबन्िी व्यवस्र्ा सिद्धार्थनगर 
नगरपासलकाबाट स्वीकृत कायथववसि बमोम्र्म हनुेछ । 

 

४५. अनगुमन तर्ा सनरीिण िसमसताः नगर िेत्र सित्र िंचालनमा रहेका िहकारी िंस्र्ाको 
अनगुमन तर्ा सनरीिण कायथको लागी सनभन बमोम्र्म अनगुमन तर्ा सनरीिण िसमसत 
गठन हनुेछ, 

नगरपासलकाको आसर्थक ववकाि िसमसतको िंयोर्क  - िंयोर्क 

प्रमखु प्रशािकीय असिकृत वा सनर्ले तोकेको असिकृत  - िदस्य 

आलेप असिकृत/प्रदेश रम्र्ष्ट्रार कायाथलयको प्रसतसनसि  - िदस्य 

नगर िेत्र सित्र रहेका रम्र्िडथ लेखा परीिकहरु  

मध्ये प्रमखुले तोकेको लेखा परीिक     - िदस्य 

िहकारी शाखा प्रमखु      - िदस्य-िम्चव 



 



 

 

सिद्धार्थनगर िेत्र सित्र िंचालनमा रहेका िंस्र्ाहरु मध्ये प्रदेश िरकारको सनयमनमा 
रहेका िंस्र्ाहरुको अनगुमन तर्ा सनरीिण कायथको लागी प्रदेश रम्र्ष्ट्रारको कायाथलयको 
प्रसतसनसि िमेत आमन्त्रण गनुथ पनेछ ।  

  

 

४६. पाररश्रसमक तर्ा िवुविााः अनगुमन तर्ा सनरीिण कायथमा खवटने पदासिकारी तर्ा 
कमथचारीलाई नगरपासलकाले तोकेको दरमा अनगुमन ििा तर्ा बैठक ििा उपलब्ि 
गराईनेछ । िारै् अन्य िवुविा प्रचसलत कान न बमोम्र्क हनुेछ ।   

 

४७. वावषथक प्रसतवेदनमा िमावेश हनुपुने वववरणाः ऐनको दफा ७४ उपदफा (२) बमोम्र्म 
दताथ गने असिकारीले पेश गने वावषथक सनरीिण प्रसतवेदनमा िमावेश हनुपुने अन्य ववषयहरू 
मन्त्रालयले तोकेबमोम्र्म हनुेछ । 

 

 

 

पररच्छेद-१२ 

िहकारी िंर्ाल 

 

४८. िहकारी िंर्ालको गठनाः (१) िहकारी िंस्र्ा बीच िमन्वय, िहकायथ तर्ा ददगो ववकाि 
गनथ सिद्धार्थनगर नगरपासलकाले सनयमन िेत्र सित्र रहेका िहकारी िंस्र्ाहरुको िंर्ाल 
गठन गनथ िक्नेछ । 

 

(२) उपसनयम (१) बमोम्र्म गठन हनुे िहकारी िंर्ालको दताथ नगर कायथपासलकाले कायथववसि 
बनाई गनेछ । 

(३) सिद्धार्थनगर िहकारी िंर्ालको गठन तर्ा िंचालन िभबन्िी व्यवस्र्ा तोवकए बमोम्र्म 
हनुेछ ।  

 

 

पररच्छेद-१३ 

ववववि 

४९. अन्तर-िहकारी कारोबाराः (१) ऐनको दफा ९४ बमोम्र्म अन्तर-िहकारी कारोबार गदाथ 
िंलग्न िंस्र्ाहरूको ववसनयममा सनिाथररत िदस्यहरूको आवश्यकताको आिार सलएको 
हनुपुनेछ । 

 

(२) िंस्र्ाले िदस्यस्तरका स्र्ानीय उत्पादनको म ल्य शङृ्खला ववकाििाँग िभबम्न्ित अन्तर 
िहकारी कारोबारलाई बढावा ददने गरी िंयोर्न गनथ िक्नेछ । 

 



 



 

(३) अन्तर िहकारी कारोबारमा िंलग्न ववसिन्न िंस्र्ाका िदस्यहरूबाट उत्पाददत उपर् अग्रणी 
िंस्र्ा (सलड को-अपरेवटि) को अविारणाबाट कुनै एक िंस्र्ामाफथ त उत्पादन, िंकलन, 

प्रशोिन एवं बर्ारीकरण गने व्यवस्र्ा समलाउने गरी एकीकृत योर्ना िञ्चालन गनथ 
िक्नेछन ्। 

(४) बचत तर्ा ऋण िभबन्िी अन्तर िहकारी कारोबारको हकमा िभबद्ध िहकारी िंस्र्ाहरूले 
िभबम्न्ित ववषयगत िंघ वा िहकारी बैंकको ि समका िमेत सनददथि हनुे गरी मन्त्रालयले 
तोकेको मापदण्ड पालना गनुथपनेछ । 

 

(५) अन्तर िहकारी कारोबारिभबन्िी अन्य व्यवस्र्ा सिद्धार्थनगर नगरपासलकाले स्वीकृत गरेको 
कायथववसि, मापदण्ड, सनदेम्शका तर्ा पररपत्र बमोम्र्म हनुेछ ।  

 

१. िंस्र्ाले कायथववसि/ववसनयमावली बनाउनपुने: १) िहकारी िंस्र्ाले आसर्थक कायथववसि, 

शेयर तर्ा बचत पररचालन कायथववसि/ववसनयमावली र लगानी व्यवस्र्ापन, मानव िंिािन 
व्यवस्र्ापन लगायत िंस्र्ागत िशुािन प्रवद्धथनका लागी आवश्यक कायथववसि तर्ा 
ववसनयमावली बनाउन ुपनेछ । 

 

(२) उपसनयम (१) बमोम्र्मका िंस्र्ाले उपसनयम (१) मा उम्ल्लम्खत ववसनयमावलीका असतररक्त 
अन्य ववसनयमावली र आन्तररक कायथववसि िमेत बनाउन िक्नेछ । 

 

५०. िभमान वा परुस्कार र प्रोत्िाहनिभबन्िी व्यवस्र्ााः (१) सिद्धार्थनगर नगरपासलकाले 
मापदण्ड बनाई कायथिेत्र सित्र रहेका िहकारी िंस्र्ा, पदासिकारी तर्ा कमथचारीलाई 
योगदानका आिारमा परुस्कृत तर्ा िभमासनत गनेछ । त्यस्तै िहकारी असियानमा टेवा 
पयुाथउने, एकीकरण हनु ेिंस्र्ा, उत्पादनम लक व्यविाय िंचालन गने वा िेवा प्रदान गने  

िंस्र्ा, सतनका िदस्य वा कमथचारीलाई नगद तर्ा वस्तगुत िहयोग गनथ िक्नेछ । 
िंस्र्ालाई कायथिेत्र ववस्तार, िेवा केन्र वा सबक्री केन्र स्र्ापना, अनदुान रकम प्रदान गरी 
िभमान वा परुस्कार प्रदान गनथ िक्नेछ ।िारै् अनगुमन तर्ा सनरीिणबाट उत्कृि 
व्यविावयक कृयाकलाप गने िहकारी िंस्र्ालाई िहकारी ददविको अविरमा वविागत 
रुपमा परुस्कृत गनथ िक्नछे । त्यस्तै िहकारीको सनयमन तर्ा प्रवद्धथनमा उल्लेखनीय 
ि समका सनवाथह गने कमथचारीलाई िहकारी ददविको अविरमा परुस्कृत गनेछ ।  

 

(२) उपसनयम (१) बमोम्र्म िभमान वा परुस्कृत गदाथ िंस्र्ाका पदासिकारी, िदस्य, तर्ा 
कमाथचारी वा सनकायहरूका लासग छुट्टाछुटै्ट आिारहरू तय गरी गररनेछ । 

 

५१. बािा अड्काउ फुकाउ िभबन्िी ववशेष व्यवस्र्ााः यो सनयम तर्ा यिअन्तगथत बनेका 
कायथववसि, सनदेम्शका र मापदण्डको कायाथन्वयन िभबन्िमा कुनै बािा अवरोि पनथ गएमा 
त्यस्तो बािा अड्काउ फुकाउने असिकार नगर कायथपासलकामा सनवहत रहनेछ । 



 



 

 

५२. र्ानकारी ददनपुनेाः (१) यि सनयमावलीमा अन्यत्र र्नुिकैु कुरा लेम्खएको िए तापसन 
िंघ तर्ा प्रदेशको सनयमन िेत्रासिकार अन्तगथत रहेको िहकारी िंस्र्ाले स्र्ानीय तहमा 
कायाथलय, िेवा केन्र वा अन्य माध्यमबाट िेवा िञ्चालन गदाथ सिद्धार्थनगर 
नगरपासलकालाई र्ानकारी ददन ुपनेछ । 

 

(२) उपसनयम (१) बमोम्र्म िहकारी िंस्र्ाहरुको वववरण सिद्धार्थनगर नगरपासलकाले प्रदेश 
र मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ । 

 

५३. ववसनयम िंशोिनाः (१) िहकारीको ववसनयम िंशोिन स्वीकृसतको सतन महले फाराम 
अनिुचुी ११ बमोम्र्मको ढााँचामा िरेर पेश गनुथ पनेछ ।   

 

५४. अनिुचीमा र्पघट वा हेरफेर गनथ िक्नेाः सिद्धार्थनगर नगरपासलकाले स्र्ानीय रार्पत्रमा 
ि चना प्रकाशन गरीअनिु चीमा आवश्यक र्पघट वा हेरफेर गनथ िक्नेछ । 



 



 

अनिु ची-१ 

(सनयम ४ को उपसनयम (१) िाँग िभबम्न्ित) 

दताथ दरखास्तको नमनुा 
समसताः २०    ।   । 

 

श्री दताथ गने असिकारीज्य  
सिद्धार्थनगर नगरकायथपासलकाको कायाथलय,  

िैरहवा, रुपन्देही । 

 

ववषयाः िहकारी िंस्र्ाको दताथ । 

महोदय, 

 

हामी देहायका व्यम्क्तहरू देहायका कुरा खोली देहायको िंस्र्ा दताथ गरी पाउन सनवेदन 
गदथछौं । उदे्दश्य अनरुूप िंस्र्ाले तत्काल गने कायथहरूको योर्ना र प्रस्ताववत िंस्र्ाको ववसनयम 
दईु प्रसत यिै िार् िंलग्न राखी पेि गरेका छौं । 

िंस्र्ा िभबन्िी वववरण 

(क) प्रस्ताववत िंस्र्ाको नामाः 
(ख) ठेगानााः 
(ग) उदे्दश्य: 
(घ) मु् य कायथाः 
(ङ) कायथिेत्राः 
(च) दावयत्वाः 
(छ) िदस्य िङ्ख्यााः   (१) मवहला ........... र्ना       (२) परुुष .......... र्ना 
(र्) प्राप्त िेयर परु्ीको रकमाः रु. 
(झ) प्राप्त प्रवेश शलु्कको रकमाः रु. 
 

आवेदकहरुको तफथ बाट 

नाम 

हस्तािर: 
पद: तदर्थ िंचालक िसमसतका अध्यि 

     (प्रस्ताववत..............िहकारी िंस्र्ा सल...........)



 



 

अनिु ची-२ 

(सनयम ४ को उपसनयम (२) िाँग िभबम्न्ित) 

िभिाव्यता अध्ययन प्रसतवेदनको ढााँचा 
 

(१) पररचय 

(२) िंस्र्ा गठन गनुथपनाथको कारण 

(३) िदस्यताको र्निांम््यक आिार 

(४) िहिासगताको औम्चत्य 

(५) व्याविावयक िभिाव्यता 
५.१ िदस्य केन्रीयताका आिारमा व्याविावयक कारोबारको अनमुान 

५.२ िदस्यहरूको िंरिण िसुनम्ित गने आिारहरू 

५.३ कारोबारबाट हनुे बचतको प्रिपेण 

(६) प र्ी आवश्यकता र स्रोत 

६.१ आवश्यकताको अनमुान 

६.२ स्रोत 

६.३ प ाँर्ी पररचालनका तकथ िभमत आिारहरू 

(७) बर्ार ववश्लषेण 

७.१ नम्र्कको बर्ार 

७.२ टाढाको बर्ार 

७.३ प्रसतस्पिाथको स्तर र प्रसतस्पिाथमा रवहरहने आिारहरू 

(८) कायथिेत्रसित्र रहेका िमान प्रकृसतका िहकारी िंस्र्ाहरूको िङ्ख्या, िेवा र िदस्यताको 
प्रकाशमा प्रस्ताववत िंस्र्ाको औम्चत्य 

(९) पवहले स्र्ापना िइिकेका िमान प्रकृसतका िंस्र्ाहरूमा िंलग्न हनु निक्ने कारण 

(१०) मवहला िशक्तीकरण र िामाम्र्क िमावेशीकरणका आयामहरू 

(११) र्नशम्क्त व्यवस्र्ा 
(१२) िंस्र्ाको ववकाि र स्र्ावयत्वका आिारहरू । 



 



 

अनिु ची-३ 

(सनयम ४ को उपसनयम (२) र सनयम २० को उपसनयम (२) को खण्ड (क) िाँग िभबम्न्ित) 

आवेदकहरुको वववरण फारामको ढााँचा 

 

सि.
न. 

बारे्को 
नाम,र्र 

बाबकुो नाम, 
र्र 

पसत वा 
पिीको 
नाम, र्र 

आवेदकको 
नाम,र्र 

उमेर ठेगाना पेशा िदस्यले सलन स्वीकार गरेको 
शेयरको वववरण 

िभपकथ  नभबर औठांछाप फोटो र 
फोटोमा पने 
गरर 
िवहछाप 

प्रसतशयेर 
रकम 
रु. 

खररद 
शेयर 
िङ्ख्या 

शेयरको 
र्भमा 
रकम रु. 

दााँ
या 

बााँ
या 

१ 
             

२ 
             

३ 
             

४ 
             

५ 
             

६ 
             

७ 
             

८              

९              



 



 

अनिु ची- ४ 

(सनयम ४ को उपसनयम (२) को खण्ड (ख) िाँग िभबम्न्ित) 

व्यविावयक कायथयोर्नाको ढााँचा 

िंस्र्ाको नामाः 
ठेगानााः 
क. उदे्दश्याः 
१. ...........  ...........  ...........  ...........  ........... 

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

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

ख. कायथहरुाः 

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

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

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

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

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

ग. आगामी तीन वषथपसछको अवस्र्ा प्रिेपणाः 

१. िदस्यता ववस्तार लक्ष्य 

वववरण पवहलो वषथ दोस्रो वषथ तेस्रो वषथ कैवफयत 

• िदस्य (िङ्घ/िंस्र्ा) िङ्ख्या     

- मवहला     

- परुुष 
    

- र्भमा     

•  र्भमा िदस्यमा दसलत 
    

 

२. व्यविावयक िेवा ववस्तार लक्ष्य 



 



 

वववरण पवहलो वषथ दोस्रो वषथ तेस्रो वषथ कैवफयत 

• िदस्य (िङ्घ/िंस्र्ा) िङ्ख्या     

- पररमाण (...........) 
    

- रकम (रु.) 
    

- लािाम्न्वत हनुे िदस्य (र्ना) 
    

• िदस्य (िङ्घ/िंस्र्ा) लाई वस्त ुवा िेवा 
ववक्री 

    

- पररमाण (...........) 
    

- रकम (रु.) 
    

- लािाम्न्वत हनुे िदस्य (र्ना) 
    

•  िदस्यलाई (िंस्र्ाका िदस्य) 
रोर्गारीको अविर सिर्थना 

-प्रत्यि प णथकासलन (र्ना) 

-अप्रत्यि प णथकासलन (वषथमा २०८० 
घण्टाको १ र्नाको वहिाबमा र्भमा 
र्ना) 

 

    

•  िदस्यलाई (िंस्र्ाका िदस्य) लाई 
ऋण िेवा (वावषथक)  

- रकम (रु.) 

- र्ना  

    

• िदस्यलाई (िंस्र्ाका िदस्य) लाई 
बचत िेवा (वावषथक)  

- रकम (रु.) 

- र्ना 

    

 

३. िहकारी गसतववसि ववस्तार लक्ष्य     

वववरण पवहलो वषथ दोस्रो वषथ तेस्रो वषथ कैवफयत 

• िदस्यको म्शिा (वावषथक र्ना) 
    

• गाउाँ/टोल/उपिेत्रीय िदस्य 
बैठकहरु आयोर्ना (वावषथक पटक) 

    



 



 

• िाम दावयक ववकािका योर्नाहरु 
िञ्चालन  

    

४. प ाँर्ीको स्रोत र उपयोग 

वववरण पवहलो वषथ दोस्रो वषथ तेस्रो वषथ कैवफयत 

• आवश्यकता     

- म्स्र्र पुाँर्ीतफथ  (घर, र्ग्गा, कारखाना, 
उपकरण, फसनथचर आदद) 

    

- चाल ुप ाँर्ीतफथ  (मौज्दात मालिामान, 

उिारो ववक्री, नगद मौज्दात आदद) 

    

- ऋण लगानीतफथ      

- र्भमा     

• स्रोत 
    

- शेयर प ाँर्ी     

- र्गेडा कोष 
    

-अन्य (...........) 
    

- िदस्यको बचत (िदस्यलाई ऋण ददन 
मात्र) 

    

र्भमा     

 

५. कायाथन्वयन म्र्भमेवारी बााँडफााँड 

क. िञ्चालक िसमसतको म्र्भमेवारी 

. 

. 
ख. गााँउ/टोल/उपिेत्रीय बैठकको म्र्भमेवारी 

. 

. 
ग. लेखा िपुररवेिण िसमसतको म्र्भमेवारी 

. 



 



 

. 
घ. व्यवस्र्ापन कमथचारीहरुको म्र्भमेवारी 

. 

. 
ङ. प्रत्येक िदस्यको म्र्भमेवारी 

. 

. 
च. कायथयोर्नाबाट िदस्यहरुको र्ीवनमा पने प्रिावका ि चकहरु 

. 

. 
छ. कायाथन्वयन प्रगसतको िसमिा एवं र्वाफदेही स्र्ापना ववसि 

. 

. 



 



 

अनिु ची-५ 

(सनयम ४ को उपसनयम (२) को खण्ड (ग) िाँग िभबम्न्ित) 

िरपाईको ढााँचा 
 

िाई दादै प्रस्ताववत .............. िहकारी िंस्र्ा सल. को तदर्थ िञ्चालक िसमसतका श्री 
......................आगे उक्त िहकारी िंस्र्ा सल. का िदस्यहरूको ............... प्रारम्भिक िेलाको 
समसत ...................... को सनणथय बमोम्र्म प्रसत शेयर रु.१००/- का दरले ............. र्नाबाट 
र्भमा .................... वकिाको हनु र्भमा रकम रु. .......................... (अिरुपी 
......................................मात्र प्रवेश शलु्क रु १००।- का दरले हनु आउने रु................ 
(अिरुपी.................. मात्र) गरी र्भमा रु. ............... (अिरुपी.. ..................... मात्र) 
िहकारी िंस्र्ा दताथ िएपसछ िंस्र्ाको नाममा बैंक खाता खोली र्भमा गने कबोल गरी उक्त रकम 
मैले बमु्झसलई यो िपाथईमा िहीछाप गरी .............................. कायाथलयमा पेि गरेको छु ।  

प्राप्त रकम हाल मेरो............................बैंकमा रहेको ...................... वहिाब नं 
..................... मा र्भमा गरी बैङ्क िौचर दाम्खला गरेको छु । उक्त रकम िंस्र्ा दताथ िई 
सनयमानिुार िंस्र्ाको आफ्नै खाता नखोले िभम चलन नगरी िरुम्ित राख्नछुे र िंस्र्ाको बैङ्क खाता 
खोलेपसछ तत्कालै दाम्खला गनेछु । फरक परेमा कान न बमोम्र्म कारबाही िएमा मेरो मञ्जुरी छ 
।  

नाम  

दस्तखत 

औठाछााँप 

 

दााँया          बााँया  

 

इसत िंवत ्२०....... .िाल ............ मवहना ................ गते ............. रोर् ... शिुम ्। 

 

 



 



 

अनिु ची-६ 

(सनयम ४ को उपसनयम (२) को खण्ड (घ) िाँग िभबम्न्ित) 

तदर्थ िञ्चालक िसमसतका िदस्यहरुको वववरण फारामको ढााँचा 

 

सि.न. बारे्को 
नाम,र्र 

बाबकुो 
नाम, र्र 

पसत वा 
पिीको 
नाम, र्र 

िञ्चालकको 
नाम,र्र 

नागररकता 
नं. 

पद ठेगाना पेशा सनवाथम्चत 
समसत 

बहाल 
रहने 
अवसि 

औठांछाप फोटो र 
फोटोमा पने 
गरर 
िवहछाप  

िभपकथ  
नभबर 

कैवफयत 

१ 
              

२ 
              

३ 
              

४ 
              

५ 
              

६               

७               

८               

९               

१०               

११               



 



 

अनिु ची-७ 

(सनयम ४ को उपसनयम (२) को खण्ड (ङ) िाँग िभबम्न्ित) 

स्व–घोषणा पत्रको ढााँचा 
 

प्रस्ताववत श्री ....................िहकारी िंस्र्ा सल. दताथ गनथ दरखास्त ददने हामी तपसिल बमोम्र्मका 
आवेदकहरुले प्रचसलत काननुिभमत िहकारी िंस्र्ा स्र्ापना गरी आफ्नो आसर्थक–िामाम्र्क उत्र्ान 
गने कायथ कारणबाहेक अन्य कुनै कायथ कारण निएको र देहायमा उम्ल्लम्खत कुरामा िारै् अन्य 
कुनै कुराले िहकारी िंस्र्ाको िदस्यता प्राप्त गरी िेवा उपयोग गनथ अयोग्य निएको स्व–घोषणा 
गदथछौँ । 

हामी आवेदकहरु कोही पसन – 

• यवह प्रकृसतको अन्य िहकारी िंस्र्ाको िदस्य छैनौँ, 
• बैंक ववम्िय िंस्र्ा वा अन्य कुनै िहकारी िंस्र्ा/िंघ/रावष्ट्रय िहकारी बैंकको 

काननुबमोम्र्म कालो िचुीमा परेका व्यम्क्त हैनौँ, 
• यिअम्घ िहकारी िंस्र्ा खोली िदस्यहरुको रकम वहनासमना गरी कारवाहीमा परेका वा 

फरार रहेका व्यम्क्त हैनौँ, 
• िभपम्ि शवुद्धकरणिभबन्िी किरुमा िर्ाय पाएका व्यम्क्त हैनौँ र 

• िहकारी दशथन, सिद्धान्त, मलु्य मान्यता र काननुबमोम्र्म स्वावलभबन र पारस्पाररकताको 
िावनाबाट आफ्नो बहआुयासमक ववकािका लासग यि िंस्र्ाको िञ्चालन गनथ मञ्जुर छौँ । 

उपयुथक्त व्यहोरा ठीक, िाचोँ हो । झठु्ठा ठहरे काननु बमोम्र्म िहुाँला, बझुाउाँला िसन िहीछाप गने 
– 

सि.नं. िदस्यको नाम, र्र नागररकता नं. र 
सलएको म्र्ल्ला 

हालको ठेगाना र 
िभपकथ  नं. 

िहीछाप 

 

१ 
    

२ 
    

३ 
    

 

 



 



 

अनिु ची-८ 

(सनयम ४ को उपसनयम (२) को खण्ड (च) िाँग िभबम्न्ित) 

असिकार प्रत्यायोर्न पत्रको ढााँचा 
 

समसत – २०   ।   । 

श्री दताथ गने असिकारीज्य , 
........................................ । 

ववषय – असिकार प्रत्यायोर्न । 

महोदय,  

 यि प्रस्ताववत ............... िहकारी िंस्र्ा सल. को समसत २०   ।  ।   मा बिेको 
दोस्रो प्रारम्भिक िेलाले गरेको सनणथयानिुार िंस्र्ा दताथ क्रममा प्रचसलत काननुबमोम्र्म प्रवक्रया परुा 
गने सिलसिलामा हाम्रो तफथ बाट ववसनयममा िामान्य र्पघट गरी प्रमाम्णकरण लगायतका आवश्यक 
काम–कारवाही गनथ सनभन दस्तखत नमनुा िएको तदर्थ िञ्चालक िसमसतका ................ श्री 
............... , ................. श्री ................ र ............... श्री .............. िमेतलाई असिकार 
प्रत्यायोर्न गररएको व्यहोरा अनरुोि गदथछौ । सनर्हरुले हाम्रो प्रसतसनसिको रुपमा गरेका िभप णथ 
कामको म्र्भमेवारी सलने गरी हामी मञ्जुर छौँ । 

 

असिकार प्रत्यायोर्न गररएका व्यम्क्तकोाः– 

सि.न. नाम, र्र ठेगाना पद दस्तखत नमनुा 
१ 

    

२ 
    

३ 
    

 

असिकार प्रत्यायोर्न गने आवेदकहरुको वववरणाः– 

सि.न. िदस्यहरुको नाम, र्र ठेगाना िहीछाप 

१ 
   

२ 
   

३ 
   

४    

रस्टव्याः असिकार प्रयायोर्न-पत्रमा आवेदक िबैको वववरण िमावेश गनुथपनेछ । 



 



 

अनिु ची-९ 

(सनयम ५ िाँग िभबम्न्ित 

िंस्र्ा दताथ प्रमाण पत्रको ढााँचा 
 

श्री सिद्धार्थनगर नगरपासलका 
नगर कायथपासलकाको कायाथलय 

लमु्भबनी प्रदेश, िैरहवा, रुपन्देही  

 

िहकारी िंस्र्ा दताथ प्रमाण-पत्र 

 

दताथ नं. : 
 

सिद्धार्थनगर नगरपासलकाको िहकारी ऐन, २०७४ को दफा ६ को उपदफा (१) बमोम्र्म 

....... ... ... ... ... ... लाई िीसमत दावयत्व िएको िहकारी िंस्र्ा 
दताथ गरी स्वीकृत ववसनयमिवहत यो प्रमाण-पत्र प्रदान गररएको छ । 

 

िहकारी िंस्र्ाको वगीकरण: 
दताथ गरेको समसताः 
 

 

       दस्तखताः 
       दताथ गने असिकारीको नाम : 
       दर्ाथ: 
       कायाथलयको छापाः 



 



 

अनिु ची-१० 

(सनयम १० िाँग िभबम्न्ित) 

ववसनयममा उल्लेख गनथपने ववषयहरू 

प्रस्तावना 
१. िंम्िप्त नाम र प्रारभि, 

२. िंस्र्ाको नाम र ठेगाना, 
३. पररिाषा, 
४. उदे्दश्य, 

५. कायथ, 
६. कायथिेत्र, 

७. िंस्र्ाको िदस्य, 

८. िदस्यताको योग्यता, 
९. िदस्यताका लासग सनवेदन र प्रासप्त, 

१०. िदस्यताको अन्त्य, 

११. िदस्यको सनष्ट्कािन, 

१२. िदस्यताबाट रार्ीनामा, 
१३. पनुाः िदस्यता, 
१४. िदस्यको काम, कतथव्य र असिकार, 

१५. िदस्यता खलुा रहने, 
१६. िदस्यता प्रासप्त, पनु प्रासप्त र रार्ीनामा स्वैम्च्छक हनुपुने, 

१७. िेयर पुाँर्ी, 
१८. िदस्य बन्न कभतीमा एक िेयर खररद गनुथपने, 

१९. र्प िेयर खररद गनथ िक्ने, 
२०.िेयर वफताथ वा हस्तान्तरण, 

२१. प्रवेश शलु्क, 

२२. कृसत्रम छेकबार नलगाइने, 
२३.िेयर प्रमाण-पत्र, 

२४. िदस्यको दावयत्व िीसमत हनुे, 
२५. प्रारम्भिक िािारण ििा, 
२६. वावषथक िािारण ििा, 
२७. ववशेष िािारण ििा, 
२८. िािारण ििाको बैठक 



 



 

२९. िािारण ििाको काम, कतथव्य र असिकार, 

३०. िािारण ििाको सनणथय असनवायथ हनुे, 
३१. गाउाँ/टोल/उपिेत्रीय बैठक, 

३२. गाउाँ/टोल/उपिेत्रीय बैठकका कायथहरू, 

३३. गाउाँ/टोल/उपिेत्रीय बैठकको कायथव्यवस्र्ा, 
३४. िञ्चालक िसमसत. 
३५. िसमसतको काम, कतथव्य र असिकार, 

३६. िसमसतको बैठक, 

३७. लेखा िपुररवेिण िसमसत, 

३८. उिरदावयत्व शङृ्गला, 
३९. अध्यिको काम, कतथव्य र असिकार, 

४०. व्यवस्र्ापकको सनयमु्क्त, 

४१. व्यवस्र्ापकको काम, कतथव्य र असिकार, 

४२. ववशेष म्र्भमेवारी, 
४३. कमथचारीको सनयमु्ि तर्ा िेवाका ितथ, 
४४. िंस्र्ाको कोष, 

४५. कोषको िरुिा, 
४६. कोषको उपयोग, 

४७. र्गेडा कोष, 

४८. िंरम्ित पुाँर्ी वफताथ, 
४९. लािांश ववतरण नगररने, 
५०. र्गेडा कोषमा रकम िानुथपने, 

५१. बचत िङ्कलन गनथ िक्ने/निक्ने, 
५२. बचत िङ्कलनमा िीमा, 
५३. ऋण ददन िक्ने, 
५४. ऋण प्रवाहमा िीमा, 
५५. ऋणबाहेकको प्रयोर्नमा बचतको रकम लगाउन नहनुे, 
५६. िािारण ििाको स्वीकृसत सलनपुने, 

५७. िदस्य केन्रीयता, 
५८. स्वार्थ बासिने सनणथयमा िहिासगतामा प्रसतबन्ि, 

५९. कमथचारीिाँगको कारोबारमा सनबथन्िन, 

६०. र्ोम्खम म ल्याङ्कन, 



 



 

६१. कारोबार नगररन,े 

६२. कारोबारको लेखा, 
६३. खाताबही, 
६४. आन्तररक वहिाब र्ााँच, 

६५. वावषथक वहिाब र्ााँच, 

६६. ववद्यतुीय प्रणालीको प्रयोग गदाथ र्ोम्खम म ल्याङ्कन गनुथपने, 

६७. अन्य आिारि त कागर्ात, 

६८. एकीकृत ि चना प्रणालीमा आबद्धता, 
६९. दताथ गने असिकारी वा दताथ गने असिकारीबाट असिकार प्राप्त असिकारीिमि प्रसतवेदन, 

७०. वविीय र्ानकारी एकाइमा प्रसतवेदन, 

७१. िािारण ििामा र्ानकारी गराउनपुने, 

७२. हकवालाको मनोनयन, 

७३. हक दाबी वा नामिारी, 
७४. सनवाथचन, 

७५. शपर् ग्रहण, 

७६. एकीकरण वा वविार्न, 

७७. कायाथन्वयन असिकारी, 
७८. मध्यस्र्ता, 
७९. िमानता र िमता, 
८०. ववसनयम िंशोिन 

८१. िािारण ििाले कायथववसि बनाउन िक्ने, 
८२. व्या्या गने असिकार, 

८३. ऐन, सनयमावलीिाँग बाम्झएकोमा अमान्य हनुे । 

 

 

 

 

 



 



 

अनिु ची-११ 

(सनयम ५३ िाँग िभबम्न्ित) 

ववसनयम िंिोिन म्स्वकृसतको सतन महले फारमको ढााँचा 

श्री दताथ गने असिकारीज्य   

सिद्धार्थनगर नगरपासलका, रुपन्देही ।  

िंस्र्ाको नामाः ....................................................िंस्र्ाको ठेगानााः.............................................................................................. 
िंस्र्ा दताथ नं...............................दताथ िएको कायाथलयाः...................................................................दताथ समसताः................................   

यि .................................िंस्र्ा सल.को ......औ िािारण ििामा उपम्स्र्त कुल िदस्य मध्येबाट बहमुत/िवथिभमतले िंस्र्ाको ववसनयम िंिोिन िभबन्िी 
सनभन प्रस्ताव पाररत िएकोले ववसनयम िंिोिन स्वीकृसतको लागी आवश्यक कागर्ात िवहत सनवदेन पेश गरेका छौं । 

िंस्र्ाको कुल िदस्य िं्या  ..............र्ना  

िािारण ििामा उपम्स्र्त िदस्य िं्या ........र्ना  

िंिोिनको पिमा मत ददने िदस्य िं्या ...........र्ना, ववपिमा मत ददन ेिदस्य िं्या.................र्ना, तटस्र् रहने िदस्य िं्या .........र्ना 
क्र.ि. दफा (उपदफा) ववसनयममा िएको व्यवस्र्ा (िंशोिन गनुथपने) िंशोित िएर हनुे व्यवस्र्ा िंशोिनको कारण/राय 

 

 

    

िञ्चालक िसमसतका पदासिकारीहरुको     स्वीकृत गने पदासिकारीको 
नामाः      दस्तखताः    दस्तखताः 
         नामाः   

         पदाः  

छापाः         कायाथलयको छापाः 
 

आज्ञाले 

तलु्िीराम मरासिनी  

    प्रमखु प्रशािवकय असिकृत  


