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थाहा नगरपा लका सहकार  नयमावल , २०७७ 

सहकार  ऐन, २०७४ को दफा १०० ले दएको अ धकार योग गर  
थाहानगर नगरकायपा लकाको मती २०७७।०८।२४ गतेको नणय 
अनसुार यो नयमावल  वीकृत गरेको छ । 

 

प र छेद–१ 

ारि भक 

१.  संि  नाम र ार भ: (१) यी नयमको नाम “थाहा नगरपा लका 
सहकार  नयमावल , २०७७” रहेको छ । 

(२) यो नयमावल  तु त ार भ हनुेछ । 

२.  प रभाषा: वषय वा स ले अक  अथ नलागेमा यस नयमावल मा,– 
(क) “ऐन” भ ाले थाहा नगरपा लका सहकार  ऐन, २०७४ स झन ु

पछ । 

(ख) “कजा” भ ाले चलअचल स पि  धतो, ब धक वा अ य 
आव यक सरु ण वा जमानत लई वा न लई सहकार  सं थाले 



सद यलाई दएको कजा रकमको साँवा, याज र हजनासमेत 
स झन ुपछ । 

(ग)  “कजा असलु  याया धकरण” भ ाले नयम ५१बमोिजम गठन 
हनुे कजा असलु  याया धकरण स झन ुपछ । 

(घ)  “कजा सूचना के ” भ ाले नयम ४४ बमोिजमको सहकार  
कजा सूचना के  स झन ुपछ । 

(ङ)  “बचत तथा कजा सरु ण कोष” भ ाले ऐनको दफा ५० को 
उपदफा (१) बमोिजमको सहकार  बचत तथा कजा सरु ण 
कोष स झन ुपछ । 

(च)  “ विश कृत सहकार  संघ” भ ाले ऐनको दफा ३ को उपदफा 
५ बमोिजम गठन हनुे सहकार  संघ स झन ुपछ । 

(छ)  “ यव थापक” भ ाले सहकार  सं थाको यव थापक स झन ु
पछ र सो श दले महा ब धक वा मखु कायकार  अ धकृत 
समेतलाई जनाउँछ । 

(ज)  “सं थागत पूँजी” भ ाले सं था वा संघको प छ लो आ थक 
वषको जगेडा कोष र घाटा पू त कोषको रकम स झन ुपछ  

(झ) “प रवार” भ ाले सहकार  स थाका सद यको प त वा प ी, 
छोरा, बहुार , छोर , धमपु , धमपु ी, बाब,ु आमा, सौतेनी आमा र 
आफुले पालनपोषण गन दाज,ु भाउज,ु बहुार , दद , ब हनी स झन ु
पछ । 

(ञ)  “बचत” भ ाले सद यले सहकार  सं थामा ज मा गरेको रकम 
स झन ुपछ। 

(ट)  “म ालय” भ ाले सहकार  सं था स ब धी हेन देश म ालय 
स झन ुपछ र सो श दले सहकार  वषय हेन संघीय म ालय 
समेतलाई जनाउछ।  

(ठ)  “साधारणसभा” भ ाले सहकार  सं थाको साधारणसभा स झन ु
पछ। 

(ड)  “शेयर” भ ाले सहकार  सं थाको शेयर पूजँी स झन ुपछ। 

(ढ)  “स ालक” भ ाले स म तको पदा धकार  स हतको सद य 
स झन ुपछ। 



(ण)  “सद य” भ ाले सहकार  सं थाको सद यता ा  गरेका यि  
स झन ुपछ। 

(त)  “स म त” भ ाले नयम बमोिजम स ालक स म त स झन ुपछ 
र सो श दले लेखा स म त र अ य उपस म त जनाउँछ। 

 

प र छेद–२ 

सं था गठन, दता तथा स ालन स ब धी 
३.  सं थाको गठन: (१) ऐनको दफा ३ को उपदफा (३) बमोिजम 

पेशागत संगठनका आधारमा सं था गठन गदा देहायका शतह  पूरा 
भएको हनु ुपनछ:– 
(क)  च लत कानून बमोिजम दता भएको पेशागत संगठनका 

सद यह  मा  सद य हनु ुपन, 

(ख)  सं थाको काय े  बढ मा एक िज ला हनु ुपन, 

(ग)  एक िज लामा एकमा  आ नो पेशागत ारि भक सं था गठन 
भएको हनु ुपन। 

(२) सं था दता गदा स बि धत पेशागत संगठनको सफा रस संल न 
गन ुपनछ। 

(३) एकसय जनाभ दा कम कमचार , िश क वा ा यापकह  
कायरत रहेको कायालयमा सं था गठन गदा य तो कायालयमा 
क तीमा तीस जना थायी दरव द  वीकृत भई थायी 
दरव द मा कायरत रहेको हनु ुपनछ । 

(४) उप नयम (३) बमोिजम व ालय, व व ालय वा संग ठत 
सं थाको आधारमा गठन हनुे सं थामा ा यापक, िश क वा 
कमचार समेत सदर य हनु स नेछन ्। 

(५) ब ालय, व व ालय वा स ठत सं थामा कायरत ा यापक, 

िश क वा कमचार  यस नयम बमोिजम गठन हनुे एकै 
कृ तको कुनै एकमा  सं थाको सद यता लन स नेछ । 

(६) यस नयम बमोिजम दता भएका सं थाह ले देहायका कायह  
मा  गन स नछेन:्– 



(क)  सद यह बाट व नयममा तो कएको सीमास म मा सक बचत 
स लन गन, 

(ख)  ख ड (क) बमोिजम स लत बचत रकम सद यह लाई ऋण 
तथा सापट को पमा प रचालन गन, 

(ग)  सद यह को बौ क वकास, कला एवं सा ह यका े मा 
रचना मक काय गन । 

(७) यस नयम बमोिजमका सं थाको गठन तथा अ य यव था 
म ालयबाट वीकृत काय व ध बमोिजम हनुेछ । 

४.  सं था वा संघ दताको दरखा तको ढाचँा र पेश गनपुन ववरणः 
(१) ऐनको दफा ५ को उपदफा (१) बमोिजम मखु अ धकार  
वा मखु अ धकार बाट अ धकार ा  अ धकार सम  सं था वा 
संघ दता गन अनसूुची-१ को ढाँचामा नगरपा लकाले तोकेको 
द तरु संल न गर  दरखा त दन ुपनछ । 

(२) उप नयम (१) बमोिजम सं था वा संघ दताका ला ग दरखा त 
दँदा ऐनको दफा ५ को उपदफा (२) को ख ड (ख) 
बमोिजमको तवेदन अनसूुची–२ को ढाँचामा र ख ड (ग) 
बमोिजमको ववरण अनसूुची–३ को ढाँचामा दरखा त साथ पेश 
गन ुपनछ । 

(३) उप नयम (१) बमोिजम सं था दताका ला ग दरखा त दँदा 
ऐनको दफा ५ को उपदफा (२) मा उि लिखत कागजातका 
अ त र  देहायका ववरणह  समेत संल न गन ुपनछ:– 

(क)  ारि भक भेलाका नणयह , 

(ख)  अनसूुची–४ को ढाँचामा यावसा यक काययोजना, 
(ग)  अनसूुची–५ को ढाँचामा सद यबाट शेयर पूजँी तथा वेश 

शु कबापत स लत रकमको भरपाई, 

(घ)  अनसूुची–६ को ढाँचामा तदथ स ालक स म तका सद यह को 
ववरण, 

(ङ)  अनसूुची–७ को ढाँचामा व–घोषणा प , 

(च)  अनसूुची–८ को ढाँचामा अ धकार यायोजन प , 



(छ)  आवेदकह ले वभागले तोके बमोिजम क तीमा एक दवसीय 
पूव सहकार  िश ा ा  गरेको माण प , 

(ज)  आवेदकह को नेपाल  नाग रकता माण–प  वा रा य 
प रचयप को त ल प, 

(झ)  पेशागत संगठनका आधारमा दता हनुे सं थाको हकमा य तो 
पेशागत संगठनको आव ताको प रचयप को त ल प, 

(ञ)  सं थाको काय े भ  बसोबास गरेको पु ी हनुे कागज माण, 

(ट)  आवेदकह  येकले सं थाको काययोजना बमोिजमको सेवा 
उपयोग गन आधार । 

(४)  उप नयम (१) बमोिजम संघ दता गन दरखा त दँदा दरखा त 
साथ देहायका कागजात तथा ववरण संल न गन ुपनछ:– 

(क)  उप नयम (३) को ख ड (क), (ख), (घ) र (च) मा उि लिखत 
कागजात, 

(ख)  शेयर पूजँी तथा वेश शु कबापत सद यह बाट स लत रकम 
बै  वा व ीय सं था स ब धी च लत कानून 
बमोिजम ‘क’वगको ईजाजत ा  बै मा खाता खोल  रकम 
ज मा गरेको बै  भौचर, 

(ग)  अनसूुची–९ बमोिजम आवेदक सं था वा स को ववरण, 

(घ)  के य वषयगत सहकार  स को हकमा रा य सहकार  
महासंघको सफा रस । 

(५)  सरकार  बक दता गन दरखा त दँदा देहायका ववरण संल न 
गन ुपनछ:– 

(क)  अनसूुची–९ को ढाँचामा नयम ५ मा उि लिखत यूनतम स या 
पु ने आवेदक सं था वा संघको सद य स या, शेयर पूजँी, 
सं थागत पूजँी र व ीय अव था खु ने ववरण, 

(ख)  उप नयम (२) का साथै उप नयम (३) को ख ड (क), (ख), 
(घ), (च) र उप नयम (४) को ख ड (ख) मा उि लिखत 
कागजात । 

५.  बचत तथा ऋण सहकार  सं था दताको मापद ड: (१) 
महानगरपा लका वा उपमहानगरपा लकाको येक वडामा रहेको 



जनसं याका आधारमा येक पाँच हजार जनसं यामा एउटा सं थामा 
नब ने गर , नगरपा लकाको हकमा येक दईु हजार जनसं यामा 
एउटा सं थामा नब ने गर  र गाउँपा लकाको हकमा येक पाँच 
सय जनसं यामा एउटा सं थामा नब ने गर  बचत तथा ऋणको मु य 
कारोबार गन सं था दता ग रनेछ। 

(२) उप नयम (१) बमोिजम सं थाको सं या नधारण गदा 
महानगरपा लका तथा उपमहानगरपा लकामा िज ला भ  
काय े  सी मत भएका तथा वडा े  भ  कायालय रहेका 
र गाउँपा लका वा नगरपा लकाको हकमा स बि धत 
गाउँपा लका वा नगरपा लका भ  काय े  सी मत भएका 
छमेक वा बसोबासको साझा ब धनमा दता ग रएका बचत 
तथा ऋणको मु य कारोबार गन सं थाह को मा  आधार 
लइनेछ । 

(३) उप नयम (१) र (२) बमोिजमको मापद डभ दा बढ  भएका 
बचत तथा ऋणको मु य कारोबार गन सं थाह  तीन वष भ  
नयम ३९ बमोिजम एक करण भइस न ुपनछ । 

६.  दताको ाथ मकता: संघको दताका ला ग एकभ दा बढ  नवेदन परेमा 
र तपूवक दता भएको प हलो नवेदनलाई ाथ मकता दइनेछ  

७.  दता माण प : (१) ऐनको दफा ६ बमोिजम दता भएको सं था वा 
संघलाई नगरपा लकाका मखु अ धकार  वा मखु अ धकार बाट 
अ धकार ा  अ धकार ले अनसूुची–१२ को ढाँचामा दताको माण–

प  दन ुपनछ । 

(२) यस नयमावल मा अ य  जनुससकैु कुरा लेिखएको भएताप न 
कुनै एक थानीय तहमा मा  काय े  भएको सं था भए य तो 
काय े  रहेको थानीय तहको कानून बमोिजम तथा एक भ दा 
बढ  थानीय तहका काय े  भएको सं था भए स बि धत 
देशको कानूनबमोिजम र अ तर देश काय े  भएको सं था 

भए संघमा ऐन र यस नयमावल  बमोिजम दता हनु ुपनछ । 



८.  सहकार  सं थाको काय े : (१) ऐनको दफा ९ बमोिजम सं थाको 
काय े  सद यको सीप, पेशा र कृ त समेतबाट फरा कलो े  
आव यक पन देिखए एक थानीय तहस म काय े  हनुेछ। 

(२) उप नयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न ता वत 
काय े को कुनै वडामा सं थाका आवेदकह को बसोबास 
नभए य तो वडा काय े मा समावेश ग रने छैन  

(३) ऐनको दफा ९ को उपदफा (२) बमोिजम काय े  व तार 
गदा देहायको वशेष यावसा यक आव यकताको आधार लन ु
पनछ:– 

(क)  उ पादनको संकलन, स य, शोधन सु वधाका ले यूनतम 
आयतन (भो यमु) कायम गन आव यक भएको, 

(ख)  नि त भौगो लक े स म मा  उ पादन े  कायम भएको, 
(ग)  सँचाइ सु वधा, ा व धक रेखदेख, रोग या ध नय णका ले 

उपयु  एकाई कायम गन ुपन भएको, 
(घ)  सेवाको माग, त इकाई लागत, स ालन खच, यव थापक य 

रेखदेख, ि थर स पि को उपयोग समेतबाट काय े को व तार 
आव यक भएको । 

तर सं थाको मौजदुा काय े मा सद यता एवं 
यावसा यक सेवा व तारको मना सव तर हा सल नभएस म 
य तो सं थाको काय े  व तार गन ुहुँदैन । 

(४) ऐन तथा यस नयमावल  बमोिज सं थाको काय े  व तार गदा 
देहायको या पूरा गन ुपनछ:– 

(क)  मौजदुा काय े मा सं थाको सद यता एवं सेवा व तारको 
लेखाजोखा ग रएको, 

(ख)  थप ग रने काय े  सं थाको सेवा माग भएको, 
(ग)  ऐनको दफा २२ उपदफा (१) वपर त दोहोरो सद यता हनुे 

अव था नरहने सु नि त ग रएको, 
(घ)  व नयम संशोधनको या पूरा भएको । 

(ङ)  सद य स बि धत काय े  भ  बसोबास गरेको सु नि त हनु ु
पनछ , 



(च)  काय े  व तार गदा सं थाको यवसा यक स मता, सद यले 
पाउने सेवाको गणु तर र प रमाण स हतको काययोजना पेश 
गन ुपनछ । 

(च)  नगरभर काय े  व तार गनका ला ग सं था संचालनमा 
आएको कि तमा प न ५ आ थक वष परुा भएको हनु ुपनछ  

(छ)  लेखा पर ण तवेदन र स बि धत कागजातबाट 
नगरपा लकाले जार  गरेको ऐन नयम मापद ड बमोिजम 
संचालन भएको, सं थाको कारोवार उ कृ  रहेको, सद य 
सं यामा उ ले य बृ  भएको र नर तर मनुाफामा संचालन 
भएको मािणत हनु ुपनछ। 

(ज)  च लत सहकार  ऐन, नयम र नगरपा लकाले जार  गरेको 
मापद ड र नदशनह को पालना गरेको ववरणलाई सं थाको 
नर ण तवेदनबाट पु  हनु ुपनछ । 

(झ)  करको दायरा भ  पन सहकार  सं थाले आ त रक राज व 
कायालयवाट थायी लेखा न बर लएको र नयमानसुार कर 
दा य व फरफारक गरेको हनु ुपनछ । 

(ञ) काय े  व तार गन साधारण सभाबाट वीकृत भएको हनु 
पनछ । 

(ट)  नगरभर काय े  व तार गन सं थाको शेयर सद य सं या 
६०० भ दा बढ  भएको हनु ुपन पनछ । 

(५) ऐन ार भ हुँदाका बखत स ालनमा रहेका सं थाह को कय े  
कायम गन योजनको ला ग य ता सं थाह ले पेश गन काय 
स ालन तवेदनमा ऐनको दफा ९ को उपदफा (६) मा 
उि लिखत ववरणह का साथै देहायका ववरणह  समेत 
संल न गन ुपनछ:– 

(क)  मौजदुा काय े मा सं थाको शाखा कायालय, सेवा के  वा 
स पक के  अनसुारको स ालन खच, कारोबार र नाफा 
नो सानको ववरण, 

(ख)  मौजदुा काय े को देश, िज ला, थानीय तह र वडा अनसुार 
सद यह को नाम, थर, ठेगाना, शेयर र बचतको ववरण, 



(ग)  मौजदुा काय े मा सं थाले स ालन गरेका उझोग, लगानी र 
यावसा यक सेवा सु वधाह को देश तर, िज ला तर, थानीय 
तह र वडा अनसुारको ववरण । 

(६) ऐनको दफा ९ को उपदफा (७) को ख ड (क) बमोिजम 
सहकार  सं थाको मौजदुा काय े भ को देश, िज ला, 
थानीय तह र वडा भ को काय े  घटाउने नदशन दँदा 
िझ ने काय े भरको ज मा सद य सं याको प  तशतभ दा 
कम सद य सं या भएको हनु ुपनछ । 

(७) ऐनको दफा ९ उपदफा (७) को ख ड (ख) बमोिजम सहकार  
सं थाको मौजदुा काय े  भ को देश, िज ला, थानीय तह 
र वडा भ को काय े  घटाउने नदशन दँदा िझ कने 
काय े  भरको ला ग पाँच करोड पैया वा ज मा कारोबारको 
प  तशतम ये जनु घट  हु छ सो भ दा कम यावसा यक 
सेवा स ालन भएको हनु ुपनछ । 

१०. सहकार  सं थाको काय े  पनु नधारण: 
(१) नगरपा लका भर काय े  वीकृत भै संचालनमा रहेका 

सं थाह ले तीन आ थक वष भ  संचालन गरेको यवसायको 
कूल कारोबारको क तीमा एक तशत भ दा बढ  येक 
काय े मा कारोबार गन ुपनछ । 

(२) यस नयम लाग ुहनु ुपूव दता भै सचालनमा रहेका सहकार  
सं थाह ले यो नयम लाग ुभएको तीन वष भ  उप नयम (१) 
वमोिजम कारोबार गन ुपनछ । 

(३) उप नयम (१) र (२) बमोिजमको कारोबार नगरेका सहकार  
सं थाह लाई दता गन अ धकार ले काय े  पनु नधारण गन 
नदशन दन स नेछ । 

(४) उप नयम (३) बमोिजम नदशन पाएका सहकार  सं थाले एक 
वष भ  सं थाको बा षक साधारणसभा वा वषशे 
साधारणसभाको कूलसद य सं याको बहमुत सद यको 
उपि थ तमा काय े  पनु नधारण गन नणयको मािणत 



त लपी संल न गर  दता अ धकार  सम  दरखा त दन ु
पनछ । 

११. सहकार  सं थाको काय े  वभाजन: नगरपा लका भर काय े  
वीकृत भै संचालनमा रहेका एउटै सहकार  सं थाले धेरै भौगो लक 
े  ओगट  धेरै सं यामा सद यता बतरण गरेको कारण 
यव थापन गन क ठनाइ परेको र साधारणसभा स प  गन समेत 
सम या परेको अव थामा काय े को बभाजन गर  था नयकरण 
गन यालाई अवल वन गन स नेछ । 

प ीकरण: यस उप नयमको योजनको ला ग 
“कारोबार” भ ाले सं था वा संघले स ालन गरेको यावसा यक 

याकलापह मा प छ लो आ थक वषस म प रचा लत बचतको 
दा य व र प छ लो आ थक वषको सद यता वतरण, ख रद वा 
ब  कारोबारको जोड स झन ुपछ । 

१२. सं था वा संघको वग करणः (१) वषयगत आधारमा सं था वा 
संघको वग करण देहाय बमोिजम हनुेछ:– 

(क) उ पादक सं था वा संघ: कृ ष, दु ध, िचया, कफ, ऊख,ु जनुार, 
सपुार ,, जडीबटु , बीउ बजन, मौर पाल, तरकार  तथा फलफुल, 

पशपु छ पालन र माछापालनका वषयगत र अगवुाबाल  एवं 
उ पादनको योजनासमेतका आधारमा अ य उ पादनमूलक 
सं था वा य तो सं थाह को हत व नका ला ग गठन 
भएका संघ । 

(ख)  उपभो ा सं था वा संघ: उपभो ा भ डार, वझतु, स ार र 
वा यका वषयगत र ाथ मक आव यकता एवं सेवाको 
योजनासमेतका आधारमा अ य उपभोगज य सं था वा य ता 
सं थाह को हत व नका ला ग गठन भएका संघ  

(ग)  व ीय सं था वा संघ: बचत तथा ऋणको मा  कारोबार 
गन सं था वा य तो सं थाह को हत व नका ला ग 
गठन भएका संघ । 

(घ)  मक सं था वा संघ: ह तकला, खाझ प रकार, गैरखा  
औझो गक उ पादन, भोजनालय र म करारका वषयगत र 



सीप वा मको वशेषता एवं वरोजगार को योजना लगायत 
अ य ममा आधा रत सं था वा य ता सं थाह को हत 
व नका ला ग गठन भएका संघ । 

(ङ)  बहउु े यीय सं था वा संघ: उ पादन, उपभोग, व ीय र म 
वा सीपमा आधा रत वरोजगार का सेवासेमत स ालन गन 
बहउु े यीय सं था वा य ता सं थाह को हत व नका 
ला ग गठन भएका संघ । 

(२) उप नयम (१) को ख ड (क), (ख) र (ग) मा उि लिखत 
वषयमा विश करण, आम चलन र अ यासको वकास म 
समेतको आधारमा नेपाल सरकारले नेपाल राजप मा सचुना 
काशन गर  तोकेका थप वषयह  । 

(३) संघको वग करण देहाय बमोिजम हनुेछ:– 
(क)  उप नयम (१) को ख ड (क), (ख), (ग) र (घ) मा 

उि लिखत वषयका वषयगत िज ला, देश र के य 
संघह , 

(ख)  उप नयम (१) को ख ड (ङ) मा उि लिखत बहउु े यीय 
िज ला, देश र के य संघ, 

(ग)  िज ला र देश सहकार  संघह , 

(घ)  विश कृत संघह  र 
(ङ)  रा य सहकार  महासंघ । 

तर यसमा लेिखएको कुनै कुराले ारि भक तहमा 
उप नयम (१) बमोिजम अ य सं थाह  गठन गन बाधा पन 
छैन । 

(४) सहकार  बकको वग करण नेपाल रा  बकले तोके बमोिजम 
हनुेछ । 

१३. वषय प रवतन स ब धी यव था: (१) कुनै सहकार  सं थाका 
सद यह ले आ नो यावसा यक आव यकताको आधारमा दता 
हुँदाको बखत वषय प रवतन गन चाहेमा साधारणसभामा कायम 
रहेको कूल सद य सं याको बहमुतबाट नणय गराई सोह  बमोिजम 



सं थाको व नयममा समेत संशोधन गर  वीकृ तको ला ग अ धकार 
ा  अ धकार सम  नवेदन दन ुपनछ । 

(२) उप नयम (१) बमोिजम वषय प रवतनको ला ग व नयम 
संशोधन गदा च लत ऐन तथा यस नयमावल को अ धनमा 
र ह म ालयबाट नधा रत शत र काय व ध पूरा भएको हनु ु
पनछ । 

(३) उप नयम (१) बमोिजम कुनै नवेदन ा  भएमा अ धकार 
ा  अ धकार ले आव यक जाँचबझु गर  संशोधन ग रएको 
व नयम वीकृत गन ुपनछ। 

१४.  कारोबार, यवसाय, उझोग वा प रयोजना स ालनका आधार: (१) 
ऐनको दफा १२ को उपदफा (५) बमोिजम एकै वा फरक 
कृ तका दईु वा दईुभ दा बढ  सं था वा संघले अ तर सहकार  

सहयोगको भावनाले संयु  वा साझेदार मा आ नो उ पादन वा 
सेवाको बजार करण गन चाहेमा देहायबमोिजमका आधारमा 
कारोबार, यवसाय, उझोग वा प रयोजना स ालन गन स नेछन:् 
(क) स बि धत सं थाका सद यह को आव यकतामा आधा रत 

उ पादनको मू य ऋँखला, व , बजार पहुँच वा नयात 
ब धको योजन हनुपुन, 

(ख)  ता वत कारोबार, यवसाय, उ ोग वा प रयोजनाको 
वा म व, ोत प रचालन, स ालन व ध, सद यह को 
लोकताि क नय ण णाल , तफल वतरण लगायत 
यावसा यक तावनाको व ततृ परेखा तयार ग रएको 
हनुपुन, 

(ग)  ख ड (ख) बमोिजमको तावना, स ब  सं थाह  
येकको साधारण सभामा कायम रहेको कूल सद य 

सं याको बहमुतबाट पा रत भएको हनुपुन, 

(घ)  ख ड (ग) बमोिजम पा रत तावना संयु  पमा वा 
साझेदार मा काया वयन गन स ब धमा स ब  सं थाह बीच 
क तीमा पाँच वषको करार ब दोब त भएको हनुपुन, 



(ङ)  ता वत संयु  वा साझेदार  कारोबार, यवसाय, उझोग वा 
प रयोजना स भा यता अ ययनबाट स भा य देिखएको 
हनुपुन, 

(च)  च लत कानून बमोिजम थानीय तह वा अ य नकायमा 
ता वत संयु  वा साझेदार  यवसाय दता गनपुन भए सो 

बमोिजम दता ग रएको हनुपुन, 

(छ)  ता वत संयु  वा साझेदार  यवसाय स ालन गन च लत 
कानून बमोिजम कुनै नकायबाट अनमु त प , वीकृ त वा 
इजाजत प  लनपुन भए सो बमोिजम अनमु त, वीकृ त वा 
इजाजत लएको हनु ुपन । 

(२) उप नयम (१) बमोिजमको काय स प  गर  स बि धत सं था 
वा संघले त स ब धी स पूण कागजात संल न राखी मखु 
अ धकार  वा मखु अ धकार बाट अ धकार ा  
अ धकार सम  नवेदन दन ुपनछ । 

(३) उप नयम (२) बमोिजम ा  नवेदन उपर मखु अ धकार  
वा मखु अ धकार बाट अ धकार ा  अ धकार ले प  
दन भ  आव यक जाँचबझु गर  संयु  वा साझेदार मा 
कारोबार, यवसाय, उझोग वा प रयोजना स ालन गन 
जानकार  दनेछ । 

(४) उप नयम (३) बमोिजम अनमु त दएको जानकार को मखु 
अ धकार  वा मखु अ धकार बाट अ धकार ा  अ धकार ले 
सो को छु ै अ भलेख रा  ुपनछ । 

(५) यस नयम बमोिजम अनमु त पाएको संयु  वा साझेदार मा 
कारोबार, यवसाय, उझोग वा प रयोजना स ालन गन सं था 
वा संघले तोकेको ढाँचामा नय मत पमा ग त ववरण र 
वा षक लेखापर ण तवेदन पेश गन ुपनछ । 

१५.  उ पि को माण प  जार  गन या र आधार: (१) सं था वा 
संघले उ पादन गरेका ब तहु को उ पि को माण प  जार  गन 

या र आधार देहाय बमोिजम हनुेछ:– 



(क) नधा रत अनपुातमा मू य अ भवृ  गरेको सु नि तता 
स बि धत उ पादक सं था वा संघको संय बाट ग रएको 
हनुपुन, 

(ख)  स बि धत उ पादक सं था वा संघबाट उ पा दत ब तकुो 
गणु तर सु नि त गन आव यक काय व ध, जनशि  वकास 
तथा गणु तर पर ण संय  थापना ग रएको हनुपुन, 

(ग)  उ पादनमा यु  व धको अवल बन सु नि त गन 
नधा रत काय व ध ( यानअुल), सद य िश ण, अ भलेख 
लगायतका नधारकह  पेिश फकेशन) को प रपालना हनुे 
गर  स बि धत सं था वा संघबाट आव यक संय  र 

याह  था पत ग रएको हनुपन, 

(घ)  स बि धत उ पादक सं था वा संघबाट उ पा दत व तकुो 
प रमाण, समय र थलको अ भलेख एवं माणीकरण गन 
भरपद  प त लागू ग रएको हनुपुन । 

(२) स बि धत वषयगत के य संघको सफा रसमा रा य 
सहकार  महासंघले उ पि को माण प  जार  गन स नेछ 
। 

(३) उप नयम (२) बमोिजम उ पि को माण–प  जार  गदा 
रा य सहकार  महासंघले नेपाल सरकारको स बि धत 
नकायको मागदशन पालना गन ुपनछ । 

(४) उप नयम (२) बमोिजम उ पि को माण–प  जार  गन 
कायलाई यवि थत बनाउन रा य सहकार  महासंघले 
थलगत पर ण लगायतका कायह  समेत गन गर  
उप नयम (३) को अधीनमा रह  आव यक काय व ध बनाई 
लागू गन स नेछ र य तो काय व ध सावज नक पमा 
काशन गनपुनछ । 

१६.  सहकार  सं थाको व नयम: सहकार  सं थाले व नयम बनाउँदा 
अनसूुची–१३ मा उि लिखत वषयह  समावेश गन ुपनछ । 

 

प र छेद–३ 



सद यता 
१७.  संघको सद यता: ऐनको दफा २० को उपदफा (१) बमोिजम 

संघको सद यता लँदा देहायको या परुा गन ुपनछ:– 
(क) वषयगत सहकार  संघको हकमा नयम ११ को उप नयम 

(१) मा उि लिखत एकै तहको वषयगत संघमा दोहोरो नपन, 

(ख)  स बि धत संघको व नयममा उि लिखत आधार र या 
पूरा भएको । 

१८.  सद यताको समा : (१) ऐनको दफा २३ को उपदफा (१) को 
ख ड (ख), (ग) र (घ) बमोिजम कुनै सद यको सद यता 
समा  गदा देहायको शत पूरा भएको हनुपुनछ:– 
(क) स बि धत सद यको सद यता समा को आधारस हतको 

जानकार  सं थामा ा  भएको वा सं थाको अ भलेखबाट 
देिखएको हनुपुन, 

(ख)  स बि धत सद यको सद यता समा का स ब धमा 
स ालक स म तले उपस म त गठन गर  छान बन गराई सो 
को तवेदन लएको हनुपुन, 

(ग)  सद यता समा  ग रने स बि धत सद यलाई ख ड (ख) 
बमोिजमको उपस म तले आ नो सफाइ पेस गन मना सब 
मा फकको मौका दइएको हनुपुन, 

(घ)  स बि धत सद यको सद यता समा  गन स ब धमा 
स ालक स म तको नणय भएको हनुपुन । 

(२) उप नयम (१) को ख ड (घ) बमोिजम स ालक स म तले 
गरेको नणयमा िच  नबु ने सद यले मखु अ धकार  वा 
मखु अ धकार बाट अ धकार ा  अ धकार सम  उजरु  

गन स नेछ र त स ब धमा य तो अ धकार ले गरेको 
नणय अि तम हनुेछ । 

(३) उप नयम (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न 
ऐनको दफा २२ को उपदफा (१) बमोिजम दोहोरो 
सद यता भए, नभएको स ब धमा सं थाले आ ना 



सद यह लाई यो नयमावल  ार भ भएको म तले तीन 
म हना भ  व–घोषणा गन सूचना दन ुपनछ । 

(४)  उप नयम (३) बमोिजम ा  सूचनाका आधारमा ऐनको दफा 
२२ को उपदफा (१) वपर त दोहोरो सद यता भएको 
सद यको हकमा नजले चाहेको सं थाले सद यता कायम 
राखी अ य सं थाले ऐनमा नधा रत याद भ  य तो 
सद यको सद यता अ य गन ुपनछ । 

(५) यस नयममा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न मखु 
अ धकार  वा मखु अ धकार बाट अ धकार ा  अ धकार ले 
नर ण वा अनगुमनको गदा वा अ य कुनै मा यमबाट 
ऐनको दफा २२ को उपदफा (१) वपर त कुनै सद यको 
दोहोरो सद यता रहेको देिखएमा सद यले चाहेको कुनै एक 
मा  सं थाको सद यता कायम गर  अ य सं थाको सद यता 
खारेज गन नदशन दन स नेछ र सोह  नदशन बमोिजम 
स बि धत सं थाले य तो सद यको सद यता समा  गन ु
पनछ । 

 

प र छेद–४ 

साधारण सभा 
१९.  साधारणसभा स ब धी वशषे यव था: (१) ऐनको दफा २९ को 

उपदफा (६) मा उि लिखत सद य सं या भएको सं थाको 
साधारणसभा एकै थानमा गन असु वधा हनु े देखी स म तले 
साधारणसभाको ला ग तय भएका समान काय सूचीउपर छलफल 
गन साधारणसभा बोलाउन स नेछ । 

(२) उप नयम (१) बमोिजम बोलाइएको साधारणसभामा स ालक 
तथा लेखा सपुर वे ण स म तका सद यको उपि थ तमा 
उप नयम (६) बमोिजमको ईकाइमा रहेका बहमुत 
सद यह को उपि थ तमा य तो साधारण सभाको ला ग तय 
भएका समान कायसूचीउपर छलफल गर  क तीमा बहमुत 



सद यको नणय मािणत गन व नयममा उ लेख भए 
बमोिजमको सं यामा त न ध छनौट गन ुपनछ । 

(३) उप नयम (२) बमोिजम छनौट भएका त न धह ले साधारण 
सभाको अि तम नणय मािणत गन स ने छन ् 

(४) उप नयम (३) बमोिजम साधारण सभाको अि तम नणय 
मािणत गन छनौट भएका त न धह बीच मतै ता हनु 

नसकेमा उपि थत त न ध को बहमुतबाट भएको नणय 
बमोिजम हनुेछ । 

(५) उप नयम (१) बमोिजम हनुे साधारणसभाको बैठक देहाय 
बमोिजम गराउन ुपनछ:– 

(क) सं थाको काय े लाई व भ  एकाइमा सद य सं याको 
आधारमा वभाजन गन, 

(ख)  स बि धत एकाइमा रहेका सद य सं याको आधारमा 
त न ध सं या य कन गन, 

(ग)  य कन भएको सं याको आधारमा त न ध चयन गन, र 
(घ) साधारणसभाको समान काय सूचीमा एकाइमा रहेका सद यह  

बीच छलफल गन र एकाइमा रहेका सद यह को धारणाको 
त न ध व चयन भएका त न धले गन । 

(६) उप नयम (१) बमोिजम हनुे साधारणसभाको बैठकमा 
सहभा गता स ब धी अ य यव था व नयममा भएको 
यव था बमोिजम हनुेछ । 

२०. स म तको बैठक: (१) स म तको बैठक अ य ले तोकेको म त, 
समय र थानमा सिचवले बोलाउनेछ । 

(२) स म तको बैठक आव यकता अनसुार मा ब नेछ । 

तर दईु बैठकबीचको अव ध पता लस दनभ दा बढ  हनु ुहुँदैन 
। 

(३) बैठकको अ य ता स म तको अ य ले, नज उपि थत नभएमा 
उपा य ले गनछ । 



(४) उप नयम (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न के य 
ववषयगत सहकार  संघ र रा य सहकार  महासंघको दईु 
बैठक बीचको अव ध तीन म हनास म हनु स नेछ । 

(५) उप नयम (२) र (४) को अव ध भ  बैठक नबोलाइएमा 
बहमुत सद यले ह ता र गर  बैठक बोलाउन अ य  सम  
लिखत अनरुोध गन स नेछन ्र य तो अनरुोध ा  भएमा 
अ य ले सात दन भ  बैठक बोलाउन ुपनछ  

(६) उप नयम (५) बमोिजम बैठक नबोलाइएको अव थामा बहमुत 
स ालक सद यह  उपि थत भई स ालक स म तको बैठक 
बोलाउन स नेछन ्। 

(७) उप नयम (६) बमोिजम बोलाइएको बैठकको अ य ता 
उपि थत स ालकह म येबाट च ुनएको स ालकले गनछ  

(८) स म तको बैठकको नणय अ य ता गन यि का साथै 
बहमुत स ालकबाट मािणत गन ुपनछ । 

(९) स म तको बैठकको गणपूरक सं या स म तको त काल कायम 
रहेको कूल सद य सं याको बहमुत सद य सं या हनुेछ । 

२१. साधारण सभाको तवेदन: (१) येक सहकार  संघ वा सं थाले 
साधारण सभा हनु ुभ दा १५ दनअिघ साधारणसभा हनुे थान, म त 
र साधारण सभाको छलफलका वषयमा सद यह लाइ जानकार  
दन ुपनछ । 

(२) येक सहकार  संघ वा सं थाले साधारणसभा भएको ३ म हना 
भ साधारण सभाको उपि थ त ववरण, सभाले गरेको नणय 
स हतको तवेदन दता अ धकार  सम  पेश गन ुपनछ । 

२२. स म तको काम, कत य र अ धकार: ऐनको दफा ३२ मा उि लिखत 
काम, कत य र अ धकारका अ त र  स म तको काम, कत य र 
अ धकार देहाय बमोिजम हनुेछ:– 
(क)  सं थाको सम  कायस ालनमा सद यह को रचना मक 

सहभा गता सु नि त गन, 

(ख)  सद यह लाई नय मत पमा सहकार  िश ा दान गन 
यव था मलाउने, 



(ग)  ऐन तथा यस नयमावल  बमोिजम हनुे नर ण, अनगुमन 
कायमा सहयोग प¥ुयाउनकुा साथै ा  नदशनह को 
काया वयनको यव था मलाउने, 

(घ)  लेखा सपु रवे ण स म तबाट ा  सझुावह  काया वयन गन, 

गराउन,े 

(ङ)  सं थाको कायस ालनमा पारदिशता कायम राखी स पि  
शु ीकरण (मनी लाउ ड र ) नवारण स ब धी च लत 
कानून बमोिजमका यव थाह को काया वयन गन, गराउन,े 

(च)  आव यकता अनसुार उपस म तह  गठन, वघटन तथा 
िज मेवार  तो ने, 

(छ)  सद य तथा पदा धकार ह का ला ग आचार सं हता बनाई 
लागू गन, 

(ज)  व नयममा उि लिखत अ य कायह  गन । 

२३. तदथ स म तको गठन: (१) ऐनको दफा ३६ को उपदफा (३) 
बमोिजम स म त वघटन भएमा सं थाको दै नक काय स ालन गन 
र अक  स म तको नवाचन गराउन मखु अ धकार  वा मखु 
अ धकार बाट अ धकार ा  अ धकार ले सद यह म येबाट सात 
जनाको एक तदथ स म त गठन गन ुपनछ । 

(२) उप नयम (१) बमोिजम तदथ स म त गठन गदा देहाय 
बमोिजमका आधार लन ुपनछ:– 

(क)  सद यको नाममा सं थाको तनपुन भाखा नाघेको ऋण वा अ य 
बाँक  ब ौता रहेको हनु नहनुे, 

(ख)  एकै प रवारका एकभ दा बढ  सद य स म तमा रहेको हनु 
नहनु,े 

(ग)  सा बकमा कायम रहेको स म तको सद य वा य तो प रवारको 
सद य हनु नहनु,े 

(घ)  उपल ध भएस म ज मा सद यको क तीमा ते ीस तशत 
म हला सद य हनुपुन 

२४. लेखा सपु रवे ण स म त तथा पदा धकार को यो यता: ऐनको दफा 
३७ को उपदफा (१) बमोिजमको लेखा सपु रवे ण स म तको 



संयोजक तथा सद य हनु देहाय बमोिजमको यो यता पगुेको हनु ु
पनछ:– 

(क)  स बि धत सहकार  सं थाको सद यता लएको क तीमा तीन वष 
पूराभएको, 

तर ारि भक साधारणसभाबाट नवािचत हनुे लेखा स म तका 
संयोजक तथा सद यह को हकमा यो ख ड लागू हनुे छैन । 

(ख)  सं थालाई तन,ु बझुाउनपुन बे ज ुवा भाखा नाघेको कजा वा ब ौता 
रकम नरहेको, 

(ग)  सं थाले आफ वा अ य नकायको तफबाट आयोजना ग रने 
लेखापालन वा लेखापर णसँग स बि धत वा लेखा यव थापन 
ता लम लएको । 

(घ)  एकै प रवारवाट एक भ दा वढ  यि  एउटै सं थाको संचालक वा 
लेखा स म तको कुनै पदका ला ग सद य हनु पाउने छैन । 

(ङ)  लेखा स म तको सद यको नाम कालो सूिचमा नपरेको हनु ुपनछ  
(च)  आफू सोह  कृ तको अ य संघ वा सं थाको संचालक वा 

लेखास म तको पदा धकार  नरहेको हनु ुपनछ । 

२५. लेखा सपुर वे  स म तको तवेदनमा उ लेख हनुपुन कुराह : (१) 
येक सं था वा संघको लेखा स म तले देहायका वषयमा पर ण 

गर  अनसूुची–११ को ढाँचामा अ नवाय पमा वा षक तवेदन 
साधारण सभा र सोको एक त दता अ धकार  सम  पेश गन ु
पनछ । 

(२) उप नयम (१) बमोिजमको तवेदनमा खलुाउन ुपन कुराह ः 
(क) यव थापन पर ण (खास गर  कमचार  यव थापन र स पि को 

उिचत योग र संर णका वारेमा) । 

(ख) साधारणसभा र वशेष साधार सभाको नणयको काया वयनको अव था 
। 

(ग) स ालक स म तको वैठक, नणय र काया वयनको नय मतता । 

(घ) बचत तथा ऋणको कारोवार गन संघ सं थाको हकमा ऋण लगानी 
या र सरु णको अव था । 

(ङ) नगरपा लका दारा जार  मापद डह को काया वयनको अव था । 



(च) नगरपा लका वा स वि धत संघह ले अनगुमन नर ण गदा 
देखाईएको कै फयत र सझुावह को काया वयनको अव था । 

(छ) सं था वा संघ पदा धकार  र मखु कायकार ले लएका पा र मक, 

सु वधा र भ ा स व धी ववरण । 

(ज) कमचार  भना कृया । 

(झ) शेयर सद यह लाई नयमानसुार दईएको मनुाफा र अ य थप 
सु वधाह  । 

(ञ) लेखा स म तले उ लेख गन चाहेका अ य वषयह  । 

 

प र छेद–५ 

बचत तथा ऋणको प रचालन 

२६. स दभ याजदरको आधार र या: (१) ऐनको दफा ४० 
बमोिजमको स म तले स दभ याजदर नधारण गदा देहायका आधार 
लन ुपनछ:– 

(क)  बचत तथा ऋणको कारोबार गन के य वषयगत संघमा आब  
सं था र संघह को औसत याजदर, 

(ख)  सहकार  बकह को औसत याजदर, 
(ग)  बक तथा व ीय सं था स ब धी कानून बमोिजम “क” वगको 

इजाजत ा  बकह को औसत याजदर, 
(घ)  याजदरका स ब धमा नेपाल सरकारका म ालय, नकाय, नेपाल 

रा  बकले गरेका अ ययन तवेदनह , 

(ङ)  रा य सहकार  महासंघ, वषयगत के य संघह बाट ा  सझुाव, 

(च)  स दभ याजदर नधारण स म तले उपयु  देखेका अ य आधारह  

(२) उप नयम (१) बमोिजम स दभ याजदर नधारण गदा सामा यतया 
देहायका स ा तह  अवल बन गन ुपनछ: 

(क)  बचतमा भा रत औसत याजदरभ दा सामा यतया बढ , 

(ख)  ऋणमा भा रत औसत याजदरभ दा सामा यतया घट , 

(ग)  बचत र ऋणको याजदरको अ तर छ तशतभ दा घट  । 



(३) यस नयम बमोिजम स दभ याजदर नधारण गदा बचत तथा ऋणको 
क सम एवं योजन हेर  शहर  तथा ामीण े का ला ग छु ाछु ै 
दर कायम गन स कनेछ । 

(४) यस नयम बमोिजम नधारण भएको स दभ याजदर आव यकता 
अनसुार पनुरावलोकन गन ुपनछ ।  

(५) ऐनको दफा ४० बमोिजमको स म तको नणय बैठकमा उपि थत 
सद यह को बहमुतबाट हनुेछ । 

(६) ऐनको दफा ४० बमोिजमको स म तले बा षक पमा स दभ याजदर 
प रपालना अव थाको मू यांकन गर  स दभ याजदरको स ब धमा 
म ालयमा आवशयक सझुाव स हतको तवेदन पेश गन ुपनछ 
। 

(७) यस नयम बमोिजम स दभ याजदर नधारण ग रएको जानकार  
म ालय तथा नेपाल रा  बकमा पठाउनकुा साथै कुनै एक रा य 
दै नक प कामा समेत काशन गनपुनछ । 

(८) रा य सहकार  महासंघ तथा के य वषयगत सहकार  संघह ले 
स दभ याजदर नधारणको जानकार  आ ना सद यह लाई 
गराउनकुा साथै पालनाको अव थाको समेत अनगुमन गन ुपनछ 

२७. यि गत वचतको समा: ऐन दफा ४१ बमोिजम यस नयमको 
पालना गर  कुनै प न सद यले सहकार  संघ वा सं थामा नजले 
लएको शेयर रकमको १५ गणुास म मा  वचत ज मा गन पाउन े
छन ्। 

२८. यि गत ऋण लगानीको समा: 
(१) कुनै प न सहकार  संघ वा सं थाले सद यले ज मा गरेको शेयर 

रकम र वचत रकमको कूलजोडको १० गणुा स म मा  रकम कुनै 
एक सद यलाई जमानीको आधारमा ऋण लगानी गन पाउनेछन ्। 

तर संघ वा सं थाले जेथा जमानी नभएका सद यह लाई कुनै 
वा केह  सद यह को न ेप धतो रहने शतमा वा सं थाको वीकृत 
नी तबमोिजम बना धतो लघ ुऋण लगानी गन वाधा पन छैन । 



(२) ऋण दान गदा ऋण लगानीको उ े य खलुाउन पनछ र सं थाको 
उ े य अनसुार वीकृत प रयोजनाको आधारमा ऋण लगानी गन ु
पनछ । 

२९. याजदर स ब धी यव था: (१) सं थाले कजा र न ेपको याज 
दर नधारण गदा वभेदकार  यव था र यवहार गन पाउन े 
छैन । लने दने याज दरमा वभेद गरेको पाइएमा य तो 
वभेदबाट सं थालाई हानी प¥ुयाइएको रकम स ालकह बाट असूल 
उपर ग रनेछ । 

(२) व भ  नामको न ेपमा दइने याज दर र व भ  कजामा लइन े
याज दरको अ तर ३ तशत भ  कायम रा  ुपनछ । 

(३) न ेप र कजाको याजदर अ नवाय पले संचालक स म तबाट नणय 
गराई लागू गन ुपनछ । 

(४) याजदर प रवतनको सूचना शेयर सद यह को जानकार का ला ग 
सावज नक पमा एक–पटक कािशत गन स कनेछ । 

(५) कजामा सम दर तथा च वृ  याज लगाउन पाईने छैन । 

(६) व भ  क समका वचतमा दइने याज दर साधारणसभाले वीकृत 
गरेको वचत नी त अनसुार हनुेछ । 

३०. तरलता स ब धी यव था: (१) बचत तथा ऋण स ब धी कारोवार 
गन येक सं थाले कूल न ेप रकमको कि तमा १५ तशत 
रकम तरलता रा  ुपनछ । नगद मौ दात, बक मौ दात, सरकार  
ऋण प मा ग रएको लगानी र सहकार  बक तथा वचत तथा ऋण 
सहकार  संघमा रहेको न ेप रकमलाई तरलताको पमा गणना 
ग रनेछ । 

(२) येक म हनाको अि तम दनलाई आधार मानी तरलताको गणना 
गन ुपनछ । 

३१. सद यको रकम फता: (१) सद यले सद यता याग गरेको 
अव थामा ऐनको दफा ४३ को उपदफा (१) बमोिजम नजले 
पाउन ुपन देहायको रकम सद यता याग गरेको आ थक वषको 
लेखापर ण तवेदन पा रत भएको तीस दन भ  स बि धत 
सं थाले नजलाई फता दन ुपनछ:– 



(क)  नजको शेयरको अ त मू य बराबरको रकम, 

(ख)  नजले भ ु ानी लन बाँक  शयेर लाभांश बापतको रकम, 

(ग)  नजले भ ु ानी लन बाँक  संरि त पूँजी फता बापतको रकम । 

(२) उप नयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न सं था घाटामा 
गएको अव थामा सि त घाटाको रकम शेयर पूजँीबाट समानपुा तक 
पमा घटाई बाँक  रहेको हसाबमा मा  सद यलाई दनपुन रकम 

कायम गर  फता दन ुपनछ । 

(३) ऐनको दफा ४३ को उपदफा (२) बमोिजम सं थामा ज मा गरेको 
बचत रकम सद यले मागेका बखत याजस हत तु त फता दन ु
पनछ । 

तर आव धक बचतको रकम नधा रत अव ध भ ु ान 
भएप छ फता गन ुपनछ । 

प र छेद–६ 

कोष स ब धी यव था 
३२. संरि त पूँजी फता कोषबाट रकम वतरण गन आधार: (१) ऐनको 

दफा ४८ को उपदफा (३) बमोिजम संरि त पूँजी फता कोषबाट 
सद यलाई रकम वतरण गदा देहाय बमोिजम बा षक कारोबारको 
आधार लन ुपनछ:– 

(क)  उ पादक सं थामा सद यले सं थालाई ब  गरेको उपजको ख रद 
मु य, 

(ख)  व य सं थामा सद यले ज मा गरेको बचत र लएको ऋण 
रकममा तरेको याज, 

(ग)  उपभो ा समब धी सं थामा सद यले सं थासँग ख रद गरेको व त ु
वा सेवाको मू य, 

(घ)  मक स ब धी सं थामा सद यले सं थाबाट ा  गरेको याला, 
(ङ)  बहउु े यीय सं थामा ख ड (क), (ख), (ग) र (घ) मा उि लिखत 

आधार । 

(२) उप नयम (१) को ख ड (क) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न 
उ पादक सं थाले सद यलाई आव यक साम ी ब  गरेकोमा 
य तो कारेबारलाई समेत गणना गन स कनेछ । 



(३) उप नयम (१) को ख ड (ख) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न 
ऋणको भाखा नघाएको सद यलाई य तो ऋणमा तरेको याजको 
आधारमा संरि त पूँजी फता दइने छैन । 

(४) उप नयम (१) को ख ड (ख) बमोिजम कोषको रकम वतरण गन 
बचत रकमको ला ग चा लस तशत र ऋणमा तरेको याज 
रकमको ला ग साठ  तशत भार दई गणना ग रनेछ । 

(५) गत आ थक वषको कारोबारको संरि त पूजँी फता कोषको रकम 
चाल ुआ थक वष भ  वतरण ग रस न ुपनछ । 

(६) उप नयम (५) बमोिजम कुनै आ थक वषमा वतरण गर  बाँक  रहेको 
रकम सोह  आ थक वषको अ यमा जगेडा कोषमा सार  ज मा गन ु
पनछ । 

(७) संरि त पूजँी फता स ब धी अ य यव था वभागले नधारण गरे 
बमोिजम हनुेछ । 

३३.  सहकार  व न कोष: (१) ऐनको दफा ४९ बमोिजमको सहकार  
व न कोषमा म ालयबाट ा  रकम समावेश ग रनेछ । 

(२) सहकार  व न कोषको रकम संघीय कानून बमोिजम वाँडफाँड 
हनुेछ। 

३४.  अ य कोषस ब धी यव था: (१) सहकार  सं थाको कुनै वषको 
खूद बचतको रकमबाट क तीमा प चीस तशत रकम ऐनको दफा 
४७ बमोिजम जगेडा कोषमा ज मा गर  बाँक  रहेको रकमलाई 
शत तशत मानी सो बाट क तीमा प चीस तशत रकम ऐनको 
दफा ४८ बमोिजम संरि त पूँजी फता कोष र शू य दशमलल 
पाँच तशतले हनु आउने रकम ऐनको दफा ४९ बमोिजम सहकार  
व न कोषमा छु ाएर बाँक  रकमलाई शत तशत मानी देहाय 

बमोिजमका कोषह मा क तीमा पाँच तशत रकमको दरले 
छ ाई वतरण गन ुपनछ:– 
(क)  सहकार  िश ा कोष, 

(ख)  शेयर लाभांश कोष, 

(ग)  कमचार  बोनस कोष, 

(घ)  सहकार  वकास कोष, 



(ङ)  घाटापू त कोष, 

(च)  सामदुा यक वकास कोष, 

(छ)  ऐनको दफा ७६ बमोिजम साधारण सभाले वीकृत गरेको 
ि थर करण कोष, 

(ज)  अ य जोिखम यव थापन कोष । 

(२) उप नयम (१) को ख ड (ग) बमोिजमको कमचार  बोनस 
कोषबाट रकम वतरण गदा बढ मा तीन म हनाको तलब 
भ दा बढ  नहनुे गर  रकम ववरण गन ुपनछ । 

३५.  अ भलेख: (१) ऐनको दफा ५१ को उपदफा (२) बमोिजम 
सहकार  सं थाले आ नो कायस ालनको अ भलेखका साथै आफूले 
गरेको कारोबारको लेखा वभागले तोकेको त रका र ढाँचामा समेत 
रा  ुपनछ । 

(२) उप नयम (१) बमोिजम अ भलेखीकरण तथा लेखापालन गदा 
अ य कुराका अ त र  देहायका कताब, खाताबह  तथा 
ववरण समेत रा  ुपनछ:– 

(क)  अनसूुची–३, अनसूुची–९, बमोिजमको सद यता दता कताब, 

(ख)  ारि भक साधारणसभा, साधारण सभा, वशेष साधारणसभा र 
स म त, लेखा सपु रवे ण स म त, उपस म तह का 
बैठकह को छु ाछु ै कारबाह  कताब, 

(ग)  नगद  बह , 

(घ)  सहकार  सं थाले अ य कुनै यि  वा सं था वा संघ वा 
नकायसँग कुनै कारोबार गरेको भए य तो कारोबार 
देखाउने दता कताब, 

(ङ)  शेयर दता कताब, 

(च)  मालसामानको मौ दात ( टक) दता कताब, 

(छ)  ऋण लेनदेन दता कताब, 

(ज)  बे ज ुएवं स पर ण खाता, 
(झ)  आ दानी, खच, स पि  र दा य वस ब धी अलग–अलग खाता 

तथा सहायक खाताह , 

(ञ)  हसाब पर ण सूची, आय– यय र ि थ त ववरण प , 



(ट)  समय–समयमा वभागले तो क दएको अ य अ भलेख एवं 
खाताह  

(३) सहकार  सं थाले आ नो सं थागत तथा यावसा यक 
कारोबारको ववरण वभागले तोकेको यव थापन सूचना 
णाल मा समेत व  गन ुपनछ । 

तर यसमा लेिखएको कुनै कुराले सद यको यि गत बचत 
लगायतका च लत कानून बमोिजम गो य रहने सूचना अल गै 
संर ण गन बाधा प¥ुयाएको मा ननेछैन । 

(४) सहकार  सं थाले आधारभतू अ भलेख तथा कारोबारको 
हसाब कताब पृ सरु ा ( याकप) यव था स हत संर ण 
गन ुपनछ । 

  
प र छेद–७ 

ट, सु वधा र सहु लयत 

३६. छुट, सु वधा र सहु लयत: (१) ऐनको दफा ५७ को उपदफा (१)                
बमोिजम सहकार  सं थाले ज गा ज मन लगायतका अचल स पि  
ख रद गदा आय टकट द तरु वा रिज ेशन द तरु छुट, सु वधा वा 
सहु लयत ा  गन स बि धत सं थाले देहायको ववरण स हत मखु 
अ धकार  सम  नवेदन दन ुपनछ:– 
(क)  नवदेन दन ुअिघ रिज ेशन द तरु छुट सु वधा लई अचल 

स पि  ख रद गरेको भए ज गाधनी माणपूजा र स बि धत 
कागजातको त ल प, 

(ख)  साधारणसभाको बैठकबाट घरज गाधनीको नाम नामेसी, घर 
ज गा रहेको ठेगगाना, क ा न बर, े फल र मू य समेत 
खलुाई ख रद स ब धमा भएको नणयको मािणत त ल प, 

(ग)  अचल स पि  ख रदमा बचत रकम उपयोग नहनुे र जगेडा 
कोष तथा शेयर पूँजीबाट ख रद गन पु ने लेखापर कबाट 
मािणत व ीय ववरण, 

(घ)  अिघ लो आ थक वषको लेखापर ण तवेदनमा उ लेख 
ग रएको भ दा थप शेयर पूजँी र जगेडा कोषको रकमबाट 



ख रद गन खोिजएको भए प छ लो शेयर पूँजी, जगेडा कोष 
र बचत रकमको दतावाल लेखापर कले मािणत गरेको 
व ीय ववरण, 

(ङ)  सहकार  सं थाको अनगुमन तथा नर ण गदा कै फयत 
देिखई सधुारका ला ग नदशन दएको भए नदशन पालनाको 
अव था खु ने कागजात र सधुारको काययोजना । 

(२) उप नयम (१) बमोिजम ा  नवेदन जाँच गर  मखु 
अ धकार ले छू  सु वधाको ला ग स बि धत नकायमा लेखी 
पठाउन स नेछ  

 

प र छेद–८ 

ऋण असलु  तथा बाकँ  ब ौता 
३७. ऋण तथा बाँक  ब ौता असलु : (१) ऐनको दफा ५८ बमोिजम 

सहकार  सं थाको ऋण र दफा ६१ बमोिजम सहकार  सं थाको 
बाँक  ब ौता असलु उपर गनपुन यि को जायजेथा ललाम ब  
गर  असलुउपर गदा स बि धत सहकार  सं थाले देहायको काय व ध 
अपनाउन ुपनछ:– 
(क)  बाँक  ब ौता तन ुबझुाउन ुपन ठहर भएको यि को नाममा 

बाटोका यादबाहेक पतीस दन भ  तन,ु बझुाउनपुन रकम 
तन, बझुाउन वा रकम तर , बझुाइसकेको भए यसको माण 
पेश गन आउन ुभनी याद जार  गर  पठाउन,े 

(ख)  ख ड (क) बमोिजम याद जार  ग रएकोमा याद भ  तन ु
बझुाउनपुन रकम तन, बझुाउन नआएमा वा तर , बझुाई 
सकेको माण पेश नगरेमा नजको नाममा ललाम ब  गन 
सूचना काशन गन, 

(ग)  धतो राखेको घर, ज गा, ज मन मालपोत कायालयबाट रो ा 
नगराएको भएमा रो ा गन लगाई यसको माण रा ,े 

(घ)  धतो राखेको चलअचल स पि को ललाम ब  गदा 
धतोको ववरण, नजले बझुाउन ुपन सावा,ँ याज र हजानाको 
रकम समेत उ लेख गर  चल स पि  भए प  दन र अचल 



स पि  भए पतीस दनको याद दई उ  याद भ  तन ु
बझुाउ नपुन रकम नबझुाएमा धतो ललाम ब  गर  सावा,ँ 
याज र हजाको रकम असलुउपर ग रने बारेको सूचना 
स बि ध त यि लाई बझुाई सं थाको कायालय, थानीय 
तहको स बि धत वडा कायालयर र सावज नक थानमा टासँ 
गनकुा साथै थानीय वा रा य तरको कुनै एक दै नक 
प कामा सूचना काशन गन, 

तर स बि धत यि लाई सूचना बझुाउन नस कएको वा नज 
फेला नपरे दै नक प कामा कािशत सूचना बमोिजम ललाम 
ब को या अगा ड बनाउन बाधा पन छैन । 

(ङ)  धतो ललाम ब  गदा कायालय खु ने समयदेिख शु  गर  
ब द हनुे समयभ दा एक घ टा अगा ड समा  गनपुनछ, 

तर ललाम ब  हनुे भनी तो कएको दन बदा गन गएमा 
यसको भो लप ट सोह  थान र समयमा ललाम ब  गन ु
पनछ । 

(च)  धतो ललाम ब गदा ललाम ग रन े चलअचल स पि  
रहेको स बि धत वडाको त न ध, मालपोत कायालय वा 
थानीय तहको मालपोत वषय हेन कमचार , स बि धत 
वषयका ा व धक, स बि धत सं थाको यव थापक स हतको 
स म तले चलनच तीको मोल कायम गर  सोह  रकमबाट 
डाँक बढाबढ गर  सु  गनपुन तथा डाँक बो न उपि थत 
भई डाँक बढाबढ गन यि ह  म ये सबैभ दा बढ  डाकँ 
बो ने यि को नाममा ललाम ब  वीकृत गन, 

तर स ालन स म तका पदा धकार , लेखा सपु रवे ण 
स म तका पदा धकार , उपस म तका पदा धकार , सं थामा कायरत 
कमचार  र नजका निजकका नातेदारले डाँक बढाबढमा भाग 
लन पाउने छैन । 

(छ)  डाँक बो न शु  गर  बढाबढ गनले डाँक अंक बोलेप छ 
सं थाको व नयम वा आ त रक काय व धमा 



तो कएबमोिजमको ढाँचाको फाराममा नजले बोलेको अंक 
प  खोल  नजको सह छाप गराउने । 

(२) उप नयम (१) बमोिजम ललाम ब  गदा िज ला शासन 
कायालय वा ललाम ब  हनुे ठाउँ निजक अ य कुनै 
सरकार  कायालय भए सो कायालय र थानीय तहको वडा 
कायालयका त न धलाई सा ी राखी मचु ु का गराउन ुपनछ 
। 

(३) लिखत पमा अनरुोध गदा समेत उप नयम (२) बमोिजमको 
कुनै कायालयको त न ध उपि थत नभए उपि थत त न ध 
र थानीय तहको वडा कायालयका त न धलाई सा ी राखी 
ललाम ब  गन ुपनछ । 

(४) जनु यि को चलअचल स पि  ललाम ब  ग रने हो सो 
यि लाई ललाम ब  हनुे समय र ठाउँ तोक  उपि थत 
हनुे सूचना पठाउन ुपनछ । 

तर यसर  ललाम ब  हनुे दन सरोकारवाला यि  
उपि थत नभए प न ललाम ब  गन बाधा पगुेको मा ननेछैन  

३८.  ललाम ब  थ गत गन स न:े नयम ३० बमोिजम लला ब को 
सूचना कािशत भएप छ ऋणी सद यले कजा च ु ा गन आएमा वा 
स म तले तो क दएको रकम ज मा गर  नि त अव ध भ  कजा 
च ु ा गन ऋणी सद य र सं था बीच सहम त भई ललाम ब  
थ गत गनपुन देिखएमा ललाम ब को सूचना कािशत गन 
सहकार  सं था वा मखु अ धकार ले य तो ललाम ब  केह  
समयका ला ग थ गत गन स नेछ । 

३९.  असलुउपर हनु नसकेको रकम अ  जायजेथाबाट असलुउपर गन: 
(१) धतो राखेको स पि  ललाम ब  गदा आएको रकमबाट 
सावाँ, याज र हजानाको रकम असलु उपर हनु नसकेमा ऐन तथा 
च लत कानूनबमोिजम बाँक  ब ौता असलुउपर गनपुन यि को 

हकभोगको अ य जायजेथाबाट नयम ३० मा उि लिखत काय व ध 
अपनाई ललाम ब  गर  असलुउपर गन पनछ । 



(२) मोह ले लएको ऋणको हकमा नजले कमाएको बाल  ललाम ब  
गर  साँवा, याज, र हजानाको रकम असलुउपर गन ुपनछ 

(३) उप नयम (१) र (२) बमोिजम ललाम ब  गदा ललाम ब  
हनुे दनस मको साँवा, याज र हजानाको रकम असलुउपर गर  
बाँक  हनु आएको रकम सरोकारवाला यि लाई फता दन ुपनछ 
। 

४०.  बेच बखन वा ललाम ब  गन वा लजमा दन नहनुे: यस 
नयमावल मा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न यस 
नयमको पालना संघीय कानूनमा यव था भए बमोिजम हनुेछ र 
उि लिखत सं थाको घर, ज गा लगायतका ि थर स पि  नेपाल 
सरकारको वीकृ त बना बेच बखन वा ललाम ब  गन वा धतो 
रा  वा पाँच वषभ दा बढ  अव धका ला ग लजमा दन ुहुँदैन । 

तर य ता सं थाले ऋण वा अ य बाँक  ब ौता बापत धतो 
लएको वा सं था आफले धतो सकार गरेको घर, ज गा यस 
नयमावल  बमोिजम ललाम ब  गन नेपाल सरकारको 
वीकृ त आव यक पनछैन । 

४१.  ललाम सकान यि बाट रकम असलु गन: (१) ललाम ब को 
काय स कनासाथ ललाम सकार गन यि बाट सकार गरेको 
मू यको दश तशत रकम सोह  दन धरौट  लई रा  ुपनछ र 
बाँक  न बे तशत रकम ललाम सकारेको म तले सात दन भ  
बझुाइस न ुपनछ तथा सो याद भ  नबझुाए धरौट बापत राखेको 
रकम जफत हनुे यहोराको कागज गराई रा  ुपनछ । 

(२) ललाम सकान यि ले सकार गरेको मू यको दश तशत रकम 
सोह  दन नबझुाएमा नजप छ सबैभ दा बढ  डाँक बो ने यि को 
नाममा ललाम सदर गन ुपनछ । 

(३) ललाम सकार गन यि ले यस नयमबमोिजम सकार गरेको पूरा 
मू य बझुाएमा नजको नाउँमा सो जायजेथामा च लत 
कानूनबमोिजम रिज ेशन वा दािखल खारेजसमेत ग र दन सहकार  
सं थाले स बि धत कायालयमा लेखी पठाउन ुपनछ । 



४२.  ललाम ब  नभएमा जायजेथा सहकार  सं थाको वा म वमा रहेन: 
नयम ३० र नयम ३२ बमोिजम ललाम ब  गनपुन जायजेथा 
ललाम ब  गदा कसैले सकार नगरेमा सहकार  सं थाले उ  
जायजेथाको वा म व आफूमा लन स नेछ र य तो अव थामा 
स बि धत कायालयह ले सहकार  सं थाको जनाउबमोिजम आ नो 
कायालयमा रहेको े तामा तदनसुार रिज ेशन वा दािखल खारेज 
ग र दन ुपनछ । 

४३.  जायजेथा फता दनपुन: नयम ३५ बमोिजम सं थाको नाममा कायम 
हनु आएको जायजेथा छ म हना भ  स बि धत ऋणी सद यले तन ु
बझुाउनपुन साँवा र अिघ लो दनस मको याज, हजाना र ललाम 

यासँग स बि धत खचसमेत च ु ा गर  फता लन चाहेमा 
स बि धत सहकार  सं थाले आव यक कृया प¥ुयाई फता दन ु
पनछ । 

४४.  कजा सूचना के : (१) कजा सूचना के स ब धी यव था संघीय 
तथा देश कानूनमा उ लेख भएबमोिजम हनुेछ । 

४५.  कालो सूची स ब धी यव था: (१) कजा सूचना के ले आ ना 
सद य रहेका सहकार  सं थाह बाट ऋण लई रकम अपचलन गन 
वा भाखा भ  ऋणको साँवा, याज फता नगन यि को ऐनको 
दफा ५९ बमोिजम नामनामेसीस हत कालो सूची काशन गन ुपनछ 
। 

(२) उप नयम (१) बमोिजम कालो सूची काशन गदा कजा सूचना 
के को नधा रत मापद डअनसुार स बि धत सद य सं थाबाट ा  
सफा रस स हतको तवेदनको आधार लन ुपनछ । 

(३) उप नयम (२) बमोिजम कालो सूचीमा परेका यि ह को नाम 
नधा रत मापद डअनसुार सद य सं थाह बाट ा  सफा रस 
स हतको तवदेनको आधारमा कालो सूचीबाट हटाउन  
स कनेछ । 

  



प र छेद–९ 

एक करण, वघटन र दता खारेज 

४६. सहकार  सं थाको एक करण: (१) ऐनको दफा ६५ बमोिजम दईु 
वा दईुभ दा बढ  सं थाह  एक करण गदा देहायका शत ब देजह  
पूरा भएको हनु ुपनछ:– 

(क)  काय े  एक अकासँग खि टएको वा जो डएको हनुपुन, 

(ख)  एकै वषय वा कृ तका सं था हनुपुन वा फरक वषय वा कृ तका 
भए ताप न मूलतः एकै वषयमा त पधा भएको हनुपुन, 

(ग)  सद यको य  सहभा गता एवं लोकताि क नय ण कायम 
रहनपुन । 

(२) उप नयम (१) बमोिजम एक करण गदा साधारणतया मौजदुा सं थाको 
काय े को आधारमा थानीय तहको वडा, थानीय तह, िज ला वा 
देशको े भ  पन गर  गन ुपनछ । 

(३) उप नयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न म ालयको 
पूव– वीकृ त बना संवत ्२०४९ साल जेठ २ गतेभ दा अिघ दता 
भएका साझा (सहकार ) सं थाह लाई अक  सं थामा एक करण गन 
हुँदैन । 

(४) म हलामा  सद य रहने सं थालाई म हलामा  सद य रहने सं थामा 
एक करण गन ाथ मकता दन ुपनछ । 

(५) संघह को एक करण गदा वषयगत काय म ने गर  गन ुपनछ । 

तर उप नयम (७) बमोिजम एक करण हनुे संघह को हकमा यो 
उप नयम लागू हनुेछैन । 

(६) सहकार  बकह को एक करण गदा मखु अ धकार ले नेपाल रा  
बकको पूव वीकृ त लनपुनछ । 

(७) यो नयमावल  ार भ हुँदाका बखत कायम रहेका यूनतम सद य 
सं या नपगुेको र िज ला समावेश नभएका िज ला वा के य 
वषयगत वा बहउु े यीय सहकार  संघह  वा नयम ११ को 
उप नयम (१) मा उि लिखत वषय भ  नपन िज ला वा के य 
वषयगत सहकार  संघह  दईु बष भ  यस नयम बमोिजम 
स बि धत संघमा एक करण गन ुपनछ । 



(८) एक करणका अ य शत, आधार र या म ालयबाट वीकृत 
काय व धमा यव था भए बमोिज हनुेछ । 

(९) एक करण हनु चाहने स बि धत सं थाको साधारण सभाको दईु तहाई 
सद यको उपि थ तमा सं था एक करण गन स ब धमा नणय भएको 
हनु ुपनछ र नणयमा देहायका वषयह  समावेश हनु ुपनछ । 

(क)  एक कृत सं थाको नाम ए ककृत हनुे सं थाम ये कुन सं थाको नाम 
रा  ेहो वा नयाँ नाम के रा  ेहो सो को उ लेख गन र सं थाको 
कायालय कहाँ रहने हो ठेगाना समेत उ लेख गन । 

(ख)  एक कृत सं थाको काय े  क त रहने हो सो ए कन गन । काय े  
ए कन गदा नयमावल मा रहेको यव थाको अनसुरण गन । 

(ग)  कुन–कुन सं थासंग ए ककरण गन हो सो उ लेख गन । 

(घ)  कुन सं थाको व नयम वीकार गन हो वा नयाँ व नयम तजमुा गन 
वा कुनै व नयममा संशोधन गन हो सो कुरा उ लेख गन । 

(ङ)  स बि धत सं थाको शेयर पूँिजको रकम, व नयममा यव था 
भएबमोिजमका कोषमा रहेको रकममा ए ककृत सं थामा के कसर  
समावेश गन र उपयोग गन त रका (ज तै: ए ककृत हनुे सं थाह को 
शेयर पूिँजको रकम र सं थाको व भ  कोषमारहेको रकम तथा 
सद य सं या सामा यतया असमान   हु छन।) 

(च)  सं थाको स पि  ए ककृत सं थामा के कसर  योग गन र 
दा य वह  के कसर  भ ु ानी गन सो स ब धी वषय । 

(१०) एक करण हनुे सं थाह को अिघ लो आ थक वषस मको लेखा 
पर ण साधारणसभाबाट अनमुोदन गराएको हनु ु पनछ र चाल ु
आ थक वषको कारोवारको आ त रक लेखापर ण गर  सो को 
तवेदनसमेत तयार गन ुपनछ । 

(११) उपदफा (१) मा उ लेख भए बमोिजमका वषयह  समावेश भएको 
स बि धत सं थाको साधारणसभाको नणयको मािणत 
त ल पस हत दता अ धकार  सम  आवेदन गन ुपनछ  

(१२) काय े  एक अका सँग जो डएको हनु ुपन, 

(१३) एक करण गदा साधारणतया मौजदुा सं थाको काय े को आधारमा 
थानीय काय े  व तार हनु स नेछ । 



(१४) सं थाह को एक करण गदा वषयगत काय म ने गर  गन ुपनछ  
(१५) उपदफा (२) बमोिजम सं था ए ककरणका ला ग आवेदन परेमा 

सहकार  अ धकृतले जाचँवझु गर  सं थाको ए ककरण गर दने र 
मलु सं थाको दता कायम राखी अ य सं थाको लगत क ा गन । 
ए ककृत सं थाको व नयममा “ए ककृत हनुे सं थाको नामबाट 
भएगरेका काम कारवाह  यस व नयम बमोिजम भए गरेको मा नन”े 
ावधान रा  े। 

(१६) एक करण हनुे सहकार  सं थाह लाई काय े  र करमा वशेष 
सहु लयत दन स कनेछ । 

४७.  सहकार  सं थाको वभाजन: (१) ऐनको दफा ६५ बमोिजम सहकार  
सं थाको वभाजन गर  दईु वा दईुभ दा बढ  सं थाह  कायम गदा 
देहायका शतह  पूरा भएको हनु ुपनछ:– 

(क)  बचत तथा ऋणको मु य कारोबार भएको सहकार  सं थाको हकमा 
सो को काय े  थानीय तहको एक वडाभ दा बढ  भएको, 

(ख)  वभाजनको कृयाबाटट थानीयकरण गदा सं थाह को 
कायस ालनमा सद यह को स य सहभा गता तथा लोकताि क 
नय ण कायम रहने अव था भएको । 

(२) सहकार  सं था वभावजन गदा मौजदुा कारोबारको कृ तअनसुार 
नयम ११ बमोिजमको वषयगत वग करण म ने गर  फरक–फरक 
भौगो लक काय े  कायम राखी वभाजन गन स कनेछ । 

(३) मखु वा मखुबाट अ धकार ा  अ धकार ले सहकार  सं थाह को 
एक करण वा वभाजनको सल सलामा स बि धत संघको राय लन 
स नेछ । 

(४) वभाजनका अ य शत, आधार र या म ालयबाट वीकृत 
काय व धमा यव था भए बमोिजम हनुेछ । 

(५) वभाजन हनु चाहने स बि धत सं थाको साधारणसभाको दईु तहाइ 

सद यको उपि थ तमा सं था वभाजन गन स ब धमा नणय गन  
(६) साधारणसभाबाट सं थाको वभाजन गन नणय गदा देहायका वषय 

खलुाउन ुपनछM– 



(क)  सं थाबाट अलग हनुे सद यह को सं या, नामनामेसी र नजह ले 
लएको शेयर रकमको ववरण । 

(ख)  सं थाको व नयम बमोिजमका कोषह का छु ाइएको रकमको 
बाँडफाड स ब धी ववरण । 

(ग)  सं थाको नाफा नो सानको बाँडफाड स ब धी ववरण । 

(घ)  सं थाको स पि  तथा दा य व बाँडफाड स ब धी ववरण । 

(ङ)  अ य आव यक ववरण । 

(७) उप नयम (५) बमोिजमका ववरण समावेश भएको साधारणसभाको 
नणयको मािणत त ल प र उप नयम (६) बमोिजमको 
तवेदनसमेत संल न गर  दता अ धकार  सम  नया ँसं था दताको 

ला ग आवेदन पेश गन ुपनछ । 

(८) उप नयम (७) बमोिजम सं था दताका ला ग आवेदन परेमा सं था 
दता गदा अपनाउन ु पन कृया परुा गर  सहकार  कानून र 
नगरपा लकाको प रप  तथा नदशनको अ धनमा रह  नयाँ सं था 
दता ग र दने । यसर  दता गदा सो सं था मु य सं थाबाट वभािजत 
भएको प हचान खु ने यव था गन । 

४८.  सहकार  संघ सं थाको खारेजी: यो नयम जार  भएप छ देहायको 
अव थामा सहकार  संघ सं थाह को दता खारेज हनुेछ । सहकार  
दता खारेज भएमा सं था वा संघ वघटन हनुेछ र दताको माणप  
वतः र  हनुेछ । 

(क)  सं था वा संघको साधारणसभाको कूल सद य सं याको दईु तहाई 
बहमुतले सं था वा संघ वघटन गन नणय गर  दता अ धकार  
सम  नवेदन दएमा, 

(ख)  लगातार ३ आ थक वषस म दतावाल लेखापर कवाट लेखापर ण 
नगराएमा, (ग)  कुनै सं था वा संघ ारा आ नो उ े य वपर त 
कायगरेको पाईएमा, 

४९.  एक करण र वभाजनमा संघको भू मका: नयम ४४ र र ४६ 
बमोिजम सहकार  सं थाह को ए ककरण र वभाजन गन ु पदा 
स बि धत सहकार संघले सम वयकार  भ ुमका खे न ुपनछ । 



५०.  पूव–सहम त लनपुन: नयम ३९ वा ४० मा जनुसकैु कुरा लेिखएको 
भए ताप न नेपाल सरका, देश सरकार वा थानीय तहको कायालय, 

नकाय, बक, व ीय सं था वा दात–ृ नकायको ऋण, अनदुान वा अ य 
कारको सहयोग रकम वा जेथा रहेका सं थाको एक करण वा 
वभाजन गदा य तो सं थाले स बि धत नकायको पूव–सहम त लन ु
पनछ । 

 

प र छेद–१० 

कजा असलु  याया धकरण 

५१. कजा असलु  याया धकरणको गठन: (१) थाहा नगरपा लकाले 
था नय राजप मा सूचना काशन गर  नगरपा लकाको या यक 
स म तको तवेदन बमोिजम एक कजा असलु  याया धकरण गठन 
गन स नेछ। 

(२) थाहा नगरपा लकाको या यक स म तको काय व ध बमोिजमको काम 
कारवाह  गन र सो भ दा माथीको काम कारवाह  संघीय तथा 
देश कानूनमा उ लेख भए अनसुार हनुेछ । 

 

प र छेद–११ 

लि वडेशन स ब धी यव था 
५२. लि वडेटरको नयिु : (१) ऐनको दफा ६७ को उपदफा (२) 

बमोिजम पचास लाख पैयाँस मको स पि  भएको सं थाको हकमा 
मखु अ धकार ले आफु मातहतको अ धकृत कमचार लाई 
लि वडेटर नयु  गन स नेछ । 

(२) उप नयम (१) बमोिजम नयु  लि वडेटरलाई मखु अ धकार ले 
लि वडेशन स ब धी कायमा आव यक नदशन दन स नेछ । 

५३.  लि वडेटरको काम, कत य र अ धकार: (१) ऐनको दफा ६६ 
बमोिजम दता खारेज भएको सहकार  सं थाको लि वडेटरको काम, 

कत य र अ धकार देहाय बमोिजम हनुेछ:– 
(क)  वघटन भएका सहकार  सं थाबाट असलु हनु बाँक  रहेको रकम 

च ु ा गन सो सहकार  सं थाका हालवाला वा सा बकवाला 



सद यह  वा मतृ सद यह को जायजेथाबाट बाँक  रकम नयम 
३० र नयम ३२ बमोिजम असलुउपर गन, 

(ख)  वघटन भएका सहकार  सं थासँग कुनै साहकुो कुनै रकम बाँक  
राखेको रहेछ र सो सं थाकै हसाब कताबमा चढाइएको रहेनछ भने 
य ता साहलुाई य त याद भ  सो रकमको दावा गन आउन ुभनी 
वा सो बाँक  लागेको मािणत नभएस म य त रकम वतरण 
नग रयोस ्भनी दाबी गन आउन ुभनी सूचना जार  गन, 

(ग)  साहहु  म ये कसलाई ाथ मकता दने भ े  उठेमा यसको 
नणय गन, 

(घ)  सहकार  सं था वघटन गन सल सलामा सहकार  सं थाको जायजेथा 
ज मा गन र वतरण गन स ब धमा आव यक नदशन दने, 

(ङ)  सहकार  सं थाले गरेको वा सहकार  सं थाको व मा ग रएको 
दाबीको स ब धमा दवैु प बीचमा मलाप  गराउन,े 

(च)  वघटनका ला ग आव यक देखेमा सद यह को बैठक बोलाउने, 
(छ)  सहकार  सं थाको खाताबह , कागजात, लखत र जायजेथाको िज मा 

लन,े 

(ज)  सहकार  सं थाको स पि  बेच बखन गन, 

(झ)  सरोकारबालाह सँगको परामशमा सहकार  सं थाको जायजेथा 
वतरण गन योजना तयार गर  यसको वतरण गन । 

(२) उप नयम (१) बमोिजमको अ धकारको योग गदा लि वडेटरले 
आव यक स झेमा सहकार  सं थाको गठन, काम, कत य, स पि  
वा अ य कुराको स ब धमा आव यक जानकार  ा  गन प , 

वप , सा ीह  र सं था वा संघको कुनै कमचार लाई आफुसम  
उपि थत गराई सोधपछु गन स नेछ । 

५४.  लि वडेशन नय ण गन मखु अ धकार को अ धकार: नयम ६० 
बमोिजमको अ धकार योग गर  लि वडेटरले गरेको कामलाई 
मखु अ धकार ले दोहो¥याई हेर  देहायबमोिजम गन स नेछ:– 

(क)  नदशन वपर त लि वडेटरले जार  गरेको आदेश खारेज गन, बद न 
वा आव यकता अनसुार अक  आदेश जार  गन, 



(ख)  सं था वा संघको खाताबह , कागजात, लखत र जायजेथाह  पेश 
गराउन, 

(ग)  नयम ६० बमोिजम लि वडेटरको अ धकारमा आफूलाई उपयु  
लागेको हद–ब देज तो क दन, 

(घ) लि वडेटरले जाँचेको हसाब कताबको तवेदन लन, 

(ङ)  नयम ६० को ख ड (ङ) बमोिजम मलाप  गराउने र सो नयमको 
ख ड 

(झ)  बमोिजम जायजेथा वतरण गन स ब धमा सामा य स ा त नधारण 
ग र दन, 

(च)  लि वडेटरले पाउने पा र मक एवं भ ाको न म  आव यक 
नदशन दन,र 

(छ)  लि वडेटरलाई पदबाट हटाई अक  नयु  गन । 

५५.  दा य व भ ु ानी: (१) ऐनको दफा ६६ अ तगत दता खारेज वा 
वघटन भएको सहकार  सं थाको कोषबाट देहाय बमोिजमको 
ाथ मकता मानसुार देहायको कायका ला ग खच गन स कनछे:– 

(क)  वघटनको कामको न म  भएका खचह  फ यौट गन, 

(ख)  सद यलाई बचतको रकम भ ु ानी गन, 

(ग)  कमचार को तलब भ ा दन, 

(घ) ऋण भ ु ानी गन, 

(ङ)  अ य भ ु ानी दनपुन रकमह  दन, 

(च)  शेयर पूँजी फता दन, र 
(छ)  लाभांश नबाँ डएको समयज तको हकमा लाभांश वतरण गन । 

(२) कुनै सहकार  सं थाको वघटनको काय समा  भइसकेप छ प न सो 
सं थाको कुनै साहलेु पाउनपुन रकम लन नआएमा वघटनको काम 
समा  भएको म तले तीन म हना भ  उ  सं थाको कोषउपर 
य तो साहलेु आफूले पाउन ु पन रकमको ला ग दाबी ग रस न ु
पनछ र सो याद नाघेप छ परेको दाबी उपर कुनै कारबाह  हनुेछैन 
। 

५६.  लि वडेशन प छको स पि को उपयोग: (१) ऐनको दफा ६८ 
बमोिजम सहकार  सं थाको लि वडेशन प ात ् नयम ६२ बमोिजम 



सबै दा य व भ ु ान गर  बाँक  रहेको स पि  मखु अ धकार को 
नदशन बमोिजम देहायको ाथ मकता म अनसुार ह ता तरण गन 
स कनेछ:– 

(क)  वघ टत सहकार  सं थाको काय े मा सेवा प¥ुयाउन स न े
निजकको सोह  कृ तको अ य कुनै सहकार  सं था, 

(ख)  वघ टत सहकार  सं था सद य भएको सोह  कृ तको मा थ लो 
संघ । 

(२) उप नयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न नेपार सरकारले 
म ालयको सफा रसमा नयम ६२ को उप नयम (१) अनसुार 
खच ग रसकेप छ बाँक  रहन आएको सहकार  सं थाको कोषको 
रकम सहकार  आ दोलनलाई योगदान प¥ुयाउने अ य कुनै 
नकायलाई ह ता तरण गन वा थानीय सामदुा यक िश ा वा 
वा यसँग स बि धत वा म हला, बालबा लका तथा ये  
नाग रकलाई य  फाइदा पु ने थानीय सामदुा यक वकासको 
योजनका ला ग ह ता तरण गन स नेछ । 

 

प र छेद–१२ 

बचत तथा कजा सरु ण 

५७. सहकार  बचत तथा कजा सरु ण कोषको थापना: (१) ऐनको 
दफा ५० को उपदफा (१) बमोिजम सहकार  बचत तथा कजा 
सरु ण कोष थापना गदा विश कृत सहकार  संघको ढाँचामा गन ु
पनछ । 

(२) बचत तथा कजा सरु ण कोषको थापनाको आधार, सद यता, पूजँी 
संरचना, सा ठ नक ढाँचालगायतका यव थाह  नेपाल सरकारले 
वीकृत गरेबमोिजम हनुेछ । 

(३) उप नयम (१) बमोिजम थापना हनुे बचत तथा कजा सरु ण कोषमा 
बचत तथा ऋण सं थाका साथै बचत तथा ऋणसमेतको कारोबार 
गरेका बहउु े यीय वा वषयगत सं था समेत सद य ब  स नछेन ्
। 



(४) बचत तथा कजा सरु ण कोषमा नेपाल सरकार, देश सरकार, 
थानीय तह, नेपाल रा  बक, रा य सहकार  वकास बोड, नपेाल 
बहउु े यीय के य सहकार  संघ, के द य कृ ष सहकार  संघ, 

रा य सहकार  महासंघ तथा नेपाल सरकारका अ य 
नकासकोसमेत शेयर सहभा गता रहन स नेछ । 

(५) बचत तथा कजा सरु ण कोष थापनाका ला ग यूनतम च ु ा शेयर 
पूजँी साठ  करोड पैयाँ हनुेछ तथा सो को क तीमा साट  तशत 
सं थाह ले ज मा गरेको हनुपुनछ । 

५८.  बचत तथा कजा सरु ण कोषको स ालक स म त: (१) बचत तथा 
कजा सरु ण कोषको स ालनका ला ग देहायबमोिजम एक स ालक 
स म त रहनेछ:– 

(क)  साधारणसभाबाट नवािचत यि  –अ य  

(ख)  सहसिचव, म ालय –सद य 

(ग)  सहसिचव, अथ म ालय –सद य 

(घ)  मखु अ धकार , सहकार  वभाग –सद य 

(ङ)  नदशक, नेपाल रा  बक –सद य 

(च)  सद य–सिचव, रा य सहकार  वकास बोड –सद य 

(छ)  कायकार  मखु, रा य सहकार  महासंघ –सद य 

(ज)  कायकार  मखु, नेपाल बचत तथा ऋण के य सहकार  संघ –

सद य 

(झ)  कायकार  मखु, नेपाल बहउु े यीय के द य सहकार  संघ –सद य 

(ञ)  कायकार  मखु, रा य सहकार  बक –सद य 

(ट)  कायकार  मखु, नेपाल कृ ष सहकार  के य संघ –सद य 

(ठ)  साधारणसभाबाट नवािचत क तीमा एक जना म हलास हत तीन जना 
–सद य 

(ड)  कायकार  मखु, बचत तथा कजा सरु ण कोष –सद य–सिचव 

(२) उप नयम (१) को ख ड (क) र (ठ) बमोिजम नवािचत 
पदा धकार को पदाव ध चार वषको हनुेछ र नज पनुः एक पटकको 
ला ग नवािचत हनु स नेछ । 



५९.  बचत तथा कजा सरु ण स ब धी यव था: (१) सहकार  बचत 
तथा कजा सरु ण कोषले आ ना सद य सं थामा सद यले ज मा 
गरेको तीन लाख पैयाँस मको बचत सरु ण गन स नेछ । 

(२) बचत तथा कजा सरु ण कोषले आ ना सद य सं थाह बाट लगानी 
भएको कजा देहायबमोिजम सरु ण गन स नेछ:– 

(क)  तीस हजार पैयाँस मको आकि मक आव यकता कजा, 
(ख)  एक लाख पौयाँस मको पशधुन कजा, 
(ग)  तीन लाख पैयाँस मको लघ,ु साना तथा मझौला उ म कजा, 
(घ)  पाँच लाख पैयाँस मको कृ ष यवसाय कजा, 
(ङ) दईु लाख पैयाँस मको अ य कजा । 

(३) उप नयम (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न बचत तथा 
कजा सरु ण कोषको पूव– वीकृ त लएको अव थामा दश लाख 
पैयाँस मको कजा सरु ण गन स कनेछ । 

(४) यस नयमबमोिजम सरु ण ग रएको बचत वा कजा रकमको साँवामा 
याजसमेत जोडी कायम ग रनेछ । 

तर एकै सद यले एकभ दा बढ  कारको बचत गरेको वा 
कजा लएकोमा य ता सबै कारका बचत वा कजाको साँवामा 
याज जोडी सीमा कायम   ग रनेछ । 

६०.  सरु ण नहनु:े नयम ६६ मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न 
देहायको बचत तथा कजाको रकम बचत तथा कजा सरु ण कोषले 
सरु ण गनछैन:– 

(क)  सं थाले गैरसद यसँग लएको बचत तथा गैरसद यलाई दएको 
कजा, 

(ख) स पि  शु ीकरण (मनीलाउ ड रङ) नवारणस ब धी च लत 
कानून अ तगत जार  नदशनबमोिजम सद य प हचान तथा स पु  
नगर  सद यबाट लएको बचत तथा य तो सद यलाई दएको 
कजा, 

(ग)  ऐन, यस नयमावल , व नयम तथा सं थाको आ त रक काय व धका 
यव था वप रत संकलन ग रएको बचत वा दान ग रएको कजा । 



६१.  तपू त दन स न:े (१) बचत तथा कजा सरु ण कोषले सरु ण 
ग रएको कजाको असी तशत नना ने गर  तपू त दन स नेछ  

(२) सद य सं थाले कजाको भाखा नाघेको दईु वषप छ उप नयम (१) 
बमोिजम तपू तका ला ग दाबी गन स नेछ । 

(३) बचत तथा कजा सरु ण कोषले सरु ण गरेको बचतको तपू त 
रकम ऐनको दफा ६७ बमोिजम नयु  लि वडेटर वा दफा ७८ 
बमोिजम ग ठत यव थापन स म तले गरेको सफा सरको आधारमा 
भ ु ानी दनेछ । 

६२.  बचत तथा कजा सरु ण कोषस ब धी अ य यव था: बचत तथा 
कजा सरु ण कोषको थापना, मयम संरचना, तपू त दएको 
रकम असलुउपर तथा ा को या र स ालनस ब धी अ य 
यव था नेपाल सरकारको वीकृत गरेको काय व धबमोिजम हनुेछ 

६३.  आपसी सरु ण सेवा स ालन: (१) ऐनको दफा ७५ को उपदफा 
(१) बमोिजम आपसी सरु ण सेवा स ालन गन सं थाको यूनतम 
मापद ड देहायबमोिजम हनुेछ । 

(क)  सं था दता भएको क तीमा तीन वष पगुेको हनुपुन, 

(ख)  वगत दईु वषदेिख सं था नाफामा स ालन भएको हनुपुन, 

(ग)  सरु ण ग रने बाल नाल को खेती गन वा व तभुाउ पा ने सद यको 
सं या क तीमा तीन सय हनुपुन, 

(घ)  जगेडा कोषमा क तीमा पचास लाख पैयाँ र घाटापू त कोषमा 
क तीमा प चीस लाख पैयाँ ज मा गरेको हनुपुन, 

(ङ)  शेयर पूँजी क तीमा एक करोड पैयाँ हनुपुन, 

(च)  सं थाले बचत प रचालन गरेको भए ऐनको दफा ५० को उपदफा 
(२) मा नधा रत सीमा भ  कृ तको बचत मा  प रचालन गरेको 
हनुपुन तथा शेयर पूजँी तथा सं थागत पूजँी गर  ज मा बचत 
दा य वको क तीमा बीस तशत पगुेको हनुपुन । 

(२) आपसी सरु ण स ालनस ब धी अ य यव था म ालयबाट वीकृत 
काय व ध बमोिजम हनुेछ । 

 

प र छेद–१३ 



नर ण तथा अनगुमन 

६४. नेपाल रा  बकले नर ण तथा हसाब कताब जाँच गन स ने: (१) 
ऐनको दफा ७१ को उपदफा (२) बमोिजम नेपाल रा  बकले 
सहकार  बकका अ त र  प चीस करोड पैयाँभ दा बढ को बचत 
तथा ऋणको कारोबार गन सहकार  सं थाको नर ण वा 
हसाब कताब जाँच गन, गराउन स नेछ । 

(२) मखु अ धकार ले उप नयम (१) बमोिजम नेपाल रा  बकबाट 
भएको नर ण वा हसाबजाँच तवेदनका सफा रसह को 
काया वयन यव था मलाउनेछ 

६५.  नर ण तथा अनगुमनस ब धी वशषे यव था: (१) ऐनको दफा 
७३ बमोिजम बचत तथा ऋणको मु य कारोबार गन देहायका 
सहकार  सं थाको हकमा देहायबमोिजम म ालय, नेपाल रा  बक, 

वभाग, देश सरकार र थानीय तहको संयु  टोल  बनाई सघन 
अनगुमन गन यव था मलाइनेछ:– 

(क)  थानीय तहको नयमन े ा धकार भ का पाँच करोड पैयाँभ दा 
बढ  बचत दा य व भएका सहकार  सं थाको थानीय तह र देश 
सरकारको सहकार  नयामक नकायको तफबाट, 

(ख)  थानीय तह वा देश सरकारको नयमन े ा धकार भ का प चीस 
करोड पैयाँभ दा बढ  बचत दा य व भएका सहकार  सं थाको 
थानीय तह वा देश सरकारको सहकार  नयामक नकाय र 
वभागको तफबाट, 

(ग)  प चीस करोड पैयाँभ दा बढ  बचत दा य व भएका सहकार  
सं थाको थानीय तह वा देश सरकारको सहकार  नयामक 
नकाय, वभाग र नेपाल रा  बकका तफबाट । 

तर प चीस करोड पैयाँभ दा बढ  कारोबार भएका जनुसकैु 
सहकार  सं थाको वभागबाट सघन अनगुमन गन बाधा पन छैन  

(२) बचत तथा ऋणको मु य कारोबार गन सहकार  सं थाले पाँच करोड 
पैयाँ वा सो भ दा बढ  रकमको बचत दा य व भए यो नयमावल  
ार भ भएको म तले एक वष भ  र सोभ दा घट  रकमको बचत 



दा य व भए तीन वष भ  म ालयको वीकृत गरेको एक कृत 
यव थापन सूचना णाल मा आब  भइस न ुपनछ । 

(३) सहकार  सं थाह ले सरु ण, व ीय संरचना, स पि को तर, तरलता, 
लगानीका े लगायतमा वभागले तोकेका मानकह को पालना गन ु
पनछ । 

(४) उप नयम (२) बमोिजम सूचना णाल समेतका आधारमा वभागले 
उप नयम (३) बमोिजम तो कएका मानकह को पालना अव थाको 
नय मत अनगुमन गर  पालना नभएको पाइएमा आव यक नदशन 
दन स नेछ । 

(५) यस नयमबमोिजम हनुे नर ण तथा अनगुमनस ब धी अ य यव था 
म ालयबाट वीकृत काय व ध बमोिजम हनुेछ । 

(६) उप नयम (५) बमोिजम काय व ध वीकृत गदा म लायले नेपाल 
रा  बकको परामश लन स नछे । 

६६.  बा षक तवेदनमा समावेश हनुपुन ववरण: ऐनको दफा ७४ को 
उपदफा (२) मा उि लिखत ववरणको अ त र  मखु अ धकार ले 
पेश गन बा षक नर ण तवेदनमा समावेश हनुपुन अ य वषयह  
म लायले नधारण गरे बमोिजम हनुेछ । 

 

प र छेद–१४ 

व वध 

६७. ि थर करण कोष स ब धी यव था: (१) ऐनको दफा ७६ 
बमोिजमको ि थर करण कोषमा सहभागी सहकार  सं थाले नयम 
२७ उप नयम (१) को ख ड (छ) बमोिजमको रकम ज मा गन 
स ने छन ्। 

(२) ऐनको दफा ७६ बमोिजम ि थर करण कोष खडा गदा यूनतम दश 
करोड पैयाँको ारि भक योगदान आव यक हनुेछ । 

(३) ि थर करण कोषको रकम उपयोग गदा उप नयम (४) मा उ लेख 
भए बमोिजमको रकम यूनतम मौ दात कोषमा कायम रा  ेगर  
छ म हना भ  थप योगदान जटुाएर मा  उपयोग गन ुपनछ । 



(४) कोष खडा गदा वा कोषको रकम उपयोग भएका कारण ऐनको दफा 
७६ बमोिजम सहभागी सहकार  सं थाको साथै अ य नकायको 
योगदानबापतको रकमले मा  उप नयम (५) बमोिजमको यूनतम 
आव यक मौ दात रकम नपु ने भएमा नेपाल सरकाले नपगु 
भएज त रकम म ालयको तफबाट थप योगदान बापत दन 
स नेछ । 

(५) उप नयम (६) बमोिजम नेपाल सरकाले दएको रकम कोषमा 
सहभागी सहकार  सं थाका साथै अ य नकायको योगदान बापतको 
रकम प रपू त हुँदै जाँदा नेपाल सरकारलाई नै फता गन ुपनछ । 

(६) ऐनको दफा ७६ मा उि लिखत योजनका अ त र  ि थर करण 
कोषको रकमम येबाट कोषको आ दानीको नि त तशतमा 
नना ने गर  कोष स ालन स म तले तो क दएको सीमास म कोषको 
यव थापन खचको ला ग उपयोग गन स कनेछ । 

(७) ऐनको दफा ७६ बमोिजम उपयोग ग रएको रकम दफा ७७ को 
उपदफा (१) को ख ड (ख) बमोिजम स बि धत सं थाको 
स पि बाट दा य व भ ु ानी गरेप छ बचत भएमा वा य ता सं था 
पनुः स ानमा आएप छ फता गन स ने अव था भएमा कोष 
स ालन काय व धमा यव था भएबमोिजम कोषमा फता गन ुपनछ 
। 

(८) ि थर करण कोषको थापना, सहभागी सं थाह को यो यता, 
सहभा गताको शत–ब देज, कोषको उपयोग र कोष स ालनस ब धी 
अ य यव था म लायको वीकृत गरेको काय व ध बमोिजम 
हनुेछ । 

(९) बचत तथा ऋण सहकार  सं थाह लाई स भा वत जोिखमवाट सुंर ण 
गन ऐनको दफा ७६ बमोिजमको ि थर करण कोषमा वचत तथा 
ऋणको कारोबार गन येक सहकार  सं थाले त वष खदु 
बचतवाट ऐनको दफा ४७, ४८ र ४९ अनसुारको रकमछु ाइ 
बाँक  रकमको ५% रकम ज मा गन यस कोषका ला ग छु ान ु
पनछ । 



(१०) उप नयम (९) बमोिजमको रकम ज मा गन एक कोषको  थापना 
ग रनेछ । 

(११) बचत तथा ऋणको कारोबार गन सहकार ह को परामशमा 
ि थर करण कोष थापना स ालन तथा नयमन काय व ध नगर 
कायपा लकाले जार  गनछ । 

(१२) उप नयम (१०) बमोिजमको कोषमा बचत तथा ऋण ( वि य) 
को कारोबार गन सं थाह को आव ता अ नवाय हनुेछ । 

(१३) उप नयम (११) बमोिजम काय व ध बनाउँदा कोषको रकम 
उपयोगको ाथ मकता अनगुमन र जोिखम यव थापनमा आधा रत 
हनुे गर  बनाउन ुपनछ । 

६८.  छुट, सु वधा र सहु लयत ा : (१) ऐनको दफा ५७ को उपदफा 
(१), (२), (३) (५) र (५) मा उि लिखत छुट, सु वधा र सहु लयत 
ा  स ब धी या नेपाल सरकारबाट नेपाल राजप मा कािशत 

सूचना बमोिजम हनुेछ । 

६९. दता गन अ धकार को काम, कत य र अ धकार: (१) ऐनको दफा 
७० मा उि लिखत काम, कत य र अ धकारको अ त र  दता गन 
अ धकार को काम, कत य र अ धकार देहाय बमोिजम हनुेछ:– 

(क)  सहकार  सं था दता गनका ला ग परेको दरखा तउपर आव यक 
जाँचबझु गर  सहकार  सं था दता गर  दताको माणप  दने 

(ख)  ऐन र यस नयमावल को अधीनमा रह  सहकार  सं थाले आ नो 
कायस ालन गन बनाएको व नयम वीकृत गन, 

(ग)  ऐन र यस नयमावल को अ धनमा रह  सहकार  सं थाको एक करण, 

वभाजन तथा काय े  पनुः नधारणस ब धी काय गन, 

(घ)  नय मत पमा सहकार  सं थाको नर ण तथा हसाब कताब जाँच 
गनकुा साथै था पत सूचना तवेदन णाल का आधारमा सहकार  
सं थाह को नर तर अनगुमन गर  आव यक नदशन दने, 

(ङ)  सहकार  सं थाह को लेखापर णको नय मत अनगुमन गर  
नधा रत अव ध भ  लेखापर ण नगराउने सहकार  सं थाह को 
लेखापर ण गराउने, 



(च)  वप  ामणी म हला, अपा ता भएका यि , मु  कमैया, मु  
ह लया, भू मह न कृषक, बेरोजगार, मक र द लत तथा अ पसं यक 
जनजा तसमेतका सीमा तकृत समूहको सहकार  खेतीपाती वा 
सद यको म वा सीपमा आधा रत व–रोजगार का उझोगध दा 
व न गन योजना तथा काय म तजमुा गर  वीकृत भए बमोिजम 

काया वयन गन, 

(छ)  सहकार  यव था, कृ ष उपजको मू य ऋँखला वकास एवं 
त स ब धी अ तरसहकार  कारोबारका आयोजनाह लाई सहयोग 
प¥ुयाउने, 

(ज)  सहकार  िश ा तथा ता लम याकपालह को तजमुा, स ालन तथा 
व तारका कायह को सम वय गन, 

(झ)  सहकार  सं थाह को वकास, सहकार  स ा त, मू य मा यताह को 
चलन तथा सहकार  सं थाह मा सशुासन कायम गराउन आव यक 
नदशन गन, 

(ञ) ऐन, यस नयमावल  अ तगत बनेका नदिशका, मापद ड, काय व ध 
तथा व नयमबमोिजम काय नगन सहकार  सं थाह लाई ऐनमा 
भएको यव था बमोिजम ज रबाना तथा अ य कारबाह  गन, 

(ट)  आ थक वष समा  भएको तीन म हना भ  सहकार  सं थाको बा षक 
नर ण तवेदन म ालयमा पेस गन, 

(ठ) न कृय अव थामा रहेका साझा सहकार  सं थाह लाई सकृय बनाउन 
आव यक काय गन, 

(ड)  आव यक मापद ड नधारण गर  सहकार  सं थाको सेवा के , 

संकलन के  तथा ब  के  स ालनको वीकृ त दने, 
(ढ)  ऐन, यस नयमावल  र अ तगत बनेका नदिशका, मापद ड, काय व ध 

तथा म लायबाट ा  नदशनबमोिजमका अ य कायह  गन । 

(२) मखु अ धकार ले ऐन तथा यस नयम बमोिजम आपूmलाई ा  
अ धकारह म ये केह  अ धकार आव यकता अनसुार आफू 
मातहतका अ धकृतलाई यायोजन गन स नेछ । 

७०.  सं था स ालनस ब धी वशषे यव था: (१) यस नयमको पालना 
संघीय कानूनमा यव था भए बमोिजम हनुेछ र उि लिखत 



सं थाह को स ालनका ला ग देहाय बमोिजमको स ालन स म त 
रहनेछ:– 

(क)  साधारण सभाबाट नवािचत यि  –अ य  

(ख)  सहसिचव, म ालय –सद य 

(ग)  सहसिचव, अथ म ालय –सद य 

(घ)  स बि धत वषयगत म ालयको सहसिचव –सद य 

(ङ)  नेपाल सरकारले तोकेको एक यि  –सद य 

(च)  व नयममा यव था भएबमोिजम रा य सहकार  वकास बोडको वा 
सं थाको शयेर ख रद गरेका थानीय तहह म येबाट एक जना 
मखु शासक य अ धकृत वा नजले तोकेको क तीमा राजप ा त 
तीय ेणीको तीय त न ध –सद य 

(छ)  साधारणसभाबाट नवािचत क तीमा एक जना म हलास हत तीनजना 
–सद य 

(२) सं थाको मखु कायकार  अ धकृतले उप नयम (१) बमोिजमको 
स ालक स म तको सिचवको काय गनछ । 

(३) उप नयम (१) मा उि लिखत सं थाह को स ालन सहकार  स ा त, 

मू य, मा यता अनु प भावकार  पमा काया वयन गन यव था 
मलाउन म ालयले आव यक अ ययन गर  पनसंुरचना योजना 
वीकृत गन स नेछ । 

(४) यो नयम ार भ हुँदाका बखत ऐनको दफा ३९ को उपदफा (२) 
बमोिजम वा षक साधारणसभा गर  स म त वा ऐनको दफा ४८ को 
उपदफा (१) बमोिजम लेखा सपुर वे ण स म तको गठन नगरेका 
ऐनको दफा १३५ मा उि लिखत सं थाह ले यो नयमावल  ार भ 
भएको म तले तीन म हना भ  वा षक साधारणसभा गर  स म त वा 
लेखा सरुपीवे ण स म तको नवाचन स प  ग रस न ुपनछ । 

(५) सरकार  नकायलाई आव यक पन मालसामान ख रद गदा वा सेवा 
लन ुपदा य तो मालसामान वा सेवा यस नयमको पालना संघीय 
कानूनमा यव था भए बमोिजम हनुेछ र सं थाह ले उ पादन गरेका 
रहेछन ् भने य तो सं थाबाट उ पा दत सामान वा सेवालाई 
ाथ मकता दन ुपनछ 



(६) उप नयम (१) मा उि लिखत सं थाह को स ालनस ब धी अ य 
यव था व नयममा उ लेख भए बमोिजम हनुेछ । 

७१.  त न ध पठाउन स कन:े (१) ऐनको दफा ९० बमोिजम संघको 
साधारणसभामा त न ध पठाउँदा संघको व नयममा यव था भए 
बमोिजम सद य सं थाको सद य सं याको अनपुातको आधारमा 
बढ मा पाँच जनास म पठाउन स कनेछ । 

(२) उप नयम (१) बमोिजम स बि धत सं थाले त न ध पठाउँदा 
मता धकार योग गन एक जना त न ध तो क पठाउन ुपनछ 

७२.  सहकार  स ब धी शैि क याकपालको माणीकरण: (१) सहकार  
िश ा स ालन गन सहकार  सं था वा नकायको ला ग पा म 
नधारण तथा य ता सं थाको माणीकरण गनका ला ग देहाय 
बमोिजमको एक माणीकरण स म त रहनेछ:– 

(क)  सिचव, म ालय –अ य  

(ख)  रा य सहकार  महासंघको अ य  वा नजले तोकेको त न ध –

सद य 

(ग)  सहसिचव, िश ा म ालय –सद य 

(घ)  सहसिचव, रा य योजना आयोग –सद य 

(ङ)  सहसिचव, म ालय –सद य 

(च)  मखु अ धकार , सहकार  वभाग –सद य 

(छ)  सह– ा यापक, भवुन व व ालय, स बि धत के य िश ण 
वभाग –सद य 

(ज)  सहकार  व म येबाट म ालयले तोकेको एक जना –सद य 

(झ)  ाचाय, सहकार  िश ण तथा अनसु धान के  –सद य–सिचव 

(२) उप नयम (१) बमोिजमको स म तले बैठकमा आव यकता अनसुार 
वषय व लाई आम ण गन स नेछ । 

(३) उप नयम (१) बमोिजमको स म तको काम, कत य र अ धकार देहाय 
बमोिजम हनुेछ:– 

(क)  सहकार  िश ण सं था वा नकायह को आधारभतू सं थागत 
नधारकह  ( पे स फकेसन), तो ने, 



(ख)  सहकार  िश ण सं था वा नकायह बाट स ालन हनुे शैि क 
तथा िश क काय मह को िश ाथ  समूह अनसुार पा म, 
अव ध, ोत यि को यो यता लगायतका यूनतम नधारकह  तय 
गन, 

(ग)  ख ड (क) र (ख) बमोिजमका नधारकह  पूरा गन सहकार  सं था 
वा नकायह बाट स ालन हनुे िश ण याकलापह को 
मािणकरण गन, 

(घ)  वझालय तथा व वझालय तहमा सहकार  िश ा समावेश गन 
पा म वकास गर  सफा रस गन, 

(ङ)  व भ  सं था वा नकायह बाट स ा लत सहकार  शैि क तथा 
िश ण याकलापह को नर ण गर  पृ पोषण लने, 

(च)  सहकार  िश ा तथा िश ण याकलापह को तरो तका ला ग 
सहकार  संघह लई मागदशन गन, 

(छ)  सहकार  िश ा तथा िश ण कायको माणीकरणसँग स बि धत 
अ य कायह  गन, 

(४) उप नयम (३) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न सहकार  सं था 
वा नकायह ले स ालन गन ारि भक सहकार  सद य–िश ा 
काय मह को हकमा माणीकरण गराइरा  ुपन छैन । 

(५) उप नयम (१) बमोिजमको मािणकरण स म तले आ नो काय व ध 
आफ बनाउन स नेछ । 

७३.  अ तरसहकार  कारोबार: (१) ऐनको दफा ९४ बमोिजम अ तर 
सहकार  कारोबार गदा संल न सं थाह को व नयममा नधा रत 
सद यह को आव यकताको आधार लएको हनु ुपनछ । 

(२) संघले सद य तरका थानीय उ पादनको मू य ऋँखला वकाससँग 
स बि धत अ तरसहकार  कारोबारलाई बढावा दने गर  संयोजन 
गन स नेछ । 

(३) अ तरसहकार  कारोबारमा संल न व भ  सं थाह ले आ ना 
सद यह बाट उ पा दत उपज अ णी सं था ( लड को–अपरे टभको 
अवधारणाबाट कुनै एक सं थामाफत संकलन, शोधन एवं 



बजार करण गन यव था मलाउने गर  एक कृत योजना स ालन 
गन स नेछन ्। 

(४) सहकार  सं थाले व नयममा यव था गर  वझतुीय णाल माफत ्
आ ना सद यले नेपाल भरको कुनै सहकार  सं थाबाट आ नो 
खातामा रकम ज मा गन र िझ न स न े गर  अ तर सहकार  
कारोबार गन स नेछ । 

(५) बचत तथा ऋणीस ब धी अ तरसहकार  कारोबारको हकमा स ब  
सहकार  सं थाह ले म ालयले स बि धत वषयगत संघ वा 
सहकार  बकको भू मकासमेत न द  गर  तोकेको मापद ड पालना 
गन ुपनछ । 

(६) अ तरसहकार  कारोबार स ब धी अ य यव था म लायले वीकृत 
गरेको काय व धबमोिजम हनुेछ।  

७४.  स म त वा लेखा सपुर वे ण स म तमा रहन नस न:े (१) यस 
नयममा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप न सहकार  सं थाले 
दता तथा नयमन स ब धी कायमा य पमा संल न नवािचत 
वा मनोनयन हनुे सावज नक पदमा बहाल रहेको पदा धकार  वा 
नेपाल सरकार, देश सरकार वा थानीय तहको कायालय वा 
नकायमा कायरत कमचार  सहकार  सं थाको स म त वा लेखा 
सपुर वे ण स म तमा नवािचत वा मनोनीत हनु स ने छैन । 

(२) यो नयम ार भ हुँदाका बखत उप नयम (१) मा उि लिखत 
पदा धकार  वा कमचार  कुनै सहकार  सं थाको स म त वा लेखा 
सपुर वे ण स म तमा र सहकार  सं थाको नयमन गन नकायमा 
रहेछ भने यो नयम ार भ भएको म तले छ म हना भ  य तो 
स म त वा लेखा सपुर वे ण स म त वा य तो नकायम ये कुनै 
एकबाट अलग हनु ुपनछ । 

७५.  मु ाको तर ा स ब ध यव था: ऐनको प र छेद–१८ बमोिजम 
सम या त सं था वा संघको स ब धमा यव थापन स म तले 
गरेको नणय वा काम कारबाह को वषयमा कुनै अदालत वा 
अध या यक नकायबाट मु ा वा फराद परेमा सो को तर ा 



महा याया धव ाको कायालयबाट ख टएको सरकार  वक लबाट 
हनुेछ । 

७६.  ववाद न पण स म तको गठन: (१) यस नयमको पालना संघीय 
कानूनमा यव था भए बमोिजमको ववाद न पण स म तको गठन 
देहायबमोिजम हनुेछ:– 

(क)  मखु अ धकार ले तोकेको यि  –संयोजक 

(ख)  रा य सहकार  महासंघको त न ध –सद य 

(ग)  रा य सहकार  वकास बोडको त न ध –सद य 

(२) उप नयम (१) बमोिजमको स म तले ववादसँग स बि धत सहकार  
सं थाका एक एक त न धह लाई बैठकमा आम ण गन ुपनछ  

(३) उप नयम (१) बमोिजमको स म तले आ नो काय व ध आफ तय गन 
स नेछ । 

७७.  ो साहन गन यव था: (१) यस नयमको पालना संघीय कानूनमा 
यव था भए बमोिजम म ालयले वा षक काय ममा यव था गर  
यि , सहकार  सं था वा नकायलाई कदरप , नगर परु कार वा 
दवैु गर  स मान वा परु कृत गन स नेछ । 

(२) उप नयम (१) बमोिजम स मान वा परु कृत गदा यि , सहकार  
सं था वा नकायह का ला ग छु ाछु ै आधारह  तय गर  वीकृत 
गन ुपनछ । 

(३) उप नयम (१) बमोिजम ो साहनयो य यि , सहकार  सं था वा 
नकायको छनौट गन म ालयमा एक स म त रहनेछ । 

(४) उप नयम (३) बमोिजमको स म तले आ नो काय व ध आफ तय गन 
स नेछ । 

७८.  जानकार  दनपुन: (१) यस नयमावल मा अ य  जनुसकैु कुरा 
लेिखएको भए ताप न संघ वा देशको नयमन े ा धकार अ तगत 
रहेको सहकार  सं थाले देश वा थानीय तहमा कायालय, सेवा 
के  वा अ य मा यमबाट सेवा स ालन गदा देश वा थानीय 
तहमा जानकार  दन ुपनछ । 

(२) उप नयम (१) बामेिजमका सहकार  सं थाह को ववरण स बि धत 
थानीय तह वा देशले देश वा वभागमा पठाउन ुपनछ 



७९.  अनसूुचीमा थपघट वा हेरफेर गन स न:े म ालयले आव यक 
देखेमा नेपाल राजप मा सूचना काशन गर  अनसूुचीमा आव यक 
थपघट वा हेरफेर गन स नेछ।  

८०. सहकार  संघ–सं था संचालनको आधार: सहकार का स ा त र मू य 
मा यताका स ब धमा यस नयमावल मा अ य  जनुसकैु कुराह  
लेिखएको भएताप न सहकार संघ सं था संचालनको मूल आधार 
सहकार का स ा त र मू य मा यता न नअनसुार  
हनुेछ । 

 स ा तह ः 
(क)  प हलो स ा त: वेि छक तथा खलुा सद यता– सहकार ह  

ल गक, सामािजक, जा तय, राजनै तक र धा मक भेदभाव र हत, 

सद यको िज मेवार  वीकार गन तथा सेवा उपयोग गन स म 
सबै यि ह का ला ग खलुा पहुँच भएका वेि छक 
संगठनह  हनु ्। 

(ख)  दो ो स ा त: सद यह दारा रा जाता क नय ण–

सहकार ह  तनका सद यह दारा जाताि क ब धबाट 
नयि त संगठनह  हनु ् । सद यह  सहकार को नी त 
तजूमा एवं नणय नमाणमा सकृयतापूवक भाग ल छन ्। 
सं थाको काय स ालनका ला ग नवािचत पु ष तथा म हला 
त न धह  शेयर सद यह  त जवाफदेह  हु छन ् । 
ारि भक सहकार ह मा सद यह को समान मता धकार (एक 

सद य, एक मत) रह छ । अ  तहका सहकार ह  (संघह ) 
प न जाताि क तवरले संग ठत हु छन ्। 

(ग)   ते ो स ा त: सद यको आ थक सहभा गता– सद यह ले 
आ नो सं थाको पूजँीमा समतामूलक सहभागीता र 

याकलापमा जाताि क व धले नय ण गदछन ् । 
सद यह ले पूँजीमा गरेको योगदानवापत लाभांश भएमा 
सामा यतः सी मत लाभ ा  गदछन ् । साधारणसभाको 
मा यम दारा सद यह ले देहायका वा कुनै वा सबै 
उ े यह मा लाभांशको नि त अंश छु ाउने छनः ज तै 



सहकार  वकास, सद यह को सहकार मा हनुे कारोवारको 
अनपुातमा फाइदा लन पाउने यव था, तथा सद यह दारा 
वीकृत अ  याकलापलाई टेवा दने । 

(घ)   चौथो स ा त: वाय ता तथा वत ता– सहकार ह  यसका 
सद यह ारा नयि त वाय ः र वावल वी संगठनह  हनु ्
। सहकार ले सरकार वा अ य नकायह बाट बा  ोतको 
पमा पूँजी जटुाउने स झौता गछ भने सद यह दारा ग रने 
जाताि क नय णको प त र आ नो सहकार को 
वाय ता सु नि त हनुे यव था मलाउने छन ्। 

(ङ).  पाँचौ स ा त: िश ा, ता लम र सूचना– सहकार ह ले आ ना 
सद यह , नवािचत त न धह  एवं व धक तथा 
कमचार ह लाई आ नो सं थामा भावकार  पले योगदान 
दनस ने तु याउन िश ार ता लम दान गनछन ् । 
सहकार ह ले सवसाधारण खास गर  यूवाह  र बौ क 
यि वह लाई सहकार को बषयमा र सहकार ताको 
फाइदाका बारेमा जानकार  गराउने   छन ्। 

(च)  छैठ  स ा त: सहकार ह  वीच सहयोग– सहकार ह ले 
आ ना सद यह लाई अ य त भावकार  पमा सेवा 
प¥ुयाउनेछन ्र सहकार  अ भयानलाई था नय, रा य, े ीय र 
अ तररा य संगठनह संग आब  गर  सहकार  अ भयानलाई 
सु ढ बनाउने छन ् 

(छ).  सात  स ा त: समदुाय त चासो– सहकार ह ले 
सद यह को आव यकताह  र आकां ाह त केि त हुंदै 
सद यह  एवं समदुायको द गो वकासका ला ग काय गदछन ्
। 

मू यह : 
क. आधार मु यह ः– 
१.  आ मसहयोग÷ वावल वन: येक सहकार  सं थाह  आ नो 

काम आफैले गन ु पदछ, अ मा थ भर परेर आ नो उ त 



हुँदैन । परमूखी सोचमा सं था थापना गन ुहदैुन भ े व वास 
गदछन ्। 

२.  वःउ रदा य व: आ नो उ तको िज वेवार  वहन आफैले 

गन ु  पदछ । सहकार  सं थाह को गठन र नय ण 
सद यह दारा हनुे र स पूण याकलापह को िज मा प न 
सद यह दारा नै लईने हुँदा यसमा वः उ रदा य वको 
भावना हु छ । 

३.  जात : सद यह को सहभा गता मक जाताि क 
व ध दारा रासंगठनको याकलापह  सु यवि थत गन उ म 
तर का हो । सहकार  सं था वयंका ला ग सद यह दारा 
नै थापना ग रने भएकाले सं थामा सद यह को सकृय 
सहभा गता, समान हक र समान दा य व हु छ । एक यि  
एक मतको स ा तमा आधा रत रहेर नवाचन ग र छ । 

४.  समानता: सद यह  वीच भेदभाव र हत यवहार हनु ुपदछ । 
राजनी तक, धा मक, वण, जाती, ल , रंग आ दका आधारमा 
कसैलाई प न भेदभाव गन ुहदैुन । 

५.  सम याय: आ थक तफलको यायोिचत वतरण, एउटा 
सद यलाई मका पारेर अक  सद यले फाईदा न लन,ु 

शोषण व हन आथक स व ध कायम हनु ुपदछ । 

६.  ऐ व ता: एकतामा व ास गन नि त उ े य ा का ला ग 

आपसमा म लजलु  काम गन ु पदछ । समान आकां ा 
रा हे को एक कृत यासवाट नै आकां ा साकार हु छ । 

ख. नै तक मु यह ः 
१.  इमा दा रता: सहकार को सवैभ दा मह वपूण नै तक मू य र 

ईमा दार ता हो । यसमा भए गरेका याकलापह  पारदिश 
रा ,े छलकपट नगन नी त, नयम कानून स ा त आ दको 
अ नवाय पालना ग रएको हनु ुपदछ 

२.  खलुापन: सहकार को सद यता नी त नयमको प र ध भ  
रहेरमा  खलुा रह छ र सद यता याग गन वत ता हु छ 
। खलुापनको मु य व त ु वत ताको मु य हो । 
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cfjZostf     
–:yL/ k"FhLtkm{ -3/, hUuf, sf/vfgf, 
pks/0f, kmlg{r/ cflb_ 

    



–rfn' k"FhLtkm{ -df}Hbft dfn;fdfg, 
pwf/]f lalqm, gub df}Hbft cflb_ 

    

–C0f nufgLtkm{     
–hDdf     
;|f]t     
–z]o/ k"FhL     
–hu]8f sf]if     
–cGo -===============_     
–;b:osf] art -;b:onfO{ C0f lbg 
dfq_ 

    

hDdf     
 sfof{Gjog lhDd]jf/L afF8kmfF8 
ª= ;~rfns ;ldltsf] lhDd]jf/L 

  
  
  
  

r= ufpF÷6f]n÷pkIf]qLo a}7ssf] lhDd]jf/L 

 ljj/0f klxnf] jif{ bf];|f] jif{ t];|f] jif{ s}lkmot 
;b:o -;+3÷;+:yf_ ;+Vof     
–kl/df0f -========_     
–/sd -?=_     
–nfeflGjt x'g] ;b:o -hgf_     
;b:o -;+3÷;+:yf_ nfO{ j:t' jf ;]jf 
lalqm 

    

–kl/df0f -========_     
–/sd -?=_     
–nfeflGjt x'g] ;b:o -hgf_     
;b:o -;+:yfsf ;b:o_ nfO{ 
/f]huf/Lsf] cj;/ ;[hgf 
–k|ToIf k"0f{sfnLg -hgf_ 
–ck|ToIf k"0f{sfnLg -jif{df @)*) 
306fsf] ! hgfsf] lx;fasf] hDdf 
hgf_ 

    

;b:o -;+:yfsf ;b:o_ nfO{ C0f ;]jf 
-aflif{s_  
–/sd -?=_ 
–hgf 

    

–;b:o -;+:yfsf ;b:o_ nfO{ art 
;]jf -df}Hbft_ 
–/sd -?=_ 
–hgf 

    



  
  
  

5= n]vf ;'k/Lj]If0f ;ldltsf] lhDd]jf/L 
  
  
  
  

h= Joj:yfkg sd{rf/Lx?sf] lhDd]jf/L 
  
  
  
  

em= k|To]s ;b:osf] lhDd]jf/L 
  
  
  
  

 
`= sfo{of]hgfaf6 ;b:o -;+:yfsf ;b:o_ x?sf] hLjgdf kg]{ k|efjsf ;"rsx? 

  
  
  
  

6= sfof{Gjog k|ultsf] ;dLIff Pj+ hjfkmb]xL ;yfkgf ljlw 
 
  



cg';"rL–% 
-lgod ^ sf] pklgod -#_ sf] v08 -u_ ;Fu ;DalGwt_ 

e/kfO{sf] 9fFrf 
e/kfO{ bfb} k|:tfljt=======================;xsf/L ;+:yf ln= sf] tby{ ;~rfns 
;ldltsf =============================== >L ============================= 
========================cfu] pQm ;xsf/L ;+:yf ln= sf ;b:ox?sf] 
======================== k|f/lDes e]nfsf] ldlt ========================= sf] lg0f{oadf]lhd 
k|ltz]o/ ? =================.– sf b/n] ================== hgfaf6 hDdf 
======================= lsQfsf] x'g cfpg] hDdf /sd ?= ===============================-
cIf?lk ?k}of ================================== dfq_ / k|j]z z'Ns k|ltJolQm ? 
===========.– sf b/n] x'g cfpg] ? =================.– -cIf?kL 
================================= dfq_ u/L hDdf ?= ==========================.– -
cIf?kL===================================== dfq_ ;xsf/L ;+:yf btf{ ePkl5 ;+:yfsf] 
gfddf a}+s vftf vf]nL hDdf ug]{ saf]n u/L pQm /sd d}n] a'lemlnO{ of] 
e/kfO{df ;xL5fk u/L =================================== sfof{nodf k]z u/]sf] 5' . 
k|fKt /sd xfn d]/f] ======================================df /xsf] ======================= 
lx;fa g+= ============================ df hDdf u/L a}+s ef}r/ bflvnf u/]sf] 5' . 
pQm /sd ;+:yf btf{ eO{ lgodfg';f/ ;+:yfsf] cfkm\g} vftf gvf]n];Dd rng 
gu/L ;'/lIft /fVg]5' / ;+:yfsf] a}+s vftf vf]n]kl5 tTsfn} vflbnf ug]{5' . 
km/s k/]df sfg"g adf]lhd sf/afxL ePdf d]/f] d~h'/L 5 . 
 

Olt ;+jt\ @)====== ;fn ========== dlxgf ========= ut] /f]h =========z'ed\ . 



 
cg';"rL–^ 

-lgod ^ sf] pklgod -#_ sf] v08 -3_ ;Fu ;DalGwt_ 
tby{ ;~rfns ;ldltsf ;b:ox?sf] ljj/0f kmf/fdsf] 9fFrf 

 
l;=g+= afh]sf] 

gfd,y/ 
afa'sf] 
gfd,y/ 

klt jf 
kGgLsf] 
gfd,y/ 

;~rfnssf] 
gfd,y/ 

kb 7]ufgf k]zf lgjf{lrt 
ldlt 

axfn 
/xg] 
cjlw 

cf}+7f5fk kmf]6f] / 
kmf]6f]df 
kg]{ u/L 
;xL5fk 

;Dks{ 
gDa/ 

s}lkmot 

              
              
              
              
              
              

 
 

 
 
  



cg';"rL–& 
-lgod ^ sf] pklgod -#_ sf] v08 -ª_ ;Fu ;DalGwt_ 

:j–3f]if0ff kqsf] 9fFrf 
 k|:tfljt >L ========================================= ;xsf/L ;+:yf ln= 
btf{ ug{ b/vf:t lbg] xfdL tkl;n adf]lhdsf cfj]bsx?n] k|rlnt sfg"g 
;Ddt ;xsf/L ;+:yf :yfkgf u/L cfkm\gf] cfly{s–;fdflhs pTyfg ug]{ 
sfo{sf/0fafx]s cGo s'g} sfo{sf/0f gePsf] / b]xfodf plNnlvt s'/fsf ;fy} 
cGo s'g} s'/fn] ;xsf/L ;+:yfsf] ;b:otf k|fKt u/L ;]jf pkof]u ug{ cof]Uo 
gepsf] :j–3f]if0ff ub{5f}+ M– 

 oxL k|s[ltsf] cGo ;xsf/L ;+:yfsf] ;b:o 5}gf}+Ù 
 a}+s, ljQLo ;+:yf jf cGo s'g} ;xsf/L ;+:yf÷;+3÷a}+ssf] 

sfg"gadf]lhd sfnf] ;"rLdf k/]sf JolQm x}gf}+ Ù 
 o;cl3 ;xsf/L ;+:yf vf]nL ;b:ox?sf] /sd lxgfldgf u/L 

sf/afxLdf k/]sf jf kmf/f/ /x]sf JolQm x}gf}+ Ù 
 ;DklQ z'4Ls/0f ;DaGwL s;'/df ;hfo kfPsf JolQm x}gf}+ /  
 ;xsf/L bz{g, l;4fGt, d"No, dfGotf / sfg"gadf]lhd :jfjnDag 

/ kf/:kl/stfsf] efjgfaf6 cfkm\gf] ax'cfoflds ljsf;sf nflu 
o; ;+:ysf] ;~rfng ug{ d~h'/ 5f}+ . 

pko'{Qm Aoxf]/f 7Ls, ;fFrf] xf] . em'§f 7x/] sfg"g adf]lhd ;x'Fnf, a'emfpFnf 
egL ;xL5fk ug]{ M– 
 
 

 
 
  
  
  
 
 
 
 
  

l;=g+= cfj]bssf] gfd, y/ gful/stf g+= / 
lnPsf] lhNnf 

xfnsf] 7]ufgf / ;Dks{ 
gDa/ 

;xL5fk 

!     
@     
#     



cg';"rL–* 
-lgod ^ sf] pklgod -#_ sf] v08 -r_ ;Fu ;DalGwt_ 

clwsf/ k|Tofof]hg kqsf] 9fFrf 
ldlt M @)=======.=====.===== 

>L k|d'v clwsf/LHo",  
==================================================================== . 
 

ljifo M clwsf/ k|Tofof]hg . 
 
dxf]bo,  
o; k|:tfljt =============================== ;xsf/L ;+:yf÷;+3÷a}+s ln= sf] ldlt 
@)====.=====. df a;]sf] bf];|f] k|f/lDes e]nfn] u/]sf] lg0f{ofg';f/ ;+:yf btf{ ug]{ 
qmddf k|rlnt sfg"gadf]lhd k|lqmof k"/f ug]{ l;nl;nfdf xfd|f] tkm{af6 
ljlgoddf ;fdfGo yk36 u/L k|df0fLs/0f nufotsf cfjZos sfd sf/afxL 
ug{ lgDg b:tvt gd'gf ePsf] tby{ ;~rfns ;ldltsf ========== >L 
===========================, >L========================, >L========================= / >L 
============================= ;d]tnfO{ clwsf/ k|Tofof]hg ul/Psf] a]xf]/f cg'/f]w 
ub5f}+ . lghx?n] xfd|f] k|ltlglwsf] ?kdf u/]sf ;Dk"0f{ sfdsf] lhDd]jf/L lng] 
u/L xfdL d~h'/ 5f}+ . 
clwsf/ k|Tofof]hg ul/Psf JolQmsf] M– 
gfd,y/ 7]ufgf kb b:tvt gd'gf 
!= >L=====================================    
@= >L=====================================    
#= >L=====================================    

cfj]bsx?sf] M– 
l;=g+= gfd,y/ 7]ufgf ;xL5fk 
!    
@    
#    
$    
%    

 
b|:6Jo M clwsf/ k|Tofof]hg–kqdf cfj]bs ;a}sf] ljj/0f ;dfj]z ug'{ kg]{5 . 
 
  



cg';"rL–( 
-lgod ^ sf] pklgod -$_ sf] v08 -u_ ;Fu ;DalGwt_ 

k|:tfljt >L =============================== ;xsf/L ;:yf ln= btf{ ug{ b/vf:t lbg] 
xfdL tkzLn adf]lhdsf cfa]bsx¿n] k|rlnt sfg'g ;Ddt ;xsf/L ;:yf 
:yfkgf u/L cfkmgf] cfly{s ;fdflhs pTyfg ug{] sfo{sf/0fafx]s cGo s'g} 
sfo{sf/0f gePsf] / b]xfodf plNvt s'/fsf ;fy} cGo s'g} s'/fn] ;xsf/L 
;:yfsf] ;b:otf k|fKt u/L ;]jf pkof]u ug{ cof]Uo gePsf] :j=3f]if0ff ub{5f}+ 
. xfdL cfa]bsx¿ sf]xL klg olx k|s[ltsf] cGo ;xsf/L ;:yfsf] ;b:o 5}gf}+ . 
a}+s ljQLo ;:yf jf cGo s'g} ;xsf/L ;:yf÷;+3÷/fli6«o ;xsf/L a}+ssf] 
sfg'g adf]lhd sfnf] ;"rLdf k/]sf AolQm x}gf} . ;DklQ z'l4s/0f;DalGw 
s;'/df ;hfo kfPsf AolQm x}gf}+ / ;xsf/L bz{g l;4fGt d"No dfGotf / sfg'g 
adf]lhd :jfanDag / kf/:kl/stfsf] efagfaf6 cf?gf] ax'cfolds ljsf;sf 
nflu o; ;:yfsf] ;+rfng ug{ dGh'/ 5f}+ . pko'St Aoxf]/f 7Ls ;f“rf] xf] . 
em'6\7f 7x/] sfg'g adf]lhd ;xnf a'emfpnf elg ;lx5fk ug{] M 
 
l;=g+= ;b:osf] 

gfd y/ 
gful/stf 
g+= / 
lnPsf] 
lhNnf 

xfnsf] 
7]ufgf / 
;Dks{ 
gDa/ 

;xL5fk 
 

s}lkmot 

!      
@      
#      
$      



cg';"rL–!) 
-lgod ^ sf] pklgod -%_ sf] v08 -s_ / lgod @* sf] pklgod -@_ sf] v08 -s_ ;Fu ;DalGw_ 

;xsf/L a}+s btf{sf nflu cfj]bg lbg] ;+:yfx?sf] ljj/0f 
l;=
g+= 

cfj]b
s 

;+3;+:
yfsf] 
gfd 

b
tf{ 
g+= 
/ 
ld
lt 

7]uf
gf 

sfo{
If]q 

;b
:o 
;+V
of 

z]
o/ 
k"F
hL 

hu]
8f 
sf]i
f 

ljQLo cj:yf vl/b ug]{ z]o/sf] 
ljj/0f 

cflws
fl/s 
k|ltlgl
w sf] 
gfd,y

/ 

;
xL 
5f
k 

s}lkm
ot 

hD
df 
a
r
t 
/s
d 
? 

hD
df 
C0f 
lnP
sf] 
/s
d 
? 

C0f 
lnP
sf] 
lgs
fo 

hD
df 
C0f 
nu
fgL 
? 

kl5Nn
f] cf=j 
sf] 

gfkmf÷
3f6f 
/sd 
? 

k|lt
z]o/ 
/sd 
? 

vl
/b 
z]
o/ 
;+V
of 

z]o/
sf] 
hDd
f 

/s
d ? 

                   
                   
                   
                   
                   

 
 
 
 



cg';"rL–!! 
-lgod ^ sf] pklgod -^_ sf] v08 -s_ / lgod @* sf] pklgod -@_ sf] v08 -s_ ;Fu ;DalGw_ 

;xsf/L btf{sf nflu cfj]bg lbg] ;+:yfx?sf] ljj/0f 
l;=
g+= 

cfj]b
s 

;+:yf
sf] 
gfd 

bt
f{ 
g+= 
/ 
ldl
t 

7]uf
gf 

ljifo
t 

juL{s
/0f 

sfo{I
f]q 

;b:
o 
;+V
of 

z]
o/ 
k"Fh
L 

hu]
8f 
sf]if 

sf/f]af/sf] cj:yf vl/b ug]{ z]o/sf] 
ljj/0f 

hD
df 
ar
t 
/s
d 
? 

hDd
f 

C0f 
nuf
gL 
? 

kl5N
nf] 

cfj= 
sf] 

hDdf 
vl/b 
? 

kl5N
nf] 

cf=j=
sf] 

hDdf 
lalqm 
? 

kl5Nnf] 
cf=j 
sf] 

gfkmf÷
3f6f 

/sd ? 

k|ltz]
o/ 
/sd 
? 

vl/
b 
z]o
/ 
;+V
of 

z]o/
sf] 

hDdf 
/sd 
? 
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-lgod ( ;Fu ;DalGw_ 
;+:yf btf{ k|df0f–kqsf] 9fFrf 

 
g]kfn ;/sf 

======================================================dGqfno 
======================================= 

 
btf{ k|df0f–kq 

btf{ g+= M  



 

 
 

;xsf/L P]g,========================= sf] bkmf ===== adf]lhd >L ================================= ====================== nfO{ ;Lldt bfloTj ePsf] ;+:yfdf 
btf{ u/L :jLs[t ljlgodf;lxt of] k|df0f–kq k|bfg ul/Psf] 5 . 
 
juL{s/0f M ================================ 
 

      btf{ u/]sf] ldlt M 
    b:tvt M 

     btf{ ug]{ clwsf/Lsf] gfd M 
     kb M 

       sfof{nosf] 5fk M 
 
 
 
 

  



 

 
 

cg';"rL–!# 
-lgod !% ;Fu ;DalGw_ 

ljlgoddf pNn]v ug'{kg]{ ljifox? 
k|:tfjgf 
!= ;+lIfKt gfd / k|f/De 
@= ;+:yfsf] gfd / 7]ufgf 
#= kl/efiff  
$= p2]Zo 
%= sfo{ 
^= sfo{If]q 
&= ;+:yfsf] ;b:o 
*= ;b:osf] of]Uotf 
(= ;b:osf nflu lgj]bg / k|flKt 
!)= ;b:otfsf] cGTo 
!!= ;b:osf] lg:sf;g 
!@= ;b:otfaf6 /flhgfdf 
!#= k'gM ;b:otf 
!$= ;b:osf] sfd, st{Jo / clwsf/ 
!%= ;b:otf v'nf /xg] 
!^= ;b:otf k|fKtL, k'gM k|fKtL / /flhgfdf :j]R5Ls x'g'kg]{ 5 . 
!&= z]o/ k"FhL 
!*= ;b:otf aGg sDtLdf Ps z]o/ vl/b ug'{ kg]{ . 
!(= yk z]o/ vl/b ug{ ;lsg] 
@)= z]o/ lkmtf{ jf x:tfGt/0f 
@!= k|jz z'Ns 
@@= s[ltd 5]saf/ gnufOg] 
@#= z]o/ k|df0f kq 
@$= ;b:osf] bfloTj l;ldt x'g] 
@%= k|f/lDes ;fwf/0f ;ef 
@^= aflif{s ;fwf/0f ;ef 
@&= ljz]if ;fwf/0f ;ef 
@*= ;fwf/0f ;efsf] a}7s 
@(= ;fwf/0f ;efsf] sfd, st{Jo / clwsf/ 
#)= ;fwf/0f ;efsf] lg0f{o clgjfo{ x'g]  
#!= ufpF÷6f]n÷pkIf]qLo a}7s 
#@= ufpF÷6f]n÷pkIf]qLo a}7s sfo{x? 
##= ufpF÷6f]n÷pkIf]qLo a}7s Joj:yf 
#$= ;+rfns ;ldlt  
#%= ;ldltsf] sfd, st{Jo / clwsf/ 
#^= ;ldlt a}7s 
#&= n]vf ;'kl/j]If0f ;ldlt 
#*= pT/bfloTj >vnf 
#(= cWoIfsf] sfd, st{Jo / clwsf/ 
$)= Joj:yfks lgo'lQm 
$!= Joj:yfkssf] sfd, st{Jo / clwsf/ 
$@= ljif]z lhDd]jf/L 
$#= sd{rf/Lsf] lgo'lQm tyf ;]jfsf zt{ 
$$= ;+:yfsf] sf]if 
$%= sf]ifsf] ;'/Iff 
$^= sf]ifsf] pkof]u 
$&= hu]8f sf]if 
$*= ;+/lIft k"FhL lkmtf{ 
$(= nfj+z ljt/0f gul/g] 
%)= hu]8f sf]ifdf /sd ;fg'{ kg]{ 
%!= art ;+sng ug{ ;Sg]÷g;Sg] 
%@= art ;+sngdf l;df 
%#= C0f lbg ;Sg] 



 

 
 

%$= C0f k|jfx l;df  
%%= C0f afx]ssf] k|of]hgdf artsf] /sd nufpg gx'g] 
%^= ;fwf/0f ;efsf] :jLs[t lng' kg]{ 
%&= ;b:o s]Gb|Lotf 
%*= :jfy{ aflhg] lg0f{odf ;xefuLtfdf k|ltjGw 
%(= sd{rf/L ;Fusf] sf/f]af/df lga{Gwg 
^)= hf]lvd d'Nof+sg 
^!= sf/f]af/ gul/g] 
^@= sf/f]af/sf] n]vf 
^#= vftfalx 
^$= cfGtl/ lx;fj hfFr 
^%= aflif{s lx;f hfFr 
^^= ljB'tLo k|0ffnLsf] k|of]u ubf{ hf]lvd d'Nof+sg ug'{ kg]{ 
^&= cGo cfwf/e"t sfuhft 
^*= Plss[t ;"rgf k|0ffnLdf cfj4tf 
^(= k|d\v clwsf/L jf k|d\v clwsf/L af6 clwsf/ k|fKt clwsf/L ;dIf k|ltj]bg 
&)= ljlQo hfgsf/L OsfOdf k|ltj]bg 
&!= ;fwf/0f ;efdf hfgsf/L u/fpg' kg]{ 
&@= xs jfnfsf] dgf]gog 
&#= xs bfjL jf gfd;f/L 
&$= lgjf{rg 
&%= ;kyu|x0f 
&^= Plss/0f jf ljefhg 
&&= sfof{Gjog clwsf/L 
&*= dWo:ttf 
&(= ;dfgtf / ;dtf 
*)= ljlgod ;+zf]wg 
*!= ;fwf/0f ;efn] sfo{ljlw agfpg ;Sg] 
*@= JoVof ug]{ clwsf/L 

*#= P]g lgodfjnL ;+u aflemPsf]df cdfGo x'g] 
 

 

 

cf1fn], 

gfdM xl/nfn k'/L 

k|d'v k|zf;sLo clws[t 

 


