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धनकुटा नगरपालिकाको सहकारी सं स्था सञ्चािन,
अनुगमन तथा लनयमन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८
प्रस्तावना
सहकारी सं स्था सम्बन्धी प्रचलित सहकारी कानुन, सहकारीको अन्र्तराष्ट्रिय मूल्य,
मान्यता र लसद्धान्तहरुको अनुशरण गदै दे शको आलथिक ष्ट्रवकासमा सरकार तथा लनजी
क्षेत्र

सरहको

नगरपालिकाको

भूलमका
सहकारी

लनवािह
ऐन,

गनि

सक्षम

२०७५

बन्न

सकुन् भन्ने

बमोजजम

सहकारी

उद्देश्यिे

सं स्थािे

धनकुटा

गने

ष्ट्रवत्तीय

कारोवारको लनयमन कायि प्रभावकारी बनाउन र सहकारी सं स्थाहरुको कायििाई
व्यवजस्थत

गनि सहकारी

ऐन,

२०७५

को

दफा

१०१

(१)

बमोजजम

कायिपालिकाको बैठकिे यो मापदण्ड बनाएको छ।
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१. सं जक्षप्त नाम र प्रारम्भ

(१) यो मापदण्डको नाम "धनकुटा नगरपालिकाको सहकारी सं स्था सञ्चािन,

अनुगमन तथा लनयमन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८" रहेको छ ।
२.

(२) यो मापदण्ड स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन भएको लमलतदे जि िागु हुनेछ ।
पररभाषााः लबषय वा प्रसङ्गिे अको अथि निागेमा यस मापदण्डमा,

क)

“ऐन” भन्नािे धनकुटा नगरपालिका सहकारी ऐन, २०७५ िाई जनाउनेछ ।

ि)

“लनयमाविी” भन्नािे धनकुटा नगरपालिकाको सहकारी लनयमाविी, २०७८ िाई
जनाउनेछ ।

ग)

“मापदण्ड” भन्नािे सहकारी सं स्था सञ्चािन, अनुगमन तथा लनयमन सम्बन्धी
मापदण्ड, २०७८ िाई जनाउने छ ।

घ)

"ष्ट्रवलनयम" भन्नािे सहकारी सं स्थाको लबलनयम िाई जनाउने छ ।

ङ)

"सं घ" भन्नािे सहकारी सं स्थाहरुको छाता सं गठनहरु जजल्िा सहकारी सं घ, प्रदे श
सहकारी सं घ, ष्ट्रवषयगत जजल्िा सहकारी सं घहरु, ष्ट्रवषयगत प्रदे श सहकारी
सं घहरु, ष्ट्रवषयगत केन्रीय सहकारी सं घ समेतिाई जनाउनेछ ।

च)

"सं स्था" भन्नािे प्रारजम्भक सहकारी सं स्थािाई जनाउनेछ ।

छ)

"साधारण सभा" भन्नािे सहकारी सं स्थाको लनयलमत वाष्ट्रषक
ि
साधारण सभािाई
जनाउनेछ ।

ज)

"सलमलत" भन्नािे सहकारी सं स्थाको सञ्चािक सलमलतिाई जनाउनेछ ।

झ)

"सदस्य" भन्नािे सहकारी सं थाको ष्ट्रवलनयम बमोजजम शेयर िरीद गरी सदस्यता

ञ)

"व्यावसाष्ट्रयक इकाई" भन्नािे सहकारी सं स्थाहरु एक आपसमा लमिी कुनै

प्राप्त गरे को प्राकृलतक ब्यजििाई जनाउनेछ ।

सामूष्ट्रहक उद्देश्यका िालग गठठत प्रारजम्भक सहकारी सं स्थाहरुको व्यावसाष्ट्रयक
इकाईिाई जनाउनेछ ।
ट)

ूँ ी कोष" भन्नािे सहकारी सं स्थाको प्राथलमक पूजूँ ज र पूरक पूजूँ जको योग
"पूज
सम्झनु पछि र सो शब्दिे नगरपालिकािे समय समयमा पूूँजी कोष भलन तोकेको
अन्य कोष समेतिाई जनाउनेछ ।

ठ)

ूँ ी कोष" भन्नािे सं स्थाको शेयर पूूँजी र जगेडा कोष रकमिाई
"प्राथलमक पूज
जनाउनेछ ।
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"पूरक पूूँजी कोष" भन्नािे सं स्थाको अन्य कोष मध्ये सहकारी ष्ट्रवकास कोष,
घाटा पूलति कोष, कजाि जोजिम कोष, जस्थरीकरण कोष तथा वाूँडफाड नगरे को
मुनाफािाई जनाउनेछ ।

ढ)

"कायिष्ट्रवलध" भन्नािे सहकारी सं स्थाको कायिष्ट्रवलध वा यस भन्दा पष्ट्रहिे प्रयोगमा
ल्याइएको नीलतिाई समेत जनाउनेछ ।

ण)

"कायिक्षेत्र" भन्नािे सहकारी सं स्थािाई सदस्यता ष्ट्रवस्तार र कारोवार गनि
तोष्ट्रकएको भौगोलिक क्षेत्र वा लनठदिष्ट स्थान िाई जनाउनेछ ।

त)

"एकाघर पररवार" भन्नािे छु ट्टी लभन्न नभै एक घर पररवारमा बसेका बाबुआमा,
ु , धमिपत्र
ु ीिाई
छोराछोरी, दाजुभाई, ठददीवष्ट्रहनी, पलतपजि, छोरावुहारी, धमिपत्र
जनाउनेछ। सो शब्दिे सदस्यिे पािन पोषण गनुप
ि ने वा नीजमा आजित व्यजि
समेतिाई जनाउनेछ ।

थ)

ूँ ीिाई जनाउनेछ ।
"शेयर पूूँजी" भन्नािे सहकारी सं स्थाको च ुिा शेयर पूज

द)

"लनक्षेप" भन्नािे व्याज ठदने गरी वा नठदने गरी सहकारी सं स्थाका सदस्यिे
लनयलमत वा आवलधक वा ऐजछछक रुपमा सदस्यका नाममा जम्मा गरे को बचत
रकमिाई जनाउनेछ। यस शब्दिे सदस्यका नावािक बािबालिकाको नाममा
लनयलमत जम्मा हुने बचत रकमिाई समेत जनाउूँ छ ।

ध)

"िजक्षत समुदाय" भन्नािे मानव ष्ट्रवकास सुचाङ्कमा पलछ रहे का मष्ट्रहिा, दलित,
मुजस्िम , जनजालत, शारीररकरुपमा कम सक्षम, भूलमष्ट्रहन ष्ट्रकसान, सुकुम्बासी,
मजदुर, दुगम
ि क्षेत्रका बालसन्दाहरु र गरीबीको रे िामुलन रहेका अन्य समुदायिाई
समेत जनाउूँ छ ।

३.

ष्ट्रववरण पेश गने सम्बन्धी मापदण्ड

(१)

सं स्थािे आफ्नो कारोवारको प्रगलत ष्ट्रववरण चौमालसक भुिान भएको लमलतिे सात
ठदनलभत्र धनकुटा नगरपालिका, नगर कायिपालिकाको कायािियमा पेश गनुप
ि नेछ।

(२)

सं स्थािे साधारणसभा बस्ने लमलत, समय , स्थान र छिफिका लबषयहरु िुिेको
ु न्दा पन्र ठदन पष्ट्रहिे धनकुटा नगरपालिका, नगर
जानकारी साधारणसभा हुनभ
कायिपालिकाको कायिियिाई ठदनुपनेछ।

(३)

सं स्थाको

वाष्ट्रषक
ि

िेिापरीक्षण

गनुभ
ि न्दा

पष्ट्रहिे

िेिा

परीक्षक

लनयुजिको

जानकारी धनकुटा नगरपालिका, नगर कायािपालिकाको कायािियिाई ठदनुपनेछ।
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सं स्थाको साधारं णसभा सम्पन्न भएको लमलतिे पन्र ठदन लभत्र साधारं णसभाको

उपजस्थलत सष्ट्रहतको लनणिय प्रलतलिष्ट्रपहरु र सक्कि िेिापरीक्षण प्रलतवेदन धनकुटा
नगरपालिका, नगर कायिपालिकाको कायािियमा पेश गनुप
ि नेछ।

(५)

ु ी – ३
ष्ट्रवजत्तय कारोवार गने सहकारी सं स्थाहरुिे प्रत्येक चौमालसकमा अनुसच
बमोजजमको ढाूँचामा मालसक प्रगलत ष्ट्रववरण पेश गनुप
ि नेछ।सहकारी सं स्थाहरुिे
ु ी – ३ मा उल्िेजित ष्ट्रववरणहरुको छु ट्टा छु ट्टै
प्रत्येक तीन मष्ट्रहनामा अनुसच
ु ी समेत तयार गरी पेश गनुि पनेछ।
अनुसच

(६)

ु ी – ३
ष्ट्रवत्तीय कारोवार नगने सहकारी सं स्थाहरुिे प्रत्येक चौमालसकमा अनुसच
को अलतररि सामान िरीद तथा लबक्रीको छु ट्टै ष्ट्रववरण तयार गरी पेश
गनुप
ि नेछ।

(७)

लनधािररत समयमा ष्ट्रववरण दािीिा नगने सं स्थािाई पटकै ष्ट्रपछछे रु १५००।–
सम्म

जररवाना गरीनेछ ।

ूँ ी सम्बन्धी मापदण्ड
४. शेयर पूज
(१)

सं स्थािे जारी गने कूि शेयरपुूँजीको रकम सं स्थाको ष्ट्रवलनयममा उल्िेि
गनुप
ि नेछ।

(२)

सं स्था दताि गनि आवेदन गदाि कूि शेयर पुूँजी उल्िेि गनुि पनेछ।

(३)

प्रस्ताष्ट्रवक सदस्यहरुिे िररद गरे को शेयर पुूँजीको नामनामेसी ष्ट्रववरण तोष्ट्रकएको
ढाूँचामा दतािको आवेदन साथ पेश गनुि पनेछ।

(४)

ूँ ीको रकम कूि शेयर पूूँजीको कजम्तमा २०
सं स्था दतािको बेिा च ुिा शेयर पूज

(५)

तत्काि बस्ने साधारण सभाबाट अनुमोदन गराउने गरी सलमलतको लनणियिे सं घ

प्रलतशत हुनपु नेछ।

ूँ ी वृष्ट्रद्धको लनणियको जानकारी
सं स्थाको शेयर पूूँजी वृष्ट्रद्ध गनि सष्ट्रकनेछ। शेयर पूज
सम्बजन्धत कायािियमा गराउनु पनेछ।

५. शेयर िररद र अन्य सहकारीमा िगानी
(१)

एउटा प्रारजम्भक सहकारी सं स्थािे अको प्रारजम्भक सं स्थाको शेयर िरीद
गनि वा सो सूँग बचत तथा ऋणको कारोवार गनि पाउने छै नन्।

(२)

यो मापदण्ड जारी हुन ु अजघ गरीएको अन्य लनजज व्यवसाय वा कम्पनी वा
फमि मा गरीएको िगानी प्रचलित सहकारी कानुनिे तोकेको समय लभत्र

सं स्थामा ष्ट्रफताि ल्याउने व्यवस्था लमिाउनु पनेछ।यो मापडण्ड जारी
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भएपछी कुनै लनजज व्यवसाय वा व्यापारीक फमि वा कम्पनीमा शेयर र
ऋण िगानी गनि पाइने छै न। यस मापदण्ड ष्ट्रवपररत गरीएको शेयर तथा
ऋण िगानी सञ्चािन बाट असुि उपर गराइ सं स्थाको कोषमा दाजििा
गनि िगाइनेछ।
(३)

आफू सदस्य रहे को ष्ट्रवषयगत सं घ वा राष्ट्रिय सहकारी वैंक बाहेक कुनै
पलन सं स्थािे समान्नतर अको प्रारजम्भक सं स्थामा बचत लनक्षेप जम्मा गनि
पाउने छै न।ष्ट्रवषयगत सं घ वा सहकारी बैंकमा राजिएको लनपेक्ष रकमिाई
तरितामा गणना गरीनेछ।

६. सञ्चािक र िेिा सलमलतको गठन
(१)

एकै परीवारबाट एक भन्दा वढी ब्यजि एउटै संस्थाको सञ्चािक वा िेिा

(२)

सं स्थाहरुमा सजचवािय गठन गनि पाइनेछैन ।

(३)

सं स्थाबाट लिएको ऋणको भािा नाघेको ऋण र लतनुि वझाउनु पने अन्य रकम

सलमलतको कुनै पदको िागी लनवािचनमा उम्मेदवार हुन पाउने छै न ।

नबुझाएसम्म बैं क तथा ष्ट्रवजत्तय सं स्थाबाट कजाि लिई कािो सूचीमा परे का
ब्यजि, सञ्चािक वा िे िा सलमलतको कुनै पदमा उम्मेदवार हुन पाउने छै न ।
(४)

सञ्चािक सलमलतिे आफ्नो पदावलध समाप्त हुन ु अगावै नयाूँ सलमलतको िालग
लनवािचन गराउनु पनेछ ।

(५)

कुनै पलन ब्यजि धनकुटा नगरपालिका लभत्रका एकै प्रकृलतको एक भन्दा
बढी सहकारी सं स्थाको सदस्य हुन पाउने छै नन् । उजुरीका आधारमा
धनकुटा नगरपालिकािे दोहोरो सदस्यता िारे ज गनि लनदे शन गनेछ ।

(६)

सं स्थाको सञ्चािक वा िेिा सलमलतको पदमा उम्मेदवार हुूँदा सदस्यिे
आफ्नो नाम कािो सूचीमा नपरे को , एकाघर पररवारका अन्य ब्यजििे
मनोनयन पत्र दाजििा नगरे को र

आफू सोही प्रकृलतको अन्य सं स्थाको

शेयर सदस्य तथा अन्य सं स्थाको सञ्चािक वा िेिा सलमलतको पदालधकारी
नरहेको भनी मनोनयन पत्रमा उल्िेि गनुि पनेछ।
(७)

सं स्थाको

ष्ट्रवलनमयमा

सञ्चािकको

पदमा

उम्मेदवार

हुूँदा

सदस्य

सदस्यहरुका वीच ष्ट्रवभेद हुनेगरी कुनै प्रावधान राख्न पाईने छै न । तर यस
व्यवस्थाबाट पछालड परे का मष्ट्रहिा वा लनजित समुदायका ब्यजि हरुको
प्रलतलनलधत्व सुलनजित गनि ष्ट्रवलनयममा गरीएको ष्ट्रवशेष व्यवस्था अन्तरगतका
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पदहरुमा सोही लिङ्ग वा समुदायका ब्यजिहरुिे मात्र तोष्ट्रकएको पदमा
उम्मेदवार वन्न र लनवािजचत हुन वाधा पने छै न।
(८)

एक ब्यजि समानस्तरको कुनै एक सं स्थाको सलमलतको मात्र पदालधकारी
भई काम गनि सक्नेछन्।

(९)

कमिचारीहरुको सहभालगतामा कमिचारीहरु मात्र सदस्य हुन पाउने गरी

सञ्चािनमा रहे का सं स्था बाहेक अन्य सं स्थाको सलमलतको कुनै पलन पदको
लनवािचनमा वहािवािा लनजामती कमिचारी, बैं क तथा ष्ट्रवजत्तय सं स्थामा कायिरत
कमिचारीहरु उम्मेद्वार हुन पाउने छै नन् । तर यस प्रावधानिे सरकारको
िगानी वा सम्पजत्तको उपयोगका कारणबाट सञ्चािक सलमलतमा पदे न
सञ्चािकको भूलमका

लनवािह गनि यस व्यवस्थािे

कमिचारीिाई कुनै वाधा पुग्ने छै न ।

बहािवािा

लनजामती

७. सञ्चािक सलमलतको काम तथा कतिव्य
ष्ट्रवलनयममा गररएको व्यवस्था अन्तगित वा वाहेक दे हायका जजम्मेवारी वहन गने
दाष्ट्रयत्व सञ्चािक सलमलतको हुनेछ ।
(१)

ु रुपमा
सं स्थाको बचत तथा सम्पजत्तको सुरक्षा र सं रक्षण गने जजम्मेवारी सं यि
सञ्चािकहरुको हुनेछ।तर बरबुझारथ नगरे को अवस्थामा सं स्थाको सम्पजत्त र
दाष्ट्रयत्व सम्बन्धी जजम्मेवारी अजघल्िो सञ्चािकहरुिे वहन गनुि पनेछ ।

(२)

बचत तथा ऋणको कारोवार गने सं स्थािे साधारण सभाको स्वीकृत गरे को
वचत तथा ऋण कायिष्ट्रवलधका आधारमा एक लनजित रकम सम्मको ऋण
प्रवाहमा व्यवस्थापनिाई अलधकार प्रत्यायोजन बाहे क ऋण उपसलमलतको
लसफाररसमा मात्र सञ्चािक सलमलतिे ऋण िगानी गनुि पनेछ । ऋण प्रवाहमा
प्रष्ट्रक्रयागत त्रुष्ट्रटका कारण जोजिम उत्पन्न भएमा सम्बजन्धत लनणिय गने
अलधकारी र प्राष्ट्रवलधक रुपिे लसफाररस गने कमिचारी एवम् सामूष्ट्रहक रुपमा
लनणियमा सं िग्न सलमलतका सबै पदालधकारीिे जजम्मेवारी वहन गनुि पनेछ ।

(३)

लनवािजचत भएको १५ ठदन लभत्र लनधािररत ढाूँचामा सं स्थाका सञ्चािक
सलमलत र िेिा सलमलतको पदालधकारीहरुको हािसािै जिजचएको फोटो
सष्ट्रहत लतन पुस्ते नाम, पद, स्थायी ठे गाना, सम्पकि फोन र पत्राचारको

ठे गाना िुल्ने ष्ट्रववरण एवम् नागररकताको प्रमाजणत प्रलतलिष्ट्रप धनकुटा
नगरपालिका नगरकायिपालिकाको कायािियमा पेश गनुि पनेछ ।
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सं स्थाको सञ्चािक सलमलतको लनयलमत बैठक कजम्तमा मष्ट्रहनामा एक पटक
राख्नु पनेछ । सलमलतको लनणिय पुजस्तका सुरजक्षत साथ सं स्थाको कायािियमा
राख्ने व्यवस्था अध्यक्ष र प्रमुि व्यवस्थापकिे लमिाउनु पनेछ । प्रत्येक
बैठकको लनणियका बारे मा सञ्चािकहरु जजम्मेवार हुनेछन् ।

(५)

सञ्चािक र प्रमुि व्यवस्थापकिे उपयोग गने सेवा सुष्ट्रवधाको व्यवस्था
प्रचलित सहकारी कानूनबमोजजम साधारण सभािे पाररत गरे को आलथिक
प्रशासन सम्बन्धी लनयमाविी र स्वीकृत वाष्ट्रषक
ि
वजेट तथा कायिक्रम
बमोजजम हुनेछ । सामान्यतया यस्तो सुष्ट्रवधा प्रचिन वा सं स्थाको ष्ट्रवजत्तय
ष्ट्रवश्लेषणका आधारमा अस्वभाष्ट्रवक दे जिएमा समायोजनका िालग कायािियिे

आवश्यक लनदे शन ठदन सक्नेछ । लनदे शनको पािना गनुि सं स्थाको
कतिव्य हुनेछ ।
(६)

८.

समयमै िेिा परीक्षण गराई साधारण सभा सम्पन्न गने दाष्ट्रयत्व सञ्चािक

ु न्दा कजम्तमा १५ ठदन अगावै
सलमलतको हुनेछ । पदावलध समाप्त हुनभ
लनवािचनको व्यवस्था लमिाउने दाष्ट्रयत्व सलमलतको हुनेछ ।

िे िा सुपररवेक्षण सलमलतको गठन र दाष्ट्रयत्व
(१)

िेिा सुपररवेक्षण सलमलत एक जना सं योजक सष्ट्रहत ३ सदस्यीय हुनेछ ।
सदस्य लनवािजचत गदाि कजम्तमा १ जना सदस्य िेिाको जानकारी भएको
हुनपु नेछ ।

(२)

िेिा

सुपररवेक्षण

सलमलतको

गठन

शेयर

सदस्यहरुिे

लनवािचनबाट

गनेछन् ।
(३)

सं स्थाको अध्यक्ष र कायिकारी प्रमुिसूँग एकाघरको नाता सम्बन्ध रहेको
शेयर सदस्य िेिा सलमलतको सं योजक वा सदस्य हुन सक्ने छै न । िेिा
सुपररवेक्षण सलमलतका पदालधकारीिे अध्यक्षसूँगको आफ्नो नाता सम्बन्ध वा
व्यापाररक स्वाथि भए नभएको बारे मा सञ्चािक सलमलतिाई लिजित रुपमा
जानकारी गराउनु पनेछ ।

(४)

प्रत्येक सं स्थाको िेिा सलमलतिे दे हायका ष्ट्रवषयमा परीक्षण गरी अलनवायि
रुपमा वाष्ट्रषक
ि
प्रलतवेदन साधारण सभा र सोको एक प्रलत धनकुटा
नगरपालिकामा पेश गनुि पनेछ ।
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क) व्यवस्थापन परीक्षण (िास गरी कमिचारी व्यवस्थापन र सम्पजत्तको
उजचत प्रयोग र सं रक्षणका वारे मा) ।
ि)

साधारण सभा र ष्ट्रवशेष साधारण सभाको लनणियको कायािन्वयनको
अवस्था ।

ग)

सञ्चािक सलमलतको वैठक, लनणिय र कायािन्वयनको लनयलमतता ।

घ)

ष्ट्रवत्तीय कारोवार गने सं स्थाको हकमा ऋण िगानी प्रष्ट्रक्रया र
सुरक्षाको अवस्था ।

ङ)

शेयर सदस्यहरुिाई लनयमानुसार ठदइएको मुनाफा र अन्य थप
सुष्ट्रवधाहरु ।

च) कायाििय, प्रदे श, ष्ट्रवभाग वा सम्बजन्धत सं घहरुिे अनुगमन लनरीक्षण
गदाि दे िाइएको कैष्ट्रफयत र सुझावहरु कायािन्वयनको अवस्था ।
छ) सं स्थाको पदालधकारी र प्रमुि कायिकारीिे लिएका पाररिलमक, सुष्ट्रवधा
र भत्ता सम्बन्धी ष्ट्रववरण।

(५)

ज)

कमिचारी भनाि प्रष्ट्रक्रया ।

झ)

िेिा सुपररवेक्षण सलमलतिे उल्िेि गनि चाहे का अन्य ष्ट्रवषयहरु ।

िेिा सुरपररवेक्षण सलमलतिे मालसक आधारमा लनयलमत परीक्षण गरी
प्रलतवेदन तयार गनुि पनेछ ।

(६)

िेिा सलमलतको वाष्ट्रषक
ि प्रलतवेदन लनयलमत वाष्ट्रषक
ि साधारण सभा बस्नुभन्दा
कम्तीमा १५ ठदन अगालड सञ्चािक सलमलतमा पेश गनुप
ि नेछ । सञ्चािक
सलमलतिे वाष्ट्रषक
ि साधारण सभाको ष्ट्रववरणमा सो प्रलतवेदन अलनवायि रुपमा

(७)

समावेश गरी शेयर सदस्यहरुिाई उपिव्ध गराउनु पनेछ ।

िेिा सलमलतको प्रलतवेदनहरु िेिापरीक्षकिाई िेिापरीक्षण गनुि अजघ नै
उपिव्ध गराउनु पनेछ ।

(८)

प्रत्येक चौमालसक प्रलतवेदन तयार गरी सञ्चािक सलमलतका अध्यक्ष वा
कायिकारी प्रमुि माफित सलमलतमा पेश गनुप
ि नेछ ।

(९)

प्राप्त प्रलतवेदनबारे सञ्चािक सलमलतिाई स्पष्ट पानि सञ्चािक सलमलतको
बैठकमा िेिा सुपररवेक्षण सलमलतका सं योजक वा लनजको अनुपजस्थलतमा
कुनै अको सदस्यिाई आमन्त्रण गनुप
ि नेछ ।
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(१०) अनुगमनको क्रममा िेिा सलमलतिे आफ्नो दाष्ट्रयत्व बहन गनि नसकेको वा

नगरे को पाइएमा वा सदस्यहरुिे लनवेदन ठदएमा प्रमुि प्रशासकीय अलधकृत
वा लनजिे तोकेको कमिचारीिे तत्काि अको िेिा सुपररवेक्षण सलमलत
गठनका िालग ष्ट्रवशेष साधारण सभा बोिाउन लनदे शन ठदन सक्नेछ ।

९. साधारण सभा
(१)

साधारण

सभा

सम्पन्न

भएको

१५

ठदनलभत्र

सम्बजन्धत

सं स्थािे

िेिापरीक्षणको प्रलतवेदन, कारोबारको वाष्ट्रषक
ि प्रलतवेदन, अध्यक्षिे प्रमाजणत
गरे को सभाको लनणियका प्रलतलिष्ट्रपहरु, सदस्यहरुको उपजस्थलतको ष्ट्रववरण र
लनवािचन सम्पन्न भएको भए सञ्चािक र िेिा सुपररवेक्षण सलमलतका
पदालधकारीहरुको व्यजिगत ष्ट्रववरण समेत तोष्ट्रकएको ढाूँचामा सम्बजन्धत
कायािियमा पेश गनुप
ि नेछ ।
(२)

साधारण सभाको सूचना प्रशारणमा दे हायका प्रष्ट्रक्रयाहरु पूरा गनुि सं स्थाको
कतिव्य हुनेछाः

क) साधारण सभा बस्ने सूचना कम्तीमा १५ ठदन अगालड प्रकाशन र
ि)

प्रशारण गनुि पनेछ ।

ष्ट्रवशेष साधारण सभाको सूचना कम्तीमा ७ ठदन अगालड प्रकाशन र
प्रशारण गनुि पनेछ ।

ग)

सूचनाका िालग सबै सदस्यहरुिे जानकारी पाउने माध्यमको उपयोग
गनुि पनेछ ।

घ)

प्रकाजशत वा प्रशाररत सूचनाको जानकारी सम्बजन्धत कायािियिाई
सूचना प्रकाजशत भएको लमलतिे ३ ठदनलभत्र लछटो साधनद्वारा गराउनु
पनेछ ।

ङ)

सूचनामा सभा बस्ने स्थान, लमलत, समय र सभामा प्रस्तुत हुने प्रमुि
ष्ट्रवषयहरु समावेश गनुि पनेछ ।

च)

सञ्चािक सलमलत र िेिा सुपररवेक्षण सलमलत वा ररि पदहरुमा
लनवािचन गनुप
ि ने भए लनवािचन सम्बन्धी कायिक्रमको सं जक्षप्त ष्ट्रववरण
समेत अलनवायि रुपमा प्रकाशन वा प्रशारण गनुि पनेछ ।

छ)

सभा बस्ने स्थान सं स्थाको कायिक्षेत्रलभत्रको कायाििय पररसर वा
नजजकको सभा हिमा व्यवस्थापन गनुि पनेछ ।
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साधारण सभा सञ्चािन भजककिो र िजचििो रुपमा गरे को पाइएमा
नगरकायिपालिका कायािियिे सचेत गराउन सक्नेछ । सभामा गररने
िचिको मापदण्ड तयार गरी वाष्ट्रषक
ि कायिक्रम तथा बजेटमा समावेश
गने साथै िचि गने स्पष्ट आधार, जजम्मेवारी वा िचिको सीमा
सलमलतबाट लनणिय गरी कायािन्वयन गनुि पनेछ ।

(३)

लनवािचन कायिक्रममा मतदान अलधकृतका रुपमा कायािियिे प्रलतलनलध
िटाउन सक्नेछ ।

10. लनक्षेप सङ्किन तथा ऋण प्रवाहको सीमा
(१) सं स्थािे लनक्षेप सङ्किन गने र कजाि प्रवाह गने कायि आफ्नो सदस्यहरुका
(२)

बीचमा मात्र सीलमत गनुि पनेछ ।

सङ्कलित लनक्षेप रकम सदस्यहरुिाई ऋण प्रवाह गने काम बाहेकको
प्रयोजनमा प्रयोग गनि पाइने छै न।

ूँ ी
(३) सहकारी सं स्थािे आफ्नो सदस्यसूँग लनक्षेप सङ्किन गदाि प्राथलमक पुज
कोषको बढीमा पन्र गुणासम्म मात्र सङ्किन गनि सक्नेछ ।
११. व्याजदर सम्बन्धी व्यवस्था
(१)

सं स्थािे वचत लनक्षेपमा प्रदान गने व्याजदर र ऋण िगानीमा लिने
व्याजदरको लनधािरण सन्दभि व्याजदरको आधारमा गनुप
ि नेछ । सहकारी

सं स्थाहरुिे गरे को व्याजदर लनधािरण सन्दभि व्याजदर प्रलतकूि भएको
पाइएमा सहकारी ऐन, लनयमानुसार कारवाही गररनेछ ।
(२) सं स्थािे कजाि र लनक्षेपको व्याजदर लनधािरण गदाि ष्ट्रवभेदकारी व्यवस्था र
व्यवहार गनि पाइने छै न । लिने ठदने व्याज दरमा ष्ट्रवभेद गरे को पाइएमा
त्यस्तो ष्ट्रवभेदबाट सं स्थािाई हालन पु¥याइएको रकम सञ्चािकहरुबाट
असुि उपर गररनेछ ।
(३)

ष्ट्रवलभन्न नामको लनक्षेपमा ठदइने व्याजदर र ष्ट्रवलभन्न कजािमा लिइने व्याज
दरको अन्तर ३ प्रलतशत लभत्र कायम राख्नु पनेछ ।

(४)

लनक्षेप र कजािको व्याजदर अलनवायि रुपिे सं स्थाको साधारणसभाबाट
लनणिय गराई िागू गनुप
ि नेछ ।

(५)

व्याजदर

पररवतिनको

सूचना

शेयर

सदस्यहरुको

जानकारीका

िालग

साविजलनक रुपमा एकपटक प्रकाजशत गनि सष्ट्रकनेछ ।
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(६)

कजािमा समदर तथा चक्रवृष्ट्रद्ध व्याज िगाउन पाइने छै न ।

(७)

ष्ट्रवलभन्न ष्ट्रकलसमका वचतमा ठदइने व्याज दर र ऋणमा लिने व्याजदर
साधारण सभािे स्वीकृत गरे को वचत तथा ऋण कायिष्ट्रवलध अनुसार हुनेछ ।

१२. लनक्षेप सङ्किन, ऋण िगानी र व्याज सम्बन्धी जानकारी पेश गनुप
ि ने
(१) सं स्थाको सञ्चािक सलमलतिे वचत, लनक्षेप, ऋण िगानी, व्याज लनधािरण आठद
ष्ट्रवषयहरुमा आवश्यक सति, प्रष्ट्रक्रया तथा कायिष्ट्रवलधहरु स्वीकृत गरी
कायािन्वयन गनुि पनेछ ।
(२) सं स्थािे लनधािरण गरे को व्याजदरको ष्ट्रववरण समय समयमा वा कायािियिे
माग गरे को समयमा पेश गनुप
ि नेछ । सं स्थािे पररवतिन गरे को व्याजदर
जानकारीका िालग सं स्थाको कायािियको सूचनापाटीमा टाूँस गनुप
ि नेछ ।
१३. िेिा राख्ने प्रणािी
सं स्थाका सदस्यहरु बीच िाभांश ष्ट्रवतरण प्रयोजनको िालग नगद आधारमा व्याज
आय िेिा रािी अन्य प्रयोजनका िालग प्रोदभावी आधारमा कारोबारको िेिा
राख्नुपनेछ । नगदमा प्राप्त नभएको व्याजिाई पाउनु पने व्याज ष्ट्रहसाबमा िचि
िेिी व्याज मुल्तवी ष्ट्रहसाबमा जम्मा गने व्यवस्था गनुप
ि नेछ ।
१४. ऋण िगानीका िालग प्रष्ट्रक्रया तथा सीमाहरु
(१)

सं स्थािे आफ्नो प्रत्येक सदस्यिाई सं स्थाको कूि पूूँजी कोषको १०
प्रलतशतमा नबढाई ऋण प्रदान गनि सक्नेछ ।

(२)

(३)

उपदफा (१) बमोजजम ऋण प्रदान गदाि ऋण िगानीको उद्देश्य िुिाउनु
पनेछ र सं स्थाको उद्देश्य अनुसार स्वीकृत पररयोजनाको आधारमा ऋण
िगानी गनुप
ि नेछ ।

सामान्यतया कुनै सदस्यिे लिएको ऋणको साूँवा र व्याज भुिानी
नगरे सम्म लनजिाई पुनाः ऋण िगानी गनि पाइनेछैन । ष्ट्रवशेष पररजस्थलतमा
कारण िुिाई सञ्चािक सलमलतको लनणियिे ऋण सम्झौता पुनराविोकन
गरी वा अल्पकािीन रुपमा थोरै रकम िगानी हुने गरी ऋण ठदन
सष्ट्रकनेछ ।

स्पष्टीकरणाः यस दफाको प्रयोजनका िालग कूि पूूँजी कोषलभत्र जम्मा शेयर रकम,
जगेडा कोष, बाूँडफाूँड नगरे को िाभांश, कजाि जोजिम व्यवस्था, जस्थरीकरण कोष र
घाटापूलति कोषको रकमिाई जनाउनेछ ।
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प्रस्ताष्ट्रवत ऋण रकम उजचत सुरक्षण हुने गरी जायजेथा धरौटी वा कुनै

सदस्यको धन जमानीमा मात्र सं स्थािे ऋण िगानी गनुप
ि नेछ । तर
सं स्थािे जेथा जमानी नभएका सदस्यहरुिाई कुनै वा केही सदस्यहरुको
लनक्षेप लधतो रहने सतिमा वा सं स्थाको स्वीकृत कायिष्ट्रवलधबमोजजम ष्ट्रवना लधतो
िघु ऋण िगानी गनि बाधा पनेछैन ।
(५)

ऋण िगानी गदाि ऋण माग फारामको उपयोग, लधतो मूल्याङ्कन प्रष्ट्रक्रया,
ऋण उपसलमलतको लसफाररस वा स्वीकृलत र अनुमोदन जस्ता पूवलि नधािररत
प्रष्ट्रक्रया अबिम्बन गरी ऋण प्रदान गनुप
ि नेछ ।

(६)

सं स्थािे जेथा लधतो रािी ऋण िगानी गदाि ऋण लिने सदस्यको आफ्नै
वा एकाघरका पररवारका सदस्यको नामको जेथा लधतो रािेर मात्र ऋण
िगानी गनुप
ि नेछ ।

(७)

सं स्थाबाट प्रवाष्ट्रहत हुने सबै प्रकारका ऋण िगानीमा कूि पररयोजना
िगातको बढीमा ८० प्रलतशत अंश सं स्थाबाट र घटीमा २० प्रलतशत अंश

ूँ ीबाट व्यहोने गरी ऋण िगानी गने व्यवस्था
ऋण सदस्यको स्व–पूज
लमिाउनु पनेछ । सदस्यहरुिाई घरजग्गा िररद गनि ऋण ठदनु पने

भएमा कूि मूल्यको बढीमा ४० प्रलतशत मात्र िगानी गनि सष्ट्रकनेछ ।
सं स्थािे कूि ऋण िगानीको २५ प्रलतशतमा नबढ्ने गरी घर जग्गामा
कजािको सीमा लनधािरण गनुि पनेछ ।

(८) नेपाि राि बैंकबाट सीलमत बैष्ट्रकङ्ग कारोबार गने स्वीकृलत लिएका
सं स्थाहरुको हकमा ऋणनोक्सानी कोष िगायतका व्यवस्थामा नेपाि राि
बैंकिे तोके बमोजजम शति पािना गनि यस मापदण्डिे कुनै बाधा पुयािएको
मालनने छै न ।
(९)

रु.१० िाि भन्दा मालथको कूि पररयोजना िागत लनधािरण गदाि सं स्थागत
मूल्याङ्कनकतािहरुबाट र अन्यमा कुनै एक सञ्चािक, ऋण उप सलमलत
सदस्य र व्यवस्थापकको सामूष्ट्रहक टोिीिे मूल्याङ्कन गनुि पनेछ ।

(१०) सं स्थािे आफ्नो सदस्यको शेयर प्रमाणपत्र लधतो जमानी रािी कजाि प्रवाह
गनि पाउने छै न ।
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(११) सं स्था दताि हुूँदाका बित रहे का सदस्य बाहेक अन्यको हकमा सदस्यको
रुपमा तीन मष्ट्रहनासम्म सं स्थामा लनयलमत बचत गरे पलछ मात्र कजाि प्रवाह
गनि सष्ट्रकनेछ ।
(१२) सं स्थािे

ऋण

िगानी

गदाि

घट्दो

पनेछ । व्याज पूूँजीकरण गनि पाइने छै न ।

दरमा

ब्याज

ष्ट्रहसाव

गनुि

(१३) लधतो वापतको सम्पजत्त सं स्थाको नाममा दृष्ट्रष्टवन्धक वा रोक्का गराइ राख्नु
पनेछ । सञ्चािक वा अन्य कुनै व्यजिको नाममा राख्न पाइने छै न ।

१५. सलमलतका सदस्यिे ऋण लिं दा पािन गनुप
ि ने मापदण्ड
(१)

सं स्थाका सञ्चािक तथा िेिा सुपररवेक्षण सलमलतका ४९ प्रलतशत भन्दा
बढी पदालधकारीहरुिाई एकै अवलधमा ऋण िगानी गनि पाइने छै न ।
सं स्थामा आवश्यकता भन्दा बढी तरिता रहे को अवस्थामा छोटो अबलधको
ऋण िगानी गनि भने यो व्यवस्थािे बाधा पाने छै न ।

(२)

सं स्थाको सञ्चािक सलमलत, िेिा सलमलत, ऋण उप–सलमलतका पदालधकारी
तथा

व्यवस्थापकिे

लिएको

ऋणको

ष्ट्रववरण

वाष्ट्रषक
ि

रुपमा

नगर

कायिपालिका कायािियमा पेश गनुि पनेछ ।
१६. पेश्की लिन नपाइने
(१)

सं स्थाका सञ्चािक, व्यवस्थापक र िेिासलमलतका पदालधकारीहरुिाई काम
र पेश्की फछ्र्यौटको समय सीमा नतोकी पेश्की ठदन पाइने छै न ।

(२)

उपदफा (१) ष्ट्रवपरीत व्यजिगत प्रयोजनका िालग लिएको पेश्की रकमिाई
ऋण सरह मानी अलधकतम व्याजसष्ट्रहत असूिउपर गनुि गराउनु पनेछ ।

१७. तरिता सम्बन्धी व्यवस्था
(१)

बचत तथा ऋण सम्बन्धी कारोवार गने प्रत्येक सं स्थािे कूि लनक्षेप
रकमको कजम्तमा १५ प्रलतशत रकम तरिता राख्नु पनेछ । नगद
मौज्दात, बैंक मौज्दात, सरकारी ऋण पत्रमा गररएको िगानी र सहकारी
बैंक तथा वचत तथा ऋण सहकारी सं घमा रहेको लनक्षेप रकमिाई

(२)

तरिताको रुपमा गणना गररनेछ ।

प्रत्येक मष्ट्रहनाको अजन्तम ठदनिाई आधार मानी तरिताको गणना गनुप
ि ने
हुन्छ ।
13

wgs'6f gu/kflnsf

v08–@, ;+Vof–@#

:yfgLo /fhkq, efu !

ldlt M@)&*÷!!÷@#

१८. ऋणको वगीकरण
सं स्थािे आफ्ना सदस्यिाई ऋण िगानी गदाि नेपाि राि बैंकबाट लसलमत बैंष्ट्रकङ्ग
कारोवार गनेको हकमा नेपाि राि बैंकको लनदे शन अनुसार र अन्य सं स्थाहरुको
हकमा दे हाय वमोजजम ऋण नोक्सानी कोषको व्यवस्था गनुि पने छ ।
१. असि ऋणाः

भािा ननाघेको

१ प्रलतशत

२. शंकास्पद ऋणाः

१ वषि सम्म ननाघेको

३५ प्रलतशत

३. िराव ऋणाः

१ वषि भन्दा बढी भािा नाघेको

१०० प्रलतशत

ूँ ी ष्ट्रफताि कोष
१९. सं रजक्षत पूज

ूँ ी ष्ट्रफताि कोषको रकम सदस्यहरुिाई बाूँडफाूँड गरी भुिानी
(१) सं रजक्षत पूज
गनिका िालग सं स्थासूँग प्रत्येक सदस्यिे गरे को कारोवारको िेिाको
ष्ट्रववरणको आधारमा गने व्यवस्था लमिाउनु पनेछ ।
(२) उपभोिा सहकारी सं स्था तथा अन्य उत्पादनमूिक सहकारी सं स्थाको
हकमा सं स्थासूँग गरे को िररद तथा ष्ट्रवक्री कारोवार र शेयर िगानीका
अलतररि अन्य कारोवार भए सो समेत जोडी औषत अनुपात रकम
लनकािी गणना गनुि पनेछ ।

२०. िाभांश ष्ट्रवतरणमा प्रलतवन्धाः सहकारी सं स्थािे सं स्थाको अजघल्िो वषिसम्मको िुद
सजञ्चत नोक्सान पूरा नभएसम्म सदस्यहरुिाई िाभांश बाकन पाईने छै न । ऐनिे
तोके भन्दा बढी हुने गरी कुनै पलन नाममा शेयर सदस्यहरुिाई िाभांश बाकन
पाइने छै न ।

२१. लनष्कृय सं स्था

(१) िगातार २ (दुई) वषिदेजि वाष्ट्रषक
ि
साधारण सभा नगने सहकारी सं घ
सं स्थाहरुको ष्ट्रववरण साविजलनक गने व्यवस्था नगरकायिपालिका कायािियिे
लमिाउनेछ ।
(२) लनयलमत रुपमा िेिापरीक्षण नगराउने, लनधािररत समयमा साधारण सभा
सम्पन्न नगने, सहकारीका मूल्य, मान्यता र लसद्धान्तहरु, प्रचलित ऐन, लनयम
र

ष्ट्रवभागिे

जारी

गरे को

लनदे शन

एवम् मापदण्ड

तथा

ष्ट्रवलनयमको

पररपािना नगरे सम्म त्यस्तो सं स्थािाई नेपाि सरकारबाट उपिब्ध गराइने
सेवा सुष्ट्रवधाहरु उपिब्ध गराइने छै न ।
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दुई वषि भन्दा बढी अबलधसम्म वाष्ट्रषक
ि
साधारण सभा नगने सं स्थाहरु
लनष्कृय सं स्थाहरुको सूचीमा समावेश गररनेछ । यस्तो सूचीमा परे का

सं स्थाहरुको दताि िारे ज गररनेछ । सं स्था िारे जी र ष्ट्रवघटनको कायि
कायािियिे प्रत्येक वषि अलनवायि रुपमा गनुि पनेछ ।

२२. दताि िारे जीको जानकारी गराउनेाः कायािियिे सहकारी सं स्थाहरुको दताि िारे जी
र ष्ट्रवघटनको जानकारी सम्बजन्धत सं घसं स्था हरुिाई ठदनेछ ।
२३. सहकारी सं स्थाको कायिक्षत्र
े ष्ट्रवस्ताराः सं स्थाको कायिक्षेत्र लबस्तार गदाि दे हायको
प्रष्ट्रक्रया पूरा गनुि पनेछाः
क)

सं स्थाको मौजुदा कायिक्षेत्रमा सदस्यता एवम् व्यवसाष्ट्रयक सेवा ष्ट्रवस्तार
भएको दतािवािा िेिापरीक्षकबाट प्रमाजणत भएको,

ि)

थप प्रस्ताव भएको कायिक्षेत्रमा सेवा माग गरी सं स्थाको सदस्यता माग
भएको,

ग)

सं स्थाको थप प्रस्ताव भएको कायिक्षेत्रमा प्रचलित सहकारी कानून बमोजजम
सदस्यता

एवम्

व्यवसाष्ट्रयक

सेवा

लबस्तार

गने

सञ्चािक

सलमलतको

प्रलतवद्धता,
घ)

ष्ट्रवलनयम सं शोधनको प्रष्ट्रक्रया पूरा भएको ।

२४. अनुगमन सम्बन्धी प्रष्ट्रक्रया र जजम्मेवारी
(१)

कायािियिे ष्ट्रवजत्तय कारोवार गने सं स्थाको अनुगमन गदाि अनुसूची- १ र
ष्ट्रवत्तीय कारोवार नगने सं स्थाको अनुगमन गदाि अनुसूची-२ मा उल्िेि भए
बमोजजमको ढाूँचाको फाराम प्रयोग गनुि पनेछ ।

(२)

(३)

कायािियबाट सं स्थाको लनरीक्षण गनि आउने कमिचारीिे माग गरे का सम्पूणि
ष्ट्रववरणहरु

उपिब्ध

गराउनु

सं स्थाका

पदालधकारी

एवम्

सम्बजन्धत

कमिचारीको कतिव्य हुनेछ ।

अलधकार प्राप्त सहकारी सं घहरुिे समेत अनुगमन कायिमा उपदफा (१)
बमोजजमको ढाूँचाको फारम उपयोग गनुि पनेछ । आफूिे सम्पन्न गरे को

अनुगमनको ष्ट्रववरणको एक प्रलत सम्बजन्धत कायािियिाई समेत उपिब्ध
गराउनु पनेछ ।
(४)

अनुगमनमा सं िग्न कमिचारी वा पदालधकारीिे सो को प्रलतवेदन सम्बजन्धत
कायािियमा काम सम्पन्न भएको लमलतिे ७ ठदन लभत्र पेश गररसक्नु पनेछ ।
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रुपमा

भएको
प्रमुि

पाइएमा
प्रशासकीय

प्राप्त अनुगमन प्रलतवेदनका आधारमा कायािियिे ७ ठदन लभत्र सुधारको
प्रष्ट्रक्रया

अजघ

बढाउन

सम्बजन्धत

सं स्था, सं घिाई

लिजित

जानकारी

ठदनुपनेछ । सुधार प्रष्ट्रक्रयामा लनदे शनको रुपमा पत्राचार गने वा जजम्मेवार
पदालधकारीहरुिाई कायािियमा उपजस्थत गराई सुधारको कायियोजना लिने
वा अटे र गरे मा कानूनी उपचार र मापदण्ड बमोजजमका कारवाही अजघ
(७)

बढाउने काम प्रमुि प्रशासकीय अलधकृतको जजम्मेवारी हुनेछ ।

लनयलमत रुपमा कायियोजना बनाई अनुगमनको कायि सञ्चािन गनुि पनेछ ।

२५. कारवाही सम्बन्धी प्राबधानहरु : तथ्यपरक जानकारी प्राप्त भएमा वा अनुगमनको
क्रममा पाइएका दे हायका गम्भीर प्रकृलतका त्रुटीहरु वा अलनयलमत कारोवारका
िालग दे हाय बमोजजमको कारवाही हुनेछ :
क)

अनुगमन कायिमा सहयोग नगरे मा कारोबार रोक्का गररनेछ ।

ि)

शेयर सदस्यिाई लनयमानुसार ठदन सष्ट्रकने िाभांश वाहेक रकम ष्ट्रवतरण
गरी अस्वस्थ्य प्रलतस्पधाि गरे को पाईएमा िाभांश वाहे कको रकम सञ्चािक
सलमलतका पदालधकारीहरुबाट दामासाहीका दरिे असुि उपर गरी सं स्थाको
कोषमा दािीिा गराईनेछ।

ग)

वाष्ट्रषक
ि दुई करोडभन्दा कमको वाष्ट्रषक
ि कारोवार गने सं स्थाको कायिकारी
प्रमुि िगायत अन्य सञ्चािकिे सहकारी ऐन लबपरीत पाररिलमक लिईएको
पाईएमा सो रकम असुि उपर गरी सं स्थाको कोषमा दाजििा गराईनेछ।
तोष्ट्रकए वमोजजमको समय लभत्र रकम दाजििा नगरे को सं स्थािे साूँवा र
व्याज समेत असुि उपर गनेछ ।

घ)

कायिकारी प्रमुिको पाररिलमक लनधािरण गदाि सञ्चािक सलमलतबाट लनणिय
गरी साधारण सभाबाट अनुमोदन गराउनु पनेछ। लनणिय र अनुमोदन
सम्बन्धी ष्ट्रववरण पेश नगरे मा लिएको पाररिलमक लनयलमत वा असुि उपर
गनुि गराउनु पनेछ ।

ङ)

प्रचलित कानुन र मापदण्ड पािना नगरे को पाईएमा सं स्थािे प्राप्त गने
सुष्ट्रवधाहरु रोक्का गरीनेछ।
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बाष्ट्रहरका व्यजििाई सदस्यता ठदने तथा गैर सदस्यसूँग

कारोवार गने सं स्थाको बैंक िाता रोक्का गनि, साविजालनक सुचना प्रकाजशत
गरी सविसाधारणिाई यस्ता सं स्था सूँग कारोवार नगनि सजक गराउने,
अलनयलमता गरे को सुचना साविजालनक गने र प्रचलित कानुन बमोजजम थप
जानकारी गरीनेछ ।
छ)

लनक्षेप वापत सं कलित रकम अन्यत्र िगानी गरे को पाइएमा उदे श्य ष्ट्रवपररत काम
गरे को कसुरमा प्रचलित कानून बमोजजम कारवाही गरीनेछ।

२६. ष्ट्रवज्ञापन माफित सदस्यता लबस्तार गनिमा प्रलतवन्ध : संस्थािे साविजलनक रुपमा
उपहार योजना रािी वा आकषिक ष्ट्रवज्ञापन गरी शेयर ष्ट्रवक्री, वचत सङ्किन र
ऋण प्रवाह गनि पाउने छै न । यस मापदण्डको प्रलतकुि हुनेगरी ष्ट्रवज्ञापन वा

सुचना दृश्य सामाग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरे मा प्रचलित कानून बमोजजम
कारवाही हुनेछ। तर सं स्थाको महत्वपुणि लनणिय, ष्ट्रवषय र गलतष्ट्रवलधका बारे मा
सदस्यहरु तथा आम नागररकिाई जानकारी गराउन सुचना तथा िव्य दृश्य

प्रकाशन तथा प्रसारण गनि यस दफािे वाधा पुयािएको मालनने छै न । सहकारी
सम्बन्धी जनचेतना अलभवृष्ट्रद्ध हुने गरी प्रसारण वा प्रकाशन गने सहकारी जागरण
सम्बन्धी लनयलमत पत्रपलत्रका, रे लडयो र टे लिलभजनका कायिक्रम सञ्चािनमा
सहयोग र सहकायि गनि बाधा पने छै न।
२७. कारोवार रोक्का राख्न सष्ट्रकने : सहकारी लसद्दन्त, सहकारी ऐन, लनयम, प्रचलित
कानुन, मापदण्ड, पररपत्र र लनदे शन पािना नगने सं स्थाको िाता र कारोबार
रोक्का राख्न सष्ट्रकनेछ।
२८. कारवाहीका िागी िेिी पठाईने : दे हायका कुनै कायि वा कायिहरुिाई सहकारी
ऐन, लनयम ष्ट्रवपरीत प्रकरणका रुपमा लिई सञ्चािक सलमलतका पदालधकारीहरु र
व्यवस्थापकिाई प्रचलित कानुन बमोजजम कारवाही गररनेछ।
क)

गैर सदस्यसूँग कारोवार गरे मा वा सदस्यनै नबनाई कारोवार गरे मा ।

ि)

कायिक्षेत्र बाष्ट्रहरका व्यजि वा लनकायिाई सदस्य बनाएमा ।

ग)

वचत लनक्षेपको रकम लनजी व्यवसायमा िगानी गरे मा ।

घ)

लनजी प्रयोजनका िागी अनालधकृत रुपमा सञ्चािकहरुिे कोषको अपचिन
गरे मा ।
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साधारण सभा नबोिाई र लनवािचन प्रष्ट्रक्रया पुरा नगरी आफुिुशी सञ्चािक
वा िेिा सलमलतको पदालधकारी थपघट गरे मा ।

च)

सम्बजन्धत लनकायबाट इजाजत लिइ मात्र गनुि पने कायि वा कारोवार
इजाजत नलिइ सञ्चािन गरे मा ।

छ)

पटक पटक भ्रम लसजिना हुने आकषिक ष्ट्रवज्ञापन/सूचना माफित सदस्य
ष्ट्रवस्तार वा कारोवार बढाउने कायि गरे मा ।

ज)

एकै प्रकृलतका एक भन्दा बढी सं स्थाको पदालधकारी भई काम गने गरे को
पाइएमा ।

झ)

अनालधकृत रुपमा सं स्थाको कारोवारमा सं िग्न रहे को पाइएमा ।

ञ)

कायिक्षेत्र बाष्ट्रहर बसोबास गने व्यजि सं स्थाको सञ्चािक सलमलत वा िेिा
सलमलतको पदालधकारी भएको पाइएमा ।

२९. आचारसं ष्ट्रहता सम्बन्धी व्यवस्था
(१)

सं स्थािे सहकारी मूल्य, मान्यता र लसद्धान्तहरु एवम् प्रचलित सहकारी ऐन
तथा लनयमाविी, मापदण्ड तथा ष्ट्रवलनयमाविीमा आधाररत भै सं स्थाको
पदालधकारी र सदस्यहरुिे पािना गनुि पने आचारसं ष्ट्रहता तयार गरी िागू
गनुि पनेछ ।

(२)

उपदफा (१) बमोजजम िागू भएको आचरसं ष्ट्रहता सं स्थाका पदालधकारी र
सदस्यहरुिे अलनवायि रुपमा पािना गनुि पनेछ ।

(३)

आचार सं ष्ट्रहतामा उल्िेि नभएमा पलन दे हायका मापदण्डहरुको पािना गनुि
प्रत्येक व्यजिको दाष्ट्रयत्व हुनेछाः

क) सं स्थाका पदालधकारीहरु अन्य कुनै पलन सं स्थाको पदालधकारीमा
बहाि रहन पाउने

छै न । एकभन्दा बढी सं स्थाको पदालधकारी

भएको पाइएमा सं स्थािे त्यस्ता पदालधकारीिाई तत्कािै लनिम्बन
गरी सम्बजन्धत कायािियमा जानकारी पठाउनु पनेछ ।
ि)

एक

व्यजि

नगरपालिका

लभत्रका

समान

प्रकृलतका

एक

मात्र

सं स्थाको सदस्य भई सहकारीको मूल्य, मान्यता र लसद्धान्त बमोजजम
आफ्नो सं स्थाप्रलत प्रलतबद्ध रहनु पनेछ ।
३०. सहकारी सं स्थाको कायाििय सम्बन्धी व्यवस्था
(१)

सं स्थाको कायाििय तोष्ट्रकएको कायिक्षेत्रलभत्र स्थापना गनुि पनेछ ।
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कायािियको स्थापना बढी शेयर सदस्यहरु बसोबास गने क्षेत्रमा गनुि पनेछ ।

एकै प्रकृलतको सं स्थाको कायाििय रहेको भवन वा घरमा अको सं स्थाको
कायाििय स्थापना गनि पाइने छै न । एउटै भवन वा घर भए भन्दा बढी

एकै प्रकृलतको सं स्थाहरुको कायाििय भए पलछ िोलिएको सं स्थाको
कायाििय अन्य उपयुि ठाउूँ मा सानि कायािियिे लनदे शन ठदन सक्नेछ ।
(४)

सं स्थाको कायाििय स्थापना गरे को ७ ठदनलभत्र कायािियको लनरीक्षण गनि
नगर कायिपालिकाको कायािियिाई लिजित रुपमा जानकारी गराउनु पनेछ ।

(५)

सं स्थाको कायाििय सानुि पदाि सम्बजन्धत कायािियको अलग्रम स्वीकृलत लिई
मात्र सानि सष्ट्रकनेछ । कायाििय सरे को साविजलनक रुपमा जानकारी
गराउन उपयुि सञ्चार माध्यमको उपयोग गनुि पनेछ ।

३१. साइन बोडि राख्ने सम्बन्धी व्यवस्था
(१)

प्रत्येक सं स्थािे दताि प्रमाणपत्रमा उल्िेि भए बमोजजम सं स्थाको नाम, दताि
नम्बर, दताि लमलत, भौगोलिक कायिक्षेत्र र दताि भएको कायािियको नाम
समेत िुिाई नेपािी भाषा दे वनागरी लिष्ट्रपमा साईन वोडि िेिी सं स्थाको

(२)

कायािियमा सबैिे दे ख्ने ठाउूँ मा राख्नु पनेछ ।

सहकारीको साइन बोडिमा एकरुपता ल्याउनको िालग राष्ट्रिय सहकारी
सं घिे लनणिय गरे अनुरुप साइन बोडिको रङ्ग हल्का हररयो सेतो अक्षरिे
िेजिएको वा लबषयगत केन्रीय सं घिे तोकेबमोजजम हुनपु नेछ।

३२. सदस्य वडापत्र सम्बन्धी व्यवस्थााः सं स्थाको कायािियमा सबैिे दे ख्ने गरी सदस्य
बडापत्र राख्नु पनेछ ।

३३. कारोबारको िेिा अद्यावलधक रुपमा राख्ने व्यवस्था
(१)

सहकारी सं स्थािे आफ्नो सम्पूणि कारोबार तथा सं स्थागत ष्ट्रववरण, सूचना र
तथ्याङ्कहरु सहकारी तथा गरीबी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणािी
(COPOMIS) मा सहकारी कानूनिे तोकेको समयसीमा लभत्र अध्यावलधक
गनुि पनेछ ।

(२)

कम््युटरमा अलभिेि राख्ने गरे का सं स्थाहरुिे आलथिक तथा प्रशासलनक
अलभिेिहरु मालसक रुपमा मुरण गरी प्रमाजणत गरी राख्नु पनेछ । मालसक
कारोवारको ष्ट्रववरण सदस्यहरुको जानकारीको िालग सं स्थाको कायािियमा
प्रकाजशत गनुि पनेछ ।
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सूचना प्रशारण गररनेाः कुनै सं स्थाका सलमलत, पदालधकारी वा कमिचारीिे प्रचलित
कानुन, यो मापदण्ड वा थप लनदे शन, स्वीकृत ष्ट्रवलनयम र सहकारीका लसद्धान्त र
मूल्यहरु

ष्ट्रवपररतका

काम

कारवाही

गरे को

पाइएमा

सोको

ष्ट्रववरणसष्ट्रहत

सञ्चािकिाई समय सीमासष्ट्रहत काम कारवाही र कारोवार सछयाउन ठदएको
लनदे शन

कायािन्वयन

नभएमा

धनकुटा

नगरपालिका

नगर

कायिपालिकाको

कायािियिे सोको सूचना सञ्चार माध्यमबाट सम्बजन्धत सबैिाई जानकारी गराई
सूजचत वा सचेत गराउन सक्नेछ ।
३५.

सम्पजत्त िररद ष्ट्रवक्री गदाि पारदजशिता अपनाउनु पनेाः सहकारी सं स्थािे अचि
सम्पजत्त िररद वा ष्ट्रवक्री गदाि साधारण सभाको लनणिय , लनधािररत िररद लबक्री
प्रष्ट्रक्रया, घटघट वा बढाबढको प्रष्ट्रक्रयाबाट सं स्थािाई बढी फाइदा हुन सक्ने
अवस्था र सदस्यहरुको गुनासो नआउने गरी पारदजशिताको प्रणािी अबिम्वन
गनुि पनेछ । सं स्थािे घर जग्गा िगायत अचि सम्पजत्त िररद लबक्री गदाि
पारदजशि प्रष्ट्रक्रया अविम्बन गरे नगरे को साथै प्रचलित मूल्यबाट घटी बढी गरी
सं स्थाको अष्ट्रहत गरे नगरे को बारे मा अनुगमन गरी नगर कायिपालिका कायािियिे
आवश्यक लनदे शन ठदन सक्नेछ ।

३६. सं स्था सञ्चािनको क्रममा सहकारी सम्बन्धी अलभमुिीकरण तालिम लिनुपने
(१)

ष्ट्रवजत्तय कारोवार गने सहकारी सं स्थाका सञ्चािक सलमलत र िेिा सुपररवेक्षण
सलमलतका कजम्तमा ५० प्रलतशत पदालधकारीहरुिे यो मापदण्ड जारी भएको
६ (छ) मष्ट्रहनालभत्र सं स्था व्यावस्थापन, सहकारी िेिापािन र िेिापरीक्षण
सम्बन्धी तालिम लिनु पनेछ । सञ्चािक सलमलत र िेिा सलमलतको नयाूँ
लनवािचन भएको ६ मष्ट्रहना लभत्र पािैपािो यस अजघ तालिम नलिएका
पदालधकारीहरुिाई उपरोि तालिम लिने व्यवस्था सं स्थािे लमिाउनु पनेछ
। सं स्थाहरुिे यो व्यवस्थाको पािना अलनवायि रुपमा गनुि पने छ ।

(२)

उपदफा (१) बमोजजमको तालिम लिए नलिएको ष्ट्रववरण सम्बजन्धत
कायािियिे माग्न सक्नेछ । यस सम्बन्धमा कायािियिे ठदएको लनदे शन
पािना गनुि सबै सं स्थाहरुको दाष्ट्रयत्व हुनेछ ।

३७. नगद मौज्दातको सुरजक्षत व्यवस्थापन गनुप
ि ने
(१)

वचत तथा ऋण कारोबार गने प्रत्येक सं स्थािे आफ्नो कायािियमा रहने न्यूनतम
नगद मौज्दात, मागिस्थि नगद र कारोवार काउन्टरको वीमा गनुि पनेछ ।
20

wgs'6f gu/kflnsf

v08–@, ;+Vof–@#
(२)

:yfgLo /fhkq, efu !

ldlt M@)&*÷!!÷@#

उदफा (१) बमोजजम वीमा गररएको भन्दा बढी रकम कायािियमा मौज्दात
राख्न पाइने छै न ।

(३)

नगद रकम बैंकमा जम्मा नगरी नगदै कारोवार गने र कुनै सञ्चािक वा
शेयर सदस्य वा कमिचारीिे प्रयोग गनि पाइने छै न ।

३८. बचत तथा ऋणको ष्ट्रवजत्तय कारोवार गने सं स्थािे गनि नहुने कामहरु
क)

प्रलततपत्र, जमानत िगायत वासिात बाष्ट्रहरको कारोवार ।

ि)

सदस्यहरुिाई अलधष्ट्रवकषि कजाि प्रवाह ।

ग)

व्यापाररक उद्देश्यिे घर जग्गाको िररद ष्ट्रवक्री तथा सञ्चािकको िगानीमा
िोलिएको लनजी उद्योग व्यवसायमा िगानी ।

घ)

स्पष्ट कायिष्ट्रवलध अनुसार गररने िघु कजाि कायिक्रम बाहेक ष्ट्रवना सुरक्षणमा
कजाि प्रवाह ।

ङ)

सुनचाूँदी र शेयर प्रमाणपत्र लधतो रािी कजाि प्रवाह ।

च)

चल्ती िाता सञ्चािन गने ।

छ)

एकमुष्ट ३ वषि भन्दा बढी अवलधको आबलधक लनक्षेप स्वीकार गने ।

झ)

जचठ्ठा तथा उपहार योजना सञ्चािन ।

ञ)

कायिक्षेत्र बाष्ट्रहरका सदस्य बाहे कका व्यजि तथा लनकायसूँगको कारोवार ।

ज)

ष्ट्रवदे शी मुराको कारोवार वा मुरा ष्ट्रवलनमय ।

३९. सम्पजत्त शुष्ट्रद्धकरण लनवारण ऐन, लनयमको कायािन्वयन
(१)

ष्ट्रवजत्तय कारोवार गने सहकारीका सं घ सं स्थाहरुिे सम्पजत्त शुद्धीकरण

लनवारण ऐन, २०६४ र लनयमाविी, २०६६ मा भएका व्यवस्थाहरु
अलनवायि रुपमा पािना गनुि गराउनु पनेछ ।

(२)

ष्ट्रवत्तीय कारोवार गने सं स्थाहरुिे आफ्ना प्रत्येक सदस्यको स्पष्ट रुपमा
अलभिेि राख्नु पनेछ ।

(३)

नेपाि राि बैंक, ष्ट्रवजत्तय जानकारी इकाइमा पठाउनुपने पने ष्ट्रववरण
लनयलमत र लनरन्तर रुपमा पठाउने व्यवस्थाका िागी प्रत्येक ष्ट्रवत्तीय

कारोवार गने सहकारी सं स्था, सं घ र बैंकिे सञ्चािक सलमलतको लनणिय
बमोजजम कायािन्वयन अलधकृत तोक्नु पनेछ।
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यस सम्बन्धमा सम्बजन्धत लनकायिे गने अनुसन्धान र माग गरे को
ष्ट्रववरणहरु उपिब्ध गराई लनयमन गने कायिमा सहयोग गनुि सबै सं स्थाको
कतिव्य हुनेछ ।

40. सहकारीका मुल्य, मान्यता र लसद्दान्तहरु
(१) अन्तरािष्ट्रिय सहकारी महासं घिे प्रलतपादन गरे को र ष्ट्रवश्वव्यापी रुपमा
प्रयोगमा ल्याइएका सहकारीका मुल्य, मान्यता र लसद्धान्तहरुको पािना
गनुि सबै सं स्थाका लनवािजचत तथा लनयुि पदालधकारीहरु एवम् प्रत्येक
सदस्यहरुको

प्रमुि

कतिव्य

हुनेछ।

सहकारीका

मुल्य,

मान्यता

र

लसद्धान्तहरुको प्रयोगका िालग लनरन्तर रूपमा सदस्यिाई जानकारी ठदने
गरी
(२)

सचेतना

कायिक्रमहरुस

ञ्चािन

पदालधकारीहरुको जजम्मेवारी हुनेछ।
सहकारी

सं स्थाका

सञ्चािक

सलमलतिे

गनुि

सहकारीका

प्रचलित

सहकारी

जजम्मेवार
कानुन

र

मापदण्डमा गररएको व्यवस्थाको पािनाका िालग मापदण्ड जारी भएपछी
बस्ने साधारण सभामा ष्ट्रवलनयम सं सोधनका िागी प्रस्ताब पेश गरी, पारीत
गराई कायािन्वयन गराउनु पनेछ। साधारण सभाबाट ष्ट्रवलनयममा गररएको
व्यवस्थाहरु प्रचलित सहकारी कानून र मापदण्डसूँग बाजझएमा प्रचलित
सहकारी कानून र मापदण्डका आधारमा ष्ट्रववादको लनराकरण गररनेछ।
४१. ष्ट्रवलनयम सं शोधन वा पुनिे िन
(१)

सं स्थाको प्रारजम्भक साधारण सभािे ष्ट्रवलनयम सं शोधन गनि सक्ने छै न ।

(२)

ष्ट्रवलनयम

सं शोधन

कायिपालिकाको

वा

ष्ट्रवलनयम

कायािियबाट

पुनिे िन

सैद्धाजन्तक

प्रस्ताव
सहमलत

गनुि

पुव ि

नगर

लिनुपनेछ।

पुव ि

सैद्धाजन्तक सहमलत निइ गररएको ष्ट्रवलनयम सं शोधन वा ष्ट्रवलनयम पुनिे िन
प्रचलित कानून, नगरपालिकािे जारी गरे को मापदण्ड लनदे शन बमोजजम

नभए प्रमुि प्रशासष्ट्रकय अलधकृत वा लनजिे तोकेको कमिचारीिे सो
प्रावधान अस्वीकृत गनि सक्नेछ।
(३)

साधारण सभाबाट ष्ट्रवलनयम सं शोधन वा ष्ट्रवलनयम पुनिे िन पारीत गरी नगर

कायिपालिकाको कायािियमा स्वीकृलतको िालग पेश भएको तीस ठदनलभत्र
प्रमुि प्रशासकीय अलधकृत वा लनजिे तोकेको कमिचारीिे ष्ट्रवलनयम सं शोधन
वा ष्ट्रवलनयम पुनिे िन स्वीकृत गनि सक्नेछ।
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अनुसूची-१

(दफा 24 (१) सूँग सम्बजन्धत)
अनुगमन फाराम
१) सहकारी सं स्थाको नाम :२) दताि नं :-

लमलत :-

दताि भएको कायििय :-

३) ठे गाना :४) शेयर पूूँजी :-

(प्रलत शेयर रु.)

५) कायिक्षेत्र :६) सञ्चािक सलमलतको सदस्यको सदस्य सं ख्या :कायिकाि :

बषि

(बैंठक भत्ता रु)

७) कमिचारी सं ख्या :बजार प्रलतलनलध :-

लनयुजि ठदए/नठदएको:-

८) सफ्टवेयर :शेयर सदस्य सं ख्या :जम्मा :-

पुरुष :-

मष्ट्रहिा :-

पुरुष:-

मष्ट्रहिा :-

पुरुष :-

मष्ट्रहिा :-

सं स्थागत :१०) लनक्षेपकतािहरुको सं ख्या
जम्मा :सं स्थागत:११) ऋणीहरुको सं ख्या
जम्मा :सं स्थागत :१२) सं स्थाको प्रारजम्भक साधारण सभा भएको लमलत :कुि सदस्य सं ख्या:
उपजस्थत सदस्य सं ख्या :
पलछल्िो साधारण सभा भएको लमलत :
कुि सदस्य सं ख्या :
उपजस्थत सदस्य सं ख्या :
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पलछल्िो सञ्चािक सलमलत लनबािचन लमलत :
लनबािचन उप सलमलतको चयन :साधारण सदस्यिाई सभाको सुचना ठदने माध्यम र प्रकृया :१३) सं स्थािे तयार पारे को कायि सञ्चािन लनयमाविीहरु, नीलतहरु, कायिष्ट्रवलधहरु :
................................................................................................
................................................................................................
१४) सं स्थािे गठन गरे को उप सलमलतहरु :.......................................................................................................
.......................................................................................................

१५) पलछल्िो साधारण सभाबाट पाररत भएका मुख्य लबषयहरु :..................................

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

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

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

१६) सं स्थाको बतिमान कजाि प्रकृलत वा ष्ट्रकलसमहरु (ब्याजदर सष्ट्रहत) :शीषिक

दर

शीषिक

दर

१७) ) सं स्थाको बतिमान लनक्षेपका प्रकारहरु ( ब्याजदर सष्ट्रहत ):शीषिक

दर

शीषिक

दर

१८) लनम्न कारोवारहरु गरे नगरे को :- सुनचाूँदी कजाि, गल्िा कजाि, चल्ती िाता, ओ.
डी. कजाि, आफ्नै शेयर सुरक्षामा ऋण िगानी, घरजग्गा ष्ट्रकनबेच :
१९) ऐन लनयममा तोष्ट्रकए वमोजजमका सम्वजन्धत कायिियमा पठाउने गरे को ष्ट्रववरणहरु :………………………………….
…………………………………

…………………………………………….
…………………………………………….

२०)

िुद बचत/ नाफाको कजम्तमा २५ प्रलतशत जगेडा कोषमा जम्मा गरे नगरे को

२१)

शेयर पुूँजीको १८ प्रलतशत िाभांस गरे नगरे को

२२)

सं स्थािे कुनै प्रकारको चन्दा, आलथिक सहयोग प्रदान गरे नगरे को

२३)

एउटै िेिापरीक्षेक िगातार ३ पटक भन्दा लनयुजि भएको छ छै न

२४)

सं स्थािे कुि च ुत्ता शेयरपुूँजीको २० प्रलतशत भन्दा बढी एउटै व्यजत्त वा
लनकाय ष्ट्रवशेष (सरकारी समेत) िाई शेयर लबक्री भएको छ छै न
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२५)

सं स्थािे कजािमा लिने सेवा शुल्क िगायतका अन्य अलतररत्त रकमहरु :-

२६)

सं स्थाको लनक्षेप र कजाि वीचको औसत ब्याजदर अन्तर :-

२७)

कजाि तथा सापटमा पाकेको व्याज नगत प्रालप्त Cash Basis को आधार मा
आम्दानी जनाएको र लनक्षेपमा प्रदान गने व्याज accrual Basis मा िेिाङ्कन
गरे को छ छै न

२८)

सं स्थाको कुि पुूँजी कोषको १० प्रलतशत भन्दा बढी एक ब्यजत्तिाई ऋण
िगानी भएको छ छै न

२९)

वचत तथा ऋण नीलत तयार गरे नगरे को

३०)

सञ्चािक र िेिा सलमलत सदस्यका उम्मेदवारहरुिे मनोनयनका साथमा शेयर
प्रमाणपत्रको प्रलतलिष्ट्रप, कायिक्षेत्रलभत्र स्थायी बसोवास गरे को प्रमाण, सं स्थासं ग
कुनै बक्यौता नरहेको प्रमाण, कजाि कािोसूचीमा

नपरे को स्वाः घोषणा आदी

कागजाज पेश गरे नगरे को
३१)

सञ्चािक सलमलत लनबािजचत भएको लमलतिे १५ ठदनलभत्र सञ्चािकहरुको फोटो र
लतन पुस्तेसष्ट्रहतको २ प्रलत ष्ट्रववरण पेश गरे नगरे को :

३२)

सं स्थािे ऋण उपसलमलतको लसफाररसमा ऋण िगानी गरे नगरे को :

३३)

सदस्यहरुिाई कारोवारी, साधारण र सं स्थापक भलन लबभेद गरे नगरे को :

३४)

साधारण सभा सम्पन्न भएको १५ ठदन लभत्र िेिापरीक्षण प्रलतबेदन, अध्यक्षिे
प्रमाजणत गरे को सभाका लनणियको प्रलतलिष्ट्रप, सदस्यहरुको उपजस्थलत ष्ट्रववरण
कायािियमा पेश गरे नगरे को :

३५)

तोष्ट्रकए बमोजजम कजाि नोक्सानी ब्यवस्था गरे नगरे को :

३६)

सञ्चािक सलमलत, िेिा सलमलत, ऋण उपसलमलत सदस्यहरुिे सं स्थाबाट लिएको
कजािको ष्ट्रववरण चौमालसक रुपमा सम्बजन्धत कायािियमा पेश गरे नगरे को :

३७)

सं स्था दताि हुूँदाका बितका बाहेक अन्य सदस्यका हकमा सदस्य बनेको तीन
मष्ट्रहना लनयलमत बचत गरे पलछ मात्र ऋण िगानी गनुप
ि ने पािना गरे नगरे को :

३८)

ष्ट्रवलनयमको पररलध लभत्र रही ष्ट्रवलभन्न कोषहरुमा रकम वाूँडफाड गरे को छ छै न :

४९)

सञ्चािकहरुिे सं स्थाबाट उपभोग गरीरहेको ष्ट्रवजत्तय तथा अन्य सुष्ट्रवधाहरु :

४०)

सं स्थाबाट कजाि प्रवाह गदाि माग गरीने कागजातहरु, लधतो मुल्याङ्कन िगायतका
अन्य प्रष्ट्रक्रयाहरु :25
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४१)

पलछल्िो आन्तरीक र बाह्य िेिापरीक्षकहरुका मुि कैष्ट्रफयतहरु :-

४२)

ऋण स्वीकृत गने अजख्तयारी कसिाई ठदईएको छ? र कसरी ठदईएको छ?

४३)

कजाि तथा लनक्षेपको ब्याजदर पररवतिन भएको सुचना सदस्यिाई कसरी ठदईन्छ ?

४४)

सं स्थाको प्रचलित लबलनयम बमोजजम सञ्चािक सलमलतको बैठक बस्ने गरे
नगरे को

४५)

सं स्थािे साधारण जगेडा कोष बाहेकका कोषहरु लतनको उद्देश्य अनुसार
उपयोग गने गरे नगरे को

४६)

सं स्थािे कजाि प्रवाह, लनक्षेप सं किन र शेयर लबक्रीका िागी लबज्ञापन गने गरे ,
नगरे को

४७)

नगद रकमको ढु कुटी, काउन्टर तथा मागिस्थ बीमा गरे /नगरे को (गरे को भए,
बीमा रकम र म्याद)

४८)

नगदको ष्ट्रवबरण िुल्ने Cash Book, Day Book राख्ने गरे नगरे को, नगदको
जजम्मेवारी

बाूँडफाूँड

गरे

नगरे को,

ढु कुटीबाट

कारोबारका

िागी

नगद

जझक्दा/राख्दा सो को ष्ट्रवबरण राख्ने गरे नगरे को, ढु कुटीको साूँचोको जजम्मेवारी
क्यालसयर र ब्यवस्थापकिे लिने गरे नगरे को
४९)

सं स्थािे समानान्तर सहकारी सं स्थाहरुसूँग शेयर, लनक्षेप र कजाि/सापटी
कारोवार गरे को भए त्यसको ष्ट्रववरण :-

५०)

सं स्थाका वतिमान सञ्चािकहरु समान्तर सहकारी सं स्था, बैंक तथा लबजत्तय
सं स्थाको सञ्चािक पदमा समेत बहाि भएको भए त्यसको ष्ट्रववरण :-

उल्िेजित ष्ट्रवषयहरु तथा जानकारी यस सं स्थाको आलधकाररक ब्यजि/ब्यजिहरु सूँग
सङ्किन भएको हो भनी सही गने आलधकाररक ब्यजिको नामाः
हस्ताक्षर :
पद :
लनरीक्षण टोिीको नाम पद हस्ताक्षर
१.
२.
३.
४.
५.
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लमलत :
अनुसूची - २

(दफा 24 (१) सूँग सम्बजन्धत)
अनुगमन फाराम
१)
क) सहकारी सं स्थाको नाम :ि)

दताि नं :-

ग)

कायि क्षेत्र :-

घ)

पान नं :-

ङ)

दताि लमलत :-

च)

दताि भएको कायििय :-

छ)

च ुिा शेयर :- रु

ज)

प्रलत शेयर :- रु

झ)

सदस्य सं ख्या :-

ञ)

बैंक िाता नं र बैंकको नाम :-

ट)

सञ्चािक :-

ठ)

लनवािचन लमलत :-

ड)

पलछल्िो पटक साधारण सभा भएको लमलत :-

ढ)

अजघल्िो लनरीक्षण लमलत :-

ण)

हािको

त)

िे. प. भएको अजन्तम आ.ब

थ)

सम्पकि फोन :

द)

शेयर दताि रजजष्टर रािेको/नरािेकोाः

ध)

गैह्र सदस्यसं ग कारोबार गरे को भए सं ख्यााः

न)

स्वीकृत कायि क्षेत्र बाष्ट्रहर कारोबार गरे को भए कहाूँ :

मष्ट्रहिा :
मष्ट्रहिा :-

पुरुष :

जम्मा :

पुरुष :-

जम्मा :-

पदावलध :-

लनरीक्षण लमलत :-

प) आ.िे.प. गरे /नगरे कोाः
फ) शेयर प्रमाण पत्र ष्ट्रवतरण गरे को छ/छै नाः
२)

सं स्थाको
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ि) गोदाम क्षमता :

ग) िागत रकम

क) जग्गा ष्ट्रव.
३)

क) असुिी गनुप
ि ने वेरुजु/ष्ट्रहनालमना रकम रु.
ि) ष्ट्रहनालमना/बाूँकी वक्यौता असुिी भएको रकम :

४)

िाभांस ष्ट्रवतरण गरे /नगरे कोाः

५)

िे.प.प्रलतवेदन कायिियमा पठाएको /नपठाएको :

६)

मालसक प्रगलत पठाए/ नपठाएकोाः

७)

कायिक्रम बजेट पास भएको छ/छै नाः

८)

सञ्चािक सलमलतको बैठक कलत अवधीमा बस्ने गरै को छ ?

९)

औषत उपजस्थलताः

१०)

िेिा सलमलतको बैं ठक बस्ने गरे को छ/छै नाः

११)

सञ्चािक सलमलतको लनणिय लनयम सं गत छ/छै नाः

१२)

लनरीक्षण लमलत सम्म िाता पोष्ट्रष्टङ्ग छ/छै नाः

१३)

नभए कष्ट्रहिे सम्मको छ :

१४)

नगद मौज्दात रु. .........................

१५)

बैं क मौज्दात रु. .........................

१६)

िुद नाफा/नोक्सान रु.....................

१७)

कमिचारी बाहे क पदालधकारीहरुको पाररिलमक वापत मालसक रुपमा लिएको भए रु.

१८)

अध्यक्षको नाम :

१९)

िेिा सलमलत सं योजकको नाम :

२०)

कमिचारीको सं ख्या

२१)

सं स्थाको कारोवार :

मष्ट्रहिा :

ष्ट्रववरण

२२)

पुरुष :

गत मष्ट्रहना सम्मको
रकम

जम्मा :

यस मष्ट्रहनाको
रकम

जम्मा
रकम

अजघल्िो लनरीक्षणमा ठदइएको सुझाव कायािन्वयन नभएको भए कुन कुन ?

२३) लनरीक्षणकताििे ठदएको सुझावहरु:
प्रलतवेदन बुजझलिनेको सष्ट्रह :
नाम :
पद :
सं स्थाको छाप :

लनरीक्षकको दस्तित :
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अनुसूची -३

(दफा 3 (५), 3 (६) सूँग सम्बजन्धत)
...................... सहकारी सं स्था लिलमटे ड. धनकुटा नगरपालिका, वाडि नं ……..
धनकुटा

प. सं . :-

लमलत :-

च. नं. :-

सं स्था दताि नं. :-

िी धनकुटा नगरपालिका,

नगर कायिपालिकाको कायाििय,धनकुटा ।
लबषय :- ..........................मष्ट्रहनाको मालसक कायि ष्ट्रववरण पठाएको बारे ।
यस सं स्थाको लमलत २०७........................ मष्ट्रहना सम्मको मालसक कारोबारको
ष्ट्रववरण दे हाए बमोजजम पेस गरे को छु ।

स
१

शेयर पूूँजी बाकी (१०)

२

गत

गत

आ.ब

मष्ट्रहना

सम्म

सम्म

यस
मष्ट्रहना

जम्मा

ष्ट्रववरण

सं ख्या

क्र

ु ी
अनुसच

दाष्ट्रयत्व ष्ट्रहसाव

१
२

कोष ष्ट्रहसाब (२०)
जगेडा कोष
कजाि जोजिम कोष
अन्य कोष

३

बचत बाकी (३०)

३

४

बाूँकी ऋण ष्ट्रहसाव (४०)

४

५

भुिानी ठदनुपने बाूँकी (६०)

५

६
कुि

अन्य भुिानी ठदनुपने बाूँकी (७०)
दाष्ट्रयत्व

(ष्ट्रह.नं.

१०

दे िी

६
७०

सम्मको जोड)
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स
७

नगद ष्ट्रहसाव (८०)

७

८

बैक ष्ट्रहसाब (९०)

८

९

िगानी ष्ट्रहसाब (१००)

९

१० ऋण िगानी ष्ट्रहसाब (११०)

१०

११ पाउनु पने ष्ट्रहसाव (१२०)

११

१२ जस्थर सम्पलत ष्ट्रहसाव (१३०)

१२

१३ अन्य सम्पती ष्ट्रहसाव (१४०)

१३

१४ अजन्तम मािशेष

१४

गत

गत

आ.ब

मष्ट्रहना

सम्म

सम्म

गत

गत

आ.ब

मष्ट्रहना

सम्म

सम्म

यस
मष्ट्रहना

जम्मा

ष्ट्रववरण

सं ख्या

क्र.

ु ी
अनुसच

सम्पलत ष्ट्रहसाव

कुि सम्पलत (ष्ट्रह.नं. ८० दे िी १४० र
अजन्तम मािशेषको जोड)

स

यस
मष्ट्रहना

जम्मा

ष्ट्रववरण

सं ख्या

क्र.

ु ी
अनुसच

आम्दानी र िचि ष्ट्रहसाब

१५ सामान िररद तथा िचि ष्ट्रहसाब (१५०)
सामान िररद

१३

ढु वानी ज्यािा िचि
कमिचारी तिब तथा भत्ता िचि
घर गोदाम भाडा िचि
मसिन्द िचि
ममित िचि
बचतमा ब्याज िचि
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ह्रास िचि
इन्धन िचि
बैठक भत्ता
हजिना िचि
व्यापाररक छु ट िचि
भ्रमण िचि
लबलबध िचि
तालिम िचि
कजािको िागी जोजिम व्यवस्था
भािा ननाघेको
एक बषिसम्म भािा नाघेको
िराब ऋण अपिेिन िचि
ऋणमा ब्याज िचि
साधारणसभा िचि
...........कायिक्रम िचि
...............िचि
१६

सामान लबक्री तथा आम्दानी ष्ट्रहसाब
(१६०)
सामान लबक्री

१३

ऋण बाट ब्याज प्राप्त
िगानी बाट ब्याज प्राप्त
ष्ट्रवष्ट्रवध आम्दानी
व्यापारीक छु ट प्राप्त
प्रशासलनक अनुदान प्राप्त
............... आम्दानी
१७ िुद नाफा/नोक्सान (१६०-१५०)
१८ शेयर सदस्य सं ख्या
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१९ मष्ट्रहिा
२० पुरुष
२१ सं स्थागत
२२ कमिचारी सं ख्या
२३ मष्ट्रहिा
२४ पुरुष

/fd axfb'/ yfkf
k|d'v k|zf;sLo clws[t
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