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विराटनगर महानगरपालिकाको सहकारी लनयमाििी‚ २०७७

विराटनगर महानगरपालिकाको सहकारी लनयमाििी‚ २०७७
विराटनगर महानगरपालिकाको सहकारी ऐन‚ २०७५ को दफा १०३ िे ददएको अलिकार प्रयोग गरी विराटनगर

महानगरपालिकािे यो लनयमाििी बनाएको छ ।

१. सं क्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यो लनयमाििीको नाम "विराटनगर महानगरपालिकाको सहकारी लनयमाििी‚
२०७७" रहे को छ ।

(२) यो लनयमाििी तुरुन्त प्रारम्भ हुनछ
े ।
(३) यो लनयमाििी विराटनगर महानगरपालिकाभर िागू हुनेछ ।

1

२. पररभाषा: विषय िा प्रसङ्गिे अको अर्थ निागेमा यस लनयमाििीमा‚
(क)

"ऐन" भन्नािे

(ख)

"अनुदान" भन्नािे विराटनगर महानगरपालिकािे तोकेको िेत्र, सीमा, प्रकृलतमा िगानी गनथ

(ग)

विराटनगर महानगरपालिकाको सहकारी ऐन‚ २०७५ (पवहिो सं सोिन,२०७६) िाई

समेत सम्झनुपछथ ।

विराटनगर महानगरपालिका िा िडा कायाथियबाट प्राप्त सहयोग रकम सम्झनुपछथ ।

"कर्ाथ िा ऋण" भन्नािे चि अचि सम्पक्षि‚ लितो‚ बन्िक िा अन्य आिश्यक सुरिण िा र्मानत

लिई िा नलिई सहकारी सं स्र्ािे लिएको ब्यार्सवहत भुक्तान गने रकम र सदस्यिाई ददएको कर्ाथ
िा ऋणको सााँिा‚ ब्यार् र हर्थना समेतको रकम सम्झनुपछथ ।

(घ)

"कायाथिय" भन्नािे विराटनगर महानगरपालिका नगर कायथपालिकाको कायाथियअन्तगथत रहे को

सहकारी शाखािाई सम्झनु पछथ ।

(ङ)

"लनयलमत बचत" भन्नािे सदस्यिे दै लनक, साप्तावहक, पाक्षिक, मालसक िा बावषथकरुपमा गने बचत

(च)

"बहुउद्देश्यीय सहकारी सं स्र्ा" भन्नािे दुई िा दुईभन्दा बढी उद्देश्य लिइ काम गने सहकारी सं स्र्ा

(छ)

“मन्त्रािय” भन्नािे भूलम व्यिस्र्ा, सहकारी तर्ा गररबी लनिारण मन्त्रािय र "प्रदे श मन्त्रािय" भन्नािे

रकम सम्झनु पछथ ।

सम्झनु पछथ ।

भूलम व्यिस्र्ा, कृवष तर्ा सहकारी मन्त्रािय, प्रदे श नं. १ िाई सम्झनु पछथ ।

(र्) "व्यिस्र्ापक" भन्नािे सहकारी सं स्र्ाको व्यिस्र्ापक िा प्रबन्िक सम्झनु पछथ ।
(झ) "रक्षर्ष्टार" भन्नािे सं घीय सहकारी ऐन र प्रदे श सहकारी ऐन बमोक्षर्मको रक्षर्ष्टार सम्झनु पछथ ।र सो
शब्दिे ऐनको दफा ७० बमोक्षर्म तोवकएको दताथ गने अलिकारीिाई समेत र्नाउाँ छ ।

ाँ ी” भन्नािे सहकारी सं स्र्ाको पलछल्िो आलर्थक िषथको र्गेडा कोष, अन्य कोषहरु,
(ञ) “सं स्र्ागत पुर्
पुरस्कार तर्ा अनुदान प्राप्त रकम समेतिाई सम्झनुपछथ ।

३. सं स्र्ा दताथको दरखास्तको ढााँचा र पेश गनुप
थ ने लबिरण:

(१) ऐनको दफा ५ को उपदफा (१) बमोक्षर्म

दताथ गने अलिकारी िा दताथ गने अलिकारीबाट अलिकारप्राप्त अलिकारी समि सं स्र्ा दताथ गनथका िालग अनुसूची
-१ बमोक्षर्मको ढााँचामा दरखास्त ददनुपनेछ ।
(२) उपलनयम (१) बमोक्षर्म सं स्र्ा दताथका िालग दरखास्त ददाँ दा सम्भाव्यता अध्ययन प्रलतिेदन
अनुसूची -२ को ढााँचामा र आिेदकहरुको वििरण अनुसूची -३ को ढााँचामा दरखास्तसार् सं िग्न गरी पेश
गनुप
थ नेछ ।
(३) उपलनयम (१) बमोक्षर्म सं स्र्ा दताथका िालग दरखास्त ददं दा ऐनको दफा ५ को उपदफा (२)
मा उल्िेक्षखत कागर्ातका अलतररक्त दे हायका वििरण समेत सं िग्न गनुप
थ नेछ :(क)

प्रारक्षम्भक भेिाका लनणथयहरू,
2

(ख)

अनुसूची -४ को ढााँचामा व्यािसावयक कायथयोर्ना,

(ग)

अनुसूची -5 को ढााँचामा सदस्यबाट सङ्कलित

ाँ ी तर्ा प्रिेश शुल्क बापत सं कलित
शेयर पूर्

रकमको भपाथई,
(घ)

अनुसूची -6 को ढााँचामा तदर्थ सञ्चािक सलमलतका सदस्यहरूको वििरण,

(ङ)

अनुसूची -7 को ढााँचामा स्ि-घोषणा-पत्र,

(च)

अनुसूची -8 को ढााँचामा अलिकार प्रत्यायोर्न-पत्र,

(छ)

आिेदकहरुिे कम्तीमा एक ददिसीय पूि-थ सहकारी क्षशिा प्राप्त गरे को प्रमाण,

(र्)

आिेदकहरुको नेपािी नागररकता प्रमाण –पत्रको प्रलतलिवप,

(झ)

कायथिेत्रलभत्र बसोबास गरे को पुष्ट्याइाँ हुने प्रमाण,

(ञ)

आिेदकहरू प्रत्येकिे सं स्र्ाको कायथयोर्नाबमोक्षर्मको सेिा उपयोग गने आिार,

(ट)

पेशागत सं गठनका आिारमा दताथ हुने सं स्र्ाको हकमा त्यस्तो पेशागत
सं गठनको आिद्धताको पररचयपत्रको प्रलतलिवप,

(ठ)

विराटनगर महानगरपालिकाबाट बनाइएको कायथलबलि, मापदण्ड, लनदे क्षशका तर्ा पररपत्र बमोक्षर्मको
अन्य वििरण ।

4. सं स्र्ा गठन, दताथ तर्ा सञ्चािन: (१) ऐनको दफा ३ को उपदफा (3) बमोक्षर्म पेशागत सङ्गठनका
आिारमा सं स्र्ा गठन गदाथ दे हायका शतथहरू पूरा भएको हुन ु पनेछ :(क) प्रचलित कानून बमोक्षर्म दताथ भएको पेशागत सङ्गठनका सदस्यहरू मात्र सदस्य हुनपु ने,
(ख) सं स्र्ाको कायथित्र
े बढीमा महानगरपालिकालभत्र मात्र हुनपु ने,
(ग) एक क्षर्ल्िामा आफ्नो पेशागत सङ्गठनको एकमात्र प्रारक्षम्भक सं स्र्ा गठन भएको हुनपु ने ।
5. बचत तर्ा ऋण सहकारी सं स्र्ा दताथको मापदण्ड: (१) ऐनको दफा ६ बमोक्षर्म महानगरपालिकाको
िडाको र्नसङ््याका आिारमा प्रत्येक पााँच हर्ार र्नसङ््यामा एउटा सं स्र्ाभन्दा बढी नहुने गरी स्र्ानीय
तहमा बचत तर्ा ऋण सहकारी सं स्र्ा दताथ गनुप
थ नेछ ।
(२) उपलनयम (१) बमोक्षर्म सं स्र्ाको सङ््या लनिाथरण गदाथ महानगरपालिकालभत्र कायथिेत्र लसलमत
भएका तर्ा िडालभत्र कायाथिय रहे का बचत तर्ा ऋणको मु्य कारोबार गने सं स्र्ाहरूको मात्र आिार
लिइनेछ ।
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(३) उपलनयम (१) र (२) बमोक्षर्मको मापदण्डभन्दा बढी भएका बचत तर्ा ऋणको मु्य
कारोबार गने सं स्र्ाहरू यो लनयम प्रारम्भ भएको लमलतिे तीन िषथलभत्र लनयमबमोक्षर्म एकीकरण गरी
सक्नुपनेछ ।
तर मवहिामात्र सदस्य भएको सं स्र्ा एकीकरण गदाथ मवहिामात्र सदस्य भएको सं स्र्ासाँग िा
एकीकरण पश्चात् पलन मवहिाहरुको नेतत्ृ ि सुलनक्षश्चत हुनग
े री एकीकरण गनथ सवकनेछ ।
6. सं स्र्ाको कायथित्र
े पुन: लनिाथरणका आिार तर्ा प्रकृया : (१) ऐनको दफा 9 को उपदफा (6)
बमोक्षर्म सं स्र्ाको कायथित्र
े विस्तार गदाथ

दे हायका विशेष व्यािसावयक आिश्यकताको आिार लिनु पनेछ

:(क)

उत्पादनको सङ्किन‚ सञ्चय‚ प्रशोिन सुवििाका दृवष्टिे न्यूनतम आयतन (भोल्युम) कायम गनथ
आिश्यक भएको,

(ख)

लनक्षश्चत भौगोलिक िेत्रसम्म उत्पादन िेत्र कायम भएको,

(ग)

लसाँचाइ सुवििा‚ प्राविलिक रे खदे ख‚ रोगव्यालि लनयन्त्रणका दृवष्टिे उपयुक्त एकाइ कायम गनुप
थ ने
भएको,

(घ)

सेिाको माग‚ प्रलतएकाइ िागत‚ सञ्चािन खचथ‚ व्यिस्र्ापकीय रे खदे ख‚ क्षस्र्र सम्पक्षिको उपयोग
समेतबाट फैिाउ आिश्यक भएको ।
तर मौर्ुदा कायथिेत्रको िडामा सदस्यता एिं व्यािसावयक सेिा विस्तारको मुनालसब स्तर
हालसि नभएसम्म कायथिेत्र विस्तार गनुथ हुाँदैन ।
(२) सं स्र्ाको कायथिेत्र विस्तार गदाथ दे हायको प्रविया पूरा गनुप
थ छथ :-

(क)

मौर्ुदा कायथिेत्रमा सं स्र्ाको सदस्यता एिं सेिा विस्तारको िेखार्ोखा (िडागत रुपमा र्म्मा

व्यािसावयक कारोिारको पााँच प्रलतशत भन्दा बढी भएको) आिार िा अध्ययन प्रलतिेदन प्राप्त गररएको‚
(ख)

र्प गररने कायथित्र
े मा सं स्र्ाको सेिा माग भएको‚

(ग)

कायथित्र
े विस्तार गदाथ ऐनको दफा २२ को उपदफा (१) विपररत दोहोरो सदस्यता हुने अिस्र्ा
नरहे को सुलनक्षश्चत गररएको र

(घ)

ऐनको दफा 9 को उपदफा (६) बमोक्षर्म अनुसूची (९) को ढााँचामा दताथ गने अलिकारीसमि
लनिेदन ददनु पनेछ र दताथ गने अलिकारीिे विलनयम सं शोिनको प्रविया पूरा गरी पेश गनथ आदे श
ददन सक्नेछ ।
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(3) ऐनको दफा 9 को उपदफा (6) बमोक्षर्म सं स्र्ािे दे हायका वििरण पेश गनुप
थ नेछ :(क)

मौर्ुदा कायथिेत्रमा सं स्र्ाका शाखा कायाथिय‚ सेिा केन्र िा सम्पकथ केन्रअनुसारको सञ्चािन खचथ‚
कारोबार र नाफा-नोक्सानको वििरण‚

(ख)

मौर्ुदा कायथित्र
े को िडाअनुसार सदस्यहरूको नाम‚ र्र‚ ठे गाना‚ शेयर र बचतको वििरण‚

(ग)

मौर्ुदा कायथित्र
े मा सं स्र्ािे सञ्चािन गरे का उद्योग‚ िगानी र व्यािसावयक सेिा सुवििाहरूको
िडाअनुसारको वििरण ।

(४)

ऐनको दफा 9 को उपदफा (6) बमोक्षर्म कायथिेत्र घटाउन माग भई आएमा लनदे शन ददं दा क्षझवकने
कायथिेत्रमा १० प्रलतशत भन्दा कम सदस्य रहे को िा १० प्रलतशत भन्दा कम कारोबार रहे को
हुनपु नेछ ।

ु रूपमा िा साझेदारीमा कारोबार‚ व्यिसाय‚ उद्योग िा पररयोर्ना सञ्चािन: (१) ऐनको दफा १2
7. सं यक्त
ु
को उपदफा (5) बमोक्षर्म दुई िा दुईभन्दा बढी सं स्र्ािे सं यक्त
रूपमा िा साझेदारीमा आफ्नो उत्पादन
िा सेिाको बर्ारीकरणका िालग दे हायबमोक्षर्मका आिारमा कारोबार‚ व्यिसाय‚ उद्योग िा पररयोर्ना
सञ्चािन गनथ सक्नेछन् :(क)

सम्बक्षन्ित सं स्र्ाका सदस्यहरूको आिश्यकतामा आिाररत उत्पादनको मूल्य शृङ्खिा विकास‚
बर्ार पहुाँच िा लनयाथत प्रबन्िको प्रयोर्न हुनपु ने‚

(ख)

प्रस्तावित कारोबार‚ व्यिसाय‚ उद्योग िा पररयोर्नाको स्िालमत्ि‚ स्रोत पररचािन‚ सञ्चांिन विलि‚
सदस्यहरूको िोकताक्षन्त्रक लनयन्त्रण प्रणािी‚ प्रलतफि वितरणिगायत व्यािसावयक प्रस्तािनाको
विस्तृत रूपरे खा तयार गररएको हुन ु पने‚

(ग)

ु
प्रस्तावित सं यक्त
िा साझेदारी कारोबार‚ व्यिसाय‚ उद्योग िा पररयोर्नाको सम्भाव्यता अध्ययनबाट
सम्भाव्य दे क्षखएको हुनपु ने‚

(घ)

खण्ड (ख) बमोक्षर्मको प्रस्तािना‚ सम्बद्ध सं स्र्ाहरू प्रत्येकको सािारण सभाको कुि सदस्य
सङ््याको बहुमतबाट पाररत भएको हुनपु ने‚

(ङ)

ु रूपमा िा साझेदारीमा कायाथन्ियन गने सम्बन्िमा
खण्ड (घ) बमोक्षर्म पाररत प्रस्तािना सं यक्त
सम्बद्ध सं स्र्ाहरूबीच कम्तीमा पााँच िषथको करार बन्दोबस्त भएको हुनपु ने‚

(च)

ु
प्रचलित कानुनबमोक्षर्म स्र्ानीय तह िा अन्य लनकायमा प्रस्तावित सं यक्त
िा साझेदारी व्यिसाय
दताथ गनुप
थ ने भए गररएको हुनपु ने‚
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(छ)

ु
प्रस्तावित सं यक्त
िा साझेदारी व्यिसाय सञ्चािन गनथका िालग प्रचलित कानुनबमोक्षर्म कुनै
लनकायबाट इर्ार्त‚ सहमलत िा स्िीकृलत लिनुपने भए लिएको हुनपु ने ।
(२) उपलनयम (१) को अलिनमा रही अन्तर-सहकारी सहयोगको भािनािे आिश्यकतानुसार

ु
विषयगत िा फरक विषयगत िा बहुउद्देश्यीय सं स्र्ाहरु लमिी सं यक्त
िा साझेदारी व्यिसाय सञ्चािन गनथ
सक्नेछन् ।
(३) उपलनयम (१) बमोक्षर्म कायथ पूरा गरी सम्बक्षन्ित सं स्र्ाहरूिे तत्सम्बन्िी सम्पूणथ कागर्ात
सं िग्न राखी दताथ गने अलिकारी समि लनिेदन ददनुपनेछ ।
(४) उपलनयम (३) बमोक्षर्म प्राप्त लनिेदन उपर दताथ अलिकारीिे तीस ददनलभत्र आिश्यक र्ााँचबुझ
ु रूपमा िा साझेदारीमा कारोबार‚ उद्योग िा व्यिसाय सञ्चािन गने अनुमलत ददन सक्नेछ ।
गरी सं यक्त
(५) उपलनयम (४) बमोक्षर्म अनुमलत ददएकोमा दताथ अलिकारीिे सोको अलभिेख छु ट्टै दताथ
वकताबमा दताथ गरी राख्नुपनेछ ।
ु िा साझेदारी कारोबार‚ व्यिसाय‚ उद्योग िा पररयोर्नािे
(६) यस लनयमबमोक्षर्म दताथ भएको सं यक्त
दताथ अलिकारीिे तोकेको ढााँचामा लनयलमत रूपमा प्रगलत प्रलतिेदनका सार्ै िावषथक िेखापरीिण प्रलतिेदन पेश
गनुप
थ नेछ ।
ु
(७) सं यक्त
िा साझेदारी कारोबार‚ व्यिसाय‚ उद्योग िा पररयोर्ना सञ्चािनका सम्बन्िमा अन्य
व्यिस्र्ा विराटनगर महानगरपालिकािे कायथविलि बनाई तोक्न सक्नेछ ।
8.

सहकारी सं स्र्ाको विलनयम : (१) ऐनको दफा 17 को उपदफा (१) बमोक्षर्म विलनयम बनाउाँ दा

सहकारी सं स्र्ािे अनुसूची -१० मा उक्षल्िक्षखत विषयहरू समािेश गनुप
थ नेछ ।
(२) सहकारी बैङ्क, बचत तर्ा ऋणको विषयगत सङ्घ, सं स्र्ा, बहुउद्देश्यीय सङ्घ, सं स्र्ा र्स्ता लबिीय
सहकारी सङ्घ, सं स्र्ाबाहे क उत्पादक सहकारी सं स्र्ा, सेिा सहकारी सं स्र्ा (श्रलमक सं स्र्ा, स्िास््य
सं स्र्ा,यातायात सं स्र्ा), उपभोक्ता भण्डारसमेतका उपभोक्ता सहकारी सं स्र्ाको विलनयममा बचत तर्ा
ऋणको कारोबार गने गरी उद्देश्य िा कायथ समािेश गनुथ हुाँदैन ।
(३) सहकारी सं स्र्ाको प्रकृलत हे री दताथ अलिकारीिे र्प विषयहरू विलनयमममा समािेश गने गरी तोक्न
सक्नेछ ।
९.

सदस्यताको समालप्त: (१) ऐनको दफा 23 बमोक्षर्म कुनै सदस्यको सदस्यता समालप्त गदाथ दे हायको

प्रकृया पुरा गरे को हुन ु पनेछ :-
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(क)

त्यस्तो सदस्यको सदस्यता समालप्तको आिारसवहतको र्ानकारी सं स्र्ामा प्राप्त भएको िा सं स्र्ाको
अलभिेखबाट दे क्षखएको हुनपु ने‚

(ख)

त्यस्तो सदस्यको सदस्यता समालप्तसम्बन्िी आिारका सम्बन्िमा सञ्चािक सलमलतिे उपसलमलत बनाई
छानलबन गरी प्रलतिेदन लिएको हुनपु ने‚

(ग)

सदस्यता समालप्त गररने सदस्यिाई खण्ड (ख) बमोक्षर्मको उप सलमलतिे आफ्नो सफाइ पेश गने
मुनालसब मावफकको मौका ददएको हुनपु ने‚

(घ)

सञ्चािक सलमलतको लनणथय भएको हुनपु ने ।
(२) उपलनयम (१) बमोक्षर्म सञ्चािक सलमलतको लनणथय क्षचि नबुझेमा सािारण सलमलतमा उर्ुरी

गनुथ पनेछ ।सािारणसभाको लनणथयउपर क्षचि नबुझेमा दताथ अलिकारीसमि उर्ुरी गनथ सक्नेछ ।
(३) उपलनयम (१) र (२) मा र्ुनसुकै कुरा िेक्षखएको भए तापलन ऐनको दफा 2२ को उपदफा
(१) बमोक्षर्म दोहोरो सदस्यता भए‚ नभएको सम्बन्िमा सं स्र्ािे आफ्ना सदस्यहरूिाई यो लनयमाििी िागू
भएको लमलतिे एक िषथलभत्र स्ि-घोषणा गनथ सूचना ददनुपनेछ र प्रचलित कानुनबमोक्षर्म दुई बषथलभत्र हटाई
सक्नु पनेछ ।
(४) उपलनयम (३) बमोक्षर्म प्राप्त सूचनाका आिारमा ऐनको दफा 2२ को उपदफा (१) विपररत
दोहोरो सदस्यता भएको सदस्यको हकमा लनर्िे चाहे को सं स्र्ािे सदस्यता कायम राखी अन्य सं स्र्ािे ऐनमा
लनिाथररत म्यादलभत्र त्यस्तो सदस्यको सदस्यता अन्त्य गनुप
थ नेछ ।
(५) यस लनयममा अन्यत्र र्ुनसुकै कुरा िेक्षखएको भए तापलन दताथ अलिकारीिे ऐनको दफा २२
को उपदफा (१) विपररत कुनै सदस्यको दोहोरो सदस्यता रहे को दे क्षखएमा सबभन्दा पवहिा लिएको
सं स्र्ाको सदस्यता कायम गरी अन्य सं स्र्ाको सदस्यता खारे र् गनथ लनदे शन ददन सक्नेछ र त्यस्ता सं स्र्ािे
तदनुसार सदस्यता अन्त्य गनुप
थ नेछ ।
10. सािारण सभाको बैठक: (१) सािारण सभाको बैठक डावकएको सूचना र कायथसूची सबै सदस्यहरूिे
समयमै प्राप्त गने गरी पत्राचार इमेि िा ‘एस.एम.एस’, एफ.एम. रे लडयो, पत्रपलत्रकािगायत सम्भि भएसम्म
स्र्ानीय सञ्चारका बहुमाध्यमबाट ददनुपनेछ ।
(२) सािारण सभाको बैठकमा सदस्यहरू स्ियम् उपक्षस्र्त हुनपु नेछ ।
(३) सलमलतिे सािारण सभाको बैठकमा पेस गररने विषयको प्रस्तािका सार्ै लनणथयमा पुग्न सहयोगी
कागर्ात सदस्यहरूिाई बैठक बस्नु अगािै यर्ाशक्य लछटो उपिब्ि गराउनुपदथछ िा सक्षर्िै उपिब्ि हुन
सक्ने गरी व्यिस्र्ा लमिाउनुपदथछ ।
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(४) सािारणसभाको बैठकको लनणथय बैठकको अध्यिता गने व्यक्षक्त, उपक्षस्र्त सञ्चािकहरूका सार्ै
सलमलतको कुि सदस्य सङ््याभन्दा कम्तीमा एक र्ना बढी हुने गरी बैठकिे उपक्षस्र्त सािारण
सदस्यहरूमध्येबाट च ुनेका सदस्यहरूिे प्रत्येक पानामा सहीछाप गरी प्रमाक्षणत गनुप
थ दथछ ।
(५) सदस्य सङ््या एक हर्ार पााँच सय नाघेपलछ एकै स्र्ानमा सबै र्ना र्म्मा भएर सािारण
सभाको बैठक गनथ असुवििा परी िडा–िडा िा पायकको स्र्ान–स्र्ानमा समान कायथसूची राखेर सािारण
सभा डाक्नुपदाथ प्रत्येक स्र्ानमा सञ्चािक तर्ा िेखा सुपररिेिण सलमलतका पदालिकारीहरू सबैिाई
उपक्षस्र्लतका िालग डाक्नुपदथछ ।
(६) उपलनयम (५) मा उक्षल्िक्षखत अिस्र्ामा प्रत्येक बैठकको अध्यिता गने व्यक्षक्त र

सलमलतका

पदालिकारीको र्म्मा सङ््याको कम्तीमा दोब्बर सङ््या पुग्ने गरी छनौट भएका सदस्यहरूबाट लनणथय
प्रमाक्षणत गनुप
थ नेछ ।
(७) उपलनयम (६) बमोक्षर्म भएका लनणथयहरू सािारणतया अक्षन्तम बैठक बसेको सात ददनलभत्र
सं स्र्ामा प्राप्त गरी प्रत्येक बैठकबाट सलमलतका पदालिकारीको र्म्मा सङ््याको कम्तीमा दोब्बर सङ््या
पुग्ने गरी कम्तीमा तीन र्नाका दरिे च ुलनएका प्रलतलनलिहरूिे प्रत्येक पानामा सहीछाप गरी अक्षन्तम लनणथय
प्रमाक्षणत गनेछन् ।
(८) सबै िा कुनै बैठकको अध्यिता गरे कोमा बाहे क सञ्चािक िा िेखा सुपररिेिण सलमलतका
पदालिकारीहरूिे उपलनयम (७) बमोक्षर्म प्रमाक्षणत हुने बैठकको लनणथय प्रमाक्षणत गनुथ आिश्यक हुने छै न ।
11. सञ्चािक सलमलतको बैठक: (१) सलमलतको बैठक अध्यिको लनदे शनमा सक्षचििे
बोिाउनेछ ।
(२)

सलमलतको बैठक आिश्यकताअनुसार बस्नेछ तर दुई बैठकबीचको अिलि सािारणतया पैँ तािीस
ददनभन्दा बढी हुने छै न ।

(३)

उपलनयम (२) को अिलिलभत्र उपलनयम (१) बमोक्षर्म बैठक नबोिाइएमा

बहुमत सदस्यिे बैठक

बोिाउन उपाध्यिसमि लिक्षखत अनुरोि गनथ सक्नेछन् र त्यस्तो अनुरोि प्राप्त भएमा उपाध्यििे
सात ददनलभत्र बैठक बोिाउनुपनेछ ।
(४)

उपलनयम (३) बमोक्षर्म बैठक नबोिाइएको अिस्र्ामा बहुमत सञ्चािक सदस्यहरू उपक्षस्र्त भई
सञ्चािक सलमलतको बैठक रा्न सक्नेछन् ।

(५)

सलमलतको बैठकको लनणथय अध्यिता गने व्यक्षक्तका सार्ै बहुमत सञ्चािकबाट प्रमाक्षणत गनुप
थ नेछ ।

(६)

सलमलतको बैठकको गणपूरक सङ््या सलमलतका कुि सदस्य सङ््याको बहुमत हुनेछ ।
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(७)

बैठकको अध्यिता सलमलतको अध्यििे‚ लनर् उपक्षस्र्त नभएमा उपाध्यििे र लनर्समेत उपक्षस्र्त
नभएमा सञ्चािकहरूमध्ये ज्येष्ठ सदस्यिे गनेछ ।

12. सलमलतको काम‚ कतथव्य र अलिकार: ऐनको दफा 32 मा उक्षल्िक्षखत कायथका अलतररक्त सलमलतको
काम‚ कतथव्य र अलिकार दे हायबमोक्षर्म हुनेछ :(क)

सं स्र्ाको समग्र कायथसञ्चािनमा सदस्यहरूको रचनात्मक सहभालगता सुलनक्षश्चत गने‚

(ख)

सदस्यहरूिाई लनयलमत रूपमा सहकारी क्षशिा प्रदान गने व्यिस्र्ा लमिाउने‚

(ग)

ऐन तर्ा यस लनयमाििीबमोक्षर्म हुने लनरीिण‚ अनुगमन कायथमा सहयोग पुर्याउनुका सार्ै प्राप्त
लनदे शनहरूको कायाथन्ियनको व्यिस्र्ा लमिाउने‚

(घ)

िेखा सुपररिेिण सलमलतबाट प्राप्त सुझािहरू कायाथन्ियन गने गराउने‚

(ङ)

सं स्र्ाको

कायथसञ्चािनमा

पारदक्षशत
थ ा

कायम

राखी

सम्पक्षि

शुद्धीकरण

(मनी

िाउन्डररङ)

लनिारणसम्बन्िी प्रचलित कानुनबमोक्षर्मका व्यिस्र्ाहरूको कायाथन्ियन गने, गराउने‚
(च)

आिश्यकतानुसार उपसलमलतहरू गठन गने‚

(छ)

सदस्य तर्ा पदालिकारीहरूका िालग आचारसं वहता बनाई िागू गने‚

(र्)

विलनयममा उक्षल्िक्षखत अन्य कायथहरू गने ।

13.

उद्देश्यविपररत कायथ गरे को मालनने:

विषयगत

बचत तर्ा ऋणको मु्य कारोबार गने बहुउद्देश्यीय िा

सं स्र्ािे ऐनको दफा 39 को उपदफा (२) मा लनिाथररत समयलभत्र बचत तर्ा ऋणको

मु्य कारोबार नहुने गरी दताथ हुाँदाका बखतमा उल्िेख गररएको मु्य कारोबार नगरे को खण्डमा त्यस्तो
सं स्र्ािे ऐनको दफा 67 को उपदफा (३

) को खण्ड (ग) को प्रयोर्नार्थ उद्देश्यविपररत कायथ गरे को

मालननेछ ।
14.

सदस्यको रकम वफताथ: (१) सदस्यिे सदस्यता त्याग गरे को अिस्र्ामा ऐनको दफा ४३ को

उपदफा (१) बमोक्षर्म लनर्िे पाउनुपने दे हायको रकम सदस्यता त्याग गरे को आलर्थक िषथको िेखापरीिण
प्रलतिेदन पाररत भएको बढीमा तीस ददनलभत्र सं स्र्ािे लनर्िाई वफताथ ददनुपनेछ :(क)

लनर्को शेयरको अंवकत मूल्य बराबरको रकम,

(ख)

लनर्िे भुक्तानी लिन बााँकी शेयर िाभांशबापतको रकम र

(ग)

ाँ ी वफताथबापतको रकम ।
लनर्िे भुक्तानी लिन बााँकी सं रक्षित पुर्
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(२) उपलनयम (१) मा र्ुनसुकै कुरा िेक्षखएको भए तापलन सं स्र्ा घाटामा गएको अिस्र्ामा
ाँ ीबाट समानुपालतक रूपमा घटाई बााँकी रहे को वहसाबमा मात्र सदस्यिाई
सक्षचत घाटाको रकम शेयर पुर्
ददनुपने रकम कायम गरी वफताथ ददनुपनेछ ।
(३) ऐनको दफा ४३ को उपदफा (२) बमोक्षर्म सं स्र्ामा र्म्मा गरे को बचत रकम सदस्यिे
मागेका बखत व्यार्सवहत तुरुन्त वफताथ ददनुपनेछ ।
ाँ ी वफताथ कोष वितरणका आिार: (१) ऐनको दफा 48 को उपदफा (३) बमोक्षर्म
15. सं रक्षित पुर्
ाँ ी वफताथ कोषको वितरण गदाथ दे हायबमोक्षर्म िावषथक कारोबारको आिार लिनुपनेछ :सं रक्षित पुर्
(क)

उत्पादक सं स्र्ामा सदस्यिे सं स्र्ािाई लबिी गरे को उपर्को खररद मूल्य‚

(ख)

बचत तर्ा ऋण सं स्र्ामा सदस्यिे ऋणमा लतरे को व्यार् िा बचतमा प्राप्त गरको ब्यार् र अन्य
उपभोक्ता सं स्र्ामा सदस्यिे सं स्र्ासाँग खररद गरे को िस्तु िा सेिाको मूल्य‚

(ग)

श्रलमक सं स्र्ामा सदस्यिे सं स्र्ाबाट प्राप्त गरे को ज्यािा‚

(घ)

बहुउद्देश्यीय सं स्र्ामा खण्ड (क)‚ (ख) र (ग) मा उक्षल्िक्षखत आिार ।
(२) उपलनयम (१) को खण्ड (क) मा र्ुनसुकै कुरा िेक्षखएको भए तापलन उत्पादक सं स्र्ािे

सदस्यिाई आिश्यक सामग्री लबिी गरे कोमा त्यस्तो कारोबारिाई समेत गणना गनथ सवकनेछ ।
(३) उपलनयम (१) को खण्ड (ख) बमोक्षर्म कोषको रकम वितरण गदाथ बचत रकमको िालग
चािीस प्रलतशत र ऋणमा लतरे को ब्यार् रकमको िालग साठी प्रलतशत भार ददई गणना गररनेछ ।

(४) उपलनयम (१) को खण्ड (ख) मा र्ुनसुकै कुरा िेक्षखएको भए तापलन ऋणको

भाखा

ाँ ी वफताथ ददइने छै न ।
नघाएको सदस्यिाई त्यस्तो ऋणमा लतरे को व्यार्को आिारमा सं रक्षित पुर्
ाँ ी वफताथ कोषको रकम सदस्यको अिस्र्ाका उपभोक्ता सदस्यसाँग कुनै कारोबार
(५) सं रक्षित पुर्
गरे को रहे छ भने त्यस्तो सदस्यिाई समेत वफताथ गनुप
थ नेछ ।
(६) उपलनयम (५) बमोक्षर्म कारोबार गरे को सदस्यसाँग सम्पकथ हुन नसकेको अिस्र्ामा त्यस्तो
सदस्यिे प्राप्त गने रकम सं स्र्ाको र्गेडा कोषमा सानुप
थ नेछ ।
ाँ ी वफताथ कोषको रकम चािू आलर्थक िषथलभत्र
(७) गत आलर्थक िषथको कारोबारको सं रक्षित पुर्
वितरण गररसक्नुपनेछ ।
(८) उपलनयम (६) बमोक्षर्म कुनै आलर्थक िषथमा कुनै कारणबस वितरण हुन नसकी बााँकी रहे को
रकम सोही आलर्थक िषथको अन्त्यमा र्गेडा कोषमा सानुप
थ नेछ ।
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ाँ ी वफताथसम्बन्िी अन्य व्यिस्र्ा दताथ अलिकारीको लनणथय बमोक्षर्म हुनेछ ।
(९) सं रक्षित पुर्
16. अन्य कोषसम्बन्िी व्यिस्र्ा: (१) सहकारी सं स्र्ाको कुनै िषथको खुद बचतको रकमबाट कम्तीमा
पच्चीस प्रलतशत रकम ऐनको दफा ४७ बमोक्षर्म र्गेडा कोषमा र्म्मा गरी बााँकी रहे को रकमिाई शत
ाँ ी वफताथ कोष
प्रलतशत मानी सोबाट कम्तीमा पच्चीस प्रलतशत रकम ऐनको दफा 48 बमोक्षर्म सं रक्षित पूर्
र शून्य दशमिि पााँच प्रलतशतिे हुन आउने रकम ऐनको दफा 49 बमोक्षर्म सहकारी प्रिद्धथन कोषमा
छु ट्ट्याएर बााँकी रहे को रकमिाई शतप्रलतशत मानी दे हायबमोक्षर्मका कोषहरूमा कम्तीमा पााँच प्रलतशत
रकम नघट्ट्ने गररको दरिे छु याई वितरण गनुप
थ नेछ :–
(क)

सहकारी क्षशिा कोष,

(ख)

शेयर िाभांश कोष,

(ग)

कमथचारी बोनस कोष,

(घ)

सहकारी विकास कोष,

(ङ)

घाटापूलतथ कोष,

(च)

सामुदावयक विकास कोष,

(छ)

सािारणसभािे स्िीकृत गरे को क्षस्र्रीकरण कोष,

(र्)

सािारणसभािे तोकेका अन्य कोष,

(२) उपलनयम (१) को खण्ड (ग) बमोक्षर्मको कमथचारी बोनस कोषबाट रकम वितरण गदाथ
बढीमा तीन मवहनाको तिब भन्दा बढी नहुने गरी रकम वितरण गनुथ पनेछ।
(३) सहकारी प्रिद्धथन कोषको रकम पररचािन सङ्घीय सहकारी लनयमाििी २०७५ को लनयम
२६ बमोक्षर्म हुनेछ ।
(4) सहकारी सं स्र्ािे सािारणसभाबाट लनणथय गरी अन्य कोषहरुको व्यिस्र्ापन गनथ सक्नेछ ।
17.

अलभिे ख:

(१)

ऐनको

दफा

५१

को

उपदफा

(२)

बमोक्षर्म

सहकारी

सं स्र्ािे

आफ्नो

कायथसञ्चाचिनको अलभिेखका सार्ै आफूिे गरे को कारोबारको प्रचलित कानूनिे तोकेको िेखामान तर्ा
ढााँचाअनुसार रा्नुपनेछ ।
(२) उपलनयम (१) बमोक्षर्म अलभिेख तर्ा िेखा रा्दा अन्य कुराका अलतररक्त दे हायका वकताब‚
खाताबही तर्ा वििरण समेत रा्नुपनेछ :(क) सदस्यता दताथ वकताब
(ख) प्रारक्षम्भक सािारण सभा‚ सािारण सभा‚ विशेष सािारण सभा र सलमलत‚ िेखा सुपररिेिण सलमलत‚ उपसलमलतहरूको बैठकहरूको छु ट्टाछु ट्टै कारबाई वकताब‚
(ग) नगदी बही‚
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(घ) सहकारी सं स्र्ािे अन्य कुनै व्यक्षक्त िा सङ्घ, सं स्र्ा िा लनकायसाँग कुनै कारोबार गरे को भए सो
कारोबार दे खाउने दताथ वकताब‚
(ङ) शेयर दताथ वकताब‚
(च) मािसामानको मौज्दात (स्टक) दताथ वकताब‚
(छ) ऋण िेनदे न दताथ वकताब‚
(र्) बेरुर्ु एिं सम्परीिण खाता‚
(झ) आम्दानी‚ खचथ‚ सम्पक्षि र दावयत्िसम्बन्िी अिग-अिग खाता तर्ा सहायक खाताहरू‚
(ञ) प्रचलित कानूनिे तोकेको ढााँचाबमोक्षर्मको वहसाब परीिा सूची‚ आय-व्यय र क्षस्र्लत वििरण-पत्र‚
(ट) अनुदान प्रालप्त र पररचािन खाता,
(ठ) समय-समयमा प्रचलित कानूनिे तोवकददएको अन्य अलभिेख एिं खाताहरू ।
(३) पााँच करोड रुपैयांभन्दा बढी कारोबार गने सहकारी सं स्र्ािे उपलनयम (१) बमोक्षर्म रा्नुपने
अलभिेख प्रचलित कानूनिे तोकेबमोक्षर्म मापदण्ड पूरा भएको विद्युतीय उपयोग कायथिमक्षणका (एक्षलिकेशन
सफ्टिेयर) मा समेत व्यिक्षस्र्त गनुप
थ नेछ ।
(४) सहकारी सं स्र्ािे आफ्नो सं स्र्ागत तर्ा व्यािसावयक कारोबारको वििरण सहकारी हे ने
विराटनगर महानगरपालिकाको सहकारी शाखा र सहकारी लबभागिे तोकेको सहकारी तर्ा गररबी लनिारण
मन्त्राियको सूचना व्यिस्र्ापन प्रणािी (COPOMIS) मा अलनिायथ प्रविष्ट गनुप
थ नेछ ।
तर यसमा िेक्षखएको कुनै कुरािे सदस्यको व्यक्षक्तगत बचत िगायतका प्रचलित कानुनबमोक्षर्म
गोलय रहने सूचना अिग्गै सं रिण गनथ बािा पुर्याएको मालनने छै न ।
(५) सहकारी सं स्र्ािे आिारभूत अलभिेख तर्ा कारोबारको वििरण पृष्ठसुरिा (ब्याकअप)
व्यिस्र्ासवहत सं रिण गनुप
थ नेछ ।
१८. छु ट, सुवििा र सहुलियत: (१) ऐनको दफा ५७ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोक्षर्म सहकारी
सं स्र्ािे र्ग्गा र्लमन िगायतका अचि सम्पक्षि खररद गदाथ आय वटकट दस्तुर छु ट, सुवििा िा सहुलियत
प्राप्त गनथ सम्बक्षन्ित सं स्र्ािे दे हायको वििरण सवहत रक्षर्ष्ट्रार समि लनिेदन ददनु पनेछ :(क) यसरी लनिेदन ददनुअक्षघ रक्षर्ष्ट्रेशन दस्तुर छु ट सुवििा लिई अचि सम्पक्षि खररद गरे को भए
र्ग्गा िनी िािपुर्ाथ र सम्बक्षन्ित कागर्ातको प्रलतलिपी,
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(ख) सािारणसभाको बैठकबाट घर र्ग्गा िनीको नाम नामेसी, घर र्ग्गा रहे को ठे गाना, वकिा
नम्बर, िेत्रफि र मूल्यसमेत खुिाई खररद सम्बन्िमा भएको लनणथयको प्रमाक्षणत प्रलतलिपी,
(ग)

ाँ ीबाट खररद
अचि सम्पक्षि खररदमा बचत रकम उपयोग नहुने र र्गेडा कोष तर्ा शेयर पूर्

गनथ पुग्ने िेखा परीिकबाट प्रमाक्षणत वििीय वििरण,
ाँ ी र
(घ) अक्षघल्िो आलर्थक िषथको िेखा परीिण प्रलतिेदनमा उल्िेख गररएको भन्दा र्प शेयर पूर्
ाँ ी, र्गेडा कोष र बचत
र्गेडा कोषको रकमबाट खररद गनथ खोक्षर्एको भए पलछल्िो शेयर पूर्
रकमको िेखा परीिकिे प्रमाक्षणत गरे को वििीय वििरण,
(ङ) विराटनगर महानगरपालिकािे सहकारी सं स्र्ाको अनुगमन तर्ा लनरीिण गदाथ कैवफयत दे खाई
सुिारका िालग लनदे शन ददएको भए उक्त सहकारी सं स्र्ािे लनदे शन पािनाको अिस्र्ा खुल्ने
कागर्ात र सुिारको कायथ योर्ना ।
(२) उपलनयम (१) बमोक्षर्म प्राप्त लनिेदन र्ााँच गरी रक्षर्ष्ट्रारिे छु ट सुवििाको िालग सम्बक्षन्ित लनकायमा
िेखी पठाउन पनेछ ।
19. ऋण तर्ा बााँकी बक्यौता असुलि: (१) ऐनको दफा ५८ बमोक्षर्म सं स्र्ाको ऋण तर्ा बााँकी बक्यौता
असुि उपर गनुप
थ ने व्यक्षक्तको र्ायर्ेर्ा लििाम लबिी गरी असुि उपर गदाथ सं स्र्ािे दे हायका कायथविलि
अपनाउनु पनेछ ।
(क)

बााँकी बक्यौता लतनथ बुझाउनु पने ठहर भएको व्यक्षक्तको नाममा बाटोको म्याद बाहे क पैंतीस

ददनलभत्र लतनथ बुझाउनु पने रकम लतनथ बुझाउनु आउनु र उक्त रकम लतरी बुझाइ सकेको भए त्यसको
प्रमाण पेश गनथ आउनु भनी पूर्ी पठाउनु पछथ ।
(ख)

खण्ड (क) बमोक्षर्म म्याद पूर्ी र्ारी गररएकोमा उक्त म्यादलभत्र लतनुथ बुझाउनु पने रकम लतनथ

बुझाउन नआएमा िा लतरी बुझाइसकेको प्रमाण पेश नगरे मा लनर्को नाउाँ मा लििाम वििी गने सूचना
प्रकाशन गनुथ पनेछ ।
(ग) लितो राखेको घर र्ग्गा-र्मीन मािपोत कायाथियबाट रोक्का गराइएको छै न भने रोक्का गनथ िगाई
त्यसको प्रमाण रा्नु पनेछ ।
(घ) लितो राखेको चि अचि सम्पक्षिको लििाम लबिीको सूचना प्रकाशन गनुथ पदाथ लितोको वििरण, लनर्िे
बुझाउनु पने सााँिा, व्यार् र हर्थनाको रकम समेत उल्िेख गरी सूचना प्रकाशन गरे को लमलतिे चि
सम्पक्षि भए पन्र ददनलभत्र र अचि सम्पक्षि भए पैंतीस ददनलभत्र लििाम लबिी गरी सााँिा व्यार् र
हर्थनाको रकम असुि उपर गररने बारे को सूचना सं स्र्ाको कायाथिय, स्र्ानीय तह, सम्िक्षन्ित िडा
कायाथिय, सािथर्लनक स्र्ान र ऋणीिाई बुझाइ िा बुझ्न नमानेको हकमा घरद्वारमा टााँस गरी स्र्ानीय
िा रावष्ट्रयस्तरको कुनै एक दै लनक पत्रपलत्रकामा प्रकाशन गनुथ पनेछ ।
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(ङ) लििाम वििी गदाथ कायाथिय खुल्ने समयदे क्षख शुरु गरी बन्द हुने समय भन्दा एक घण्टा अगालड समाप्त
गनुथ पनेछ तर लििाम लबिी हुने भनी तोवकएको ददन विदा पनथ गएमा त्यसको भोलिपल्ट सोही स्र्ान र
समयमा लििाम वििी गनुथ पनेछ ।
(च) लितो लििाम लबिी गदाथ लििाम गररने चि अचि सम्पक्षिको सम्िक्षन्ित स्र्ानीय तह िा िडाको
प्रलतलनलि, क्षर्ल्िा िा इिाका प्रशासन कायाथियको प्रलतलनलि, लििाम लबिी हुने ठाउाँ नक्षर्क कुनै
सरकारी कायाथिय भए सो कायाथिय िा स्र्ानीय तहको मािपोत हे ने कमथचारी, सम्बक्षन्ित विषयका
प्राविलिक िा लनकाय िा कायाथियको प्रलतलनलि र सम्बक्षन्ित सं स्र्ाको व्यिस्र्ापक सवहतको सलमलतिे
चिनचल्तीको मोि कायम गरी सोही रकमभन्दा कम नहुने गरी बढाबढ गने व्यक्षक्तहरूमध्ये सबैभन्दा
बढी डााँक बोल्ने व्यक्षक्तको नाममा लििाम लबिी स्िीकृलत र मुच ुल्का गराई लबिी गनुप
थ नेछ ।
तर सञ्चािक सलमलतका पदालिकारी, िेखा सुपररिेिण सलमलतका पदालिकारी, उप सलमलतका पदालिकारी,
सं स्र्ामा कायथरत कमथचारी र लनर्का नक्षर्कका नातेदारिे डााँक बढाबढमा भाग लिन पाउने छै नन् ।
स्पवष्टकरणः नक्षर्कको नातेदार भन्नािे बाबु, आमा, पलत, पक्षि, छोरा, छोरी, बुहारी, दार्ु, भाइथ, दददी
बवहनी, सासु, ससुरा, ज्िाइथ, सािा, सािीिाइथ सम्झनु पछथ ।
(छ)

खण्ड (च) बमोक्षर्मका प्रलतलनलिहरुको रोहबरमा लििाम लबिीको क्षशिबन्दी खोिेपलछ विलनयमिे

तोकेबमोक्षर्मको ढााँचाको फाराममा लनर्हरुिे बोिेको अंक अिर स्पष्ट खोिी लनर्हरुको सहीछाप
गराउनु पनेछ ।
(र्) सं स्र्ािे चि, अचि सम्पक्षि लििामको डाक बढाबढ गदाथ गोलय क्षशिबन्दी आब्हान गनुप
थ नेछ
(२) लिक्षखत रूपमा अनुरोि गदाथ पलन उपलनयम (१) को खण्ड (च) मा िेक्षखएका कुनै कायाथियको
प्रलतलनलि खटी नआएमा उपक्षस्र्त प्रलतलनलि र महानगरपालिकाका िडा कायाथियका प्रलतलनलििाई सािी राखी
न्युनतम मूल्य कायम गरी लििाम लबिी गनुथ पनेछ ।
(३) बााँकी बक्यौता असुि उपर गनथ र्ुन व्यक्षक्तको चि अचि सम्पक्षि लििाम लबिी गररने हो सो
व्यक्षक्तिाई लििाम लबिी हुने समय र ठाउाँ तोकी उपक्षस्र्त हुने सूचना पठाउनु पनेछ ।
तर त्यसरी लििाम लबिी हुने ददन सरोकारिािा व्यक्षक्त उपक्षस्र्त नभएमा पलन लििाम लबिी गनथ बािा
पुगेको मालनने छै न ।
(४)

ऐनको दफा ५८ को उपदफा (६) बमोक्षर्म लितो राखेको सम्पक्षि लििाम लबिी गदाथ कसैिे सकार

नगरे मा त्यस्तो सम्पक्षि सम्बक्षन्ित सहकारी सं स्र्ा आफैंिे सकार गनथ सक्नेछ ।
20. लििाम लबिी स्र्लगत गनथ सक्ने: लििाम लबिीको सूचना प्रकाक्षशत भैसकेपलछ मुनालसि मावफकको कुनै
कारण परी सो लििाम लबिी स्र्लगत गनुप
थ ने दे क्षखएमा लििाम लबिीको सूचना प्रकाक्षशत गने सहकारी सं स्र्ा
िा दताथ गने अलिकारीिे त्यस्तो लििाम लबिी केही समयको िालग स्र्लगत गनथ सक्नेछ ।

14

21. असुि उपर हुन नसकेको रकम अरू र्ायर्ेर्ाबाट असुि उपर गने: (१) लितो राखेको सम्पक्षि लििाम
लबिी गदाथ आएको रकमबाट सााँिा, व्यार् र हर्थनाको रकम असुि उपर हुन नसकेमा बाकी बक्यौता असुि
उपर गनुथ पने व्यक्षक्तको हक भोगको नेपािको र्ुनसुकै ठाउाँ मा रहे को सम्पक्षिबाट एक िषथलभत्र प्रचलित लनयम
बमोक्षर्मको कायथविलि अपनाई लििाम लबिी गरी असुि उपर गनुथ पनेछ ।
(२) मोहीिे लिएको ऋणको हकमा लनर्िे िा एकाघरको पररिारिे कमाएको बािी लििाम लबिी
गरी सााँिा, व्यार् र हर्थनाको रकम असुि उपर गनुथ पनेछ ।
(३) उपलनयम (१) र (२) बमोक्षर्म लििाम लबिी गदाथ लििाम लबिी हुने ददनसम्मको सााँिा,
व्यार् र हर्थनाको रकम असुि उपर गरी बााँकी हुन आएको रकम सरोकारिािा व्यक्षक्तिाई वफताथ गनुथ
पनेछ ।
22. लििाम सकाने व्यक्षक्तबाट रकम असुि गने: (१) लििाम लबिीको कायथ सवकनासार् लििाम सकार
गने व्यक्षक्तबाट सकार गरे को मुल्यको दश प्रलतशत रकम उसै ददन िा भोिीपल्ट िरौटीको रूपमा लिई
रा्नुपनेछ र बााँकी नब्बे प्रलतशत रकम लििाम सकारे को लमलतिे पन्र ददनलभत्र बुझाइ सक्नु पनेछ । सो
म्यादलभत्र नबुझाएमा िरौटी िापत राखेको रकम र्फत हुने व्यहोराको कागर् गराइ रा्नु पनेछ ।
(२) लििाम सकाने व्यक्षक्तिे सकार गरे को मूल्यको दश प्रलतशत रकम उसै ददन िा भोिीपल्ट
नबुझाएमा लनर्पलछ सबै भन्दा बढी डााँक बोल्ने व्यक्षक्तको नाममा लििाम सदर गनुथ पनेछ ।
(३) लििाम सकार गने व्यक्षक्तिे यस लनयम बमोक्षर्म सकार गरे को पूरा मूल्य बुझाएमा लनर्को
नाउाँ मा िा लनयम 19 को उपलनयम (४) बमोक्षर्म सं स्र्ािे सकारे मा

सं स्र्ाको नाममा सो र्ायर्ेर्ा

प्रचलित कानुन बमोक्षर्म रक्षर्ष्ट्रेशन िा दाक्षखि खारे र्समेत गररददनको िालग सहकारी सं स्र्ािे सम्बक्षन्ित
कायाथियमा िेखी पठाउनु पनेछ ।
23. र्ायर्ेर्ा वफताथ ददनुपने : लनयम 19 को उपलनयम (४) बमोक्षर्म सं स्र्ाको नाममा कायम हुन आएको
र्ायर्ेर्ा छ मवहनालभत्र सम्बक्षन्ित ऋणी सदस्यिे आफूिे लतनुथ बुझाउनुपने सााँिा र अक्षघल्िो ददनसम्मको
व्यार्, हर्थना र लििाम प्रवियासाँग सम्बक्षन्ित खचथसमेत च ुक्ता गरी वफताथ लिन चाहे मा वफताथ ददनुपनेछ ।
24. सहकारी सं स्र्ाको एकीकरण: (१) ऐनको दफा 66 बमोक्षर्म दुई िा दुई भन्दा बढी सं स्र्ाहरु
एकीकरण गदाथ दे हायका शतथहरु पूरा भएको हुनपु नेछ ।
(क)

कायथिेत्र एक अकाथसाँग र्ोलडएको हुनपु ने,

(ख)

सदस्यहरुबीचको साझा बन्िन समान हुनपु ने,

(ग)

एकै िा लबषय प्रकृलतका सं स्र्ा हुनपु ने िा फरक विषय िा प्रकृलतका भए तापलन एकै स्र्ानमा रही
दोहोरो सदस्यता रहे का र मुितः एकै लबषयमा प्रलतस्पिाथ भएको हुनपु ने ।
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(घ)

सदस्यको प्रत्यि सहभालगता एिम् िोकताक्षन्त्रक लनयन्त्रण कायम रहनु पने ।
(२) उपलनयम (१) बमोक्षर्म एकीकरण गदाथ सािारणतया मौर्ुदा सं स्र्ाको कायथित्र
े को
आिारमा स्र्ानीय तहको िडा िा विराटनगर महानगरपालिकाको िेत्रलभत्र पने गरी गररनेछ
(३) उपलनयम (१) मा र्ुनसुकै कुरा िेक्षखएको भए तापलन मन्त्राियको पूि थ स्िीकृलतविना
लमलत २०४९।२।२ अक्षघ दताथ भएका साझा सहकारी सं स्र्ाहरूिाई अको सं स्र्ामा एकीकरण
गनथ िा त्यस्ता सं स्र्ाहरूको घरर्ग्गा िगायतका क्षस्र्र सम्पक्षि बेचलबखन गनथ िा लितो
राख्न िा पााँच िषथभन्दा बढी अिलिका िालग लिर्मा ददनु हुाँदैन ।
तर कुनै सहकारी सं स्र्ािे साझा सहकारी सं स्र्ाको विलनयम तर्ा नाम स्िीकार गरी
एकीकरण हुन सक्नेछ ।
(४) मवहिा सहकारी सं स्र्ाहरु र विशेषरूपमा वपछलडएका समुदायमा स्र्ावपत सहकारी सं स्र्ा
अन्य

ljz]if pBd Joj;fo ;+rfng ul//x]sf

सहकारी सं स्र्ासाँग सामान्यतया एकीकरण

गररनेछैन ।
तर िमता विकास, नेतत्ृ ि विकास तर्ा साङ्गठलनक गलतशीिताको सुलनक्षश्चतता हुने गरी
एकीकरण हुन भने बािा पने छै न ।
(5) एकीकरणमा सहभागी सं स्र्ािाई दताथ अलिकारीबाट लनयम ३८ बमोक्षर्म प्रोत्साहन गनथ
सवकनेछ ।
(6) एकीकरण पूिक
थ ो दुिै सं स्र्ामा दावयत्ि व्यिस्र्ापन र कर बक्यौता भुक्तानी
सम्बन्िमा स्पष्ट गनुप
थ नेछ ।
(७) एकीकरणका अन्य शतथ, आिार र प्रविया विराटनगर महानगरपालिकाबाट स्िीकृत
कायथविलिमा व्यिस्र्ा भए बमोक्षर्म हुनेछ ।
25. सहकारी सं स्र्ाको विभार्न: (१) ऐनको दफा 66 बमोक्षर्म सं स्र्ाको विभार्न गरी दुई िा दुई भन्दा
बढी सं स्र्ाहरु कायम गदाथ दे हायका शतथहरु पूरा भएको हुनपु नेछ ।
(क)

कायथिेत्र कम्तीमा एक िडाभन्दा बढी हुनपु ने,
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(ख)

विभार्नको प्रकृयाबाट स्र्ानीयकरण गदाथ सं स्र्ाहरुको कायथ सञ्चािनमा सदस्यहरुको सविय
सहभालगता तर्ा िोकताक्षन्त्रक लनयन्त्रण कायम रहने अबस्र्ा हुनपु ने,

(ग)

सदस्य सं ्या पााँच हर्ार भन्दा बढी भएको हुनपु ने,
तर एक भन्दा बढी िडाहरु कायथिेत्र रहे का सं स्र्ाहरुको विभार्न गरी एक िडासम्म स्र्ानीयकरण

गदाथ यो खण्ड िागु हुनेछैन ।
(२) विभार्नका अन्य शतथ, आिार र प्रविया विराटनगर महानगरपालिकाबाट स्िीकृत कायथविलिमा
व्यिस्र्ा भए बमोक्षर्म हुनछ
े ।
26. पूि थ सहमलत लिनुपने: लनयम २४ र २५ मा र्ुनसुकै कुरा िेक्षखएको भएतापलन नेपाि सरकार, प्रदे श
सरकार, िा नेपाि सरकार िा प्रदे श सरकारको लनकाय, बैंङक, विक्षिय सं स्र्ा िा दातृ लनकायको ऋण,
अनुदान िा अन्य प्रकारका उल्िेखनीय सहयोग रकम िा र्ेर्ा रहे का सं स्र्ाको एकीकरण िा विभार्न गदाथ
सम्बक्षन्ित पिको पूि थ सहमती लिनुपनेछ ।
27. र्मानत ददने व्यक्षक्तको दावयत्ि : (१) ऋणीको लनलमि र्मानत ददने व्यक्षक्तको दावयत्ि र्मानत
ददएको रकमको हदसम्म मात्र सीलमत रहनेछ ।
(२) प्रचलित कानुनको अिीनमा रही उपलनयम (१) बमोक्षर्म दावयत्ि र्मानत ददने व्यक्षक्तबाट
सोझै असुिउपर गनथ सवकनेछ ।
28. लिक्िीडे टर लनयुक्षक्त: (१) ऐनको दफा 68 को उपदफा (२) बमोक्षर्म सहकारी सं स्र्ाको सम्पक्षि
लिक्िीडेशन गदाथ लिक्िीडेटर लनयुक्षक्त गनुथ पनेछ ।
(२) उपलनयम (१) मा र्ुनसुकै कुरा िेक्षखएको भए तापलन विराटनगर महानगरपालिकालभत्र
कायथिेत्र भएका सं स्र्ाको हकमा विराटनगर महानगरपालिकािे आफू मातहतका अलिकृत िा कमथचारीिाई
लिक्िीडेटरको रुपमा काम गनथ तोक्न सक्नेछ ।
29. लिक्िीडे टरको काम कतथव्य र अलिकार: ऐनको दफा 68 अन्तगथत लनयुक्त लिक्िीडेटरको काम
कतथब्य र अलिकार दे हाय बमोक्षर्म हुनेछ ।
(क)

विघटन भएका सं स्र्ाबाट असुि हुन बााँकी रहे को रकम च ुक्ता गनथको िालग सो सं स्र्ा िा हाििािा
िा साविकिािा सदस्यहरू िा मृत सदस्यहरूको र्ायर्ेर्ाबाट बााँकी रकम लनयम 19 र २1 को
कायथविलि अपनाई असुि उपर गने ।

(ख)

विघटन भएका सं स्र्ासाँग कुनै साहुको कुनै रकम बााँकी रहे को र सो कुरा सं स्र्ाको वहसाब
वकताबमा चढाइएको रहे नछ भने त्यस्ता साहुिाई यो यलत म्यादलभत्र सो रकमको दािा गनथ आउनु
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भनी िा सो बााँकी रहे को प्रमाक्षणत नभएसम्म त्यलत रकम वितरण नगररयोस् भनी दाबा गनथ आउनु
भनी सूचना गने ।
(ग)

साहुहरूमध्ये कसिाई प्रार्लमकता ददने भन्ने प्रश्न उठे मा त्यसको लनणथय गने ।

(घ)

सं स्र्ा विघटन गने लसिलसिामा सं स्र्ाको र्ायर्ेर्ा र्म्मा गने र वितरण गने सम्बन्िमा आिश्यक
लनदे शन ददने ।

(ङ)

दताथ अलिकारीको पूि थ स्िीकृलत लिई सं स्र्ािे गरे को िा सं स्र्ाको विरुद्धमा गररएको दािीको
सम्बन्िमा दुिै पि बीचमा लमिापत्र गराउने ।

(च)

विघटनको िालग आिश्यक दे खेमा सदस्यहरूको बैठक बोिाउने ।

(छ)

सं स्र्ाको खातािही, कागर्ात, लिखत र र्ायर्ेर्ाको क्षर्म्मा लिने ।

(र्)

सं स्र्ाको सम्पक्षि िेचविखन गने ।

(झ)

सरोकारिािाहरु समेतको परामशथमा सं स्र्ाको र्ायर्ेर्ा वितरण गने योर्ना तयार गरी त्यसको
वितरण गने ।
(२) उपलनयम (१) बमोक्षर्मको अलिकारहरूको प्रयोग गदाथ लिक्िीडेटरिे आिश्यक सम्झेमा

सं स्र्ाको गठन, काम, कतथव्य, सम्पक्षि िा अन्य कुराहरूको सम्बन्िमा आिश्यक र्ानकारी प्राप्त गनथ पि,
विपि, सािीहरू र सं स्र्ाको कुनै पदालिकारी िा कमथचारीिाई आफूसमि उपक्षस्र्त गराइ सोिपुछ गनथ
सक्नेछ ।
30. लिक्िीडेशन लनयन्त्रण गने दताथ अलिकारीको अलिकार: लनयम 29 बमोक्षर्मको अलिकार प्रयोग गरी
लिक्िीडेटरिे गरे को कामिाई दताथ अलिकारीिे दोहर्याई हे री दे हाय बमोक्षर्म गनथ सक्नेछ :
(क)

लनदे शन विपररत लिक्िीडेटरिे र्ारी गरे को आदे श खारे र् गनथ, बदल्न िा आिश्यकतानुसार अको
आदे श र्ारी गनथ,

(ख)

सं स्र्ाको खातािही, कागर्ात, लिखत र र्ायर्ेर्ाहरू पेश गराउन,

(ग)

लिक्िीडेटरको अलिकारमा आफूिाई उपयुक्त िागेको हद बन्दे र् तोवकददन,

(घ)

लिक्िीडेटरिे र्ााँचेको वहसाब वकताबको प्रलतिेदन लिन,

(ङ)

सं स्र्ाको र्ायर्ेर्ा वितरण गने अलिकार ददन,

(च)

लिक्िीडेटरिे पाउने पाररश्रलमक एिं भिाको लनलमि आिश्यक लनदे शन ददन, र
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(छ)

लिक्िीडेटरिाई पदबाट हटाई अको लनयुक्त गनथ।

31. लिक्िीडेशन

कामको समालप्त: (१) ऐनको दफा 6७ अन्तगथत दताथ खारे र् गररएको कारण विघटन

भएको सं स्र्ाको कोषबाट दे हाय बमोक्षर्मको प्रार्लमकता िम अनुसार दे हायमा िेक्षखएका कामको िालग खचथ
गनथ सवकनेछ :–
(क)

विघटनको कामको लनलमि भएका खचथहरू फर्छ्यौट गनथ,

(ख)

सदस्यिाई बचतको रकम भुक्तानी गनथ,

(ग)

कमथचारीको तिब भिा ददन,

(घ)

ऋण भुक्तानी गनथ,

(ङ)

अन्य भुक्तानी ददनु पने रकमहरू ददन,

(च)

ाँ ी वफताथ ददन,
शेयर पूर्

(छ)

ाँ ीको अठार प्रलतशतका दरमा नबढ्ने
िाभांश नबााँलडएको समय र्लतको हकमा प्रलत िषथ शेयर पुर्
गरी िाभांश वितरण गनथ ।
(२) कुनै सं स्र्ाको विघटनको काम समाप्त भैसकेपलछ पलन सो सं स्र्ाको कुनै साहू िे वितरणको

योर्ना अनुसार पाउनु पने रकम लिन नआएमा विघटनको काम समाप्त भएको लमलतिे तीन मवहनालभत्र उक्त
सं स्र्ाको कोष उपर त्यस्तो साहू िे आफूिे पाउनु पने रकमको लनलमि दाबी गररसक्नु पनेछ ।सो म्याद
नाघेपलछ परे का दािी उपर कुनै कारिाही हुने छै न ।
32. लिक्िीडे शन पलछको सम्पक्षिको उपयोग: (१) ऐनको दफा 69 बमोक्षर्म सहकारी सं स्र्ाको
लिक्िीडेशनपश्चात् बांकी रहन गएको सम्पक्षिको उपयोग दे हायबमोक्षर्म हुनेछ ।
(२) उपलनयम (१) मा िेक्षखएका काममा खचथ गरी सक्दा पलन सम्बक्षन्ित सं स्र्ाको कोषको रकम
बााँकी रहन आएमा उक्त रकम दताथ अलिकारीको लनदे शन बमोक्षर्म दे हायको प्रार्लमकतािम अनुसार
हस्तान्तरण गनथ सवकनेछ ।
(क)

विघवटत सङ्घ, सं स्र्ाको कायथिेत्रमा सेिा पुर्याउन सक्ने नक्षर्कको सोही प्रकृलतको अन्य कुनै
सं स्र्ा,

(ख)

सो सं स्र्ा सदस्य भएको सोही प्रकृलतको मालर्ल्िो सङ्घ,
(३) उपलनयम (२) मा र्ुनसुकै कुरा िेक्षखएको भए तापलन विराटनगर महानगरपालिकािे

उपलनयम (१) अनुसार खचथ गररसकेपलछ बााँकी रहन आएको सहकारी सं स्र्ाको कोषको रकम सहकारी
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अलभयानिाई योगदान पुर्याउने अन्य कुनै लनकायिाई हस्तान्तरण गनथ िा क्षशिा, स्िास््य िा मवहिा
बािबालिका तर्ा र्ेष्ठ नागररकिाई प्रत्यि फाइदा पुग्ने स्र्ानीय सामुदावयक विकासको प्रयोर्नका िालग
हस्तान्तरण गनथ सक्नेछ ।
33. दताथ गने अलिकारीको काम कतथव्य र अलिकार: दताथ अलिकारीको काम कतथब्य र अलिकार
दे हायबमोक्षर्म हुनेछ :–
क)

सहकारी सं स्र्ा दताथ गनथको िालग परे को दरखास्तउपर आिश्यक र्ााँचबुझ गरी सहकारी सं स्र्ा दताथ
गने र दताथको प्रमाणपत्र ददने¸

(ख)

ऐन र यस लनयमाििीको अलिनमा रही सहकारी सं स्र्ािे आफ्नो कायथ सं चािन गनथ बनाएको
विनियम स्िीकृत गिे,

(ग)

ljlgod ;+;f]wg tyf k'gn]{vg / cfGtl/s sfo{ljlw :jLs[t ug]{,

ऐन र यस लनयमाििीको अलिनमा रही सहकारी सं स्र्ाको एकीकरण, विभार्न तर्ा कायथिेत्र पुनः
लनिाथरणसम्बन्िी कायथ गने,

(घ)

लनयलमतरूपमा सहकारी सं स्र्ाको लनरीिण तर्ा वहसाबवकताब र्ााँच गनुक
थ ा सार्ै स्र्ावपत सूचना
प्रलतिेदन प्रणािीका आिारमा सहकारी सं स्र्ाहरूको लनयलमत अनुगमन गरी आिश्यक लनदे शन ददने¸

(ङ)

सहकारी सं स्र्ाको िेखापरीिणको लनयलमत अनुगमन गरी लनिाथररत अिलिलभत्र िेखापरीिण
नगराउने सहकारी सं स्र्ाहरुको िेखापरीिण गराउने¸

(च)

विपन्न मवहिा, अपागंता भएका व्यक्षक्त, मुक्त कमैया, मुक्त हलिया, भूलमहीन कृषक, बेरोर्गार श्रलमक र
दलित तर्ा अल्पस्यंक र्नर्ालत समेतका सीमान्तकृत समूहको सहकारी खेतीपाती िा सदस्यको
श्रम िा लसपमा आिाररत स्िरोर्गारीका उद्योगिन्दा प्रिद्धथन गनथ योर्ना तर्ा कायथिम तर्ुम
थ ा गरी
स्िीकृत भएबमोक्षर्म कायाथन्ियन गने¸

(छ)

सहकारी व्यिसाय‚ अन्तरसहकारी कारोबार तर्ा कृवष उपर्को मूल्य शृङ्खिा विकासका
आयोर्नाहरूिाई सहयोग पुर्याउने¸

(र्)

सहकारी क्षशिा तर्ा तालिम वियाकिापहरूको तर्ुम
थ ा‚ सञ्चािन तर्ा विस्तारका कायथहरूको समन्िय
गने‚

(झ)

सहकारी सं स्र्ाहरूको विकास‚ सहकारी लसद्धान्त‚ मूल्य मान्यताहरूको प्रचिन तर्ा सहकारी
सं स्र्ाहरूमा सुशासन कायम गराउनका िालग आिश्यक लनदे शन गने‚

(ञ)

ऐन‚ यस लनयमाििीअन्तगथत बनेका लनदे क्षशका‚ मापदण्ड‚ कायथविलि तर्ा विलनयम बमोक्षर्म कायथ नगने
सहकारी सं स्र्ाहरूिाई ऐनमा भएको व्यिस्र्ाबमोक्षर्म र्ररिाना तर्ा अन्य कारबाही गने‚
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(ट)

ऐन तर्ा यस लनयमाििीबमोक्षर्म आफूिाई प्राप्त अलिकारहरू आिश्यकतानुसार आफू मातहतका
अलिकृतिाई प्रत्यायोर्न गने‚

(ठ)

आलर्थक िषथ समाप्त भएको तीन मवहनालभत्र सहकारी सं स्र्ाहरुको िावषथक लनरीिण प्रलतिेदन
सम्बक्षन्ित लनकायमा पेश गने‚

(ड)

बचत तर्ा ऋणको कारोबार गने सहकारी सं स्र्ािे सदस्यहरुको बचत लनिाथररत शतथ बमोक्षर्म वफताथ
गनथ सक्ने अिस्र्ा नरहे को िा सं स्र्ा िगातार तीन िषथसम्म घाटामा गएको िेखा परीिण
प्रलतिेदनमा दे क्षखएमा िा सं स्र्ामा गक्षम्भर आलर्थक कदठनाई परी दामासाहीमा पनथ सक्ने अिस्र्ा
रहे को भन्ने लनररिण प्रलतिेदनमा उल्िेख भएमा दताथ अलिकारीिे त्यस्तो सं स्र्ािाई सचेत गराउन
बचत सं किनमा रोक िगाउन सक्नेछ ।

(ढ)

प्रचलित कानून बमोक्षर्म सहकारी सं स्र्ािे प्राप्त गनथ सक्ने छु ट, सुवििा र सहुलियतका िालग
सम्बक्षन्ित लनकायमा िेखी पठाउने ।

(ण)

यस ऐन‚ लनयमाििी र अन्तगथत बनेका लनदे क्षशका‚ मापदण्ड‚ कायथविलि र सहकारी विभाग तर्ा
मन्त्राियबाट प्राप्त लनदे शनबमोक्षर्मका अन्य कायथहरू गने ।

34. लनरीिण तर्ा अनुगमनसम्बन्िी विशेष व्यिस्र्ा: (१) विराटनगर महानगरपालिका अन्तरगतका
सहकारी सं स्र्ाहरुको लनरीिण तर्ा अनुगमन गने कतथव्य दताथ गने अलिकारीको हुनछ
े ।
(२) उपलनयम (१) बमोक्षर्म लनरीिण तर्ा अनुगमन गदाथ सहकारी ऐन, लनयमाििी, विलनयम
तर्ा प्रचलित कानून बमोक्षर्म सञ्चािन तर्ा व्यिस्र्ापन भए/गरे को नपाइएमा प्रचलित कानून बमोक्षर्म
त्यस्ता सहकारी सं स्र्ा, सं चािक, व्यिस्र्ापक, क्षर्म्मेिार सदस्य तर्ा कमथचारीहरुिाई कारबाही गनुथ पनेछ
।
(३) उपलनयम (२) बमोक्षर्म कारबाही गदाथ सदस्य तर्ा कमथचारीबाट सं स्र्ामा आलर्थक वहनालमना
भएको दे क्षखएमा सोको क्षर्म्मेिार सदस्य तर्ा कमथचारीका सार्ै सञ्चािक सलमलतका पदालिकारी समेत हुने र
वहनालमना रकम लनर्हरुबाट प्रचलित कानून बमोक्षर्म असूि उपर तर्ा दण्ड र्ररिाना गररनेछ ।
(४) बचत तर्ा ऋणको मु्य कारोबार गने सहकारी सं स्र्ािे यो लनयमाििी प्रारम्भ भएको लमलतिे
पााँच करोड रुपैंया िा सोभन्दा बढी रकमको कारोबार भएको सं स्र्ािे एक िषथलभत्र र अन्य सं स्र्ािे
तीन िषथलभत्र मन्त्राियिे स्िीकृत गरे को एकीकृत व्यिस्र्ापन सूचना प्रणािी (COPOMIS) मा आबद्ध
भइसक्नुपनेछ ।
(५) उपलनयम (१) बमोक्षर्मका सं स्र्ाहरूिे सुरिण‚ वििीय सं रचना‚ सम्पक्षिको स्तर‚ तरिता‚ िगानीका
िेत्रिगायतमा विराटनगर महानगरपालिकािे तोकेको मापदण्डहरू पािना गनुप
थ नेछ ।
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(६) उपलनयम (२) बमोक्षर्म तोवकएका मापदण्डहरूको पािनाको अिस्र्ा उपलनयम (१) बमोक्षर्मको
सूचना प्रणािीका आिारमा दताथ गने अलिकारीिे लनयलमत अनुगमन गरी पािना नभएको पाइएमा तत्काि
लनदे शन ददनेछ ।
(७) दताथ गने अलिकारीिे पााँच करोड रुपैंयाभन्दा बढी कारोबार भएका सं स्र्ाहरूको लनयलमत अनुगमन
र पच्चीस करोड रुपैंयाभन्दा बढी कारोबार भएका सं स्र्ाहरूको सघन अनुगमन गने व्यिस्र्ा लमिाउनुपनेछ
।
तर यसमा िेक्षखएको कुनै कुरािे अन्य सं स्र्ाहरूको लनयलमत िा सघन अनुगमन गनथ बािा पुर्याएको
मालनने छै न ।
(८)

यस

लनयमबमोक्षर्म

हुने

लनरीिण

तर्ा

अनुगमनसम्बन्िी

अन्य

व्यिस्र्ा

विराटनगर

महानगरपालिकाबाट स्िीकृत कायथविलिबमोक्षर्म हुनेछ ।
३५. िावषथक प्रलतिेदनमा समािेश हुनपु ने वििरण: ऐनको दफा ७५ उपदफा (२) को खण्ड (ड) बमोक्षर्म
दताथ अलिकारीिे पेश गने िावषथक लनरीिण प्रलतिेदनमा समािेश हुनपु ने अन्य विषयहरू मन्त्राियिे
तोकेबमोक्षर्म हुनछ
े ।
36. अन्तर-सहकारी कारोबार: (१) ऐनको दफा ९6 बमोक्षर्म अन्तर-सहकारी कारोबार गदाथ सं िग्न
सं स्र्ाहरूको विलनयममा लनिाथररत सदस्यहरूको आिश्यकताको आिार लिएको हुनपु नेछ ।
(२) सं स्र्ािे सदस्यस्तरका स्र्ानीय उत्पादनको मूल्य शृङ्खिा विकाससाँग सम्बक्षन्ित अन्तर
सहकारी कारोबारिाई बढािा ददने गरी सं योर्न गनथ सक्नेछ ।
(३) अन्तर सहकारी कारोबारमा सं िग्न विलभन्न सं स्र्ाका सदस्यहरूबाट उत्पाददत उपर् अग्रणी
सं स्र्ा (लिड को-अपरे वटभ) को अििारणाबाट कुनै एक सं स्र्ामाफथत उत्पादन, सङ्किन‚ प्रशोिन एिं
बर्ारीकरण गने व्यिस्र्ा लमिाउने गरी एकीकृत योर्ना सञ्चािन गनथ सक्नेछन् ।
(४)

बचत तर्ा ऋण सम्बन्िी अन्तर सहकारी कारोबारको हकमा सम्बद्ध सहकारी सं स्र्ाहरूिे

सम्बक्षन्ित विषयगत सङ्घ िा सहकारी बैङकको भूलमका समेत लनददथष्ट हुने गरी मन्त्राियिे तोकेको
मापदण्ड पािना गनुप
थ नेछ ।
(५) अन्तर सहकारी कारोबारसम्बन्िी अन्य व्यिस्र्ा विराटनगर महानगरपालिकािे स्िीकृत गरे को
कायथविलि, मापदण्ड, लनदे क्षशका तर्ा पररपत्र बमोक्षर्म हुनेछ ।
3७. सं स्र्ािे लबलनयमाििी बनाउनुपने :(१) सहकारी सं स्र्ािे आलर्थक कायथलबलि विलनयमाििी, शेयर तर्ा बचत
पररचािन विलनयमाििी र िगानी व्यिस्र्ापन विलनयमाििी बनाउनु पनेछ ।
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(२) उपलनयम (१) बमोक्षर्मका सं स्र्ािे उपलनयम (१) मा उक्षल्िक्षखत विलनयमाििीका अलतररक्ि
अन्य विलनयमाििी

/ cfGtl/s sfo{ljlw

समेत बनाउन सक्नेछ ।

38. सम्मान िा पुरस्कार र प्रोत्साहनसम्बन्िी व्यिस्र्ा: (१) विराटनगर महानगरपालिकािे आिार र मापदण्ड
बनाई दताथ अलिकारीिे एकीकरण गने सं घ, सं स्र्ा िा उत्पादन गने िा सेिा प्रदान गने सं घ, सं स्र्ाका सदस्य‚
सं स्र्ा िा लनकायिाई कदरपत्र‚ नगद पुरस्कार, कायथित्र
े लबस्तार, सेिा केन्र िा लबिी केन्र स्र्ापना, अनुदान
रकम प्रदान गरी सम्मान िा पुरस्कार प्रदान गनथ सक्नेछ ।
(२) उपलनयम (१) बमोक्षर्म सम्मान िा पुरस्कृत गदाथ सं स्र्ाका सदस्य‚ सहकारी सं स्र्ा िा
लनकायहरूका िालग छु ट्टाछु ट्टै आिारहरू तय गरी गररनेछ।
3९. वििाद लनरूपण सलमलतको गठन: (१) विराटनगर महानगरपालिकािे कायथविलि बनाई वििाद
लनरुपण सलमलतको गठन दे हायबमोक्षर्म गनेछ :(क) दताथ गने अलिकारीिे तोकेको कम्तीमा अलिकृतस्तरको कमथचारी

- सं योर्क

(ख) क्षर्ल्िा सहकारी सङ्घको प्रलतलनलि

- सदस्य

(ग) वििादसाँग सम्बक्षन्ित क्षर्ल्िा लबषयगत सहकारी सङ्घको प्रलतलनलि

- सदस्य

(घ) महानगर सहकारी विकास सलमलतको प्रलतलनलि

- सदस्य ।

(ङ) सहकारी शाखाको कमथचारी

-सदस्य-सक्षचि।

(२) उपलनयम (१) बमोक्षर्मको सलमलतिे वििादसाँग सम्बक्षन्ित सहकारी सं स्र्ाका एक-एक
प्रलतलनलिहरूिाई बैठकमा आमक्षन्त्रत गनुप
थ नेछ ।
(३) उपलनयम (१) बमोक्षर्मको वििाद लनरुपण सलमलतिे आफ्नो कायथविलि आफैँ तय गनथ सक्नेछ ।
४०. बािा अड्काउ फुकाउसम्बन्िी विशेष व्यिस्र्ा : यो लनयम तर्ा यसअन्तगथत बनेका कायथविलि,
लनदे क्षशका र मापदण्डको कायाथन्ियन सम्बन्िमा कुनै बािा अिरोि पनथ गएमा त्यस्तो बािा अड्काउ
फुकाउने अलिकार िेत्र नगर कायथपालिकामा लनवहत रहनेछ ।
४१. अनुसूचीमा र्पघट िा हे रफेर गनथ सक्ने: विराटनगर महानगरपालिकािे रार्पत्रमा सूचना प्रकाशन गरी
अनुसूचीमा आिश्यक र्पघट िा हे रफेर गनथ सक्नेछ ।
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अनुसूची -१
(लनयम ३ को उपलनयम (१) सं ग सम्बक्षन्ित)
दताथ दरखास्तको ढााँचा
लमलत: २०.../../..
श्री ..................................................ज्यू,
विराटनगर महानगरपालिका, नगर कायथपालिकाको कायाथिय
विराटनगर, मोरङ।
विषय: सहकारी सं स्र्ाको दताथ ।

महोदय,
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हामी दे हायका व्यक्षक्तहरु दे हायका कुरा खोिी दे हायको सं स्र्ा दताथ गरी पाउन लनिेदन गदथछौं ।उद्धेश्य अनुरुप
सं स्र्ािे तत्काि गने कायथहरुको योर्ना र प्रस्तावित सं स्र्ाको विलनयम दुई प्रलत यसैसार् सं िग्न राखी पेश गरे का
छौं ।
सं स्र्ासम्बन्िी वििरण:
क) प्रस्तावित सं स्र्ाको नाम:
ख) ठे गाना:
ग) उद्धेश्य:
घ) मु्य कायथ:
ङ) कायथिेत्र:
च) दावयत्ि:
छ) सदस्य सं ्या:
१) मवहिा........र्ना
२) पुरुष..........र्ना
३) यौलनक अल्पसं ्यक.......र्ना
४) अन्य..........
ाँ ीको रकम: रु.....
र्) प्राप्त शेयर पूर्
झ) प्राप्त शेयर शुल्कको रकम: रु.....
आिेदकहरुको तफथबाट
नाम:
हस्तािर:
पद: तदर्थ सं चािक सलमलतका अध्यि
(प्रस्तावित................सहकारी सं स्र्ा लि।)
अनुसूची -२
(लनयम ३ को उपलनयम (२) सं ग सम्बक्षन्ित)
सम्भाव्यता अध्ययन प्रलतिेदनको विषयिस्तु
१. पररचय
२. सं स्र्ा गठन गनुप
थ नाथको कारण
३. सदस्यताको र्नसाक्षङ््यक आिार
४. सहभालगताको औक्षचत्य
५. व्यािसावयक सम्भाव्यता
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५.१ सदस्य केन्रीयताका आिारमा व्यािसावयक कारोबारको अनुमान
५.२ सदस्यहरूको सं रिण (Patronage) सुलनक्षश्चत गने आिारहरू
५.३ कारोबारबाट हुने बचत (Surplus) को प्रिेपण
ाँ ी आिश्यकता र स्रोत
६. पुर्
६.१ आिश्यकताको अनुमान
६.२ स्रोत
ाँ ी पररचािनका तकथसम्मत आिारहरू
६.३ पुर्
६. बर्ार विश्लेषण
७.१ नक्षर्कको बर्ार
७.२ टाढाको बर्ार
७.३ प्रलतस्पिाथको स्तर र प्रलतस्पिाथमा वटक्ने आिारहरू
८. कायथिेत्रलभत्र रहे का समान प्रकृलतका सहकारी सं स्र्ाहरूको सङ््या, सेिा र सदस्यताको प्रकाशमा प्रस्तावित
सं स्र्ाको औक्षचत्य
९. पवहिे स्र्ापना भइसकेका समान प्रकृलतका सं स्र्ाहरूमा सं िग्न हुन नसक्ने कारण
१०. मवहिा सशक्तीकरण र सामाक्षर्क समािेशीकरणका आयामहरू
११. र्नशक्षक्त व्यिस्र्ा
१२. सं स्र्ाको विकास र स्र्ावयत्िका आिारहरू ।
अनुसूची -३
(लनयम ३ को उपलनयम (२) सं ग सम्बक्षन्ित)
आिेदकहरुको लबिरण फारामको ढााँचा
सदस्यिे लिन स्िीकार
लस
.
न.

बार्ेको

बाबुको

नाम

नाम

र्र

र्र

गरे को सेिाको लबिरण

पलत िा
पिीको

आबेदक

नाम र्र

को नाम

उमेर

ठे गाना

पेशा
प्रलत
शेयर
रकम
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खररद
शेयर
सं ्या

शेयर
को
र्म्मा
रकम

सम्प

फोटो र

कथ

औ ंठाछा

फोटोमा

मोिाइ

प

पने गरी

ि नं.

सवहछाप

रु.

१

२

३

४

५

६

७

८

९
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रु.

अनुसूची -४

(लनयम ३ को उपलनयम (३) को खण्ड (ख) साँग सम्बक्षन्ित)
व्यािसावयक कायथयोर्नाको रुपरे खा

सं स्र्ाको नाम:ठे गाना :क.उद्देश्य :१.................................................................
२.................................................................
३.................................................................

ख. कायथहरु
१.................................................................
२.................................................................
३.................................................................
४.................................................................
५.................................................................
६.................................................................

ग. आगामी तीन िषथ पलछको अिस्र्ा प्रिेपण
ग-१. सदस्यता लबस्तार िि
लबबरण

पवहिो िषथ

दोस्रो िषथ

तेस्रो बषथ

कैवफयत

सदस्य सं ्या

•
-मवहिा
-पुरुष
-र्म्मा

• र्म्मा सदस्यमा दलित समुदायको प्रलतशत

ग-२. व्यािसावयक सेिा लबस्तार िि
लबबरण

•

पवहिो िषथ
सदस्यको उत्पादन खररद

-पररमाण (........)
-रकम रु.
-िाभाक्षन्ित हुने सदस्य र्ना
• सदस्यिाई बस्तु िा सेिा लबिी
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दोस्रो िषथ

तेस्रो बषथ

कैवफयत

-पररमाण (....)
-रकम रु.
-िाभाक्षन्ित हुने सदस्य र्ना
• सदस्यिाई रोर्गारीको अिसर श्रृर्ना

-प्रत्यि पूणक
थ ालिन र्ना
-अप्रत्यि

पूणक
थ ालिन

(िषथमा २,०८० घण्टाको

१

र्नाको वहसािमा र्म्मा र्ना
• सदस्यिाई ऋण सेिा(िावषथक)

-रकम रु.
-र्ना
• सदस्यिाई बचत सेिा मौज्दात

-रकम रु.
-र्ना

ग-३. सहकारी गलतलबलि लबस्तार िि
लबबरण

पवहिो िषथ

दोस्रो िषथ

तेस्रो बषथ

कैवफयत

पवहिो िषथ

दोस्रो िषथ

तेस्रो बषथ

कैवफयत

• सदस्य क्षशिा िावषथक र्ना
• गााँउ/टोि/उपिेत्रीय सदस्य बैठकहरु आयोर्ना (िावषथक

पटक)
• सामूदावयक लबकासका योर्नाहरु सं चािन

ाँ ीको स्रोत र उपयोग लबिरण
घ. पूर्
•

-क्षस्र्र

आबश्यकता
ाँ ीतफथ
पूर्

(घर,र्ग्गा,कारखाना,उपकरण,फलनथचर

आदद)
ाँ ीतफथ
-चािु पूर्

(मौज्दात

मािसामान,उिारो

लबिी,नगद

मौज्दात आदद)
-ऋण िगानीतफथ
-र्म्मा
• स्रोत

ाँ ी
-शेयर पूर्
-र्गेडा कोष
-अन्य (..........)
-सदस्यको बचत (सदस्यिाई ऋण ददन मात्र)
-र्म्मा
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ङ. कायाथन्ियन क्षर्म्मेिारी बााँडफााँड
ङ-१. सञ्चािक सलमलतको क्षर्म्मेिारी
ङ-२. गााँउ/टोि/उपिेत्रीय बैठकको क्षर्म्मेिारी
ङ-३. िेखा सुपररिेिण सलमलतको क्षर्म्मेिारी
ङ-४. व्यिस्र्ापन कमथचारीहरुको क्षर्म्मेिारी
ङ-५. प्रत्येक सदस्यको क्षर्म्मेिारी
च. कायथयोर्नाबाट सदस्यहरुको र्ीिनमा पने प्रभािका सूचकहरु
छ. कायाथन्ियन प्रगलतको सलमिा एिं र्िाफदे ही स्र्ापना विलि
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अनुसूची -५

भपाथईको नमूना

(लनयम ३ को उपलनयम (३) को खण्ड (ग) सं ग सम्बक्षन्ित)

भपाथई

दादै

प्रस्तावित

.......................सहकारी

सं स्र्ा

लि.

को

तदर्थ

सञ्चािक

सलमलतका

......................श्री

.......................आगे उक्त सहकारी सं स्र्ा लि. का सदस्यहरुको ...................प्रारक्षम्भक भेिाको लमलत...............को
लनणथयबमोक्षर्म प्रलत शेयर रु............।–का दरिे ...................र्नाबाट र्म्मा ...............वकिाको हुन आउने र्म्मा
रकम रु....................।–(अिरे पी..................मात्र) र प्रिेश शुल्क प्रलतव्यक्षक्त रु...........।–का दरिे हुर आउने
रु...........।–(अिरे पी....................मात्र) गरी र्म्मा रु............।– (अिेरपी........................मात्र) सहकारर सं स्र्ा
दताथ भएपलछ सं स्र्ाको नाममा बैंक खाता खोिी र्म्मा गने किोि गरी उक्त रकम मैिे बुक्षझलिई यो भरपाईमा सवहछाप
गरी .......................कायाथियमा पेश गरे को छु ।प्राप्त रकम हाि मेरो ..............मा रहेको ................वहसाि
नं................मा र्म्मा गरी बैंक भौचर दाक्षखिा गरे को छु ।उक्त रकम सं स्र्ा दताथ भई लनयमानुसार सं स्र्ाको आफ्नै
खाता नखोिेसम्म चिन नगरी सुरक्षित राख्नेछु र सं स्र्ाको बैंक खाता खोिेपलछ तत्कािै दाक्षखिा गनेछु । फरक परे मा
कानून बमोक्षर्म कारबाही भएमा मेरो मञ्जुरी छ ।

ईलत सम्ित् २०...... साि..............मवहना ............गते रोर्..............शुभम् ।
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अनुसूची -६

तदर्थ सञ्चािक सलमलतका सदस्यहरुको वििरण फाराम

-

3

(लनयम ३ को उपलनयम ३) को खण्ड ( ) साँग सम्बक्षन्ित)

लस.
न.

बार्ेको

बाबुको

पलत

नाम,

नाम,

पिीको

र्र

र्र

नाम,

िा

सञ्चािकको
नाम, र्र

पद

ठे गाना

पेशा

र्र

१

२

३

४

५

६

७
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लनिाथक्षचत
लमलत

फोटो

बहाि
रहने
लमलत

औ ंठाछाप

र

फोटोमा
पने

गरी

सवहछाप

सम्पकथ नं.

कैवफयत

अनुसूची -७

-

(लनयम ३ को उपलनयम ३) को खण्ड (ङ) साँग सम्बक्षन्ित)
स्ि घोषणा-पत्रको नमूना

प्रस्तावित श्री ........................सहकारी सं स्र्ा लि. दताथ गनथ दरखास्त ददने हामी तपक्षशि बमोक्षर्मका
आिेदकहरुिे

प्रचलित

कानूनसम्मत

सहकारी

सं स्र्ा

स्र्ापना

गरी

आफ्नो

आलर्थक-सामाक्षर्क

उत्र्ान

गने

कायथकारणबाहे क अन्य कुनै कायथकारण नभएको र दे हायमा उक्षल्िक्षखत कुरका सार्ै अन्य कुनै कुरािे सहकारी
सं स्र्ाको सदस्यता प्राप्त गरी सेिा उपयोग गनथ अयोग्य नभएको स्ि-घोषणा गदथछौं :
हामी आिेदकहरु कोही पलन –
•
•

यही प्रकृलतको अन्य सहकारी सं स्र्ाको सदस्य छै नौ;

बैंक, लबक्षिय सं स्र्ा िा अन्य कुनै सहकारी सं स्र्ा/सङ्घ/रावष्ट्रय सहकारी बैंकको कानूनबमोक्षर्म कािो सूचीमा
परे का व्यक्षक्त है नौ;

•

यस अक्षघ सहकारी सं स्र्ा खोिी सदस्यहरुको रकम वहनालमना गरी कारबाहीमा परे का िा फरार रहे का व्यक्षक्त
है नौ;

•
•

सम्पक्षि सुवद्धकरण सम्बन्िी कसुरमा सर्ाय पाएका व्यक्षक्त है नौ र

सहकारी दशथन,लसद्धान्त,मूल्य मान्यता र कानून बमोक्षर्म स्िाििम्िन र पारस्पाररकताको भािनाबाट आफ्नो
बहुआयालमक विकासका िालग यस सं स्र्ाको सञ्चािन गनथ मञ्जुर छौं ।

उपयुक्त व्यहोरा ठीक सााँचो हो । झुठ्ठा ठहरे कानून बमोक्षर्म सं हि
ु ा बुझाउं िा भनी सवहछाप गनेलस.नं.

सदस्यको

नागररकता नं. र लिएको हािको ठे गाना र सम्पकथ

नाम,र्र

क्षर्ल्िा

नं.

१
२
३
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सवहछाप

अनुसूची -८

-

(लनयम ३ को उपलनयम ३) को खण्ड (च) साँग सम्बक्षन्ित)
अलिकार प्रत्यायोर्नको नमूना

लमलत २०...../...../.....

श्री दताथ गने अलिकारीज्यू,
विराटनगर महानगरपालिका।
लबषय:- अलिकार प्रत्यायोर्न सम्बन्िमा ।

महोदय,
यस प्रस्तावित ...............सहकारी सं स्र्ा लिं को लमलत २०.../..../....मा बसेको दोस्रो प्रारक्षम्भक भेिािे
गरे को लनणथयानुसार सं स्र्ा दताथ गने िममा प्रचलित कानूनबमोक्षर्म प्रविया पूरा गने लसिलसिामा हाम्रो तफथबाट
विलनयममा सामान्य र्पघट गरी प्रमाणीकरण िगायतका आबश्यक काम कारबाही गनथ लनम्न दस्तखत नमूना
भएको तदर्थ सञ्चािक सलमलतका .....................श्री ..............................श्री....................................र
...........................श्री ............................समेतिाई अलिकार प्रत्यायोर्न गररएको व्यहोरा अनुरोि गदथछौं ।
लनर्हरुिे हाम्रो प्रलतलनलिकोरुपमा गरे का सम्पूणथ कामको क्षर्म्मेिारी लिने गरी हामी मञ्जुर छौं

अलिकार प्रत्यायोर्न गररएका व्यक्षक्तको
नाम

ठे गाना

पद

दस्तखत नमूना

१ श्री......................
२ श्री.....................
३श्री.......................
लस.नं.

सदस्यहरुको नाम, र्र

ठे गाना

१
२
३
४
रस्टव्य: अलिकार प्रत्यायोर्न-पत्रमा आिेदक सिैको वििरण समािेश गनुप
थ नेछ ।

34

सवहछाप

अनुसूची -९
(लनयम ६ को उपलनयम २) को खण्ड

-3_ साँग सम्बक्षन्ित)
-sfo{If]q k"gM lgwf{/0fsf nflu ;xsf/L ;+:yfn] k]z ug{ kg{] lgj]bgsf] 9fFrf_

-

btf{ ug]{ clwsf/LHo",
lj/f6gu/ dxfgu/kflnsfsf] sfof{no .

ljifoM sfo{If]q k"gM lgwf{/0f;DaGwL k|ltj]bg .
;+:yfsf] gfdM
7]ufgfM
;fljs sfo{If]qM
l;=g+= :yfg
-d=g=kf=_
j8fut

;b:o
;+Vof

pQm j8fsf] z]o/
jt{dfg
k"FhL
hg;+Vof
-/sd_

hDdf
!=j8fut ;b:otf ljZn]if0fM
@=yk jf 36fpg dfu ul/Psf] sfo{If]qM
#=yk jf 36fpg kg]{ sfo{If]qsf] sf/0f / cf}lrToM

5fk

lgj]bs ;+:yf

35

art
lgIf]k
-/sd_

nufgL /sd_

hDdf
sf/f]af/sf]
lx:;f
-k|ltztdf_

अनुसूची -१०
(लनयम १० साँग सम्बक्षन्ित)
विलनयममा उल्िेख गनुप
थ ने विषयहरू :

K|f:tfjgf M
1 ;+lIfKt gfd / k|f/De
2 ;+lIfKt gfd / 7]ufgf
3 kl/efiff / JofVof
4 p2]Zo
5 sfo{x?
6 sfo{If]q
7 ;+:yfsf] ;b:otf
8 ;b:osf] nflu of]Uotf
9 ;b:otfsf nflu lgj]bg / k|fKtL
10 ;b:otfsf] cGTo
11 ;b:osf] lgZsfzg
12 ;b:oaf6 /fhLgfdf
13 k'gM ;b:otf
14 ;b:osf] sfd, st{Ao / clwsf/
15 ;b:otf v'Nnf /xg]
16 ;b:otf k|fKtL, k'gM k|fKtL / /fhLgfdf :j]lR5s x'g'kg]{
17 Zf]o/ k"+hL
18 ;b:o jGg sDtLdf Ps z]o/ v/Lb ug'{kg]{
19 yk z]o/ v/Lb ug{ ;Sg]
20 z]o/ lkmtf{ jf x:tfGt/0f
21 k|j]z z'Ns
22 s[lqd 5]sjf/ gnufOg]
23 z]o/ k|df0fkq
24 ;b:osf] bfloTj ;Lldt x'g]
25 K|ff/lDes ;fwf/0f ;ef
26 Jfflif{s ;fwf/0f ;ef
27 ljz]if ;fwf/0f ;ef
28 ;fwf/0f ;efsf] a}7s
29 ;fwf/0f ;efsf] sfd st{Jo / clwsf/
30 ;fwf/0f ;efsf] lg0f{o clgjfo{ x'g]
31 ufpF 6f]n pkIf]qLo a}7s
32 ufpF 6f]n pkIf]qLo a}7ssf] sfo{x?
33 Uffp+ 6f]n pkIf]qLo a}7ssf] sfo{ Joj:yf
34 ;~rfns ;ldlt
35 ;+rfns ;ldltsf] sfd st{Jo / clwsf/
36

36 ;ldltsf] a}7s
37 Nf]vf ;'kl/j]If0f ;ldlt
38 Nf]vf;'kl/j]If0f ;ldltsf] sfd, st{Jo / clwsf/
39 ;ldlt jf n]vf ;'kl/j]If0f ;ldltsf] ;b:odf jxfn /xg g;Sg] cj:yf
40 pk;ldltx?sf] u7g
41 k|ltlglwTj
42 pQ/bfloTj >[+vnf
43 cWoIfsf] sfd, st{Jo / clwsf/
44 Joj:yfkssf] lgo'lQm
45 Joj:yfkssf] sfd, st{Jo / clwsf/
46 ljz]if lhDd]jf/L
47 sd{rf/Lsf] lgo'lQm tyf ;]jfsf ;t{x?
48 sf]ifsf] Aoj:yf
49 sf]ifsf] ;'/Iff
50 sf]ifsf] pkof]u
51 vftf ;+rfng
52 artsf] ljt/0f
53 hu]8f sf]if
54 ;+/lIft k"FhLlkmtf{
55 Nffef+z ljt/0f gul/g]
56 Hfu]8fsf]ifdf /xs ;fg'{kg]{
57 Afrt ;+sng ug{ ;Sg] g;Sg]
58 Afrt ;+sngdf ;Ldf
59 C0f lbg ;Sg]
60 C0f k|jfxdf ;Ldf
61 C0f afx]ssf] k|of]hgdf artsf] /sd nufpg gx'g]
62 ;fwf/0f ;efsf] :jLs[lt lng'kg]{
63 ;b:o s]Gb|Lotf
64 :jfy{ aflemg] lg0f{odf ;xeflutfdf k|ltjGw
65 sd{rf/L;+usf] sf/f]jf/df lgj{Gwg
66 hf]ldv d"Nof+sg
67 sf/f]jf/ gul/g]
68 sf/f]jf/sf] n]vf
69 vftfjxL
70 cfGtl/s lx;fj hf+r
71 jflif{s lx;fj hf+r
72 ljB'tLo k|0ffnLsf] k|of]u ubf{ hf]lvd d"Nof+sg ug'{kg]{
73 cGo cfwf/e"t sfuhft
74 PsLs[t ;"rgf k|0ffnLdf cfjWbtf
75 btf{ clwsf/L jf btf{ clwsf/Laf6 clwsf/ k|fKt clwsf/L ;dIf k|ltj]bg
76 ljQLo hfgsf/L PsfOdf k|ltj]bg
77 ;fwf/0f ;efdf hfgsf/L u/fpg' kg]{
37

78 ;"rgfsf] xs tyf cu|tfk"0f{ v'nf;f
79 ;"rgfsf] ;+/If0f
80 xsjfnfsf] dgf]gog
81 xsbfjL jf gfd;f/L
82 lgjf{rg
83 ;ky ux0f
84 PsLs/0f jf ljefhg
85 sfof{Gjog clwsf/L
86 dWo:ytf
87 ;dfgtf / ;dtf
88 ljlgod ;+;f]wg . k'gn]{vg
89 ;fwf/0f ;efn] sfo{ljlw agfpg ;Sg]
90 JofVof ug{ clwsf/
91 P]g, lgodfjnL;+u aflemPsf]df cdfGo
92 ljljw
93 Vff/]hL / arfp .

x'g]

क) सं स्र्ाको विलनयम २०.....साि खारे र् गररएको छ ।
ख) विलनयम........... बमोक्षर्म भए गरे का काम कारबाही यसै लबलनयम बमोक्षर्म भए गरे को
मालननेछ ।

cf1fn],
OGb|dl0f kf]v/]n
k|d'v k|zf;sLo clws[t
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