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सहकारी नियमावली, २०४९ 

िेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नमनत 

    २०४९/११/१८ 

संिोधि 

सहकारी (पहहलो संिोधि) नियमावली, २०७०            २०७०/१/३० 

सहकारी ऐि, २०४८ को दफा ४८ ले ददएको अनधकार प्रयोग गरी िेपाल सरकारले 
देहायका नियमहरू बिाएको छ ।  

 

१. संशिप्त िाम र प्रारम्भः (१) यी नियमहरूको िाम “सहकारी नियमावली, २०४९” रहेको  
छ ।       

(२) यो नियमावली तरुुन्त प्रारम्भ हिुेछ । 

 

२. पररभाषाः हवषय वा प्रसंगले अको अर्थ िलागेमा यो नियमावलीमा,– 

(क)  “ऐि” भन्नाले सहकारी ऐि, २०४८ सम्झि ुपछथ । 

(ख)  “व्यवस्र्ापक” भन्नाले संस्र्ा वा संघको व्यवस्र्ापक सम्झि ु     
पछथ । 

 

३. संस्र्ा वा संघको दताथः ऐिको दफा ४ बमोशजम संस्र्ा वा संघ दताथ गिथको लानग रशजष्ट्रार 
समि अिसूुची १ को  ढााँचामा  दरखास्त ददि ुपिेछ । 

  

४. दताथको निनमत्त प्रार्नमकताः संघको दताथको लानग एकभन्दा बढी निवेदि परेमा ररतपूवथक 
दताथ भएको पहहलो निवेदिलाई प्रार्नमकता ददइिेछ ।  

 

५. दताथको प्रमाणपत्रः ऐिको दफा ५ बमोशजम रशजष्ट्रारले संस्र्ा वा संघलाई दताथको 
प्रमाणपत्र ददंदा अिसूुची–२ को  ढााँचामा  ददि ुपिेछ । 
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६. सदस्यता कायम िरहिःे (१) देहायको अवस्र्ामा संस्र्ा वा संघको सदस्यता कायम रहि े
छैिः– 

(क) सदस्यले सनमनत समि पेि गरेको नलशखत राजीिामा स्वीकृत 
भएमा, 

(ख)  सदस्यताको लानग हवनियममा तोहकएको योग्यता िरहेमा, 

(ग) संस्र्ा वा संघ हवघटि भएमा ।  

तर कुिै सदस्यले संस्र्ा वा संघबाट प्राप्त गरेको ऋण वा संस्र्ा वा संघलाई नतिुथ 
पिे बााँकी बक्यौता भकु्तािी गिथ बााँकी रहेछ भिे त्यस्तो सदस्यले र त्यस्तो सदस्यको 
तफथ बाट नधतो वा जमाित बस्िे अरू कुिै सदस्यले सो संस्र्ा वा संघको सदस्यताबाट 
राजीिामा गिथ पाउिे छैि ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजम सदस्यता समाप्त भएको व्यशक्तले पिुः सदस्यता प्राप्त 
गिथ चाहेमा त्यस्तो सदस्यता समाप्त भएको नमनतले एक वषथपनछ मात्र सम्बशन्धत संस्र्ा वा 
संघमा निवेदि ददि सक्िेछ ।  

 

७. ियेर हफताथ नलिःे नियम ६ बमोशजम कुिै सदस्यको सदस्यता कायम िरहेमा निजले 
िेयर खररद गरी संस्र्ा वा संघमा लगािी गरेको रकम हवनियममा व्यवस्र्ा भए बमोशजम 
हफताथ गररिेछ ।  

 

८. ियेरको िामसारीः (१) कुिै सदस्यको मतृ्य ुभएमा निजको िाममा रहेको िेयर र संस्र्ा 
वा संघबाट निजलाई प्राप्त हिुे हक निजले नियम ९ बमोशजम मिोिीत गरेको कुिै 
हकवाला भए सो हकवाला र त्यस्तो हकवाला िभए प्रचनलत कािूि बमोशजमको 
हकवालाको िाममा िामसारी गरी ददि ुपिेछ ।  

तर त्यस्तो हकवालामा सदस्यता प्राप्त गिथको लानग हवनियममा तोहकएको योग्यता 
िभएमा सदस्यको मतृ्य ुभएको नमनतले ६ महहिानभत्र सदस्यताको लानग योग्य  अरु कुिै 
हकवालाको िाममा िामसारी गरी पाउाँ भिी दरखास्त ददि सक्िेछ र त्यस्तोमा सो 
हकवालाको िाममा िामसारी गरी ददि ुपिेछ ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजम मतृ सदस्यको हक हकवालाले िामसारी गराइ नलि 
िचाहेमा निजले पाउिे ियेर रकम त्यस्तो हकवालालाई हफताथ ददि ुपिेछ ।  
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(३) उपनियम (१) र (२) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि मतृ सदस्यको 
हकवाला िाबानलक रहेछ वा निजको मािनसक सन्तलुि ठीक रहेिछ भिे मतृ सदस्यले 
पाउिे िेयर रकम कशम्तमा दईु जिा सािीको रोहवरमा त्यस्तो हकवालाको संरिकलाई 
हफताथ ददि ुपिेछ ।  

 

९. हकवाला मिोिीत गिेः (१) हकवाला मिोिीत गदाथ कम्तीमा दईु जिा सािीको रोहवरमा 
नलखत तयार गरी गिुथ पिेछ र त्यस्तो नलखतमा मिोिीत गिे सदस्य र सािीहरूले 
सहीछाप समेत गरेको हिु ुपिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोशजम हकवाला मिोिीत गिे सदस्यले एकभन्दा बढी 
िेयर िनलएको अवस्र्ामा एउटा व्यशक्तलाई मात्र हकवाला मिोिीत गिथ सक्िेछ ।  

(३) कुिै सदस्यले उपनियम (२) को अनधिमा रही एकभन्दा बढी व्यशक्तहरूलाई 
हकवाला मिोिीत गरेकोमा त्यस्ता प्रत्येक व्यशक्तलाई हस्तान्तरण हिु ेिेयर र हकको 
दामासाही स्पष्ट रूपले नलखतमा खलुाउि ुपिेछ । 

 

१०. प्रारशम्भक साधारण सभाः (१) प्रत्येक संस्र्ा वा संघले दताथ भएको नमनतले तीि 
महहिानभत्र प्रारशम्भक साधारण सभा बोलाउि ुपिेछ ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजम प्रारशम्भक साधारण सभा िबोलाइएको अवस्र्ामा 
कुिै सदस्यले त्यस्तो सभा बोलाउि रशजष्ट्रार समि  निवेदि ददएमा वा त्यस्तो निवेदि 
िददएमा पनि उपनियम (१) मा तोहकएको म्याद समाप्त भएको नमनतले ३५ ददिनभत्र 
रशजष्ट्रारले वा निजले तोकेको व्यशक्तले त्यस्तो सभा बोलाउि सक्िेछ ।  

(३) संस्र्ा वा संघको कुल सदस्य संख्याको ५० प्रनतित सदस्यहरूको उपशस्र्नत 
भएमा प्रारशम्भक साधारण सभा संचालि गिथ गणपूरक संख्या पगेुको मानििेछ ।  

(४) प्रारशम्भक साधारण सभाले देहायका कायथहरू गिेछः– 

(क) सभाको सभापनतको निवाथचि गिे । 

(ख) अशघल्लो ददिसम्मको संस्र्ा वा संघको काम कारवाहीको 
हरहहसाबको जािकारी नलि े।  
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(ग) सभामा पेि भएका प्रारशम्भक प्रनतवेदि मानर् छलफल गिे र 
निदेिि ददिे । 

(घ) हवनियममा तोहकए बमोशजम सनमनतको निवाथचि गिे । 

  

११. वाहषथक साधारण सभाः (१) प्रत्येक आनर्थक वषथ समाप्त भएको नमनतले ६ महहिा नभत्र 
प्रत्येक संस्र्ा वा संघले वाहषथक साधारण सभा बोलाउि ुपिेछ ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजम वाहषथक साधारण सभा िबोलाइएको अवस्र्ामा कुिै 
सदस्यले त्यस्तो सभा बोलाउि रशजष्ट्रार समि निवेदि ददएमा वा त्यस्तो निवेदि िददएमा 
पनि उपनियम (१) मा तोहकएको म्याद समाप्त भएको नमनतले ३५ ददिनभत्र रशजष्ट्रारले वा 
निजले तोकेको व्यशक्तले त्यस्तो सभा बोलाउि सक्िेछ ।  

(३) वाहषथक साधारण सभाको गणपूरक संख्या त्यस्तो सभाको कुल सदस्य 
संख्याको हकमा पच्चीस प्रनतित वा १३ जिामा जिु बढी हनु्छ सोही र संघको हकमा 
पचास प्रनतित हिुेछ । 

(४) उपनियम (३) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि सभा संचालिको लानग 
पहहलो पटक गणपूरक संख्या िपगुी दोस्रो पटक सभा बोलाउि ु परेको अवस्र्ामा 
कम्तीमा सात ददिको अको सूचिा ददि ुपिेछ र त्यसरी दोस्रो पटक बोलाइएको सभाको 
गणपूरक संख्या कुल सदस्य संख्याको संस्र्ाको हकमा १५ प्रनतित वा एघार जिामा 
जिु बढी हनु्छ सोही र संघको हकमा चालीस प्रनतित हिुेछ ।  

(५) वाहषथक साधारण सभाको सभापनतत्व सनमनतको अध्यिले गिेछ र अध्यिको 
अिपुशस्र्नतमा उपशस्र्त सदस्यहरूले आफू मध्येबाट छािेको सदस्यले सभाको सभापनतत्व 
गिेछ ।  

(६) वाहषथक साधारण सभामा छलफल गररि ेसबै हवषयहरू प्रस्तावको रूपमा पेि 
गिुथ पिेछ र त्यस्तो प्रस्ताव सभामा उपशस्र्त सदस्यहरूको वहमुतबाट निणथय गररिेछ । 
मत बराबर भएमा सभापनतले निणाथयक मत ददिेछ ।  

 

१२. हविषे साधारण सभाः (१) देहाय बमोशजमको अवस्र्ामा सनमनतले हवनियममा व्यवस्र्ा भए 
बमोशजमको कायथहवनध अपिाई संस्र्ा वा संघको हविेष साधारण सभा बोलाउि सक्िेछः– 
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(क) संस्र्ा वा संघको हहसाब हकताबको  जााँच बझु गदाथ कुिै कारणले 
हविेष साधारण सभा बोलाउि आवश्यक देखेमा त्यसको कारण 
समेत खोली लेखा परीिकले सनमनत समि नलशखत अिरुोध गरेमा, 
वा 

(ख) ऐिको दफा १७ बमोशजमको लेखा सनमनत वा दफा १९ 
बमोशजमको उपसनमनतले कुिै हविेष कामको लानग हविेष साधारण 
सभा बोलाउि आवश्यक देखेमा त्यसको कारण समेत खोली 
सनमनत समि नलशखत अिरुोध गरेमा, वा  

(ग) कुिै संचालकले हविेष साधारण सभा बोलाउि आवश्यक छ भिी 
कारण खोली सनमनत समि पेि गरेको प्रस्ताव सनमनतद्वारा पाररत 
भएमा, वा 

(घ) संस्र्ाको हकमा कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा दि प्रनतित वा 
दि जिामध्ये जिु बढी हनु्छ त्यनत सदस्यले र संघको हकमा 
बीस प्रनतित सदस्यले हविेष साधारण सभा बोलाउि ुपिे कारण 
खलुाई निवेदि ददएमा ।    

(२) हविेष साधारण सभाको गणपरुक संख्या कुल सदस्य संख्याको संस्र्ाको 
हकमा पन्र प्रनतित वा एघार जिामा जिु बढी हनु्छ सोही र संघको हकमा चालीस 
प्रनतित हिुेछ ।  

(३) हविेष साधारण सभाको सभापनतत्व सनमनतको अध्यिले गिेछ र अध्यिको 
अिपुशस्र्नतमा उपशस्र्त सदस्यहरूले आफू मध्येबाट छािेको सदस्यले सभाको सभापनतत्व 
गिेछ ।  

(४) हविेष साधारण सभामा पेि गररिे सबै हवषयलाई प्रस्तावको रूपमा पेि गिुथ 
पिेछ र त्यस्तो प्रस्ताव सभामा उपशस्र्नत सदस्यहरूको वहमुतबाट निणथय गररिेछ । मत 
बराबर भएमा सभापनतले निणाथयक मत ददिेछ ।  

 

१३. प्रनतनिनधत्व गराउिःे एउटा संस्र्ा वा संघको तफथ बाट अको संस्र्ा वा संघमा प्रनतनिनधत्व 
गिथ सनमनतले हवनियममा तोहकएको ितथको अनधिमा रही सदस्यहरू मध्येबाट एक जिा 
प्रनतनिनध मिोिीत गिेछ ।  
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१४. हववरण खलुाउिःे संस्र्ा वा संघले हवनियम बिाउ“दा अिसूुची ३ मा लेशखएका 
हववरणहरूको आधारमा बिाउि ुपिेछ ।  

 

१५. रशजष्ट्रारको नियशुक्तः (१) सहकारी हवभागको रशजष्ट्रारलाई िै रशजष्ट्रारको रूपमा काम गिथ 
िेपाल सरकारले नियकु्त गिेछ र त्यसरी नियशुक्त गदाथ निजामती सेवाको कुि शे्रणी सरह 
हिुे हो सो समेत खलुाउि ुपिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोशजम नियशुक्त हिुे रशजष्ट्रारको पाररश्रनमक िेपाल 
सरकारको निजामती सेवाका समाि शे्रणीको कमथचारीले पाए सरह हिुेछ ।  

 

१६. रशजष्ट्रारको काम र कतथव्यः रशजष्ट्रारको काम र कतथव्य देहाय बमोशजम हिुेछः– 

(क) संस्र्ा वा संघ दताथ गिथको लानग परेको दरखास्त उपर आवश्यक  
जााँच बझु गरी संस्र्ा वा संघ दताथ गिे र दताथको प्रमाणपत्र        
ददिे । 

(ख) ऐि र नियमको अनधिमा रही संस्र्ा वा संघले आफ्िो कायथ 
संचालि गिथ बिाएको हवनियम स्वीकृत गिे ।  

(ग) संस्र्ा वा संघको संचालक सनमनतको निवाथचि गराउि े। 

(घ) संस्र्ा वा संघको एकीकरण वा हवभाजि गिे ।  

(ङ) समय–समयमा संस्र्ा वा संघको निरीिण गिे ।  

(च) संस्र्ा वा संघ सम्बन्धी कायथ प्रवद्र्धि गिथ नतिीहरूको प्रिासकीय 
काम कारवाहीको सञ्चालिमा समन्वय गिे तर्ा संस्र्ा वा संघको 
हहसाब  जााँच  गिे, गराउिे ।  

 

१७. संस्र्ा वा संघको कोषः (१) प्रत्येक संस्र्ा वा संघको एउटा छुटै्ट कोष हिुेछ र सो 
कोषमा देहायका रकमहरू रहिे छि ्।  

(क)  ऋण लगायत संस्र्ा वा संघले आजथि गरेका सबै हकनसमको 
आम्दािी, 

(ख) िेपाल सरकारबाट प्राप्त अिदुाि रकम, 
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(ग) हवदेिी सरकार तर्ा अन्तराथहष्ट्रय संघ संस्र्ाबाट प्राप्त रकम,  

(घ) कुिै संस्र्ा वा संघले िेयर हवक्री गरे वापत प्राप्त रकम र 
सदस्यता वापत प्राप्त िलु्क,  

(ङ) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजमको कोषको रकम हवनियममा व्यवस्र्ा भए 
बमोशजमको कायथमा खचथ गररिेछ ।  

(३) संस्र्ा वा संघले हवदेिी सरकार तर्ा अन्तराथहष्ट्रय संघ संस्र्ाबाट ऋण तर्ा 
अिदुाि  रकम प्राप्त गिुथ अशघ िेपाल सरकारको पूवथ स्वीकृनत नलि ुपिेछ ।  

(४) उपनियम (१) बमोशजम संस्र्ा वा संघलाई प्राप्त हिुे सबै रकम िपेाल 
.......... नभत्रको कुिै बैंकमा संस्र्ा, संघको िाममा खाता खोली जम्मा गररिेछ ।  

(५) उपनियम (१) बमोशजमको कोषको खाताको सञ्चालि सनमनतले तोकेको 
सञ्चालक र व्यवस्र्ापकको संयकु्त दस्तखतबाट हिुेछ ।  

 

१८. ियेर नबक्री गिथ सक्िःे ऐिको दफा २३ को उपदफा (१) बमोशजम संस्र्ा, संघले 
देहायबमोशजमका निकायहरूलाई पनि ियेर हवक्री गिथ सक्िेछः– 

(क) िेपाल सरकार वा िेपाल सरकारको स्वानमत्वमा रहेका संस्र्ा वा 
निकायहरू, 

(ख) सहकारी संस्र्ा वा संघसाँग  आनर्थक कारोबार गिे हवत्तीय 
संस्र्ाहरू । 

 

१९. वचतको हवतरणः (१) संस्र्ा वा संघको कुिै वषथको खदु वचतबाट ऐिको दफा २७ को 
उपदफा (१) मा लेशखए बमोशजमको रकम जगेडा कोषमा जम्मा गरी बााँकी   रहि 
आएको रकममध्येबाट देहायका कोषहरू खडा गिथ सहकिेछः– 

(क)  िेयर लाभांि कोष, 

(ख)  संरशित कोष, 

                                                 


  पहहलो संिोधिद्वारा शझहकएको ।   
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(ग)  कमथचारी वोिस कोष, 

(घ)  सहकारी शििा कोष, 

(ङ)  सहकारी हवकास कोष, 

(च)  घाटा पूनतथ कोष,   

(२) उपनियम (१) बमोशजम खडा गररि े कोषहरूमा जम्मा हिु े रकमको हद 
समय–समयमा सनमनतले तोहकददए बमोशजम हिुेछ ।  

(३) उपनियम (१) बमोशजम खडा गररएका कोषको रकम छुट्टा छुटै्ट खातामा 
राख्न ुपिेछ र त्यस्तो कोषको संचालि सनमनतले तोहकददए बमोशजम  हिुेछ ।  

 

२०. जगेडा कोषः जगेडा कोषको संचालि र उपभोग हवनियममा व्यवस्र्ा भए बमोशजम       
हिुेछ ।  

 

२१. अनभलेख राख्नःे (१) प्रत्येक संस्र्ा वा संघले आफ्िो काम कारवाही संचालि गिथ देहाय 
बमोशजमको अनभलेखहरू अद्यावनधक रूपमा राख्न ुपिेछः– 

(क) अिसूुची–४ बमोशजमको सदस्य दताथ हकताब, 

(ख) प्रारशम्भक साधारण सभा, साधारण सभा, हविेष साधारण सभा र 
सनमनत, लेखा सम्पशत्त, उपसनमनतहरूको छुट्टा छुटै्ट कारवाही 
हकताबहरू, 

(ग) िगदी वही, 

(घ) संस्र्ा वा संघले अरू कुिै व्यशक्त वा संस्र्ा वा संघसाँग  कुिै 
कारोवार गरेको भए सो कारोवार देखाउिे दताथ हकताब, 

(ङ) िेयर दताथ हकताब, 

(च) स्टक दताथ हकताब, 

(छ) ऋण लेिदेि दताथ हकताब, 

(ज) वेरुजू एवं संपरीिण खाता, 

(झ) व्यशक्तगत खाता, 



www.lawcommission.gov.np 
 

9 

 

(ञ) आम्दािी, खचथ, सम्पशत्त र दाहयत्व सम्बन्धी अलग–अलग 
खाताहरू, 

(ट) समय–समयमा संचालक सनमनतले तोहकददएको अन्य अनभलेख एवं 
खाताहरू, 

(२) प्रत्येक संस्र्ा वा संघले आफ्िो आयव्यय, उत्पादि लागत तर्ा शस्र्नत 
हववरणको प्रनतवेदि अिसूुची–५ बमोशजमको  ढााँचामा  रशजष्ट्रार वा निजले तोकेको 
अनधकारी समि पेि गिुथ पिेछ ।   

 

२२. बैंक वा अन्य निकायसाँग जािकारी माग्िःे रशजष्ट्रारले आवश्यक देखेमा प्रत्येक संस्र्ा वा 
संघले लेिदेि कारोबार गिे बैंक वा अन्य निकायसाँग  देहायका कुराहरू सम्बन्धी 
जािकारी माग्ि सक्िेछः– 

(क) लेिदेि सम्बन्धी कुिै हववरण, 

(ख) बैंक वा अन्य निकायसाँग  रहेको संस्र्ा वा संघको हहसाब 
हकताबको िक्कल,  

(ग) संस्र्ा वा संघको िाममा जम्मा हिुे गरी भकु्तािी गररएको वा 
संस्र्ा वा संघले दरहपठ गरेको चेकहरू,  

(घ) आनर्थक कारोबार सम्बन्धी नबल भरपाई आदद । 

  

२३. निरीिण गिेः (१) रशजष्ट्रार वा निजबाट अनधकार प्राप्त अनधकारीले संस्र्ा वा संघको 
जिुसकैु कागजपत्रहरू तर्ा अनभलेखहरू निरीिण गिथ सक्िेछ र त्यस्तो निरीिण गिथ 
ददि ुसंस्र्ा वा संघका संचालक सदस्य वा कमथचारीको कतथव्य हिुेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोशजम निरीिण गरी सकेपनछ सम्बशन्धत अनधकारीले 
आफ्िो सझुाव सहहत अिसूुची–६ बमोशजमको  ढााँचामा  निरीिण प्रनतवेदि पेि गिुथ 
पिेछ । 

(३) निरीिण प्रनतवेदिमा लेशखए बमोशजमको त्रहुटहरू सधुार गिथ लगाउिे कतथव्य 
रशजष्ट्रारको हिुेछ ।  
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२४. प्रनतवेदि ददि ु पिेः प्रत्येक संस्र्ा वा संघले ऐिको दफा ३४ मा उल्लेख भएका 
कुराहरूको प्रनतवेदि आनर्थक वषथ समाप्त भएको तीि महहिानभत्र रशजष्ट्रार वा निजले 
तोकेको अनधकारी समि पेि गिुथ पिेछ । 

  

२५. नललाम नबक्री गिे कायथहवनधः (१) ऐिको दफा ३९ बमोशजम संस्र्ा वा संघको बााँकी   
बक्यौता असलु उपर गिुथ पिे व्यशक्तको जायजेर्ा नललाम नबक्री गरी असलु उपर गदाथ 
संस्र्ा वा संघले आफै वा संस्र्ा वा संघको नसफाररिमा रशजष्ट्रारले देहायबमोशजमको 
कायथहवनध अपिाउि ुपिेछः– 

(क) बााँकी   बक्यौंता नतिथ बझुाउि ुपिे ठहर भएको व्यशक्तको िाममा 
बाटोको म्याद बाहेक पैंतीस ददिनभत्र नतिथ बझुाउि ुपिे रकम नतिथ 
बझुाउि ुआउि ु र उक्त रकम नतरी बझुाइ सकेको भए त्यसको 
प्रमाण पेि गिथ आउि ु भिी पूजी पठाउि ु पछथ । यसरी म्याद 
पूजी जारी गररएकोमा उक्त म्यादनभत्र नतिुथ बझुाउि ु पिे रकम 
नतिथ बझुाउि िआएमा वा नतरी बझुाइसकेको प्रमाण पेि िगरेमा 
निजको िाउाँमा  नललाम हवक्री गिे सूचिा प्रकाशित गिुथ पिेछ । 

(ख) नधतो राखेको घर जग्गा–जमीि मालपोत कायाथलयबाट रोक्का 
गराइएको छैि भिे रोक्का गिथ लगाई त्यसको प्रमाण राख्न ु    
पिेछ । 

(ग) नधतो राखेको चल अचल सम्पशत्तको नललाम नबक्रीको सूचिा 
प्रकाशित गिुथ पदाथ नधतोको हववरण, निजले बझुाउि ु पिे सााँवा,  
व्याज र हजथिाको रकम समेत उल्लेख गरी सूचिा प्रकाशित 
गरेको नमनतले चल सम्पशत्त भए पन्र ददिनभत्र र अचल सम्पशत्त 
भए पैंतीस ददिनभत्र नललाम नबक्री गरी सा“वा व्याज र हजथिाको 
रकम असलु उपर गररिे बारेको सूचिा स्र्ािीय गाउाँ हवकास 
सनमनत वा िगरपानलका र सावथजनिक स्र्ािमा टााँस गरी स्र्ािीय 
वा राहष्ट्रय स्तरको कुिै एक पत्रपनत्रकामा प्रकाशित गिुथ  पिेछ ।  

(घ) नललाम हवक्री गदाथ कायाथलय खलु्िे समयदेशख िरुु गरी बन्द हिु े
समय भन्दा एक घण्टा अगानड समाप्त गिुथ पिेछ । नललाम नबक्री 
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हिु ेभिी तोहकएको ददि हवदा पिथ गएमा त्यसको भोनलपल्ट सोही 
स्र्ाि र समयमा नललाम हवक्री गिुथ पिेछ । 

(ङ) नधतो नललाम नबक्री गदाथ नललाम गररि े चल अचल सम्पशत्तको 
पंचकृनत मोल कायम गरी सोही रकमबाट डााँक वढावढ गरी िरुु 
गिुथ पिेछ । डााँक  बोल्ि उपशस्र्त भई डााँक वढावढ गिे 
व्यशक्तहरूमध्ये सबै भन्दा बढी डााँक बोल्िे व्यशक्तको िाममा 
नललाम नबक्री स्वीकृनत गिुथ पिेछ ।   

(च) डााँक  बोल्ि िरुु गरी वढावढ गिेले डााँक  अंक बोलेपनछ 
हवनियमले तोके बमोशजमको ढााँचाको फाराममा निजले बोलेको 
अंक स्पष्ट खोली निजको सहीछाप गराउि ुपिेछ ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजम नललाम नबक्री गदाथ शजल्ला प्रिासि कायाथलय, 

मालपोत कायाथलय र नललाम नबक्री हिुे ठाउाँ िजीक कुिै सरकारी कायाथलय भए सो 
कायाथलय र स्र्ािीय गाउाँ हवकास सनमनत वा िगरपानलकाको प्रनतनिनधलाई सािाँ् राखी 
मचुलु्का गराई नललाम नबक्री गिुथ पिेछ ।  

(३) नलशखत रूपमा अिरुोध गदाथ पनि उपनियम (२) मा लेशखएका कुिै 
कायाथलयको प्रनतनिनध खटी िआएमा उपशस्र्त प्रनतनिनध र गाउाँ हवकास सनमनत वा 
िगरपानलकाका प्रनतनिनधलाई सािी राखी नललाम नबक्री गिुथ पिेछ ।  

(४) बााँकी   बक्यौता असलु उपर गिथ जिु व्यशक्तको चल अचल सम्पशत्त नललाम 
नबक्री गररिे हो सो व्यशक्तलाई नललाम नबक्री हिुे समय र ठाउाँ तोकी उपशस्र्त हिु े
सूचिा पठाउि ुपिेछ । 

तर त्यसरी नललाम नबक्री हिुे ददि सरोकारवाला व्यशक्त उपशस्र्त िभएमा पनि 
नललाम नबक्री गिथ वाधा पगेुको मानिि ेछैि । 

 

२६. नललाम नबक्री स्र्नगत गिथ सक्िःे नललाम नबक्रीको सूचिा प्रकाशित भैसकेपनछ मिुानसव 
माहफकको कुिै कारण परी सो नललाम नबक्री स्र्नगत गिुथ पिे देशखएमा नललाम नबक्रीको 
सूचिा प्रकाशित गिे संस्र्ा वा संघ वा रशजष्ट्रारले त्यस्तो नललाम नबक्री केही समयको 
लानग स्र्नगत गिथ सक्िेछ ।  
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२७. असूल उपर हिु िसकेको रकम अरू जायजेर्ाबाट असलु उपर गिेः (१) नधतो राखेको 
सम्पशत्त नललाम नबक्री गदाथ आएको रकमबाट सााँवा,  व्याज र हजथिाको रकम असूल 
उपर हिु िसकेमा बााँकी   बक्यौता असूल उपर गिुथ पिे व्यशक्तको हक भोगको िेपाल 
.......... को जिुसकैु ठाउ“मा रहेको सम्पशत्तबाट एक वषथनभत्र नियम २५ को 
कायथहवनध अपिाई नललाम नबक्री गरी असूल उपर गिुथ पिेछ ।  

(२) मोहीले नलएको ऋणको हकमा निजले कमाएको वाली नललाम नबक्री गरी 
सााँवा,  व्याज र हजथिाको रकम असूल उपर गिुथ पिेछ । 

(३) उपनियम (१) र (२) बमोशजम नललाम नबक्री गदाथ नललाम नबक्री हिु े
ददिसम्मको सााँवा,  व्याज र हजथिाको रकम असूल उपर गरी बााँकी   हिु आएको रकम 
सरोकारवाला व्यशक्तलाई हफताथ गिुथ पिेछ ।  

 

२८. नललाम सकािे व्यशक्तबाट रकम असूल गिेः (१) नललाम नबक्रीको कायथ सहकिासार् 
नललाम सकार गिे व्यशक्तबाट सकार गरेको मूल्यको दि प्रनतित रकम उसै ददि 
धरौटीको रूपमा नलई राख्न ु पिेछ । बााँकी   िब्बे प्रनतित रकम नललाम सकारेको 
नमनतले सात ददिनभत्र बझुाई सक्ि ु पिेछ । सो म्यादनभत्र िबझुाएमा धरौटी वापत 
राखेको रकम जफत हिुे व्यहोराको कागज गराइ राख्न ुपिेछ । 

(२) नललाम सकािे व्यशक्तले सकार गरेको मूल्यको दि प्रनतित रकम उसै ददि 
िबझुाएमा निजपनछ सबै भन्दा बढी डााँक  बोल्िे व्यशक्तको िाममा नललाम सदर गिुथ 
पिेछ ।  

(३) नललाम सकार गिे व्यशक्तले यस नियम बमोशजम सकार गरेको पूरा मूल्य 
बझुाएमा निजको िाउाँमा  सो जायजेर्ामा प्रचनलत कािूि बमोशजम रशजषे्ट्रिि वा दाशखल 
खारेज समेत गररददिको लानग संस्र्ा वा संघले सम्बशन्धत कायाथलयमा लेखी पठाउि ु
पिेछ । 

 

२९. नललाम नबक्री िभएमा जायजेर्ा संस्र्ा वा संघको स्वानमत्वमा रहिःे नियम २५ र २७ 
बमोशजम नललाम नबक्री गिुथ पिे जायजेर्ा नललाम नबक्री गदाथ कसैले िसकारेमा संस्र्ा वा 
संघले उक्त जायजेर्ाको स्वानमत्व आफूमा नलि सक्िेछ र त्यस्तो शस्र्नतमा सम्बशन्धत 

                                                 


  पहहलो संिोधिद्वारा शझहकएको ।   
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सरकारी कायाथलयहरूले संस्र्ा वा संघको जिाउ बमोशजम आफ्िो कायाथलयमा रहेको 
शे्रस्तामा तदिसुार रशजषे्ट्रिि वा दाशखल खारेज गरी ददि ुपिेछ । 

 

३०. खचथ असूल गिेः संस्र्ा वा संघले बााँकी   बक्यौता असलु उपर गिुथ पिे व्यशक्तको 
जायजेर्ा नललाम नबक्री गरी बााँकी   वक्यौता असूल उपर गदाथ सााँवा,  व्याज, हजथिाको 
रकम र नललाम नबक्री गदाथ लागेको सबै हकनसमको खचथसमेत घटाइ असूल उपर गिुथ 
पिेछ ।  

 

३१. नमिाहा गिेः संस्र्ा वा संघले असूल उपर गिुथपिे ऋण वा अरू कुिै रकम नमिाहा गिुथ 
पदाथ वाहषथक साधारण सभामा उपशस्र्त सदस्यको दईु नतहाई वहमुतको निणथयबाट गिुथ 
पिेछ ।  

तर व्यवसाहयक कारोवारको नसलनसलामा हिु गएको सामान्य सखुि, चहुि जतीको 
नमिाहा हवनियममा व्यवस्र्ा भए बमोशजम सनमनतले गिथ सक्िेछ । 

  

३२. वेरुज ु नियनमत गराउि ु पिेः संस्र्ा वा संघको वेरुज ु रकम सो संस्र्ाको लेखापरीिण 
भएको लगतै पनछको आनर्थक वषथ नभत्र नियनमत गराइ सक्ि ु  पिेछ । सो अवनध नभत्र 
वेरुजकुो रकम नियनमत िगराएमा सम्बशन्धत कमथचारीसाँग  नियनमत गराउि ुपिे वेरुजकुो 
रकम बााँकी बक्यौंता सरह नियम २५ को कायथहवनध अपिाई असूल उपर गिुथ पिेछ । 

 

३३. नलक्वीडेटरको काम, कतथव्य र अनधकारः (१) ऐिको दफा ४२ अन्तगथत नियकु्त 
नलक्वीडेटरको काम, कतथव्य र अनधकार देहाय बमोशजम हिुेछ ।  

(क) हवघटि भएका संस्र्ा वा संघबाट असूल हिु बााँकी रहेको रकम 
चकु्ता गिथको लानग सो संस्र्ा वा संघ वा हालवाला वा 
साहवकवाला सदस्यहरू वा मतृ सदस्यहरूको जायजेर्ाबाट बााँकी   
रकम नियम २५ र २७ को कायथहवनध अपिाई असूल उपर     
गिे ।  

(ख) हवघटि भएका संस्र्ा वा संघसाँग  कुिै साहकुो कुिै रकम बााँकी   
लानग राखेको रहेछ र सो कुरा संस्र्ा वा संघको वा संघकै 
हहसाब हकताबमा चढाइएको रहेिछ भिे त्यस्ता साहलुाई यो यनत 
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म्याद नभत्र सो रकमको दावा गिथ आउि ु भिी वा सो बााँकी   
लागेको प्रमाशणत िभएसम्म त्यनत रकम हवतरण िगररयोस ् भिी 
दावा गिथ आउि ुभिी सूचिा गिे ।  

(ग) साहहुरूमध्ये कसलाई प्रार्नमकता ददि े भन्न े प्रश्न उठेमा त्यसको 
निणथय गिे ।  

(घ) संस्र्ा वा संघ हवघटि गिे नसलनसलामा, संस्र्ा वा संघको 
जायजेर्ा जम्मा गिे र हवतरण गिे सम्बन्धमा आवश्यक निदेिि 
ददिे । 

(ङ) रशजष्ट्रारको पूवथ स्वीकृनत नलई संस्र्ा वा संघले गरेको वा संस्र्ा 
वा संघको हवरुद्धमा गररएको दावीको सम्बन्धमा दवैु पि बीचमा 
नमलापत्र गराउिे । 

(च) हवघटिको लानग आवश्यक देखेमा सदस्यहरूको बैठक       

बोलाउिे । 

(छ) संस्र्ा वा संघको खातावही, कागजात, नलखत र जायजेर्ाको शजम्मा 
नलिे । 

(ज) संस्र्ा वा संघको सम्पशत्त वेचहवखि गिे ।  

(झ) संस्र्ा वा संघको जायजेर्ा हवतरण गिे योजिा रशजष्ट्रारबाट 
स्वीकृत भै आएपनछ त्यसको हवतरण गिे ।  

(२) उपनियम (१) बमोशजमको अनधकारहरूको प्रयोग गदाथ नलक्वीडेटरले 
आवश्यक सम्झेमा संस्र्ा वा संघको गठि, काम, कतथव्य, सम्पशत्त वा अन्य कुराहरूको 
सम्बन्धमा आवश्यक जािकारी प्राप्त गिथ पि, हवपि, सािीहरू र संस्र्ा वा संघको कुिै 
कमथचारीलाई आफू समि उपशस्र्त गराइ सोधपछु गिथ सक्िेछ । 

 

३४. हवघटि नियन्त्रण गिे अनधकारः नियम ३३ बमोशजमको अनधकार प्रयोग गरी 
नलक्वीडेटरले गरेको कामलाई रशजष्ट्रारले दोहोर् याई हेरी देहाय बमोशजम गिथ सक्िेछः 

(क) निदेिि हवपररत नलक्वीडेटरले जारी गरेको आदेि खारेज गिथ 
बदल्ि वा आवश्यकतािसुार अको आदेि जारी गिथ, 
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(ख) संस्र्ा वा संघको खातावही, कागजात, नलखत र जायजेर्ाहरू पेि 
गराउि, 

(ग) नियम ३३ बमोशजमको नलक्वीडेटरको अनधकारमा आफूलाई 
उपयकु्त लागेको हद बन्देज तोहक ददि, 

(घ) नलक्वीडेटरले जााँचेको हहसाब हकताबको प्रनतवेदि नलि, 

(ङ) संस्र्ा वा संघको जायजेर्ा हवतरण गिे अनधकार ददि, 

(च) नलक्वीडेटरले पाउिे पाररश्रनमक एवं भत्ताको निनमत्त आवश्यक 
निदेिि ददि, र  

(छ) नलक्वीडेटरलाई पदबाट हटाउि ।  
 

३५. हवघटिको कामको समाप्तीः (१) ऐिको दफा ४१ अन्तगथत दताथ खारेज गररएको कारण 
हवघटि भएको संस्र्ा वा संघको कोषबाट देहाय बमोशजमको प्रार्नमकता क्रम अिसुार 
देहायमा लेशखएका कामको लानग खचथ गिथ सहकिेछः– 

(क) हवघटिको कामको निनमत्त भएका खचथहरू फछ्र्यौट गिथ, 

(ख) कमथचारीको तलब भत्ता ददि, 

(ग) ऋण भकु्तािी गिथ, 

(घ) अन्य भकु्तािी ददि ुपिे रकमहरू ददि, 

(ङ) िेयर पूाँजी हफताथ ददि, 

(च) लाभांि िबा“नडएको समय जनतको हकमा प्रनत वषथ िेयर पूाँजीको 
आठ प्रनतितका दरमा िबढ्ि ेगरी लाभांि हवतरण  गिथ ।  

(२) कुिै संस्र्ा वा संघको हवघटिको काम समाप्त भै सकेपनछ पनि सो संस्र्ा 
वा संघको कुिै साहलेु हवतरणको योजिा अिसुार पाउि ु पिे रकम नलि िआएमा 
हवघटिको काम समाप्त भएको नमनतले तीि महहिानभत्र उक्त संस्र्ा वा संघको कोष उपर 
त्यस्तो साहलेु आफूले पाउि ु पिे रकमको निनमत्त दावी गररसक्ि ु पिेछ । सो म्याद 
िाघेपनछ परेका दावी उपर कुिै कारवाही हिु ेछैि । 
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(३) उपनियम (१) मा लेशखएका काममा खचथ गरी सक्दा पनि सम्बशन्धत संस्र्ा 
वा संघको कोषको रकम बााँकी  रहि आएमा उक्त रकम रशजष्ट्रारको निदेिि बमोशजम 
देहायको प्रार्नमकता क्रम अिसुार हस्तान्तरण गिथ सहकिेछ ।  

(क) हवघहटत संस्र्ा वा संघको कायथिेत्रमा सेवा प¥ुयाउि सक्िे 
िजीकको सोही प्रकृनतको अन्य कुिै संस्र्ा वा संघ,  

(ख) सो संस्र्ा वा संघ सदस्य भएको सोही प्रकृनतको मानर्ल्लो संघ, 

(ग) राहष्ट्रय सहकारी संघ । 

(४) उपनियम (३) मा जिुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनि िेपाल सरकारले 
रशजष्ट्रारको नसफाररसमा उपनियम (१) अिसुार खचथ गररसकेपनछ बााँकी   रहि आएको 
त्यस्तो संस्र्ा वा संघको कोषको रकम सहकारी आन्दोलिलाई योगदाि प¥ुयाउि ेअन्य 
कुिै निकायलाई हस्तान्तरण गिथ सक्िेछ ।  

 

३६. अिसूुचीमा हेरफेर गिथ सक्िःे िेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा िेपाल राजपत्रमा सूचिा 
प्रकािि गरी अिसूुचीहरूमा आवश्यक र्पघट वा हेरफेर गिथ सक्िेछ ।  

 

३७. खारेजीः साझा संस्र्ा नियमहरू, २०४३ खारेज गररएकोछ ।  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

द्रष्टब्यः–  केही िेपाल ऐि संिोधि गिे ऐि, २०६३ द्वारा रूपान्तर भएका िब्दहरूः–  
                “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “िेपाल सरकार” ।  
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अिसूुची – १ 

(नियम ३ साँग सम्बशन्धत) 

श्री रशजष्ट्रारज्यू, 

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

हवषयः– संस्र्ा वा संघको दताथ । 

महोदय, 

 हामी देहायका व्यशक्तहरू÷संस्र्ाहरू÷संघहरू देहायका कुराहरू खोली देहायका संस्र्ा÷संघ 
दताथ गरी पाउि निवेदि गदथछौं । प्रस्ताहवत संस्र्ा÷संघको उदे्दश्य अिरुूप संस्र्ा । संघले 
तत्काल गिे कायथ सम्बन्धी योजिा र प्रस्ताहवत संस्र्ा÷संघको हवनियमको दईु प्रनत पनि यसैं सार् 
पेि गरेका छौं । 

१.  संस्र्ा÷संघ सम्बन्धी हववरणः 

(क)  प्रस्ताहवत संस्र्ा÷संघको िामः– 

(ख)  ठेगािाः– 

(ग) उदे्दश्यः– 

(घ) कायथिेत्रः– 

(ङ) दाहयत्वः– 

(च) कुल िेयर पूाँजीः– 

(छ) नबक्री गिे ियेर संख्या र त्यसको रूपैंयााँः– 

 

द्रष्टव्यः संस्र्ा वा संघले आफ्िो ठेगािा हेरफेर गिुथ परेमा हेरफेर गरेको नमनतले सात ददिनभत्र 
त्यसको सूचिा रशजष्ट्रार समि पठाउि ुपिेछ ।  
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२. संस्र्ाको हकमा आवेदि गिे व्यशक्तहरूको हववरण र दस्तखतः 

क्र.सं. बाबकुो 
िाम 

पनत वा 
पत्नीको 
िाम 

आफ्िो 
िाम 

र्र उमेर ठेगािा पेिा िेयर हववरण दस्तखत कैहफयत 

खररद 
िेयर 

िेयरको 
रकम 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ 

            

 

 

           

संघको हकमा आवेदि गिे संस्र्ा वा संघको हववरणः 

क्र.सं. संस्र्ा संघको िाम ठेगािा िेयर पूाँजी सदस्य 
संख्या 

दताथ नमनत िेयर हववरण दस्तखत कैहफयत 

खररद 
िेयर 

िेयरको 
रकम 

प्रनतनिनधत्व गिे 
व्यशक्तको  िाम 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ 
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अिसूुची – २ 

(नियम ५ साँग सम्बशन्धत) 

िपेाल सरकार 

सहकारी हवभाग÷कायाथलय÷िाखा 
 

दताथको प्रमाण–पत्र 

दताथ िं .M– 

 

 

 सहकारी ऐि, २०४८ को दफा ५ बमोशजम .............. लाई नसनमत दाहयत्व भएको 
संस्र्ा÷संघमा दताथ गरी स्वीकृत हवनियम सहहत यो प्रमाण–पत्र प्रदाि गररएको   छ । 

 

दताथ गरेको नमनतः– 

 

 

                                                           
दस्तखतः                                                           
रशजष्ट्रारः                                                           
सहकारी हवभागः                                                           
कायाथलयको छापः 

   

  



www.lawcommission.gov.np 
 

20 

 

अिसूुची–३ 

(नियम १४ साँग  सम्बशन्धत) 

हवनियममा उल्लेख गिुथ पिे हवषयहरू 

१. िाम र ठेगािा २०. हविेष साधारण सभा 

२. कायथिेत्र २१. साधारण सभाका कतथव्य र अनधकार  

३. पररभाषा २२. संचालक सनमनतको गठि एवं काम, कतथव्य र 
अनधकार 

४. उदे्दश्य २३. सञ्चालकको पदमा वहाल रहि िसक्ि ेअवस्र्ा 

५. कायथ २४. सनमनतको बैठक 

६. सदस्यता २५. अध्यिको काम, कतथव्य र अनधकार 

७. सदस्यको लानग योग्यता २६. उप–सनमनतको गठि र कायथहवनध 

८. प्रवेि िलु्क २७. लेखा सनमनतको गठि 

९. सदस्यताबाट राजीिामा २८. लेखा सनमनतको काम, कतथव्य र अनधकार 

१०. सदस्यको निष्कािि  २९. व्यवस्र्ापकको नियशुक्त, काम, कतथव्य र अनधकार 

११. कोषको व्यवस्र्ा ३०. वचत हवतरण 

१२. िेयर पूाँजी ३१. कोषको सरुिा 

१३. िेयरको प्रमाण–पत्र ३२. कोषको उपयोग 

१४. िेयरको हस्तान्तरण वा हफताथ ३३. संघ, संस्र्ाले राख्न पिे वहहखाता र हकताबहरू 

१५. दाहयत्व ३४. वाहषथक हहसाब  जााँच  

१६. हकवालाको मिोियि ३५. निवाथचि 

१७. हक दावी वा िामसारी ३६. मध्यस्र्ता सम्बन्धी व्यवस्र्ा 

१८. प्रारशम्भक साधारण सभा ३७. हवनियम संिोधि 

१९. साधारण सभा ३८. हवघटि 

  ३९. हवहवध 
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अिसूुची–४ 

(नियम २१ को उपनियम (१) को खण्ड (क) साँग  सम्बशन्धत) 

नस.िं. बाजेको 
िाम 

बाबकुो 
िाम 

पनत वा 
पत्नीको िाम 

सदस्यको 
िाम 

उमेर ठेगािा पेिा खररद गरेको 
िेयर संख्या 

सदस्य 
भएको 
नमनत 

मिोिीत 
हकवालाको 

िाम 

उमेर ठेगािा दस्तखत 
वा सही 

कैहफयत 
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अिसूुची–५ 

(नियम २१ को उपनियम (२) साँग  सम्बशन्धत) 

(क) 

..................... सहकारी संघ÷संस्र्ा नल. 

   (िाम) 

नमनत .................... ।४।१ देशख नमनत .................... ।३। .................सम्मको 

    (साल)          (साल)   (मसान्तको गते) 

आय हववरण 

गत वषथको हववरण यस वषथको 

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

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

(१) नबक्रीबाट आम्दािी 

(२) व्यापाररक छूट ददएको (–) 

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

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

 

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

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

 

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

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

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

(३) नबक्रीबाट खदु आम्दािी 

(४) नबक्री गररएका वस्तकुो लागत 

 प्रारशम्भक मालिेष .................. 

 खरीद (+) .................. 
 

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

 अशन्तम मालिेष (–) ................. 

 ढुवािी खचथ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 (५) मोटामोटी बचत । िोक्साि 

(६) अन्य आम्दािी 

 व्याज हजाथिा प्राप्त .................. 

 व्याज हजाथिा पाउि ु पिे
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 .................. 

 लगािीबाट आम्दािी .................. 

 हवहवध आम्दािी .................. 

 प्रिासनिक अिदुाि  ..................
  

 

(७) प्रिासनिक खचथहरू 

 तलब भत्ता .................. 

 घर भाडा .................. 

 मसलन्द .................. 

 मरम्मत .................. 

 व्याज खचथ .................. 

 हजाथिा खचथ .................. 

 व्याज हजाथिा भ.ू ददिपुिे
 .................. 

 हवहवध खचथ .................. 

 इन्धि .................. 

 हहसाब  जााँच  .................. 

 ह्रासकदट्ट ..................  

 

 

 

 

 

 

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

 

 (८) खदु बचत । िोक्साि .................. 
 

   

 

द्रष्टव्यः खरीदको रकम उल्लेख गदाथ खरीदमा प्राप्त नबक्री छुटको रकम घटाएर उल्लेख गिे र 
छुटको रकम द्रष्टव्यमा उल्लेख गिे ।   
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(ख) 

............................... सहकारी संघ÷संस्र्ा नल. 

नमनत ................... ।४।१ देशख नमनत ................... ।३। ................. सम्मको 

    (साल)          (साल)   (मसान्तको गते) 

उत्पादि लागत हववरण 

  

 प्रारशम्भक माल िेष 

 कच्चा पदार्थ .................. 

 अधथ प्रिोनधत सामग्री .................. 

कच्चा पदार्थ खरीद 

प्रिोधि । उत्पादि खचथहरू 

 हवद्यतु .................. 

 ज्याला । तलब .................. 

 सामग्री .................. 

 अन्य .................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

कुल खचथ 

अशन्तम माल िेष (–) 

 कच्चा पदार्थ .................. 

 अधथ प्रिोनधत सामग्री ..................  

 

 

 

 

 

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

कूल उत्पादि खचथ  
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(ग) 

संघ । संस्र्ा नल. 

शस्र्नत हवतरण–पत्र 

नमनत .............................. मा 

गत वषथको दाहयत्व 

 

चालू वषथको 

रु. पैसा  रु.  

  िेयर पूाँजीः– 

जगेिाथ कोष 

अन्य कोषः– 

क. िेयर लाभांि कोष ........ 

ख. कमथचारी वोिस कोष ........ 

ग. संरशित कोष ........ 

घ. सहकारी शििा कोष ........ 

ङ. सहकारी हवकास कोष ........ 

च. अन्य कोष ........ 

नििेप (नडपोशजट) हहसाबः– 

क. चल्ती ........ 

ख. बचत ........ 

ग. धरौटी ........ 

ऋण नलएको हहसाबः– 

क. भाखा िागेको ........ 

ख. भाखा ििागेको ........ 
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भकु्तािी ददिपुिे हहसाबः– 

क. उधारो ........ 

ख. पेश्की ........ 

ग. हहत कोष ........ 

घ. अन्य ........ 

अन्य दाहयत्व हहसाबः– 

क. तलब 

ख. भरभाडा 

ग. व्याज 

घ. हजाथिा 

ङ. ले.प. िलु्क 

च. अन्य ........  

  जम्मा   

  

     

   

     १. दस्तखत  

   दस्तखत   २. दस्तखत   दस्तखत 

 (व्यवस्र्ापकको िाम)   (सञ्चालकहरूको िाम)        (लेखा परीिकको िाम) 
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(घ) 

संघ÷संस्र्ा नल. 

शस्र्नत हववरण–पत्र 

नमनत .............................. मा 

गत वषथको सम्पशत्त 

 

चालू वषथको 

रु. पैसा रु. पैसा 

  िगद बााँकी   ......................................... 

बैंक मौज्दात ........................................ 

लगािी हहसाबः– 

क) मदु्दनत खाता .................................... 

ख) िेयर खरीद .................................... 

ग) अन्य ............................................ 

सदस्यहरूसाँग  बााँकी   ऋणः– 

क) भाखा िागेको .................................. 

ख) भाखा ििागेको ................................ 

पाउि ुपिे हहसाबः– 

क) उधारो .......................................... 

ख) पेश्की ........................................... 

ग) व्याज ............................................ 

घ) हजाथिा .......................................... 

ङ) हहत कोष ....................................... 

च) बेरुज ु............................................ 

छ) धरौटी .......................................... 
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ज) सटेज ........................................... 

झ)  

ञ) हहिानमिा ...................................... 

ट) अन्य सापटी .................................... 

 फनिथचर ........................................ 

 सवारी साधि .................................. 

 जग्गा भवि (गोदाम) .......................... 

 सेफ ............................................. 

 नमल ............................................. 

 अन्य सम्पशत्त सामाि .......................... 

 िदु्ध िोक्सािी ................................. 

(–) घाटा पूनतथ कोष ................................ 

 अशन्तम माल िेष .............................. 

  जम्मा    

   

    

   

 दस्तखत    

(लेखा सनमनतका सदस्य) 
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अिसूुची–६ 

(नियम २३ को उपनियम (२) साँग  सम्बशन्धत) 

सहकारी संस्र्ा÷संघको 

निरीिण 

प्रनतवेदि 

 

१. संस्र्ाको िामः– दताथ िं.M– 

 ठेगािाः– दताथ नमनतः– 

२. (क) निरीिण गरेको नमनतः– 

 (ख) अशघल्लो निरीिण नमनतः– 

३. सदस्य संख्याः– 

४. चकु्ता िेयर रकमः– 

५. संस्र्ा÷संघको मखु्य कारोबारः– 

६. (क) संचालक सनमनतको बैठक कनत अवनधमा हिु ेगरेको छ ? 

(ख) सो बैठकमा कनत संचालकहरू उपशस्र्त हिुे गछथि ्? 

(ग) संचालक तर्ा कमथचारीहरूको संयकु्त बैठक कनत अवनधमा बस्िे गरेको छ ? 

(घ) कमथचारीहरूको बैठक कनत अवनधमा बस्िे गरेको छ ? 

७. (क) संचालक सनमनतको निणथयहरू ऐि, नियम र हवनियम अिकूुल छ छैि ?  

(ख) सो निणथयले निम्िमध्ये कुि िेत्रमा सकारात्मक वा िकारात्मक कस्तो प्रभाव 
पारेको छ ? 

(१)  संस्र्ा÷संघको कारोवार 

(२)  संस्र्ा÷संघको कमथचारी 

(३)  संस्र्ा÷संघको सदस्य    
  

८. (क) ऐि, नियम र हवनियम बमोशजम खाता बही राखेको छ छैि ? 
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(ख) खाता पत्रमा अध्यावनधक लेखा गरेको छ छैि ? 

(ग) संस्र्ा÷संघले राख्न ुपिे अनभलेखहरू राख्न ेगरेको छ छैि ? 

९. िगद मौज्दात ठीक दरुुस्त छ छैि ? 

१०. निधाथररत कायथक्रम तर्ा बजेट बमोशजम कायाथन्वयि गरेको छ छैि ? 

११. संस्र्ा÷संघको िगद÷शजन्सी हहिानमिा÷बााँकी   बक्यौता राख्न ददएको छ छैि ? 

१२. (क) अशघल्लो निरीिणमा देखाइएका त्रटुी, समस्याको सधुार र सझुावको कायाथन्वयि 
भएको छ छैि ? 

(ख) देखा परेका समस्याहरू के के छि ्? 

(ग) समस्या समाधािका उपायहरू के के छि ्? 

 

नमनतः                                      निरीिण गिे व्यशक्तको दस्तखत  

                                       िामः  

                                       पदः 
 

 

 

 


