
सहकार  सं था संचालन स व धमा सहकार  संघ/सं थाह लाई अ य त ज र  सूचना।।। 

 

देश सरकारको नयमन े ा धकारमा पन सहकार  संघ सं थाह को संचालन र नयमन कायलाई 

थप भावकार  बनाउन न न कायह  त काल गन गराउन स वि धत संघ सं थाह को ला ग यो 

सूचना कािशत ग रएको छ। 

१. सहकार  सं थाह को वषय प रवतन, काय े  पनु नधारण तथा सेवाके  वीकृ त स व धी 

मापद ड प  पमा तो कएको हुँदा सोह  बमोिजम मा  स वि धत काय अगा ड बढाउन 

तथा नयामक नकायको वीकृ त वना य ता कायह  नगन ुहनु।  

२. संघ सं थाको ारि भक साधारण सभाले गरेको व नयम संशोधन वीकृत नग रने हुँदा य तो 

सभाबाट व नयम संशोधन ताव गर  नपठाउन ुहनु। 

३. सबै सहकार  संघ सं थाह ले सद य, संचालक तथा कमचार ह को आचार सं हता बनाई लागू 

गनहुनु।  

४. संघ सं थाको कायालय व नयमले तोकेको थानमा नै अ नवाय पमा रा  े तथा यस 

कायालयको वीकृ त वना थाना तरण नगन ुहनु।  

५. बचत तथा ऋणको कारोवार गन सं थाह ले अ नवाय पमा PEARLS अनगुमन णाल संग 

तालमेल हनुेगर  आ नो कारोवारको लेखा रा  े यव था मलाउन ुहनु।  

६. साधारण सभामा मापद डमा तो कए बमोिजमको ढाँचामा लेखा सपु रवे ण स म तले तवेदन 

पेश गन र पा रत गन यव था अ नवाय पमा लागू गनहुनु। 

७. स पि  शु ीकरण नवारण नदशन बमोिजम आ ना सद यह को ववरण रा ,े अ ाव धक 

गन, सीमा र शंका पद कारोवारको जानकार  पठाउने यव था अ नवाय पमा मलाउन ुहनु। 

८.  सहकार  सं थाह ले सं थाको साइनवोड लगायत व भ  काममा नाम योग गदा वशेष नाम, 

वषयगत नाम र सहकार  सं था ल. स हतको पूरा नाम उ लेख गनपुन । पूरा नाम नरािखएका 

सं थाह ले सूचना जार  भएको १५ दन भ  आ नो साइनवोड र अ य कागजात मलाइस न े

यव था अ नवाय पमा मलाउन ुहनु।  



९. सेवाके  संचालन गन क तपय सहकार  सं थाह ले आ नो मूल कायालयलाई धान कायालय, 

मु य कायालय तथा सेवा के ह लाई शाखा कायालय लगायतका श दावल  योग गर  

कारोवार ग ररहेको पाइएको हुँदा जार  मापद डमा भएको यव था बमोिजम मूल कायालयलाई 

सहकार  सं थाको कायालय मा  जनाउने गर  र सेवाके ह लाई मा थ सं थाको नाम लेखी 

तल जनु थानको सेवाके  हो सोह  थान मा  राखी सूचना जार  भएको १५ दन भ  

आ नो साइनवोड र अ य कागजात मलाइस न े यव था अ नवाय पमा मलाउन ुहनु।  

१०. वषयगत तथा िज ला सहकार  संघह ले म ालयको नदशन सद य ारि भक सं थाह बाट 

भए नभएको स व धमा अनगुमन गरेर काय वयन समेत गराइ म ालयलाइ जानकार  गराउने 

व था समेत मलाउन ुहनु। 

 


