मममत : २०७५।„
श्रीमान प्रमख
ु प्रशासमकय अमधकृ त ज्यू ।
बद्ध
ु भमू ी नगरपामिकाको कायाािय क.व.
विषय :– सहकारी संस्था दर्ाा गरी पाउँ ।
महोदय,
हामी मनम्न मिमखत व्यमिहरु मनम्न मिमखत व्यहोरा खोिी देहायको संस्था दताा गरी पाउन मनवेदन गदाछौ ।
प्रस्तामवत सस्ं थाको उद्देश्य अनरुु प सस्ं थािे तत्कािै गने काया सम्बन्धी योजना र प्रस्तामवत सस्ं थाको मवमनयमको २ प्रमत तथा
मनमदाष्ट अन्य आवश्यक प्रमामणत कागजातहरु यसैसाथ संिग्न राखी रु.१०।– को मटकट टांस गरी पेश गरे का छौं ।
१) सस्ं था सम्बन्धी मववरण :
क) प्रस्तामवत सस्ं थाको नाम :–............................... कृ मष सहकारी सस्ं था मि.
ख) कायाािय रहने ठे गाना :– बद्ध
ु भमू ी-.........................
ग) उद्देश्य : कृ मषमा आधमु नमककरण, कृ मष पेशािाई व्यावसामयक तथा वैज्ञामनमककरण गने ।
घ) मख्ू य काया : उत्पादन , समहु गठन , बचत संकिन,कृ मषमा व्यावसामयकरण
ङ) काया क्षेत्र : कमपिवस्तु मजल्िा बद्ध
ु भमू ी नगरपामिकाको, वडा न.ं .............., („..) भरी मात्र ।
च) दामयत्व :– सीममत
छ) कूि शेयर पूँजू ी : रु. ३०,०००।- (अक्षरमा ..........................................)
ज) प्रबेश शल्ु क : रु. १००/– प्रमत व्यामि ।
झ) मवक्री गने शेयर संख्या र त्यसको रुपैयाूँ :१०००।– शेयर १०००००।ञ) सदस्य सख्ं या :–................................जना ।
क) ममहिा :– ...............जना ।
ख) परुु ष :– ................. जना ।
द्रष्टव्यः कायााियको स्थापना गदाा काया क्षेत्र मभत्र सबै भन्दा बढी सदस्यहरु भएको ठाूँउमा स्थापना गररनेछ ।
सामान्यत: समान प्रकृ मतको सहकारीको कायाािय रहेको एउटै भवनमा कायाािय स्थापना गररने छै न । कायाािय सानाु
अमघ नगर कायापामिका कायााियको पवू ा स्वीकृ मत मिने छौ ।
मनवेदक
दस्तखत :
नाम :–
पद :– अध्यक्ष, तदथा संचािक समममत
ठे गाना :–
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स्िघोषणा पत्र ।
यस प्रस्तामवत ............................... कृ मष सहकारी संस्था मि. दताा गना मनवेदन गने हामी तपमसि बमोमजमका
आवेदकहरु मनधााररत मापदण्ड बमोमजम देहायको प्रमतबद्धता व्यि गदाछौ । मववरण साूँचो हो, झठु ा ठहरे हाम्रो यस प्रस्तामवत
संस्थाको दताा खारे ज गरी थप कारवाही गरे मा हाम्रो मञ्जरु ी रहेको व्यहोरा स्वीकार गदाछौ ।
“हामी यस प्रस्तामवत संस्थाका देहायका आवेदकहरु बद्ध
ु भमू ी नगरपामिका मभत्रका यही प्रकृ मतको अन्य सहकारी
सस्ं थाको सदस्य छै नौ । राज्यको काननू बमोमजम कािो सूँमू चमा परे का हैनौ । यस अमघ सहकारी सस्ं था खोिी सदस्यहरुको
रकम महनाममना गरी कारबामहमा परे का फरार रहेका व्यमि हैनौ । हामी सहकारीका अन्तरामरिय मसद्धान्त , मल्ू य र मान्यता
तथा सहकारी ऐन मनयम र मनदेशन तथा संस्थाको स्वीकृ त मवमनयम बमोमजम साममू हक सामामजक, आमथाक र सांस्कृ मतक
मवकासको िामग यस सस्ं थाको सचं ािन गना मञ्जरु गदाछौ ।”
क्र.सं शेयर सदस्यहरुको नाम, थर

नगररकर्ा नं. र विएको हािको ठे गाना र
वजल्िा
सम्पका फोन

दस्र्खर्

१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.
९.
१०.
११.
१२.
१३.
१४.
१५.
१६.
१७.
१८.
१९.
२०.
२१.
२२.
2

२३.
२४.
२५.
२६.
२७.
२८.
२९.
३०.
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श्रीमान प्रमुख प्रशासवकय ऄवधकृर् ज्यू
बुद्धभूमी नगरपाविकाको कायाािय क.ि.

विषयः ऄवधकार प्रत्यायोजन सम्बन्धमा।

महोदय,
यस प्रस्तामवत ............................... कृवष सहकारी संस्था मि.को मममत २०७५।„.गते बसेको दोश्रो प्रारमम्भक
भेिािे गरे को मनणाय अनसु ार उि संस्था दताा गने क्रममा प्रचमित ऐन मनयम बमोमजम प्रकृ या परू ा गनाको मनममत्त आवश्यक
पने काम कारवाही गनाको िामग संपणू ा अमधकार मनम्न दस्तखत नमनू ा भएको तदथा समममतका अधक्ष्य श्री „„., समचव
„„. र सदस्य „„„.. ज्यू िाई अमधकार प्रत्यायोजन गररएको व्यहोरा अनरु ोध छ ।
मनजिे हाम्रो प्रमतमनमधको रुपमा गरे का सम्पणू ा कामको मजम्मेवारी हामी स्वीकार गना मञ्जरु गदाछौ ।
ऄवधकार प्रत्यायोजन गररएका व्यविहरु

नाम :
श्री ..................................
श्री ..................................
श्री ..................................

ठे गाना:
बद्ध
ु भमू ीबद्ध
ु भमू ीबद्ध
ु भमू ी-

पद (तदथा समममत)
दस्तखत नमनू ा
.................................. अध्यक्ष
.................................. समचव
.................................. सदस्य
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प्रस्र्ाविर् ..............................., कृवष सहकारी संस्था वि. बुद्धभूमी-......... कवपििस्र्ु को
संभाव्यता अध्ययन प्रमतवेदन, २०७५
1=

आवश्यकताको पमहचान :

2=

पूँजु ीको श्रोत :

3=

व्व्यवसामयक संभाव्यता :

4=

प्रस्तामवत सस्ं थाको िामग आवश्यक पने जनशमि देहाय बमोमजम हुनेछ :

5=

सेवा पाउने सदस्यहरुको अमधकतम संख्या :

6=

काया क्षेत्र मभत्र रहेका समान प्रकृ मतका सहकार संस्थाहरुको संख्या :

7=

कायारक्षेत्र मभत्र बसोबास गने जनसंख्यााः

8=

कायाक्षेत्र मभत्रको बजारको स्वरुपाः

9=

िमक्षत समहु ाः

10=

संस्थाको भामव कायाक्रम :

11=

संस्थाको मवकाश र स्थामयत्वका आधारहरु :

12=

पमहिे स्थापना भई सके का समान प्रकृ मतका संस्थाहरुमा संिग्न हुन नसक्ने कारण :

5

भपााई

भपााइ दादै प्रस्तामवत् ............................... कृवष सहकारी संस्था मि. को तदथा संचािक समममतका अधक्ष्य
श्री ....................... आगे उि सहकारी सस्ं था मि. को शेयर सदस्यहरुको दोश्रो प्रारमम्भक भेिाको मममत २०७५। .......
गतेको मनणाय बमोमजम् प्रमत शेयर रु. १००।- का दरिे ३०।- जनाबाट जम्मा ३००।- मकत्ताको हुन आउने जम्मा रकम रु.
३०,०००।- (मतस हजार मात्र)प्रवेश शल्ु क प्रमतव्यमि रु. १००।–का दरिे हुन आउने रु. ३०००।– (मतन हजार मात्र) गरी
जम्मा रु. ३३००० ।–(तैंमतस हजार मात्र) सहकारी संस्था दताा भएपमछ संस्थाको नाममा बैंकखाता खोिी जम्मा गने
प्रमतवद्धता समहत उि रकम मैिे बमु झमिई यो भपााइमा सहीछाप गरी बद्ध
ु भमू ी न.पा.को कायाािय कमपिवस्तु मा पेश गरे को
छु । प्राप्त रकम हाि मेरो एन. एम. मब. मा रहेको बचत महसाब नं. ..........................................मा जम्मा गरी बैंक भौचर
बद्ध
ु भमू ी न.पा. को कायााियमा पेश गरे कोछु । उि रकम संस्था दताा भई मनयमानसु ार संस्थाको आफ्नै खाता नखोिे सम्म
चिन नगरी सरु मक्षत राख्नेछु । संस्थाको बैंक खाता खोिेपमछ तत्कािै दामखिा गनेछु । फरक परे मा प्रचमित काननू बमोमजम
कारवाई भएमा मेरो मञ्जरु ी छ ।
इमत सम्बत् २०७५ साि „„.. गते रोज „ शभू म् ..............................।

6

मवषय सचू ी
१.
समं क्षप्त नाम र प्रारम्भ :..................................................................................................................................................................1
२.
संस्थाको नाम र ठे गाना :...............................................................................................................................................................1
५.
सस्ं था सगं मठत सस्ं था हुने : ............................................................................................................................................................3
६.
सहकारी मसद्धान्त र आबद्धता : ......................................................................................................................................................3
७.
संस्थाको मख्ु य उद्देश्य मनम्न अनसु ार रहेका छन्:– ..............................................................................................................................4
८. कायाहरु (गमतमवमधहरु) : ........................................................................................................................................................................4
९.
सदस्यता : .................................................................................................................................................................................5
१०.
सदस्यताको िामग योग्यता : ..........................................................................................................................................................5
११.
प्रवेश शल्ु क :.............................................................................................................................................................................6
१२.
सदस्यता कायम नरहने : ...............................................................................................................................................................6
१३. सदस्यताबाट मनरकाशन :.....................................................................................................................................................................6
१४.
सदस्यताबाट राजीनामा : ..............................................................................................................................................................7
१६.
सदस्यको दामयत्व : .....................................................................................................................................................................7
१७.
सदस्यताको दताा मकताव : ............................................................................................................................................................8
१८.
शेयर पू
ू ूजी : ............................................................................................................................................................................8
१९.
शेयरको प्रमाणपत्र: ......................................................................................................................................................................8
२०.
शेयरको हस्तान्तरण वा मफताा : ......................................................................................................................................................8
२२. ऋण िगानी : ...................................................................................................................................................................................9
२३.
ऋणको मकमसम : ......................................................................................................................................................................10
२४.
ऋण नोक्सानी कोषको व्यवस्था : ................................................................................................................................................10
२५.
वचत मनक्षेप तथा ऋण िगानीको रकममा ब्याज :............................................................................................................................10
२६.
मविम्ब शल्ु क : ........................................................................................................................................................................11
२७. तरिता : ......................................................................................................................................................................................11
२८.
प्रारमम्भक साधारण सभा : ...........................................................................................................................................................12
२९.
वामषाक साधारण सभा : ..............................................................................................................................................................12
३०.
साधारण सभाको काम, कताव्य र अमधकार : ...................................................................................................................................13
३१.
मवशेष साधारण सभा : ...............................................................................................................................................................13
३२संचािक समममत : .............................................................................................................................................................................14
३३.
संचािकहरुको पदावमध : ...........................................................................................................................................................14
३४.
समममतको बैठक : .....................................................................................................................................................................15
३५.
संचािकको पदमा वहाि रहन नसक्ने अवस्था : .............................................................................................................................15
३६.
समममतको काम, कताव्य र अमधकार : ............................................................................................................................................15
३७.
संचािकहरुको काम, कताव्य र अमधकार : ....................................................................................................................................16
३८.
िेखा समममत : .........................................................................................................................................................................17
३९.
िेखा समममतको बैठक : .............................................................................................................................................................17
४०.
िेखा समममतको काम, कताव्य र अमधकार : ....................................................................................................................................17
४१.
िेखा समममतका पदामधकारीहरुको पदावमध : ..................................................................................................................................18
४२.
ऋण िगानी उपसमममत : ............................................................................................................................................................18
४३.
ऋण िगानी उपसमममतको बैठक : ................................................................................................................................................18
४४.
ऋण िगानी उपसमममतको काम, कताव्य र अमधकार : .......................................................................................................................18
४५.
मशक्षा उपसमममत : .....................................................................................................................................................................19
४६.
मशक्षा उपसमममतको बैठक : ........................................................................................................................................................19
४७.
मशक्षा उपसमममतको काम, कताव्य र अमधकार : ...............................................................................................................................19
४८.
समहू गठन : ............................................................................................................................................................................19
४९.
संस्थािे राख्नु पने बहीखाता एवं दताा मकताव : ...............................................................................................................................20
५०.
कोषको व्यवस्था : ....................................................................................................................................................................20
५१.
जगेडा कोष : ...........................................................................................................................................................................20
५२.
खदु वचतको वाूूडफाूूड :......................................................................................................................................................21
५३.
कोषको सरु क्षा : ........................................................................................................................................................................21
५४.
कोषको उपयोग : ......................................................................................................................................................................21
५५.सदस्यहरुको सचू ना पाउने अमधकार: .....................................................................................................................................................21
५६.व्यवस्थापन : ...................................................................................................................................................................................22
7

५७.
व्यवस्थापकको काम, कताव्य र अमधकार : .....................................................................................................................................22
५८. िेखापरीक्षण संबन्धी व्यवस्था : ..........................................................................................................................................................23
५९. शपथ ग्रहण : ................................................................................................................................................................................23
६०. वाूँकी बक्यौता असि
ू उपर गने : .......................................................................................................................................................23
६१. ऋण ममनाहा : ...............................................................................................................................................................................24
६२. हकवािाको मनोनयन : ....................................................................................................................................................................24
६३. हक दावी वा नामसारी : ..................................................................................................................................................................24
६४. मनवााचन सबं न्धी व्यबस्था:.................................................................................................................................................................24
६५. समममतका सदस्य अवैतमनक हुने : .......................................................................................................................................................25
६६. आमथाक वषा : .................................................................................................................................................................................25
६७. व्याख्या गने अमधकार : .....................................................................................................................................................................25
६८. मध्यस्थता सम्बन्धी व्यवस्था : ............................................................................................................................................................25
६९. अमवश्वासको प्रस्ताव राख्न समकने ......................................................................................................................................................25
७०.
मवमनयम संशोधन ......................................................................................................................................................................26
७१.
एकीकरण, मवभाजन र मवघटन .....................................................................................................................................................26
७२.
सेवा शल्ू क ..............................................................................................................................................................................26
७३. घर जग्गा खरीद ..............................................................................................................................................................................26
७४.
मवमवध...............................................................................................................................................................................26
७५. अमान्य हुने : ..................................................................................................................................................................................27
७६. बचाउ : .........................................................................................................................................................................................27

8

............................... कृ मष सहकारी संस्था मि.को
मवमनयम, २०७५
............................... कृ मष सहकारी संस्था मि. संचािन गना वनेको मवमनयम
प्रस्तावना
अन्तरामरिय सहकारीका मल्ू य, मान्यता र मसद्धान्हरुका आधारमा सदस्यहरुमा छररएर रहेको श्रम, श्रोत साधन र
प्रमवमधिाई एकीकृ त गरी सदस्यहरुका मनवाामचत प्रमतमनमधद्वारा संचामित एवं प्रजातामन्त्रक पद्धमतबाट मनयमन्त्रत
िोकतामन्त्रक, स्वायत्त स्वमससत सगं ठनको रूपमा

सहकारी सस्ं थाको माध्यमद्वारा हामी प्रत्येक सदस्यहरुको आमथाक,

सामामजक तथा सास्ं कृ मतक मवकासको िामग एक सहकारी सस्ं थाको गठन गरी सच
ु भमू ी
ं ािन गना आवश्यक भएकोिे, बद्ध
नगरपामिकाको सहकारी ऐन, २०७५ को दफा १७ िे मदएको अमधकार प्रयोग गरी ............................... कृ मष सहकारी
संस्था मि. को संस्थापनाको िामग मममत २०७५„„ गते मा बसेको प्रथम प्रारमम्भक भेिाको मनणाय वमोमजम यो मवमनयम
तजमाु ा गरी मममत २०७५„„„. गते वसेको दोश्रो प्रारमम्भक भेिािे सवा सम्मतबाट पाररत गरे कोछ ।
पररच्छे द १
प्रारमम्भक
१.

संविप्त नाम र प्रारम्भ :
(क) यस मवमनयमको नाम ............................... कृ मष सहकारी सस्ं था मि. को मवमनयम, २०७५ रहेको छ ।
(ख) यो मवमनयम बद्ध
ु भमू ी न.पा. को कायाािय बाट स्वीकृ त गरे पमछ तरुु न्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२.

सस्ं थाको नाम र ठे गाना :
(क) सस्ं थाको नाम: ............................... कृ मष
सहकारी सस्ं था मिममटेड रहनेछ । अग्रं ेजीमा
„„„„..Agriculture Co-operative Ltd. रहनेछ ।
(ख) सस्ं थाको ठे गाना :– सस्ं थाको कायाािय कमपिवस्तु मजल्िा, बद्ध
ु भमू ी न.पा. -................ मा रहनेछ ।
(ग) बद्ध
ु भमू ी न।पा कायााियको पवू ा स्वीकृ मत मिई मात्र ठे गाना पररवतान गररनेछ । संस्थाका बढी सदस्यहरुिाई
पायक पने ठाूँउमा कायाािय रामखनेछ ।
(घ) सामान्यतया कायाािय राख्दा समान प्रकृ मतको अको सहकारी सस्ं था रहेको भवन प्रयोग गररनेछैन ।
(ड.) ठे गाना पररवतानको सचू ना अमनवाया रुपमा आफ्ना सदस्यहरु एवं बद्ध
ु भमू ी न.पा.को कायाािय कमपिवस्तु र
सहकारीका संघहरुमा मदइनेछ ।
(च) सहकारी संस्थाको कायाािय सबै सदस्यहरुको सहज पहचूँ हुने र देमखने स्थानमा रामखने छ ।
(छ) संस्थाको साइनबोडामा स्पष्ट बमु झने गरी संस्थाको नाम, ठे गाना, स्वीकृ त िोगो, कायाक्षेत्र र सम्पका का िामग
फोन, ईमेि, फ्याक्स,पोष्ट बक्स आमद उल्िेख गररनेछ ।
(ज) सम्पका वा पत्राचारको माध्यममा गररने पररवतानको सचू ना सबै सदस्य र सम्बद्ध सबै सरकारी मनकाय तथा
सहकारीका संघहरुमा गराइनेछ ।
(झ) समममतिे संस्थाको कायााियमा सवैिे देख्ने ठाूँउमा मनम्न कुराहरु खि
ु ेको सचू ना राखी सम्बमन्धत सबैिाई
ससू मु चत गनेछ :–
(१) सस्ं थाको प्रमख
ु कारोवार:1

(२)
(३)
गत
(४)
(५)

कूि सदस्य संख्या: कारोवारको मववरण :- यस अन्तगात कूि संकमित शेयर पूँमू ज, कूि मनक्षेप संकिन,
कूि िगानी, र कारोवारबाट भएको िाभांश उल्िेख गररनेछ । यस्तो मववरण िेखा परीक्षण गरे को
आमथाक बषाको श्रेस्ताको आधारमा रामखनेछ ।
मिने मदने ब्याज दर ।
संचािक तथा िेखा समममतका पदामधकारीको नाम, ठे गाना र सम्पका फोन ।

३.

कायािेत्र : यस संस्थाको काया क्षेत्र कमपिवस्तु मजल्िाको सामबक दमु वया गा.मव.स. वा बद्ध
ु भमू ी नगरपामिकाको
वडा नं.३मा रहेका टोिहरुमा मात्र सीममत रहनेछ ।

४.

पररभाषा : मवषय वा प्रसंगिे अको अथा निागेमा यस मवमनयममा–
(क) “ऐन” भन्नािे सहकारी ऐन, २० सम्झनु पदाछ ।
(ख) “मनयमाविी” भन्नािे सहकारी ऐन २०७४ बमोमजम वनेको मनयमाविी सम्झनु पदाछ ।
(ग) “रमजरिार” भन्नािे सहकारी मवभागका रमजरिार वा मनजबाट अमधकार प्राप्त अमधकारीिाई सम्झनु पदाछ ।
(घ) “संस्था” भन्नािे ............................... कृवष सहकारी संस्था लिलिटेड िाई सम्झनु पछा ।
(ङ) “मवमनयम” भन्नािे ............................... कृवष सहकारी संस्था लिलिटेड को मवमनयम २०......
सम्झनु पदाछ ।
(च) “सदस्य” भन्नािे सस्ं थाको शेयर खरीद गरी यस मवमनयम बमोमजमको सदस्यको दामयत्व मनवााह गना तयार
भएको व्यमििाई सम्झनु पदाछ ।
(छ) “साधारण सभा” भन्नािे प्रारमम्भक साधारण सभा, वामषाक साधारण सभा र मवशेष साधारण सभा
समेतिाई सम्झनु पदाछ ।
(ज) “समममत” भन्नािे संस्थाको संचािक समममतिाई सम्झनु पदाछ ।
(झ) “सचं ािक” भन्नािे यस मवमनयम बमोमजम गठीत समममतका मनवाामचत अधक्ष्य , उपाध्यक्ष एवं
सदस्यहरुिाई सम्झनु पदाछ ।
(ञ) “उपसमममत” भन्नािे संस्थाद्वारा यस मवमनयम बमोमजम कुनै मनमित काया गनाका िामग अवमध तोकी गठन
गररएको उप—समममत समेतिाई सम्झनु पदाछ ।
(ट) “शेयर” भन्नािे संस्थाको शेयर पूँजू ीको मवभामजत अश
ं िाई सम्झनु पदाछ ।
(ठ) “शेयर प्रमाण पत्र” भन्नािे शेयर मकन्ने व्यमििाई सो वापत संस्थाबाट मदइएको अनसु चू ी-३ बमोमजमको
मनस्सािाई सम्झनु पदाछ ।
(ड) “वचत पररचािन” भन्नािे सदस्यहरुवाट बचत संकिन गने र सदस्यहरुमा कृ मष ऋण िगानी गने दवु ै
कायािाई सम्झनु पदाछ ।
(ढ) “वचत मनक्षेप” भन्नािे सदस्यहरुिे पवू ा मनधााररत दरमा व्याजको रुपमा िाभ प्राप्त गने गरी संस्थामा जम्मा
गरे को रकमिाई सम्झनु पदाछ ।
(ण) “ऋण” भन्नािे संस्थािे मनमित सता र सम्झौताको आधारमा भमवरयमा मनधााररत दरमा व्याज बापतको
रकम समेत थप गरी मफताा बझु ाउने गरी ऐनको दफा २४ को अमधनमा रही कृ मष प्रयोजनको िामग ऋणको
रुपमा प्राप्त गरे को रकमिाई सम्झनु पदाछ ।
(त) “आमथाक वषा” भन्नािे प्रत्येक वषाको श्रावण एक गते देमख आषाढ मसान्त सम्मको अवमधिाई सम्झनु
पदाछ ।
(थ) “अध्यक्ष” भन्नािे सस्ं थाको अध्यक्ष सम्झनु पदाछ ।
(द) “कृ षक” भन्नािे बद्बु भमू ी नगरपामिका वडा नं. ................ मभत्रका यस संस्थासंग आवद्ध भएको कृ मष
पेशा, व्यवसाय गने कृ षकिाई बझु ाउूँछ ।
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(ध) “ व्यवस्थापक” भन्नािे संस्थाको व्यवस्थापक सम्झनु पदाछ ।
(न) “तोमकए वा तोमकए बमोमजम” भन्नािे संस्थाको मवमनयम बमोमजम स्वीकृ त नीमत/मनयममा उल्िेख
भएकोिाई सम्झनु पदाछ ।
५.

सस्ं था सगं वठर् सस्ं था हुने :
(क) संस्था अमवमछछन्न उत्तरामधकारवािा एक स्वशामसत संस्था हुनेछ ।
(ख) सस्ं थाको सवै कामकाज प्रमामणत गनाका िामग अनसु चू ी–१ मा उल्िेख गररए अनसु ार आफ्नो छुट्टै मचन्ह
अमं कत छाप रहनेछ ।
(ग) संस्थाको छाप संचािक समममतवाट अमधकार प्राप्त व्यमिको मजम्मामा रहनेछ ।
(घ) संस्थािे व्यमि सरह प्रचमित काननू एवं यस मवमनयममा उल्िेख भए बमोमजम चि अचि सम्पमत्त प्राप्त
गना, उपभोग गना र सम्पत्ती बेचमवखन गना कुनै प्रकारिे बन्दोवस्त गना सक्नेछ ।
(ङ) संस्थािे व्यामि सरह आफ्नो नामवाट नामिस उजरू गना र सो उपर पमन सोही नामबाट नामिस उजरू िाग्न
सक्नेछ ।

६.

सहकारी वसद्धान्र् र अबद्धर्ा :
(क) अन्तरामरिय सहकारी महासं घद्वारा पारीत सहकारीका मनम्न सात मसद्धान्तहरु यस मवमनयमको अमभन्न अगं
हुनेछन् । मय मसद्धान्तहरुको अनसु रण गने र गराउने गरी संस्थाका मक्रयाकिापहरु मनदेमशत हुनेछन् ।
(१) स्वेमछछक तथा खि
ु ा सदस्यता ।
(२) सदस्यहरुद्वारा प्रजातामन्त्रक मनयन्त्रण ।
(३) सदस्यहरुको आमथाक सहभामगता ।
(४) स्वायत्तता तथा स्वतन्त्रता ।
(५) मशक्षा, तामिम र सचू ना ।
(६) सहकारीहरु वीच सहयोग ।
(७) समदु ाय प्रमत चासो ।
(ख) सहकारीको मसद्धान्त बमोमजम सहकारी वीच पारस्पररक सहयोगको अमभबृमद्ध गना यो संस्थाको दताा भई
प्रारमम्भक साधारण सभा सम्पन्न भएको तीन ममहना मभत्र मजल्िा सहकारी संघ मिममटेड र मजल्िा कृ मष
सहकारी संघ मिममटेडको सदस्यता मिइनेछ ।
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पररच्छे द— २

उद्देश्य र काया
७.

सस्ं थाको मुख्य उद्देश्य वनम्न ऄनस
ु ार रहेका छन् :–
(१) सहकारी मल्ू य मान्यता एवं मसद्धान्तको पािना गदै संस्थागत सश
ु ासन कायम गना जोड
मदने ।
(२) सदस्यहरुिाई परम्परागत कृ मष प्रणािीबाट व्यवसामयक र आधमु नकीकरण गने ।
(३) सदस्यहरुको उत्पादन क्षमतािाई अमभवृमद्ध गने ।
(४) सदस्यहरुबाट बचत संकिन एवं अन्य बैंक तथा मवत्तीय संस्थाहरुसंग कजाा प्राप्त गरी आवश्यक मवत्तीय श्रोत
सक
ं िनमा जोड मदने ।
(५) काया क्षेत्र मभत्रका गररब , दमित, जनजामत, ममहिा सा मकसानहरुिाई संगमठत गराई सहकाररताको माध्यमबाट
उनीहरुको जीवनस्तर उकास्न आमथाक, सामामजक एवं सामदू ामयक मवकासमा जोड मदने ।
(६) सदस्यहरुको सामामजक जीवनको मवमवध क्षेत्रमा सस्ं थागत सहयोग पयु ााउने खािका सेवामि
ू क कायाक्रमहरु
संचािन गरी सहकारीताको महत्व स्थापीत हुने काम समदु ायमा प्रदशीत गने ।
(७) सदस्यहरुमा कृ मष क्षेत्रमा आत्ममनभार हुन र बचत गने बानीको मवकास आय, आजान क्षमतामा वृमद्ध र
पारस्पररक सहयोगको आधारमा व्यवसामयक मवकास गने ।

८. कायाहरु (गवर्विवधहरु) :
सस्ं थािे मवमनयमको दफा ७ वमोमजमका उद्देश्यहरु प्राप्त गना प्रचमित ऐन, मनयम मनदेमशकाहरुको पणू ा पािना गरी
मनम्न कायाहरु गनेछ ।
(१) सदस्यहरुिाई परम्परागत कृ मष प्रणािीबाट बजारमख
ू ी कृ मष प्रणािीमा रुपान्तरण गरी उत्पादन (प्रशोधन समेत)
मवमनमय (मवतरण प्रणािी) उपभोगमा सहकारी पद्धत्तीको मवकास गना आवश्यक कायाहरु गने ।
(२) प्रचार प्रसारका मवमभन्न माध्यमहरुबाट सदस्यहरुिाई व्यावसामयक कृ मष प्रणािीमा उत्प्रेररत गनाचेतना जगाई
बजारमख
ु ी उत्पादनको तररका प्रदशान, नमतजा प्रदशान, स्थिगत भ्रमण, तामिम आमदको माध्यमबाट कृ मषको
यावसपादकत्व बढाउन र कृ मष बजारमा सहजपहुचूँ पयु ााउन मवत्तीय, प्रामवमधक, सामामजक र साूँस्कृ मतक सहयोग
जटु ाउने ।
(३) कृ मषको उत्पादकत्व बढाउन कृ मष सामामग्रको सि
ु भता, मसंचाई, मवद्यतु , सडक र बजार जस्ता आधारभतू
पवू ााधार मवकास गना मद्दत गने वा सदस्यहरुबीचमा उपसमममत मनमााण गरी सम्बमन्धत मनकायहरुको स्वीकृ मत
मिएर उि कायाहरु सञ्चािन गने ।
(४) प्रचमित काननु को अमधनमा रही खाद्यान्न, दिहन, तेिहन, नगदेबािी, पशु पंमक्ष तथा मत्स्य, दग्ु ध वा अन्य
यस्तै कृ मषजन्य पदाथाको संकिन गने, भण्डारण गने, ढुवानी गने, गणु स्तर जाूँच गने, बजाररकरण गने एवं
प्रशोधन उद्योगको स्थापना गने जस्ता मक्रयाकिापहरु सच
ं ािन गरी सदस्यहरुको उत्पादनको मल्ू य अमभबृमद्ध
गनाक
ु ा साथै रोजगारीका अवसरहरुको सृजना गने ।
(५) सदस्यहरुमा व्या वसामयकता र सधु ाररएका/उन्नत प्रमवधको प्रयोगबाट कृ मष तथा यस सूँग सम्बन्ध राख्ने
व्यवसायहरुको मवकास गराउने र यसका िामग आवश्यक पने मवत्तीय(ऋण) र प्रामवमधक सहयोग जटु ाउने ।
(६) सदस्यहरुमा बचत संस्कृ मतको मवकास गना मनयममत र ऐमछछक बचतका उपयि
ु स्वरुपहरु िागु गने एवं बचत
अमभबृमद्धका िामग चेतनामि
ु क कायाक्रमहरु सञ्चािन गने ।
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(७) सदस्यको माग अनरुू प स्थानीय रुपमा संकमित मवत्तीय स्रोत अपयााप्त भएमा अन्य संघ संस्था वा मनकायबाट
ऋण वा अनदु ान प्राप्त गरी संस्थागत िगानी वा सदस्यहरुिाई मधतो मिएर वा नमिई उमचत व्याजदरमा ऋणको
रुपमा पररचािन गने ।
(८) सदस्यहरुमा सहकारीताको भावना र अभ्यास सदृु ढ गरी उनीहरुको सामामजक र सामदू ामयक मवकासका
मक्रयाकिाप सञ्चािन गना स्रोत तथा जनसहभामगता जटु ाउने ।
(९) सदस्यहरुमा कुित, अन्धमवश्वास र कुसंस्कार हटाई आयआजानका िामग िगानी गने, ममतव्ययीता आचरण
अबिम्बन गने, पररवार योजना बनाउने, पेशागत सीप अमभबृमद्ध गने र मयाामदत जीवन मबताउन अनक
ु ुि
बातावरण सृजना गने ।
(१०) िैङ्मगक, जातीय र सस्ं कारजन्य मवभेदहरु अन्त्य गरी समानताको भावना अमभबृमद्ध गना आवश्यक चेतनामि
ू क
कायाक्रमहरु संचािन गने ।
(११) सदस्यहरुिाई आवश्यक पने मवमभन्न उपभोग्य बस्तु तथा सेवाको व्यवस्था गने ।
(१२) सामदु ामयक स्वास््य एवं सरसफाई सम्बमन्ध कायाक्रमहरु (जनसंख्या, कृ मष मशक्षा, पाररवाररक स्वास््य तथा
सरसफाई, स्वछछ पीउने पानी, पोषण मशक्षा पररवार मनयोजन तथा वाि तथा मातृ मशशु मशक्षा, प्राकृ मतक स्रोत
को सरं क्षण र सम्बद्धानृ सम्बमन्ध कायाक्रमहरु (वातावरण सरं क्षण , भ-ू क्षय तथा बृक्षारोपण , सामदू ामयक वन
संरक्षण र व्यवस्थापन, वैकमल्पक र नमवकरणीय उजाा) सम्बन्धी कायाक्रमहरु सञ्चािन गने ।
(१३) बचत तथा ऋण नीमत मक्रयाकिाप िागू गने ।
तर, सस्ं था दताा पिात मामथ उमल्िमखत कायाहरु गदाा कुनै कारोवारको मसिमसिामा अन्य प्रचमित ऐन काननू
अनसु ार अन्य मनकायहरुको स्वीकृ मत मिनपु ने भएमा सो मिएर मात्र कारोवार सञ्चिन गररने छ ।
पररच्छे द — ३

सदस्यता
९.

सदस्यर्ा :
उपरोि बमोमजम मनमित भौगामिक क्षेत्र मभत्र बसोबास गने /एकै उद्देश्यबाट सगं मठत सोही सगं ठनमा आबद्ध रहेका,
संस्थाको कायाक्रममा सररक रही साधारण सभाबाट पाररत नीमत अनरुु प आय–आजान गरे को रकमबाट मनयममत
रुपिे बचत गना चाहने वा आवश्यकता अनसु ार ऋण मिई आफ्नो पररवारको आमथाक, सामामजक तथा सास्कृ मतक
अवस्था सधु ार गरी जीवनस्तर मामथ उठाउने उद्देश्य मिने र संस्थाको स्वीकृ त मवमनयम बमोमजम सदस्यको देहायका
व्यमििे मवमनयमको अमधनमा रही सदस्यता प्राप्त गना सक्नेछन् :–
(क) सस्ं था दतााको िामग मनवेदन मदने ब्यमिहरु र
(ख) संस्था दताा भईसके पमछ मवमनयमको दफा १० वमोमजम सदस्यताको िामग योग्यता पगु क
े ो व्यमिहरु ।

१०.

सदस्यर्ाको िावग योग्यर्ा :
सदस्यता प्रामप्तको िामग देहायमा उल्िेख भए बमोमजमको योग्यता पगु क
े ो व्यमि हुनु पनेछ ।
(क) नेपािी नागररकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरे को ।
(ख) सस्ं थाको काया क्षेत्र मभत्र बसोबास गरे को ।
(ग) संस्थाको सेवा उपभोग गना चाहने र संस्थामा मजम्मेवारी वहन गना स्वीकार गने व्यमि ।
(घ) सस्ं थाको मवमनयमको पािना गना मञ्जरु गने ।
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(ङ) प्रचमित काननू िे अयोग्य नठहररएको व्यमि ।
(च) संस्थाको स्वीकृ त मवमनयम बमोमजम सदस्यता शल्ू क बझु ाएको र शेयर खरीद गरे को व्यमि ।
(छ) फौजदारी अमभयोग निागेको
(ज) संस्थाको बचत नीमत बमोमजम क्षमता अनसु ार मनयममत बचत गने व्यमि ।
(झ) कृ मष पेशासगं आवद्ध भएको व्यमि ।
(ञ) समान प्रकृ मतको सोही मजल्िा मभत्रको अन्य सहकारी संस्थामा सदस्य नभएको व्यमि ।
सदस्यता प्राप्त गना चाहने व्यमििे तोमकएको ढाूँचामा उपरोि मववरण खोिी आवश्यकता अनसु ार सोको
प्रमाण सि
ं ग्न गरी मनवेदन पेश गरे पमछ आवश्यक जाूँचबझु गरी सच
ं ािक समममतको मनणाय बमोमजम
सदस्यता प्रदान गररनेछ ।
११.

प्रिेश शुल्क :
मवमनयमको दफा ९ अनसु ार मनवेदन स्वीकार भएको अवस्थामा मनवेदकिे प्रवेश शल्ु क रु. १००।– (पमछ मफताा नहुने
गरी) बझु ाउनु पनेछ ।

१२.

सदस्यर्ा कायम नरहने :
(१) देहायमा उल्िेख भएका अवस्थामा कुनै व्यमि वा संस्थाको सदस्यता कायम रहने छै न।
(१) तोमकएको अवमधमभत्र शेयरको परु ा रकम चि
ु ा नगरे मा ।
(२) सदस्यको मृत्यू भएमा ।
(३) मगज मवमग्रएको प्रमामणत भएमा ।
(४) नैमतक पतन हुने फौजदारी अमभयोग अदाितवाट प्रमामणत भई सजाय पाएमा ।
(५) राजीनामा स्वीकृ त भएमा ।
(६) सम्पणू ा शेयर हस्तान्तरण गरे मा ।
(७) मवमनयमको दफा १३ अनसु ार सदस्यतावाट मनरकासन भएमा ।
(८) संस्था मवघटन भएमा वा खारे जीमा परे मा ।
(९) साधारणसभाको मनणायिे संस्थाको उद्देश्य वा महत मवपरीत काया गरे को ठहर गरे मा ।
(१०) मवमनयमको दफा १० वमोमजम योग्यता नभएमा वा नरहेमा ।
(२) उपदफा (१) मा जेसक
ु ै कुरा िेमखएको भएता पमन कुनै सदस्यिे संस्थाबाट प्राप्त गरे को ऋण वा संस्थािाई
मतनाु पने बाूँकी बक्यौता भि
ु ानी गना बाूँकी रहेछ भने त्यस्तो सदस्यिे र त्यस्तो सदस्यको तफा बाट मधतो वा
जमानत बस्ने अरु कुनै सदस्यिे संस्थाको सदस्यताबाट राजीनामा गना पाउने छै न । रामजनामा स्वीकृ त
भईसके को रहेछ भने पमन मनजिे संस्थािाई मतनर’् पने दामयत्ववाट उन्ममु ि पाउनेछैन ।

१३. सदस्यर्ाबाट वनष्काशन :
(१) संचािक समममतिे छानवीन गरी एवं सफाईको मौका समेत मदई कुनै सदस्यिाइ मनम्न आधारमा बहुमतको
मनणायिे सदस्यताबाट मनरकाशन गना समकनेछ:–
(क) संस्थाको संचािन र प्रगमतमा हानी हुने कुनै मकमसमको काया गरे मा ।
(ख) संस्थाको स्वीकृ त नीमत मनयम वमखािाप काम गरे मा ।
(ग) संस्थाको प्रमतष्ठामा आूँच आउने खािको काया गरे मा ।
(घ) संस्थाको चि अचि सम्पमत्त महनाममना गरे को प्रमामणत भएमा ।
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(ङ) आफू आबद्ध रहेको समहु िे मनजिाई समहु बाट हटाउने वा मनजिाई सदस्यताबाट मनरकासन गने
मनणाय गरी समममत समक्ष गरे को मसफाररस सञ्चािक समममतिे स्वीकृ त गरे मा ।
(च) मवमनयममा व्यवस्था भएबमोमजम सदस्य हुन आवश्यक योग्यता नरहेमा ।
(२) उपदफा (१) वमोमजम कुनै सदस्यिाई संचािक समममतिे मनरकाशन गनाु अमघ सम्बमन्धत सदस्यिाई
आफूिाई िागेको आरोप सम्बन्धमा स्पष्टीकरण मदने र आरोपको खण्डन गने वा आवश्यक प्रमाण प्रस्ततु
गना बढीमा ३५ मदनको म्याद मदइनेछ ।
(३) छानमवनको क्रममा समममतको बहुमतको मनणायिे सम्बमन्धत सदस्यिाई मनिम्बन गरी संस्थाबाट कुनै खास
सेवा वा समु वधा उपिब्ध गना नपाउने गरी बढीमा एक वषा सम्मका िामग बन्देज िगाउन सक्नेछ ।
(४) उपदफा (१) र (२) अनसु ारको मनणायमा मचत्त नबझु मे ा सदस्यिे साधारण सभा समक्ष पनु रावेदन गना सक्नेछ
र साधारण सभाको बहुमतिे गरे को मनणाय अमन्तम हुनेछ ।
१४.

सदस्यर्ाबाट राजीनामा :
(१) कुनै सदस्यिाई सस्ं थाको सेवा तथा समु वधा आफूिाई आवश्यक छै न भन्ने िागेमा सदस्यताबाट राजीनामा
मदन सक्नेछ ।
तर, सदस्यता छाड्न चाहने सदस्यिे संस्थाबाट मिएको ऋण वा अन्य कुनै वाूँकी वक्यौता चि
ु ा गना बाूँकी
रहेको खण्डमा त्यस्तो सदस्य र त्यस्तो सदस्यको जमानत बस्ने कुनै पमन सदस्यिे रामजनामा मदन पाउने छै न ।
(२) सदस्य र त्यस्तो सदस्यको जमानत बस्ने सदस्यको रामजनामा स्वीकृ त भई सके को रहेछ भने पमन त्यस्तो
व्यमििे संस्थािाई मतनाु वझु ाउनपु ने दामयत्ववाट छुट पाउनेछैन ।
(३) सदस्यतावाट मदएको राजीनामा समममतबाट स्वीकृ त भई संस्थाको सदस्यताबाट हटेको
व्यमििे पनु ाः सदस्यता प्राप्त गना चाहेमा रामजनामा स्वीकृ त भएको मममतिे एक वषा पमछ मात्र पनु : रीतपवू क
ा
सस्ं थामा मनवेदन मदएमा पनु : सदस्यता प्राप्त गना सक्नेछ ।
(४) सदस्यिे सदस्यता छाड्नका िामग मिमखत रामजनामा आमथाक वषा समाप्त हुनु ३ ममहना अगावै समममतिाई
प्राप्त हुने गरी पेश गनाु पनेछ । यस्तो रामजनामा चािु आमथाक वषाको अमन्तम मदनको भोिीपल्ट देमख िागु हुने
गरी समममतिे स्वीकृ त गनेछ ।

१५.

सदस्यको काम, कर्ाव्य र ऄवधकार : सदस्यको काम, कतार अमधकार देहाय बमोमजम हुने छन :–
(क) एक सदस्य एक मतको मतामधकार प्रयोग गने ।
(ख) साधारण सभाबाट मनवाामचत भई संस्थाको व्यवस्थापनको नेतत्ृ व मिने वा सररक हुने ।
(ग) सस्ं थामा मनयममत रुपमा बचत गने र सोमा मनधााररत ब्याज प्राप्त गने ।
(घ) संस्थाको वचत तथा ऋण नीमतको आधारमा ऋण प्राप्त गने र सोको मकस्ताबन्दी रुपमा साूँवा तथा ब्याज
मनयममत रुपमा भि
ु ानी गदै जाने ।
(ङ) सदस्य एवं समहू को महतमा संचािकहरुिाई आवश्यक सल्िाह र सहयोग पयु ााउने ।
(च) संस्थाको साधारण सभामा सहभागी भई छिफिमा भाग मिने तथा संस्थाको गमतमवमधका वारे मा प्रश्न गने ।
(छ) साधारण सभाको मवमभन्न मवषयमा गररने मनणामा आफ्नो मतको प्रयोग गने ।
(ज) संस्थािे सदस्यका िामग संचािन गरे का समु वधाको उपभोग गने ।
(झ) सहकारीका प्रचमित काननू र सहकारीका सबामान्य मसद्धान्त बमोमजम संस्था नचिेको अवस्थामा
संस्थाको स्वीकृ त मवमनयम बमोमजम संस्था समु द्धकरणको अमभयानमा समक्रयता मिने ।

१६.

सदस्यको दावयत्ि :
(१) सदस्यको दामयत्व आफूिे मिएको शेयर रकमसम्म मात्र सीममत रहनेछ ।
(२) संस्थाको मवमनयमको पािना गनाु सम्पणू ा सदस्यहरुको दामयत्व हुनेछ ।
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१७.

सदस्यर्ाको दर्ाा वकर्ाि :
समममतिे सदस्यहरुको दताा मकताब अनसु चू ी–२ बमोमजमका कुराहरु उल्िेख हुने गरी खडा गनेछ । शेयर
सदस्यहरुको स्थायी ठे गाना, पेशा व्यवसाय, सम्पका फोन नम्बर, कारोवारको मववरण र सदस्यता मागको मनवेदन
तथा सदस्यता छाडेको अमभिेख अध्यावमधक गरी राख्नेछ । काया क्षेत्र मभत्र बसोबास गने वा अनमधकृ त व्यमििई
सदस्यता नमदइने र सदस्यता नमदई कारोवार गने प्रवृमतिाई मनरुत्सामहत बनाई संस्थाको ख्याती बढाउने प्रयास
समममतिे गनेछ ।
पररच्छे द — ४

शेयर पूँजू ी
१८.

शेयर पज
ू ी:
(१) संस्थाको कूि शेयर पूँजू ी रु. १०० ,०००।–एक िाख मात्र। - हुनेछ । संकमित शेयर पूँजू ीको रकम कुि
बचत मनक्षेप संग कमम्तमा १:१० को अनपु ातमा शेयर:बचत रहने व्यवस्था समममतिे ममिाउने छ।
(२) सस्ं थाको कूि सक
ु ै पमन शेयर खरीद गना
ं मित शेयर पूँजू ीको २०% नबढाई कुनै एक सदस्यिे जमतसक
सक्नेछन् ।
(३) संस्थािे सावाजमनक रुपमा मवज्ञापन गरी शेयर मवक्री गने छै न ।
(४) संस्थािे अको प्रारमम्भक सहकारी संस्थाको शेयर खररद गने छै न । तर सहकारीको मसद्धान्त बमोमजम
सहकारी संस्थाहरु वीच आपसी संमौता बमोमजम संयि
ु रुपमा कुनै कायाक्रम संचािन गना वा संस्थाको
हीतका िामग आमथाक कारोवार गना समकनेछ ।
(५) मजल्िा सहकारस् संघ र मजल्िा कृ मष सहकारी संघमा सदस्ता हुन सक्नेछ ।
(६) संस्थािे वामणज्य बैंक वा मवत्तीय संस्था वा अन्य कम्पनीको शेयर खररद गने छै न ।
तर, सहकारी बैंक, साना मकसान मवकास बैंक वा आफू सदस्य रहेको सहकारीका सघं हरुको शेयर खरीद गरी
सहकारीको मवकाशमा योगदान पयु ााउनेछ ।
(७) समममतिे संकमित पूँजू ीको आधारमा उपरोिानसु ारको कूि पूँजू ीमा साधारण सभाबाट अनमु ोदन गराउने
गरी पूँजू ी बृमद्ध गदै िान सक्नेछ । यसका िामग बद्ध
ु भमू ी नगरपामिकाको कायााियको स्वीकृ मत मिनेछ ।

१९.

शेयरको प्रमाणपत्र:
संस्थािे सदस्यहरुिाई शेयर खरीद गरे वापत अनसु चू ी–३ बमोमजम संस्थाको छाप िागेको र अमधकार प्राप्त
पदामधकारीको हस्ताक्षर भएको शेयर पत्र जारी गनेछ । शेयर प्रमाणपत्र हराएमा वा नामसएमा रु. २००।– मतरी सदस्यिे
अको प्रमाणपत्र प्राप्त गना सक्नेछन ।

२०.

शेयरको हस्र्ान्र्रण िा वफर्ाा :
(१) कुनै सदस्यको सदस्यता कायम नरहेमा मनजिे शेयर खरीद गरी सस्ं थामा िगानी गरे को रकम सस्ं थाको
चािु आमथाक वषाको महसावजाूँच पिात मनजिे पाउनु पने देमखएको रकम मफताा पाउनेछ । तर ब्याजको
महसाब नगदै मफताा माग भएमा अमघल्िो व्याज दामखिा मममतदेमख मफताा माग गदाा सम्मका व्याज मदन
संस्था बाध्य हुनेछैन ।
(२) संस्थािे कुनै सदस्यको मृत्यु भएमा वा मनको नहुने गरर बहुिाएको प्रमामणत भएमा, मनजको नाउमा रहेको र
सस्ं थावाट मनजिाई प्राप्त हुने हक मनजिे कुनै हकवािा मनोमनत गरे को रहेछ भने सो हकवािािाई र सो
हकवािा नभए प्रचमित काननु वमोमजमको हकवािाको प्रचमित काननु को अमधनमा रही नामसारी
गररमदनेछ ।
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पररच्छे द—५
बचत मनक्षेप संकिन, ऋण िगानी, ब्याजदर र तरिता सम्बन्धी व्यवस्था
२१.

बचर् वनिेप सक
ं िन :सस्ं थािे देहाय वमोमजमको वचत सदस्यहरुवाट सक
ं िन गना सक्नेछ :–
(१) सदस्यिे साधारण वचतको रुपमा सस्ं थाको सदस्यता प्राप्त गरे को मममत देमख सस्ं थामा आफूिे कबि
ु गरे को
वचत रकमको मकस्ताको भि
ु ानी मनयममत रुपमा गनापु नेछ । यस्तो मनयममत बचत मकस्ता अमग्रम रुपमा पमन
जम्मा गना समकनेछ ।
(२) सदस्यिे उपदफा (१) वमोमजम जम्मा गरे को रकम जनु सक
ु ै बेिा पमन मझक्न सक्नेछ र साधारण वचतमा
मदइने ब्याज सम्बन्धी व्यवस्था वचत तथा ऋण नीमतको अमधनमा रही समममतिे समय समयमा तोके
बमोमजम हुनेछ ।
(३) संस्थािे शेयर पूँजु ीको बढीमा १० गणु ा सम्म मात्र सदस्यहरुबाट बचत संकिन गनेछ ।
(४) संस्थािे सावाजमनक रुपमा मवज्ञापन गरी बचत मनक्षेप संकिन गने वा ऋण प्रवाह गने छै न ।
(५) सस्ं थािे बचत मनक्षेप सक
ं िन गने र कजाा प्रवाह गने काया आफ्नो सदस्यहरुका वीचमा मात्र सीममत रही
गने छ ।
६)
संस्थािे गैह्र सदस्यसंग वचत तथा ऋणको कारोवार गनेछैन ।
(७) संस्थािे सहकारी बैंक, साना मकसान मवकास बैंक र सहकारीका संघहरु वाहेक प्राकृ मतक
व्यमि संग मात्र बचत तथा ऋणको कारोवार गनेछ
(८) सामान्यतया कुनै सदस्यबाट एकमष्टू आवमधक वचत स्वीकार गदाा सस्ं थािे त्यस्ता सदस्यको शेयर र वचत
मनक्षेपको अनपु ात १:१० भन्दा बढी हुने छै न ।

२२. ऋण िगानी :
(१) कुनै सदस्यिे संस्थाबाट ऋण मिनु पदाा संस्थािे तोके को ऋण मनवेदन फारम भरी ऋण िगानी उपसमममत
समेतको मसफाररसमा ऋण प्रदान गनेछ।
(२) समममतिे सदस्यको सदस्यता, बचत मनक्षेप रकम , सदस्यहरुको जमानी वा अन्य स्वीकृ त मधतोको आधारमा
ऋण िगानी उपसमममत समेतको मसफाररशमा ऋण प्रदान गनेछ ।
(३) समममतिे वचत तथा ऋण िगानी नीमतको अधीनमा रही सदस्यिाई मनमित रकम सम्मको ऋण प्रदान गना
ऋण िगानी उपसमममतिाई अमधकार प्रत्यायोजन गना सक्नेछ ।
(४) संस्थािे कुनै एक सदस्यिाई संस्थाको प्राथममक पूँजु ीको २० प्रमतशतमा नघाई ऋण प्रदान गना सक्नेछ ।
सदस्यिे मिएको ऋणको साूँवा र ब्याज परु ै भि
ु ानी नगरे सम्म मनजिाई पनु : ऋण िगानी गने छै न ।
स्पष्टीकरण: प्राथममक पूँजू ी भन्नािे सस्ं थाको शेयर पूँजू ी तथा जगेडा कोषिाई सम्झनपु छा ।
(५) सस्ं थािे सदस्यिाई ऋण प्रदान गदाा प्रदान गररने ऋण रकमको कमम्तमा दोब्बर मल्ू य बराबरको जायजेथा
धरौटी राखी वा कुनै सदस्यको धन जमानीमा मात्र ऋण िगानी गनेछ ।
तर, संस्थािे औमचत्यताको आधारमा सामहू ीक जमानीमा ऋण िगानी गना बाधा परे को मामनने छै न ।
(६) सस्ं थािे जेथा मधतो राखी ऋण िगानी गदाा ऋण मिने सदस्यको आˆनै वा एका सगोिका पररवारका
सदस्यको नाममा रहेको जेथा मधतो नराखी अकााको जेथाको आधारमा मात्र ऋण िगानी गनेछैन ।
(७) सामान्यत: संस्थावाट एकै अवमधमा संस्थाका संचािक समममतका ४९ प्रमतशत भन्दा बढी
पदामधकारीहरुिे ऋण मिन सक्नेछैनन् ।
(८) सदस्यिे जनु उद्देश्यका िामग संस्थावाट ऋण मिएको हो सोही उद्देश्य प्रामप्तका िामग ऋणको उपयोग
गनापु नेछ ।
(९) संस्थािे आपना सदस्यको शेयर प्रमाण–पत्र वा अन्य कुनै सहकारी संस्थाको सदस्यको शेयर प्रमाण पत्र
मधतो जमानी राखी ऋण िगानी गनेछैन ।
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(१०) सस्ं थािे संचािक समममत, िेखा समममत तथा ऋण िगानी उप–समममतका पदामधकारीिे मिएको ऋणको
मववरण प्रत्येक ६ ममहनामा सम्बमन्धत कायााियमा पेश गनेछ ।
(११) समममतिे संस्था दताा हुदूँ ाका वखत आवेदक रहेका सदस्य वाहेक अन्य व्यमिको हकमा सदस्यको रुपमा
तीन ममहनासम्म संस्थामा मनयममत बचत गरे पमछ मात्र ऋण िगानी गनेछ ।
(१२) सस्ं थाका सचं ािक समममत, िेखा समममत तथा ऋण िगानी उप–समममतका पदामधकारीिे सस्ं थाबाट कजाा
मिएको भएमा उि कजााको भि
ु ानी गने भाखा नघाउन पाउने छै न । कुनै कारणबाट भाखा नाघ्न गएमा
यसरी भाखा नाघेको मममतिे ३ ममहना मभत्रमा पमन उि कजाािाई मनयममत नगराएमा मनज स्वत: उि
पदबाट मि
ु हुनेछ । यसरी ररि भएको पदमा मनज जनु प्रकृ या परू ा गरी उि पद पमू ता गररएको हो सोही
प्रकृ या परू ा गरी २ ममहना मभत्रमा अको पदामधकारी छनौट गररनेछ ।
(१३) ऋण िगानी प्रमक्रयामा सदस्य एवं पदामधकारी वीच अन्य कुनै मकमसमको मवभेद गररने छै न ।
(१४) मामथ जनु सक
ु ै कुरा िेमखएको भएता मपन कृ मष व्यवसाय वा कृ मष सम्बन्धी कायाको अिावा अन्य
मशषाकमा ऋण िगानी गररने छै न ।
२३.

ऋणको वकवसम :
साधारण सभािे अनमु ोदन गरे को ऋण नीमतको अधीनमा रही समममतिे समय-समयमा ऋणको मकमसम तोक्न
सक्नेछ ।

२४.

ऋण नोक्सानी कोषको व्यिस्था :
(१) सस्ं थाबाट प्रवामहत हुने ऋणिाई देहाय बमोमजम ३ वगामा मवभाजन गरी ऋण नोक्सानी कोषको व्यवस्था
गररनेछ ।
क्र.सं. ऋणको वगीकरण
१
असि ऋण
२
शक
ं ास्पद ऋण
३
खराव ऋण
(२)
(३)
(४)

२५.

भाखा नाघेको अवमध
भाखा ननाघेको
१ वषा सम्म भाखा नाघेको
१ वषा भन्दा बढी भाखा नाघेको

ऋण नोक्सानी कोषको व्यवस्था
१ प्रमतशत
३५ प्रमतशत
१०० प्रमतशत

सस्ं थािे उपदफा (१) मा उल्िेख भए बमोमजमको ऋणको बगीकरण र ऋण नोक्सानी कोषको व्यवस्था
गरर प्रत्येक वषा साउन ममहना मभत्र बद्ध
ु भमू ी नगरपामिकाको कायााियमा मववरण पेश गनेछ ।
संस्थािे आफना सदस्यको शेयर प्रमाण-पत्र वा अन्य कुनै सहकारी संस्थाको सदस्यको शेयर प्रमाण पत्र
मधतो जमानी राखी ऋण िगानी गनेछैन ।
समममतिे सस्ं था दताा हुदूँ ाका वखत आवेदक रहेका सदस्य वाहेक अन्य व्यमिको हकमा सदस्यको रुपमा तीन
ममहनासम्म संस्थामा मनयममत बचत गरे पमछ मात्र ऋण िगानी गनेछ ।

िचर् वनिेप र्था ऋण िगानीको रकममा ब्याज :
(१) संस्थािे बचतमा प्रदान गने ब्याज दर र ऋण िगानीमा मिने ब्याज दरको मनधाारण प्रचमित बजार दरको
आधारमा गनेछ ।
(२) संस्थािे बजारमा प्रचमित ब्याज दर भन्दा अस्वभामवक रुपिे बढी ब्याजमा बचत संकिन तथा ऋण
िगानीको कारोबार गनेछैन ।
(३) सस्ं थािे सदस्यको बचतमा मदने उछच ब्याज दर र ऋण िगानीमा मिने उछच ब्याज दरको अन्तर सामान्यतया
६ प्रमतशत भन्दा बढी हुनेछैन ।
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(४) समममतिे सदस्यको मवमभन्न उद्देश्यमि
ू क कायाक्रम संचािनाथा साधारण सभािे अनमु ोदन गरे अनरुु प ऋण
नीमतमा उल्िेख भए वमोमजम ऋणको मकमसममा ब्याज तोक्नेछ ।
(५) संस्थािे बचत, ऋण िगानी, ब्याज मनधाारण आमद मवषयहरुमा आवश्यक शता प्रमक्रया तथा कायामवमधहरु
वचत तथा ऋण नीमतमा व्यवस्था गनेछन।संस्थािे त्यस्तो वचत तथा ऋण नीमत साधारण सभाबाट अनमु ोदन
गराई िागु गनेछ ।
(६) संस्थािे साधारण सभाबाट अनमु ोमदत वचत तथा ऋण नीमत बद्ध
ु भमू ी नगर कायापामिकाको कायााियमा पेश
गनेछ ।
(७) सस्ं थािे मनधाारण गरे को ब्याज दरको मववरण प्रत्येक ६ ममहनामा सम्बमन्धत बद्ध
ु भमू ी नगर कायापामिकाको
कायााियमा पेश गनेछ ।
(९) सस्ं थािे व्याजदर पररवतान गरे मा सो को मववरण सस्ं थाको कायााियमा सबैिे देख्ने गरी सचू ना गनेछ ।
संस्थािे पररवमतात व्याजदर सम्बन्धी मववरण पररवतान भएको ७ मदन मभत्र बद्ध
ु भमू ी नगर कायाकपामिकाको
कायााियमा पेश गनेछ ।
(९) सस्ं थािे सदस्यहरुका बीच िाभाश
ं मबतरण प्रयोजनको िामग नगद पद्धमतमा ब्याज आय िेखा राख्नेछ ।
नगदमा प्राप्त नभएको ब्याजिाई पाउनु पने ब्याज महसावमा िेमख व्याज मल्ु तवी महसावमा जम्मा गनेछ ।
२६.

वििम्ब शुल्क :
(१) सदस्यिे संस्थावाट मिएको ऋणको साूँवा र व्याज तोमकएको अवमधमा नै वमोमजम भि
ु ानी गनापु नेछ ।
(२) सदस्यिे उपदफा (१) वमोमजम ऋणको साूँवा र व्याज भि
ु ानी नगरे मा
(क) मिएको कजााको मामसक रुपमा व्याज भि
ु ानीनगरे मा साधारण व्याजमा ६% अमतररि व्याज िाग्नेछ
।
(ख) भि
ु ानी गनाु पने शता मभत्रको मममतमा सावाूँ र ज भि
ु ानी नगरे मा साधारण व्याजमा ६ % अमतररि
व्याज िाग्ने छ ।
(३) उपदफा (२) मा उल्िेमखत भन्दा बढी अवमधको िामग ऋण नीमतमा उल्िेख भए बमोमजम मविम्ब शल्ु क
िाग्नेछ । तर ऋणीको आमथाक स्तर र अवस्था हेरी समममतिे तोके बमोमजम मविम्ब शल्ु क छुट मदन
सक्नेछ ।

२७. र्रिर्ा :
(१) संस्थािे कुि बचत रकमको कमम्तमा १० प्रमतशत रकम अमनवाया रुपमा तरिताको रुपमा राख्नेछ । यस
प्रयोजनको िामग नगद मौज्दात, आवमधक बचत र सरकारी ऋण पत्रमा गरे को िगानी एवं सहकारी बैंक र
साना मकसान मवकास बैंकमा राखेको मौज्दात िाई समेत तरि सम्पमत्त मामननेछ ।
(२) संस्थािे उपदफा (१) बमोमजमको तरिता रकम मध्ये कमम्तमा पाूँच (५) प्रमतशत नगद मौज्दात राख्नु
पनेछ ।
(३) संस्थािे तरिताको गणना गदाा प्रत्येक ममहनाको अमन्तम मदनिाई आधार मान्नेछ ।
(४) सस्ं थािे तरिता समेत खि
ु ेको कारोवार सम्वन्धी मववरण सस्ं थाको कायााियमा मामसक रुपमा प्रकाशन
गनेछ ।
(५) संस्थािे तरिता सम्बन्धी मववरण समेतको प्रमतवेदन बद्ध
ु भमू ी नगर कायापामिकाको कायााियमा प्रत्येक ६
ममहनामा पेश गनेछ ।
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पररच्छे द — ६
संस्थाको सभा र काया संचािन मवमध
२८.

प्रारवम्भक साधारण सभा :
(१) तदथा संचािक समममतिे संस्था दताा भएको मममतिे तीन ममहना मभत्र संस्थाको प्रारमम्भक साधारणसभा
सम्पन्न गनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोमजम समममतिे प्रारमम्भक साधारणसभा नबोिाएको अवस्थामा कुनै सदस्यिे प्रारमम्भक
साधारणसभा वोिाईमदन कायााियमा मनवेदन मदएमा वा त्यस्तो मनवेदन नमदएमा पमन रमजष्टारिे सहकारी ऐन,
मनयम अनसु ार प्रारमम्भक साधारणसभा बोिाउन सक्नेछ ।
(३) संस्थाको कूि सदस्य संख्याको ५१% प्रमतशत सदस्यहरुको उपमस्थमत भएमा प्रारमम्भक साधारण सभा
सचं ािन गना गणपरू क सख्ं या पगु क
े ो मामननेछ ।
(४) प्रारमम्भक साधारण सभािे देहायका कायाहरु गनेछ :—
(क) सभाको सभापमतको चयन गने ।
(ख) अमघल्िो मदनसम्मको संस्थाको काम कारवाहीको हर महसावको जानकारी मिने ।
(ग) सभामा पेश भएका प्रारमम्भक प्रमतवेदनमामथ छिफि गने र मनदेशन मदने ।
(घ) मवमनयममा भएको व्यवस्था बमोमजम बनेको मनवााचन समममतिे मवमनयममा उल्िेख भए बमोमजम
पदाबमध रहने गरी संचािक समममत र िेखा समममतको मनवााचन गने ।
(ङ) मवमनयममा तोमकए बमोमजमका अन्य कायाहरु गने ।

२९.

िावषाक साधारण सभा :
(१) सस्ं थाका सम्पणू ा शेयर सदस्य भएको एउटा साधारण सभा हुनेछ । प्रत्येक आमथाक वषा समाप्त भएको
मममतिे बढीमा ६ ममहना मभत्र संचािक समममतिे वामषाक साधारण सभा बोिाउने छ ।
(२) उप दफा (१) बमोमजम वामषाक साधारण सभा नबोिाईएको अवस्थामा कुनै सदस्यिे त्यस्तो सभा वोिाउन
रमजष्टार समक्ष मनवेदन मदएमा वा नमदएमा पमन उपदपा (१) मा तोमकएको म्याद समाप्त भएको मममतिे ३५
मदन मभत्र रमजष्टार वा मनजिे तोके को व्यमििे त्यस्तो सभा वोिाएमा संचािनमा चामहने सम्पणू ा सहयोग
एवं आमथाक दामयत्व संस्थाबाट होररने छ ।
(३) उपदफा (१) र उपदफा (२) बमोमजम वामषाक साधारण सभा बोिाउंदा सभा हुने स्थान, समय र मममत तथा
छिफिका मवषयहरु समेत खि
ु ेको मववरण कम्तीमा एक्काईस (२१) मदन अगावै सदस्यहरुिाई
सावाजमनक रुपमा सचू ना मदनपु ने कताव्य सच
ं ािक समममतिे मनवााह गनेछ । यस प्रकारको सचू ना सस्ं थािे
ओगटेको काया क्षेत्रका वडाको कमम्तमा एक सावाजमनक स्थानमा साधारण सभा हुनु भन्दा २१ मदन अमघ नै
टाूँस गरी सोको मचु ल्ु का समेत तयार गरी राख्नु पनेछ ।
(४) वामषाक साधारण सभाको गणपरू क संख्या त्यस्तो सभाको कुि सदस्य संख्याको २५ प्रमतशत वा १३
जनामा जनु बढी हुन्छ सोही संख्यामा सदस्यहरु उपमस्थत भएमा सभाको काम कारवाही शरुु हुनेछ ।
(५) पमहिो पटक गणपरू क सख्ं या नपगु ी दोश्रो पटक सभा बोिाउनु परे को अबस्थामा सदस्यहरुिाई कमम्तमा ७
मदनको अको सचू ना मदनु पनेछ । त्यसरी बोिाईएको सभाको गणपरु क संख्या कुि सदस्य संख्याको १५
प्रमतशत वा ११ जना जनु बढी हुन्छ, सोमह मामनने छ ।
(६) वामषाक साधारणसभाको सभापमतत्व समममतको अध्यक्षिे गनेछ। अध्यक्षको अनपु मस्थमा उपाध्यक्ष
उपमस्थत सदस्यहरुिे आफंू मध्ये वाट छानेको सदस्यिे सभाको सभापमतत्व गनेछ ।
(७) वामषाक साधारण सभामा छिफि गररने सवै मवषयहरु प्रस्तावको रुपमा पेश गनाु पनेछ र त्यस्तो प्रस्ताव
सभामा उपमस्थत सदस्यहरुको बहुमतबाट मनणाय गररने छ मत बरावर भएमा सभापमतिे मनणाायक मत
मदनेछ ।
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३०.

साधारण सभाको काम, कर्ाव्य र ऄवधकार :
(१) साधारण सभाका काम, कताव्य र अमधकार देहाय बमोमजम हुनेछन:–
(क) संचािक समममतका पदामधकारीिाई हटाउने वा समममत वा िेखा समममतको मवघटन गने ।
मनवााचन समममतिे संचािन गरे को मनवााचन कायाक्रमा सहभागी भई मनधााररत पदाबमधका
िामग संचािक समममत र िेखा समममतको मनवााचन गने ।
(ख) संचािक समममत तथा िेखा समममतको प्रमतवेदन उपर छिफि गरी मनदेशन मदने ।
(ग) सहकारी ऐन मनयम मवपररत नहुने गरी मवमनयम सश
ं ोधनको प्रस्ताव उपर छिफि गरी मनणाय गने ।
(घ) ममनाहा सम्वन्धी प्रस्ताव उपर छिफि र मनणाय गने ।
(ङ) वजेट उपर छिफि गरी पाररत गने ।
(च) सचं ािक समममतिे पेश गरे को वामषाक कायाक्रम उपर छिफि गरी स्वीकृ ती प्रदान गने । प्रगमत
प्रमतवेदन, वामषाक िेखापर मववरण पत्र र आमथाक मववरणहरुमा समीक्षा गने र पाररत गने ।
(छ) सदस्य मनरकाशन सम्वन्धमा समममतको मनणाय उपर पनु रावेदन सन्ु ने र मनणाय गने ।
(ज) वामषाक महसाव जांच गराउन िेखापररक्षक मनयमु ि गने र मनजको पाररश्रमम तोक्ने ।
(झ) मनयममत बचत, आवमधक वचत, ऋणको मकमसम र सोमा मवतरण गररने ब्याजको प्रमतशत
सम्बन्धमा छिफि गरी अनमु ोदन गने ।
(ञ) मवमनयम वमोमजम वचत कोष तथा सदस्यिे कारोवारमा गरे को योगदानका आधारमा संरक्षण पंमु ज
मफताा कोषबाट थप िाभांश मवतरण गना स्वीकृ मत मदने ।
(ट) संस्थािे मिन मदन सक्ने अमधकतम ऋण वा धरौटीको सीमा तोक्ने ।
(ठ) एक तह मामथको सहकारी संघको सदस्यता मिन मनदेशन मदने तथा के न्रीय वा मजल्िा संघको
प्रमतमनमधत्व गना प्रमतमनमध तोक्ने ।
(ड) संस्थाको आमथाक प्रशासन मवमनयम, कमाचारी प्रशासन मवमनयम तथा वचत तथा ऋण नीमत पाररत
वा अनमु ोदन गने तथा पररमाजान गने ।
(ढ) साधारण सभाको अध्यक्षिे पेश गने अन्य कुनै प्रस्ताव उपर मवचार गने ।
(ण) रमजष्टार वा मनजबाट अमधकार मधकारीिे संस्थामा गरे को मनररक्षण प्रमतवेदन उपर छिफि गने र
सचं ािकहरुिाई मनदेशन मदने ।
(त) अध्यक्ष रामजनामा स्वीकृ ती गने ।
(थ) संचािक समममतिाई मागादशान गने ।
(द) सस्ं थाको मवभाजन, एकीकरण, मवघटन सम्वन्धी मनणाय गने ।
(ध) संस्थाको मववामदत मवषयहरुमा आवश्य मनणाय मिने ।
(न) सस्ं था सचं ािनका िामग आवश्यक पने कमाचारीहरुको दरवन्दी स्वीकृ त गने वा थप घट गने ।
(२) साधारण सभाको मनणायहरु प्रमामणत गना संचािक समममतका एक जना संचािक र न्यनू तम २ जना शेयर
सदस्यहरु सभािे छनौट गनेछ । मनणाय पमु स्तका सरु मक्षत राख्नपु ने दामयत्व संस्थाका प्रबन्ध संचािक वा
अध्यक्ष स्वयं िे मजम्मा मिने व्यवस्था ममिाईने छ । मनणाय प्रमामणत गने काया सस्ं थाका अध्यक्ष को हुनेछ ।
(३) संस्था मबघटन, एकीकरण वा मबभाजन गनापु ने भएमा सहकारी ऐन, मनयम बमोमजमको प्रकृ या परु यााई
गररनेछ ।

३१.

विशेष साधारण सभा :
(१) संस्थाको मवशेष साधारण सभा देहायको अवस्थामा १५ मदनको सचू ना मदई संचािक समममतिे
बोिाउन सक्नेछ । सचू ना गने प्रमक्रया मनयममत साधारण सभामा अविम्बन गररनेछ:–
(क) संस्थाको महसाब जाूँचको मसिमसिामा िेखापररक्षकिे पयााप्त कारण देखाई संचािक
समममत समक्ष सझु ाव पेश गरे मा वा
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(ख)
(ग)

(२)
(३)
(४)
३२

सच
ं ािक सवमवर् :
(१)

(२)
(३)
(४)
(५)

(६)

३३.

िेखा समममतिे यथेष्ट कारण समेत खोिी समममतिाई मिमखत सझु ाव पेश गरे मा वा
कुनै संचािकिे उमचत कारण खोिी मवशेष साधारण सभा बोिाउन माूँग गरे को प्रस्ताव
समममतद्वारा पाररत भएमा वा
(घ) संस्थाको कूि सदस्यको १० प्रमतशत वा १० जना मध्ये जनु वढी हुन्छ सो संख्यािे
प्रयााप्त कारण देखाई सच
ं ािक समममत समक्ष मनवेदन मदएमा वा
मवशेष साधारण सभाका िामग गणपरू क संख्या कूि सदस्य संख्याको ............ प्रमतशत वा .......
जनामा जनु बढी हुन्छ सोही हुनेछ ।
मवशेष साधारण सभाको अध्यक्षता समममतको अध्यक्षिे , अध्यक्षको अनपु मस्थमतमा उपाध्यक्षिे
मनजको पमन अनपु मस्थमतमा उपमस्थत सदस्यहरुबाट छामनएका सदस्यिे गनेछन् ।
यो सभा जनु प्रयोजनका िामग डामकएको हो सोही मवषयमा मात्र छिफि गरी मनणाय गररनेछ ।

सस्ं थामा ९ वा ११ जना सच
ं ािकहरु रहेको एउटा सच
ं ािक समममत रहनेछ । सस्ं थाको कायाक्षेत्र ,
सदस्य संख्या र काराबारको आधारमा साधारण सभािे सञ्चािक समममतको संख्या मनधाारण
गनेछ । समममतमा एक जना अध्यक्ष , एक जना उपाध्यक्ष , एक जना समचब र कोषाध्यक्ष बाूँकी
सदस्य रहनेछन । शेयर सदस्यको आधारमा सम्म संचािक समममतको स्वरुप समावेशी बनाइनेछ ।
सदस्यहरुबाट समममतको मनवााचन तोमकए बमोमजम प्रजातामन्त्रक प्रमक्रया अनरुु प सम्पन्न गररनेछ ।
एउटै व्यमि िगातार एउटै पदमा दइु पा टक भन्दा बढी उम्मेदवार हुन पाउने छै न ।
एकाघर पररवारबाट एक भन्दा वढी व्यमि एकै अवमधमा संचािकको पदमा वहाि रहन पाउने
छै नन् ।
संस्थाको ऋणी सदस्यिे भाखा नाघेको ऋण चि
ु ा नगरे सम्म समममतको कुनै पदमा उम्मेदवार हुन
पाउने छै न ।
संचािकको पदावमध समाप्त हुनु अगावै नयाूँ संचािक समममतको मनवााचन गराउने दामयत्व मनवााह
नगरी पदाबमध गजु ारे को अवमध ३ ममहना मवमतसके को भए ती संचािकहरु नयाूँ संचािक समममत
र िेखा समममतको मनवााचनमा उम्मेदवार हुन पाउने छै नन् ।
भौगोमिक आधारमा गमठत यस सहकारी संस्थाको काया क्षेत्र मभत्र बसोबास नगरर अन्यत्र
बसोबास गना पगु क
े ा सदस्य स्वत: सदस्यका िामग समेत अयोग्य हुने भएकािे संचािक समममत
वा िेखा समममतको मनवााचनमा उम्मेदवार हुन पाउने छै नन् ।

सच
ं ािकहरुको पदािवध :
(१) संचािकहरुको पदावमध मनवाामचत भई शपथ गरे को मममतिे २ वषाको हुनेछ । संचािक समममत सम्बन्धी अन्य
व्यवस्था सहकारी ऐन को दफा ३० बमोमजम हुनेछ ।
(२) कुनै सचं ािकको पद कुनै कारणबाट ररि भएमा सो ररि पदको पमू ता साधारण सभावाट मनवााचन द्धारा मात्र
हुनेछ ।
(३) नयाूँ समममतको मनवााचन नभए सम्म समवककै समममतिे मवमनयममा व्यवस्था भए वमोमजम संस्थाको काया
सचं ािन गनेछ ।
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३४.

सवमवर्को बैठक :
(१) सस्ं थाको कायासचं ािनको िामग समममतको वैठक मनयममत रुपमा वस्नेछ । समममतको दईु बैठक बीच ४५
मदन भन्दा बढीको अन्तर हुनेछैन। अध्यक्ष स्वयं मिे वा अध्यक्षको मनदेशानसु ार तोमकएको मममत, स्थान र
समयमा प्रबन्धकिे समममतको वैठक बोिाउनेछ ।
(२) अध्यक्षिे बैठक को अध्यक्षता गनेछ । अध्यक्षको अनपु मस्थमतमा उपाध्यक्ष र मनजको पमन उपमस्थत
नभएको हकमा सदस्यहरुको बहुमतबाट छामनएको सदस्यिे अध्यक्षता गरी छिफिका मवषय मामथ
मनणाय गना सक्नेछ ।
(३) समममतका एकाउन्न प्रमतशत संचािकहरु वैठकमा उपमस्थत भए वैठक संचािनको िामग गणपरू क संख्या
पगु क
े ो मामननेछ ।
(४) समममतका कम्तीमा ४ जना सच
ं ािकहरुिे समममतको बैठक डाक्न अध्यक्षिाई मिमखत सचू ना गरे मा ७
मदन मभत्र समममतको बैठक बस्ने व्यवस्था गररनेछ ।

३५.

संचािकको पदमा िहाि रहन नसक्ने ऄिस्था :
देहायका अवस्थािा सलिलिको सच
ं ािक पद ररक्त भएको िालििेछ :–
(क) अध्यक्ष बाहेक अन्य पदामधकारीिे अध्यक्ष समक्ष मदएको रामजनामा स्वीकृ त भएमा र अध्यक्षको हकमा
साधारण सभािे मनजको रामजनामा स्वीकृ त गरे मा ।
(ख) मृत्यु भएमा ।
(ग) सस्ं थािाई जानकारी नमदई सस्ं थाको काया प्रकृ मतसूँग मेि खाने मनमज व्यापार सच
ं ािन गरे को प्रमामणत हुन
आएमा ।
(घ) मवमनयमको दफा १२, १३ र १४ बमोमजम सदस्यता समाप्त भएमा ।
(ङ) समममतको कुनै सदस्य सोही संस्थाको कमाचारी भई काम गरे मा ।
(च) मवना सचू ना िगातार ३ ममहना सम्म वैठकमा अनपु मस्थत भएमा ।
(छ) ६ ममहना भन्दा बढी अबमधका िामग मनरन्तर बस्ने गरी मवदेश गएमा ।
(ज) दफा २२ को उपदफा १३ अनसु ारको अवस्था मसजाना भएमा ।
(झ) कमपिवस्तु मजल्िा मभत्रकै समान प्रकृ मतको अन्य सहकारी संस्थाको सदस्य वा संचािक वा कुनै समममत
उपसमममतको पदामधकारी भएको प्रमामणत हुन आएमा ।
तर उपरोि (ग) वा (ज) बमोमजम संचािकको वारे मा मनणाय मिनु अमघ मनजिाई सफाईको मौका वा
उपरोि बमोमजमका मजम्मेवारी छाड्ने मनामसव मामफकको समय सीमा प्रदान गनाु पनेछ ।

३६.

सवमवर्को काम, कर्ाव्य र ऄवधकार :
सदस्यहरुको महतिाई ध्यानमा राखी समममतिे देहाय वमोमजमका कायाहरु गनेछ:–
(क) संस्थाको समग्र व्यवसाय गने।
(ख) मनधााररत मापदण्डका आधारमा सदस्यता मवस्तार गने वा खारे ज गने ।
(ग) संस्थाको स्वीकृ त मवमनयम एवं बचत र ऋण पररचािन मनदेमशकाको अमधनमा रही सहकारी बैंक, साना
मकसान मवकास बैंक वा आफू सदस्य रहेको सहकारीका संघबाट ऋण मिने ।
(घ) बचत र ऋण पररचािनका िामग वचत तथा ऋण मनदेमशका साधारण सभाबाट पाररत वा अनमु ोदन गराई
िागू गने ।
(ङ) कारोवारका हरमहसाव अध्यावमधक गरी गराई सोको मववरण प्रमामणत गने ।
(च) उपसमममतहरुको गठन र मवघटन गने ।
(छ) संस्थाको स्वीकृ त दरबन्दीमा योग्यताका आधारमा व्यवस्थापक िगायत अन्य कमाचारी छनौट गरी मनयमु ि
गने र कमाचारीहरुको तिब भत्ता एवं समु वधा मनधाारण गने ।
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३७.

सस्ं था संचािन सम्बन्धमा आवश्यक सम्पणू ा काननू ी कायाहरु गने र आवश्यकता अनसु ार काननू ी सेवा मिने
सम्बन्धी मनणाय गने ।
संस्थाको योजना र वामषाक बजेट साधारण सभामा स्वीकृ मतको िामग पेश गने ।
संचािक समममत र िेखा समममतका ररि पद पमू ता वा संचािकहरुको पदावमध समकनु अगावै नयाूँ समममत
मनवााचनको काया मनरपक्ष र स्वतन्त्र ढगं िे सम्पन्न गना तोमकए बमोमजम मनवााचन समममत गठन गने ।
मवमनयममा व्यवस्था भएका प्राबधान आधारमा प्रकृ यागत ढंगिे सभा बोिाउने र सभाको उमचत
व्यवस्थापन गने ।
साधारण सभािे मनदेश गरे का वा स्वीकृ त गरे का कामहरु गने ।
साधारण सभाको प्रत्यायोमजत अमधकारका आधारमा समयमै मनधााररत प्रमक्रया परु ा गरी गराई िेखा
परीक्षकको मनयमु ि गरी सस्ं थाको हरमहसाब िेखा परीक्षण गराउने ।
साधारण सभाको बैठकमा पेश गररने प्रमतवेदनहरु,बजेट तथा कायाक्रमहरु, नीमतका मस्यौदाहरु, महत्वपणू ा
मनणाय अनमु ोदन आमदको तयारी गने ।
सस्ं थाको व्यवस्थापन चस्ु त राख्न मवमिय मवश्ले षण र अनगु मनको िामग PEARSLS अनगु मन पद्धमतको
अविम्बन गने । यसका िामग संस्थाका संचािक, िेखा समममतका पदामधकारी र कमाचारी िाई
आवश्यकता अनसु ार तामिममा सहभामग गराउने व्यवस्था गने ।
पदामधकारी एवं कमाचारीको ज्ञान, सीप र काममा रुची बढाउन तामिम एवं अध्ययन भ्रमण को कायाक्रम
बनाउने साथै कमाचारीहरुका िामग Incentive Package को योजना बनाउने ।
काया सम्पादन तथा उपिमब्धको आधारमा पदामधकारी एवं कमाचारीहरुिाई परु स्कृ त गने कायाक्रम बनाउने
।
संचािक समममतका सदस्यहरुको मजम्मेवारी एवं कामको बाूँडफांड गने ।
संचािक समममतको एक सदस्यको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय ऋण िगानी उप समममत गठन गने, अन्य
सदस्यहरु शेयर सदस्यमध्ये बाट सके सम्म मवषय बस्तमु ा दखि राख्ने व्यमिहरु मनोनयन गने। यसै
आधारमा अन्य उपसमममतहरुको समेत मनमााण गने ।

संचािकहरुको काम, कर्ाव्य र ऄवधकार :
(१) अध्यक्षको काम,कताव्य र अमधकार देहायको बमोमजम हुनेछ:–
(क) समममतको वैठक तथा साधारण सभाको वैठकको अध्यक्षता गने।अध्यक्षता गने ।
(ख) साधारण सभाद्धारा स्वीकृ त वामषाक कायाक्रम तथा मनणाय र संचािक समममतका मनणायहरुको
कायाान्वयन गने गराउने ।
(ग) संस्थाको चि, अचि सम्पमत्तको रे खदेख, संरक्षण एवं उमचत प्रयोगको व्यवस्था ममिाउने ।
(घ) सचं ािकहरुिाई आ–आफ्नो मजम्मेवारी वहन गना गराउन सहयोग र समन्वय गने साथै आवश्यक
मनदेशन मदने ।
(ङ) संचािकका कुनै सदस्यिे मदएको राजीनामा उमचत आधारमा स्वीकृ त गने ।
(च ) सस्ं थाको काम कारवाहीको सम्वन्धमा आवश्यकता अनसु ार अन्य सघं , सस्ं था वा मनकायमा
संस्थाको तफा वाट प्रमतमनमधत्व गने गराउने ।
(छ) समममतको वैठक नवसेको अवस्थामा अपझाट कुनै काया गना आवश्यक भएको र तत्कािमा उि
काया नभए संस्थािाई हानी नोक्सानी हुने भएमा सो काया गरी वा गराई आगामी वैठकमा
अनमु ोदनको िामग पेश गने ।
(ज) साधारण सभा तथा समममतको वैठकमा कुनै मवषयमा मतदान भै मत वरावर भएमा मनणाायक मत
मदने ।
(झ) संस्थाको कुनै काम कारवाहीको सम्वन्धमा आवश्यकतानसु ार जांचवझु , मनरीक्षण गने, गराउने ।
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(ञ)
(ट)
(ठ)
(ड)

(२)

(३)

सस्ं थािाई नेतत्ृ व प्रदान गने र यसका िामग सदैव समक्रय रहने ।
संस्थाको महत तथा उद्देश्य प्रामप्तका िामग आवश्यक पहि गने ।
मवमनयमका व्यवस्थाहरुको पणू ा पािना गना गराउन तदारुकता देखाउने
सहकारीका मसद्धान्तहरु र सहकारी ऐन मनयम तथा सहकारी मवभागका मनदेशनहरुको पािना गने
गराउने ।
(ढ) संबमन्धत सहकारी कायााियको मनदेशन तथा सझु ावहरुको पािना गने गराउने साथै यस मवमनयम
बमोमजम मदनु पने सचू ना वा प्रमतवेदनहरु समयमानै पेश गने ।
(ण) सहकारी मवभाग वा सहकारी कायाािय वा सहकारीका सबं मन्धत सघं बाट गररने अनगु मन मनररक्षण
कायामा सहयोग गने एवं प्राप्त मनदेशन र सझु ावहरुका पािना गने गराउने ।
उपाध्यक्षको काम, कताव्य र अमधकार देहाय वमामजमको हुनेछ :–
(क) अध्यक्षको काममा सहयोग पयु ााउने ।
(ख) अध्यक्षिे मिमखत रुपमा प्रत्यायोमजत गरे का वा तोके का कायाहरु गने ।
(ग) अध्यक्षको अनपु मस्थमतमा अध्यक्ष गने सम्पणु ा कायाहरु गने ।
(घ) समममतको बैठकमा अन्य सदस्य सरह भाग मिने र मनणायमा मत मदने ।
(ङ) समममतको मनणाय अनसु ार तोमकएको मजम्मेवारी वहन गने ।
सदस्यको काम, कताव्य र अमधकार देहायका बमोमजम हुनेछ:–
(क) संचािक समममतको वैठकमा मनयममत रुपमा सहभागी हुने ।
(ख) सस्ं थाको महत र मवकास कायामा आवश्यक सहयोग पयु ााउने ।
(ग) मनणाय अनसु ार मवमभन्न उप समममतहरुमा रही तोमकएको मजम्मेवारी वहन गने ।
(घ) बैठकबाट गररने मनणायहरु संस्थाको हीतका िामग हुनु पने मवषयमा सजग रहने ।
(ड) सहकारीका सवामान्य मसद्धान्तहरु, सहकारी ऐन मनयम, संस्थाको स्वीकृ त मवमनयमाविी र अन्य
नीमतहरुको वमखािाप हुने गरी संस्था संचािन हुन नमदने ।
(च) सस्ं थासगं आवद्ध सम्पणू ा सदस्यहरुको प्रमतमनधीको रुपमा सदस्यहरुको महत प्रबद्धान हुने काम गने
गराउने ।

३८.

िेखा सवमवर् :
(१) साधारण सभाद्वारा मनवााचनको प्रमक्रयाबाट एकजना संयोजक र २ जना सदस्य भएको ३ जनाको
िेखा समममतको गठन हुनेछ ।
(२) सचं ािक समममतका अन्य पदामधकारीको िामग उम्मेदवार हुन आवश्यक पने योग्यता भएका शेयर
सदस्यहरु िेखा समममतको पदमा मनवाामचत हुन उम्मेदवार बन्न पाउने छन् ।

३९.

िेखा सवमवर्को बैठक :
िेखा समममतको वैठक कम्तीमा वषाको चार पटक बस्नेछ । बैठक बोिाउने अमधकार संयोजकिाई हुनेछ ।

४०.

िेखा सवमवर्को काम, कर्ाव्य र ऄवधकार :
(१) संस्थाको आन्तररक िेखा परीक्षण गने र समममतिाई सझु ाव मदने ।
(२) समममत र उपसमममतहरुिे गरे का काम कारवाही र खचा सस्ं थाको मवमनयम, सहकारी मसद्धान्त र मनयम
सम्मत छ छै न जाूँच गने ।
(३) संस्थाको कुनै काम कारवाहीबाट यसका सदस्यहरुिाई हानी नोक्सानी पग्ु ने अवस्था भएमा वा िेखा
परीक्षणको कायामा सचं ािक वा बाट उमचत सहयोग प्राप्त नभएमा वा सधु ारात्मक कदमहरु सस्ं थामा तरुु न्त
अविम्वन गनाु पने अवस्था देमखएमा मवशेष साधारण सभा बोिाउन समममत समक्ष अनरु ोध गने।
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(४) िेखा परीक्षण सम्वन्धी प्रमतवेदन साधारण सभा समक्ष अमनवाया रुपमा पेश गने ।
(५) िेखा समममतिे साधारण सभामा पेश गने प्रमतवेदनमा देहायका मववरण समेमटएको हुनेछ:
(क) समममतको बैठक बसेको संख्या ।
(ख) गत वषा मदइएको सझु ाव कायाान्वयनको अवस्था ।
(ग) अमघल्िो आमथाक वषा र प्रमतवेदन पेश गररने आ.व.को ति
ु नात्मक आमथाक मववरण
(घ) प्रमतवेदन गररने आमथाक वषाको मख्ु य मख्ु य आमथाक उपिब्धी एवं कारोवारका कमजोर पक्षहरु।
(ड) सहकारी मसद्धान्तहरु, सहकारी ऐन मनयमहरु एवं संस्थाको मवमनयमका ब्यबस्थाहरुको पािनाको
अवस्था ।
(च) संस्थाको स्वीकृ त बचत तथा ऋण नीमत एवं अन्य नीमतहरुको पािनाको अवस्था ।
(छ) कमाचारी व्यवस्थापनका सवि पक्षहरु र दबु ाि पक्षहरु।
(ज) संचािक समममतको काया प्रणािी र त्यसमा सधु ार गनाु पने पक्षहरु।
(झ) गत वषा सम्पन्न िेखापरीक्षणको गणु स्तर र सधु ारका सझु ावहरु
(ञ) सबं मन्धत सहकारी कायाािय वा आफ्नो सस्ं था आबद्ध रहेको सघं िे सस्ं थाको कारोवारको जाूँच वा
अनगु मन गदाा देमखएका कै मफयत, संचािकहरुिाई मदइएको मख्ु य मख्ु य सझु ावको मववरण तथा
पािनाको अवस्था ।
(ट) संस्था संचािनमा व्यवस्थापन पक्षको समग्र मल्ु यांकन
प्रभावकाररता,ममतव्यमयता,दक्षता,
मक्रयाशीिता,कमाचारीको मनोविको अवस्था,प्रभावकाररता आमद पक्षको मल्ु याकन गने।
४१. िेखा सवमवर्का पदावधकारीहरुको पदािवध :
िेखा समममतको पदावमध संचािक समममतको पदावमध सरह नै हुनेछ । नयाूँ समममतको गठन नहुञ्जेि सम्मका िामग
परु ानै समममतिे कामकाज चिाउनेछ । िेखा समममत िगातार पनु : १ पटक सम्म उही पदमा उम्मेदवार हुन पाउने छ ।
४२. ऋण िगानी उपसवमवर् :
(१) ऋण िगानी उपसमममतमा एक जना सयं ोजक समहत तीन जना सदस्यहरु रहनेछन् । समममतिे तोके को
समममतको एक जना संचािक संयोजक र बाूँकी दईु जना सदस्यहरु समममतिे शेयर सदस्यहरु मध्येबाट
मनोनयन गनेछ । साथै ऋण िगानी उपसमममतको समचवको मजम्मेवारी संस्थाका प्रबन्धक (व्यवस्थापक)
मा रहनेछ ।
(२) संस्थाको ऋणी सदस्यिे भाखा नाघेको ऋण चि
ु ा नगरे सम्म ऋण िगानी उपसमममतको पदमा मनोनयन
गररने छै न ।
(३) उपदफा (१) वमोमजम गठीत उपसमममतको पदावमध समममतको मनणाय बमोमजम हुनेछ ।
४३.

ऋण िगानी उपसवमवर्को बैठक :
ऋण िगानी उपसवमवर्को बैठक आवश्यकतानसु ार जनु सक
ु ै वेिा पमन बस्न सक्नेछ । संयोजकिे उपसमममतको
बैठक बोिाउनेछ ।

४४.

ऋण िगानी उपसवमवर्को काम, कर्ाव्य र ऄवधकार :
(१) साधारण सभाबाट पाररत वचत तथा ऋण मनदेमशका र समममतिे मदएको मनदेशनको अमधनमा रही
सदस्यहरुबाट पेश हुन आएका मनवेदन मामथ अध्ययन गरी ऋण मदन मनामसव देमखएमा ऋण प्रदान गना
समममतिाई मसफाररस गने । यसो गदाा सरु क्षणको अवस्था वारे मवमभन्न प्रमक्रया अविम्बन गरी जाूँच गने र
सरु मक्षत िगानीको स्पष्ट आधार उल्िेख गरी मनणाय मिने । यस्ता आधार अन्तगात सम्पमत्तको यथाथा
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(२)

(३)
(४)
(५)
(६)

मल्ू यांकन, स्थिगत अध्ययन र सजाममनका आधारमा प्रचमित बजारभाउ, मधतो रामखने सम्पमत्तमा
पाररवाररक मखचिो तथा मद्दु ा मामिा भए नभएको आमद मवषयमा एकीन गनेछ ।
सदस्यहरुवाट संस्थामा रहेको नगद मौज्दात भन्दा वढी ऋण माग भई मनवेदन पेश हुन आएमा नगद
मौज्दातको मस्थमत, सदस्यहरुको आवश्यकता, ऋणको प्रकृ मत, ऋणको रकम र मनवेदन मदएको मममत
आमदिाई ध्यानमा राखी ऋण मनवेदनमामथ प्राथममकता मनधाारण गरी मनणाय गनेछ ।
सदस्यवाट तोमकएको समयमा नै ऋण चि
ु ा भयो भएन मनयममत अनगु मन गने गराउने काम गनेछ ।
सदस्यद्धारा ऋणको सरु क्षण वापात रामखएका मधतोपत्रहरुको समय समयमा मनरीक्षण गनेछ ।
सदस्यिे आफूिे मिएको ऋण चि
ु ा गना मढिो वा अटेर गरे मा ऋण असि
ू ी प्रकृ या शरुु गने र काननु ी
कारवाहीको िामग समममत समक्ष समयमै पेश गनेछ र मनणाय भए बमोमजम गनेछ ।
उपसमममतको आफ्नो काम कारवाही सम्बन्धी प्रमतवेदन समममत समक्ष पेश गने ।

४५. वशिा उपसवमवर् :
(१) मशक्षा उपसमममतमा एक जना सं योजक समहत तीन जना सदस्यहरु रहनेछन।् समममतिे तोके को समममतको
एक जना संचािक संयोजक र अन्य दईु जना सदस्यहरु समममतिे मनोनयन गनेछ ।
(२) संस्थाको ऋणी सदस्यिे भाखा नाघेको ऋण चि
ु ा नगरे सम्म मशक्षा उपसमममतको कुनै पदमा मनोनयन गररने
छै न ।
(३) उपदफा (१) वमोमजम गठीत उपसमममतको पदावमध समममतिे तोके बमोमजम हुनेछ ।
४६.

वशिा उपसवमवर्को बैठक :
मशक्षा उपसममतको बैठक आवश्यकतानसु ार जनु सक
ु ै वेिा बस्न सक्नेछ । संयोजकिे उपसमममतको बैठक
बोिाउनेछ ।

४७.

वशिा उपसवमवर्को काम, कर्ाव्य र ऄवधकार :
(१) सहकारीको अवधारणा, सहकारीका मल्ू य मान्यता र मसद्धान्तका सम्बन्धमा सदस्यहरुिाई ज्ञान मदिाउनका
िामग कृ मष सहकारी सम्वन्धी तामिम, अन्तमक्राया, गोष्ठी, सेममनारको आयोजना गने ।
(२) संस्थाको सदस्य र गैर सदस्यहरुका वीचको भेदको वारे मा सदस्यिाई जानकारी मदने ।
(३) सस्ं थामा सके सम्म नयाूँ सदस्यहरु सामेि गराउन प्रयत्नशीि रहने ।
(४) उपसमममतको आफ्नो काम कारवाही सम्बन्धी प्रमतवेदन समममत समक्ष पेश गने ।
(५) कृ मष क्षेत्रमा मवकास भएको नयाूँ प्रणािी, आधमु नकीकरण प्रमवमधबाट कृ मष उत्पादन बेमौसमी तरकारी
खेती र कृ मष व्यवसाय सम्बन्धी मशक्षाको योजना तयार गने र आवश्यकता अनसु ार स्रोतको व्यवस्थापन
गरी कायाान्वयन गने ।

४८. समूह गठन :
संस्थािे आफ्नो काया संचािनिाई सहज बनाउनका िामग संस्थाका सदस्यहरुिाई मवमभन्न समहू ,
उपसमहू गठन गरी पररचािन गना सक्नेछ । समहू , उपसमहू गठन तथा सञ्चािन सम्बमन्ध व्यवस्था गनााको
िामग सहकारी मसद्धान्त, सहकारी ऐन, सहकारी मनयम र यो मवमनयमको प्रमतकुि नहुने गरी संस्थाको
साधारण सभािे आवश्यक कायामवमध तजमाु ा गरी िागु गनेछ ।
पररच्छे द –७
वित्तीय व्यिस्था
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४९. संस्थािे राख्नु पने बहीखार्ा एिं दर्ाा वकर्ाि :
सस्ं थािे देहाय वमोमजमको वही खाता तथा दताा मकताव राख्नेछ:–
(क) मवमनयमको दफा १७ (अनसु चू ी–२) बमोमजमको सदस्य दताा मकताब,
(ख) प्रारमम्भक साधारणसभा, वामषाक साधारणसभा, मवशेष साधारणसभा, समममत, िेखा समममत र
उपसमममतहरुको छुट्टाछुट्टै मनणाय पमु स्तकाहरु ,
(ग) नगद बहीखाता ,
(घ) सस्ं थािे अरु कुनै व्यमि वा सघं सस्ं था सगं कुनै कारोवार गरे का भए सो कारोवार देखाउने मकताब,
(ङ) शेयर दताा मकताब,
(च) ऋण िेनदेन गरे को दताा मकताब,
(छ) बेरुजू एवं सम्परीक्षण मकताब
(ज) व्यमिगत, खाता
(झ) सदस्यहरुको व्यमिगत बचत खाता
(ञ) मजन्सी दताा मकताब,
(ट) आम्दानी, खचा, सम्पमत्त र दामयत्व देमखने खाताहरु,
(ठ) समय–समयमा समममतिे तोमकमदएको अन्य अमभिेख एवं खाताहरु ।
५०.

कोषको व्यिस्था :
(१) सस्ं थाको एउटा छुटै कोष हुनेछ र सो कोषमा देहायका रकमहरु रहनेछन् :
(क) शेयर िगायत संस्थािे आजान गरे का सवै मकमसमका आम्दानी,
(ख) नेपाि सरकार वा गैरसरकारी सघं सस्ं थाबाट प्राप्त अनदु ान रकम,
(ग) मवदेशी सरकार वा अन्तररामरिय दातृ संघ संस्थावाट अनदु ानको रकम,
(घ) संस्थािे शेयर मवक्री गरे वापत प्राप्त रकम, मनयममत वचत र सदस्यता वापत प्राप्त शल्ु कहरु ।
(ङ) अन्य श्रोतवाट प्राप्त रकम ।
(२) उपदफा (१) वमोमजमको कोषको रकम मवमनयममा व्यवस्था भए बमोमजम खचा गररनेछ ।
(३) संस्थािे मवदेशी सरकार वा अन्तराामरि्रय गैरसरकारी संघ संस्थावाट ऋण रकम प्राप्त गनाु अमघ नेपाि
सरकारको पवू ा स्वीकृ ती मिनेछ ।
(४) उपदफा (१) वमोमजम संस्थािाई प्राप्त हुने सवै प्रकारको रकम समममतिे मनणाय गरे को कुनै वैंकमा संस्थाको
नाममा आवश्यक खाता (चल्ती, वचत, मद्दु ती) खोिी जम्मा गररनेछ ।
(५) उपदफा (१) वमोमजमको कोषको खाताको संचािन समममतको अध्यक्ष र प्रबन्धक संचािक वा
व्यवस्थापकको को संयि
ु दस्तखतवाट हुनेछ । कोषको सम्पणू ा मजम्मा खाता संचािकहरुमा रहनेछ ।
कोषबाट रकम ममmक्दा संस्थाको स्वीकृ त मवमनयम बमोमजम स्पष्ट मनणाय भएको कामका िामग हुनपु दाछ ।
रकम चिनमा ल्याउने आधारहरु काननू सम्मत हुनपु नेछ । संस्थाको सम्पमत व्यमिगत प्रयोजन मझक्न वा
प्रयोग गररएको पाइएमा अमख्तयार दरुु पयोग गरे को मामननेछ ।

५१. जगेडा कोष :
सस्ं थाको जगेडा कोषमा देहाय वमोमजमको रकम रहनेछ:–
(क) प्रत्येक आमथाक वषामा संस्थािे गरे को कारोवारको महसाव जांच भएपमछ खदु बचतवाट छुट्याइएको
कम्तीमा २५ प्रमतशत रकम,
(ख) पूँजू ीगत अनदु ान,
(ग) अन्य कुनै प्रकारिे यस कोषमा जाने रकम ।
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५२. खुद िचर्को बाडफाड :
(१) खदु बचतको २५% रकम जगेडा कोषमा छुट्याई बाूँकी रहन आएको रकमिाई शत प्रमतशत (१००%)
मानी देहाय वमोमजमको प्रमतशतको रकम देहाय वमोमजमका कोषहरुमा जम्मा गररनेछ :–
(क) शेयर िाभाूँस कोष
२०%
(ख) संरमक्षत पूँजू ी मफताा कोष
२५%
(ग) कमाचारी वोनस कोष
१०%
(घ) घाटा पमू ता कोष
१०%
(ङ) सहकारी मशक्षा/कृ मष मशक्षा र तामिम कोष
१५%
(च) संस्था मवकास कोष
२०%
१००%
(२) शेयर िाभाूँश कोषबाट सदस्यहरुिाई िाभांश मवतरण गदाा शेयर पूँजू ीको १५% भन्दा बढी हुने गरी मवतरण
गररनेछैन ।
(३) कमाचारी बोनस कोषवाट कमाचारीहरिाई वोनस मवतरण गदाा तीन (३) ममहनाको तिव बरावर भन्दा बढी
हुने गरर मवतरण गररनेछैन ।
(४) शेयर िाभाूँश कोष, सरं मक्षतपूँजू ीकोष र कमाचारी बोनस कोषबाट रकम मवतरण भई बाूँकी हुन आउने रकम
जगेडा कोषमा जम्मा गररनेछ ।
५३.

कोषको सुरिा :
(१) समममतिे व्यवस्थापको मजम्मामा रहने भमन तोके को कोषको रकम रहनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा उल्िेमखत अवस्था वाहेक सस्ं थाको रकम समममतिे कुनै बैंकमा सस्ं थाको नाममा खाता
खोिी जम्मा गनेछ ।
(३) कोषको सरु क्षाको िामग संस्थािे प्रचमित काननु वमोमजम स्थामपत बीमा कम्पनीमा आवश्यकतानसु ार
सदस्यहरुको शेयर, बचत र ऋण िगानी जस्ता रकमको सरु क्षण का िामग बीमा गना सक्नेछ ।

५४.

कोषको उपयोग :
कोषको उपयोग मनम्नानसु ार गना समकनेछ ।
(क) मवमनयममा उल्िेख भए बमोमजम संस्थाको स्वीकृ त योजना अनसु ार कायााक्रम वा व्यवसाय संचािन गने ।
(ख) स्वीकृ त योजना अनसु ारको काया गनाको िामग आवश्यक मस्थर सम्पमत्त खररद गने ।
(ग) कुनै सहकारी संघ
(घ) ऋणपत्र खररद गने ।

५५. सदस्यहरुको सूचना पाउने ऄवधकार:
संस्थाका कुनै सदस्यिे आमथाक अवस्था र कुनै अमक
ु कारोवारका वारे मा जानकारी माग गरे मा उपिब्ध गराउनु
सच
ं ािक र व्यवस्थापकको कताव्य हुनेछ। अन्य सदस्यहरुको व्यमिगत खाता काननू बमोमजम बाहेक गोप्य रामखनेछ
। संस्थाको अनगु मन गना अमख्तयारी पाएको मनकाय वा कमाचारीिे संस्थाका सबै कारोवार जाूँच गदाा एवं थप
मववरण माग गरी संस्थाको गमतमवमध मामथ मनगरानी राख्दा संचािक एवं कमाचारीहरुिे सहयोग पयु ााउने छन् ।
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पररच्छे द – ८
व्यिस्थापन
५६.व्यिस्थापन :
(१) समममतिे संस्थाको व्यवस्थापन पक्षिाई ा स्वस्थ एवं प्रभावकारी रुपमा अमघ बढाउनका िामग व्यवस्थापक
एवं अन्य कमाचारीहरुको योग्यता , छनौट, मनयमु ि, तिब मनधाारण र अन्य समु वधाहरु र सरुवा बढुवा
सम्बन्धी व्यवस्था संस्थाको प्रशासमनक मवमनयम साधारण सभाबाट अनमु ोदन गराई िागू गनेछ ।
(२) उपदफा (१) वमोमजम व्यवस्थापक मनयमु ि हुन नसके मा समममतिे सस्ं थाको कुनै सच
ं ािकिाई प्रबन्धकीय
कमाचारीको रुपमा काया गने गरर तोक्न सक्नेछ ।
५७. व्यिस्थापकको काम, कर्ाव्य र ऄवधकार :
(क) संस्थाको आमथाक तथा प्रशासमनक कायाको पणू ा मजम्मेवारी बहन गरी कोषाध्यक्षिाई सहयोग गने,
(ख) संस्थाको सदस्यता आवेदन फारमहरु संकिन एवं मवतरण तयार गरी समममतमा प्रस्ततु गने र आवश्यक
सचू नाहरु उपिब्ध गराउने,
(ग) साधारणसभा, समममतका सवै बैठकहरुमा भाग मिने र मनणाय मिने कामका िामग सदस्यहरुिाई आवश्यक
सचू ना उपिब्ध गराउने,
(घ) वामषाक योजना सतथा बजेट तयार गरी समममत समक्ष पेश गने,
(ङ) समममत र साधारणसभाका बैठकहरुको मवषय समू च तयार गने,
(च) सस्ं थाका सदस्यहरुिाई शैमक्षक एवं तामिम कायाक्रमहरुको योजना बनाई मशक्षा उपसमममत माफा त सच
ं ािन
गना सहयोग पयु ााउने,
(छ) सस्ं थाका सवै कमाचारीहरुको कामकारवाहीहरु सचु ारु रुपमा सच
ं ािन गराउने र कमाचारी बीच समन्वय गने,
(ज) समममतिे तोके का कामहरु गने गराउने,
(झ) समममतप्रमत उत्तरदायी हुन,े
(ञ) जनसम्पका का अन्य कायाहरु गने, गराउने ।
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पररच्छे द – ९
मवमवध
५८. िेखापरीिण संबन्धी व्यिस्था :
(१) संस्थािे प्रत्येक वषाको महसाब–मकताबको िेखापरीक्षण आमथाक वषा समाप्त भएको मममतिे तीन ममहना
मभत्र साधारण सभािे मनयि
ु गरे का रमजष्टडा िेखापरीक्षकबाट गराई सक्नेछ ।
(२) िेखापरीक्षकिे आफ्ननो प्रमतवेदन वामषाक साधारण सभामा स्वयं प्रस्ततु गनेछ । त्यस्तो सम्भावना नभए
कोषाध्यक्ष वा व्यवस्थापकिे प्रस्ततु गनेछ ।
(३) िेखापरीक्षकको पाररश्रममक साधारण सभािे तोके वमोमजम हुनेछ ।
(४) एउटै िेखापरीक्षकिाई िगातार मतन पटक भन्दा बढी मनयमु ि गररने छै न ।
(५) साधारण सभािे िेखापरीक्षक मनयि
ु गदाा बद्ध
ु भमू ी नगरपामिकाको सचू ीकृ त मिस्टमा रहेको िेखा
परीक्षक मात्र गने हाि िेखा परीक्षणको िामग साधारणसभाबाट भएको मनणाय बमोमजम मनयमु ि गरे को
िेखा परीक्षक मनयमु िको जानकारी फाराम बमोमजम नगरपामिकामा कमम्तमा २ हप्ता अगावै जानकारी हुनु
पनेछ । स्वीकृ त जानकारी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोमकए बमोमजम हुनेछ ।
(६) साधारण सभािे िेखापररक्षको मनयमु ि र मनजको पाररश्रममक तोक्ने अमधकर संचािक समममतिाई मदन
सक्नेछ ।
(७) िेखापररक्षको प्रमतवेदनमा अन्य कुराको अमतररि देहायका मववरण समेत समामवष्ट भएको हुनेछ :
(क) संस्थाका पदामधकारी वा कमाचारीिे सहकारीको मल्ू य मान्यता र मसद्धान्त एवं प्रचमित सहकारी
काननू को पािना गरे का छन छै नन् ।
(ख) संस्थाका पदामधकारी वा कमाचारीिे संस्थाको मवमनयम र साधारण सभाबाट स्वीकृ त मनमत तथा
मनदेमशकाहरुको पािना गरे का छन छै नन् ।
(ग)
िेखापररक्षक मनयमु िमा सहममत मददं ा बद्ध
ु भमू ी नगरकाया पामिकाको कायाािय (कआमथाक
मवकास तथा सहकारी शाखा) िे मदएको मनदेशन बमोमजमका मवषयहरुमा संमक्षप्त मटप्पणी ।
(घ) मवशेष गरी प्रमतवेदनमा बचत कतााको बचतको सरु क्षणको अवस्था के छ िगानीहरु प्रयाप्त
सरु क्षणको आधारमा गररएको छ छै न, बाट फजि
ु खचा रोक्ने तफा के कस्ता प्रयासहरु भएका छन
वा छै नन् ।
(ङ) संस्थाका पदामधकारी एवं कमाचारीहरुिे मिएको ऋण र पेश्कीका वारे मा मिएको अक
ं , रकम मददं ा
अविम्बन गररएको प्रमक्रया, ऋणको भाखा नाघे ननाघेको र साूँवा व्याज समयमै मतरे नमतरे को
मववरण, पेश्की मिनक
ु ो प्रयोजन, आमथाक अनश
ु ासन आमद ।
(८) िेखापररक्षकको प्रमतवेदनमा उपरोि मववरण समावेश नभएमा साधारण सभा व संबमन्धत नगरपामिकाको
कायााियिे अको िेखापररक्षक मनयि
ु गना मनदेश गना सक्नेछ वा त्यस्ता िेखापररक्षकिाई त्यस सस्ं थाको
आगामी वषाहरुको िेखापररक्षण गना अनमु ामत नमदन सक्नेछ ।
५९. शपथ ग्रहण :
संचािक समममत र िेखा समममतका पदामधकारीहरुिे तोमकए बमोमजम शपथ मिनपु नेछ । शपथ ग्रहण अनसु मू च–४
मा तोमकएको ढाूँचा बमोमजम हुनेछ ।
६०. िाँकी बक्यौर्ा ऄसूि उपर गने :
सदस्यिे संस्थावाट मिएको ऋण चि
ु ा नगरे मा बाूँकी ऋण रकम, सोमा िाग्ने व्याज र मवि शल्ु क समेत मनजको
घर–घराना (जायजेथा) बाट सहकारी ऐन मनयममा तोमकए बमोमजमको कायामवमध अपनाई सस्ं थािे असि
ू उपर
गनेछ । संस्थािे रकम असि
ू उपर गदाा िाग्ने वा िागेको सम्पणू ा खचाको रकम समेत सम्वमन्धत ऋणी सदस्यबाट नै
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असि
ू उपर गररनेछ । असि
ू उपरको कायावाही गदाा मििाम बढाबढबाट उठे को रकम संस्थाको दामयत्व फरफारक
गरी बाूँकी रहन आएको रकम संबमन्धत सदस्यिाई मफताा गररनेछ ।
६१. ऋण वमनाहा :
संस्थािे असि
ु उपर गनापु ने ऋण वा अरु कुनै रकम ममनाहा गनापु दाा पयााप्त कारणहरु समहत संचािक समममतिे
मनणाय गरी साधारण सभामा स्वीकृ मतका िामग पेश गना सक्नेछ । साधारण सभामा उपमस्थत सदस्यहरुको दईु मतहाई
वहुमतको मनणायवाट मात्र यस्तो मनणाय कायाान्वयन हुन सक्नेछ ।
६२. हकिािाको मनोनयन :
(१) सदस्यिे हकवािा मनोनीत गदाा कम्तीमा दईु जना संस्थाको सदस्यहरुको रोहबरमा मिखत तयार गरी
गनापु नेछ र त्यस्तो मिखतमा मनोनीत गने सदस्य र साक्ष
ं ीहरु समेतको सहीछाप गरे को हुनपु नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोमजम हकवािा मनोनीत गने सदस्यिे एकभन्दा बढी शेयर नमिएको अवस्थामा एउटा
व्यमििाई मात्र हकवािा मनोनीत गनाु पनेछ । यस सम्बन्धीत अन्य व्यवस्था प्रचमित काननू बमोमजम
(३) कुनै सदस्यिे उपदफा (२) को अमधनमा रही एकजना भन्दा बढी व्यमििाई मनोमनत गरे कोमा त्यस्ता प्रत्येक
व्यमििाई हस्तान्तरण हुने शेयर र हकको दामासाही स्पष्ट रुपिे मिखतमा खि
ु ाउनु पनेछ । अन्यथा प्रचमित
काननु अनसु ार हुनेछ ।
६३. हक दािी िा नामसारी :
(१) कुनै सदस्यको मृत्यु भएमा मनजको नाममा रहेको शेयर र सस्ं थाबाट मनजिाई प्राप्त हुने कुनै प्रकारको हक
मवमनयमको दफा ६२ बमोमजम मनोनीत गरे को कुनै हकवािा भए सो हकवािा र त्यस्तो हकवािा नभए
प्रचमित काननू बमोमजमको हकवािाको नाममा नामसारी गना समकनेछ ।
तर, त्यस्तो हकवािा सस्ं थाको सदस्यता प्राप्त गनाका िामग मवमनयममा तोमकएको योग्यता नभएमा
सदस्यको मृत्यु भएको मममतिे ६ ममहना मभत्र सदस्यताको िामग योग्य अरु कुनै हकवािाको नाममा
नामसारी गरी पाउूँ भनी दरखास्त मदन सक्नेछ र सस्ं थािे सो हकवािाको नाममा नामसारी गरी मदन सक्नेछ
।
(२) उपदफा (१) बमोमजम मृत सदस्यको हक हकवािािे नामसारी गराई मिन नचाहेमा संस्थािे मनजिे पाउने
शेयर र बचत रकम त्यस्तो हकवािािाई मफताा गररमदनेछ ।
(३) उपदफा (१) र (२) मा जनु सक
ु ै कुरा िेमखएको भएता पमन मृत सदस्यको हकवािा नावािक रहेमा वा
मनजको मानमसक सन्ति
ु न ठीक नरहेमा मृत सदस्यिे पाउने सम्पणू ा रकम कम्तीमा दईु जना साक्षीको
रोहवरमा त्यस्तो हकवािाको संरक्षक मफताा गररनेछ ।
६४. वनिााचन सबं न्धी व्यबस्था:
(१) संस्थाको मवमनयमको अधीनमा रही संचािक समममत र िेखा सपु रीवेक्षण समममतको मनवााचन गना संचािक
समममतिे एउटा समनवााचन समममत गठन गनेछ ।
(२) समममतिे मनणाय गरी तोके को एक सामामजक वा बौमद्धक रुपिे प्रमतमष्ठत स्थानीय व्यमि वा सहकारीको
क्षेत्रमा अनभु व हामसि गरे को संयोजकत्वमा संस्थाको सदस्यहरु मध्ये एकजना सदस्य (मनवााचनमा उम्मेदवार
नहुने) र बद्ध
ु ममू ी नगरपामिकाको कायााियको सहकारी शाखाको एक जना कमाचारी प्रमतमनमध रहने गरी
जम्मा तीन सदस्य भएको मनवााचन समममत गठन गनेछ । नगरपामिकाको कायााियिे प्रमतमनमध खटाउन
नसके मा वा नखटाएमा सो ठाूँउमा रहेका मवधािय, सरकारी कायाािय, वा स्थानीय मनकायका कमाचारी वा
काननू व्यवसायी िाई सदस्यका रुपमा तोमकने छ ।
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(३)

मनवााचन समममतिे उपदफा (१) मा उल्िेमखत पदामधकारीहरुको मनवााचन प्रजातामन्त्रक प्रमक्रया बाट सम्पन्न
गनेछ ।
(४) मनवााचन समममतिे मनवााचन प्रमक्रया अन्तगात प्रकाशन गरे का मनवााचन कायाक्रम, सदस्यहरुिाई गरे को सावाजमनक
सचू ना, मनणायहरु, प्रयोगमा ल्याएका मवमभन्न कागजात एवं मनोनयन फारम साथ उम्मेदवारिे पेशगरे का
आवश्यक प्रमाणहरु सील्ड गरी सरु मक्षत साथ राख्ने मजम्मेवारी नयाूँ मनवाामचत सच
ं ािक समममतको हुनेछ ।
(५) मनवााचन समममतिे मनवाामचत पदामधकारीिाई मनधााररत ढाूँचामा प्रमाणपत्र प्रदान गनेछ र सपथ ग्रहण गराउने छ ।
(६) मनवााचन समममतिाई आफ्नो काम सम्पन्न गना गराउन समममत र संस्थाको कायाािय र संस्थाको कायााियिे
व्यवस्थापनिे सधन श्रोत र आवश्यक जनशमि उपिब्ध गराउनेछ ।
६५. सवमवर्का सदस्य ऄिैर्वनक हुने :
सच
ं ािक समममत एवं अन्य समममत वा उप समममतका पदामधकारी िगायत सदस्यहरु अवैतमनक हुनेछन् । तर,
संचािक सदस्य मध्ये कसैिे प्रबन्ध संचािकका रुपमा काया गरी साधारण सभािे तोके बमोमजमको समु वधा मिन
यो दफािे बाधा पयु ााएको मामनने छै न ।
६६. अवथाक िषा :
(१) सस्ं थाको आमथाक वषाको गणना गदाा प्रत्येक वषाको श्रावण १ गते देमख आषाढ मसान्त सम्मको अवमधिाई
मानी गणना गररनेछ ।
(२) समममतिे संस्थाको कारोवरको आमथाक मववरण आमथाक वषा समाप्त भएको मममतिे बढीमा ३ ममहना मभत्र
ऐनको दफा ५५ बमोमजमको िेखापरीक्षकबाट िेखापरीक्षण गराई प्रमामणत गरर साधारण सभामा पेश
गनापु नेछ ।
६७. व्याख्या गने ऄवधकार :
यस मवमनयमको व्याख्या गने अमधकार साधारण सभािाई हुनेछ । साधारण सभाबाट पमन समु ल्झन नसके मा बद्ध
ु भमू ी
नगरपामिकाको स्थानीय सहकारी ऐन, २०७५ बमोमजम हुनेछ ।
६८. मध्यस्थर्ा सम्बन्धी व्यिस्था :
सस्ं थाको कुनै प्रकारको मववाद समाधान गने कायामा सबं मन्धत मजल्िाको मजल्िा सहकारी सघं वा मवषयगत
मजल्िा सहकारी संघ वा संस्था आबद्ध रहेको अन्य सहकारी संघ संग आवश्यकतानसु ार मध्यस्थता गरी समस्या
समाधानका िामग समममतिे अनरु ोध गना सक्नेछ । संस्थामा मवधमान मववाद वा अन्य समस्याहरु सल्ु झाउन
नगरपामिका कायााियिे आफै िे वा सहकारीका कुनै सघं का पदामधकारी माफा त पहि गरे मा सस्ं थाका सबै सदस्य र
सबै पदामधकारीहरुिे सहयोग पयु ााउनेछन् ।
६९. ऄविश्वासको प्रस्र्ाि राख्न सवकने
(१) साधारण सभाका पाूँच प्रमतशत सदस्यिे समममतको कुनै मनवाामचत सदस्यिाई हटाउनु पने वा समममतिाई
मवघटन गनापु ने औमचत्य छ भनी साधरणसभामा प्रस्ताव पेश गरे मा अमवश्वासको प्रस्ताव ल्याइएको
मामननेछ ।
(२) समममतको कुनै सदस्य प्रमत ल्याईएको अमवश्वासको प्रस्ताव उपर सो सदस्यिे साधारण सभामा उपमस्थत
भई आफ्नो स्पष्टीकरण र सफाई पेश गना पाउनेछ ।
(३) साधारणसभाको बहुमतबाट अमवश्वासको प्रस्ताव पाररत भएमा वा समममत मवघटन गने मनणाय भएमा त्यस्तो
पदामधकारी तथा सदस्य पदबाट हट्ने वा समममतको मवघटन हुनेछ ।
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७०.

विवनयम संशोधन
सस्ं थाको कूि सदस्य सख्ं या मध्ये कम्तीमा दईु मतहाई प्रमतशत सदस्यहरु उपमस्थत भएको साधारण सभामा दईु
मतहाई सदस्यहरुको मनणायबाट संस्थािे आफ्नो मवमनयम संशोधन गना सक्नेछ । यसरी संशोधन भएको मवमनयम
सहकारी ऐन बमोमजम संबमन्धत सहकारी मडमभजन कायााियमा पेश गरी रमजरिार वा मनजको अमधकार प्राप्त
अमधकारीबाट स्वीकृ मत मदएपमछ िागू हुनेछ ।

७१.

एकीकरण, विभाजन र विघटन
(१) संस्थाको साधारणसभाको दईु मतहाई सदस्यको वहुमतिे संस्था एकीकरण वा मवभाजन गने मनणाय गरे मा
संस्थाको एकीकरण वा मवभाजन गना समकनेछ । संस्थाको एकीकरण र मवभाजन गदाा सहकारी ऐनको दफा
६५ बमोमजमको प्रमक्रयाको पािना गररनेछ ।
(२) संस्थाको साधारणसभाको कुि सदस्य संख्याको दईु मतहाई सदस्यको वहुमतिे संस्था मवघटन गने मनणाय
गरे मा संस्थाको मवघटन हुनेछ । प्रचमित ऐन वमोमजमको प्रकृ या अपनाईनेछ ।

७२.

सेिा शूल्क
संस्थािे सदस्यहरुसंग ऋणको कारोवार गदाा व्याज बाहेक अन्य शल्ु क मिइने छै न । तर सदस्यहरुिाई पयु ााइने अन्य
सेवा वापत भने पवू ा मनधााररत सेवा शल्ू क मिन समकनेछ ।

७३. घर जग्गा खरीद
संस्थािे आफ्नो प्रयोजनका िामग साधारणसभाको मनणाय बमोमजम घरजग्गा खररद गना सक्ने
छ।
७४.

विविध
(१) बैंमकङ कारोवार गनापु रे मा सम्बमन्धत नेपाि रारि बैंकको पवू ा स्वीकृ ती मिएर मात्र गररनेछ ।
(२) संस्थाको साइनबोडामा बुद्धभूमी नगरपाविकाको सहकारी ऐन, २०७५ बमोवजम स्थावपर् भमन
िेमखनेछ ।
(३) कुनै सदस्य संस्थाको संचािक वा िेखा समममतको पदमा उम्मेदवार हुदूँ ा सदस्य स्वयंिे प्रचमित काननू
बमोमजम आफ्नो नाम कािो सचू ीमा नपरे को, कजाा कारोवारमा अमनयममत नगरे को, संस्थाबाट मिएको
ऋणको भाखा ननाघेको, संस्थामा अन्य मतना बझु ाउनु पने बाूँकी बक्यौता नभएको, र संस्थाको स्वीकृ त
कायाक्षेत्र मभत्र बसोबास गरर रहेको भनी स्व–घोषणापत्रमा सहीछाप गरी मनोनयन पत्रसाथ मनवााचन समममत
समक्ष पेश गनापु नेछ । कुनै दावी मवरोध परी उपरोि मववरण झठु ा ठहरे मा मनवााचन समममतिे मनोनयन रद्द
गनेछ ।
४)
संस्थाको बचत, िगानी तथा सबै सम्पमत्तको सरु क्षा र संरक्षण गने साममु हक मजम्मेवारी संचािकहरुको
हुनेछ । यस वारे मा स्पष्ट काया मवभाजन भएकोमा सोही बमोमजम व्यमिगत रुपमा बढी मजम्मेवा ठहराई कुनै
पदामधकारीिाई थप कारवामह प्रकृ या चिाउन यस व्यवस्थािे वाधा पग्ु ने छै न।
(५) संस्थािे ऋण उपसमममतको मसफाररसमा ऋण िगानी गने र ऋण िगानी उपसमममतका
पदामधकारीिे आफ्नो मसफाररसको मजम्मेवारी वहन गनाु पनेछ ।
(६) संस्थाका सदस्यहरुका मबच संस्थापक सदस्य, शेयर सदस्य र साधारण सदस्य आमद रुपमा वगीकरण गरी
मवभेद गररने छै न ।
(७) संस्थािे सहकारी मल्ू य मान्यता र मसद्धान्तहरुमा आधाररत रही आचार संमहता तयार गरी िागु गनाु पनेछ ।
(८) संस्थाको प्रमाण पत्रमा उल्िेख भए बमोमजम संस्थाको नाम, दताा नं. दताा मममत र दताा भएको सहकारी
कायााियको नाम र कायाक्षेत्र समेत खि
ु ाई नेपािी भाषा, देवनागरी
मिमपमा साईनवोडा िेखी संस्थाको कायााियमा सबैिे देख्ने गरी राख्नु पनेछ ।
(९) संस्थाको कुनै सदस्य एकै प्रकृ मतको एक भन्दा वढी संस्थाको समममत वा िेखा समममतको कुनै पदमा
उम्मेदवार हुन सक्नेछैन ।
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(१०) सस्ं थाको ऋणी सदस्यिे भाखा नाघेको ऋण चि
ु ा नगरे सम्म यस मवमनयम वमोमजम गठन हुने
उपसमममतको कुनै पदमा उम्मेदवार हुन पाउने छै न ।
७५. ऄमान्य हुने :
(१) यस मवमनयममा उल्िेमखत कुनै व्यवस्थाहरु सहकारी ऐन, मनयम र सहकारीका मसद्धान्तहरुसगं बामझने भएमा
बामझएको हदसम्म स्वत: अमान्य हुनेछ ।
(२) यस मवमनयममा उल्िेख नभएका मवषयहरुको बारे मा सहकारी ऐन, मनयम र सहकारीका मसद्धान्तहरु बमोमजम
संस्थाको काम कारवाही संचािनस गररनेछ ।
७६. बचाउ :
कुनै संचािक वा साधारणसभाको प्रमतमनमधको मनवााचन वा मनयमु िका सम्बन्धमा सहकारी ऐन, मनयम र
मवमनयम अन्तगातको कुनै व्यवस्थाको पािना भएको छै न भन्ने कुरा पमछ ठहररन गएमा त्यसरी ठहरीनु भन्दा
अगाबै त्यस्तो सचं ािक समममत, उपसमममत वा साधारणसभािे गरे को काम कारवाही सो कुरािे मात्र बदर हुने
छै न ।
सहकारी सम्बमन्ध संघीय काननू र प्रदेश काननू सूँग बामझएमा बामझएको हदसम्म बदर हुने छ ।


क्र।सं।
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११

पद
अध्यक्ष
उपाध्यक्ष
समचव
कोषाध्यक्ष
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य

तदथा समममतका पदामधकारीहरु
नाम थर
ठे गाना

हस्र्ािर

पेश गने कमाचारीको
स्वीकृ त गने पदामधकारीको
नाम :
दस्तखत :
पद :

दर्ाा गने कायााियको छाप:–

नाम :
दस्तखत :
पद :

दर्ाा वमवर् :–
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अनसु मू च– १
(मवमनयमको दफा ५ संग सम्बन्धीत)
संस्थाको वचन्ह र छाप
संस्थाको मचन्ह वा छापको िोगो यस प्रकार हुनेछ ।
१. यस संस्थाको मचन्ह वा छाप गोिाकार मभत्र मकनारामा ............................... कृ मष सहकारी संस्था मि. बद्ध
ु भमू ी............., कमपिवस्तु मबचमा मकसानिे कोदिी खनेको मचत्र बनाई ति स्था-२०७५ रामख मोहर छाप रहने छ ।
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अनसु चू ी– ३
(मवमनयमको दफा १९ संग सम्वमन्धत)
श्री ............................... कृ मष सहकारी संस्था मि.
बद्ध
ु भूमी न.पा.-............... कवपििस्र्ु
२०७५
(बद्ध
ु भमू ी नगरपामिकाको सहकारी ऐन २०७५ बमोमजम स्थामपत)
शेयर प्रमाण–पत्र
मममत....................

सदस्यता न.ं .....

श्री .......................................... को नामतनी श्री ................................... को छोरी श्री
......................................... को पत्नी, समहु नं....................का सदस्य, कमपिवस्तु मजल्िा बद्ध
ु भमू ी न.पा. वडा न.ं
........... बस्ने श्रीमती..................................िे यस ............................... कृ मष सहकारी संस्था मि. को रु. ...........
दरको शेयर न.ं .............. देमख .................. सम्मको जम्मा .....................मकत्ता शेयर वापत जम्मा रु.......................
(अक्षरे पी......................................मात्र) बझु ाई यस संस्थाको शेयर खरीद गनाु भएकोिे यस संस्थाको छाप िागेको यो
प्रमाण पत्र प्रदान गररएको छ ।
...................... ...........
सस्ं थाको छाप

....................................
व्यवस्थापक
अध्यक्ष

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

शेयर दामखिा मववरण
प्रमत
क्र.स शेयर
मल्ू य

शेयर बझु ाएको
शेयर
खररद जम्मा
सख्ं या
मममत रकम

दामखिा खारे ज
भएको
मममत

दामखिा खारे ज
सस्ं थाबाट
बाूँकी
सस्थाको
प्रमामणत गनेको ं
शेयर गरी पाउनेको
शेयर
छाप
मकत्ता
नाम ठे गाना
नाम दस्तखत
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अनसु मू च– ४
(दफा ५९ संग सम्बमन्धत)
शपथ ग्रहण

म ............................... कृ मष सहकारी संस्था मिममटेड..............................को ...........................पदमा
साधारण सभाबाट मनवाामचत भएकोमा पदामधकारीको हैमसयतवाट कुनै मकमसमको िोभ , िािच र मोिामहजा
नगरी पक्षपात रमहत ढङं ् गवाट मनणाय गनेछु । मिाई ज्ञात हुन आएको सहकारी र सस्ं थासूँग सम्बन्धीत कुनै गोप्य
कुरा आमधकारीक व्यमि वाहेक अन्य कसैिाई म पदमा रहे वा नरहेको जनु सक
ु ै अवस्थामा पमन प्रत्यक्ष वा
अप्रत्यक्ष रुपमा भन्ने वा संकेत गने छुईन ।
सपथ ग्रहणगराउनेको
सही:–
नाम:–

सपथ ग्रहण गनेको
सही:–
नाम:–
पद:–
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