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सहकायी सॊस्थाको रेखाऩयीऺण ङ्झनदेङ्ञिका, २०७५ 

नऩेार सयकाय (भन्त्रीस्तय) फाट स्वीकृत ङ्झभङ्झत 

२०७५ / ०५  /  ०७    

प्रस्तावना : सहकायी ऐन, २०७४ भा बएका व्मवस्थाफभोङ्ञजभ सहकायी सॊस्थाहरूको रेखाऩयीऺण गने, 

गयाउने कामयराई सङ्टव्मवङ्ञस्थत तङ्टल्माउन वाञ्छनीम बएकोरे, 

ऐनको दपा १५१ को उऩदपा (१) रे ङ्छदएको अङ्झधकाय प्रमोग गयी नेऩार सयकाय, बङू्झभ व्मवस्था, 
सहकायी तथा गङ्चयफी ङ्झनवायण भन्त्रारमरे मो ङ्झनदेङ्ञिका फनाएको छ । 

१. सॊङ्ञऺप्त नाभ य प्रायम्ब : (१) मो ङ्झनदेङ्ञिकाको  नाभ सहकायी सॊस्थाको रेखाऩयीऺण ङ्झनदेङ्ञिका, 
२०७५ यहेको छ ।  

(२) मो ङ्झनदेङ्ञिका तङ्टरुन्त्त प्रायम्ब हङ्टनेछ । 

२. ऩङ्चयबाषा :  ङ्जवषम वा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मो ङ्झनदेङ्ञिकाभा,— 

 (क) "ऐन"  बङ्ङारे सहकायी ऐन, २०७४ सम्झनङ्टऩदयछ । 

  (ख) "ङ्झनमभावरी"  बङ्ङारे ऐनअन्त्तगयत फनेको ङ्झनमभावरी सम्झनङ्टऩदयछ । 

  (ग) "ङ्झनमाभक ङ्झनकाम"  बङ्ङारे सहकायी सॊस्थाको ङ्झनमभन ऺेराङ्झधकायफभोङ्ञजभ ङ्जवबाग वा प्रदेि 
सयकायको भन्त्रारम,  ङ्जवबाग वा कामायरम वा स्थानीम तह वा स्थानीम तहको ङ्जवबाग वा कामायरम 
सम्झनङ्टऩदयछ । 

  (घ) "प्रादेङ्ञिक कानङ्टन"  बङ्ङारे प्रदेिको सहकायी ऐन सम्झनङ्टऩदयछ य सो िब्दरे त्मस्तो ऐनअन्त्तगयत 
फनेको ङ्झनमभावरीसभेतराई जनाउनछे । 

(ङ) "भन्त्रारम"  बङ्ङारे नेऩार सयकाय, बङू्झभ व्मवस्था, सहकायी तथा गङ्चयफी ङ्झनवायण भन्त्रारम 
सम्झनङ्टऩदयछ । 

(च) "यङ्ञजष्ट्राय" बङ्ङारे ङ्जवबागको यङ्ञजष्ट्राय सम्झनङ्टऩदयछ । 
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  (छ) "रेखाऩयीऺक" बङ्ङारे ऐनको दपा ७६ को उऩदपा (१) वा दपा ७५ को उऩदपा (२) वा 
प्रादेङ्ञिक वा स्थानीम कानङ्टनको व्मवस्थाफभोङ्ञजभ सहकायी सॊस्थाको रेखाऩयीऺण गनय ङ्झनमङ्टक्त बएको 
रेखाऩयीऺक सम्झनङ्टऩदयछ । 

  (ज) "ङ्जवबाग" बङ्ङारे सहकायी ङ्जवबाग सम्झनङ्टऩदयछ । 

  (झ) "स्थानीम कानङ्टन"  बङ्ङारे स्थानीम तहको सहकायी ऐन सम्झनङ्टऩदयछ य सो िब्दरे त्मस्तो 
ऐनअन्त्तगयत फनेको ङ्झनमभावरीसभेतराई जनाउनेछ । 

३.  रेखाऩयीऺक ङ्झनमङ्टङ्ञक्तको जानकायी ऩठाउनङ्टऩने : (१) सहकायी सॊस्थारे ऐनको दपा ७६ को 
उऩदपा (१) वा प्रादेङ्ञिक वा स्थानीम कानङ्टनको व्मवस्थाफभोङ्ञजभ तोङ्जकएको सभमङ्झबर रेखाऩयीऺण 
सम्ऩङ्ङ गयाउने गयी रेखाऩयीऺक ङ्झनमङ्टक्त गयी अनङ्टसूची १ को ढाॉचाभा सोको जानकायी तीन ङ्छदनङ्झबर 
ङ्झनमाभक ङ्झनकामभा ऩठाउनङ्टऩदयछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ रेखाऩयीऺण ङ्झनमङ्टङ्ञक्तको जानकायी ऩठाउॉदा सहकायी सॊस्थारे देहामका 
कागजातसभेत सॊरग्न गनङ्टयऩदयछ : 

  (क) रेखाऩयीऺकको नाभ य ठेगाना, 

  (ख) ङ्जवगत तीन वषयभा ङ्झनमङ्टक्त रेखाऩयीऺकहरूको नाभय ठेगाना, 

  (ग) रेखाऩयीऺकको रेखाऩयीऺण इजाजत–ऩरको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 

  (घ) बएसम्भ रेखाऩयीऺकको कामयऺ रेगत सतय (टम्सय अप येपेयेन्त्स), 

  (ङ) रेखाऩयीऺकको ङ्झनमङ्टङ्ञक्तका साथै ऩाङ्चयश्रङ्झभक तोक्ने सम्फन्त्धभा साधायणसबाको ङ्झनणयमको 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 

  (च) रेखाऩयीऺकको कय च ङ्टक्ता प्रभाण-ऩरको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 

  (छ) ऐनको दपा ७७ को उऩदपा (२) वा प्रादेङ्ञिक वा स्थानीम कानङ्टनको व्मवस्थाफभोङ्ञजभ 
रेखाऩयीऺकरे सहकायी सॊस्थाभा ऩेस गयेको आपू रेखाऩयीऺकभा ङ्झनमङ्टक्त हङ्टन अमोग्म नबएको 
फेहोयाको ङ्झरङ्ञखत जानकायीको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ । 
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(३) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन मो ङ्झनदेङ्ञिका प्रायम्ब हङ्टन ङ्टअगावै 
रेखाऩयीऺक ङ्झनमङ्टक्त गयेको सहकायी सॊस्थारे मो ङ्झनदेङ्ञिका प्रायम्ब बएको ङ्झभङ्झतरे सात ङ्छदनङ्झबर 
त्मस्तो ङ्झनमङ्टङ्ञक्तको जानकायी ऩठाउन सक्नेछ । 

स्ऩष्टीकयण : मसदपाको प्रमोजनका राङ्झग ङ्जवबाग वा ङ्झनमाभक ङ्झनकामभा दताय बएको वा हङ्टराकफाट 
यङ्ञजष्ट्री गयेको ङ्झभङ्झतराई जानकायी गयाएको ङ्झभङ्झत भाङ्झननछे । 

४.  ङ्झनदेिन ङ्छदन सक्न े: (१) दपा ३ फभोङ्ञजभ प्राप्त जानकायीका आधायभा कङ्ट नै सहकायी सॊस्थारे 
ङ्झनमङ्टक्त गयेको रेखाऩयीऺक ऐनको दपा ७७ को उऩदपा (१) वा अन्त्म दपा वा प्रादेङ्ञिक वा 
स्थानीम कानङ्टनको व्मवस्थाफभोङ्ञजभ रेखाऩयीऺकभा ङ्झनमङ्टक्त हङ्टन अमोग्म देङ्ञखएभा वा त्मस्तो ङ्झनमङ्टङ्ञक्त 
यीतऩूवयक बएको नदेङ्ञखएभा ङ्झनमाभक ङ्झनकामरे तत्सम्फन्त्धभा जो–चाङ्जहने फङ्टझी अमोग्मताको वा यीत 
नऩङ्टगेको फेहोया खङ्टराएय सहकायी सॊस्थाराई सात ङ्छदनङ्झबर अको रेखाऩयीऺक ङ्झनमङ्टक्त गनय ङ्झनदेिन 
ङ्छदन सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झनदेिन प्राप्त बएकोभा सहकायी सॊस्थारे ऐनको दपा ७६ को उऩदपा 
(१) वा प्रादेङ्ञिक वा स्थानीम कानङ्टनको व्मवस्थाफभोङ्ञजभ अको रेखाऩयीऺक ङ्झनमङ्टक्त गयी दपा ३ 
फभोङ्ञजभ सोको जानकायी ङ्छदनङ्टऩदयछ । 

५. ङ्जवद्यङ्टतीम सञ्चाय भाध्मभको उऩमोग गनय सङ्जकने : दपा ३ फभोङ्ञजभ सहकायी सॊस्थारे रेखाऩयीऺक 
ङ्झनमङ्टङ्ञक्तको जानकायी ऩठाउॉदा वा दपा ४ फभोङ्ञजभ ङ्झनमाभक ङ्झनकामरे ङ्झनदेिन ङ्छदॉदा सहकायी सॊस्था 
वा ङ्झनमाभक ङ्झनकामको आङ्झधकाङ्चयक वा सहकायी सॊस्था वा ङ्झनमाभक ङ्झनकामरे तोकेको ठेगानाभा प्राप्त 
हङ्टने गयी इभेर, एकीकृत सूचना प्रणारी वा अन्त्म ङ्जवद्यङ्टतीम सञ्चाय भाध्मभको उऩमोग गनय सङ्जकनेछ । 

६. अङ्झबरेख खडा गनङ्टयऩने : ङ्झनमाभक ङ्झनकामरे आफ्नो ङ्झनमभन ऺेराङ्झधकायका सहकायी सॊस्थाहरूरे 
ऐनको दपा ७६ को उऩदपा (१) वा प्रादेङ्ञिक वा स्थानीम कानङ्टनका व्मवस्थाफभोङ्ञजभ प्रत्मेक 
आङ्झथयक वषयको रेखाऩयीऺण गयाए, नगयाएको वा गने व्मवस्था ङ्झभराए, नङ्झभराएको सम्फन्त्धभा देहामका 
ङ्जववयण खङ्टल्ने गयी अङ्झबरेख याख्नङ्टऩदयछ :- 

(क) दपा ३ फभोङ्ञजभ जानकायी ऩठाएका य नऩठाएका सहकायी सॊस्थाहरूको सङ्ख्मा एवॊ नाभ, 

नाभेसी, 

(ख) दपा १३ फभोङ्ञजभ साधायण सबाफाट अनङ्टभोदन गङ्चयएको रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदन प्राप्त बएका 
सहकायी  सॊस्थाहरूको सङ्ख्मा एवॊ नाभ, नाभेसी, 
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(ग) ङ्जवङ्झबङ्ङ कायणरे ङ्झनधायङ्चयत अवङ्झधङ्झबर रेखाऩयीऺण नगयाएका सहकायी सॊस्थाहरूको सङ्ख्मा एवॊ 
ङ्झनधायङ्चयत अवङ्झधङ्झबर रेखाऩयीऺण गयाउन नसक्नाको कायणका साथै बइयहेको प्रमासको 
ङ्जटऩोटसङ्जहतको नाभ, नाभेसी, 

(घ) दपा ९ फभोङ्ञजभ ङ्झनमाभक ङ्झनकामफाट रेखाऩयीऺक ङ्झनमङ्टक्त गङ्चयएका सहकायी सॊस्थाहरूको 
सङ्ख्मा एवॊ नाभ, नाभेसी । 

७. प्रङ्झतवेदन ऩठाउनङ्टऩने : दपा ६ फभोङ्ञजभ खडा गङ्चयएको अङ्झबरेखका आधायभा प्रत्मेक अङ्ञघल्रो 
वषयको रेखाऩयीऺणको अवस्था जङ्झनने गयी चारङ्ट अङ्झथयक वषयको असोज, ऩङ्टस, चैत य असाय भसान्त्तभा 
स्थानीम ङ्झनमाभक ङ्झनकामरे प्रादेङ्ञिक ङ्झनमाभक ङ्झनकामका साथै ङ्जवबागभा य प्रादेङ्ञिक ङ्झनमाभक 
ङ्झनकामरे ङ्जवबागभा अनङ्टसूची २ को ढाॉचाभा आफ्नो ङ्झनमभन ऺरेाङ्झधकायअन्त्तगयतका सहकायी 
सॊस्थाहरूको अद्यावङ्झधक प्रङ्झतवेदन ऩठाउनङ्टऩदयछ । 

(२) ङ्जवबागरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्राप्त प्रङ्झतवेदनसभेतका आधायभा एकीकृत अङ्झबरेख खडा गयी 
प्रत्मेक ऩङ्झछल्रो भङ्जहनाको १५ गतेङ्झबर भन्त्रारमभा प्रङ्झतवेदन ऩठाउनङ्टऩदयछ । 

८. सूचना ङ्छदन सक्न े: दपा ६ फभोङ्ञजभ खडा गङ्चयएको अङ्झबरेखफाट देहामको अवस्था देङ्ञखएकोभा 
ङ्झनमाभक ङ्झनकामरे देहामफभोङ्ञजभ गनय, गयाउन सम्फङ्ञन्त्धत सहकायी सॊस्थाराई सूचना ङ्छदन सक्नेछ :– 

(क) रेखाऩयीऺक ङ्झनमङ्टङ्ञक्तको जानकायी नऩठाएका सहकायी सॊस्थाहरूराई जानकायी ऩठाउन, 

(ख) साधायणसबाफाट अनङ्टभोदन गङ्चयएको रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदन नऩठाएका सहकायी सॊस्थाहरूराई 
प्रङ्झतवेदन ऩठाउन,  

(ग) कङ्ट नै कायणरे ङ्झनधायङ्चयत सभमङ्झबर रेखाऩयीऺण सम्ऩङ्ङ गयाउने गयी कामाययम्ब नगयेका सहकायी 
सॊस्थाहरूराई ङ्झनधायङ्चयत सभमङ्झबरै रेखाऩयीऺण सम्ऩङ्ङ गयाउने गयी कामाययम्ब गनय । 

तय मस दपाफभोङ्ञजभ सूचना नऩाएकै कायणफाट ऐनको दपा ७५ य ७६ वा प्रादेङ्ञिक वा  स्थानीम 
कानङ्टनका व्मवस्थाफभोङ्ञजभ ङ्झनधायङ्चयत सभमङ्झबर रेखाऩयीऺण गयाउने दाङ्जमत्वफाट सहकायी सॊस्था 
ऩङ्ञन्त्छन सक्ने छैन । 

९. रेखाऩयीऺक ङ्झनमङ्टक्त गङ्चयङ्छदनङ्टऩने : दपा ८ को खण्ड (ग) फभोङ्ञजभ सूचना ङ्छदइएको वा नङ्छदइएको 
अवस्थाभा ऩङ्झन ऐनको दपा ७५ को उऩदपा (१) वा प्रादेङ्ञिक वा स्थानीम कानङ्टनका 
व्मवस्थाफभोङ्ञजभ रेखाऩयीऺण नगयाएको वा ऐनको दपा ७६ को उऩदपा (१) वा प्रादेङ्ञिक वा 
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स्थानीम कानङ्टनका व्मवस्थाफभोङ्ञजभ रेखाऩयीऺकको ङ्झनमङ्टङ्ञक्तसभेत नगयेको सहकायी सॊस्थाको हकभा 
ङ्झनमाभक ङ्झनकामरे ऐनको दपा ७५ को उऩदपा (३) वा प्रादेङ्ञिक वा स्थानीम कानङ्टनको 
व्मवस्थाफभोङ्ञजभ रेखाऩयीऺकको ऩाङ्चयश्रङ्झभक सम्फङ्ञन्त्धत सहकायी सॊस्थारे व्महोनय सक्ने अवस्था 
बएभा ऐनको दपा ७५ को उऩदपा (२) वा प्रादेङ्ञिक वा स्थानीम कानङ्टनको व्मवस्थाफभोङ्ञजभ 
रेखाऩयीऺक ङ्झनमङ्टक्त गङ्चयङ्छदनङ्टऩदयछ । 

१०. रेखाऩयीऺकको कतयव्म : सहकायी सॊस्थाका साधायण सदस्महरूको ङ्जहतराई ध्मानभा याखी 
स्वतन्त्र, ङ्झनबीक एवॊ ऩेसागत अनङ्टिासनका अधीन बएय आङ्झथयक कायोफायहरूको ङ्झनमङ्झभतता, ङ्झभतव्मङ्जमता, 
कामयदऺता, प्रबावकाङ्चयता तथा औङ्ञचत्मसभेतको जाॉच गनङ्टयका साथै व्मावसाङ्जमक सेवा सञ्चारनफाट 
उत्ऩङ्ङ ङ्जवत्तीम ऩङ्चयणाभहरू, जोङ्ञखभावस्था तथा सावधानीजनक भानकहरूको ऩारनाको रेखाजोखा गयी 
ङ्ञस्थङ्झत ङ्जववयण–ऩररे सहकायी सॊस्थाको सम्ऩङ्ञत्त तथादाङ्जमत्वको साॉचो य भङ्टनाङ्झसफ अवस्था दसायए, 

नदसायएको ङ्झनष्कषयसङ्जहत प्रङ्झतवेदन ङ्छदने कतयव्म रेखाऩयीऺकको हङ्टनेछ ।  

११. रेखाऩयीऺकराई सहमोग गनङ्टयऩने : सहकायी सॊस्थारे रेखाऩयीऺकराई दपा १० फभोङ्ञजभ 
आफ्नो कतयव्म ऩारनाका ङ्झसरङ्झसराभा ङ्झनजरे भागेको सहकायी सॊस्थाको कायोफाय, यकभकरभ, 

श्रीसम्ऩङ्ञत्त, ङ्चयनधन, रेनादेना ङ्जहसाफको खाताफही, सम्ऩङ्टङ्जष्टजनक ङ्जववयण, रगतसभेतका से्रस्ता य 
कामयसञ्चारनको ङ्जवङ्झध,  प्रङ्जवङ्झध,  प्ररेख एवॊ तत्सम्फन्त्धी सम्ऩूणय जानकायी उऩरब्ध गयाएय सहमोग 
गनङ्टयऩदयछ ।  

  तय सम्ऩङ्ञत्त िङ्टद्धीकयण ङ्झनवायण कानङ्टनफभोङ्ञजभ गोप्म यहने सूचना तथा कागजात 
ङ्छदन आवश्मक हङ्टने छैन । 

१२. साभान्त्म भानक : (१) सहकायी सॊस्थाको रेखाऩयीऺकरे रेखाऩयीऺणका सवयभान्त्म ऩेसागत 
भानक तथा सभम–सभमभा प्रचङ्झरत कानङ्टनफभोङ्ञजभ जायी नेऩार रेखाऩयीऺण भानदण्डहरू (नेऩार 
स्यान्त्डडयसअन अङ्झडङ्जटङ) रगामतका याङ्जष्ट्रम ऩेसागत भानकको ऩारना गनङ्टयका अङ्झतङ्चयक्त देहामफभोङ्ञजभ 
गनङ्टयऩदयछ :- 

(क) सहकायी ङ्झसद्धान्त्त, भूल्म, भान्त्मतासम्भत काभ–कायोफाय बए, नबएको जाॉच गने, 

(ख) रेखाऩारनभा ऐनको दपा ७४ फभोङ्ञजभ रेखाभान, खाता सॊयचना य सतय-व्मवस्था रागू गये, 

नगयेको जाॉच गने, 
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(ग) आङ्झथयक काभ-कायोफायभा सहकायी कानङ्टन तथा प्रचङ्झरत कानङ्टनका व्मवस्थाहरूको ऩारना गये, 

नगयेको जाॉच गने, 

(घ) ऐनको दपा ६८, ६९ य ७० को व्मवस्थाफभोङ्ञजभका कोषहरूभा आङ्झथयक वषयको खङ्टद फचत 
यकभ जम्भा गये, नगयेको जाॉच गने । 

(२) ऐन य प्रचङ्झरत कानङ्टनभा आमकय छङ्टटका सम्फन्त्धभा ऩथृक  प्रावधानका कायण ङ्झतनङ्टयऩने 
आमकयको रेखाङ्कनभा ङ्छिङ्जवधा यहेकोभा सहकायी सॊस्थारे आङ्झथयक वषयको आफ्नो खङ्टद फचत यकभको 
ङ्जहसाफभा प्रचङ्झरत कानङ्टनफभोङ्ञजभ आमकय राग्नेभा प्रचङ्झरत कानङ्टनफभोङ्ञजभ आमकयफाऩत ङ्झतनङ्टयऩने 
यकभको गणना गयी आमकयका राङ्झग व्मवस्था गयेऩङ्झछ ऐनको दपा ६८, ६९ य ७० को 
व्मवस्थाफभोङ्ञजभका कोषहरूभा यकभ जम्भा गयेको बए रेखाऩयीऺकरे तत्सम्फन्त्धभा ऩङ्झछ ङ्झनरूऩण 
बएफभोङ्ञजभ सभामोजन गने गयी हार तदनङ्टसाय नै रेखाऩयीऺण गङ्चयङ्छदनङ्टऩदयछ । 

१३. रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदन : (१) रेखाऩयीऺकरे रेखाऩयीऺण सम्ऩङ्ङ गयेको ऩन्त्र ङ्छदनङ्झबर 
प्रायङ्ञम्बक प्रङ्झतवेदन सहकायी सॊस्थाको व्मवस्थाऩकीम प्रङ्झतङ्जिमाका राङ्झग ऩठाउनङ्टऩदयछ । 

(२) ऩचास कयोड रुऩैमाॉबन्त्दा फढी फचत ऩङ्चयचारन गयेको सहकायी सॊस्थाको हकभा रेखाऩयीऺकरे 
उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको प्रायङ्ञम्बक प्रङ्झतवेदन ङ्झनमाभक ङ्झनकामभा सभेत ऩठाउनङ्टऩदयछ ।  

(३) रेखाऩयीऺकरे उऩदपा (१) वा (२) फभोङ्ञजभ प्रायङ्ञम्बक प्रङ्झतवेदन ऩठाएको सात ङ्छदनङ्झबर  
व्मवस्थाऩकीम य ङ्झनमाभक प्रङ्झतङ्जिमा प्राप्त बएकोभा उऩमङ्टक्त रागेको ऩङ्चयभाजयनसङ्जहत अको सात 
ङ्छदनङ्झबर सॊस्थाभा अङ्ञन्त्तभ प्रङ्झतवेदन ऩेस गनङ्टयऩनेछ । 

(४) सहकायी सॊस्थारे उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ ऩेस हङ्टन आएको प्रङ्झतवेदन साधायणसबाफाट अनङ्टभोदन 
बएको ऩन्त्र ङ्छदनङ्झबर ङ्झनमाभक ङ्झनकामभा ऩठाउनङ्टऩदयछ । 

(५) ऩचास कयोड रुऩैमाॉबन्त्दा फढी फचत सङ्करन गयेको सहकायी सॊस्थारे उऩदपा (४) फभोङ्ञजभको 
प्रङ्झतवेदन सम्फङ्ञन्त्धत ङ्झनमाभक ङ्झनकामभापय त ङ्जवबागभा सभेत ऩठाउनङ्टऩदयछ । 

१४. राभो पायाभ रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदन ऩेस गनङ्टयऩने : (१) ऩाॉच कयोड रुऩैमाॉबन्त्दा फढी फचत 
सङ्करन गयेको सहकायी सॊस्थाको रेखाऩयीऺकरे वाङ्जषयक रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदनका अङ्झतङ्चयक्त 
कामयसञ्चारनसम्फन्त्धी देहामका सयोकायभा ङ्जविेषत् ध्मान ङ्छदएय अनङ्टसूची ३ को ढाॉचाभा राभो पायाभ  
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रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदन (रङ पभय अङ्झडट ङ्चयऩोटय) तमाय ऩायीङ्झनमाभक ङ्झनकामभा ऩेस गनङ्टयऩदयछ :- 

(क) सदस्म केन्त्रीमता, 
(ख) आन्त्तङ्चयक ङ्झनमन्त्रण, 

(ग) आमव्ममभा ङ्झनमङ्झभतता, 
(घ) ङ्जवत्तीम अवस्था, 
(ङ) ङ्झनमाभक ऩङ्चयऩारना, 
(च) खास रेखाऩयीऺकीम ङ्जवषमवस्तङ्ट । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको राभो पायाभ रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदन वाङ्जषयक रेखाऩयीऺण 
प्रङ्झतवेदनबन्त्दा छङ्ट टै्ट रूऩभा तमाय ऩानङ्टयऩदयछ तथा दङ्टई प्रङ्झतवेदनभा कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभको अकोतपी ङ्झनदेि 
(िस येपेयेन्त्स) गनङ्टय हङ्टॉदैन । 

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको राभो पायाभ रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदन वाङ्जषयक रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदन 
ऩेस गयेको एक्काइस ङ्छदङ्झबर ऩेस गङ्चयसक्नङ्टऩदयछ ।  

१५. रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदनङ्जवना वाङ्जषयक साधायणसबा फोराउन नहङ्टन े : सहकायी सॊस्थारे अङ्ञघल्रो 
आङ्झथयक वषयको रेखाऩयीऺण नगयाई वा त्मस्तो प्रङ्झतवेदन अनङ्टभोदनका राङ्झग ङ्जवचायाथय ऩेस नगने गयी 
ऐनको दपा ३९ को उऩदपा (२) वा प्रादेङ्ञिक वा स्थानीम कानङ्टनको व्मवस्थाफभोङ्ञजभ वाङ्जषयक 
साधायणसबा फोराउनङ्ट हङ्टॉदैन । 

 तय मसभा रेङ्ञखएको कङ्ट नै कङ्ट यारे रेखाऩयीऺण गयाउने वा अन्त्म आवश्मक कामयका 
ङ्झसरङ्झसराभा प्रायङ्ञम्बक वा ङ्जविेष साधायण सबा फोराउन फाधा ऩने छैन । 

१६. रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदन प्रकािन गनङ्टयऩने : सहकायी सॊस्थारे आफ्नो वाङ्जषयक प्रङ्झतवेदनभा 
रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदनसभेत प्रकािन गनङ्टयऩदयछ । 

 तय ऩाॉच कयोड रुऩैमाॉबन्त्दा कभ जामजात बएका सहकायी सॊस्थारे वाङ्जषयक प्रङ्झतवेदन 
नछऩाएको बए सदस्मरे भागेका फखत रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदन उऩरब्ध गयाउने गयी आवश्मक 
व्मवस्था ङ्झभराउनङ्टऩदयछ । 

स्ऩष्टीकयण : मस उऩदपाको प्रमोजनका राङ्झग ‗जामजात‘ बङ्ङारे सहकायी सॊस्थाको ङ्ञस्थङ्झत ङ्जववयण–

ऩरफभोङ्ञजभको कङ्ट र सम्ऩङ्ञत्त सम्झनङ्टऩदयछ । 
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१७. रेखाऩयीऺकको आचाय सॊङ्जहता : रेखाऩयीऺकरे इभान, वस्तङ्टऩयकता, ङ्झनयन्त्तय प्रङ्ञिऺा, 
भानकहरूको ऩारना, गोऩनीमता, ऩेसादङ्ञियतारगामत रेखाऩयीऺकका सवयभान्त्म आचाय सॊङ्जहताका साथै 
प्रचङ्झरत कानङ्टनअन्त्तगयत नेऩार चाटयडय एकाउन्त्टेन्त््स सॊस्थाफाट जायी आचाय सॊङ्जहताको ऩारना  
गनङ्टयऩदयछ । 

१८. खङ्टरासा गनङ्टयऩने : (१) रेखाऩयीऺकरे दपा ११ फभोङ्ञजभ सहमोग नऩाएको वा अङ्झबरेखको 
अबाव वा अन्त्म ङ्जकङ्झसभको कङ्छठनाइका कायण अऩेङ्ञऺत ङ्जवस्तङृ्झतभा प्रङ्झतवेदन ङ्छदन नसकेको वा खास 
रेखाऩयीऺकीम सयोकायको ङ्जवषमवस्तङ्टभा ङ्झनष्कषयभा ऩङ्टग्न नसकेको बए प्रङ्झतवेदनभा तत्सम्फन्त्धी सॊङ्ञऺप्त 
फेहोयासङ्जहतको खङ्टरासा गनङ्टयऩदयछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको खङ्टरासा वाङ्जषयक रेखाऩयीऺण वा राभोपायाभ रेखाऩयीऺण जङ्टनसॉग 
सम्फङ्ञन्त्धत हो सोही प्रङ्झतवेदनभा सभावेि गनङ्टयऩदयछ । 

१९. रेखाऩयीऺण गनयभा प्रङ्झतफन्त्ध : मस ङ्झनदेङ्ञिकाभा अन्त्मर जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन 
भन्त्रारम वा ङ्झनमाभक ङ्झनकामभा कामययत कभयचायी वा सङ्घीम सॊसद्, प्रदेि सबा, ङ्ञजल्रा सबा, नगय सबा 
वा गाउॉ सबाभा ङ्झनवायङ्ञचत वा भनोनीत बई ऩदभा फहार यहेको व्मङ्ञक्तरे सहकायी सॊस्थाको 
रेखाऩयीऺकभा ङ्झनमङ्टक्त हङ्टन वा ङ्झनमङ्टक्त बएको अको रेखाऩयीऺकको नाभभा रेखाऩयीऺण गनय वा 
अप्रत्मऺ रूऩभा त्मस्तो रेखाऩयीऺकको काभभा सॊरग्न हङ्टन सक्ने छैन । 

२०. कायफाई गनय सक्न े : (१) सहकायी सॊस्थारे मस ङ्झनदेङ्ञिकाफभोङ्ञजभ रेखाऩयीऺण नगयाएको 
खण्डभा ङ्झनमाभक ङ्झनकामरे ऐनको दपा १२५ को उऩदपा (२) को खण्ड (क) वा प्रादेङ्ञिक वा 
स्थानीम कानङ्टनको व्मवस्थाफभोङ्ञजभ जङ्चयफाना गनय सक्नछे ।  

(२) रेखाऩयीऺकरे प्रचङ्झरत कानङ्टनका साथै दपा १७ भा उङ्ञल्रङ्ञखत आचाय सॊङ्जहताङ्जवऩयीत कामय 
गयेकोभा वा दपा १० फभोङ्ञजभ आफ्नो कतयव्म ऩारना नगयेकोभा ङ्झनमाभक ङ्झनकामरे त्मस्तो 
रेखाऩयीऺकको अङ्झबरेख याखी प्रचङ्झरत कानङ्टनफभोङ्ञजभ कायफाईका राङ्झग सम्फङ्ञन्त्धत ङ्झनकामभा 
रेङ्ञखऩठाउन सक्नेछ । 

 

(३) प्रादेङ्ञिक तथा स्थानीम ङ्झनमाभक ङ्झनकामहरूरे उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ अङ्झबरेख याङ्ञखएका 
रेखाऩयीऺकहरूको ङ्जववयण एकीकृत अङ्झबरेख खडा गने प्रमोजनका राङ्झग ङ्जवबागभा सभेत 
ऩठाउनङ्टऩदयछ । 
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२१. ऐनफभोङ्ञजभ सजाम हङ्टन े: दपा २० भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन ऐनको दपा१२२ 
को खण्ड (थ) भा वा प्रादेङ्ञिक वा स्थानीम कानङ्टनभा व्मवस्था बएको कसङ्टयका हकभा सोहीफभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ । 

२२. सहकामय गनय सक्न े : भन्त्रारम, ङ्जवबाग वा प्रादेङ्ञिक वा स्थानीम ङ्झनमाभक ङ्झनकामरे 
रेखाऩयीऺकभाझ सहकायी सॊस्थाको रेखाऩयीऺणका ङ्झसरङ्झसराभा ध्मानमोग्म सहकायी ङ्झसद्धान्त्त, भूल्म, 

भान्त्मताहरूको ऻान फढाउन,े ऩङ्चयवङ्झतयत खाता सॊयचना, रेखाभान तथा ङ्झनमाभक ङ्झनदेिनहरूको जानकायी 
ङ्छदराउने य रेखाऩयीऺणसॉग सम्फङ्ञन्त्धत सैद्धाङ्ञन्त्तक एवॊ व्मावहाङ्चयक प्रश्नहरूभा ऩयाभिय गयी 
रेखाऩयीऺणको स्तयोङ्ङङ्झत गयाउने हेत ङ्टरे नेऩार चाटयडय एकाउन्त्टेन्त््स सॊस्थारगामतका सॊस्था वा 
ङ्झनकामहरूसॉग अन्त्तयङ्जिमा, अङ्झबभङ्टखीकयण अङ्झबरेखीकयणसभेतका काभकङ्ट याभा सहकामय गनय सक्नेछ । 

२३. वैकङ्ञल्ऩक रेखाऩयीऺक ङ्झनमङ्टक्त गनय सक्न े : (१) ऐनको दपा ७६ को उऩदपा (१) वा 
प्रादेङ्ञिक वा स्थानीम कानङ्टनको व्मवस्थाफभोङ्ञजभ सहकायी सॊस्थाको साधायणसबारे रेखाऩयीऺकको 
ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गदाय भङ्टनाङ्झसफ कायण ऩयी ङ्झनमङ्टक्त गयेको रेखाऩयीऺकरे रेखाऩयीऺण गनय नसक्ने बएको 
खण्डभा ङ्झनजरे ऩाउने ऩाङ्चयश्रङ्झभक तथा सङ्टङ्जवधा नै ऩाउने गयी रेखाऩयीऺण गयाउन वैकङ्ञल्ऩक 
रेखाऩयीऺकसभेत ङ्झनमङ्टक्त गङ्चययाख्न सक्नेछ । 

(२)  सहकायी सॊस्थारे दपा  ३ फभोङ्ञजभ ङ्झनमाभक ङ्झनकामभा रेखाऩयीऺक ङ्झनमङ्टङ्ञक्तको जानकायी 
ऩठाउॉदा उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ वैकङ्ञल्ऩक रेखाऩयीऺक ङ्झनमङ्टक्त गनङ्टयऩयेकोभा वैकङ्ञल्ऩक रेखाऩयीऺक 
ङ्झनमङ्टक्त गनङ्टयऩनायको कायणसभेत खङ्टराउनङ्टऩदयछ । 

२४. फाधा, अड्काउ पङ्ट काउन सक्न े: मो ङ्झनदेङ्ञिका कामायन्त्वमनको िभभा कङ्ट नै कङ्ट या प्रस्ट नबएको 
कायणफाट रेखाऩयीऺण गयाउनभा कङ्ट नै ङ्छिङ्जवधा ऩयी वा अन्त्मथा फाधा, अड्काउ ऩयेकोभा ङ्झनमाभक 
ङ्झनकामरे उऩमङ्टक्त ङ्झनकास ङ्छदएय पङ्ट काइङ्छदन सक्नछे । 

 तय त्मसयी फाधा, अड्काउ पङ्ट काउॉदा ऐन, प्रादेङ्ञिक वा स्थानीम कानङ्टनको कङ्ट नै व्मवस्था वा 
रेखाऩयीऺणका सवयभान्त्म ङ्झसद्धान्त्तको ङ्जवऩयीत गनङ्टय हङ्टॉदैन । 

२५. ङ्झनदेङ्ञिकाफभोङ्ञजभ गनय, गयाउन सक्न े : प्रादेङ्ञिक वा स्थानीम कानङ्टन नफङ्झनसकेको अवस्थाभा 
सभेत प्रादेङ्ञिक वा स्थानीम ङ्झनमाभक ङ्झनकामरे सहकायी सॊस्थाको रेखाऩयीऺणको योहभा मो 
ङ्झनदेङ्ञिकाफभोङ्ञजभ गनय, गयाउन सक्नेछ । 
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२६. व्मा्मा गने अङ्झधकाय : मो ङ्झनदेङ्ञिकाको व्मा्मा गने अङ्झधकाय यङ्ञजष्ट्रायभा यहनछे । 
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अनङ्टसूची १ 

ङ्झनमङ्टङ्ञक्तको जानकायी ङ्छदने ऩरको ढाॉचा 
(दपा ३ को उऩदपा (१) सॉग सम्फङ्ञन्त्धत) 

ङ्झभङ्झत : २०.../.../... 

ङ्जवषम : रेखाऩयीऺक ङ्झनमङ्टङ्ञक्तको जानकायी । 

श्री ... ... ... ज्मू ! 
... ... ...। 

 मस सॊस्था / सङ्घ / फैङ्कको आङ्झथयक वषय २०.../... को रेखाऩयीऺण गनय ङ्झभङ्झत 
२०.../.../... भा ... ... .... ङ्ञस्थत श्री ... ... ... ... ... राई रेखाऩयीऺकभा ङ्झनमङ्टक्त गङ्चयएको 
फेहोया जानकायी गयाएको छङ्ट । ङ्झनमङ्टङ्ञक्तसॉग सम्फङ्ञन्त्धत तऩङ्झसरफभोङ्ञजभका कागजात मसै ऩरसाथ 
सॊरग्न छन  । 

          बवदीम, 

दस्तखत : 

          नाभ : 

          ऩद :                                                           

तऩङ्झसर 

 ङ्जवगत तीन वषयभा ङ्झनमङ्टक्त रेखाऩयीऺकहरूको नाभ, ठेगाना, 
 ङ्झनमङ्टङ्ञक्त तथा ऩाङ्चयश्रङ्झभकका सम्फन्त्धभा साधायण सबाको ङ्झनणयमको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 

 रेखाऩयीऺकको रेखाऩयीऺण इजाजत–ऩरको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 

 रेखाऩयीऺकको कय च ङ्टक्ता प्रभाण–ऩरको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 

 रेखाऩयीऺकफाट प्राप्त रेखाऩयीऺकभा ङ्झनमङ्टङ्ञक्तका राङ्झग अमोग्म नबएको फेहोयाको ङ्झरङ्ञखत 
जानकायीको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ । 

 

रष्टव्म : १. रेखाऩयीऺकको कामयऺ ेरगत सतय  सॊरग्न छ  सहकायी सॊस्थाको रेखाऩयीऺण ङ्झनदेङ्ञिका, २०७५ 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

२.वैकङ्ञल्ऩक रेखाऩयीऺक ङ्झनमङ्टङ्ञक्त गङ्चयएको बए सोको कायण : ................................................... 
.................................................................................................................................. 
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अनङ्टसूची २ 

रेखाऩयीऺक ङ्झनमङ्टङ्ञक्त प्रङ्झतवेदनको ढाॉचा 
(दपा ७ सॉग सम्फङ्ञन्त्धत) 

प्रङ्झतवेदन ऩठाउने कामायरम : ...            ...                  ... 
प्रङ्झतवेदन ऩठाएको कामायरम :   सहकायी ङ्जवबाग  ...  ...  ... 
प्रङ्झतवेदन अवङ्झध : २० ...    साउन–असोजसम्भ   साउन–ऩङ्टससम्भ    साउन–चैतसम्भ   साउन–असायसम्भ 

ङ्झस.नॊ. ङ्जववयण रु. ५ कयोडबन्त्दा 
फढी फचत बएका 
प्रायङ्ञम्बक सॊस्था 

रु. ५ कयोडबन्त्दा 
घटी फचत बएका 
प्रायङ्ञम्बक सॊस्था 

सङ्ख घ फैङ्ख क जम्भा कैङ्जपमत 

१. 
 

१.१ 

१.२ 

ङ्झनमभन ऺेराङ्झधकायका जम्भा सहकायी 
सॊस्था 
सङ्जिम 

ङ्झनङ्ञष्िम 

      

२. 
 

२.१ 

२.२ 

रेखाऩयीऺक ङ्झनमङ्टङ्ञक्तको जानकायी 
ऩठाउने  
सॊ्मा 
प्रङ्झतित (१.१ को) 

      

३. 
 

३.१ 

३.२ 

साधायण सबाफाट अनङ्टभोङ्छदत 
रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवदेन ऩठाउन े

सङ्ख्मा 
प्रङ्झतित (२.१ को) 

      

४. 
 

४.१ 

४.२ 

राभो पायाभ रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवदेन 
ऩठाउने 
सङ्ख्मा 
प्रङ्झतित (२.१ को) 

      

५. 
 

 

४.१ 

४.२ 

५.३ 

प्रङ्झतवदेन गदायका फखतसम्भ ऩङ्झन 
रेखाऩयीऺण गयाउन नसक्न े

सङ्ख्मा 
प्रमास गङ्चययहेकाको सङ्ख्मा 
प्रमास गङ्चययहेकाको प्रङ्झतित (५.१ को) 

 

— 

— 

     

६. ङ्झनमाभक ङ्झनकामफाट रेखाऩयीऺक 
ङ्झनमङ्टक्त गङ्चयएका सॊस्था सङ्ख्मा 

      

७. थऩ उल्रेखनीम काभकङ्ट या       

 

तमाय गने         प्रभाङ्ञणत गने 

दस्तखत :           दस्तखत : 
नाभ :         नाभ : 
ऩद :         ऩद : 
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अनङ्टसूची ३ 

राभो पायाभ रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदनको ढाॉचा 
(दपा १४ सॉग सम्फङ्ञन्त्धत) 

 

श्री ...   ...   ...   सहकायी ...   ...   ङ्झर. को 
राभो पायाभ रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदन 

आङ्झथयक वषय : २० ... / ... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

रेखाऩयीऺक 

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

  



14 

 

बाग १ 

ऩङ्चयचम 

१. रेखाऩयीऺण टोरी 
 प्रभङ्टख तथा सदस्महरू 

 पभयका साथै प्रभङ्टख तथा सदस्महरूको स्वतन्त्रताको स्व–घोषणा 
२. रेखाऩयीऺण ऩहङ्टॉच 

 ऩारना गङ्चयएका भानकहरू 

 रेखाऩयीऺकीम जोङ्ञखभ रेखाजोखा तथा अऩनाइएका अल्ऩीकयण (ङ्झभङ्जटगसेन) का उऩामहरू 

 नभङ्टना तथा छनौट प्रङ्जिमा 
 ङ्जवङ्झधगत सीभा 

३.कामयमोजना कामायन्त्वमनभा ङ्जटप्ऩणी 
 व्मवस्थाऩकीम सहमोग 

 अङ्झबरेखको ऩमायप्तता 
 

बाग २ 

सदस्म केन्त्रीमता 
 

४. सहकायी सॊस्थाको कामयऺ रे (दताय हङ्टॉदाको, ऩङ्झछ ङ्जवस्ताय बएको वा ऐनको दपा १८ वा प्रादेङ्ञिक वा स्थानीम कानङ्टनका 
व्मवस्थाफभोङ्ञजभ ऩङ्टन् ङ्झनधाययण बएकोभा सोसभेत जङ्झनने गयी हार कामभ यहेको कामयऺ ेरको ङ्जववयण) 

५. कामयऺ रे केन्त्रीमता (भौजङ्टदा कामयऺ ेरङ्झबर य फाङ्जहय छङ्ट ङ्जट्टने गयी सदस्म सङ्ख्माका साथै सङ्कङ्झरत फचत तथा रगानीभा 
यहेको ऋणको ङ्जववयण) 

६. गैयसदस्मीम कायोफाय (सदस्म य गैयसदस्मसॉग सङ्कङ्झरत फचत य रगानीभा यहेको ऋणको ङ्जववयण) 

७. कृङ्झरभ व्मङ्ञक्तको सदस्मता (ऐनको दपा ३० को उऩदपा (२) य (३) वा प्रदेङ्ञिक वा स्थानीम कानङ्टनको 
व्मवस्थाफभोङ्ञजभका य त्मस फाहेकका अन्त्म कृङ्झरभ व्मङ्ञक्तको सदस्मताको नाभ, नाभेसी, ऐनको दपा ३२ को उऩदपा (२) 
वा प्रादेङ्ञिक वा स्थानीम कानङ्टनको व्मवस्थाफभोङ्ञजभ त्मसमता हारसम्भ सदस्मता अन्त्त्म गङ्चयएका कृङ्झरभ व्मङ्ञक्तहरूको नाभ, 

नाभेसी य हार कामभ यहेका कृङ्झरभ व्मङ्ञक्त सदस्महरूसॉग सङ्कङ्झरत फचत, उठाउन फाॉकी ऋण तथा अन्त्म रगानीको नाभ, 

नाभेसीसङ्जहतको ङ्जववयण) 

 

८. दोहोयो सदस्मता (ऐनको दपा ३२ को उऩदपा (१) वा प्रादेङ्ञिक वा स्थानीम कानङ्टनको व्मवस्थाफभोङ्ञजभ त्मसमता 
हारसम्भ अको सहकायी सॊस्थासॉग दोहोयो ऩयी मताऩङ्जट्ट सदस्मता अन्त्त्म गङ्चयएका सदस्महरूको सङ्ख्मा) 

९. ऋणका खाङ्झतय सदस्मता (ऋण ङ्झरने ङ्झसरङ्झसराभा सदस्म फनेय ऋण च ङ्टक्ता बएऩङ्झछ सदस्मता अन्त्त्म गयेका व्मङ्ञक्तहरूको 
मथासम्बव नभङ्टना छनौट जाॉचका आधायभा ङ्जववयण) 

१०. रङ्ञऺत सदस्मता (भङ्जहरा, न्त्मून आम सभूह, अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञक्त, दङ्झरत सभङ्टदामरगामतको वगीकृत सदस्म सङ्ख्माका 
साथै प्रङ्झतसदस्म औसत फचत यकभबन्त्दा फढी य घटी फचत गने सदस्म सङ्ख्माको अनङ्टऩातभा सभेत रङ्ञऺत वगयभा सहकायी 
सॊस्था आधाङ्चयत बए, नबएको आङ्करन) 
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११. ङ्झनङ्ञष्िम सदस्मता (ङ्जवगत तीनोटा वाङ्जषयक साधायण सबाको औसत उऩङ्ञस्थङ्झत य तत्कार कामभ यहेका सदस्महरूको 
औसत सङ्ख्माको अनङ्टऩातसभेतका आधायभा ङ्झनङ्ञष्िम सदस्मताको आङ्करन य ऐनको दपा ३४ को उऩदपा (१) को खण्ड 
(ख) वा प्रादेङ्ञिक वा स्थानीम कानङ्टनको व्मवस्थाफभोङ्ञजभ त्मस्ता सदस्महरूको सदस्मता अन्त्त्म गङ्चयएको ङ्जववयण) 

१२. सदस्म केन्त्रीमताको स्तयाङ्कन (ङ्जवबागफाट स्वीकृत सदस्म केन्त्रीमता सूचकाङ्कभा सहकायी सॊस्थाको भानका साथै मस 
बागका भाङ्झथका फङ्टॉदा एवॊ ङ्जववयणसभेतको आधायभा सहकायीऩनको ऻाऩकका रूऩभा सदस्म केन्त्रीमताको अवस्थाभा याम) 

 

बाग ३ 

आन्त्तङ्चयक ङ्झनमन्त्रण 

 

१३. नगदको सङ्टयऺा (याखनधयनको सीभा, दोहोयो ताल्चा व्मवस्था, सङ्टयऺा प्रफन्त्ध, काउन्त्टय, ढङ्टकङ्ट टी औ स्थानान्त्तयण ङ्झफभा, 
अन्त्मरको भौज्दातको अवस्था आङ्छद) 

१४. तयरता व्मवस्था (नीङ्झत, अनङ्टऩात, सॊयचना आङ्छद) 

१५. ऋण कामयङ्जवङ्झध (ऋण नीङ्झत, ऋण आवश्मकताको रेखाजोखा, कागजात छानङ्झफन प्रङ्जिमा, ङ्झधतोको भूल्माङ्कन, ऋणको 
व्मङ्ञक्तगत सीभाङ्कन आङ्छद) 

१६. सूचना प्रङ्जवङ्झधको उऩमोगभा ङ्झनमन्त्रण (प्राङ्जवङ्झधक बयऩदोऩन, कामयङ्जवङ्झधभा आन्त्तङ्चयक जाॉच (इन्त्टयनर चेक) ङ्झफन्त्दङ्टहरूका 
साथै जाॉचकीम स्वतन्त्रता (इन्त्डेऩेन्त्डेन्त्स) का ङ्झनधाययक, प्रिासकीम प्रत्माबङू्झत, कभयचायीको प्रङ्ञिऺण, जवापदेही स्थाऩना आङ्छद) 

१७. सम्बाङ्जवत फेइभानी ङ्झनमन्त्रण (अनङ्झधकृत ङ्झनणयम, अङ्झनमङ्झभत कायोफाय, अनौऩचाङ्चयक प्रबाव आङ्छदका कायण हङ्टन सक्न े
अऩचरन, ङ्जहनाङ्झभना, आङ्झथयक िोषण, भोराङ्जहजा, धोकाफाजी आङ्छदको योकथाभका राङ्झग स्थाङ्जऩत व्मवस्थाहरूको ऩमायप्तता) 

१८. िाखा वा सेवा केन्त्रको सञ्चारन ( िाखा वा सेवा केन्त्रहरूको सङ्ख्मा, कायोफायको आमतन, सञ्चारकीम स्वामत्तता, 
प्रङ्झतवेदन प्रणारी, सङ्टऩमयवेऺणको ङ्झनमङ्झभतता आङ्छद) 

१९. आन्त्तङ्चयक रेखाऩयीऺण (आन्त्तङ्चयक रेखा ऩयीऺकको व्मवस्था, आन्त्तङ्चयक रेखाऩयीऺणको ङ्झनमङ्झभतता, रेखा सङ्टऩङ्चयवेऺण 
सङ्झभङ्झतको प्रबावकाङ्चयता आङ्छद) 

२०. आन्त्तङ्चयक ङ्झनमन्त्रणको ऩमायप्तता (मस बागका भाङ्झथका फङ्टॉदासभेतको रेखाजोखाका आधायभा सहकायी सॊस्थाको 
सङ्टिासनको आधायबतू सतयको रूऩभा आन्त्तङ्चयक ङ्झनमन्त्रणको अवस्थाभा याम) 

 

 

बाग ४ 

आमव्ममभा ङ्झनमङ्झभतता 
 

२१. सेवा िङ्टल्क (सेवा िङ्टल्कका दय, सम्फङ्ञन्त्धत सेवा खचय य िङ्टल्कको दयभा तादात्म्म, सभान अवस्थाभा दयभा एकरूऩता, 
ऐनको दपा ५० को उऩदपा (३) वा प्रादेङ्ञिक वा स्थानीम कानङ्टनका व्मवस्थाफभोङ्ञजभ तोङ्जकएकोभा सोको ऩारना आङ्छद) 

२२. नवीकयण िङ्टल्क (नवीकयण िङ्टल्कको व्मवस्था, त्मस्तो व्मवस्थाको औङ्ञचत्म, दयभा न्त्मामसङ्गङ्झत, सभान अवस्थाभा दयभा 
एकरूऩता, ऐनको दपा ५० को उऩदपा (३) वा प्रादेङ्ञिक वा स्थानीम कानङ्टनका व्मवस्थाफभोङ्ञजभ तोङ्जकएकोभा सोको 
ऩारना आङ्छद) 

२३. ब्माजदय सॊयचना (फचत य ऋणको प्रमोजनअनङ्टसायको ब्माजदय, फचत य ऋणको ब्माजदयभा औसत एवॊ ङ्झफन्त्दङ्टगत 
(स्ल्माफ) अन्त्तय, ऐनको दपा ५० को उऩदपा (४) वा प्रादेङ्ञिक वा स्थानीम कानङ्टनको व्मवस्थाफभोङ्ञजभको अङ्झधकतभ 
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अन्त्तयको ऩारना, ब्माजदयभा न्त्मामसङ्गङ्झत, ऐनको दपा ५१ वा प्रादेङ्ञिक वा स्थानीम कानङ्टनको व्मवस्थाफभोङ्ञजभ ङ्झनधायङ्चयत 
सन्त्दबय ब्माजदयको ऩारना आङ्छद) 

२४. हजायना (हजायनाको दय, दयभा न्त्मामसङ्गङ्झत, सभान अवस्थाभा दयभा एकरूऩता आङ्छद) 

२५. अनङ्झधकृत असङ्टरी (ऐनको दपा ५० को उऩदपा (५) वा प्रादेङ्ञिक वा स्थानीम कानङ्टनको ऋणभा राग्न ेब्माजराई 
भूरधनभा ऩङ्टॉजीकृत गयी सोको आधायभा ब्माज रगाउन नहङ्टन,े ङ्छदएको ऋणको यकभफाटै ऩङ्जहरो ङ्जकस्ता वा सेमयको 
यकभफाऩत बनी कट्टा गयी ङ्झरन नहङ्टने य साथै ऐनको दपा ६३  को उऩदपा (४) वा प्रादेङ्ञिक वा स्थानीम कानङ्टनको 
व्मवस्थाङ्जवऩयीत सेमयभा ङ्जप्रङ्झभमभफाऩत बनी थऩ यकभ ङ्झरन नहङ्टन ेय त्मस्तै अन्त्म अनङ्झधकृत रूऩभा असङ्टरी गनय नहङ्टने 
व्मवस्थाहरूको ऩारना) 

२६. खचय (स्वीकृत फजेट, िीषयक एवॊ प्रमोजनको सीभाङ्कनको ऩारना, खचय स्वीकृङ्झतभा स्थाङ्जऩत कामयङ्जवङ्झधहरूको सम्भान, 

खचयभा ङ्झभतव्मङ्जमता तथा ऩायदङ्ञियता, खचयका भानकहरूको व्मवस्था, अन्त्मरको तङ्टरनाभा ऩङ्झन त्मस्ता भानकहरूको औङ्ञचत्म 
आङ्छद) 

२७. आमव्ममभा सङ्टव्मवस्था (मस बागका भाङ्झथका फङ्टॉदासभेतको रेखाजोखाका आधायभा सदस्म–भैरी सहकायी सॊस्थाको 
भभयस्ऩिी जनाउका रूऩभा आम्दानी य खचयको ऩङ्चयऩाटीभा याम) 

 

 

 

बाग ५ 

ङ्जवत्तीम अवस्था 
२८. ङ्जवत्तीम अनङ्टिासन (फचत तथा ऋणको भङ््ट म कायोफाय गने सहकायी सॊस्थाको हकभा ―ऩल्र्स‖ ङ्जवङ्झधफभोङ्ञजभको अवस्था 
ङ्जवश्लषेणका आधायभा सहकायी सॊस्थाको ऩङ्चयचामक ङ्जविेषताका रूऩभा ङ्जवत्तीम सङ्टिासनको अवस्थाभा याम) 

 

बाग ६ 

ङ्झनमाभक ऩङ्चयऩारना 
२९. रेखाऩारन (ऐनको दपा ७४ फभोङ्ञजभ रेखाभान, खाता सॊयचना एवॊ सतय–व्मवस्थाको ऩारना, ङ्जवद्यङ्टतीम प्रणारीभा 
तादात्म्म, प्रकािनभा अऩेङ्ञऺत खङ्टरासा आङ्छद) 

 

 

यकभको उऩमोगभा रगाइएको फन्त्देजको ऩारना) 

३१. फचतभा सीभाङ्कन (फहङ्टउदे्दश्मीम वा अन्त्म ङ्जवषमगत सहकायी सॊस्थाको हकभा ऐनको दपा ५० को उऩदपा (२) वा 
प्रादेङ्ञिक वा स्थानीम कानङ्टनको व्मवस्थाफभोङ्ञजभ फचत तथा ऋणको भङ््ट म कायोफाय नहङ्टन ेगयी दताय हङ्टॉदाका फखतभा 
उङ्ञल्रङ्ञखत भङ््ट म कायोफाय गनङ्टयऩने व्मवस्थाको ऩारना य ऩारना नबएको बए ङ्झनधायङ्चयत अवङ्झधङ्झबर ऩारना गङ्चयसक्ने 
कामयमोजनाको ङ्जवश्वसनीमता, ऐनको दपा ५० को उऩदपा (७) वा प्रादेङ्ञिक वा स्थानीम कानङ्टनको व्मवस्थाफभोङ्ञजभ 
ङ्झनधायङ्चयत प्राथङ्झभक ऩङ्टॉजी कोष य फचत अनङ्टऩातको ऩारना, ऐनको दपा ५२ वा प्रादेङ्ञिक वा स्थानीम कानङ्टनको 
व्मवस्थाफभोङ्ञजभ व्मङ्ञक्तगत फचतको सीभाको ऩारना आङ्छद) 

३२. अन्त्तयसहकायी कायोफाय (ऐनको दपा १४० वा प्रादेङ्ञिक वा स्थानीम कानङ्टनफभोङ्ञजभ अन्त्तयसहकायी कायोफायभा 
गङ्चयएको ङ्झनफयन्त्धन (येङ्जष्ट्रक्सन) को ऩारना) 
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३३. सञ्चारकीम राब (सञ्चारक सङ्झभङ्झत, रेखा सङ्टऩङ्चयवेऺण सङ्झभङ्झत वा उऩसङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायीहरूको सङ्टङ्जवधा, कामयकायी 
सञ्चारकको ऩाङ्चयश्रङ्झभक तथा सङ्टङ्जवधा य सञ्चारक सङ्झभङ्झत, रेखा सङ्टऩङ्चयवेऺण सङ्झभङ्झत वा उऩसङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायीहरूरे ङ्झरएको 
ऋणको यकभ,आन्त्तङ्चयक तथा वैदेङ्ञिक भ्रभण खचय, ब्माजदय, ऩेश्की वा अन्त्म फक्मौता यकभको ङ्जपङ्चयस्त) 

३४. ङ्झनङ्ञष्िम ऋण (ऋणको वगीकयण, ङ्झनङ्ञष्िम ऋणको रगत, यकभको अनङ्टऩात, िङ्कास्ऩद ऋण व्मवस्था, अऩरेखन आङ्छद) 

३५. साधायण सबाको स्वीकृङ्झत (ऐनको दपा ३८ को खण्ड (क), (च), (झ), (ञ), (ट) का साथै अन्त्मर वा प्रादेङ्ञिक वा 
स्थानीम कानङ्टनका व्मवस्थाफभोङ्ञजभ वाङ्जषयक कामयिभ तथा फजेट, आन्त्तङ्चयक कामयङ्जवङ्झध, ऩाङ्चयश्रङ्झभकरगामतका सङ्टङ्जवधा, फाह्य 
दाङ्जमत्व ग्रहण, सदस्मको दाङ्जमत्व ङ्झभनाहासभेतभा साधायण सबाको स्वीकृङ्झत ङ्झरनङ्टऩने प्रावधानको ऩारना) 

३६. खङ्टद फचत यकभको ङ्जवतयण (खङ्टद फचतको यकभ कोषहरूभा छङ्ट्याउनङ्टका साथै सेमय राबाॊि ङ्जवतयणभा ऐनको दपा 
६८, ६९, ७० य ७१ वा प्रादेङ्ञिक वा स्थानीम कानङ्टनका व्मवस्थाको ऩारना) 

 

३७. सम्ऩङ्ञत्त िङ्टद्दीकयण ङ्झनवायणसम्फन्त्धी सहकायी सङ्घसॊस्थाराई जायी गङ्चयएको ङ्झनदेिन, २०७४ को ऩारना (सदस्म ऩङ्जहचान 
तथा सम्ऩङ्टङ्जष्ट, जोङ्ञखभ व्मवस्थाऩन, सीभा तथा िङ्कास्ऩद कायोफायको प्रङ्झतवेदन, कामायन्त्वमन अङ्झधकायीको व्मवस्था, आन्त्तङ्चयक 
नीङ्झत तथा कामयङ्जवङ्झध आङ्छद (सम्ऩङ्ञत्त िङ्टद्दीकयण ङ्झनवायण कानङ्टनफभोङ्ञजभ गोप्म यहन ेअङ्झबरेखभा साभान्त्म तहभा प्राप्त बएको 
व्मवस्थाऩकीम जानकायीका आधायभा) 

३८.  एकीकृत व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारीभा प्रङ्झतवेदन (आफद्धता, सम्प्रषेणको अद्यावधीकयण, तथ्माङ्कीम अन्त्तय (ङ्झडङ्ञस्िऩेन्त्सी) 
आङ्छद) 

३९. सघन अनङ्टगभनफाट प्रदत्त ङ्झनदेिनको कामायन्त्वमन (कामयमोजना, प्रगङ्झत, प्रङ्झतवेदन) 

४०. ऩङ्चयऩारना प्रबावकाङ्चयता (मस बागका भाङ्झथका फङ्टॉदा एवॊ ऩङ्चयऩारना कामायन्त्वमन सङ्टङ्झनङ्ञित गनय बएका सकायात्भक 
प्रमाससभेतको ङ्जवचायभा सहकायी सॊस्थाको प्रऺेङ्जऩत छङ्जवसम्भत ङ्झनमाभक फन्त्दोफस्तहरूको ऩारना अवस्थाभा याम) 

 

बाग ७ 

ङ्झनष्कषय 
 

४१. खास रेखाऩयीऺकीम ङ्जवषमवस्तङ्ट (की अङ्झडट म्माटय) 

४२. सहकायी सॊस्थाको कामयसञ्चारन एवॊ ङ्जवत्तीम अवङ्ञस्थङ्झतभा सभङ्टच्चा याम 

 

   

 


