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ख�ड 

िशवसता�ी नगरपािलका 

��तावना:– 

यस नगरपािलका काया�लयको िनयमन �े� िभ� सचंािलत सहकार� स�ंथाह�

काया�लय र�ह अ�य �थानीय तह स�म काय��े� भएका सहकार� स�ंथा

स�ंथाह�लाई �व��न काय��ममा समावेश गर� सहकार� स�ंथाह�का सद�यह�लाई आिथ�क �पमा स�म र 

सबल बनाई सहकार� स�ंथा माफ� त िशवसता�ी नगरपािलकाका जनताको उ�नती र सम�ृ�मा अिभब�ृ� 

गन� बा�छिनय भएकाले �थानीय स

गर� िशवसता�ी नगरपािलका, नगर काय�पािलकाको िमित 

बमो�जम यो काय��विध �वीकृत गर� लाग ुग�रएको छ ।

१, स�ं�� नाम र �ार�भ: (१) 

काय��विध, २०७७” रहेको छ । 

v08 $_ emfkf ;+Vof !) :yfgLo /fhkq efu @ ldlt @)&&÷!@÷

1 

                                        

 

 

 

िशवसता�ी नगरपािलका  
�थानीय राजप� 

ख�ड ४) झापा, चै� १७ गते, २०७७ साल (सं�या १० 

भाग २ 

�मा�णकरण 

िशवसता�ी नगरपािलका सहकार� �व��न काय��विध

२०७७ 

यस नगरपािलका काया�लयको िनयमन �े� िभ� सचंािलत सहकार� स�ंथाह� र यस नगरपािलकामा �धान 

काया�लय र�ह अ�य �थानीय तह स�म काय��े� भएका सहकार� स�ंथाह�लाई एक स�ुमा बाँधी सहकार� 

न काय��ममा समावेश गर� सहकार� स�ंथाह�का सद�यह�लाई आिथ�क �पमा स�म र 

सबल बनाई सहकार� स�ंथा माफ� त िशवसता�ी नगरपािलकाका जनताको उ�नती र सम�ृ�मा अिभब�ृ� 

गन� बा�छिनय भएकाले �थानीय सरकार स�चालन ऐनको दफा १०२ को २ ले �दएको अिधकार �योग 

नगर काय�पािलकाको िमित २०७७/१२/१७ गते वसेको बठैकको िनण�य 

बमो�जम यो काय��विध �वीकृत गर� लाग ुग�रएको छ । 

प�र�छेद-१ 

) यस काय��विधको नाम “िशवसता�ी नगरपािलका सहकार� �व��न 

÷!& 

�मा�णकरण २०७७/१२/१८ 

सहकार� �व��न काय��विध, 

र यस नगरपािलकामा �धान 

ह�लाई एक स�ुमा बाँधी सहकार� 

न काय��ममा समावेश गर� सहकार� स�ंथाह�का सद�यह�लाई आिथ�क �पमा स�म र 

सबल बनाई सहकार� स�ंथा माफ� त िशवसता�ी नगरपािलकाका जनताको उ�नती र सम�ृ�मा अिभब�ृ� 

ले �दएको अिधकार �योग 

गते वसेको बठैकको िनण�य 

िशवसता�ी नगरपािलका सहकार� �व��न 
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 (२) यो काय��विध त�ु�त �ार�भ हुनेछ । 

२, प�रभाषा:- �वषय वा �स�गले अक� अथ� नलागेमा काय��विधमा 

(क) “अनगुमन सिमित” भ�नाले यस काय��विध अनसुार ग�ठत सहकार� �व��न सिमितले भए 

गरेका कामह�को अनगुमन तथा िनयमन गन� सिमितलाई जनाउँछ । 

(ख) “आ�त�रक काय��विध” भ�नाले सहकार� �व��न काय��म सचंालन गन� वनेको आ�त�रक 

काय��विध स�झनपुछ� । 

(ग) “आयोजना” भ�नाले िशवसता�ी नगरपािलका भर� रहेका सहकार� स�ंथाह� िमलेर सचंालन 

गन� ��ताव गरेको आयोजना स�झन ुपछ� । 

(घ) “उप�मखु” भ�नाले नगरपािलकाकाको उप�मखु स�झन ुपछ� । 

(ङ) “ऐन” भ�नाले िशवसता�ी नगरपािलकाको सहकार� ऐन २०७४ लाई स�झन ुपछ� । 

(च) “काया�लय” भ�नाले िशवसता�ी नगरपािलकाको काया�लयलाई जनाउँछ । 

(छ) “काय�पािलका ” भ�नाले नगरपािलकाको काय�पािलका भ�ने स�झनपुछ� । 

(ज) “िनयमावली” भ�नाले िशवसता�ी नगरपािलकाको सहकार� िनयमावली २०७७ स�झन ुपछ� । 

(झ) “�व��न सिमित” भ�नाले यस काय��विधको दफा ५ अनसुार ग�ठत सहकार� �व��न 

सिमितलाई जनाउँछ । 

(ञ) “�व��न काय��म” भ�नाले िशवसता�ी नगरपािलकाको िनयमन �े� िभ� रहेका सहकार� 

स�ंथाह� िमिल सचंालन ग�रने उधोग स�झन ुपछ� । 

(ट) “�मखु �शासक�य अिधकृत” भ�नाले िशवसता�ी नगरपािलकाको �मखु �शाक�य 

अिधकृतलाई स�झन ुपछ� । 

(ठ) “म��ालय” भ�नाले भिूम �यव�था, कृ�ष तथा सहकार� म��ालय स�झन ुपछ� । 

(ड) “लेखा सपुर�वे�ण सिमित” भ�नाले दफा १७ अनसुारको लेखा सपुर�वे�ण सिमितलाई 

स�झनपुछ� । 

(ढ) “�वभाग” भ�नाले सहकार� �वभाग स�झन ुपछ� । 

(ण) “शेयर” भ�नाले सहकार� स�ंथाह�ले �व��न काय��ममा लगानी गरेको पूजँीको अशंलाई 

स�झनपुछ� । 

(त) “सद�य” भ�नाले यस �व��न काय��मको सद�यता �ा� गरेका सहकार� स�ंथाह� स�झनपुछ� 

। 

(थ) “सहकार� खेती” भ�नाले स�ंथाले बहुवष�य �पमा भिूमको �यव�था गर� आ�ना सद�य 

(सहकार� स�ंथा) ह� ��य�त: सलं�न गराएर साम�ूहक जो�खममा स�चालन गन� खेतीपाती 
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स�झन ुपछ� र सो श�दले �यसर� साम�ूहक जो�खममा ग�रने पशपुालन, माछापालन, मौर� 

पालन, कुखुरापालन, च�लाब�द� खेतीलाई समेत जनाउँछ । 

(द) “साधारणसभा” भ�नाले सहकार� �व��न काय��मको साधारणसभा स�झन ुपछ� । 

(ध) “स�ंथा” भ�नाले यस िशवसता�ी नगरपािलकाको िनयमन �े� िभ� सचंािलत �ार��भक 

सहकार� स�ंथाह�लाई स�झन ुपछ� । 

३, उ�े�य: 

क) िशवसता�ी नगरपािलकाको �े�ािधकार िभ� सचंािलत सहकार� स�ंथाह�लाई कृ�ष, पशपुालन 

तथा उ�ोगमा लगानी गन� उ�सा�हत गन� । 

ख) यस नगरपािलकाका कृषकह�लाई �ो�साहन गर� कृ�ष तथा पशपुालनमा उ�सा�हत गन� । 

ग) सहकार� �व��न काय��म माफ� त िशवसता�ी नगरपािलकाका जनताको सम�ृ �याउन । 

घ) सहकार� स�ंथा माफ� त सहकार� स�ंथाका सद�यह�को आ�दानीमा ब�ृ� गन� । 

ङ) ए�ककृत कृ�ष फम� सचंालन गन� । 

च) समाज उ�थानको लािग सामा�जक �हतका ��याकलाप गन� । 

छ) अ�या�िनक नगदे तथा खा� बाली उ�पादन तथा ख�रद �व�� गन� । 

ज) �विभ�न ब�क, �व��य स�ंथा, क�पनी, एन.�ज. ओ., आई.एन.�ज.ओ., नेपाल सरकार, �देश 

सरकार, �थानीय तह लगायत िनकायह�बाट कुन ैशत� नरा�ख �ा� हुने अनदुान �वीकार गन� 

। 

झ) �चिलत काननूको अिधनमा रह� खा�ा�न, दलहन, तेलहन, नगदेवाली, पश ुप�ं� तथा म��य, 

द�ुध वा अ�य य�त ैकृ�षज�य पदाथ�को सकंलन गन�, भ�डारण गन�, ढुवानी गन�, गणु�तर 

जाँच गन�, बजार�करण गन� एव ं�शोधन उ�ोगको �थापना गन� ज�ता ��याकलापह� सचंालन 

गर� िशवसता�ी नगरपािलकाका जनतह�को उ�पादनको म�ूय अिभब�ृ� गनु�का साथ ै

रोजगार�का अवसरह�को सजृना गन� । 

ञ) क�म हाय�र�ग से�टर, कृ�ष वजार, बाली �वशेष भ�डार गहृ (Cold Storage), कृ�ष उपज 

ब�क, उ�ोगह� काय��मह� सचंालन गन� । 

ट) च�ला व��द खेतीको मा�यम�ारा कृ�ष �े�को उ�पादनमा व�ृ� गद� लाने ।  

प�र�छेद २ 

सहकार� �व��न सिमितको �थापना 

 

४, सहकार� �व��न सिमितको �थापना: 

१) िशवसता�ी नगरपािलकामा एक नगरपािलका सहकार� �व��न सिमितको �थापना ग�रनेछ । 
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२) नगरपािलका सहकार� �व��न सिमितको काया�लय िशवसता�ी नगरपािलकामा रहनेछ । 

३) सिमितले नगरपािलकाको �वीकृित िलई नगरका अ�य �थानमा पिन आ�नो स�पक�  काया�लय 

सचंालन गन� स�नेछ । 

प�र�छद-३ 

नगरपािलका सहकार� �व��न सिमितको गठन, काम, कत��य र अिधकार 

५, सिमितको गठन:- १) नगरपािलका सहकार� �व��न सिमितमा ११ सद�य सिमित गठन ग�रनेछ । 

सिमितको काय� अविध ३ वष�को हुनेछ । सिमितको गठन देहायबमो�जम हुनेछ:  

  क, सहकार� स�ंथावाट छनौट हुने १ जना ................................  अ�य�  

  ख, सहकार� स�ंथावाट छनौट हुने १ जना ............................... उपा�य� 

  ग, सहकार� सं�थावाट छनौट हुने १ जना म�हला ..................... कोषा�य� 

  घ, सहकार� स�ंथाह�वाट (५ जना) ......................................... सद�य  

 ङ, िशवसता�ी नगरपािलका, सहकार� शाखा �मखु  ................ सद�य सिचव 

२) उपदफा (१) बमो�जमको �व��न सिमितको प�हलो बठैकले समाविशताको आधारमा १ जना 

म�हला स�हत २ जना मनोिनत गन�छ । 

३) उपदफा (१) बमो�जमका पदािधकार�ह� प�हलो पटकको लािग सहकार� �व��न काय��ममा 

शेयर लगानी गन� सहकार� स�ंथाह�को भेलावाट गठन हुनेछ । तर दो�ो पटकवाट वा�ष�क 

साधारणसभावाट सव�स�मत वा सो नभएमा बहुमतवाट गठन हुनेछ । 

४, उपदफा (१) बमो�जमको सिमितमा उपल�ध भएस�म क��तमा ते�ीस �ितशत म�हला 

सद�यको �ितिनिध�व सिुन�त गनु� पद�छ । 

५, सहकार� स�ंथा िशवसता�ी नगरपािलकामा सिुचकृत भएको हुन ुपन�छ । 

६, सहकार� स�ंथाले िनयिमत िशवसता�ी नगरपािलकामा वा�ष�क साधारणसभा र 

लेखापर��ण �ितवेदन बझुाएको हुन ुपन�छ । 

७, नगरपािलका सहकार� �व��न सिमितका पदािधकार�मा छनौट हुनको लािग शेयर सद�य 

सहकार� स�ंथाको सचंालक सिमितको बठैकवाट िनण�य गर� आएको सचंालक सिमितका 

पदािधकार�ह� मा� हुन ुपन�छ । 
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८)  नगरपािलका सहकार� �व��न सिमितका कुन ै पदािधकार� �र� भएमा �य�तो पदमा 

साधारणसभाले बाँक� अविधको लािग चयन गन�छ ।  

९) मािथ जुनसकैु कुरा ले�खएको भएता पिन नगरपािलका सहकार� �व��न सिमितका 

पदािधकार�मा छनौट हुनको लािग नगरपािलका सहकार� �व��न काय��मको सद�य भएको 

सहकार� स�ंथाह�वाट मा� सहभागी हुनेछन ्। 

६, नगरपािलका सहकार� �व��न सिमितको वठैक: 

१, �व��न सिमितको बठैक आव�यकता अनसुार अ�य�को परापश�मा सद�य सिचवले बोलाउनेछ 

। सिमितको दईु बठैक बीच ४५ �दन भ�दा बढ�को अ�तर हुनेछैन । 

२, वठैकको िनण�य सामा�यतया सव�स�मत �पमा गनु� पद�छ । य�द सव�स�मत �पमा िनण�य हुन 

नसकेमा बहुमतको िनण�यलाई सिमितको िनण�यको �पमा मा�न ुपद�छ । कुन ै�वषयमा बहुमतवाट 

िनण�य हुन नसक� मत बराबर भएमा अ�य�ले िनणा�यक मत �दनेछ । 

३, सिमितको बठैकमा भएको काम कारवाह� तथा िनण�य सिमितमा कुन ैपद �र� भएको वा कुन ै

सद�य अनपु��थत भएको कारणले मा� अवधै हुनेछैन । 

४, सिमितको बठैकको गणपरुक स�ंया प�ुन कुल सद�य स�ंयाको क��तमा ५१ �ितशतभ�दा 

बढ� सद�यको उप��थित भएको हुन ुपद�छ । 

७, सिमितको पदमा वहाल रहन नस�ने अव�था: 

क) अ�य� बाहेक अ�य पदािधकार�ले अ�य� सम� �दएको रा�जनामा �वीकृत भएमा र 

अ�य�को हकमा साधारण सभाले िनजको रा�जनामा �वीकृत गरेमा । 

ख) म�ृय ुभएमा । 

ग) सिमितलाई जानकार� न�दई सहकार� �व��न सिमितको काय� �कृितसगँ मेल खाने िनजी 

�यापार सचंालन गरेको �मा�णत हुन आएमा । 

घ) सद�यता समा� भएमा । 

ङ) �वना सचूना लगातार ३ पटक स�म बठैकमा अनपु��थत भएमा । 

च) ६ म�हना भ�दा बढ� अविधका लािग िनर�तर ब�ने गर� �वदेश गएमा । 

छ) पदाविध समा� भएमा । 
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८, सिमितको काम, कत��य र अिधकार: सद�यह�को �हतलाई �यानमा राखी सिमितले देहाय 

वमो�जमका काय�ह� गन�छ: 

१) सहकार� �व��न काय��मको सम� �यव�थापन गन� । �व��न काय��म बचत तथा स�प��को 

सरु�ा र सरं�ण गन� । 

२) िनधा��रत काय��विधको आधारमा सद�यता �व�तार गन� । 

३) कारोवारका हर�हसाव अ�याविधक गर� गराई सोको �ववरण �मा�णत गन� । 

४) स�लाहकारको मनोनयन गन� वा हटाउने वा प�रवत�न गन� । 

५) �व��न काय��ममा यो�यताका आधारमा साधारणसभावाट �वीकृत दरव��द अनसुारका 

कम�चार� छनौट गर� िनय�ु� गन� र तलब भ�ा तो�ने । 

६) �व��न सिमितका �र� पद पिुत� वा सिमितह�को पदाविध स�कन ु अगाव ै नयाँ सिमित 

िनवा�चानको काय� िन�प� र �वत�� ढंगले स�प�न गन� तो�कए बमो�जम िनवा�चान सिमित 

गठन गन� । 

७) साधारण सभाले िनद�श गरेका वा �वीकृत गरेका कामह� गन� । 

८) साधारण सभाको ��यायो�जत अिधकारका आधारमा समयम ैिनधा��रत �कृया परुा गर� गराई 

लेखा पर��कको िनय�ु� गर� स�ंथाको हर�हसाबको लेखा पर��ण गराउने । 

९, सिमितका पदािधकार�ह�को काम, कत��य र अिधकार: 

(क) अ�य�को काम, कत��य र अिधकार: 

(१) सिमितको िनयिमत बठैक बोलाउने बठैकका लािग िमित, समय र �थान तो�ने । 

(२) बठैकको अ�य�ता गर� बठैक सचंालन गन� । 

(३) बठैकमा अनशुासनको पालन गन� लगाउने र छलफलका �वषयह� �टपोट गन� वा गन� 

लगाउने । 

(४) छलफल हँुदा सबकैो �वचार सकंलन गन� र सव�स�मत िनण�य गन� पहल गन� । 

(५) िनण�यह� लाग ूगन� र गन� लगाउने । 

(६) सहकार� �व��न काय�मा सबलैाई समेटेर नेत�ृव �दान गन� । 

(७) �वशेष बठैकको आव�यकता परेमा बठैक बोलाउने । 

(८) सहकार� �व��न काय��मको गित�विधह� स�ब��धत नगरपािलकालाई र सद�य 

सहकार�ह�लाई िनर�तर जानकार� गराउन ुपन�छ । 

(९) काय��विध बमो�जम अ�य काय�ह� गन� । 
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(ख) उपा��को काम, कत��य र अिधकार: 

(१) अ�य�को काममा सहयोग पयुा�उने । 

(२) अ�य�ले िल�खत �पमा ��यायोजन गरेका वा तोकेका काय�ह� गन� । 

(३) सिमितको बठैकमा अ�य सद�य सरह भाग िलने र िनण�यमा मत �दने । 

(४) सिमितको िनण�य अनसुार तो�कएको �ज�मेवार� वहन गन� । 

(ग) कोषा�य�को काम, कत��य र अिधकार: 

(१) सहकार� �व��न काय��मको आ�दानी र खच�को �ववरण तयार गन� । 

(२) खच�को लेखापर��ण गराउने । 

(३) ब�कमा खाता सचंालन गदा� अ�य�, कोषा�य� र सद�य सिचवको सयं�ु द�तखतवाट 

ब�क खाता सचंालन गन� । 

(४) सहकार� �व��न काय��मको नगद र �ज�सी सामानको �ज�मा िलई सरु�ा गन� । 

(घ) सिमितको सद�य सिचवको काम, कत��य र अिधकार: 

(१) अ�य�को आदेशानसुार बठैक बोलाउने । 

(२) छलफलका ��तावह� सकंलन गर� बठैकमा पेश गन� र बठैकको िनण�य लेखी िनण�य 

�मा�णत गराउने । 

(३) सिमितको ��याकलापको बारेमा सद�यलाई जानकार� गराउने । 

(४) सहकार� �व��न काय��मको हर �हसाब रा�े । 

(५) साधारणसभाको अिधवेशन र सिमितको बठैकको काय�सचूी तयार गन�, सचूना िनका�ने, 

बठैकको िनण�य प�ु�तका रा�े र िनण�यह� सद�यह�लाई पठाउने । 

(६) साधारणसभा र सचंालक सिमितवाट भएको िनण�यह� काया��वयन गन� गराउने । 

(७) कम�चार� �शासन स�ब��ध स�पणू� काय�ह� गन�, गराउने । 

(८) सहकार� �व��न काय��मको दैिनक �शासिनक काय�मा �वय ंसलं�न रह� �व�ध, िन�र�ण 

िनद�शन �दने । 

(९) तो�कएको अ�य काय�ह� गन� । 

(ङ) सद�यह�को काम, कत��य र अिधकार: 

(१) िनयिमत बठैकमा उप��थत भई िनण�य ���यामा सहभागी हुने । 

(२) सहकार� �व��न काय��मको िनण�य काया��वयनमा सहयोग गन� । 

(३) सहकार� �व��न काय��मको �हसाब-�कताबको जानकार� िलने । 

(४) सहकार� �व��न सिमितका पदािधकार�ह�ले गरेका कामको म�ूया�कन िनयिमत �पमा 

गन� । 



v08 $_ emfkf ;+Vof !) :yfgLo /fhkq efu @ ldlt @)&&÷!@÷!& 
 

8 

 

(५) आव�यकता अनसुार अ�य�, उपा�य�, सिचव, कोषा�य�लाई सघाउने । 

(६) तो�कएको अ�य काय�ह� गन� । 

प�र�छ-४ 

सहकार� �व��न काय��मको सद�यता 

१०, सहकार� �व��न काय��मको सद�यता: िशवसता�ी नगरपािलका भर� काय��े� भएका, िशवसता�ी 

नगरपािलकाको �े�ािधकार िभ� �धान काया�लय भई अ�य �थानीय तह स�म काय��े� भएका 

सहकार� स�ंथाह� यस काय��मका सद�य हुन स�नेछन ् । सद�यता िलनको लािग तपिशल 

अनसुारको यो�यता भएको हुन ुपन�छ । 

१) िशवसता�ी नगरपािलका भर� काय��े� भएका र �धान काया�लय िशवसता�ी नगरपािलकको 

�े�ािधकार िभ� रहेको सहकार� स�ंथा हुन ुपन�छ । 

२) सहकार� स�ंथा दता� भएको हुन ुपन�छ । 

३) सहकार� �व��न काय��मको काय��विध, नीित, िनयमह� पालना गन� स�ंथा । 

४) �चिलत काननूले अयो�य नठह�रएको सहकार� स�ंथा । 

५) शेयर ख�रद गरेको सहकार� स�ंथा । 

६) सहकार� �व��न काय��मले गरेको कारोवारसगँ �ित�पधा� हुने गर� कारोवार नगरेको । 

७) िशवसता�ी नगरपािलकामा सिुचकृत भएको । 

८) िनयिमत िशवसता�ी नगरपािलकामा वा�ष�क साधारणसभा र लेखापर��ण �ितवेदन बझुाएको 

। 

११, सद�यता �ा� गन� िनवेदन �दनपुन�: (१) यस काय��मको सद�यता िलन चाहने सहकार� स�ंथाले 

सिमित सम� िनवेदन �दनपुन�छ । 

(२) उपदफा (१) बमो�जम िनवेदन परेको िमितले प�तीस �दन िभ� सिमितले यस काय��विध तथा 

आ�त�रक काय��विधको अिधनमा रह� सद�यता �दान गन� वा नगन� िनण�य गनु�पन�छ ।  

(३) उपदफा (२) बमो�जम िनण�य गदा� सिमितले सद�यता �दान नगन� िनण�य गरेमा सो को 

कारण खोली सात �दनिभ� िनवेदकलाई जानकार� गराउन ुपन�छ । 

(४) उपदफा (३) बमो�जम जानकार� पाएको िमितले तीस �दनिभ� स�ब��धत सहकार� स�ंथाले 

अनगुमन सिमित सम� उजुर गन� स�नेछ । 

(५) उपदफा (४) बमो�जम �ा� उजुर� छान�वन गदा� िनवेदकलाइ सद�यता �दान गनु�पन� 

दे�खएमा अनगुमन सिमितले �य�तो िनवेदकलाई सद�यता �दान गन�को लािग सहकार� �व��न 

सिमितलाई आदेश �दन स�नेछ । 
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(६) उपदफा (५)  बमो�जम आदेश भएमा सो आदेश �ा�गरेको सात �दन िभ� सहकार� �व��न 

सिमितले िनवेदकलाई सद�यता �दान गर� सो को जानकार� अनगुमन सिमितलाई गराउन ुपन�छ 

। 

१२, �वेश श�ुक: यस सहकार� �व��न काय��मको सद�यता िलनको लािग िनवेदक सहकार� 

स�ंथाह�ले �वेश श�ुक वापत रकम बझुाउन ुपन� छैन । 

प�र�छेद-५ 

साधारणसभा तथा लेखा सपुर�वे�ण सिमित 

१३, साधारणसभा: 

१) सहकार� �व��न काय��मको सव��च अ�गको �पमा साधारणसभा हुनेछ । 

२) सहकार� �व��न काय��मका सब ैसहकार� सद�यह� साधारणसभाका सद�य हुनेछन ्। 

३) सहकार� �व��न काय��मको साधारणसभा देहाय बमो�जम हुनेछ: 

(क) वा�ष�क साधारणसभा 

(ख) �वशेष साधारणसभा 

१४, साधारणसभाको काम, कत��य र अिधकार: वा�ष�क साधारणसभाको काम, कत��य र अिधकार 

देहाय वमो�जम हुनेछ: 

क) वा�ष�क काय��म तथा वजेट �वीकृित गन� । 

ख) वा�ष�क लेखा पर��ण �ितवेदन अनमुोदन गन� । 

ग) सिमित वा लेखा सपुर�वे�ण सिमितको िनवा�चन तथा �वघटन गन� । 

घ) सिमित अ�य� वा लेखा सपुर�वे�ण सिमितका सयंोजक वा सद�यलाई पदवाट हटाउने । 

ङ) सिमित वा लेखा सपुर�वे�ण सिमितको वा�ष�क �ितवेदन पा�रत गन� । 

च) लेखा पर��कको िनय�ु� र िनजको पा�र�िमक िनधा�रण गन� । 

छ) पा�र�िमक लगायतका स�ुवधा तो�ने । 

ज) ऋण तथा अनदुान �ा� गन� स�ब�धमा िनण�य गन� । 

झ) सिमितलाई आव�यक िनद�शन �दन । 

ञ) तो�कएका अ�य काय� गन� । 

१५, साधारणसभाको वठैक: (१) सिमितले ��येक आिथ�क वष� समा� भएको िमितले ६ म�हनिभ� 

वा�ष�क साधारणसभा वोलाउन ुपन�छ । 

 २) सिमितले देहायको अव�थामा �वशेष साधारणसभा वोलाउन स�नेछ: 

(क) �व��न काय��मको काम �वशेषले �वशेष साधारणसभा बोलाउन ु पन� सिमितवाट 

िनण�य भएमा ।  
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(ख) लेखा सपुर�वे�णको िसफा�रसमा । 

(ग) कुन ै सिमितका पदािधकार�ले �वशेष साधारणसभा वोलाउन पेश गरेको ��ताव 

सिमित�ारा पा�रत भएमा । 

(घ) �वशेष साधारणसभा बोलाउन ु पन� कारण खुलाइ प�� �ितशत सद�यले सिमित 

सम� िनवेदन �दएमा । 

३) उपदफा (२) मा जुनसकै कुरा ले�खएको भएतापिन सहकार� �व��न सिमितका अ�य� वा 

कम�चार�ह�वाट आ�नो �ज�मेवार� परूा नगर� �व��न काय��ममा सम�या उ�प�न भएको 

अव�थामा नगरपािलकालाई जानकार� �दई सद�यह� म�येवाट बहुमत सद�य उप��थत भई 

�वशेष साधारणसभा गन� स�कनेछ । 

१६, �वशेष साधारणसभा बोलाउन िनद�शन �दन स�ने: (१) सहकार� �व��न काय��मको अनगुमन 

िनर��ण गदा� वा कसकैो उजुर� पर� छान�वन गदा� देहायको अव�था दे�खन आएमा अनगुमन 

सिमितले सहकार� �व��न सिमितलाई साधारणसभा वोलाउन िनद�शन �दन स�नेछ । 

  क) सहकार� म�ुय, मा�यता तथा िस�ा�त �वप�रत काय� गरेमा । 

  ख) यस काय��विध, �विनयम, आ�त�रक काय��विध �वपर�त काय� गरेमा । 

 ग) नगरपािलका, अनगुमन सिमित तथा अ�य िनकायले �दएको िनद�शनको बार�बार 

उल�घन गरेमा । 

 २) उपदफा (१) बमो�जम साधारणसभा बोलाउन िनद�शन �ा� भएमा सिमितले सो िनद�शन 

�ा� भएको िमितले प�तीस �दनिभ� साधारणसभाको बठैक बोलाउन ु पन�छ र साधारणसभाको 

बठैकमा उजुर� वा अनगुमन िनर��णका �ममा दे�खएका �वषयमा छलफल गर� सोको �ितवेदन 

अनगुमन सिमित सम� पेश गनु� पन�छ । 

 (३) उपदफा (१) र (२) मा उ��ल�खत अविधिभ� सिमितले साधारणसभा नबोलाएमा 

अनगुमन सिमितको िसफा�रसमा नगरपािलकाले �य�तो साधारणसभा बोलाउन स�नेछ । 

 (४) दफा १५ को उपदफा २ (घ) अनसुार ७ �दन िभ� �व��न सिमितले �वशेष साधारणसभा 

वोलाएउन अटेर गरेमा १५ �ितशत सद�यले िनवेदन �दएमा नगरपािलकाले ७ �दन िभ� 

साधारणसभा वोलाउनेछ ।   

 (४) सहकार� �व��न काय��मको साधारणसभाको लािग गणपरुक स�ंया त�काल कायम रहेको 

सद�य स�ंयाको एकाउ�न �ितशत हुनेछ । 

  तर प�हलो पटक डा�कएको साधारणसभामा गणपरुक स�ंया नपगेुमा �यसको सात �दन 

िभ� दो�ो पटक साधारणसभा बोलाउन ु पन� र यसर� दो�ो पटक बोलाईएको साधारणसभामा 
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�व��न सिमितको बहुमत स�हत एक ितहाई सद�यह�को उप��थित भएमा साधारणसभाको 

गणपरुक स�ंया पगेुको मािननेछ । 

१७,  लेखा सपुर�वे�ण सिमितको गठन: (१) सहकार� �व��न काय��मलाई िनय��ण �णालीलाइ स�ुढ 

गन� एक जना सयंोजक र दईुजना सद�यह� रहने गर� साधारणसभाले िनवा�चनवाट लेखा 

सपुर�वे�ण सिमित गठन गन�छ । 

१८, लेखा सपुर�वे�ण सिमितको काम, कत��य र अिधकार: (१) लेखा सपुर�वे�ण सिमितको काम, 

कत��य र अिधकार देहाय वमो�जम हुनेछ: 

क) ��येक चौमािसकमा �व��न काय��मको आ�त�रक लेखा पर��ण गन�, गराउने । 

ख) आ�त�रक लेखापर��ण गदा� लेखापर��णका आधारभतू िस�ा�तको पालना गन�, 

गराउने । 

ग) �व�ीय तथा आिथ�क कारोबारको िनर��ण तथा म�ुया�कन गन�, गराउने । 

घ) सिमितको काम कारवाह�को िनयिमत सपुर�वे�ण गन� र सिमितलाई आव�यक सझुाव 

�दने । 

ङ) साधारणसभाको िनद�शन, िनण�य तथा सिमितका िनण�य काया��वयन भए नभएको 

अनगुमन गन� । 

च) लेखा स�ब�धी �ितवेदन र सिमितको काम कारवाह�को सपुर�वे�ण स�ब�धी वा�ष�क 

�ितवेदन साधारणसभा सम� पेश गन� । 

छ) आफूले पटक पटक �दएका सझुाव काया��वयन नभएको कारणबाट कुन ै स�ंथाको 

�हतमा �ितकूल असर परेमा वा �व��न काय��मको नगद वा �ज�सी स�प��को 

�यापक �पमा �हनािमना वा अिनयिमतता भएको वा �व��न काय��म ग��भर आिथ�क 

सकंटमा पन� लागेमा सो को कारण खुलाई �वशेष साधारणसभा बोलाउन सिमित 

सम� िसफा�रस गन� । 

(२) लेखा सपुर�वे�ण सिमितको सयंोजक वा सद�य सहकार� �व��न सिमितको दैिनक 

आिथ�क �शासिनक काय�मा सहभागी हुन पाउने छैन । 

प�र�छेद-६ 

आिथ�क �ोत प�रचालन 

१९, शेयर �व�� तथा �फता� स�ब�धी �यव�था: १) नगरपािलका सहकार� �व��न काय��मले सहकार� 

स�ंथाह�लाई शेयर �व�� गन� स�नेछ । 

 २) उपदफा (१) मा जुनसकैु कुरा ले�खएको भएता पिन काय��मले एकै सद�यलाई कुल शेयर 

पुजँीको २० �ितशतभ�दा बढ� हुनेगर� शेयर �ब�� गन� स�ने छैन । 
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 ३) कुन ैसद�यले यस काय��मवाट सद�यता ५ वष� स�म �फता� हुनेछैन । 

२०, अनदुान िलन स�ने: १) नगर सहकार� �व��न काय��मले सिंघय सरकार, �देश सरकार, �थानीय 

तह, �वदेशी िनकाय वा अ�य िनकायबाट अनदुान िलन वा �य�तो िनकायसगँ साझेदार�मा काम 

गन� स�नेछ । 

 २) उपदफा (१) बमो�जम �वदेशी िनकायबाट अनदुान िलन �वीकृतीको लािग तो�कएबमो�जमको 

�ववरणह� स�हत नगरपािलकामा िनवेदन �दन ुपन�छ । 

 ३) उपदफा (२) बमो�जम ��ताव नगरपािलकाले उपय�ु देखेमा �वीकृतीको लािग म��ालयमा 

िसफा�रस ग�र पठाउनेछ । 

प�र�छेद-७ 

काय��मको कोष 

२१, काय��मको कोष: १ ) �व��न काय�मको कोषमा देहाय बमो�जमको रकम रहनेछ: 

(क) शेयर �व��बाट �ा� रकम 

(ख) सिंघय सरकार, �देश सरकार, �थानीय तहवाट �ा� अनदुान रकम 

(ग) �वदेशी सरकार वा अ�तरा���य सघंस�ंथाबाट �ा� अनदुान वा सहायताको रकम 

(घ) �यवसाियक काय�वाट आ�ज�त रकम 

(ङ) सहकार� �व��नको नाममा �ा� हुने अ�य जुनसकैु रकम 

२२, जगेडा कोष: १) सहकार� �व��न काय��ममा एक जगेडा कोष रहनेछ । 

 २) उपदफा (१) बमो�जमको कोषमा देहाय बमो�जमका रकम रहने छन:् 

  (क) आिथ�क वष�को खदु बचत रकमको क�तीमा प�चीस �ितशत रकम । 

  (ख) कुन ैिनकायले �दान गरेको पूजँीगत अनदुान रकम । 

  (ग) ��थर स�प�� �ब��बाट �ा� रकम । 

  (घ) अ�य �ोतवाट �ा� रकम । 

२३, अ�य कोष स�ब�धी �यव�था: १) दफा (२२) मा उ��ल�खत कोषमा रकम छु�याइ सकेपिछ बाँक� 

रकमलाई १०० �ितशत मानी सहकार� �व��न काय�कममा देहाय बमो�जमको कोषह� रहन स�ने 

छन ्। 

(क) शेयर लाभांस कोष   ८०% 

(ख) कम�चार� बोनस कोष   १०% 

(ग) सहकार� िश�ा कोष   ५% 

(घ) सामदुाियक �वकास कोष  ५% 

     ज�मा  १००% 
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 २) उपदफा (१) बमो�जमको कोषको रकम सो कोषको उ�े�य पिूत�का लािग उपयोग गनु� पन�छ । 

 ३) नगरपािलका सहकार� �व��न काय��ममा शेयर लगानी आधारमा दामासाह�ले शेयर 

सदसयह�लाई शेयर लाभांस �वतरण ग�रनेछ । 

 ४) नगरपािलका सहकार� �व��न काय��मले खुद बचतवाट िनयमानसुार सिंघय काननू र �थानीय 

काननू अनसुारको कर सिंघय सरकार र �थानीय तहलाई बझुाउनेछ । 

प�र�छेद-८ 

अिभलेख र सूचना 

२४, अिभलेख रा� ुपन�: (१) सहकार� �व��न काय��मले साधारणसभा, सिमित तथा लेखा सपुर�वे�ण 

सिमित बठैकका िनण�य तथा काम कारवाह�को अ�ाविधक अिभलेख सरु��त साथ रा�ु पन�छ । 

 (२) काय��मले कारोबारसगँ स�ब��धत तथा अ�य आव�यक अिभलेखह� सरु��त साथ रा�ु 

पन�छ । 

२५,  �ववरण उपल�ध गराउन ुपन�: (१) नगर सहकार� �व��न काय��मले देहाका �ववरणह� स�हतको 

�ितवेदन आ.ब. समा� भएको तो�कएको समय िभ� नगरपािलकामा पेश गनु� पन�छ: 

(क) कारोबारको चौमािसक र वा�ष�क �ितवेदन तथा लेखा पर��ण �ितवेदन 

(ख) वा�ष�क काय��म, नीित तथा योजना 

(ग) साधारणसभाको बठैक स�ब�धी जानकार� 

(घ) िशवसता�ी नगरपािलकाले समय समयमा तो�क�दएको अ�य �ववरण 

२६) कारोवारको लेखा: सहकार� �व��न कारोवारको लेखा दोहोरो लेखा �णालीमा आधा�रत र 

कारोवारको यथाथ� ��थित �प��पमा दे�खने गर� काननू बमो�जम लाग ु गरेको लेखामान 

(एकाउ��टङ ��या�डड�) मा �यव�था बमो�जम रा�ु पन�छ । 

२७, लेखापर��ण: (१) सहकार� �व��न काय��मले ��येक आिथ�क वष�को लेखापर��ण सो आिथ�क वष� 

समा� भएको तीन म�हनािभ� �चिलत काननू बमो�जम इजाजतप� �ा� लेखापर��कवाट गराउन ु

पन�छ । 

(२) उपदफा (१) बमो�जम लेखापर��ण नगराएको पाइएमा नगर काय�पािलकाले लेखा पर��ण 

इजाजतप��ा� लेखापर��कबाट गराउन स�नेछ । 

(३) उपदफा (२) बमो�जम लेखापर��ण गराउँदा लेखापर��कलाई �दन ुपन� पा�र�िमक लगायतको 

रकम �व��न काय��मले बेहोन�छ । 

(४) उपदफा (१) वा (२) बमो�जम लेखापर��कले गरको लेखापर��ण �ितवेदन अनमुोदनको लािग 

साधारणसभामा पेश गनु� पन�छ । 
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(५) उपदफा (४) बमो�जम पेश भएको लेखापर��ण �ितवेदन साधारणसभाबाट अनमुोदन हुन 

नसकेमा पनु: लेखापर��णको लािग साधारणसभाले दफा २८ को अिधनमा र�ह अक� लेखापर��क 

िनय�ु गन�छ । 

२८,  लेखापर��कको िनय�ु�: (१) स�ंथाको लेखापर��ण स�ब��ध काय� गन� �चिलत काननू बमो�जम 

इजाजतप� �ा� लेखापर��कह� म�येवाट साधारणसभाले एकजना लेखापर��क िनय�ु� गर� 

पा�र�िमक समेत तो�नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमो�जम लेखापर��क िनय�ु गदा� एउटै �य�� वा क�पनीलाई लगातार तीन 

आिथ�क वष�भ�दा बढ� हुने गर� िनय�ु गन� स�कने छैन । 

प�र�छेद-९ 

िन�र�ण तथा अनगुमन 

३०, अनगुमन सिमित: नगरपािलका सहकार� �व��न काय��मको सचंालन, लेखा �यव�थापन र अ�य 

गित�विधको अनगुमन तथा िन�र�ण गन�का लािग देहाय बमो�जमको अनगुमन सिमित रहनेछ: 

क) नगर उप�मखु       सयंोजक 

ख) �मखु �शासक�य अिधकृत      सद�य 

ग) आिथ�क �शासन शाखा �मखु     सद�य 

३१, अनगुमन सिमितको काम, कत��य र अिधकार: (१) जुनसकैु बखत िनर��ण तथा अिभलेख 

पर��ण गन� स�नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमो�जम िनर��ण वा �हसाब जाँच गदा� काय��मको कामकारवाह� यो काय��विध, 

िनयम, िनद�िशका वा नेपाल काननू बमो�जम भएको नपाइएमा आव�यक िनद�शन �दन स�नेछ र 

�य�तो िनद�शन पालना गनु� यस �व��न सिमितको कत��य हुनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमो�जम िनर��ण तथा अनगुमन सिमितले �दएको िनद�शन ३ पटक स�म 

उल�घन गरेमा अनगुमन सिमितको िसफा�रसमा नगरपािलकाले �वशेष साधारण सभा वोलाउन 

स�नेछ । 

(४) यस काय��मको िनर��ण तथा अनगुमन गदा� �ा� हुन आएको जानकार� िशवसता�ी नगर 

काय�पािलकालाई चौमािसक �पमा उपल�ध गराउन ुपद�छ । 

३२  छान�वन गन� स�ने: (१) यस काय��मको �यवसाियक कारोवार स�तोजनक नभएको, सद�यको 

�हत �वप�रत काम भएको वा सो काय��मको उ�े�य �वपर�त काय� गरेको भनी २० �ितशत 

सद�यले छान�वनको लािग िनवेदन �दएमा िशवसता�ी नगरकाय�पािलकाले छान�वन गन� स�नेछ 

। 

(२) उपदफा (१) बमो�जम छान�वन गदा� माग गरेको �ववरण वा कागजात उपल�ध गराई सहयोग 

गनु� सहकार� �व��न सिमितको कत��य हुनेछ । 
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(३) उपदफा (१) वा (२) बमो�जम ग�रएको छान�वनको जानकार� �व��न सिमितलाई िल�खत 

�पमा �दन ुपन�छ । 

प�र�छद-१० 

�व�वध 

३३, मतािधकारको �योग: कुन ै सद�सले यस काय��मको जितसकैु शेयर ख�रद गरेको भए तापिन 

�व��न काय��मको काय� स�चालनमा एक सद�य एक मतको आधारमा आ�नो मतािधकारको 

�योग गन� स�नेछ । 

३४, सरकार� बाँक� सरह असलु उपर हुने: यस सहकार� �व��न काय��मले �ा� गरेको सरकार� अनदुान 

वा कुन ै सेवा स�ुवधा द�ुपयोग गरेको पाइएमा �चिलत काननू बमो�जम सरकार� बाँक� सरह 

असलू उपर ग�रनेछ । 

३५, मापद�ड, िनद�िशका वनाई लाग ूगन� स�ने: (१) यस काय��विधको अिधनमा रह� यस �व��नको 

स�चालन, िनर��ण तथा अनगुमन, लगायतका काम कारवह�लाई �यव��थत र �भावकार� �पमा 

स�चालन गन� िशवसता�ी नगरकाय�पािलका र नगरपािलका सहकार� �व��न सिमितले आव�यकता 

अनसुार मापद�ड, िनद�िशका बनाई लाग ूगन� स�नेछ । 

३६, सशंोधन र बचाउ: (१) आव�यकता अनसुार यस काय��विधका कुन ैदफाह� स�सोधन गनु� परेमा 

सहकार� �व��न काय��मको साधारणसभाको िसफा�रसमा नगर काय�पािलकाले ऐन, िनयमानसुार 

गन� स�नेछ । 

३७, खारेजी र बचाउ: (१) सहकार� �व��न काय��म स�ब�धी �यव�था अ�य �चिलत काननूमा 

�यव�था भएकोमा बाहेक यस ैकाय��विध बमो�जम भए गरेको मािननेछ । 

(२) यस काय��विधमा भएको कुन ै �यव�था �चिलत सघंीय र �देश काननूसगँ बा�झने भएमा 

बा�झएको हदस�म अमा�य हुनेछ । 

 

 

 

            आ�ाले 
                        गीताकुमारी राई 
                                                                       �मुख �शासक�य अिधकृत 
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