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बङू्झभ व्मवस्था, सहकायी तथा गङ्चयफी ङ्झनवायण भन्त्रारम (भन्त्रीस्तय) फाट ङ्झभङ्झत २०७७/०८/२५ भा स्वीकृत 

 

सहकायी सॊस्थाको एकीकयण तथा ङ्जवबाजन ङ्झनदेङ्ञिका, २०७७ 

 

प्रस्तावना : सहकायी सॊस्थाको गङ्टणात्भक ङ्जवकासका राङ्झग एकीकयण तथा ङ्जवबाजनका भानक एवॊ प्रङ्जिमाहरू 
ङ्झनधाायण गनङ्टा वाञ्छनीम बएकारे, 

सहकायी ऐन, २०७४ को दपा १५१ को उऩदपा (१) रे ङ्छदएको अङ्झधकाय प्रमोग गयी बङू्झभ 
व्मवस्था, सहकायी तथा गङ्चयफी ङ्झनवायण भन्त्रारमरे मो ङ्झनदेङ्ञिका फनाएको छ । 

 

ऩङ्चयच्छेद—१ 

प्रायङ्ञभबक 

१. सॊङ्ञऺप्त नाभ य प्रायभब: (१) मस ङ्झनदेङ्ञिकाको नाभ “सहकायी सॊस्थाको एकीकयण तथा ङ्जवबाजन 
ङ्झनदेङ्ञिका, २०७७”  यहेको छ । 

(२) मो ङ्झनदेङ्ञिका तङ्टरुन्त्त प्रायभब हङ्टनेछ । 

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

(क) “एकीकयण” बङ्ङारे ऐनको दपा ८७ को उऩदपा (१) वा प्रदेि वा स्थानीम तहको 
कानूनभा व्मवस्था बएफभोङ्ञजभ दङ्टई वा दङ्टईबन्त्दा फढी सहकायी सॊस्थाहरूराई एक–

आऩसभा गाबी प्रत्मेक सॊस्थाका सदस्महरू स्वत् सदस्म यहने गयी सभऩङ्ञि य 
दाङ्जमत्वसभेत एकीकृत हङ्टने गयी एउटा सहकायी सॊस्था कामभ गने कामा सभझनङ्टऩछा 
। 

(ख) “एकीकृत व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारी” बङ्ङारे ङ्जवबागरे स्थाऩना गयेको इन्त्टयनटे 
सञ्चाय प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत सहकायी तथा गङ्चयफीसभफन्त्धी व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारी 
(कोअऩयेङ्जटब एन्त्ड ऩोबटॊ–ङ्चयरेटेड भेनेजभेन्त्ट इन्त्पभेसन ङ्झसस्टभ ‘कोऩोङ्झभस’) 

सभझनङ्टऩछा । 

(ग) “ऐन” बङ्ङारे सहकायी ऐन, २०७४ सभझनङ्टऩछा । 

(घ) “ङ्झनमभावरी” बङ्ङारे सहकायी ङ्झनमभावरी, २०७५ सभझनङ्टऩछा । 

(ङ) “ङ्झनमाभक ङ्झनकाम” बङ्ङारे सहकायी सॊस्थाको ङ्झनमभन ऺेराङ्झधकायअनङ्टसाय ङ्जवबाग वा 
प्रदेि भन्त्रारम वा प्रदेि भन्त्रारमको ङ्जवबाग वा कामाारम वा स्थानीम तह वा 
स्थानीम तहको ङ्जवबाग वा कामाारम सभझनङ्टऩछा । 

(च) “प्रदेि भन्त्रारम” बङ्ङारे प्रदेिको बङू्झभ व्मवस्था, कृङ्जष तथा सहकायी भन्त्रारम 
सभझनङ्टऩछा। 

(छ) “प्रस्ताव” बङ्ङारे दपा २५ फभोङ्ञजभको एकीकयण तथा ङ्जवबाजनको प्रस्ताव 
सभझनङ्टऩछा य सो िब्दरे त्मस्तो प्रस्तावको प्रारूऩ वा सोको ऩङ्चयभाङ्ञजात 
सॊस्कयणसभेतराई जनाउनेछ । 

(ज) “प्रदेिको कानून” बङ्ङारे प्रदेिको सहकायी ऐन सभझनङ्टऩछा य सो िब्दरे त्मस्तो 
ऐनअन्त्तगात फनकेो ङ्झनमभावरी, भानदण्ड, ङ्झनदेङ्ञिका य कामाङ्जवङ्झधसभेतराई जनाउनेछ 
। 

(झ) “प्रदेिको ङ्झनमाभक ङ्झनकाम” बङ्ङारे प्रदेि भन्त्रारम वा प्रदेि भन्त्रारमको ङ्जवबाग वा 
कामाारम सभझनङ्टऩछा । 
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(ञ) “सॊमङ्टक्त साधायण सबा” बङ्ङारे एकीकयण गङ्चयने सहकायी सॊस्थाहरूको सॊमङ्टक्त 
साधायण सबा सभझनङ्टऩछा य सो िब्दरे सहकायी सॊस्थाको ङ्जवबाजन प्रस्तावभा ङ्जवचाय 
गना फसेको साधायण सबासभेतराई जनाउनछे । 

(ट) “सॊमोजन कामादर” बङ्ङारे दपा २३ फभोङ्ञजभको एकीकयण वा ङ्जवबाजन सॊमोजन 
कामादर सभझनङ्टऩछा । 

(ठ) “ङ्जवबाजन” बङ्ङारे ऐनको दपा ८७ को उऩदपा (१) वा प्रदेि वा स्थानीम तहको 
कानूनभा व्मवस्था बएफभोङ्ञजभ सहकायी सॊस्थाको कामाऺ ेरराई दङ्टई वा दङ्टईबन्त्दा 
फढी खण्डहरूभा छङ्टट्ट्याएय प्रत्मेक खण्डभा ऩने सदस्महरू स्वत् सदस्म यही 
सभऩङ्ञि य दाङ्जमत्वसभेत छङ्ट ङ्जिन ेगयी दङ्टई वा दङ्टईबन्त्दा फढी सहकायी सॊस्थाहरू कामभ 
गने कामा सभझनङ्टऩछा । 

(ड) “स्थानीम तहको कानून” बङ्ङारे स्थानीम तहको सहकायी ऐन सभझनङ्टऩछा य सो 
िब्दरे त्मस्तो ऐनअन्त्तगात फनेको ङ्झनमभावरी, भानदण्ड, ङ्झनदेङ्ञिका य 
कामाङ्जवङ्झधसभेतराई जनाउनछे । 

(ढ) “स्थानीम तहको ङ्झनमाभक ङ्झनकाम” बङ्ङारे स्थानीम तह वा स्थानीम तहको ङ्जवबाग वा 
कामाारम सभझनङ्टऩछा । 

 

ऩङ्चयच्छेद—२ 

भौजङ्टदा सॊस्थाहरूको साङ्ञ्यमक ऩङ्टनयावरोकन 

३. अङ्झधकतभ सॊस्था स्यमा कामभ गने: (१) ङ्झनमाभक ङ्झनकामरे भहानगयऩाङ्झरका वा 
उऩभहानगयऩाङ्झरकाको वडा, नगयऩाङ्झरका य गाउॉऩाङ्झरकाको जनस्यमाराई िभि् ऩाॉच हजाय, दङ्टई 
हजाय य ऩाॉच समरे बाग गयी आउने बागपर फयाफय त्मस्तो वडा, नगयऩाङ्झरका वा गाउॉऩाङ्झरकाभा 
फचत तथा ऋणको भङ्टयम कायोफाय गने सॊस्थाको अङ्झधकतभ स्यमा कामभ गनङ्टाऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ अङ्झधकतभ सॊस्था स्यमा कामभ गदाा बागपरको दिभरव 
ऩछाङ्झड जङ्झतसङ्टकै अङ्क बए ताऩङ्झन ऩूणा अङ्कको भार आधाय ङ्झरनङ्टऩनेछ । 

४. अङ्झधकतभ सॊस्था स्यमा कामभ गङ्चयएको सूचना: (१) दपा ३ फभोङ्ञजभ अङ्झधकतभ सॊस्था स्यमा 
कामभ गङ्चयएको सूचना ङ्झनमाभक ङ्झनकामरे अनङ्टसूची—१ को ढाॉचाभा प्रकािन गनङ्टाऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सूचना प्रकािन गदाा ङ्झनमाभक ङ्झनकामरे त्मस्तो सूचना आफ्नो 
सूचना ऩाटीभा टाॉस गनङ्टाका साथै ‘वेफसाइट’ बए ‘वेफसाइट’भा याखी बएसभभ स्थानीम सञ्चायको कङ्ट नै 
एक वा फढी भाध्मभफाट सभेत तत्सभफन्त्धभा जानकायी ङ्छदनङ्टऩनेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ प्रकाङ्ञित सूचनाको प्रङ्झत मथािक्म सभफङ्ञन्त्धत सफै सहकायी 
सॊस्था वा ङ्झनकामभा ऩर वा ङ्जवद्यङ्टतीम ऩर (इभेर) द्वाया सभेत ऩठाउनङ्टऩनेछ । 

५. नमाॉ सॊस्था दताा वा ङ्जवषम ऩङ्चयवतान गना नहङ्टन:े ऐनको दपा १५ को उऩदपा (६) य ङ्झनमभावरीको 
ङ्झनमभ ७ को उऩङ्झनमभ (१) वा प्रदेि वा स्थानीम तहको कानूनभा व्मवस्था बए फभोङ्ञजभको 
जनस्यमा नऩङ्टगेको भहानगयऩाङ्झरका वा उऩभहानगयऩाङ्झरकाको वडा, नगयऩाङ्झरका वा गाउॉऩाङ्झरकाभा 
फचत तथा ऋणको भङ्टयम कायोफाय गने कङ्ट नै ऩङ्झन नमाॉ सॊस्था दताा गना वा फचत तथा ऋणफाहेकको 
ङ्जवषमगत वा फहङ्टउद्दशे्मीम सॊस्थाको रूऩभा नमाॉ सॊस्था दताा गयी फचत तथा ऋणको ङ्जवषमगत 
सॊस्थाको रूऩभा ङ्जवषम ऩङ्चयवतान गनाहङ्टॉदैन । 

६. भौजङ्टदा सॊस्थाको ङ्जववयण अद्यावधीकयण: (१) ङ्झनमाभक ङ्झनकामरे अनङ्टसूची—२ को ढाॉचाभा 
भहानगयऩाङ्झरका वा उऩभहानगयऩाङ्झरकाको प्रत्मेक वडा य नगयऩाङ्झरका वा गाउॉऩाङ्झरकाभा 
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ङ्झनमभावरीको ङ्झनमभ ७ को उऩङ्झनमभ (२) वा प्रदेि वा स्थानीम तहको कानूनभा व्मवस्था बए 
फभोङ्ञजभका फचत तथा ऋणको भङ्टयम कायोफाय गने सॊस्थाहरूको अद्यावङ्झधक ङ्जववयण तमाय ऩानङ्टाऩनेछ 
। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ भहानगयऩाङ्झरका वा उऩभहानगयऩाङ्झरकाको वडाको अद्यावङ्झधक 
ङ्जववयण तमाय ऩादाा देहामफभोङ्ञजभ गनङ्टाऩनेछ:– 

(क) स्थानीम तह वा प्रदेि वा ङ्जवबाग जहाॉसङ्टकैको ङ्झनमभन ऺेराङ्झधकायभा ऩने 
बए ताऩङ्झन भहानगयऩाङ्झरका वा उऩभहानगयऩाङ्झरकाको सभफङ्ञन्त्धत 
वडाअन्त्तगात भङ्टयम कामाारम याखी कामासञ्चारन गयेको तय फढीभा एक 
ङ्ञजल्रासभभ कामाऺ ेर कामभ बएको फचत तथा ऋणको भङ्टयम कायोफाय गने 
सॊस्थाहरू सभावेि गने, 

(ख) फचत तथा ऋणको भङ्टयम कायोफाय गने बए ताऩङ्झन ङ्झनजाभती 
सेवा,सावाजङ्झनक सॊस्थानको सेवा, ङ्ञिऺण वा प्राध्माऩन ऩेिा आङ्छदभा 
सॊरग्नता, भजदङ्टय सङ्गठनको सदस्मता, गैयसयकायी सॊस्थाभा आफद्धताजस्ता 
सॊस्थागत वा ऩेिागत साझा फन्त्धनको आधायभा दताा बएको कङ्ट नै ऩङ्झन 
सॊस्था सभावेि नगने य 

(ग) फहङ्टउद्देश्मीम, कृङ्जषरगामत जङ्टनसङ्टकै ङ्जवषम वा प्रकृङ्झतको बए ताऩङ्झन ऐनको 
दपा २ को खण्ड (ज) वा प्रदेि वा स्थानीम तहको कानूनभा व्मवस्था 
बएफभोङ्ञजभ फचत तथा ऋणको भङ्टयम कायोफाय गङ्चययहेको तथा खण्ड (क) 
भा ऩने तय खण्ड (ख) भा नऩने सफै सॊस्थाहरू सभावेि गने । 

तय ऐनको दपा ५० को उऩदपा (२) वा प्रदेि वा स्थानीम 
तहको कानूनको भमादङ्झबर फचत तथा ऋणको भङ्टयम कायोफाय नगने गयी 
दताा हङ्टॉदाका फखतको भङ्टयम कायोफाय गने गयी ङ्जवश्वसनीम कामामोजना 
ङ्झनमाभक ङ्झनकामभा ऩेि गयेको बए त्मस्तो सॊस्थाराई सभावेि गनङ्टाऩने छैन 
। 

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ नगयऩाङ्झरका वा गाउॉऩाङ्झरकाको अद्यावङ्झधक ङ्जववयण तमाय ऩादाा 
देहामफभोङ्ञजभ गनङ्टाऩनेछ:– 

(क) नगयऩाङ्झरका वा गाउॉऩाङ्झरकाको ङ्झनमभन ऺेराङ्झधकायभा ऩने फचत तथा 
ऋणको भङ्टयम कायोफाय गने सॊस्थाहरू सभावेि गने, 

(ख) नगयऩाङ्झरका वा गाउॉऩाङ्झरकाको ङ्झनमभन ऺेराङ्झधकायभा ऩने बए ताऩङ्झन 
उऩदपा (२) को खण्ड (ख) भा उङ्ञल्रङ्ञखत सॊस्थाहरू सभावेि नगने य 

(ग) नगयऩाङ्झरका वा गाउॉऩाङ्झरकाको ङ्झनमभन ऺरेाङ्झधकायभा ऩनेजङ्झत  उऩदपा 
(२) को खण्ड (ग) भा उङ्ञल्रङ्ञखत सफै सॊस्थाहरू सभावेि गने । 

(४) फचत तथा ऋणको भङ्टयम कायोफाय गने सॊस्थाहरूको अद्यावङ्झधक ङ्जववयण ङ्झनमाभक 
ङ्झनकामको प्रभङ्टखफाट प्रभाङ्ञणत गयाएय याख्नङ्टऩनेछ । 

७. सभूह छङ्टट्ट्याउनङ्टऩने: दपा ६ फभोङ्ञजभ अद्यावङ्झधक ङ्जववयण तमाय ऩादाा ङ्झनमाभक ङ्झनकामरे भौजङ्टदा 
सॊस्थाहरूराई कामाऺ रेका आधायभा देहामका सभूहभा छङ्टट्ट्याउनङ्टऩनेछ :– 

(क) सभफङ्ञन्त्धत वडासभभ कामाऺ रे हङ्टने सॊस्थाहरूराई ऩङ्जहरो सभूहभा, 
(ख) सभफङ्ञन्त्धत वडाबन्त्दा फढी स्थानीम तहसभभ कामाऺ रे हङ्टने सॊस्थाहरूराई 

दोस्रो सभूहभा य 
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(ग) सभफङ्ञन्त्धत स्थानीम तहबन्त्दा फढी ङ्ञजल्रासभभ कामाऺ ेर हङ्टने सॊस्थाहरूराई 
तेस्रो सभूहभा । 

८. ङ्जववयणभा सभावेि गना नहङ्टन:े  (१) दपा ६ भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन देहामको कङ्ट नै 
सॊस्थाराई अनङ्टसूची—२ फभोङ्ञजभको ङ्जववयणभा सभावेि गनङ्टा हङ्टॉदैन :– 

(क) ऐनको दपा १०४ को उऩदपा (२) वा (३) वा प्रदेि वा स्थानीम तहको 
कानूनभा व्मवस्था बएफभोङ्ञजभ सभस्माग्रस्त घोषणा गङ्चयएको वा सभस्माग्रस्त 
घोषणा गने प्रङ्जिमाभा यहेको सॊस्था, 

(ख) ङ्झनमभावरीको ङ्झनमभ ३९ को उऩङ्झनमभ (३) भा उङ्ञल्रङ्ञखत सॊस्था, 
(ग) फचतऋणको भङ्टयम कायोफाय गने सहकायी सॊस्थाहरूको सङ्टऩङ्चयवेऺण, ङ्झनयीऺण 

तथा अनङ्टगभन ङ्झनदेङ्ञिका, २०७७ फभोङ्ञजभ िीघ्र सङ्टधाय कायफाई (प्रोभट 
कयेङ्ञक्टब एमाक्सन) भा सूचीकयण गङ्चयएको वा सहकायी सॊस्थाभा सभऩङ्ञि 
िङ्टद्धीकयण ङ्झनवायण कानून ऩारनासभफन्त्धी अनङ्टगभन तथा सङ्टऩङ्चयवेऺण 
कामाङ्जवङ्झध, २०७५ फभोङ्ञजभ ङ्झनगयानी सूचीभा याङ्ञखएको सॊस्था य 

(घ) भहानगयऩाङ्झरका वा उऩभहानगयऩाङ्झरकाको हकभा वडाको य नगयऩाङ्झरका 
वा गाउॉऩाङ्झरकाको हकभा नगयऩाङ्झरका वा गाउॉऩाङ्झरकाबङ्चयको 
जनस्यमाबन्त्दा फढी सदस्म स्यमा बएको सहकायी सॊस्था । 

(२) उऩदपा (१) को खण्ड (घ) फभोङ्ञजभको सॊस्थाको सदस्म स्यमाको गणना गदाा 
स्थानीम तहङ्झबरको फचत तथा ऋणको भङ्टयम कायोफाय गने सहकायी सॊस्थासॉग दोहोयो ऩने 
सदस्मजङ्झत घटाउनङ्टऩनेछ ।  

(३) उऩदपा (१) भा उङ्ञल्रङ्ञखत सॊस्थाहरूको ङ्जववयण ऩथृक् सूचीभा अद्यावङ्झधक गयी  
याख्नङ्टऩनेछ । 

९. तथ्म ङ्झबडाउनङ्टऩने : स्थानीम तहको ङ्झनमाभक ङ्झनकामरे दपा ६ फभोङ्ञजभ भहानगयऩाङ्झरका वा 
उऩभहानगयऩाङ्झरका वडाको अद्यावङ्झधक ङ्जववयण तमाय ऩाने ङ्झसरङ्झसराभा आफ्नो ङ्झनमभन 
ऺेराङ्झधकायभा नऩने तय वडाभा भङ्टयम कामाारम याखीकामा सञ्चारन गयेको फचत तथा ऋणको 
कायोफाय गयेको सॊस्थाको कामाऺ ेर, भङ्टयम कायोफाय वा ङ्छदइएको भमादङ्झबर फचत तथा ऋणको भङ्टयम 
कायोफाय नगने गयी ङ्जवश्वसनीम कामामोजना ऩेि गये, नगयेको सभफन्त्धभा सभफङ्ञन्त्धत सॊस्थाफाट प्राप्त 
तथ्म प्रदेिको ङ्झनमाभक ङ्झनकामफाट ङ्जववयण ङ्झरई ङ्झबडाउनङ्टऩनेछ । 

१०. भौजङ्टदा सॊस्थाहरूको सूची प्रकािन: (१) ङ्झनमाभक ङ्झनकामरे दपा ६ को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको 
अद्यावङ्झधक ङ्जववयणका आधायभा अनङ्टसूची—३ को ढाॉचाभा फचत तथा ऋणको भङ्टयम कायोफाय गने 
भौजङ्टदा सॊस्थाहरूको सूची प्रकािन गनङ्टाऩनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सूचीङ्झनमाभक ङ्झनकामको सूचना ऩाटीभा टाॉस गनङ्टाका साथै 
‘वेफसाइट’ बए ‘वेफसाइट’भा याखी बएसभभ स्थानीम सञ्चायको कङ्ट नै एक वा फढी भाध्मभफाट सभेत 
प्रकािन गङ्चयएको जानकायी ङ्छदनङ्टऩनेछ । 

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सूची प्रकािन गदाा सोभा कङ्ट नै दाफी–ङ्जवयोध बए सात ङ्छदनङ्झबर 
ङ्झनमाभक ङ्झनकामभा ऩेि गना सङ्जकन ेव्महोयासभेत खङ्टराउनङ्टऩनेछ । 

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ दाफी–ङ्जवयोध ऩयेकोभा सोभा साधायणतमा सात ङ्छदनङ्झबर छानङ्झफन 
गयी सॊिोधन गनङ्टाऩने कङ्ट नै कङ्ट या बए सॊिोधन गयी उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ सॊिोङ्झधत सूची प्रकािन 
गनङ्टाऩनेछ ।  
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(५) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ प्रकाङ्ञित सूची वा सॊिोङ्झधत सूचीको प्रङ्झत मथािक्म सभफङ्ञन्त्धत 
सफै सहकायी सॊस्था वा ङ्झनकामभा ऩर वा ङ्जवद्यङ्टतीम ऩर (इभेर) द्वाया सभेत ऩठाउनङ्टऩनेछ । 

११. ऩङ्झछल्रो जनगणनाको आधाय ङ्झरनङ्टऩने: मस ऩङ्चयच्छेदभा उल्रेख बएफभोङ्ञजभ जनस्यमाको ङ्जहसाफ 
गदाा ऩङ्झछल्रो याङ्जिम जनगणनाअनङ्टसायको जनस्यमाको आधाय ङ्झरनङ्टऩनेछ । 

१२. जनगणनाअनङ्टसाय ऩङ्टनयावरोकन गना सक्न े : ङ्झनमाभक ङ्झनकामरे प्रत्मेक नमाॉ याङ्जिम जनगणनाको 
प्रङ्झतवेदनका आधायभा दपा ३ फभोङ्ञजभ कामभ गङ्चयएको अङ्झधकतभ सॊस्था स्यमा ऩङ्टनयावरोकन गना 
सक्नेछ । 

 
 

ऩङ्चयच्छेद—३ 

भौजङ्टदा सॊस्थाहरूको साङ्ञ्यमक सभामोजन 

 

१३. स्वैङ्ञच्छक एकीकयणद्वाया सॊस्थास्यमा ङ्झभरान: (१) ङ्झनमाभक ङ्झनकामरे भहानगयऩाङ्झरका वा 
उऩभहानगयऩाङ्झरकाको प्रत्मेक वडा वानगयऩाङ्झरका वा गाउॉऩाङ्झरकाभा दपा १० को उऩदपा (१) 
फभोङ्ञजभ प्रकाङ्ञित सूचीफाट फचत तथा ऋणको भङ्टयम कायोफाय गने भौजङ्टदा सॊस्थाहरूको स्यमा 
दपा १० फभोङ्ञजभ कामभ गङ्चयएको अङ्झधकतभ सॊस्था स्यमाबन्त्दा फढी यहेको देङ्ञखएकोभा त्मसयी 
फढी बएजङ्झत सॊस्था ङ्झनमभावरीको ङ्झनमभ ७ को उऩङ्झनमभ (३) वा प्रदेि वा स्थानीम तहको 
कानूनभा ङ्छदइएको भमादङ्झबर स्वैङ्ञच्छक एकीकयणको प्रङ्जिमाद्वाया ङ्झभरानगना सभफङ्झधत सफै 
सॊस्थाहरूका साथै त्मस्ता सॊस्थाहरू सदस्म यहेको सङ्घराई जानकायी गयाउनङ्टऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ जानकायी गयाउॉदा अन्त्म कङ्ट याका अङ्झतङ्चयक्त भहानगयऩाङ्झरका वा 
उऩभहानगयऩाङ्झरकाको वडा वा नगयऩाङ्झरका वा गाउॉऩाङ्झरकाभा यहने सॊस्था स्यमा अनङ्टसाय देहामका 
िता य आधाय ऩूया गनङ्टाऩने व्महोयासभेत खङ्टराउनङ्टऩनेछ :– 

(क) एक भार सॊस्था यहनभेा ङ्झनमभावरीको ङ्झनमभ ३९ को उऩङ्झनमभ (२) वा 
प्रदेि वा स्थानीम तहको कानूनभा व्मवस्था बए अनङ्टरूऩ दपा ७ 
फभोङ्ञजभको ऩङ्जहरो सभूहभा ऩने सफै सॊस्थाहरू एकीकयण गयी फचत तथा 
ऋणको ङ्जवषमगत सॊस्था कामभ गने, 

(ख) दङ्टइटा सॊस्था यहनेभा भौजङ्टदासॊस्थाहरूभा भङ्जहरा–भारका य ङ्झभङ्ञित सदस्मता 
हङ्टनेदङ्टवैथयी बए ङ्झनमभावरीको ङ्झनमभ ३९ को उऩङ्झनमभ (२) य (४) वा 
प्रदेि वा स्थानीम तहको कानूनभा व्मवस्था बए अनङ्टरूऩ दपा ७ 
फभोङ्ञजभको ऩङ्जहरो सभूहभा ऩने भौजङ्टदा भङ्जहरा–भारका सॊस्थाहरू 
एकीकयण गयी एउटा य ङ्झभङ्ञित सदस्मता हङ्टने सॊस्थाहरू एकीकयण गयी 
अको फचत तथा ऋणको ङ्जवषमगत सॊस्था कामभ गने, 

(ग) खण्ड (ख) को अवस्थाभा भङ्जहरा–भारको एउटा भार सॊस्था बए ताऩङ्झन 
सोराई मथावतै याखी ङ्झभङ्ञित सदस्मता हङ्टने सफै सॊस्थाहरू एकीकयण गयी 
एउटा फचत तथा ऋणको ङ्जवषमगत सॊस्था कामभ गने, 

(घ) तीन वटा सॊस्था यहनेभा दपा ७ फभोङ्ञजभको ऩङ्जहरो सभूहभा ऩने भङ्जहरा–
भारका सॊस्थाहरू एकीकयण गयी एउटाका साथै ङ्झभङ्ञित सदस्मता हङ्टन े
सॊस्थाहरू एकीकयण गयी अको य दोस्रो सभूहभा ऩने सफै सॊस्थाहरू 
एकीकयण गयी अझ अको फचत तथा ऋणको ङ्जवषमगत सॊस्था कामभ गने, 
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(ङ) खण्ड (घ) को अवस्थाभा ऩङ्जहरो य दोस्रो सभूहका भङ्जहरा–भारका 
सॊस्थाहरू ङ्झभरी एउटा फचत तथा ऋणको ङ्जवषमगत सॊस्था कामभ गना 
चाहेभा ऩङ्झन तदनङ्टसाय गना सङ्जकन,े 

(च) चाय वटा सॊस्था यहनेभा ऩङ्जहरो सभूहभा ऩने भङ्जहरा–भारका सॊस्थाहरू 
एकीकयण गयी एउटाका साथै ङ्झभङ्ञित सदस्मता हङ्टने सॊस्थाहरू एकीकयण 
गयी अको य दोस्रो सभूहभा ऩने सफै य तेस्रो सभूहभा ऩने सफै सॊस्थाहरू 
एकीकयण गयी एक–एकवटा फचत तथा ऋणको ङ्जवषमगत सॊस्था कामभ 
गने य 

(छ) चाय वटाबन्त्दा फढी सॊस्था यहनेभा खण्ड (च) फभोङ्ञजभ सॊस्था स्यमा 
छङ्टट्ट्याइसकेऩङ्झछ ङ्झभङ्ञित सदस्मता हङ्टने सॊस्थाहरू तपा  िभि् ऩङ्जहरो 
सभूहभा एक, दोस्रो सभूहभा एक, तेस्रो सभूहभा एक य ऩङ्टन् ऩङ्जहरो सभूहभा 
एक, दोस्रो सभूहभा एकय तेस्रो सभूहभा एक गयी ऩङ्टन् सोही िभभा सॊस्था 
स्यमा थऩ गयी हङ्टने स्यमा फयाफय फचत तथा ऋणको ङ्जवषमगत सॊस्था 
कामभ गने । 

(३) उऩदपा (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन एकीकयणऩङ्झछ कामभ हङ्टन े
सॊस्थाको सदस्म स्यमाको ङ्जवचाय गयी कङ्ट नै सभूहको हकभा एकबन्त्दा फढी सॊस्था स्यमा 
छङ्टट्ट्याएय ङ्झनमभावरीको ङ्झनमभ ७ को उऩङ्झनमभ (१) वा प्रदेि वा स्थानीम तहको कानूनभा 
व्मवस्था बएफभोङ्ञजभको जनस्यमासॉग भेर खाने गयी एक वा एकबन्त्दा फढीसॊस्था स्यमा कामभ 
गना सङ्जकनेछ । 

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ एकीकयणऩङ्झछ कामभ हङ्टने सदस्म स्यमाको गणना गदाा दङ्टई वा 
दङ्टईबन्त्दा फढी सॊस्थाभा दोहोयो ऩने सदस्मराई एकै जनाभाङ्ङङ्टऩनेछ । 

(५) भहानगयऩाङ्झरका वा उऩभहानगयऩाङ्झरकाको वडा वा नगयऩाङ्झरका वा गाउॉऩाङ्झरकाभा 
जनस्यमा थोयै बएका कायण हार कामभ यहेको कङ्ट नै सभूहको सॊस्थाराई एकीकयण गयी ङ्झभरान 
गना सभूहगत स्यमा नयहन ेबएको खण्डभा देहामफभोङ्ञजभ गनङ्टाऩनेछ :– 

(क) भहानगयऩाङ्झरका वा उऩभहानगयऩाङ्झरकाको कङ्ट नै वडाभा स्यमा नङ्झनस्केको 
तेस्रो सभूहको सॊस्थाराई तेस्रो सभूहको स्यमा ङ्झनस्केको भहानगयऩाङ्झरका 
वा उऩभहानगयऩाङ्झरकाकै अन्त्म कङ्ट नै वडाको सॊस्थासॉग एकीकयण गने, 

(ख) भहानगयऩाङ्झरका वा उऩभहानगयऩाङ्झरकाको अन्त्म कङ्ट नै वडाअन्त्तगात सभेत 
तेस्रो सभूहको स्यमा नङ्झनस्केकोभा ङ्ञजल्राङ्झबर तेस्रो सभूहको स्यमा 
ङ्झनस्केको जोङ्झडएको वा अन्त्म भहानगयऩाङ्झरका वा उऩभहानगयऩाङ्झरका 
अन्त्तगातको सॊस्थासॉग एकीकयण गने, 

(ग) भहानगयऩाङ्झरका वा उऩभहानगयऩाङ्झरकाको कङ्ट नै वडाभा स्यमा नङ्झनस्केको 
दोस्रो सभूहको सॊस्थाराई दोस्रो सभूहको स्यमा ङ्झनस्केको अन्त्म कङ्ट नै 
वडाअन्त्तगातको सॊस्थासॉग एकीकयण गने, 

(घ) नगयऩाङ्झरका वा गाउॉऩाङ्झरकाभा स्यमा नङ्झनस्केको तेस्रो सभूहको सॊस्थाराई 
ङ्ञजल्राङ्झबर तेस्रो सभूहको स्यमा ङ्झनस्केकोजोङ्झडएको वा अन्त्म नगयऩाङ्झरका 
वा गाउॉऩाङ्झरकाको सॊस्थासॉग एकीकयण गने य 
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(ङ) नगयऩाङ्झरका वा गाउॉऩाङ्झरकाको वडाभा स्यमा नङ्झनस्केको दोस्रो सभूहको 
सॊस्थाराई दोस्रो सभूहको स्यमा ङ्झनस्केको अको वडाको सॊस्थासॉग 
एकीकयण गने । 

१४. उऩसभूहगत रूऩभा एकीकयण गनङ्टाऩने: भहानगयऩाङ्झरका वा उऩभहानगयऩाङ्झरकाको वडा वा 
नगयऩाङ्झरका वा गाउॉऩाङ्झरकाभा दपा १३ को उऩदपा (२) को खण्ड (छ) फभोङ्ञजभ ऩङ्जहरो, दोस्रो 
वा तेस्रो कङ्ट नै सभूहभा एकीकयणऩङ्झछ कामभ हङ्टने सॊस्थाएकबन्त्दा फढी ऩने अवस्थाभा सभफङ्ञन्त्धत 
सभूहअन्त्तगातका सॊस्थाहरूराई एक–आऩसभा सदस्मता दोहोङ्चयएको आधायभा एकीकयणऩङ्झछ कामभ 
हङ्टने सॊस्था स्यमा फयाफयको उऩसभूहभा याखी उऩसभूहगत रूऩभा एकीकयण गनङ्टाऩनेछ । 

 तय भङ्जहरा–भारका य ङ्झभङ्ञित सदस्म हङ्टने सॊस्थाहरूको उऩसभूह छङ्टिाछङ्ट िै कामभ गनङ्टाऩनेछ ।  

१५. प्रङ्जिमागत सभन्त्वम: (१) स्थानीम तहको ङ्झनमाभक ङ्झनकामरे दपा १३ को उऩदपा (५) को  खण्ड 
(ख) य (घ) फभोङ्ञजभका सॊस्थाहरूको ङ्जववयण मथािीघ्र प्रदेिको ङ्झनमाभक ङ्झनकाम य ङ्जवबागभा 
ऩठाउनङ्टऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्राप्त ङ्जववयणका आधायभा प्रदेिको ङ्झनमाभक ङ्झनकाम वा ङ्जवबागरे 
सभफङ्ञन्त्धत सहकायी सॊस्थाहरूको एकीकयण प्रङ्जिमाभा सभन्त्वम गङ्चयङ्छदनङ्टऩनेछ । 

१६. ङ्जविषे सॊस्था मथावतै याख्नङ्टऩने: दपा १३ भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन ङ्झनमभावरीको ङ्झनमभ 
३९ को उऩङ्झनमभ (४) वा प्रदेि वा स्थानीम तहको कानूनभा व्मवस्था बए अनङ्टरूऩ भहानगयऩाङ्झरका 
वा उऩभहानगयऩाङ्झरकाको वडा वा नगयऩाङ्झरका वा गाउॉऩाङ्झरकाको ङ्जविेष रूऩभा  ङ्जऩछङ्झडएको 
सभङ्टदामभा स्थाङ्जऩत सॊस्थाको साङ्गठङ्झनक गङ्झतिीरताभा असय ऩने देङ्ञखएकोभा त्मस्तो सॊस्थाराई 
मथावतै याखी फाॉकीको हकभा भार स्वैङ्ञच्छक एकीकयणद्वाया स्यमा ङ्झभरान गनङ्टाऩनेछ । 

१७. ऩथृक् सूचीका सॊस्थाको एकीकयण: दपा ८ को उऩदपा (३) फभोङ्ञजभको ऩथृक् सूचीभा यहेको सोही 
दपाको उऩदपा (१) को खण्ड (ग) फभोङ्ञजभको कङ्ट नै सॊस्था सञ्चारनको अवस्थाभा अऩेङ्ञऺत प्रगङ्झत 
बएको कायण िीघ्र सङ्टधाय कायफाई (प्रोभट कयेङ्ञक्टब एम्ाक्सन) वा ङ्झनगयानी सूचीफाट हटाइएकोभा 
त्मस्तो सॊस्थाका हकभा सभेत ङ्झनमाभक ङ्झनकामरे दपा १३ फभोङ्ञजभ ङ्झनमभावरीको ङ्झनमभ ७ को 
उऩङ्झनमभ (३) वा प्रदेि वा स्थानीम तहको कानूनभा ङ्छदइएको भमादङ्झबर स्वैङ्ञच्छक एकीकयणफाट 
स्यमा ङ्झभरानको प्रङ्जिमाभा सभावेि गनङ्टाऩनेछ । 

१८. फचतऋणको भङ्टयम कायोफाय गनायोक रगाउनङ्टऩने: (१) ङ्झनमाभक ङ्झनकामरे दपा १३ वा १७ 
फभोङ्ञजभ स्वैङ्ञच्छक एकीकयणको प्रङ्जिमाभा सहबागी हङ्टन नचाहेको वा चाहेय ऩङ्झन ङ्जविीम 
अवस्थारगामतको कायणफाट स्वैङ्ञच्छक एकीकयणको प्रङ्जिमाभा सहबागी बएका सॊस्थाहरूरे 
एकीकयणका राङ्झग सहभङ्झत नजनाएको सॊस्थाराई ङ्झनमभावरीको ङ्झनमभ ७ को उऩङ्झनमभ (३) वा 
प्रदेि वा स्थानीम तहको कानूनभा ङ्छदइएको भमाद सङ्जकएको बोङ्झरऩल्टदेङ्ञख फचतऋणको भङ्टयम 
कायोफाय गनाभा योक रगाउनङ्टऩनेछ । 

  तय ऐनको दपा ५० को उऩदपा (२) को प्रङ्झतफन्त्धात्भक वाक्माॊिभा वा प्रदेि वा स्थानीम 
तहको कानूनको व्मवस्थाभा उङ्ञल्रङ्ञखत फचत तथा ऋण सॊस्थाफाहेकका फहङ्टउद्देश्मीम वा ङ्जवषमगत 
सॊस्थाको हकभा तदनङ्टसायकै भमाद सङ्जकएको बोङ्झरऩल्टदेङ्ञख फचतऋणको भङ्टयम कायोफाय गनाभा योक 
रगाउनङ्टऩनेछ । 

(२) भहानगयऩाङ्झरका वा उऩभहानगयऩाङ्झरकाको वडा वा नगयऩाङ्झरका वा गाउॉऩाङ्झरकाभा 
एकीकयण गनङ्टाऩने सॊस्था दङ्टइा वटा भार बएको यएउटा सॊस्थारे अको सॊस्थाराई स्वैङ्ञच्छक 
एकीकयणका राङ्झग सहभङ्झत नजनाएकोभा ङ्जवबागफाट स्वीकृत जोङ्ञखभावस्था वगॉकयणभा घटी 
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जोङ्ञखभावस्थाभा यहेको सॊस्थाराई कामभै याखी फढी जोङ्ञखभावस्थाभा यहेको सॊस्थाका हकभा उऩदपा 
(१) फभोङ्ञजभ भङ्टयम कायोफाय गनाभा योक रगाउनङ्टऩनेछ । 

१९. सॊस्था सायी स्यमा ङ्झभरान गना नहङ्टन:े एउटा गाउॉऩाङ्झरका, नगयऩाङ्झरका, भहानगयऩाङ्झरका वा 
उऩभहानगयऩाङ्झरकाको वडाभा यहेको सॊस्था अको गाउॉऩाङ्झरका, नगयऩाङ्झरका, उऩभहानगयऩाङ्झरका वा 
भहानगयऩाङ्झरकाको वडाभा सायी वा त्मस्तो सॊस्थाको भङ्टयम कामाारम यङ्जहआएको साङ्झफकको ठेगाना 
ऩङ्चयवतान गयी दपा ३ फभोङ्ञजभ कामभ गङ्चयएको अङ्झधकतभ सॊस्था स्यमासॉग ङ्झभरान गनङ्टा हङ्टॉदैन । 

२०. सहजीकयण गनङ्टाऩने:  (१) दपा १३ फभोङ्ञजभ स्वैङ्ञच्छक एकीकयणफाट सॊस्था स्यमा ङ्झभरान गने 
ङ्झसरङ्झसराभा ङ्झनमाभक ङ्झनकामरे वडागत, सॊस्थागत वा उऩमङ्टक्त अन्त्म रूऩभा सभफङ्ञन्त्धत सॊस्थाका 
प्रङ्झतङ्झनङ्झध डाकी वा त्मसयी डाङ्जकएको स्थरभा ऩङ्टगी सभामोजन प्रङ्जिमाभा प्रकाि ऩायी वा तत्सभफन्त्धभा 
कङ्ट नै ङ्छद्वङ्जवधा बए प्रस्ट गयाई वा सभफङ्ञन्त्धत सहकायी सॊस्थाको आवश्मकताअनङ्टसायको सहमोग ऩङ्टमााइा 
सहजीकयण गनङ्टाऩनेछ । 

(२) ङ्झनमाभक ङ्झनकामरे सहकायी आन्त्दोरनको प्रवधान, ङ्जविीम सङ्टिासनका भानकहरू, 

सभङ्टदामभा आधाङ्चयत सहकाङ्चयताको ङ्जवकासका राङ्झग ऐन, ङ्झनमभावरी वा प्रदेि वा स्थानीम तहको 
कानूनको व्मवस्था रगामतका ङ्जवषमभा आभ सदस्महरूराई सङ्टसूङ्ञचत गयाउने उद्देश्मरे ङ्ञिऺा ङ्ञिङ्जवय, 

अनङ्टङ्ञिऺण, अन्त्तङ्जििमाजस्ता ङ्जवङ्झबङ्ङ सचेतनाभूरक कामाकराऩसभेत सञ्चारन गनङ्टाऩनेछ ।  

(३) उऩदपा (१) वा (२) फभोङ्ञजभ सहजीकयण वा सचेतनाभूरक कामाकराऩ सञ्चारन गदाा 
ङ्झनमाभक ङ्झनकामरे आवश्मकताअनङ्टसाय सभफङ्ञन्त्धत सङ्घको सभेत सहमोग ङ्झरन सक्नेछ । 

२१. ङ्जवबाजन गयी एकीकयणको प्रङ्जिमाभा सभावेि हङ्टन सक्न:े दपा ८ को उऩदपा (१) को खण्ड (घ) 
फभोङ्ञजभको सॊस्थाका साथै दपा १५ को उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ एकीकयणद्वाया सभामोजन हङ्टन 
नसकेको सॊस्था ङ्जवबाजन गयी दपा १३ फभोङ्ञजभ ङ्झनमभावरीको ङ्झनमभ ७ को उऩङ्झनमभ (३) वा 
प्रदेि वा स्थानीम तहको कानूनभा ङ्छदइएको भमादङ्झबर स्वैङ्ञच्छक एकीकयणफाट स्यमा ङ्झभरानको 
प्रङ्जिमाभा सभावेि हङ्टन सक्नछे । 

२२. ङ्जवषम ऩङ्चयवतान: (१) दपा १३ वा १७ वा २१ फभोङ्ञजभ स्वैङ्ञच्छक एकीकयणको प्रङ्जिमाभा सहबागी 
हङ्टन नचाहेको वा चाहेय ऩङ्झन ङ्जविीम अवस्थारगामतको कायणफाट स्वैङ्ञच्छक एकीकयणको प्रङ्जिमाभा 
सहबागी बएका सॊस्थाहरूरे एकीकयणका राङ्झग सहभङ्झत नजनाएको फचतऋणको भङ्टयम कायोफाय गयेको 
सॊस्थारे ङ्झनमभावरीको ङ्झनमभ १२ वा प्रदेि वा स्थानीम तहको कानूनभा व्मवस्था बएफभोङ्ञजभ ङ्जवषम 
ऩङ्चयवतान गना सक्नछे । 

(२) दपा १८ फभोङ्ञजभ फचतऋणको भङ्टयम कायोफाय गनाभा योक रगाइएको सॊस्थारे ङ्जवषम 
ऩङ्चयवतान गना चाहेभा ङ्झनमाभक ङ्झनकामरे भनाङ्झसफभाङ्जपकको सभम ङ्छदन सक्नेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ङ्छदइएको सभमभा सॊस्थारे फचतऋणको भङ्टयम कायोफाय गना 
सक्न ेछैन । 

  तय दपा २१ फभोङ्ञजभको सॊस्थाको हकभा मो उऩदपा रागू हङ्टने छैन । 
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ऩङ्चयच्छेद—४ 

एकीकयण वा ङ्जवबाजन प्रस्ताव तजङ्टाभा 
 

२३. सॊमोजन कामादर गठन: (१) एकीकयण वा ङ्जवबाजनको कामा व्मवङ्ञस्थत तङ्टल्माउन सभफङ्ञन्त्धत सहकायी 
सॊस्था वा सॊस्थाहरूरे सॊमोजन कामादर गठन गनङ्टाऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ एकीकयण सॊमोजन कामादर गठन गदाा एकीकयण गङ्चयन े
सहकायी सॊस्थाहरूका तपा फाट कङ्ट नै एकरे वा त्मस्ता सहकायी सॊस्थाहरू सदस्म यहेको सङ्घ वा 
भहासङ्घरे प्रत्मेक सहकायी सॊस्थाका सफै सञ्चारकका साथै रेखा सङ्टऩङ्चयवेऺण सङ्झभङ्झतका सॊमोजक एवॊ 
सदस्महरूराई डाकेको सॊमङ्टक्त फैठकरे प्रत्मेक सहकायी सॊस्थाफाट सञ्चारक सङ्झभङ्झतका अध्मऺसभेत 
कभतीभा तीन जनाका दयरे प्रङ्झतङ्झनङ्झध चमन गयी ज्मेष्ठ अध्मऺराई सॊमोजक तोक्नङ्टऩनेछ । 

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्जवबाजन सॊमोजन कामादर गठन गदाा ङ्जवबाजन गङ्चयन ेसहकायी 
सॊस्थाको सञ्चारक सङ्झभङ्झत य रेखा सङ्टऩङ्चयवेऺण सङ्झभङ्झतको सॊमङ्टक्त फैठक डाकी अध्मऺ स्वत् सॊमोजक 
यहने गयी ङ्जवबाजनऩङ्झछ कामभ हङ्टन े प्रत्मेक सॊस्थातपा  ऩने सञ्चारकहरू फयाफयै हङ्टने यहेछ बन े
तदनङ्टसाय नै याखी एकाऩङ्जि घटी प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व हङ्टने यहेछ बन े सोही फैठकरे त्मस तपा का साधायण 
सदस्महरू भध्मेफाट पयक–पयक ठाउॉफाट घटी बएजङ्झत प्रङ्झतङ्झनङ्झध भनोनमन गयी फयाफय ऩानङ्टाऩनेछ 
। 

(४) सॊमोजन कामादरभा रेखा सङ्टऩङ्चयवेऺण सङ्झभङ्झतका सॊमोजक वा सदस्मराई याख्नङ्ट हङ्टॉदैन । 

२४. ङ्झनमाभक ङ्झनकामभा जानकायी ऩठाउनङ्टऩने: (१) प्रदेि वा स्थानीम तहको कानूनभा अन्त्मथा व्मवस्था 
गङ्चयएकोभा फाहेक दपा २३ को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सॊमोजन कामादर गठन बएको तीन ङ्छदनङ्झबर 
सॊमोजन कामादरको अध्मऺरे गठन ङ्जवङ्झधसभेत खङ्टराएय सोको जानकायी ङ्झनमाभक ङ्झनकामभा 
ऩठाउनङ्टऩनेछ । 

(२)उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको जानकायी एकीकृत व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारीभा सभप्रषेण 
गयेको बएभा ऩङ्झन ङ्झनमाभक ङ्झनकामभा जानकायी ऩठाएको भाङ्झननेछ ।  

२५. प्रस्ताव तमाय ऩानङ्टाऩने: (१) सॊमोजन कामादररे ऐन, ङ्झनमभावरी वा प्रदेि वा स्थानीम तहको कानून य 
मस ङ्झनदेङ्ञिकाको व्मवस्थाको अधीनभा यही एकीकयण वा ङ्जवबाजनको िता तथा कामाङ्जवङ्झधसभेत 
खङ्टराएय अनङ्टसूची—४ को ढाॉचाभा एकीकयण वा ङ्जवबाजन प्रस्ताव तमाय ऩानङ्टाऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्रस्ताव तमाय ऩादाा सहकायी सॊस्थाको ङ्जवषम प्रकृङ्झत अनङ्टसाय 
देहामको अवस्थाभा देहामफभोङ्ञजभ गनङ्टाऩनेछ :– 

(क) फचतऋणको भङ्टयम कायोफाय गङ्चययहेको फहङ्टउद्देश्मीम, कृङ्जष वा 
फचतऋणफाहेकको अन्त्म ङ्जवषमगत सहकायी सॊस्था एकीकयण गयी फचत 
तथा ऋणको ङ्जवषमगत सहकायी सॊस्थाकामभ हङ्टनेभा त्मस्तो सहकायी 
सॊस्थारे आफ्नो स्वाङ्झभत्वभा प्रिोधन कायखाना, सङ्करन केन्त्र वा ङ्झफिी 
कऺ, आऩसी सङ्टयऺणरगामत फचतऋणफाहेकको व्मवसाम चराएको बए 
फन्त्द गयी त्मसतपा को सभऩूणा दाङ्जमत्व पयपायक गयी सभऩङ्ञि नगदभा 
ऩङ्चयणत गङ्चयसक्नङ्टऩने य 

(ख) फचतऋणको भङ्टयम कायोफाय गङ्चययहेको फहङ्टउद्देश्मीम, कृङ्जष वा 
फचतऋणफाहेकको अन्त्म ङ्जवषमगत सहकायी सॊस्था एकीकयण गयी 
फचतऋणको भङ्टयम कायोफाय नगने फहङ्टउद्देश्मीम, कृङ्जष वा फचतऋणफाहेकको 
अन्त्म ङ्जवषमगत सहकायी सॊस्था कामभ हङ्टनभेा त्मस्तो सहकायी सॊस्थारे 
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ऐनको दपा ५० को उऩदपा (२) को प्रङ्झतफन्त्धात्भक फाक्माॊि वा प्रदेि 
वा स्थानीम तहको कानूनभा व्मवस्था बएअन्त्तगात ङ्छदइएको भमादङ्झबर 
फचतऋणको भङ्टयम कायोफाय नयहने सङ्टङ्झनङ्ञित गयी ङ्झनमाभक ङ्झनकामराई 
भान्त्म कामामोजना सभावेि गयेको हङ्टन ङ्टऩने । 

(३) सहकायी सॊस्थारे उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको व्मवस्था सॊमङ्टक्त साधायण सबाफाट 
एकीकयण वा ङ्जवबाजनको ङ्झनणाम गनङ्टाअगावै ङ्झभराइसकेको हङ्टन ङ्टऩनेछ । 

२६. िता याख्न नहङ्टन:े दपा २५ फभोङ्ञजभको एकीकयण वा ङ्जवबाजनको प्रस्तावभा देहामको कङ्ट नैिता याख्नङ्ट 
हङ्टॉदैन :–  

(क) खङ्टरा सदस्मताको सवाभान्त्म सहकायी ङ्झसद्धान्त्तङ्जवऩयीत सदस्मरे साङ्झफकको 
सॊस्थाभा ङ्झरएको िेमयबन्त्दा फढी स्यमा वा भूल्मको िेमय ङ्झरनङ्टऩने वा कङ्ट नै 
सदस्मराई ऩङ्जहरे खङ्चयद गयेको न्त्मूनतभबन्त्दा फढी िमेयको यकभ ङ्जपताा 
ङ्छदन े वा िमेयको स्यमा वा यकभ सभामोजनफाऩत बनी कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभको 
यकभ ब ङ्टक्तानी ङ्छदन,े त्मस्तो सदस्मको दाङ्जमत्व पछ्र्मौट गने वा अन्त्म कङ्ट नै 
रूऩभा तदनङ्टसायको ङ्जहसाफभा जनाउन,े 

(ख) जगेडा कोषको एवॊ सॊमङ्टक्त सभऩङ्ञिको अङ्जवबाज्मताको सवाभान्त्म सहकायी 
ङ्झसद्धान्त्तङ्जवऩयीत जगेडा कोष वा ङ्ञस्थय सभऩङ्ञिको ङ्जहसाफ ङ्झभरानफाऩत बनी 
कङ्ट नै सदस्मरे कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभको थऩ यकभ फङ्टझाउनङ्टऩने वा कङ्ट नै सदस्मराई 
कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभको यकभ ब ङ्टक्तानी ङ्छदन,े त्मस्तो सदस्मको दाङ्जमत्व पछ्र्मौट गने 
वा अन्त्म कङ्ट नै रूऩभा तदनङ्टसायको ङ्जहसाफ देखाउन,े 

(ग) सदस्मको रोकताङ्ञन्त्रक ङ्झनमन्त्रणको ङ्झसद्धान्त्तङ्जवऩयीत कङ्ट नै सदस्मराई कङ्ट नै 
कायण नदेखाई वा देखाई कङ्ट नै अवङ्झधसभभ सञ्चारक वा रेखा सङ्टऩङ्चयवेऺण 
सङ्झभङ्झतभा कामभै याख्न,े 

(घ)  ऩङ्चयच्छेद—६ को व्मवस्थाङ्जवऩयीत ङ्जहसाफ ङ्झभरान वा सभामोजन गने वा 
(ङ) ऐन, ङ्झनमभावरी वाप्रदेि वा स्थानीम तहको कानून वा सवाभान्त्म सहकायी 

ङ्झसद्धान्त्त, भूल्म य भान्त्मताङ्जवऩयीतको अन्त्म कङ्ट नै िता । 

तय— 

(१) खण्ड (क) भा रेङ्ञखएको कङ्ट नै कङ्ट यारे ऐनको दपा ६३ को 
उऩदपा (४) वा प्रदेि वा स्थानीम तहको कानूनभा व्मवस्था 
बएफभोङ्ञजभ िेमयको अङ्जङ्कत भूल्म याखीसदस्मरे साङ्झफकभा खङ्चयद 
गयेको िेमयको यकभ फयाफय िेमय स्यमा कामभ गना फाधा ऩने 
छैन । 

(२) खण्ड (ख) भा रेङ्ञखएको कङ्ट नै कङ्ट यारे ऐनको दपा ५० को 
उऩदपा (७) वा प्रदेि वा स्थानीम तहको कानूनभा व्मवस्था 
बएफभोङ्ञजभ प्राथङ्झभक ऩङ्टॉजी कोष नऩङ्टग बएको वा सङ्ञञ्चत घाटा 
बएको फचतऋणको कायोफाय गने सहकायी सॊस्थाको फचतऋणको 
कायोफाय सङ्टचारु याख्न नऩङ्टग बएको प्राथङ्झभक ऩङ्टॉजी वा सङ्ञञ्चत यहेको 
घाटाको यकभ साङ्झफक सहकायी सॊस्थाका सदस्महरूरे स्वैङ्ञच्छक 
रूऩभा थऩ िेमय खङ्चयद गयी ऩूङ्झता गङ्चयसकेऩङ्झछ भार एकीकयण वा 
ङ्जवबाजनको प्रङ्जिमा प्रायभब गने गयी िता याख्न फाधा ऩने छैन । 
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२७. प्रावधान याख्न नहङ्टन:े दपा २५ फभोङ्ञजभको एकीकयण वा ङ्जवबाजन प्रस्तावभा सभावेि हङ्टनेकामाङ्जवङ्झधभा 
देहामको कङ्ट नैप्रावधान याख्नङ्ट हङ्टॉदैन :– 

(क) साधायण सबाको ङ्झनणामअगावै कङ्ट नै प्रङ्जिमा प्रायभब गने, 

(ख) ङ्झनमभावरीको ङ्झनमभ ४१ वा प्रदेि वा स्थानीम तहको कानूनभा व्मवस्था 
बए अनङ्टरूऩ नेऩार सयकाय, प्रदेि सयकाय वा स्थानीम तहको कामाारम, 

ङ्झनकाम, फैङ्क, ङ्जविीम सॊस्था वा दात–ृङ्झनकामको ऋण, अनङ्टदान वा अन्त्म 
प्रकायको सहमोग यकभ वा जेथा यहेको सॊस्थाको हकभा सभफङ्ञन्त्धत 
ङ्झनकामको ऩूवा–सहभङ्झतङ्जवना खण्ड (क) ऩङ्झछको प्रङ्जिमा अङ्ञघ फढाउन,े 

(ग) खण्ड (ख) फभोङ्ञजभ ऩूवा–सहभङ्झत चाङ्जहनेभा सोसभेतका आधायभा ङ्झनमाभक 
ङ्झनकामको ऩूवा–स्वीकृङ्झत नङ्झरई त्मसउप्रान्त्तको प्रङ्जिमा अङ्ञघ फढाउन,े 

(घ) यङ्ञजिाय, दताा अङ्झधकायी वा दताा गने अङ्झधकायी वा ङ्झनजफाट अङ्झधकायप्राप्त 
अङ्झधकायीरे एकीकयण वा ङ्जवबाजनको प्रस्ताव स्वीकृत गयी ऐनको दपा 
२९ को उऩदपा (२) वा प्रदेि वा स्थानीम तहको कानूनभा व्मवस्था 
बएफभोङ्ञजभ एकीकृत वाङ्जवबाङ्ञजत सहकायी सॊस्थाको ङ्जवङ्झनमभ स्वीकृत 
नगदाासभभ साङ्झफकको नाभ पेने, नमाॉ नाभफाट काभ–कायोफाय थाल्न,े साङ्झफक 
वा नमाॉ नाभफाट नमाॉ सदस्मता ङ्छदन े वा आन्त्तङ्चयक कामाङ्जवङ्झधभा सॊिोधन, 

कभाचायी सभामोजनरगामतका काभकङ्ट या गने, 

(ङ) साधायण सबाफाट गनङ्टाऩने ङ्झनणामका हकभा साधायण सबाफाट ऩङ्झछ अनङ्टभोदन 
गयाउने गयी बनी प्रङ्झतङ्झनङ्झध, सङ्झभङ्झत, सॊमोजन कामादर वा अन्त्म कङ्ट नै 
प्रङ्झतङ्झनङ्झधभूरक अङ्ग वा फैठकरे कङ्ट नै ङ्झनणाम गना सक्न,े 

(च) सहकायी सॊस्थाको स्वीकृत ङ्जवङ्झनमभ वा आन्त्तङ्चयक कामाङ्जवङ्झधको ऐन, 

ङ्झनमभावरी वाप्रदेि वा स्थानीम तहको कानून वा भन्त्रारमफाट स्वीकृत 
ङ्झनदेङ्ञिका, भानदण्ड वा कामाङ्जवङ्झधसभभत व्मवस्थासॉग फाङ्ञझने य 

(छ) ऐन, ङ्झनमभावरी वाप्रदेि वा स्थानीम तहको कानून वा सवाभान्त्म सहकायी 
ङ्झसद्धान्त्त, भूल्म य भान्त्मताङ्जवऩयीतको अन्त्म कङ्ट नै प्रावधान । 

तय— 

(१) खण्ड (क) भारेङ्ञखएको कङ्ट नै कङ्ट यारे साधायण सबाको ऩूवा–तमायीका 
ङ्झसरङ्झसराभा सभफङ्ञन्त्धत अको सहकायी सॊस्था, ङ्झनमाभक ङ्झनकाम वा 
खण्ड (ग) भा उङ्ञल्रङ्ञखत ङ्झनकामसॉग कङ्ट नै कङ्ट या फङ्टझ्न,े कागतऩर 
आदान–प्रदान गने वा अनौऩचाङ्चयक स्तयभा कङ्ट याकानी गने गयी 
कामाङ्जवङ्झधभा प्रस्ताव गना फाधा ऩने छैन । 

(२) खण्ड (ङ) भा रेङ्ञखएको कङ्ट नै कङ्ट यारे भनाङ्झसफ व्मावहाङ्चयक कायण 
ऩयी तत्कार ऩेि गना नसङ्जकएको कङ्ट नै पेहङ्चयस्त वा ङ्जवस्तङृ्झत वा 
तत्कार टङ्टङ्गो राग्न नसकेको ङ्जवषमका सभफन्त्धभा साधायण सबाको 
ङ्जवचायाथा ऩङ्झछ ऩेि गने गयी अन्त्म कामाहरू गदै यहने गयी साधायण 
सबाको स्वीकृङ्झत ङ्झरन सङ्जकने व्मवस्था कामाङ्जवङ्झधभा प्रस्ताव गना 
फाधा ऩने छैन । 

२८. प्रस्तावराई अङ्ञन्त्तभ रूऩ ङ्छदन:े (१) सॊमोजन कामादररे तजङ्टाभा गयेको प्रस्तावको प्रारूऩ सॊरग्न 
सहकायी सॊस्था वा सॊस्थाहरूको सञ्चारक सङ्झभङ्झत, रेखा सङ्टऩङ्चयफेऺण सङ्झभङ्झत रगामत गङ्छठत 
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सहकायीसॊग सभफद्ध उऩसङ्झभङ्झतहरुको ङ्जवस्ताङ्चयत फैठकभाऩेि गयी त्मसभा फैठकको कङ्ट नै याम, सङ्टझाव 
बए उऩमङ्टक्त याम, सङ्टझाव सभावेि गयेय प्रस्तावराई अङ्ञन्त्तभ रूऩ ङ्छदनङ्टऩनेछ । 

 

 (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ अङ्ञन्त्तभ रूऩ ङ्छदइएको प्रस्ताव सॊमोजन कामादररे सङ्झभङ्झतको 
ङ्जवचायाथा ऩठाउनङ्टऩनेछ । 

२९. प्रस्ताव ङ्जपताा ऩठाउन सक्न:े (१) दपा २८ फभोङ्ञजभ सॊमोजन कामादरफाट अङ्ञन्त्तभ रूऩ 
ङ्छदइएकोप्रस्तावभा ङ्जवस्ताङ्चयत फैठकफाट प्रदान गङ्चयएको उऩमङ्टक्त सङ्टझाव सभावेि गना छङ्टट बएको वा 
अको सहकायी सॊस्थाका तपा फाट व्मक्त कङ्ट नै सयोकाय सभफोधन नबएको वा त्मस फीचभा कङ्ट नै नमाॉ 
ङ्जवषमका सभफन्त्धभा ङ्जविेषत् प्रस्ट ऩानङ्टाऩने वा कङ्ट नै व्मवस्थाभा थऩघट गनङ्टाऩने देङ्ञखएकोभा सङ्झभङ्झतरे 
तत्सभफन्त्धी व्महोया जनाएय ऩङ्टनङ्जवाचाय गना सॊमोजन कामादरभा ङ्जपताा ऩठाउन सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्रस्ताव ङ्जपताा प्राप्त बएकोभा सॊमोजन कामादररे मथािीघ्र 
ऩङ्टनङ्जवाचाय गयी कङ्ट नै कङ्ट या सॊिोधन गनङ्टाऩने बए गङ्चयएको सॊिोधनको व्महोया य गनङ्टा नऩने बए नऩनााको 
कायणसभेत खङ्टराएय ऩङ्टन् सङ्झभङ्झतभा ऩठाउनङ्टऩनेछ । 

 

ऩङ्चयच्छेद – ५ 

एकीकयण वा ङ्जवबाजन प्रस्तावको स्वीकृङ्झत 

 

३०. साधायण सबाभा प्रस्ताव ऩेि गने: (१) सॊमोजन कामादरफाट दपा २८ को उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ 
अङ्ञन्त्तभ रूऩ ङ्छदई वा दपा २९ को उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ऩङ्टनङ्जवाचाय गयी प्राप्त हङ्टन आएको प्रस्ताव 
सङ्झभङ्झतरे ऐनको दपा ८७  को उऩदपा (२) वा प्रदेि वा स्थानीम तहको कानूनभा व्मवस्था 
बएफभोङ्ञजभ साधायण सबाको ङ्जवचायाथा ऩेि गनङ्टाऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) को प्रमोजनाथा सङ्झभङ्झतरे ऐनको दपा ३९ को उऩदपा (३) को खण्ड 
(ग) वा प्रदेि वा स्थानीम तहको कानूनभा व्मवस्था बएफभोङ्ञजभ ङ्जविेष साधायण सबा फोराउन 
सक्नेछ । 

  तय मसभा रेङ्ञखएको कङ्ट नै कङ्ट यारे वाङ्जषाक साधायण सबाभा प्रस्ताव याख्न फाधा ऩने छैन । 

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्रस्ताव ऩेि गदाा दपा २९ को उऩदपा (१) अन्त्तगात सॊमोजन 
कामादरराई ऩङ्टनङ्जवाचायका राङ्झग प्रस्ताव ङ्जपताा ऩठाइएको बए अनङ्टसूची—५ को ढाॉचाभा तत्सभफन्त्धी 
व्महोयासभेत जनाउनङ्टऩनेछ । 

(४) एकीकयणको प्रस्तावभा दपा ३१ फभोङ्ञजभ अको सहकायी सॊस्थाफाट त्मसफीचभा कङ्ट नै 
ङ्झनणाम बई जानकायी प्राप्त बएको बए तत्सभफन्त्धी फेहायासभेत उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्रस्ताव ऩेि 
गदाा खङ्टराउनङ्टऩनेछ । 

३१. ङ्झनणामको जानकायी ऩठाउनङ्टऩने: (१) दपा ३० फभोङ्ञजभ ऩेि बएको एकीकयणको प्रस्तावका 
सभफन्त्धभा साधायण सबाभा बएको ङ्झनणामको जानकायी सभफङ्ञन्त्धत सहकायी सॊस्थाभा ऩठाउनङ्टऩनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ जानकायी ऩठाउॉदा साधायण सबाफाट प्रस्तावको कङ्ट नै कङ्ट या 
सॊिोधन गयी ऩाङ्चयत बएको बए अनङ्टसूची—५ को ढाॉचाभा तत्सभफन्त्धी व्महोयासभेत जनाउनङ्टऩनेछ । 

३२. ऩूवा–स्वीकृङ्झतका राङ्झग ङ्झनवेदन ङ्छदन े : (१) सहकायी सॊस्थारे दपा ३० फभोङ्ञजभ साधायण सबा य 
ऩङ्टनसाङ्गठन बए ऩङ्टनसाङ्गठन ऺेर ङ्जविेषका सदस्महरूको बेरासभेतको सैद्धाङ्ञन्त्तक स्वीकृङ्झतऩङ्झछ 
एकीकयण वा ङ्जवबाजनका राङ्झग ङ्झनमाभक ङ्झनकामको ऩूवा–स्वीकृङ्झतका राङ्झग अनङ्टसूची—६ को ढाॉचाभा 
ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्टऩनेछ । 
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(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ङ्झनवेदनभा सङ्झभङ्झतको अध्मऺरे सहकायी सॊस्थाको छाऩ 
रगाएय हस्ताऺय गयेको हङ्टन ङ्टऩनेछ । 

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको ङ्झनवेदनसाथ देहामका कागजात सॊरग्न गनङ्टाऩनेछ:– 

(क) ऐनको दपा ८७ को उऩदपा (२) वा प्रदेि वा स्थानीम तहको कानूनभा 
व्मवस्था बएफभोङ्ञजभको फहङ्टभतफाट बएको साधायण सबाको ङ्झनणामको 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 

(ख) खण्ड (क) फभोङ्ञजभ साधायण सबाफाट स्वीकृत अनङ्टसूची- ४ को ढाॉचाभा 
एकीकयण वा ङ्जवबाजनको प्रस्ताव, 

(ग) ङ्झनमभावरीको ङ्झनमभ ४१ वा प्रदेि वा स्थानीम तहको कानूनभा व्मवस्था 
बएफभोङ्ञजभ सभफङ्ञन्त्धत ङ्झनकामको ऩूवा–सहभङ्झत ङ्झरनङ्टऩनेभा त्मस्तो सहभङ्झत 
ऩर, 

(घ) ङ्झनमभावरीको ङ्झनमभ ३९ को उऩङ्झनमभ (३) फभोङ्ञजभका सहकायी 
सॊस्थाहरूको हकभा भन्त्रारमको ऩूवा–स्वीकृङ्झत ऩर, 

(ङ) स्थामी रेखा नभफय ङ्झरएको सहकायी सॊस्थाको हकभा सभफङ्ञन्त्धत आन्त्तङ्चयक 
याजश्व कामाारमको सहभङ्झत ऩर य 

(च) ङ्झनमाभक ङ्झनकामरे तोकेको अन्त्म ङ्जववयण वा सभऩङ्टङ्जिजनक कागतऩर । 

(४) एकीकयण गङ्चयन े बए सभफङ्ञन्त्धत प्रत्मेक सहकायी सॊस्थाको तपा फाट उऩदपा (१) 
फभोङ्ञजभ ङ्झनवेदन ङ्छदएको हङ्टन ङ्टऩनेछ । 

(५) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभको ङ्झनवेदन एउटै वा पयक–पयक ङ्झभङ्झतभा ङ्छदन सङ्जकनेछ ।   

तय ऩङ्जहरो सहकायी सॊस्थाको ङ्झनवेदन दताा बएको ङ्झभङ्झतरे तीन भङ्जहनाङ्झबर फाॉकी सफै 
सहकायी सॊस्थाहरूको ङ्झनवेदन प्राप्त बइसक्नङ्टऩनेछ ।  

३३. ऩूवा–स्वीकृङ्झत ङ्छदन े: (१) ङ्झनमाभक ङ्झनकामरे दपा ३२ फभोङ्ञजभ ङ्झनवेदन प्राप्त बएको ऩन्त्र ङ्छदनङ्झबर 
ङ्झनवेदन तथा सोसाथ सॊरग्न कागजातको जाॉच गयी सहकायी ङ्झसद्धान्त्त, भूल्म, भान्त्मताका साथै ऐन, 

ङ्झनमभावरी वा प्रदेि वा स्थानीम तहको कानून य मस ङ्झनदेङ्ञिकाको व्मवस्था अनङ्टरूऩ बएको ऩाइएका 
सहकायी सॊस्थाराई एकीकयण वाङ्जवबाजनको ऩूवा–स्वीकृङ्झत ङ्छदन सक्नछे । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ऩूवा–स्वीकृङ्झत ङ्छदॉदाङ्झनमाभक ङ्झनकामरे सहकायी सॊस्थाफाट प्राप्त 
बएको कागतऩरका आधायभा एकीकयण वा ङ्जवबाजनको कङ्ट नै कङ्ट या सहकायी ङ्झसद्धान्त्त, भूल्म, भान्त्मता 
वा ऐन, ङ्झनमभावरी वा प्रदेि वा स्थानीम तहको कानून य मस ङ्झनदेङ्ञिकाको व्मवस्था अनङ्टरूऩ 
नबएकोभा त्मसभा सच्माउनङ्टऩने व्महोयासभेत जनाउनङ्टऩनेछ । 

(३) एकीकयणको हकभा उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ अवङ्झध गणना गदाा अङ्ञन्त्तभ सहकायी 
सॊस्थाका तपा फाट ङ्झनवेदन प्राप्त बएको ङ्झभङ्झतको आधाय ङ्झरइनेछ । 

(४) प्रदेि वा स्थानीम तहको कानूनभा अन्त्मथा व्मवस्था गङ्चयएकोभा फाहेक मस 
दपाफभोङ्ञजभ ङ्छदइएको ऩूवा–स्वीकृङ्झतको भान्त्म अवङ्झध छ भङ्जहना हङ्टनेछ । 

(५) उऩदपा (४) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन भनाङ्झसफ कायण ऩयी सभफङ्ञन्त्धत 
सहकायी सॊस्था वा सॊस्थाहरूको ङ्झनवेदन प्राप्त बएकोभा ङ्झनमाभक ङ्झनकामरे ऩूवा–स्वीकृङ्झतको भान्त्म 
अवङ्झध तीन भङ्जहनासभभ थऩ गङ्चयङ्छदन सक्नेछ । 

३४. सॊमङ्टक्तसाधायण सबा: (१) दपा ३३ फभोङ्ञजभ ङ्झनमाभक ङ्झनकामको ऩूवा-स्वीकृङ्झत प्राप्त बएऩङ्झछ सॊमोजन 
कामादरको अध्मऺरेसभफद्ध अन्त्म सहकायी सॊस्थाका अध्मऺहरूसॉग ऩयाभिा गयी उऩमङ्टक्त ङ्झभङ्झत, सभम 
य स्थानभा सॊमङ्टक्त साधायण सबा फोराउनङ्टऩनेछ । 
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  (२) सॊमोजन कामादरको अध्मऺ देिफाङ्जहय यहेको वा अन्त्म ङ्जविेष कायणरे फैठक फोराउन े
अवस्थाभा नयहेको खण्डभा सॊमोजन कामादरभा यहेका सङ्झभङ्झतका अध्मऺहरू भध्मेको ज्मेष्ठ सदस्मरे 
उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सॊमङ्टक्त साधायण सबा फोराउन सक्नेछ । 

(३) सॊमङ्टक्त साधायण सबाको फैठकको अध्मऺता सॊमोजन कामादरको अध्मऺरे य ङ्झनजको 
अनङ्टऩङ्ञस्थङ्झतभा उऩङ्ञस्थत सॊमोजन कामादरभा यहेका सङ्झभङ्झतका अध्मऺहरू भध्मेको ज्मेष्ठ सदस्मरे 
गनेछ । 

३५. सॊमङ्टक्त साधायण सबाको कामासूची: (१) सॊमङ्टक्त साधायण सबाको कामासूची देहामफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ :– 

(क) प्रस्तावराई अङ्ञन्त्तभ रूऩ ङ्छदई ऩाङ्चयत गने, 

(ख) एकीकयण वा ङ्जवबाजनऩङ्झछ कामभ हङ्टने सहकायी सॊस्थाको कामामोजना 
स्वीकृत गने, 

(ग) एकीकयण वा ङ्जवबाजनऩङ्झछ कामभ हङ्टने सहकायी सॊस्थाको प्रस्ताङ्जवत 
ङ्जवङ्झनमभको भसौदा ऩाङ्चयत गने, 

(घ) दपा २५ को उऩदपा (२) को खण्ड (क) वा (ख) को अवस्था बए 
सभफङ्ञन्त्धत सहकायी सॊस्थारे तदनङ्टसायको व्मवस्था ङ्झभराइसके, नसकेको 
सभफन्त्धभा सॊमोजन कामादरका तपा फाट प्रस्तङ्टत प्रङ्झतवेदनभा ङ्जवचाय गयी 
अनङ्टभोदन गने वा तत्सभफन्त्धभा जो–चाङ्जहने ङ्झनदेिन ङ्छदन,े  

(ङ) यङ्ञजिाय, दताा अङ्झधकायी वा दताा गने अङ्झधकायीरे एकीकयण वा ङ्जवबाजन 
प्रस्ताव स्वीकृत गयेका ङ्छदनदेङ्ञख एकीकयण वा ङ्जवबाजनऩङ्झछ कामभ हङ्टन े
सहकायी सॊस्थाको ऩङ्जहरो ङ्जवङ्झधवत ्साधायण सबा नफसङ्टन्त्जेङ्झर दैङ्झनक कामा 
सञ्चारनका राङ्झग तदथा सङ्झभङ्झत गठन गने, 

(च) एकीकयण वा ङ्जवबाजनको ङ्जहसाफ ङ्झभरान प्रभाङ्ञणत गना इजाजतप्राप्त 
रेखाऩयीऺक ङ्झनमङ्टक्त गयी ऩाङ्चयिङ्झभक तोक्न,े 

(छ) एकीकयण वा ङ्जवबाजनऩङ्झछ कामभ हङ्टन े सहकायी सॊस्थाको सङ्गठन 
ताङ्झरकाका साथै अनङ्टसूची—७ को ढाॉचाभा कभाचायी दयफन्त्दी सॊयचना 
एवॊसाङ्झफकको सहकायी सॊस्थाफाट सभामोजन हङ्टने कभाचायीको ऩद ङ्झभरान 
ताङ्झरकास्वीकृत गने, 

(ज) सॊमोजन कामादरको खचाको पाॉटवायी अनङ्टभोदनका साथै त्मस्तो खचा 
सभफद्ध सहकायी सॊस्थाहरूरे के–कस्तो आधाय य अनङ्टऩातभा फेहोने बङे्ङ तम 
गने य 

(झ) एकीकयण वा ङ्जवबाजनको प्रमोजन ऩूया गने वा सोको ङ्झसरङ्झसराभा 
आवश्मक हङ्टने कामाका राङ्झग सॊमोजन कामादररे ऩेि गयेको अन्त्म 
प्रस्तावभा ङ्जवचाय गयी ङ्झनकासा ङ्छदने । 

(२) ङ्जवबाजनका ङ्झसरङ्झसराभा उऩदपा (१) को खण्ड (ङ) फभोङ्ञजभ तदथा सङ्झभङ्झत गठन गदाा 
सॊमङ्टक्त साधायण सबाफाट स्वीकृत बएको प्रस्तावका आधायभा ङ्जवबाजन बई कामभ हङ्टन े सहकायी 
सॊस्थातपा  ऩने सदस्महरू आ–आफ्नो सहकायी सॊस्थाको हकभा भार तत्सभफन्त्धी प्रङ्जिमाभा सहबागी 
हङ्टन सक्नछेन ्। 

३६. सॊमङ्टक्त साधायण सबासभफन्त्धी ङ्जविषे व्मवस्था: (१) दपा ३४ भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन 
ऐनको दपा ४० को उऩदपा (५) वा प्रदेि वा स्थानीम तहको कानूनभा  उङ्ञल्रङ्ञखत सदस्म 
स्यमा बएको सॊस्थाको हकभा सहकायी सॊस्थाको साधायण सबा (कामाव्मवस्था) ङ्झनदेङ्ञिका, २०७६ 
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को व्मवस्थाफभोङ्ञजभ साधायण सबाको अङ्ञन्त्तभ ङ्झनणाम प्रभाङ्ञणत गना फनेको एकाइ प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरूको 
सबारे नै सॊमङ्टक्त साधायण सबाको कामा गना सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको एकाइ प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरूको सबाभा सभफद्ध सहकायी सॊस्थाहरूको 
प्रङ्झतङ्झनङ्झध स्यमा फयाफय नहङ्टने यहेछ बने सफबन्त्दा फढी प्रङ्झतङ्झनङ्झध हङ्टने सहकायी सॊस्थाको स्यमा 
कामभै याखी त्मसबन्त्दा घटी स्यमा हङ्टने सहकायी सॊस्थाको दपा ३० फभोङ्ञजभ फसेको साधायण 
सबारे नै सॊमङ्टक्तसाधायण सबाको प्रमोजनका राङ्झग घटी बएजङ्झत थऩ प्रङ्झतङ्झनङ्झध चमन गने व्मवस्था 
ङ्झभराउनङ्टऩनेछ । 

(३) एकीकयण गङ्चयन े सहकायी सॊस्थाहरू कङ्ट नैभाभार उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको अवस्था 
बएको खण्डभा फाॉकी सहकायी सॊस्थाहरूको हकभा सभेत उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ सॊमङ्टक्तसाधायण 
सबाको प्रमोजनका राङ्झग त्मङ्झत नै स्यमाभा प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरू चमन गङ्चयऩठाउने व्मवस्था ङ्झभराउनङ्टऩनेछ 
। 

३७. सॊमङ्टक्त साधायण सबाको गणऩूयक स्यमा य ङ्झनणाम: (१) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ प्रस्ताव ऩाङ्चयत गना 
न्त्मूनतभ रूऩभा आवश्मक सदस्महरूको उऩङ्ञस्थङ्झत बएभा सॊमङ्टक्तसाधायण सबाको फैठकको गणऩूयक 
स्यमा ऩङ्टगेको भाङ्झननछे । 

(२)सॊमङ्टक्त साधायण सबाभा ऩेि बएको प्रस्ताव सभफद्ध सफै सहकायी सॊस्थाहरूको गयी हङ्टन े
कङ्ट र कामभ यहेको सदस्म स्यमाको फहङ्टभतफाट ऩाङ्चयत गनङ्टाऩनेछ । 

(३) उऩदपा (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन दपा ३५ को उऩदपा (१) को 
खण्ड (ज) फभोङ्ञजभको ङ्झनणाम फैठकभा उऩङ्ञस्थत सदस्म स्यमाको फहङ्टभतफाट गना सङ्जकनछे । 

(४) दपा ३६ फभोङ्ञजभ सॊमङ्टक्त साधायण सबा फसेकोभा सभफद्ध प्रत्मेक सहकायी सॊस्थाका 
जभभा प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरूको फहङ्टस्यमासङ्जहतको उऩङ्ञस्थङ्झत बएको खण्डभा फैठकको गणऩूयक स्यमा 
ऩङ्टगेको भाङ्झननेछ । 

(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ फसेको सॊमङ्टक्त साधायण सबारे सफै सहकायी सॊस्थाहरूको गयी 
हङ्टने कङ्ट र कामभ यहेको प्रङ्झतङ्झनङ्झध स्यमाको फहङ्टभतफाट ऩेि बएको प्रस्ताव ऩाङ्चयत गना सक्नेछ ।  

३८. ङ्झनदेङ्ञिकाका व्मवस्था रागू हङ्टन:े दपा ३६ य ३७ को अधीनभा यही साधायण सबाको फैठक 
सञ्चारन, ङ्झनणाम प्रङ्जिमा एवॊ ङ्झनणाम प्रभाणीकयण रगामतका सहकायी सॊस्थाको साधायण सबा 
(कामाव्मवस्था) ङ्झनदेङ्ञिका, २०७६ को व्मवस्था सॊमङ्टक्त साधायण सबाको फैठकको हकभा ऩङ्झन सभान 
रूऩभा रागू हङ्टनछेन ्। 

३९. सॊमङ्टक्त साधायण सबाको कामाभा ङ्झनफान्त्धन: सॊमङ्टक्त साधायण सबारे दपा  ३० फभोङ्ञजभ ऩाङ्चयत बएको 
प्रस्तावको बावना एवॊ एकीकयण वा ङ्जवबाजनको आधायबतू िताङ्जवऩयीत प्रस्ताव वा प्रस्ताङ्जवत 
ङ्जवङ्झनमभको भसौदा ऩाङ्चयत गनङ्टा वा अन्त्म कङ्ट नै ङ्झनणाम गनङ्टा हङ्टॉदैन ।  

  तय सॊमङ्टक्त साधायण सबाभा ऩेि बएको प्रस्तावभा साधायण सबाफाट ऩाङ्चयत बएको प्रस्तावको 
कङ्ट नै कङ्ट या छङ्ट टेकोभा सभावेि गयी, प्रस्ट नबएको कङ्ट नै कङ्ट या प्रस्ट ऩायी वा पयक अथाभा फङ्टङ्ञझन ेकङ्ट नै 
कङ्ट या एकै अथाभा फङ्टङ्ञझने िब्दावरी याखी सॊिोधन गयेय वा आनङ्टषङ्जङ्गक सङ्टधाय वा अनामास हङ्टन गएको 
रङ्टङ्जट सच्माएय ऩाङ्चयत गना फाधा ऩने छैन । 

४०. सॊमोजन कामादर स्वत् ङ्जवघङ्जटत हङ्टन:े दपा  ३४ वा ३६ फभोङ्ञजभ फसेको सॊमङ्टक्त साधायण सबाको 
कायफाई सभाप्त बएऩङ्झछ सॊमोजन कामादर स्वत् ङ्जवघङ्जटत हङ्टनेछ । 

  तय कामासूचीका सफै ङ्जवषम टङ्टङ्गो नरागी वा कङ्ट नै ङ्जवषमभा थऩ फङ्टझ्नङ्टऩने बई वा अन्त्म कङ्ट नै 
व्मावहाङ्चयक कायण ऩयी सॊमङ्टक्त साधायण सबाको ऩङ्टन् फैठक फस्नङ्टऩने बएकोभा त्मसयी अङ्ञन्त्तभ ऩल्ट 
फस्ने फैठकको कायफाई सभाप्त नहङ्टन्त्जेङ्झर सॊमोजन कामादर कामभै यहनेछ । 
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४१. प्रस्ताव स्वीकृङ्झतका राङ्झग दयखास्त ङ्छदन े : (१) सॊमङ्टक्त साधायण सबाफाट ऩाङ्चयत बएको प्रस्तावका 
साथै एकीकयण वा ङ्जवबाजनऩङ्झछ कामभ हङ्टन ेसहकायी सॊस्था वा सॊस्थाहरूको ङ्जवङ्झनमभ ऐनको दपा 
२७ को उऩदपा (२) वा प्रदेि वा स्थानीम तहको कानूनभा व्मवस्था बएफभोङ्ञजभ स्वीकृङ्झतका राङ्झग 
सभफङ्ञन्त्धत सहकायी सॊस्थाको सङ्झभङ्झतको तपा फाट अध्मऺहरूरे आ–आफ्नो सॊस्थाको छाऩ रगाएय 
यङ्ञजिाय, दताा अङ्झधकायी वा दताा गने अङ्झधकायीसभऺ अनङ्टसूची—८ को ढाॉचाभा दयखास्त ङ्छदनङ्टऩनेछ । 

(२) उऩदपा(१) फभोङ्ञजभको दयखास्तसाथ देहामका कागतऩर सॊरग्न गनङ्टाऩनेछ:– 

(क) सॊमङ्टक्त साधायण सबाको ङ्झनणामको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 

(ख) सॊमङ्टक्त साधायण सबाफाट ऩाङ्चयत बएको प्रस्तावको दङ्टई प्रङ्झत, 

(ग) एकीकयण वा ङ्जवबाजनऩङ्झछ कामभ हङ्टने सहकायी सॊस्थाको कामामोजनाको 
दङ्टई प्रङ्झत, 

(घ) ङ्जवङ्झनमभको भस्मौदाको दङ्टई प्रङ्झतय 

(ङ) ङ्झनमाभक ङ्झनकामरे तोकेको अन्त्म ङ्जववयण वा सभऩङ्टङ्जिजनक कागतऩर । 

(३) उऩदपा (२) को खण्ड (घ) फभोङ्ञजभ एकीकयण वा ङ्जवबाजनऩङ्झछ कामभ हङ्टने सहकायी 
सॊस्थाको ङ्जवङ्झनमभको भसौदाभा ‘एकीकयण वा ङ्जवबाजनऩूवाको सहकायी सॊस्थाको ङ्जवङ्झनमभफभोङ्ञजभ बए, 

गयेको काभ–कायोफाय मसै ङ्जवङ्झनमभफभोङ्ञजभ बए, गयेको भाङ्झननेछबङे्ङ व्मवस्थासभेत याख्नङ्टऩनेछ ।  

४२. प्रस्तावको स्वीकृङ्झत: (१)यङ्ञजिाय, दताा अङ्झधकायी वा दताा गने अङ्झधकायीरे दपा ४१ फभोङ्ञजभ प्राप्त 
बएको दयखास्तउऩय साधायणतमा ऩन्त्र ङ्छदनङ्झबर आवश्मक जाॉचफङ्टझ गनङ्टाऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ जाॉचफङ्टझ गदाा अन्त्म कङ्ट याका अङ्झतङ्चयक्त अनङ्टसूची-९ को ढाॉचाभा 
एकीकयण वा ङ्जवबाजनका राङ्झग प्रस्ताव प्राप्त हङ्टन आएको व्महोया खङ्टराएय कभतीभा ऩन्त्र ङ्छदनको 
भमाद याखी तत्सभफन्त्धभा सयोकायवारा कसैको कङ्ट नै सयोकाय, गङ्टनासो वा उजङ्टयी बए ङ्झनवेदन ङ्छदन 
आह्वान गयी कामाारमका साथै सभफङ्ञन्त्धत स्थानीम तह वा वडा कामाारमहरूभा सूचना टाॉस एवॊ 
‘वेफसाइट’ बए ‘वेफसाइट’भापा त सभप्रषेण गयी सहकायी सॊस्थाको कामाऺ रे ङ्ञजल्राङ्झबर बए स्थानीम य 
ङ्ञजल्राफाङ्जहय बए कभतीभा याङ्जिम स्तयको कङ्ट नै एक ऩङ्झरकाभा प्रकािन गनङ्टाऩनेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको भमादङ्झबर कङ्ट नै ङ्झनवेदन प्राप्त बएकोभा ङ्झनमाभक ङ्झनकामरे 
तत्सभफन्त्धभा छानङ्झफन गयी ऐन, ङ्झनमभावरी य प्रदेि वा स्थानीम तहको कानूनभा व्मवस्था 
बएफभोङ्ञजभ गनङ्टाऩनेछ । 

(४) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्राप्त दयखास्तउऩय उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ङ्झनवेदन ऩयेकोभा 
सोको छानङ्झफनसभेत जाॉचफङ्टझ गदाा सहकायी भूल्म, भान्त्मता य ङ्झसद्धान्त्तका साथै ऐन, ङ्झनमभावरी वा 
प्रदेि वा स्थानीम तहको कानूनका व्मवस्था अनङ्टरूऩ बएको ऩाइएभा प्रस्ताव य ङ्जवङ्झनमभ स्वीकृत गयी 
स्वीकृत ङ्जवङ्झनमभको कामाारम प्रङ्झत याखी अको प्रङ्झत सभफङ्ञन्त्धत सहकायी सॊस्थाभा ऩठाउनङ्टऩनेछ । 

(५) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ङ्जवङ्झनमभ स्वीकृत गदाा सोको अङ्ञन्त्तभ ऩषृ्ठभा ‘ङ्झभङ्झत ... ... ... 
/... /... को ङ्झनणामफाट एकीकयण/ङ्जवबाजनगयी ङ्जवङ्झनमभ स्वीकृत’ बङे्ङ व्महोया जनाउनङ्टऩनेछ । 

(६) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ जाॉचफङ्टझ गदाा सहकायी भूल्म, भान्त्मता य ङ्झसद्धान्त्त वा ऐन,  

ङ्झनमभावरी वा प्रदेि वा स्थानीम तहको कानूनका व्मवस्था अनङ्टरूऩ नबएको ऩाइएभा सोही व्महोया 
जनाई तदनङ्टरूऩ गयी ऩेि गना प्राप्त प्रस्ताव, ङ्जवङ्झनमभ य कामामोजनाको दोस्रो प्रङ्झत सभफङ्ञन्त्धत सहकायी 
सॊस्थाभा ङ्जपताा ऩठाउनङ्टऩनेछ । 

(७) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभको व्महोया सच्माई प्राप्त बएको साधायणतमा सात ङ्छदनङ्झबर 
प्रस्ताव य ङ्जवङ्झनमभ स्वीकृङ्झतको ङ्झनणाम गङ्चयसक्नङ्टऩनेछ ।  
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४३. नाभ, दताा नभफय य रगत सॊिोधन: (१) यङ्ञजिाय, दताा अङ्झधकायी वा दताा गने अङ्झधकायीरे दपा ४२ 
फभोङ्ञजभ एकीकयण बई कामभ हङ्टन ेसहकायी सॊस्थाको नाभ य दताा नभफयका सभफन्त्धभा देहामको 
अवस्थाभा देहामफभोङ्ञजभ गयी रगत सॊिोधन गनङ्टाऩनेछ :– 

(क) साङ्झफकको कङ्ट नै सहकायी सॊस्थाको नाभ मथावत ् याख्न े गयी प्रस्ताव 
बइआएकोभा त्मस्तो सहकायी सस्ॊथाको नाभका साथै दताा नभफयसभेत 
मथावत ्याखी दताा ङ्जकताऩभा ‘ङ्झभङ्झत ... ... ... /... /... को ङ्झनणामफाट ... ... 
... ... ..., ... ... ... ... ... य ... ... ... ... ... सहकायी सॊस्थाहरू सभेत 
एकीकयण गङ्चयएको’ बङे्ङ व्महोया जनाउन,े 

(ख) खण्ड (क) को अवस्थाभा साङ्झफक नाभ तथा दताा नभफय कामभ गङ्चयएको 
सहकायी सॊस्थाफाहेकका एकीकृत गङ्चयएका अन्त्म सहकायी सॊस्थाहरू 
प्रत्मेकको हकभा ‘ङ्झभङ्झत ... ... ... /... /... को ङ्झनणामफाट ... ... ... ... ... 
सहकायी सॊस्थाभा एकीकयण गङ्चयएको’ बङे्ङ व्महोया जनाएय रगत किी 
गङ्चयङ्छदन,े 

(ग) साङ्झफकको कङ्ट नै सहकायी सॊस्थाको नाभ हङ्टफहङ्ट नङ्झभल्ने गयी एकीकयणऩङ्झछ 
कामभ हङ्टन ेसहकायी सॊस्थाको नाभ याख्न ेप्रस्ताव बइआएकोभा नमाॉ नाभको 
सहकायी सॊस्था दताा गयी दताा ङ्जकताऩको कैङ्जपमत भहरभा ‘ङ्झभङ्झत ... ... 
... /... /... को ङ्झनणामफाट ... ... ... ... ..., ... ... ... ... ... य ... ... ... ... 
... सहकायी सॊस्थाहरू एकीकयण गयी नमाॉ नाभ तथा दताा नभफय ङ्छदइएको’ 
बङे्ङ व्महोया जनाइयाख्न ेय 

(घ) खण्ड (ग) को अवस्थाभा एकीकृत गङ्चयएका सहकायी सॊस्थाहरू प्रत्मेकको 
हकभा ‘ङ्झभङ्झत ... ... ... /... /... को ङ्झनणामफाट ... ... ... ... ...,  ... ... ... ... 

... य ... ... ... ... ... सहकायी सॊस्थासॉग एकीकयण गयी दताा नॊ. ... ... 

... ... ... को  ... ... ... ... ... सहकायी सॊस्था कामभ गङ्चयएको’ बङे्ङ 
व्महोया जनाएय रगत किी गङ्चयङ्छदने । 

(२) दपा ४२ फभोङ्ञजभ ङ्जवबाजन बई कामभ हङ्टने सहकायी सॊस्थाहरूको नाभ य दताा 
नभफयका सभफन्त्धभा यङ्ञजिाय,दताा अङ्झधकायी वा दताा गने अङ्झधकायीरे देहामको अवस्थाभा 
देहामफभोङ्ञजभ गयी रगत सॊिोधन गनङ्टाऩनेछ :– 

(क) ङ्जवबाजन बई कामभ हङ्टने सहकायी सॊस्थाहरू भध्मे भूर सॊस्थाको नाभ नै 
यहन ेगयी प्रस्ताव बइआएको सहकायी सस्ॊथाराई भूर सॊस्थाको साङ्झफकको 
दताा नभफय नै मथावत ्याखी दताा ङ्जकताऩभा ‘ङ्झभङ्झत ... ... ... /... /... को 
ङ्झनणामफाट ... ... ... ... ..., ... ... ... ... ... य ... ... ... ... ... सहकायी 
सॊस्थाहरूभा ङ्जवबाजन हङ्टॉदा भूर सहकायी सॊस्थाको साङ्झफकको नाभ तथा दताा 
नभफय कामभ गङ्चयएको’ बङे्ङ व्महोया जनाउन,े 

(ख) खण्ड (क) को अवस्थाभा साङ्झफक नाभ तथा दताा नभफय कामभ गङ्चयएको 
सहकायी सॊस्थाफाहेकका सहकायी सॊस्थाहरू प्रत्मेकको हकभानमाॉ नाभको 
सहकायी सॊस्था दताा गयी दताा ङ्जकताफको कैङ्जपमत भहरभा ‘ङ्झभङ्झत ... ... 
... /... /... को ङ्झनणामफाट ... ... ... ... ... सहकायी सॊस्था ङ्जवबाजन गयी 
नमाॉ नाभ तथा दताा नभफय ङ्छदइएको’ बङे्ङ व्महोया जनाउन ेय 
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(ग) खण्ड (ख) को अवस्थाभा‘ङ्झभङ्झत ... ... ... /... /... को ङ्झनणामफाट ङ्जवबाजन 
गयी ... ... ... ... ..., ... ... ... ... ... य ... ... ... ... ... सहकायी सॊस्थाहरू 
कामभ गङ्चयएको’ बङे्ङ व्महोया जनाएय भूर सॊस्थाको रगत किी गङ्चयङ्छदने । 

४४. दताा प्रभाण–ऩर: दपा ४२ फभोङ्ञजभ एकीकयण वा ङ्जवबाजनऩङ्झछ कामभ गङ्चयएको सहकायी सॊस्थाराई 
ङ्झनमभावरीको ङ्झनमभ १२ को उऩङ्झनमभ (१) वा प्रदेि वा स्थानीम तहको कानूनभा व्मवस्था 
बएफभोङ्ञजभ दताा प्रभाण–ऩर ङ्छदनङ्टऩनेछ । 

     तय साङ्झफककै दताा नभफय कामभ गङ्चयएको सहकायी सॊस्थाको हकभा दताा प्रभाण–ऩर ङ्छदनङ्टऩने 
छैन । 

४५. एकीकयण वा ङ्जवबाजन गङ्चयएको सूचना: (१) ङ्झनमाभक ङ्झनकामरे दपा ४२ को उऩदपा (४) 
फभोङ्ञजभ एकीकयण वा ङ्जवबाजन स्वीकृत गयेऩङ्झछ अनङ्टसूची १० को ढाॉचाभा तत्सभफन्त्धी सूचना 
कामाारमभा टाॉस गयी ‘वेफसाइट’ बए ‘वेफसाइट’भा याख्नङ्टका साथै सभफङ्ञन्त्धत सयोकायवाराहरूरे 
जानकायी ऩाउन सक्ने याङ्जिम वा स्थानीम एपएभ येङ्झडमो, ऩङ्झरकारगामतको सञ्चाय भाध्मभफाट 
प्रसायण वा  प्रकािन गनङ्टाऩनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सूचनाको प्रङ्झत सभफङ्ञन्त्धत ङ्झनमाभक ङ्झनकामका साथै सहकायी 
सॊस्था सदस्म यहेको सङ्घ, सहकायी फैङ्क य याङ्जिम सहकायी ङ्जवकास फोडाभा सभेत ऩठाउनङ्टऩनेछ । 

(३) सहकायी सॊस्थारे सदस्महरूराई ‘एसएभएस’, ‘इभेर’ रगामतको भाध्मभफाट एकीकयण 
वा ङ्जवबाजनङ्जविेषको जानकायी ङ्छदनङ्टऩनेछ । 

४६. अन्त्तङ्चयभ अवङ्झधभा दैङ्झनक कामा सञ्चारन: (१) सॊमङ्टक्त साधायण सबाफाट प्रस्ताव ऩाङ्चयत बएऩङ्झछ 
यङ्ञजिाय, दताा अङ्झधकायी वा दताा गने अङ्झधकायीफाट एकीकयण वा ङ्जवबाजन गयी ङ्जवङ्झनमभ स्वीकृत 
नबएसभभ दपा ६२ को अधीनभा यही सभफद्ध सहकायी सॊस्थाको साङ्झफकको सङ्झभङ्झतरे नै 
दैङ्झनककामासञ्चारन गनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको अवङ्झधभा साङ्झफकको सहकायी सॊस्थाको साधायण सबाको 
फैठक डाक्न, साधायण सबाफाट अनङ्टभोदन गयाउने गयी कङ्ट नै ङ्झनणाम गना वा ऩाङ्चयत प्रस्तावभा उल्रेख 
बएफभोङ्ञजभ एकीकयण वा ङ्जवबाजनको कङ्ट नै प्रङ्जिमा अङ्ञघ फढाउनङ्ट हङ्टॉदैन । 

  तय मसभा रेङ्ञखएको कङ्ट नै कङ्ट यारे साधायण सबा वा सॊमङ्टक्त साधायण सबाको ङ्जवङ्झध नऩङ्टगेको 
कायण वा दपा ४२ को उऩदपा (६) फभोङ्ञजभ यङ्ञजिाय, दताा अङ्झधकायी वा दताा गने अङ्झधकायीफाट 
ङ्जपताा प्राप्त हङ्टन आएको प्रस्ताव वा ङ्जवङ्झनमभभा ऩङ्टनङ्जवाचाय गना साधायण सबा वा सॊमङ्टक्त साधायण 
सबाको फैठक फोराउन फाधा ऩङ्टमााएको भाङ्झनने छैन । 

(३) यङ्ञजिाय, दताा अङ्झधकायी वा दताा गने अङ्झधकायीफाट प्रस्ताव एवॊ ङ्जवङ्झनमभ अस्वीकृत 
गङ्चयएको जानकायी प्राप्त बएको खण्डभा सभफद्ध सहकायी सॊस्थाको साङ्झफकफभोङ्ञजभको कामासञ्चारनभा 
उऩदपा (१) को ङ्झनफान्त्धन कामभ यहने छैन । 

४७. स्वीकृङ्झतको फाध्मता नयहन:े दपा ४१ फभोङ्ञजभको दयखास्तसाथ प्राप्त प्रस्ताव वा ङ्जवङ्झनमभवा 
कामामोजनाको कङ्ट नै कङ्ट या सहकायी ङ्झसद्धान्त्त, भूल्म, भान्त्मता वा ऐन, ङ्झनमभावरी वा प्रदेि वा स्थानीम 
तहको कानूनका व्मवस्थाङ्जवऩयीत बएको तथ्म जङ्टनसङ्टकै कायणरे ऩङ्झछ खङ्टल्न आएकोभा ङ्झनमाभक 
ङ्झनकामरे दपा ३३ फभोङ्ञजभ ऩूवा–स्वीकृङ्झत ङ्छदएकै आधायभा प्रस्ताव वा ङ्जवङ्झनमभ  स्वीकृत गनङ्टाऩने 
फाध्मता यहन ेछैन । 

 
 
 

ऩङ्चयच्छेद—६ 
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ङ्जहसाफ ङ्झभरान 

 

४८. ङ्जहसाफ ङ्झभरान ङ्झभङ्झत तोक्न:े (१) एकीकयण वा ङ्जवबाजनको ङ्जहसाफ ङ्झभरानको प्रमोजनका राङ्झग 
सॊमोजन  कामादररे ङ्झभङ्झत तोक्नङ्टऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्झभङ्झत तोक्दा आङ्झथाक वषा सभाप्त बएको, अधावाङ्जषाक वा 
चौभाङ्झसक खाताफन्त्दीको वा भङ्जहनाको भसान्त्त ऩानङ्टाऩनेछ ।  

तय सॊमङ्टक्त साधायण सबा फस्ने ङ्छदनबन्त्दा कभतीभा सात ङ्छदनअङ्ञघ नऩने गयी ङ्जहसाफ ङ्झभरान 
ङ्झभङ्झत तोक्नङ्ट हङ्टॉदैन ।   

४९. ङ्जहसाफ ङ्झभरान ङ्जवङ्झध: (१) एकीकयण वा ङ्जवबाजन गदाा सभफद्ध सहकायी सॊस्थाहरूको ङ्जहसाफ एकीकृत 
गने वा छङ्टट्ट्याउन ेप्रमोजनका राङ्झग देहामफभोङ्ञजभको ङ्जवङ्झध अवरभफन गनङ्टाऩनेछ :– 

(क) एकीकयणभा सॊमङ्टक्त ऋणधनभा आधाङ्चयत ङ्जवङ्झध य 

(ख) ङ्जवबाजनभा सभामोङ्ञजत सॊमङ्टक्त ऋणधनभा आधाङ्चयत ङ्जवङ्झध । 

(२) प्रस्तावभा दपा ३० फभोङ्ञजभ साधायण सबारेङ्झनणाम गदाा ङ्जहसाफ ङ्झभरान ङ्जवङ्झधसभेत 
खङ्टराउनङ्टऩनेछ । 

५०. सॊमङ्टक्त ऋणधन ङ्जवङ्झधफाट ङ्जहसाफ ङ्झभरान: (१) दपा ४९ को उऩदपा (१) को खण्ड (क) फभोङ्ञजभ 
सॊमङ्टक्त ऋणधन ङ्जवङ्झधफाट ङ्जहसाफ ङ्झभरान गदाा अनङ्टसूची—११ को ताङ्झरका—१ को ढाॉचाभा एकीकयण 
गङ्चयनेसहकायी सॊस्थाहरू प्रत्मेकको वासरातको सभऩङ्ञि य दाङ्जमत्वको ङ्जहसाफ नभफयअनङ्टसायको 
यकभकरभ जोडेय एकीकृत सहकायी सॊस्थाको वासराततमाय ऩानङ्टाऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१)फभोङ्ञजभ ङ्जहसाफ एकीकृत गदाा एकीकयण हङ्टने सहकायी सॊस्थाहरू एक–

अकााफीच साङ्झफकभा कङ्ट नै रेनादेनाको यकभकरभ यहेको बए कटाउनङ्टऩनेछ ।  

५१. सभामोङ्ञजत सॊमङ्टक्त ऋणधन ङ्जवङ्झधफाट ङ्जहसाफ ङ्झभरान: (१) दपा ४९ को उऩदपा (१) को खण्ड 
(क) फभोङ्ञजभ सभामोङ्ञजत सॊमङ्टक्त ऋणधन ङ्जवङ्झधफाट ङ्जहसाफ ङ्झभरान गदाा अनङ्टसूची- ११ को ताङ्झरका 
२ को ढाॉचाभा देहामको  प्रङ्जिमा अऩनाउनङ्टऩनेछ :– 

(क) साभूङ्जहक यकभकरभहरू साभूङ्जहक ऋणधनका आधायभा छङ्टट्ट्याउन,े 

(ख) सॊमङ्टक्त यकभकरभहरू ङ्जवबाजनऩङ्झछ कामभ हङ्टने सहकायी सॊस्थाहरूको 
सदस्मता अनङ्टऩात अनङ्टसाय फाॉडपाॉड गने य 

(ग) खण्ड (क) वा (ख) फभोङ्ञजभ ङ्जहसाफ ङ्जवबाजन गदाा उप्रान्त्त कामभ हङ्टन ेकङ्ट नै 
सहकायी सॊस्थाको ऩूवावत ् सेवा सञ्चारनभा अनऩेङ्ञऺत फाधा, अड्काउ ऩने 
बए त्मङ्झत हदसभभको यकभकरभ सभामोजन गयी त्मस्तो फाधा, अड्काउ 
पङ्ट काउन े। 

(२) उऩदपा (१) को खण्ड (क) फभोङ्ञजभ साभूङ्जहक ऋणधनका आधायभा छङ्ट ङ्जिएको 
ङ्जवबाजनऩङ्झछको कङ्ट नै सहकायी सॊस्थाको दाङ्जमत्वतपा को जभभा यकभ य सभऩङ्ञितपा को जभभा यकभ 
फयाफय नबएय अङ्ञघल्रो फढी बएकोभा फढी बएजङ्झत यकभ ‘साभूङ्जहक ऋणधन सभामोजन खाता’को 
‘रेना’ (डेङ्झफट) तपा  तथा घटी बएकोभा घटी बएजङ्झत यकभ ‘साभूङ्जहक ऋणधन सभामोजन खाता’को 
‘देना’(िेङ्झडट) तपा  चढाउनङ्टऩनेछ। 

(३) उऩदपा (१) को खण्ड (ख) फभोङ्ञजभ ङ्जवबाजनऩङ्झछ कामभ हङ्टने सहकायी सॊस्थाको 
ङ्जहसाफ छङ्टट्ट्याउॉदा देहामफभोङ्ञजभ गनङ्टाऩनेछ :– 
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(क) त्मस्तो प्रत्मेक सहकायी सॊस्थाको सदस्म स्यमाराई भूर सहकायी 
सॊस्थाको दपा ४८ फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको ङ्जहसाफ ङ्झभरान ङ्छदनको सदस्म 
स्यमारे बाग अङ्झन एक समको अङ्करे गङ्टणन गयी आउने अनङ्टऩातङ्झरन,े  

(ख) खण्ड (क) फभोङ्ञजभ अनङ्टऩात ङ्झरॉदा सॊमोजक सङ्झभङ्झतरे तम गयेफभोङ्ञजभ 
दिभरवऩछाङ्झडका दङ्टई वा चाय वटा अङ्क याख्नतेय तदनङ्टसायको प्रत्मेक 
सहकायी सॊस्थाको अनङ्टऩातको जोड एक सम फयाफय हङ्टन ङ्टऩने य  

(ग) खण्ड (क) फभोङ्ञजभ छङ्ट ङ्जिएको ङ्जवबाजनऩङ्झछको कङ्ट नै सहकायी सॊस्थाको 
दाङ्जमत्वतपा को जभभा यकभ य सभऩङ्ञितपा को जभभा यकभ फयाफय नबएय 
अङ्ञघल्रो फढी बएकोभा फढी बएजङ्झत यकभ ‘ङ्जवबाजन ङ्जहसाफ सभामोजन 
खाता’को ‘रेना’ (डेङ्झफट) तपा  तथा घटी बएकोभा घटी बएजङ्झत यकभ 
‘ङ्जवबाजन ङ्जहसाफ सभामोजन खाता’को ‘देना’ (िेङ्झडट) तपा  चढाउन े।  

५२. सॊमङ्टक्त ऋणधनको सभामोजन: (१) दपा ५१ को उऩदपा (१) को खण्ड (ग) फभोङ्ञजभको 
सभामोजन देहामको अवस्थायही ङ्जहसाफभा ताङ्ञत्वक अन्त्तय ऩने बएभा भार गनङ्टाऩनेछ :– 

(क) ङ्जवबाजनऩूवा सहकायी फैङ्क वा अन्त्मरफाट ऩङ्टनरागानीका राङ्झग ङ्झरएको तथा 
दपा ४८ फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको ङ्जहसाफ ङ्झभरान ङ्झभङ्झतसभभ रगानीभै यहने ऋण 
ङ्झरन ेसदस्म ङ्जवबाजनऩङ्झछ कामभ हङ्टने सहकायी सॊस्था कङ्ट नै वा कङ्ट नै–कङ्ट नैभा 
भार ऩयी कङ्ट नै वा कङ्ट नै–कङ्ट नैभा तयरता अबाव ऩने देङ्ञखएको,   

(ख) साङ्झफकभा फचत तथा ऋणको भङ्टयम कायोफाय गयेको फहङ्टउद्देश्मीम वा फचत 
तथा ऋणफाहेकको ङ्जवषमगत सॊस्थारे ङ्झनङ्ञित स्थानका सदस्महरूको 
आवश्मकता अनङ्टसाय प्रिोधन कायखाना, कृङ्जष पायाभ, जरङ्जवद्यङ्टत ्
आमोजनाजस्ता व्मवसाम सञ्चारन गङ्चयआएकोभा ङ्झनमभावरीको ङ्झनमभ ४० 
को उऩङ्झनमभ (२) वा प्रदेि वा स्थानीम तहको कानूनभा व्मवस्था 
बएफभोङ्ञजभ ङ्जवबाजनफाट सभफङ्ञन्त्धत स्थानङ्जविेषको कामाऺ ेर छङ्टट्ट्याएय 
कामभ हङ्टन ेङ्जवषमगत सहकायी सॊस्थाभा त्मस्तो कायखाना, पायाभ, आमोजना 
रगामतको जेथा हस्तान्त्तयण गदाा अन्त्मरको कामाऺ ेरभा कामभ हङ्टन े
फचतऋणको सहकायी सॊस्थाको वासरातको सभऩङ्ञि य दाङ्जमत्वभा धाङै्ङ 
नसङ्जकन ेअसन्त्तङ्टरन ऩैदा हङ्टन ेदेङ्ञखएको, 

(ग) ङ्जवबाजनऩूवा ऩ ङ्टॉजी ऩमााप्तता यहेको तय ङ्जहसाफ छङ्टट्ट्याउॉदा ङ्जवबाजनऩङ्झछ 
कामभ हङ्टने कङ्ट नै फचत तथा ऋणको कायोफाय गने सहकायी सॊस्थाको 
साङ्झफकफभोङ्ञजभ फचत ऩङ्चयचारन सेवा सङ्टचारु याख्न ऩङ्टॉजी न्त्मूनता हङ्टने 
देङ्ञखएको वा 

(घ) भौजङ्टदा सहकायी सॊस्थाको खण्डीकयण गना नङ्झभल्न ेकामाारम, जग्गा, गोदाभ, 

सङ्करन केन्त्र, प्रिोधन एकाइरगामतका बौङ्झतक ऩूवााधायको ङ्जवतयण 
बौगोङ्झरक कामाऺ ेरको कङ्ट नै प्रखण्डभा सङ्केङ्ञन्त्रत बएफाट ङ्जवबाजनऩङ्झछको कङ्ट नै 
सहकायी सॊस्थाराई सेवा सञ्चारन गना बौङ्झतक सङ्टङ्जवधाको सभस्मा ऩने 
देङ्ञखएको । 

(२)उऩदपा (१) को खण्ड (क) को अवस्थाभा देहामफभोङ्ञजभ ङ्जहसाफ सभामोजन गनङ्टाऩनेछ 
:– 
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(क) ऩङ्टनरागानीका राङ्झग ङ्झरएको ऋणको यकभफाट जङ्टन–जङ्टन सदस्महरूराई जे–

जङ्झत ऩङ्टनरागानी गङ्चयएको हो ती–ती सदस्महरू ङ्जवबाजनऩङ्झछऩने सहकायी 
सॊस्थाको सभऩङ्ञितपा  ‘ऋण रगानी’को सावाॉ अङ्झन दाङ्जमत्वतपा  ‘ङ्झतनङ्टाऩने 
ऋण’ को सावाॉ कामभ गने,  

(ख) ‘ङ्झतनङ्टाऩने ब्माज’ बए बएजङ्झत यकभ ङ्झतनङ्टाऩने सावाॉकै अनङ्टऩातभा सभफङ्ञन्त्धत 
सहकायी सॊस्थाको दाङ्जमत्वभा जनाउन,े  

(ग) ‘ऩाउनङ्टऩने ब्माज’का हकभा आभदानी फाॉङ्झधएको बए ‘ऋण रगानी’को 
सावाॉकै अनङ्टऩातभा सभफङ्ञन्त्धत सहकायी सॊस्थाको सभऩङ्ञिभा जनाउने तय 
आभदानी नफाॉङ्झधएको बए केही नगने य 

(घ)  खण्ड (क), (ख) वा (ग) फभोङ्ञजभ गदाा ङ्जवबाजनऩङ्झछको कङ्ट नै सहकायी 
सॊस्थाको दाङ्जमत्वतपा  ङ्झतनङ्टाऩने ऋणको सावाॉ, ब्माजको जभभा यकभ फयाफय 
सभऩङ्ञितपा  असङ्टर गनङ्टाऩने ऋणको सावाॉ, ब्माजको जभभा यकभ नबएय 
घटीफढी बएकोभा त्मसयी घटीफढी बएजङ्झत यकभ दपा ५१ को उऩदपा 
(३) को खण्ड (ग) फभोङ्ञजभ ‘ङ्जवबाजन ङ्जहसाफ सभामोजन खाता’भा चढाउन े
।  

(३) उऩदपा (१) को खण्ड (ख) वा (घ) को अवस्थाभा देहामफभोङ्ञजभ ङ्जहसाफ सभामोजन 
गनङ्टाऩनेछ :– 

(क) सभामोजन गनङ्टाऩने कायखाना, पायाभ, आमोजनारगामतको जेथाको यकभ 
ङ्जवबाजनऩङ्झछ कामभ हङ्टने सहकायी सॊस्थाको सदस्मता अनङ्टऩातका आधायभा 
फाॉडपाॉड गने, 

(ख) खण्ड (क) फभोङ्ञजभ फाॉडपाॉड गदाा सभामोजन गनङ्टाऩने कायखाना, पायाभ, 

आमोजनारगामतको जेथा कङ्ट न वा कङ्ट न–कङ्ट न सहकायी सॊस्थातपा  ऩने, नऩने 
बङे्ङ नहेने, 

(ग) खण्ड (क) फभोङ्ञजभको जेथा नऩने सहकायी सॊस्थाको यकभजङ्झत जेथा ऩने 
सहकायी सॊस्थाको खण्ड (ख) फभोङ्ञजभको सभफङ्ञन्त्धत कायखाना, पायाभ, 

आमोजनारगामतको जेथाभा जोडी ‘ङ्ञस्थय सभऩङ्ञि सभामोजन खाताको ‘देना’ 
(िेङ्झडट) तपा  चढाउने य 

(घ) खण्ड (ग) फभोङ्ञजभ जेथा ऩने सहकायी सॊस्थाफाट प्राप्त हङ्टने यकभ जेथा 
नऩने सहकायी सॊस्थाको खण्ड (ख) फभोङ्ञजभको सभफङ्ञन्त्धत कायखाना, 
पायाभ, आमोजनारगामतको जेथाफाट घटाएय वा कटाएय ‘ङ्ञस्थय सभऩङ्ञि 
सभामोजन खाताको ‘रेना’ (डेङ्झफट) तपा  चढाउन।े 

(४) उऩदपा (१) को खण्ड (ग) को अवस्थाभा देहामफभोङ्ञजभ सभामोजन गनङ्टाऩनेछ :– 

(क) ङ्जवबाजनऩङ्झछ कामभ हङ्टने फचत तथा ऋणको कायोफाय गने सहकायी 
सॊस्थाहरू प्रत्मेकको प्राथङ्झभक ऩङ्टॉजी कोषअन्त्तगात िमेय ऩङ्टॉजी य जगेडा 
कोषको यकभ अरग्माउन,े 

(ख) खण्ड (क) फभोङ्ञजभ अरग्माइएको यकभभा प्राथङ्झभक ऩङ्टॉजी कोषको यकभ 
आवश्मक अनङ्टऩातबन्त्दा घटी हङ्टने सहकायी सॊस्थाको जगेडा कोषभा घटी 
हङ्टनेजङ्झत यकभ प्राथङ्झभक ऩङ्टॉजी आवश्मक अनङ्टऩातबन्त्दा फढी हङ्टने सहकायी 
सॊस्थाको जगेडा कोषफाट ऩङ्टगेसभभ साने य 
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(ग) खण्ड (ख) फभोङ्ञजभ साङ्चयएको यकभप्राथङ्झभक ऩङ्टॉजी कोष घटी ऩयेको 
सहकायी सॊस्थाको ‘ङ्जवबाजन ङ्जहसाफ सभामोजन खाता’को ‘रेना’ (डेङ्झफट) तपा  
य  फढी ऩयेको सहकायी सॊस्थाको  ‘ङ्जवबाजन ङ्जहसाफ सभामोजन खाता’को 
‘देना’ (िेङ्झडट) तपा  चढाउने ।  

(५) उऩदपा (३) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन सहकायी ङ्जवकास कोष वा 
अन्त्मरको ऋण ङ्झरएय खङ्चयद वा ङ्झनभााण गङ्चयएको उऩदपा (१) को खण्ड (ख) वा (घ) फभोङ्ञजभको 
जेथाका हकभा ङ्जवबाजनऩङ्झछ त्मस्तो जेथा ऩने सहकायी सॊस्थारे त्मसफाऩत ङ्झतना फाॉकी यहेजङ्झत 
ऋणको सावाॉ, ब्माज ङ्झतने गयी त्मङ्झत नै यकभ त्मस्तो जेथाकोभूल्म जनाएय ङ्जहसाफ सभामोजन गना 
सङ्जकनछे । 

(६) उऩदपा (५) फभोङ्ञजभ ङ्जहसाफ सभामोजन गदाा ङ्झतनङ्टाऩने ऋणको सावाॉ, ब्माजको 
यकभबन्त्दा जेथाको भूल्म घटी बएकोभाजेथा ऩने सहकायी सॊस्थाको ‘ङ्ञस्थय सभऩङ्ञि सभामोजन 
खाताको ‘रेना’ (डेङ्झफट) य जेथा नऩने सहकायी सॊस्थाको ‘ङ्ञस्थय सभऩङ्ञि सभामोजन खाताको ‘देना’ 
(िेङ्झडट) तपा चढाउनङ्टऩनेछ । 

(७) उऩदपा (५) फभोङ्ञजभ ङ्जहसाफ सभामोजन गदाा ङ्झतनङ्टाऩने ऋणको सावाॉ, ब्माजको 
यकभबन्त्दा जेथाको भूल्म फढी बएकोभा जेथा ऩने सहकायी सॊस्थाको ‘ङ्ञस्थय सभऩङ्ञि सभामोजन 
खाताको ‘देना’ (िेङ्झडट) तपा  य जेथा नऩने सहकायी सॊस्थाको ‘ङ्ञस्थय सभऩङ्ञि सभामोजन खाताको 
‘रेना’ (डेङ्झफट) तपा  चढाउनङ्टऩनेछ । 

५३. तोङ्जकएको ङ्झभङ्झतअगावै ङ्जहसाफ पयपायक गङ्चयसक्नङ्टऩने: देहामको यकभकरभ साधायणतमा एकीकयण वा 
ङ्जवबाजनको ङ्जहसाफ ङ्झभरान ङ्झभङ्झत अगावै सभफङ्ञन्त्धत सहकायी सॊस्थारे नै पयपायक गङ्चयसक्नङ्टऩनेछ :– 

(क) िेमय राबाॊि कोषको ङ्जवतयण गनङ्टाऩने यकभ,  

(ख) सॊयङ्ञऺत ऩङ्टॉजी कोषको ङ्जपताा गनङ्टाऩने यकभ, 

(ग) उधायो खङ्चयदफाऩतको ब ङ्टक्तानी ङ्छदनङ्टऩने यकभ, 

(घ) आमकयफाऩत दाङ्ञखरा गनङ्टाऩने यकभ य 

(ङ) एकीकयण वा ङ्जवबाजनऩङ्झछ अको सहकायी सॊस्थाभा खण्डीकयण गयी 
ब ङ्टक्तानी ङ्छदन वा हस्तान्त्तयण गयी असङ्टर, पछ्र्मौट गना असङ्टङ्जवधा ऩने ङ्झतनङ्टाऩने 
घय बाडा, फेरुजङ्टरगामतका अन्त्म रेनादेनाको यकभकरभ । 

५४. ङ्झभरान हङ्टन नसकेको यकभकरभको सभामोजन: (१) दपा ५३ फभोङ्ञजभसभफङ्ञन्त्धत सहकायी सॊस्थारे 
नै पयपायक गङ्चयसक्नङ्टऩने कङ्ट नै यकभ ङ्जविेष कायणवि ङ्झनधााङ्चयत ङ्झभङ्झतङ्झबर पयपायक हङ्टन नसकेको 
अवस्थाभा देहामफभोङ्ञजभ गनङ्टाऩनेछ :– 

(क) एकीकयण गदाा जङ्टनसङ्टकै यकभकरभको ङ्ञजभभेवायी एकीकयणऩङ्झछ कामभ 
हङ्टन ेसहकायी सॊस्थाभा साने,  

(ख) ङ्जवबाजन गदाा आमकय फाऩत दाङ्ञखरा गनङ्टाऩने यकभरगामत दाङ्जमत्वतपा को 
यकभकरभभा साङ्झफक सहकायी सॊस्थाको ङ्ञजभभेवायी त्मङ्झत नै फयाफयको 
नगदीसङ्जहत ङ्जवबाजनऩङ्झछ कामभ हङ्टने कङ्ट नै एक सहकायी सॊस्थाभा सानेय 

(ग) ङ्जवबाजन गदाा सभऩङ्ञितपा को यकभकरभका हकभा दपा ५१ को उऩदपा 
(३) फभोङ्ञजभ छङ्टट्ट्याएय सभऩङ्ञि सयेको सहकायी सॊस्थारे तदनङ्टसायको 
यकभ असङ्टरउऩय गयेऩङ्झछ प्रत्मेक सहकायी सॊस्थाराई िोधबनाा ङ्छदने गयी 
‘ङ्जवबाजन ङ्जहसाफ िोधबनाा खाता’को ‘देना’ (िेङ्झडट) तपा  य अन्त्म सहकायी 
सॊस्थाको ‘ङ्जवबाजन ङ्जहसाफ िोधबनाा खाता’को ‘रेना’ (डेङ्झफट) तपा  चढाएय 
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रगतसङ्जहत सभऩूणा यकभ सभफङ्ञन्त्धत कायोफाय वा सदस्महरू ऩयेको सहकायी 
सॊस्थाभा साने । 

(२) उऩदपा (१) को खण्ड (ख) वा (ग)भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन ङ्जवबाजनभा 
िेमय राबाॊि कोष वा सॊयङ्ञऺत ऩङ्टॉजी ङ्जपताा कोषको हकभा ङ्जवतयण गनङ्टाऩने यकभ फाॉकी यहेकोभा ज–

जसको जे–जङ्झत यकभ ङ्जवतयण गनङ्टाऩने हो रगत खडा गयी रगतफभोङ्ञजभको ङ्जहसाफ ङ्जवबाजनऩङ्झछ 
सदस्महरू ऩने सहकायी सॊस्थाभा हस्तान्त्तयण गनङ्टाऩनेछ । 

(३) ङ्जवबाजनभा कभाचायी फोनस कोषको ङ्जवतयण गना फाॉकी यकभका साथै कभाचायीसॉग 
सभफङ्ञन्त्धत अन्त्म दाङ्जमत्वका सभफन्त्धभा सभेत रगत खडा गयी ङ्जवबाजनऩङ्झछ जो–जता सभामोजन हङ्टन े
हो सो सहकायी सॊस्थाभा उऩदपा (२) को खण्ड (ख) फभोङ्ञजभ हस्तान्त्तयण गनङ्टाऩनेछ । 

५५. ङ्ञस्थय सभऩङ्ञिको भूल्माङ्कन गयी ङ्जहसाफ सभामोजन गना नहङ्टन:े एकीकयण वा ङ्जवबाजन गदाा कङ्ट नै ऩङ्झन 
ङ्ञस्थय सभऩङ्ञिको भूल्माङ्कन गयी ङ्जहसाफ सभामोजन गनङ्टा हङ्टॉदैन । 

५६. ङ्जवस्तङृ्झत अनङ्टसूचीभा खङ्टराउनङ्टऩने: एकीकयण वा ङ्जवबाजनको ङ्जहसाफ ङ्झभरानअङ्ञघ य ऩङ्झछको वासरातका 
अनङ्टसूची—१२ फभोङ्ञजभका यकभकरभहरूको ङ्जवस्तङृ्झत तदनङ्टसायको ढाॉचाभा खङ्टराउनङ्टऩनेछ । 

५७. रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदनको आधाय ङ्झरनङ्टऩने: (१) एकीकयण वा ङ्जवबाजनको ङ्जहसाफ ङ्झभरान गदाा सभफद्ध 
सहकायी सॊस्थाको वाङ्जषाक रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदनको आधाय ङ्झरनङ्टऩनेछ । 

  (२) दपा ४८ फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको ङ्झभङ्झत य आङ्झथाक वषा सभाप्त बएको ङ्झभङ्झत एकै नऩयेको 
खण्डभा अङ्ञघल्रो आङ्झथाक वषासभभको ङ्जहसाफ वाङ्जषाक रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदनफाट य त्मसमता दपा 
४८ फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको ङ्झभङ्झतसभभको ङ्जहसाफ आन्त्तङ्चयक रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदनफाट ङ्झरनङ्टऩनेछ । 

  (३) उऩदपा (२) को अवस्थाभा सॊमोजन कामादररे सभफद्ध सफै सहकायी सॊस्थाभादपा 
४८ फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको ङ्झभङ्झतसभेत खङ्टराएय आन्त्तङ्चयक रेखाऩयीऺण गयाइयाख्न सभमभै जानकायी 
ऩठाउनङ्टऩनेछ । 

५८. प्रवेि िङ्टल्क फङ्टझाएको भाङ्झनन:े एकीकयण वा ङ्जवबाजन बएफाट एक सहकायी सॊस्थाको सदस्म अको 
सहकायी सॊस्थाभा सङ्चयगएकोभा त्मस्तो सदस्मरे साङ्झफक सहकायी सॊस्थाभा ङ्जवङ्झनमभफभोङ्ञजभ तोङ्जकएको 
प्रवेि िङ्टल्कफाऩतको यकभ फङ्टझाएको बए नमाॉ सहकायी सॊस्थाको हकभा सभेत ङ्जवङ्झनमभफभोङ्ञजभ 
तोङ्जकएको प्रवेि िङ्टल्क फाऩतको सभऩूणा यकभ फङ्टझाएको भाङ्झननेछ । 

५९. ङ्जहसाफ ङ्झभरान प्रभाङ्ञणत गयाउनङ्टऩने : यङ्ञजिाय, दताा अङ्झधकायी वा दताा गने अङ्झधकायीरे एकीकयण वा 
ङ्जवबाजन स्वीकृत गयेको ङ्झभङ्झतरे साधायणतमा ऩन्त्र ङ्छदनङ्झबर  ङ्जहसाफ ङ्झभरान गयी ङ्झभरान गङ्चयएको 
ङ्जहसाफ दपा ३५ को उऩदपा (१) को खण्ड (च) फभोङ्ञजभ ङ्झनमङ्टक्त रेखाऩयीऺकफाट प्रभाङ्ञणत 
गयाउनङ्टऩनेछ । 

६०. ङ्जहसाफ ङ्झभरानको स्वीकृङ्झत: दपा ५९ फभोङ्ञजभ रेखाऩयीऺकफाट प्रभाङ्ञणत बएको  ङ्जहसाफ तदथा 
सङ्झभङ्झतरे स्वीकृत गनङ्टाऩनेछ । 

६१. ङ्जहसाफ हस्तान्त्तयण: (१) दपा ६० फभोङ्ञजभ ङ्जहसाफ ङ्झभरान स्वीकृत बएको ङ्झभङ्झतरे सात ङ्छदनङ्झबर 
हस्तान्त्तयण कामा सभऩङ्ङ गङ्चयसक्नङ्टऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्जहसाफ हस्तान्त्तयण गदाा सोसॉग सभफङ्ञन्त्धत सभऩूणा से्रस्ता तथा 
तदनङ्टसायको नगदीसभेत फङ्टझाउनङ्टऩनेछ । 

(३) उऩदपा (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झनङ्जवबाजनभा एक सहकायी सॊस्थारे 
अको सहकायी सॊस्थाराई ङ्झतनङ्टा, फङ्टझाउनङ्टऩने यकभका सभफन्त्धभा सॊमङ्टक्त साधायण सबारे प्रस्ताव 
स्वीकृत गदाा त्मस्तो यकभ कङ्जहरेसभभ के–कसयी ङ्झतने, फङ्टझाउने हो ? बङे्ङ ताङ्झरकासभेत तम गङ्चयङ्छदन 
सक्नेछ । 
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६२. आङ्झथाक कायोफाय गना नहङ्टन:े दपा ४८ फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको ङ्जहसाफ ङ्झभरान ङ्झभङ्झतदेङ्ञख दपा ६१ 
फभोङ्ञजभ एकीकृत वा ङ्जवबाङ्ञजत सहकायी सॊस्थाभा ङ्जहसाफ हस्तान्त्तयण हङ्टन े ङ्झभङ्झतसभभ साङ्झफकको 
सहकायी सॊस्थाको कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभको आङ्झथाक कायोफाय गनङ्टा हङ्टॉदैन । 

६३. एकीकृत व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारीभा ङ्जववयण अद्यावधीकयण गनङ्टाऩने: एकीकयण वा ङ्जवबाजनऩङ्झछ 
कामभ बएको सहकायी सॊस्थाको आधायबतू ङ्जववयण ङ्झनमाभक ङ्झनकामरे दपा ४२ को उऩदपा (४) 
फभोङ्ञजभ एकीकयण वा ङ्जवबाजन स्वीकृत गयेको य ङ्जवस्ततृ ङ्जववयण सहकायी सॊस्थारे दपा ६१ 
फभोङ्ञजभ ङ्जहसाफ हस्तान्त्तयण बएको ऩन्त्र ङ्छदनङ्झबर एकीकृत व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारीभा अद्यावङ्झधक 
गनङ्टाऩनेछ ।  

 
 
 

ऩङ्चयच्छेद—७ 

ङ्जवङ्जवध 

 

६४. साझा आधायको रूऩभा ङ्झरनङ्टऩने: फचत तथा ऋणको भङ्टयम कायोफाय गने सॊस्थाको स्यमा ङ्झनधाायण 
गने प्रमोजनका राङ्झग प्रदेि वा स्थानीम तहको कानूनभा कङ्ट नै व्मवस्था नबएकोभा वा त्मस्तो 
कानूनको व्मवस्था ङ्झनमभावरीको ङ्झनमभ ७ को व्मवस्थासॉग पयक ऩयेकोभा ङ्झनमाभक ङ्झनकामहरूरे 
ङ्झनमभावरीको ङ्झनमभ ७ को व्मवस्थाराई नै साझा आधायको रूऩभा ङ्झरनङ्टऩनेछ । 

६५. तदथा सङ्झभङ्झतराई कामाबाय हस्तान्त्तयण: यङ्ञजिाय, दताा अङ्झधकायी वा दताा गने अङ्झधकायीरे दपा ४२ 
को उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ एकीकयण वा ङ्जवबाजन स्वीकृत गयेको ङ्झभङ्झतदेङ्ञख साङ्झफक सङ्झभङ्झतरे 
एकीकृत वा ङ्जवबाङ्ञजत सहकायी सॊस्थाको कामाबाय दपा ३५ को उऩदपा (१) को खण्ड (ङ) 
फभोङ्ञजभ गठन बएको तदथा सङ्झभङ्झतराई हस्तान्त्तयण गनङ्टाऩनेछ । 

६६. रेखा सङ्टऩङ्चयवेऺण सङ्झभङ्झतरे ङ्जहसाफ हेने: एकीकयण वा ङ्जवबाजनको हकभा दपा ४८ फभोङ्ञजभ 
तोङ्जकएको ङ्जहसाफ ङ्झभरान ङ्झभङ्झतसभभको ङ्जहसाफ सभफङ्ञन्त्धत सहकायी सॊस्थाको साङ्झफकको य त्मस 
ङ्झभङ्झतऩङ्झछको ङ्जहसाफ एकीकयण वा ङ्जवबाजनऩङ्झछ ङ्झनवााङ्ञचत हङ्टने सभफङ्ञन्त्धत सहकायी सॊस्थाको रेखा 
सङ्टऩङ्चयवेऺण सङ्झभङ्झतरे हेने व्मवस्था ङ्झभराउनङ्टऩनेछ । 

६७. सदस्म ऩङ्जहचान गङ्चयएको भाङ्झनन:े मस ङ्झनदेङ्ञिकाफभोङ्ञजभ एकीकयण वा ङ्जवबाजन गदाा साङ्झफकको 
सहकायी सॊस्थाभा सभऩङ्ञि िङ्टद्धीकयण ङ्झनवायणसभफन्त्धी सहकायी सङ्घसॊस्थाराई जायी गङ्चयएको ङ्झनदेिन, 

२०७४ को दपा ९ को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ऩङ्जहचान गङ्चयएको वा सोही दपाको उऩदपा (२) 
फभोङ्ञजभ ऩङ्जहचान अद्यावङ्झधक गङ्चयएको सदस्मको हकभा  एकीकृत वा ङ्जवबाङ्ञजत सॊस्थाको तपा फाट 
सभेत तदनङ्टसाय सदस्म ऩङ्जहचान गङ्चयएको वा ऩङ्जहचान अद्यावङ्झधक गङ्चयएको भाङ्झननछे । 

  तय दपा ११ फभोङ्ञजभ सदस्मको फहृत ् ऩङ्जहचान, दपा ८ फभोङ्ञजभ उच्च ऩदस्थ 
सदस्मकोङ्जविेष ऩङ्जहचान, दपा १३ फभोङ्ञजभ जोङ्ञखभ व्मवस्थाऩनरगामत सो ङ्झनदेिनका अन्त्म सभऩूणा 
व्मवस्थाहरू त्मस्तो सदस्मको हकभा सभेत सभान रूऩभा रागूहङ्टनेछन ्। 

६८. नमाॉ ङ्झनस्सा–प्रभाणङ्छदन:े (१) एकीकयण वा ङ्जवबाजनऩङ्झछ साङ्झफक सहकायी सॊस्थाको नाभ वा दताा 
नभफय ऩङ्चयवतान बएकोभा सदस्मको साङ्झफक सहकायी सॊस्थाको सदस्मता प्रभाण–ऩर य िेमय प्रभाण–

ऩर ङ्झरई सोको सिा नमाॉ कामभ बएको सहकायी सॊस्थाको सदस्मता प्रभाण–ऩर य िेमय प्रभाण–ऩर 
प्रदान गनङ्टाऩनेछ । 

 तय त्मसयी सदस्मता प्रभाण–ऩर वा िमेय प्रभाण–ऩर नङ्झरएकै कायणरे कङ्ट नै सदस्म नमाॉ कामभ 
बएको सहकायी सॊस्थाको ङ्जवङ्झनमभफभोङ्ञजभको हक वा अङ्झधकायफाट वङ्ञञ्चत हङ्टने छैन ।   
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(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको अवस्थाभा सदस्मको साङ्झफक सहकायी सॊस्थाको िेमय, फचत 
वा ऋण ऩासऩङ्टङ्ञस्तकाभा साङ्झफक सहकायी सॊस्थाको प्रवृङ्जिउप्रान्त्तको हय छङ्टने गयी नमाॉ कामभ बएको 
सहकायी सॊस्थाको छाऩ रगाएय भौज्दात अगाङ्झडल्माई सभामोजन गनङ्टाऩने यकभ बएसभामोजन गयी 
ङ्जहसाफ ङ्झनयन्त्तय याख्नङ्टऩनेछ । 

(३) नमाॉ कामभ बएको सहकायी सॊस्थाको सदस्मता नभफय ङ्छदॉदा प्रस्तावभा अन्त्मथा 
रेङ्ञखएकोभा फाहेक ङ्झनवेदन दताा िभको आधाय ङ्झरनङ्टऩनेछ । 

६९. नाभसायी, इत्माङ्छद: (१) एकीकयण वा ङ्जवबाजन बएफाट हस्तान्त्तयण बएको सभऩङ्ञि प्रचङ्झरत 
कानूनफभोङ्ञजभ साङ्झफक सहकायी सॊस्थाफाट हारवारा सहकायी सॊस्थाको स्वाङ्झभत्व कामभ हङ्टने गयी 
नाभसायी गयाउनङ्टऩनेछ । 

(२) हारवारा सहकायी सॊस्थारे एकीकयण वा ङ्जवबाजनको परस्वरूऩ हस्तान्त्तयण 
बइआएको साङ्झफक सहकायी सॊस्थाको कय, ऋण वा अन्त्म दाङ्जमत्वका सभफन्त्धभा तत्कार सभफङ्ञन्त्धत 
ङ्झनकाम वा ऩऺसॉग सभऩका  याखी प्रचङ्झरत कानूनफभोङ्ञजभ आफ्नो नाभभा कामभ गयाएय ङ्ञजभभेवायी 
सानङ्टाऩनेछ । 

(३) एकीकयण वा ङ्जवबाजनऩङ्झछ साङ्झफक सहकायी सॊस्थाको नाभ वा दताा नभफय ऩङ्चयवतान 
बएकोभा साङ्झफक सहकायी सॊस्थाको फैङ्क खाता फन्त्द गयी भौज्दात नमाॉ कामभ बएको सहकायी 
सॊस्थाको खाताभा सानङ्टाऩनेछ । 

(४) सहकायी सॊस्थारे मस दपाफभोङ्ञजभ बए, गयेको प्रत्मेक कामाको जानकायी ङ्झनमाभक 
ङ्झनकामराई ङ्छदनङ्टऩनेछ तथा ङ्झनमाभक ङ्झनकामरे ऩङ्झन तत्सभफन्त्धभा आवश्मक सहमोग गङ्चयङ्छदनङ्टऩनेछ । 

(५) सङ्झभङ्झत वा तदथा सङ्झभङ्झतरे नाभसायीरगामतका कामाहरूको सभफन्त्धभा सदस्महरूराई 
ङ्झनयन्त्तय सङ्टसूङ्ञचत गयी तत्सभफन्त्धी प्रङ्झतवेदन रगिै फस्ने साधायण सबाभा ऩेि गनङ्टाऩनेछ । 

७०. प्रस्तावभा रेङ्ञखएफभोङ्ञजभ हङ्टन:े ऐन, ङ्झनमभावरी वा प्रदेि वा स्थानीम तहको कानून य मस ङ्झनदेङ्ञिकाभा 
नरेङ्ञखएका एकीकयण वा ङ्जवबाजनङ्जविेषकाकङ्ट याका हकभा यङ्ञजिाय, दताा अङ्झधकायी वा दताा गने 
अङ्झधकायीरे स्वीकृत गयेको प्रस्तावभा रेङ्ञखएफभोङ्ञजभ हङ्टनछे । 

७१. अनङ्टसूचीभा हेयपेय गना सक्न:े (१) यङ्ञजिायरे भन्त्रारमको स्वीकृङ्झतङ्झरई मो ङ्झनदेङ्ञिकाको कङ्ट नै 
अनङ्टसूचीभा सभमसाऩेऺ हेयपेय गना सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ हेयपेय गङ्चयएको व्महोयाको सूचना मथािीघ्र ङ्जवबागको 
‘वेफसाइट’भा याख्नङ्टका साथै प्रदेि तथा स्थानीम तहको ङ्झनमाभक ङ्झनकामहरूभा ऩठाउनङ्टऩनेछ । 

७२. मसै ङ्झनदेङ्ञिकाफभोङ्ञजभ गना, गयाउन सक्न:े प्रदेि वा स्थानीम तहको सहकायी ऐन तथा 
ङ्झनमभावरीअन्त्तगात छङ्ट िै व्मवस्था नहङ्टॉदासभभ प्रदेि भन्त्रारम तथा स्थानीम सयकायरे सहकायी 
सॊस्थाको एकीकयण वा ङ्जवबाजनको कामा मसै ङ्झनदेङ्ञिकाफभोङ्ञजभ गना, गयाउन सक्नेछन ्। 

७३. फाधा, अड्काउ पङ्ट काउन सक्न:े मो ङ्झनदेङ्ञिकाको कामाान्त्वमनका ङ्झसरङ्झसराभा कङ्ट नै फाधा, अड्काउ 
ऩयेभा यङ्ञजिायरे पङ्ट काइङ्छदन सक्नेछ ।   

७४. व्मायमा गने अङ्झधकाय: मो ङ्झनदेङ्ञिकाको व्मायमा गने अङ्झधकाय यङ्ञजिायभा यहनेछ । 

७५. खायेजी य फचाउ: (१) सहकायी सङ्घसॊस्था एकीकयणसभफन्त्धी कामाङ्जवङ्झध, २०७० खायेज गङ्चयएको छ 
। 

(२) सहकायी सङ्घसॊस्था एकीकयणसभफन्त्धी कामाङ्जवङ्झध, २०७० फभोङ्ञजभ बए, गयेको काभ–

कायफाई मसै ङ्झनदेङ्ञिकाफभोङ्ञजभ बए  गयेको भाङ्झननेछ । 
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अनङ्टसूची—१ 
(दपा ४ को उऩदपा (१) सॉग सभफङ्ञन्त्धत)  

अङ्झधकतभ सॊस्था स्यमा कामभ गङ्चयएको सूचनाको ढाॉचा 
 

नेऩारसयकाय/प्रदेिसयकाय/.........भहानगय/उऩभहानगय/नगय ऩाङ्झरका/गाउॉऩाङ्झरका 
..................भन्त्रारम/कामाऩाङ्झरकाको कामाारम  

...............भहािाखा/ङ्जवबाग/कामाारम 

 

फचत तथा ऋणको भङ्टयम कायोफाय गने सहकायी सॊस्थाहरूको अङ्झधकतभ स्यमा कामभगङ्चयएको सूचना् 
 

सहकायी ङ्झनमभावरीको ङ्झनमभ ७ को उऩङ्झनमभ (१) / ... ... ... प्रदेि/... ... ... 
भहानगय/उऩभहानगय/नगयऩाङ्झरका/गाउॉऩाङ्झरका सहकायी ङ्झनमभावरीको ङ्झनमभ ... को उऩङ्झनमभ ... य नेऩार 
सयकाय, बङू्झभव्मवस्था, सहकायी तथा गङ्चयफी ङ्झनवायण भन्त्रारमय ... ... ... प्रदेिसयकाय, बङू्झभव्मवस्था, कृङ्जष 
तथा सहकायी भन्त्रारम/ ... ... ... भहानगय/उऩभहानगय/नगयऩाङ्झरका/गाउॉऩाङ्झरका, कामाऩाङ्झरकाफाट 
स्वीकृत सहकायी सॊस्थाको एकीकयण तथा ङ्जवबाजन ङ्झनदेङ्ञिका, २०७७ य... ... ... ... ... ... को दपा ३ 
फभोङ्ञजभ मस भहािाखा/ङ्जवबाग/कामाारमफाट ङ्झभङ्झत २० ... ... /... /...भा... ... ... 
भहानगय/उऩभहानगयऩाङ्झरकाको वडा नॊ. ... ... भा ... ... ... /नगय/गाउॉऩाङ्झरकाभा फचत तथा ऋणको 
भङ्टयम कायोफाय गने सहकायी सॊस्थाहरूको अङ्झधकतभ स्यमा… … कामभ गङ्चयएको व्महोया सावाजङ्झनक रूऩभा 
जानकायीगयाइन्त्छ। 

 

दस्तखत: ... ... ... ... ... 
                                                      नाभ: ... ... ... ... ... 
                                                       ऩद: ... ... ... ... ... 
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अनङ्टसूची—२ 

(दपा ६ को उऩदपा (१) य दपा ८ को उऩदपा (१) सॉग सभफङ्ञन्त्धत) 

फचत तथा ऋणको भङ्टयम कायोफाय गने सॊस्थाहरूको ङ्जववयणको ढाॉचा 
स्थानीम तह : ... ... ... ... ... ... ...        ऩाङ्झरकाबङ्चय वडा भार वडा नॊ. : ...  

                                                       (अद्यावधीकयण ङ्झभङ्झत : २० ... ... /.../...) 
 

भहानगय/उऩभहानगयऩाङ्झरका बए वडाङ्झबर भङ्टयम कामाारम यहेका, ङ्ञजल्राङ्झबर कामाऺ ेर बएका एवॊ ङ्झछभेक वा 
फसोफासको साझा फन्त्धनभा दताा गङ्चयएका सॊस्था भार य नगय/गाउॉऩाङ्झरकाको हकभा सभफङ्ञन्त्धत 
नगय/गाउॉऩाङ्झरकाङ्झबर कामाऺ ेर सीङ्झभत बएका एवॊ ङ्झछभेक वा फसोफासको साझा फन्त्धनभा दताा गङ्चयएका सॊस्था 
भार 

कैङ्जपमत 

ङ्झस. नॊ. नाभ, ठेगाना  

१.   

२.   

३.   

४.   

५.   

६.   

७.   

८.   

९.   

१०.   

११.   

१२.   

१३.   

१४.   

१५.   

१६.   

१७.   

१८.   

१९.   

२०.   

२१.   

२२.   

२३.   

२४.   

२५.   

२६.   

२७.   

२८.   

२९.   

३०.   

३१.   

३२.   

३३.   

३४.   

३५.   

३६.   

३७.   

३८.   

३९.   



 28 

४०.   

४१.   

४२.   

४३.   

४४.   

४५.   

४६.   

४७.   

४८   

४९.   

५०.   

५१.   

५२.   

५३.   

५४.   

५५.   

५६.   

५७.   

५८.   

५९.   

६०.   
 

तमाय गनेको दस्तखत:... ... ... ... ...                               प्रभाङ्ञणत गनेको दस्तखत: ... ... ... ... ...  
नाभ:... ... ... ... ...                          नाभ : ... ... ... ... ...  
ऩद : ... ... ... ... ...                          ऩद : ... ... ... ... ... 
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अनङ्टसूची—३ 

(दपा १० को उऩदपा (१) सॉग सभफङ्ञन्त्धत) 

ङ्झनमाभक ङ्झनकामरे प्रकािन गने फचत तथा ऋणको भङ्टयम कायोफाय गने भौजङ्टदा सॊस्थाहरूको सूचीको ढाॉचा 
 

नेऩार सयकाय/प्रदेि सयकाय/... ... ...भहानगय/उऩभहानगय/नगयऩाङ्झरका/गाउॉऩाङ्झरका 
... ... ... ... ... ...भन्त्रारम/कामाऩाङ्झरकाको कामाारम 

... ... ... ... ...भहािाखा/ङ्जवबाग/कामाारम  
 

फचत तथा ऋणको भङ्टयम कायोफाय गने भौजङ्टदा सहकायी सॊस्थाहरूको सूची प्रकािन गङ्चयएको सूचना 
(प्रकाङ्ञित  ङ्झभङ्झत : २० ... ... /.../...) 

 

सहकायीऐन, २०७४ को दपा १५ को उऩदपा (६) य सहकायी ङ्झनमभावरी, २०७५ को ङ्झनमभ ७ को उऩङ्झनमभ (१) य (३) / ... 
... ... प्रदेि/... ... ... भहा/उऩभहा/नगय/गाउॉऩाङ्झरका सहकायी ऐन, २० ... ... य सहकायी ङ्झनमभावरी, २० ... ... को ङ्झनमभ ... 
को उऩङ्झनमभ ... को प्रमोजनका राङ्झग य नऩेार सयकाय, बङू्झभ व्मवस्था, सहकायी तथा गङ्चयफी ङ्झनवायण भन्त्रारम / ... ... ... प्रदेि 
सयकाय, बङू्झभ व्मवस्था, कृङ्जष तथा सहकायी भन्त्रारम/ ... ... ... भहा/उऩभहा/नगय/गाउॉऩाङ्झरका, कामाऩाङ्झरकाफाट स्वीकृत सहकायी 
सॊस्थाको एकीकयण तथा ङ्जवबाजनङ्झनदेङ्ञिका, २०७६/... ... ... ... ... ... को दपा १० को उऩदपा (१)/ ... ... ... ... ... फभोङ्ञजभ  
... ... ... भहा/उऩभहानगयऩाङ्झरकाको वडा नॊ. ... ... भा ... ... .../नगय/गाउॉऩाङ्झरकाभा फचत तथा ऋणको भङ्टयम कायोफाय गने 
भौजङ्टदा सहकायी सॊस्थाहरूको तऩङ्झसरफभोङ्ञजभको सूची सावाजङ्झनक जानकायीका राङ्झग प्रकािन गङ्चयएको छ । सोभा कङ्ट नै दाफी–ङ्जवयोध 
बए प्रकाङ्ञित ङ्झभङ्झतरे सात ङ्छदनङ्झबर जङ्टनसङ्टकै सहकायी सॊस्था वा नागङ्चयकरे मस भहािाखा/ङ्जवबाग/कामाारमभा ऩेि गनङ्टा हङ्टन सभेत जानकायी 
गयाइन्त्छ । 
तऩङ्ञिर्   

भहानगयऩाङ्झरका वा 
उऩभहानगयऩाङ्झरकाको वडा 
नॊ. ... ... वा नगयऩाङ्झरका 
वा गाउॉऩाङ्झरकाभा सहकायी 
सॊस्थाको साङ्ञ्यमक ङ्जववयण 

भहानगयऩाङ्झरका वा उऩभहानगयऩाङ्झरकाको वडा नॊ. ... ... वा नगयऩाङ्झरका वा 
गाउॉऩाङ्झरकाभा भौजङ्टदा सॊस्थाको वगॉकृत ङ्जववयण 

  

     

   

कै
ङ्जप

मत
 

कामभ 
गङ्चयएको 
अङ्झधकतभ 
स्यमा 

भौजङ्टदा 
स्यमा 

अङ्झधकतभ 
स्यमा 

)– (भौजङ्टदा  
स्यमा 

 

ङ्झस .
नॊ. 

नाभ, ठेगाना 

सभूह 

ङ्जवषम प्रकृङ्झत 

)फचतऋण/फहङ्टउ
द्देश्मीम/कृङ्जष) 

१ 

)वडासभभ कामाऺ ेर 
हङ्टने) 

 

२ 

)सभूह १ भा ऩने 
फाहेक 

नगय/गाउॉऩाङ्झरका/भहा
/उऩभहानगयऩाङ्झरकास
भभ कामाऺ ेर हङ्टने) 

३ 

)सभूह १ वा २ भा ऩने 
फाहेक 

नगय/गाउॉऩाङ्झरका/भहा/उऩ
भहानगयऩाङ्झरकाबन्त्दा फढी 
ङ्ञजल्रासभभ कामाऺ ेर हङ्टने) 

भङ्जहरा )√( ङ्झभङ्ञित 
)√( 

भङ्जहरा)√
( ङ्झभङ्ञित)√( भङ्जहरा )√( ङ्झभङ्ञित )√(   

   १.          
२.          
३.          
४.          
५.          
६.          
७.          
८.          
९.          
१०.          
११.          
१२.          
१३.          
१४.          
१५.          
१६.          
१७.          
१८.          
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१९.          
२०.          
२१.          
२२.          
२३.          
२४.          
२५.          
२६.          
२७.          
२८.          
२९.          
३०.          
३१.          
३२.          
३३.          
३४.          
३५.          
३६.          
३७.          
३८.          
३९.          
४०.          
४१.          
४२.          
४३.          
४४.          
४५.          
४६.          
४७.          
४८.          
४९.          
५०.          
५१.          
५२.          
५३.          
५४.          
५५.          
५६.          
५७.          
५८.          
५९.          
६०.          

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

दस्तखत् 

नाभ् 

ऩद् 
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अनङ्टसूची—४ 
(दपा २५ को उऩदपा (१) य दपा ३२ को उऩदपा (३) को खण्ड (ख) सॉग सभफङ्ञन्त्धत)  

सहकायी सॊस्थाको एकीकयण वा ङ्जवबाजन प्रस्तावको ढाॉचा 
 

सहकायी सॊस्था एकीकयण/ङ्जवबाजनको प्रस्ताव् 
१. प्रस्तावको प्रमोजन : ऩूवा–स्वीकृङ्झत स्वीकृङ्झत 
२.  साधायण सबा सॊमङ्टक्त साधायण सबाको स्वीकृङ्झत ङ्झभङ्झत : ... ...  ... ... / ... ... /... ... 
३. ङ्झनणामको ङ्जकङ्झसभ :  सवासभभत   फहङ्टभत 
४. प्रस्ताव :  एकीकयण  ङ्जवबाजन  
५. एकीकयण गङ्चयने वा ङ्जवबाजन गयी कामभ गङ्चयने सहकायी सॊस्थाहरूको ङ्जटऩन 
   
५.१ एकीकयण 

ङ्जवस्तङृ्झत एकीकयण गङ्चयने सहकायी 
सॊस्था — १ 

एकीकयण 
गङ्चयने सहकायी 
सॊस्था — २ 

एकीकयण  गङ्चयने 
सहकायी सॊस्था 

— ३ 

एकीकयणगङ्चयने 
सहकायी सॊस्था 

— ४ 

एकीकयणऩङ्झछ 
कामभ हङ्टने 

सहकायी सॊस्था 

कैङ्जपमत 

(१) (२) (३) (४) (५) ६(२+३+४+५) (७) 

 नाभ       

 ठेगाना       

 दताा नॊ.       

 दताा ङ्झभङ्झत       

 दताा गने कामाारम       

 ङ्जवषमगत वगॉकयण        

 कामाऺ ेर 

o प्रदेि       

o ङ्ञजल्रा       

o स्थानीम तह       

o वडा (अन्त्तगातको बाग बए सो)       

 सदस्म स्यमा       

 एक–अकााभा दोहोयो ऩने सदस्म 
स्यमा 

      

सेवा, सङ्करन वा ङ्झफिी केन्त्र बए 
स्यमा य स्थान 

      

 

५.२ ङ्जवबाजन 
ङ्जवस्तङृ्झत भूर सहकायी सॊस्था ङ्जवबाजनऩङ्झछ कामभ 

गङ्चयने सहकायी 
सॊस्था — १  

ङ्जवबाजनऩङ्झछ कामभ 
गङ्चयने सहकायी 
सॊस्था — २ 

ङ्जवबाजनऩङ्झछ कामभ 
गङ्चयने सहकायी सॊस्था 

— ३ 

कैङ्जपमत 

(१) (२) (३) (४) (५) (६) 

 नाभ      

 ठेगाना      

 दताा नॊ.      

 दताा ङ्झभङ्झत      

 दताा गने कामाारम      

 ङ्जवषमगत वगॉकयण       

 कामाऺ ेर 

o प्रदेि      

o ङ्ञजल्रा      

o स्थानीम तह      

o वडा  (अन्त्तगातको बाग बए सो)      

 सदस्म स्यमा      

सेवा, सङ्करन वा ङ्झफिी केन्त्र बए 
स्यमा य स्थान 
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६. भाङ्झथ ५ अन्त्तगातको कङ्ट नै ताङ्झरकाको कङ्ट नै ङ्जववयणभा ऩूवा–स्वीकृङ्झत ङ्झरॉदा य हार पयकऩयेकोबए खङ्टरासा (ऩूवा-स्वीकृङ्झतका राङ्झग नऩने) 
ताङ्झरका नॊ. ङ्जवस्तङृ्झतको फङ्टॉदा ऩूवा–स्वीकृङ्झत ङ्झरॉदाको ङ्जववयण हारको ङ्जववयण पयक ऩनााको कायण 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 
७. एकीकयण वा ङ्जवबाजनका िता 
ङ्झस. 
नॊ. 

सयोकाय िता िताको 
औङ्ञचत्म 

ऐन, ङ्झनमभावरी वा 
ङ्झनदेङ्ञिकाको कङ्ट नै  

व्मवस्थाअन्त्तगातको िता 
बए खङ्टराउने 

सहकायी ङ्झसद्धान्त्त, भूल्म, 

भान्त्मताफभोङ्ञजभको िता 
बए खङ्टराउने 

कैङ्जपमत 

१. एकीकयण य ङ्जवबाजनऩङ्झछ कामभ 
हङ्टने सहकायी सॊस्था वा सॊस्थाहरूको 
नाभङ्जविेष 

 

 

 

 

 

    

२. एकीकयण य ङ्जवबाजनऩङ्झछ कामभ 
हङ्टने सहकायी सॊस्था वा सॊस्थाहरूको 
कामाारम, एकाइ फैठक केन्त्र(सेवा 
प्रवाह ङ्झफन्त्दङ्ट वा उऩज सङ्करन स्थर 
आङ्छद) यहने ठेगानाङ्जविेष 

     

३. एकीकयण य ङ्जवबाजनऩङ्झछ कामभ 
हङ्टने सहकायी सॊस्था वा सॊस्थाहरूको 
ङ्झनसाना छाऩ, प्रतीक ङ्ञचह्न य नाभ 
ऩाटीङ्जविेष 

     

४. सदस्मताको मोग्मताङ्जविेष  

 

    

५. िेमयको अङ्जङ्कत भूल्म रु. १००/– 

याखी सदस्मरे साङ्झफकभा खङ्चयद 
गयेको िेमयको यकभ फयाफय िेमय 
स्यमा कामभ गने ङ्जविेष 

     

६. एकाइ ङ्जवबाजन, सदस्म सहबाङ्झगताका 
ङ्जवस्ताङ्चयत भञ्च सजृना य ङ्जवस्ताङ्चयत 
भञ्चको ङ्झनमङ्झभत फैठक एवॊ एकाइ 
सॊमोजन कामादर गठन ङ्जवङ्झधङ्जविेष 

     

७. कामाारम, सेवा प्रवाह ङ्झफन्त्दङ्ट य 
ङ्जवस्ताङ्चयत सदस्म फैठकसॉगको 
सभफन्त्धनङ्जविेष 

     

८. ङ्जहसाफ ङ्झभरान ङ्जवङ्झध  सॊमङ्टक्त ऋणधनभा आधाङ्चयत 
ङ्जवङ्झध 

 सभामोङ्ञजत सॊमङ्टक्त 
ऋणधनभा आधाङ्चयत ङ्जवङ्झध 

    

९. एकीकयणका हकभा आऩसभा 
दोहोयो ऩयेका सदस्महरूको ङ्जहसाफ 
ङ्झभरानङ्जविेष 

     

१०. ङ्जहसाफ ङ्झभरानऩङ्झछ एक–अकााभा 
ङ्झरनङ्टङ्छदनङ्टऩने यकभ पछ्र्मौटको ङ्जवङ्झध 
य अवङ्झधङ्जविेष 

     

११. भूल्म ङ्झनधाायणङ्जविेष      

१२. ब्माज–हजाानाको दयङ्जविेष      

१३. सेवा तथा नवीकयण िङ्टल्कङ्जविेष      

१४. आन्त्तङ्चयक कामाङ्जवङ्झधको भान्त्मताङ्जविेष      

१५. कय य अन्त्म दै–दस्तङ्टय पछौटङ्जविेष      

१६. फैङ्क खाताङ्जविेष      

 

 

१७. सङ्घ वा सहकायी फैङ्कको सदस्मता 
एवॊ प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्वङ्जविेष 

     

१८. फचतऋणको सहकायी सॊस्थाको      
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हकभा ङ्ञस्थयीकयण कोषभा 
सहबाङ्झगताङ्जविेष 

१९. व्मस्थाऩकङ्जविेष      

२०. कभाचायीहरूको सभामोजन, दयफन्त्दी 
य तरफ तथा सङ्टङ्जवधा ङ्झभरानङ्जविेष 

     

२१. अन्त्मङ्जविेष      

 

८. ऩूवा–िता ऩारनाको अवस्था (ऩूवा-स्वीकृङ्झतका राङ्झग नऩने) 
ङ्झस. नॊ. ऩूवा–स्वीकृङ्झत ङ्झरॉदा ऩेि गयेको प्रस्तावफभोङ्ञजभका ऩूवा–िता ऩारना बएको 

बए व्महोया 
ऩारना नबएको बए 

कायण 
ऩारना नबएको बए अफ ऩारना गने 
सभफन्त्धभा बएको सभझदायीका फङ्टॉदा 

१. प्राथङ्झभक ऩङ्टॉजी कोष नऩङ्टग बएको वा सङ्ञञ्चत घाटा बएको 
फचतऋणको कायोफाय गने सहकायी सॊस्थाको नऩङ्टग बएको 
प्राथङ्झभक ऩङ्टॉजी वा सङ्ञञ्चत यहेको घाटाको यकभ साङ्झफक 
सहकायी सॊस्थाका सदस्महरूरे स्वैङ्ञच्छक रूऩभा थऩ िेमय 
खङ्चयद गयी ऩूङ्झता गङ्चयसकेऩङ्झछ भार एकीकयण वा ङ्जवबाजनको 
प्रङ्जिमा प्रायभब गने  

   

२. फचतऋणको भङ्टयम कायोफाय गङ्चययहेको फहङ्टउदे्दश्मीम, कृङ्जष वा 
फचतऋणफाहेकको अन्त्म ङ्जवषमगत सहकायी सॊस्था एकीकयण 
गयी फचत तथा ऋणको ङ्जवषमगत सहकायी सॊस्था कामभ हङ्टनेभा 
त्मस्तो सहकायी सॊस्थारे आफ्नो स्वाङ्झभत्वभा प्रिोधन कायखाना, 
सङ्करन केन्त्र वा ङ्झफिी कऺ, आऩसी सङ्टयऺणरगामत 
फचतऋणफाहेकको व्मवसाम चराएको बए फन्त्द गयी 
त्मसतपा को सभऩूणा दाङ्जमत्व पयपायक गयी सभऩङ्ञि नगदभा 
ऩङ्चयणत गङ्चयसक्नङ्टऩने 

   

३. फचतऋणको भङ्टयम कायोफाय गङ्चययहेको फहङ्टउदे्दश्मीम, कृङ्जष वा 
फचतऋणफाहेकको अन्त्म ङ्जवषमगत सहकायी सॊस्था एकीकयण 
गयी फचतऋणको भङ्टयम कायोफाय नगने फहङ्टउदे्दश्मीम, कृङ्जष वा 
फचतऋणफाहेकको अन्त्म ङ्जवषमगत सहकायी सॊस्था कामभ 
हङ्टनेभा त्मस्तो सहकायी सॊस्थारे ऐनको दपा ५० को उऩदपा 
(२) को प्रङ्झतफन्त्धात्भक फाक्माॊि वा प्रदेि वा स्थानीम तहको 
कानूनको व्मवस्था अन्त्तगात ङ्छदइएको भमादङ्झबर फचतऋणको 
भङ्टयम कायोफाय नयहने सङ्टङ्झनङ्ञित गयी ङ्झनमाभक ङ्झनकामराई भान्त्म 
कामामोजना सभावेि गयेको हङ्टनङ्टऩने 

   

४. तेस्रो (एकीकयण वा ङ्जवबाजनभा साभेर नबएको) सहकायी 
सॊस्थासॉग दोहोयो ऩयेका सदस्महरूको सदस्मता अन्त्त्म गने 

   

५.  अन्त्म कङ्ट नै ङ्जविेष िता यहेको बए सोको    

 

९. ङ्जहसाफ ङ्झभरानभा सभामोङ्ञजत सॊमङ्टक्त ऋणधन ङ्जवङ्झध अऩनाइनभेा के–कस्तो सभामोजन गङ्चयन ेहो ?सोको ङ्जववयण   
सभामोजन गनङ्टाऩने 

करभ(िीषाक) य यकभ (रु.) 
सभामोजन गनङ्टाऩनााको कायण ङ्झनदेङ्ञिकाको कङ्ट न 

व्मवस्थाअन्त्तगातको सभामोजन 
हो ? 

सभामोजनका सभफन्त्धभा  
फैङ्करगामतका सयोकायवारा 

ङ्झनकामसॉग सभझदायी बएको बए 
व्महोया 

कैङ्जपमत 

     

     

     

     

     

 

१०. एकीकयण वा ङ्जवबाजनको कामाङ्जवङ्झध 

ङ्झस. नॊ. ङ्जवषम प्रावधान प्रावधानको  
प्रमोजन  

ऐन, ङ्झनमभावरी वा ङ्झनदेङ्ञिकाअन्त्तगातको  
प्रावधान बए खङ्टराउने 

कैङ्जपमत 

१. दयखास्त य सोसाथ ऩेि बएका 
कागतऩरको यीत नऩङ्टगेकोभा 
ऩ ङ्टमााउने 

    

२. ङ्जहसाफ ङ्झभरान, प्रभाणीकयण य 
स्वीकृत गने 
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३. अन्त्तङ्चयभ अवङ्झधभा आङ्झथाक कायोफाय 
योक्का य पङ्ट कङ्ट वा गने 

    

४. सदस्महरूभाझ सूचना प्रवाह गने     

५. तदथा सङ्झभङ्झतराई कामाबाय 
हस्तान्त्तयण 

    

६. सदस्महरूराई नमाॉ ङ्झनस्सा–प्रभाण 
ङ्छदने 

    

७. ङ्जहसाफफभोङ्ञजभको पङ्झनाचय, कामाारम 
उऩकयण, भेङ्झसनयी औजाय आङ्छद 
सभऩङ्ञिको बौङ्झतक ऩयीऺण, फाॉडपाॉड 
ङ्झनधाायण य फयफङ्टझायथ 

    

८. सयोकायवाराहरूसॉग सभऩका  स्थाऩना 
एवॊ ङ्ञजभभेवायी साने 

    

९. हस्तान्त्तङ्चयत ङ्ञस्थय सभऩङ्ञिको 
नाभसायी गयाउने 

    

१०. फैङ्क खाता फन्त्द गने, खोल्ने वा 
कामभ याख्ने 

    

११. साधायण सबाको फैठक फोराउने     

१२. सञ्चारक सङ्झभङ्झत य रेखा सङ्टऩङ्चयवेऺण 
सङ्झभङ्झतको ङ्झनवााचन गने 

    

१३. कभाचायीहरूराई सभामोजन ऩर 
ङ्छदने तथा हाङ्ञजय रगाउने 

    

१४. ङ्जववाद सभाधान गने     

१५.  अन्त्म     

 

११. ङ्झनमभावरीको ङ्झनमभ ४१ वा प्रदेि वा स्थानीम तहको कानूनभा व्मवस्था बएफभोङ्ञजभ फैङ्क वा सभफङ्ञन्त्धत अन्त्म ङ्झनकामको ऩूवा–सहभङ्झतभा कङ्ट नै िता 
याङ्ञखएको बए ऩारना अवस्था 
ङ्झस. नॊ. ऩूवा–सहभङ्झत ङ्छदॉदा याङ्ञखएको िता  ऩारना बएको 

बए व्महोया 
ऩारना नबएको बए 
कायण 

ऩारना नबएको बए अफ ऩारना गने 
सभफन्त्धभा बएको सभझदायीका फङ्टॉदा 

१.  

 

 

 

   

२.  

 

 

 

   

३.  

 

 

 

   

४. 
 

    

 

१२. ऩूवा–स्वीकृङ्झत ङ्छदॉदा कङ्ट नै कङ्ट या सच्माउनङ्टऩने जनाइएको बए तत्सभफन्त्धी ङ्जववयण (ऩूवा-स्वीकृङ्झतका राङ्झग नऩने) 
ङ्झस. नॊ. ऩूवा–स्वीकृङ्झत ङ्छदॉदा सच्माउनङ्टऩने जनाइएको ङ्जवषम सच्माइएको  बए 

व्महोया 
नसच्माइएको बए कायण  कैङ्जपमत 

१.  

 

 

 

   

२.  

 

 

 

   

३.  

 

 

 

   

४. 
 

    

 

१३.  सॊमोजन कामादरतदथा सङ्झभङ्झतको गठन गङ्चयएको बए ङ्जववयण 

ङ्झस. 
नॊ. 

नाभ ऩद प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व गने सहकायी सॊस्था 
(ङ्जवबाजनभा ङ्जवबाजनऩङ्झछको प्रस्ताङ्जवत) 

कैङ्जपमत 

१.     

२.     

३.     
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४.     

५.     

६.     

७.     

८.     

९.     

१०.     

११.     

१४. कभाचायी सभामोजन व्मवस्था 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

१५. ङ्जहसाफ ङ्झभरान ङ्झभङ्झत (ऩूवा-स्वीकृङ्झतका राङ्झग नऩने): ... ...  ... ... / ... ... /... ... 
१६. ङ्जहसाफ ङ्झभरान प्रभाणीकयणका राङ्झग ङ्झनमङ्टक्त रेखाऩयीऺक(ऩूवा-स्वीकृङ्झतका राङ्झग नऩने) 
    नाभ : 
    दताा नॊ. : 
१७. अन्त्म प्रासाङ्जङ्गक कङ्ट या  

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

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

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

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

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

प्रस्ताव ऩेि गने 
१. अध्मऺको दस्तखत : ... ... ... ... ...              २. अध्मऺको दस्तखत : ... ... ... ... ...                                  
    नाभ : ... ... ... ... ...                   नाभ : ... ... ... ... ...  
    सहकायी सॊस्था  : ... ... ... ... ...       सहकायी सॊस्था : ... ... ... ... ... 
    छाऩ  :                                           छाऩ : 
 
३. अध्मऺको दस्तखत : ... ... ... ... ...               ४. अध्मऺको दस्तखत : ... ... ... ... ...                                                   
    नाभ : ... ... ... ... ...                     नाभ : ... ... ... ... ...  
     सहकायी सॊस्था  : ... ... ... ... ...         सहकायी सॊस्था : ... ... ... ... ... 
     छाऩ  :                                            छाऩ : 
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अनङ्टसूची— ५ 

(दपा ३० को उऩदपा (३) य दपा ३१ को उऩदपा (२) सॉग सभफङ्ञन्त्धत) 
  

सहकायी सॊस्थाको एकीकयण वा ङ्जवबाजन प्रस्तावभा भसौदाऩङ्झछको सङ्टझाव य सॊिोधन ङ्जटऩोट 

 

ङ्झस. 
नॊ. 

प्रस्तावको प्रावधान 

सॊमोजन कामादर य 
सङ्झभङ्झतफीचको सञ्चाय 

सहकायी सॊस्था–सॊस्थाफीचको सञ्चाय 

कैङ्जपमत 
सङ्झभङ्झतको 
तपा फाट 
ङ्छदइएको 
सङ्टझाव 

सॊमोजन 
कामादरफाट 
गङ्चयएको 
सॊिोधन 

साधायण सबाको 
ङ्झनणामअनङ्टसाय 
प्रदि सङ्टझावको 

व्महोया 

साधायण सबाको 
ङ्झनणामअनङ्टसाय 
प्राप्त सङ्टझावको 

व्महोया 
१.  

 

 

 

     

२.  

 

 

 

     

३.  

 

 

 

     

४.   

 

 

 

     

५.  
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अनङ्टसूची—६ 
(दपा ३२ को उऩदपा (१) सॉग सभफङ्ञन्त्धत) 

सहकायी सॊस्थाको एकीकयण वा ङ्जवबाजनको ऩूवा–स्वीकृङ्झतकाराङ्झग ङ्झनमाभक ङ्झनकामभा ङ्छदन ेङ्झनवेदनको ढाॉचा 
ङ्झभङ्झत : ... ... ... ... /.../...  

िीभान ्यङ्ञजिायज्मू/... ... ...  ... ... ... ज्मू ! 
सहकायी ङ्जवबाग/... ... ...  ... ... ... ... 
... ... ... ... ... ..., ... ... ... ... ... । 
 

ङ्जवषम : एकीकयण/ङ्जवबाजनको ऩूवा–स्वीकृङ्झत । 
 
मस सॊस्था/सङ्घ/फैङ्क ङ्झर. को साधायण सबाकोङ्झभङ्झत ... ... ... ... /... /... को फैठकफाट सैद्धाङ्ञन्त्तक स्वीकृङ्झत बए अनङ्टरूऩ तऩङ्झसरफभोङ्ञजभ  एकीकयण
  ङ्जवबाजन प्रङ्जिमा अङ्ञघ फढाउन तहाॉको ऩूवा–स्वीकृङ्झतका राङ्झग मो ङ्झनवदेन ऩेि गयेको छङ्ट । 

                                                       दस्तखत :  ... ... ...   
                                                         नाभ : ... ... ...                                        

                                                      ऩद : अध्मऺ  
तऩङ्झसर 

 
 दताा नॊ. ... ... ... ... ... को ... ... ... ... ... ... ... ङ्जविेषको ङ्जवषमगत/फहङ्टउदे्दश्मीम िी ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... सहकायी 

सॊस्था,  दताा नॊ. ... ... ... ... ... को ... ... ... ... ... ... ... ङ्जविेषको ङ्जवषमगत/फहङ्टउदे्दश्मीम िी ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
सहकायी सॊस्था, दताा नॊ. ... ... ... ... ... को... ... ... ... ... ... ... ङ्जविेषको ङ्जवषमगत/फहङ्टउदे्दश्मीम िी ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
... सहकायी सॊस्था य  दताा नॊ. ... ... ... ... ... को ... ... ... ... ... ... ... ङ्जविेषको ङ्जवषमगत/फहङ्टउदे्दश्मीम िी ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
... ... ... सहकायी सॊस्थासभेत जभभा ... वटा सहकायी सॊस्था एकीकयण गयी एउटा  ... ... ... ... ... ... ... ङ्जविेषको ङ्जवषमगत/फहङ्टउदे्दश्मीम 
सहकायी सॊस्था कामभ गने ।   
 

 दताा नॊ. ... ... ... ... ... को ... ... ... ... ... ... ... ङ्जविेषको ङ्जवषमगत/फहङ्टउदे्दश्मीम िी ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... सहकायी 
सॊस्था ङ्जवबाजन गयी  ... ... ... ... ... ङ्जविेषको ङ्जवषमगत/फहङ्टउदे्दश्मीम सहकायी सॊस्था एक, ... ... ... ... ... ङ्जविेषको ङ्जवषमगत/फहङ्टउदे्दश्मीम 
सहकायी सॊस्था एक य... ... ... ... ... ङ्जविेषको ङ्जवषमगत/फहङ्टउदे्दश्मीम सहकायी सॊस्था एकसभेत जभभा ... वटा कामभ गने । 
सॊरग्न कागतऩर 
१. साधायण सबाको ङ्झनणामको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 
२.साधायण सबाफट स्वीकृत एकीकयण वा ङ्जवबाजनको प्रस्ताव, 
३. ङ्झनमभावरीको ङ्झनमभ ४१ वा प्रदेि वा स्थानीम तहको कानूनभा व्मवस्था बएफभोङ्ञजभ सभफङ्ञन्त्धत ङ्झनकामको ऩूवा–सहभङ्झत ङ्झरनङ्टऩनेभा त्मस्तो सहभङ्झत 
ऩर, 
४. ङ्झनमभावरीको ङ्झनमभ ३९ को उऩङ्झनमभ (३) फभोङ्ञजभका सहकायी सॊस्थाहरूको हकभा भन्त्रारमको ऩूवा–स्वीकृङ्झत ऩर, 
५. स्थामी रेखा नभफय ङ्झरएको सहकायी सॊस्थाको हकभा सभफङ्ञन्त्धत आन्त्तङ्चयक याजश्व कामाारमको सहभङ्झत ऩर य 
६. एकीकयण वा ङ्जवबाजनका ङ्झसरङ्झसराभा सभफङ्ञन्त्धत सहकायी सॊस्था वा सॊस्थाहरूसॉग कङ्ट नै ऩराचाय बएको बए सोको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩय 
७. अन्त्म ङ्जववयण वा सभऩङ्टङ्जिजनक कागतऩर (खङ्टराउन)े । 
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अनङ्टसूची—७ 

(दपा ३५ को उऩदपा (१) को खण्ड (छ) सॉग सभफङ्ञन्त्धत)  
एकीकयण वा ङ्जवबाजनअङ्ञघ य ऩङ्झछ कामभ हङ्टन ेसहकायी सॊस्थाको दयफन्त्दी य सभामोजन हङ्टन ेकभाचायीको ऩद ङ्झभरान ताङ्झरका 

 

ङ्झस. 
नॊ. 

ऩद तह 

स्थामी 
(स्था.), 

अस्थामी 
(अ.) वा 

कयाय (क.) 

ङ्जवबाजनऩूवाको वा 
एकीकयणऩिात्को सहकायी 
सॊस्थाभा  हार कामायत 
कभाचायी स्यमा भार 

ङ्जवबाजनऩिात ्वा एकीकयणऩूवाको 
सहकायी सॊस्थाको हार कामायत कभाचायी 

स्यमा भार कैङ्जपमत 
सहकायी 
सॊस्था–१ 

सहकायी 
सॊस्था–२ 

सहकायी 
सॊस्था–३ 

क. स्वीकृत दयफन्त्दीङ्झबर 

१.         

२.         

३.         

४.         

५.         

६.         

७.         

८.         

९.         

१०.         

११.         

१२.         

१३.         

१४.         

१५.         

जभभा (क)        

ख. स्वीकृत दयफन्त्दीफाङ्जहय 
१.         

२.         

३.         

४.         

५.         

जभभा (ख)        

कङ्ट र जभभा (क+ख)        
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अनङ्टसूची— ८ 
(दपा ४१ को उऩदपा (१) सॉग सभफङ्ञन्त्धत) 

सहकायी सॊस्थाको एकीकयण वा ङ्जवबाजन प्रस्ताव स्वीकृङ्झतका राङ्झग ङ्झनमाभक ङ्झनकामभा ङ्छदन ेदयखास्तको ढाॉचा 
                                                        ङ्झभङ्झत : ... ... ... ... /... /... 

िीभान ्यङ्ञजिायज्मू/... ... ...  ... ... ... ज्मू ! 
सहकायी ङ्जवबाग/... ... ...  ... ... ... ... 
... ... ... ... ... ..., ... ... ... ... ... । 
 

ङ्जवषम : एकीकयण/ङ्जवबाजनको स्वीकृङ्झत । 
 

तहाॉ ङ्जवबाग/... ... ... ... ... ... ... फाट ङ्झभङ्झत ... ... ... ... /... /... भा ऩूवा–स्वीकृङ्झत बए अनङ्टरूऩ तऩङ्झसरफभोङ्ञजभ  

एकीकयण  ङ्जवबाजनको प्रङ्जिमा ऩूया गयी सॊमङ्टक्त साधायण सबाको ङ्झभङ्झत ... ... ... ... /... /...  को ङ्झनणामानङ्टसाय 
स्वीकृङ्झतका राङ्झग मो दयखास्त ऩेि गयेका छौँ । 
१. अध्मऺको दस्तखत : ... ... ... ... ...         २. अध्मऺको दस्तखत : ... ... ... ... ...                                                   
   नाभ : ... ... ... ... ...              नाभ : ... ... ... ... ...  
   सहकायी सॊस्था  : ... ... ... ... ...        सहकायी सॊस्था : ... ... ... ... ... 
   छाऩ  :                                      छाऩ                                                                               
 
३. अध्मऺको दस्तखत : ... ... ... ... ...         ४. अध्मऺको दस्तखत : ... ... ... ... ...                                                   
   नाभ : ... ... ... ... ...              नाभ : ... ... ... ... ...  
   सहकायी सॊस्था  : ... ... ... ... ...        सहकायी सॊस्था : ... ... ... ... ... 
   छाऩ  :                                      छाऩ : 

तऩङ्झसर 
 दताा नॊ. ... ... ... ... ... को ... ... ... ... ... ... ... ङ्जविेषको ङ्जवषमगत/फहङ्टउद्देश्मीम िी ... ... ... ... ... ... ... 

... ... ... ... ... सहकायी सॊस्था,  दताा नॊ. ... ... ... ... ... को ... ... ... ... ... ... ... ङ्जविेषको 
ङ्जवषमगत/फहङ्टउद्देश्मीम िी ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... सहकायी सॊस्था, दताा नॊ. ... ... ... ... ... को 
... ... ... ... ... ... ... ङ्जविेषको ङ्जवषमगत/फहङ्टउद्देश्मीम िी ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... सहकायी 
सॊस्था य  दताा नॊ. ... ... ... ... ... को ... ... ... ... ... ... ... ङ्जविेषको ङ्जवषमगत/फहङ्टउद्देश्मीम िी ... ... ... ... 
... ... ... ... ... ... ... ... सहकायी सॊस्थासभेत जभभा ... वटा सहकायी सॊस्था एकीकयण गयी एउटा  ... ... ... ... 
... ... ... ङ्जविेषको ङ्जवषमगत/फहङ्टउद्देश्मीम सहकायी सॊस्था कामभ गने    
 

 दताा नॊ. ... ... ... ... ... को ... ... ... ... ... ... ... ङ्जविेषको ङ्जवषमगत/फहङ्टउद्देश्मीम िी ... ... ... ... ... ... ... 
... ... ... ... ... सहकायी सॊस्था ङ्जवबाजन गयी  ... ... ... ... ... ङ्जविेषको िी ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
... ... ङ्जवषमगत/फहङ्टउद्देश्मीम सहकायी सॊस्था, ... ... ... ... ... ङ्जविेषको िी ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
...ङ्जवषमगत/फहङ्टउद्देश्मीम सहकायी सॊस्था य ... ... ... ... ... ङ्जविेषको िी ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
ङ्जवषमगत/फहङ्टउद्देश्मीम सहकायी सॊस्था कामभ गने । 
सॊरग्न कागतऩर 
१.सॊमङ्टक्त साधायण सबाको ङ्झनणामको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 
२. सॊमङ्टक्त साधायण सबाफाट ऩाङ्चयत बएको प्रस्तावको दङ्टई प्रङ्झत, 
३. एकीकयण वा ङ्जवबाजनऩङ्झछ कामभ हङ्टने सहकायी सॊस्थाको कामामोजनाको दङ्टई प्रङ्झत, 
४. ङ्जवङ्झनमभको भसौदाको दङ्टई प्रङ्झत, 
५. कभाचायी सभामोजन मोजनाको एक प्रङ्झत य 
६. अन्त्म ङ्जववयण वा सभऩङ्टङ्जिजनक कागतऩर (खङ्टराउने) । 
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अनङ्टसूची— ९ 

(दपा ४२ को उऩदपा (२) सॉग सभफङ्ञन्त्धत) 

एकीकयण वा ङ्जवबाजनको प्रस्तावभा सयोकाय, गङ्टनासो वा उजङ्टयीको ङ्झनवेदन आह्वान गयी ङ्झनमाभक ङ्झनकामरे जायी 
गने सूचनाको ढाॉचा   

 

सहकायी सॊस्थाको एकीकयण/ङ्जवबाजनको प्रस्तावभा सयोकाय, गङ्टनासो वा उजङ्टयीको ङ्झनवेदन आह्वान गङ्चयएको सूचना   
 

मस ङ्जवबाग/... ... ... ... ... ... ... को ङ्झनमभन ऺेराङ्झधकायभा ऩने देहामका सहकायी 
सॊस्थाहरूकोतपा फाटएकीकयण/ङ्जवबाजन गना ङ्झभङ्झत ... ... ... .../... /... मस ङ्जवबाग/... ... ... ... ... ... ... 
भा दयखास्त दताा हङ्टनआएको छ । सहकायी ऐन, २०७४, सहकायी ङ्झनमभावरी, २०७५/... ... ... ... ... 
का व्मवस्था, सवाभान्त्म सहकायी ङ्झसद्धान्त्त, भूल्मभान्त्मता वा आभ सदस्महरूको ङ्जहत सॊयऺणका दृङ्जिकोणफाट 
प्राप्त दयखास्तफभोङ्ञजभ एकीकयण/ङ्जवबाजन स्वीकृत गनङ्टा नऩनााको कङ्ट नै कायण बए वा तत्सभफन्त्धभा सभफङ्ञन्त्धत 
सहकायी सॊस्थाका सदस्म वा सयोकायवारा कसैको कङ्ट नै सयोकाय, गङ्टनासो वा उजङ्टयी बए मो सूचनाको ङ्झभङ्झतरे 
ऩन्त्र ङ्छदनङ्झबर (अथाात ्ङ्झभङ्झत ... ... ... .../... /... सभभ) कामाारम सभमङ्झबर मस ङ्जवबाग/... ... ... ... ... ... 
...भा आइऩङ्टग्न ेगयी ङ्झनवेदन ङ्छदनङ्ट हङ्टन आह्वान गङ्चयन्त्छ । भमाद गङ्टज्री प्राप्त बएको ङ्झनवेदनउऩय कायफाई नहङ्टन े
व्महोयासभेत जानकायी गयाइन्त्छ । 

 

तऩङ्ञिर् 
दयखास्त दताा 
नॊ. य ङ्झभङ्झत 

दयखास्तवारा सहकायी 
सॊस्था 

दयखास्तको ङ्जवषम प्रिस्तावको सङ्ञ्ऺप्त व्महोया कैङ्जपमत 

     

     

     

     

     

 

  

 

                 
   नाभ्- 

दस्तखत्- 

ऩद्- 
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अनङ्टसूची—१० 
(दपा ४५ को उऩदपा (१) सॉग सभफङ्ञन्त्धत) 

ङ्झनमाभक ङ्झनकामरे जायी गने एकीकयण वा ङ्जवबाजनको सूचनाको ढाॉचा   
 

सहकायी सॊस्थाको एकीकयण वा ङ्जवबाजन गङ्चयएको सूचना   
 

मस ङ्जवबाग/... ... ... ... ... ... ... को ङ्झनमभन ऺेराङ्झधकायभा ऩने देहामका सहकायी सॊस्थाहरू देहामफभोङ्ञजभ 
एकीकयण/ङ्जवबाजन गने गयी मस ङ्जवबाग/... ... ... ... ... ... ... फाट ङ्झभङ्झत ... ... ... .../... /...भा ङ्झनणाम 
बएको व्महोया सभफङ्ञन्त्धत सफैको जानकायीका राङ्झग मो सूचना प्रकािन गङ्चयएकोछ ।   

 
देहाम 

दयखास्त 
दताा नॊ. य 

ङ्झभङ्झत 

ङ्जवषम साङ्झफक सहकायी सॊस्था हार कामभ बएको  सहकायी सॊस्था कैङ्जपमत 

दताा नॊ. नाभ कामाऺ ेर दताा नॊ. नाभ कामाऺ ेर 

         

         

         

         

         

         

         

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नाभ्- 

दस्तखत्- 

ऩद्- 
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अनङ्टसूची—११ 

(दपा ५० को उऩदपा (१) य दपा ५१ को  उऩदपा (१) सॉग सभफङ्ञन्त्धत)  

एकीकयण वा ङ्जवबाजनको प्रमोजनाथासहकायी सॊस्थाको ङ्जहसाफ गणना  
 

ताङ्झरका १: सॊमङ्टक्त ऋणधन ङ्जवङ्झध 
खण्ड क : ङ्जवङ्झधगत भान्त्मता य ङ्झनमभहरू 

भान्त्मता  

सहकायी सॊस्थाभा सदस्मको िेमयको भूल्म घटीफढी नबएय अङ्जङ्कत यकभभा कामभ यहने य जगेडा कोष साभाङ्ञजक 
ऩङ्टॉजी हङ्टने हङ्टनारे सङ्ञञ्चत नोक्सानी छैन बने वा बए ताऩङ्झन सो घाटाऩूङ्झता कोषको यकभबन्त्दा फेसी छैन  बने िीसभऩङ्ञि 
सान्त्दङ्झबाक हङ्टॉदैन य सयासयी सदस्म स्यमासॉगै सॊस्थागत ङ्जहसाफ एकीकृत गना सङ्जकन्त्छ । घाटाऩूङ्झता कोषको 
यकभबन्त्दा फेसी सङ्ञञ्चत नोक्सानी बएको खण्डभा बने व्मावसाङ्जमक सेवाको ङ्झनयन्त्तयताका राङ्झग जगेडा कोषको 
यकभकामभै याख्नङ्टऩने हङ्टनारे िेमयफाऩत ऩङ्टन्ऩङ्टॉजीकयण गनङ्टाऩने हङ्टन्त्छ । 

ङ्झनमभहरू  

१. एकीकयण गङ्चयने सहकायी सॊस्थाहरू प्रत्मेकको वासरातको सभऩङ्ञि य दाङ्जमत्वको ङ्जहसाफ नभफयअनङ्टसायको 
यकभकरभ सयासयी जोड्ने, 

२. भाङ्झथ १ फभोङ्ञजभ एकीकृत ङ्जहसाफ तमाय ऩादाा सदस्म स्यमा वा यकभकरभ के–कङ्झत  वा के–कस्तो 
बङ्ङ ेनहेने, 

३.सभफङ्ञन्त्धत सहकायी सॊस्थारे नै पयपायक गङ्चयसक्नङ्टऩने कङ्ट नै यकभ ङ्जविेष कायणवि ङ्झनधााङ्चयत ङ्झभङ्झतङ्झबर 
पयपायक हङ्टन नसकेको बए एकीकयणऩङ्झछ कामभ हङ्टने सहकायी सॊस्थाभा ङ्ञजभभेवायी साने, 

४. एकीकयण हङ्टने सहकायी सॊस्थाहरू एक–अकााफीच साङ्झफकभा कङ्ट नै रेनादेनाको यकभकरभ यहेको बए 
कटाउने य 

५. अरू मसैङ्झनदेङ्ञिकाफभोङ्ञजभ गने । 

 

खण्ड ख : ङ्जहसाफ गणना उदाहयण 
 ख१. साङ्झफक सहकायी सॊस्थाहरूको वासरात (यकभ रु. ’०००) 
दाङ्जमत्व सभऩङ्ञि 

ङ्जह.नॊ. ङ्जववयण सॊस्था १ सॊस्था २ सॊस्था ३ ङ्जह.नॊ. ङ्जववयण सॊस्था १ सॊस्था २ सॊस्था ३ 

१० िेमय ४,५०० ९,००० ४,००० ८०.१ सेपभा यहेको 
नगद 

७५२ २,२५० २,७१३ 

२० कोष    १००.१ ऋणऩर ३,३४५ ४,३६० २९५ 

२०.१ जगेडा कोष २,३७५ १,५०० ५,०५० ११० ऋण ३७,००० ११२,९६३ ९९,८५१ 

२०.२ सॊयङ्ञऺत ऩङ्टॉजी 
ङ्जपताा कोष 

१,७०० ३०० २,४०० ऋण हाङ्झन व्मवस्था (–) (२२०) (१४०) (९०) 

२०.३ सहकायी 
प्रवधान 

११ ६० २ १२०.४ अन्त्म चारङ्ट 
सभऩङ्ञि 

   

२०.४.२ िेमय राबाॊि 
कोष 

५७५ १,३५० ४५० १२०.४.४ ऩाउनङ्टऩने 
ब्माज 

१,५६० १९० १२० 

२०.४.३ कभाचायी 
फोनस कोष 

३३ ९२  १२०.४.५ फेरुजङ्ट 
असङ्टरउऩय 
गनङ्टाऩने 

५  १२४ 

२०.४.१,४,,...,८ अन्त्म कोष ९५ १,१२० ४० १२०.४.५.१ अन्त्म चारङ्ट 
सभऩङ्ञि 
(सॊस्था ३ 
को यकभ 
५०२ भध्मे 
सॊस्था १ सॉग 
स्वास्थ 
ङ्ञिङ्जवयतपा को 
६५ सभेत) 

१,१७० १,८३० ५०२ 
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दाङ्जमत्व 

६०.२.२ अन्त्म चारङ्ट 
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फाॉकी ब्माज) 
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ताङ्झरका २: सभामोङ्ञजत सॊमङ्टक्त ऋणधन ङ्जवङ्झध 
खण्ड क : ङ्जवङ्झधगत भान्त्मता य ङ्झनमभहरू 

भान्त्मता  
१ .सहकायी सॊस्थाभा ३० जना फढी सदस्मको सभङ्टच्चा ङ्जहसाफभा उनीहरूको िेमयऩङ्टॉजी, िेमयऩङ्टॉजीको आधायभा 
उनीहरूफाट सङ्कङ्झरत फचत य सङ्कङ्झरत फचतका आधायभा उनीहरू भाझ प्रवाङ्जहत ऋणको ङ्जहसाफ स्वमभेव् सन्त्तङ्टङ्झरत 
हङ्टने य जगेडा कोष साभाङ्ञजक ऩङ्टॉजीको रूऩभा यहने बएकारे सङ्ञञ्चत नोक्सानी छैन बन े जसयी साधायण सभमभा 
याजीनाभा ङ्छदने सदस्मको ङ्जहसाफ गङ्चयन्त्छ त्मसयी नै सभङ्टच्चाभा ऩङ्झन ङ्जहसाफ गना सङ्जकन्त्छ य त्मसो गदाा कसैराई कङ्ट नै 
भकाा ऩने ऩङ्झन हङ्टॉदैन । घाटाऩूङ्झता कोषको यकभबन्त्दा फेसी सङ्ञञ्चत नोक्सानी बएको खण्डभा बने व्मावसाङ्जमक सेवाको 
ङ्झनयन्त्तयताका राङ्झग जगेडा कोषको यकभ कामभै याख्नङ्टऩने हङ्टनारे िेमयऩङ्टॉजीतपा  घटाउनङ्टऩने हङ्टन्त्छ । 
२ .जगेडा कोष य सॊमङ्टक्त सभऩङ्ञिको अङ्जवबाज्मताको सहकायी ङ्झसद्धान्त्त (ङ्जप्रङ्ञन्त्सऩर अप इङ्ञन्त्डङ्झबङ्ञजङ्जवङ्झरटी अप ङ्चयजफा 
पन्त्ड एन्त्ड करेङ्ञक्टब एसेट्ट्स) भङ्टताङ्झफक सहकायी सॊस्थाकोङ्जवबाजनभा सदस्म स्यमाको आधाय ङ्झरएय सॊमङ्टक्त सभऩङ्ञि 
छङ्टट्ट्याउन य त्मसो गदाा जेथाको अव्मावहाङ्चयक खण्डीकयण वा असभानङ्टऩाङ्झतक सङे्कन्त्रीकयण वा कानूनी िता ऩूया 
नहङ्टने बएफाट ङ्जवबाजनऩङ्झछ कामभ हङ्टने कङ्ट नै सहकायी सॊस्थाको कामा सङ्टचारु याख्न ताङ्ञत्वक फाधा–अड्चन ऩने यहेछ 
बने नापाभा सहबागी नहङ्टने भान्त्मताको यमार याखीत्मस्तो फाधा–अड्चन पङ्ट काउनेसभभको  सभामोजनसभेत गना 
सङ्जकन्त्छ । 
ङ्झनमभहरू : 
ऩङ्जहरो चयण : साभूङ्जहक ऋणधन ङ्जवबाजन 

१.सभफद्ध सदस्महरूको हकभा ङ्जहसाफ ङ्झभरान ङ्झभङ्झतसभभको साङ्झफक सहकायी सॊस्थाको दाङ्जमत्वतपा िेमय ऩ ङ्टॉजी, फचत य फचतभा ङ्छदनङ्टऩने ब्माजका साथै 
सभऩङ्ञितपा  ऋण य ऋणभा ऩाउनङ्टऩने ब्माज छङ्टट्ट्याउने, 

२. तर दोस्रो चयण अवस्था एकअन्त्तगात ऩङ्टनरागानी ऋण सभामोजन गङ्चयने बए भाङ्झथ १ फभोङ्ञजभको 
ङ्जवबाजनभा त्मताऩङ्जिको  यकभकरभ सभावेि नगने, 

३. ङ्जवबाजनऩङ्झछ कामभ हङ्टने सहकायी सॊस्थाको भाङ्झथ १ फभोङ्ञजभको दाङ्जमत्वतपा को जभभा यकभ 
सभऩङ्ञितपा को जभभा यकभबन्त्दा फढी बएकोभा फढी बएजङ्झत यकभ ―साभूङ्जहक ऋणधन सभामोजन खाता‖ को ―रेना‖ 
(डेङ्झफट) तपा  य घटी बएकोभा घटी बएजङ्झत यकभ ―साभूङ्जहक ऋणधन सभामोजन खाता‖ को ―देना‖ (िेङ्झडट) तपा  
चढाउन,े 
दोस्रो चयण अवस्था एक : असन्त्तङ्टङ्झरत ऩङ्टनरागानी ऋण ङ्जवबाजन 

४. ऩङ्टनरागानीका राङ्झग ङ्झरएको ऋणको यकभफाट जङ्टन–जङ्टन सदस्महरूराई जे–जङ्झत ऩङ्टनरागानी गङ्चयएको हो ती–
ती सदस्महरू ङ्जवबाजनऩङ्झछ कङ्ट न–कङ्ट न सहकायी सॊस्थाभा ऩने हङ्टन ् बङ्ङ े छङ्टट्ट्याएय तत–्तत ् सहकायी सॊस्थाहरूको 
सभऩङ्ञितपा  ―ऋण रगानी‖को सावाॉ  अङ्झन दाङ्जमत्वतपा  ―ङ्झतनङ्टाऩने ऋण‖को सावाॉ कामभ गने,  

५. ―ङ्झतनङ्टाऩने ब्माज‖ बए बएजङ्झत यकभ ङ्झतनङ्टाऩने सावाॉकै अनङ्टऩातभा सभफङ्ञन्त्धत सहकायी सॊस्थाको दाङ्जमत्वभा 
जनाउने,  

६. ―ऩाउनङ्टऩने ब्माज‖का हकभा आभदानी फाॉङ्झधएको बए ―ऋण रगानी‖को सावाॉकै अनङ्टऩातभा सभफङ्ञन्त्धत 
सहकायी सॊस्थाको सभऩङ्ञिभा जनाउने तय आभदानी नफाॉङ्झधएको बए केही नगने, 

७. भाङ्झथ ४, ५ वा ६ फभोङ्ञजभ गदाा ङ्जवबाजनऩङ्झछको कङ्ट नै सहकायी सॊस्थाको दाङ्जमत्वतपा  ङ्झतनङ्टाऩने ऋणको 
सावाॉ, ब्माजको जभभा यकभ य सभऩङ्ञितपा  असङ्टर गनङ्टाऩने ऋणको सावाॉ, ब्माजको जभभा यकभ फयाफय नबएय 
अङ्ञघल्रो फढी बएकोभा फढी बएजङ्झत यकभ ―ङ्जवबाजन ङ्जहसाफ सभामोजन खाता‖को ―रेना‖ (डेङ्झफट) तपा  तथा घटी 
बएकोभा घटी बएजङ्झत यकभ ―ङ्जवबाजन ङ्जहसाफ सभामोजन खाता‖को ―देना‖ (िेङ्झडट) तपा  चढाउने, 

 
दोस्रो चयण अवस्था दङ्टई : अस्वाबाङ्जवक घटीफढी जेथा  

८. सभामोजन गनङ्टाऩने कायखाना, पायाभ, आमोजनारगामतको जेथाराई ङ्जवबाजनऩङ्झछका सहकायी सॊस्थाहरूको 
तर २९ भा बङ्झनएफभोङ्ञजभ कामभ गङ्चयएको सदस्मता अनङ्टऩातका आधायभा छङ्टट्ट्याउने, 

९. भाङ्झथ ८ फभोङ्ञजभ छङ्टट्ट्याउॉदा सभामोजन गनङ्टाऩने कायखाना, पायाभ, आमोजनारगामतको जेथा कङ्ट न वा 
कङ्ट न–कङ्ट न सहकायी सॊस्थातपा  ऩने, नऩने बङ्ङ ेनहेने, 

१०. भाङ्झथ ८ फभोङ्ञजभ जेथाफाऩत सभऩङ्ञि कामभ बएजङ्झत यकभ दाङ्जमत्वतपा  ―ङ्जवबाजन ङ्जहसाफ सभामोजन 
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खाता‖को ―देना‖ (िेङ्झडट) तपा  चढाउन,े  
११. उप्रान्त्त जेथा नऩने सहकायी सॊस्थाको भाङ्झथ १० फभोङ्ञजभको यकभ ङ्ञस्थय सभऩङ्ञिफाट घटाएय वा 

कटाएय जेथा ऩने सहकायी सॊस्थाको ङ्ञस्थय सभऩङ्ञिभा आभदानी फाॉध्ने, 
१२. भाङ्झथ ११ फभोङ्ञजभको यकभ जेथा ऩने सहकायी सॊस्थाको ―ङ्ञस्थय सभऩङ्ञि सभामोजन खाता‖को ―देना‖ 

(िेङ्झडट) तपा  य जेथा नऩने सहकायी सॊस्थाको ―ङ्ञस्थय सभऩङ्ञि सभामोजन खाता‖को ―रेना‖ (डेङ्झफट) तपा  चढाउन,े 
ङ्जवकल्ऩभा— 

१३. सहकायी ङ्जवकास कोष वा अन्त्मरको ऋण ङ्झरएय खङ्चयद वा ङ्झनभााण गङ्चयएको जेथाका हकभा ङ्जवबाजनऩङ्झछ 
त्मस्तो जेथा ऩने सहकायी सॊस्थारे त्मसफाऩत ङ्झतना फाॉकी यहेजङ्झत ऋणको सावाॉ, ब्माज ङ्झतने गयी त्मङ्झत नै यकभ 
त्मस्तो जेथाको भूल्म जनाएय ङ्जहसाफ सभामोजन गना ऩङ्झन सङ्जकन,े 

१४. भाङ्झथ १३ फभोङ्ञजभ ङ्जहसाफ सभामोजन गदाा ङ्झतनङ्टाऩने ऋणको सावाॉ, ब्माजको यकभबन्त्दा जेथाको भूल्म 
घटी बएकोभा जेथा ऩने सहकायी सॊस्थाको ―ङ्ञस्थय सभऩङ्ञि सभामोजन खाताको ―रेना‖ (डेङ्झफट) य जेथा नऩने सहकायी 
सॊस्थाको ―ङ्ञस्थय सभऩङ्ञि सभामोजन खाताको ―देना‖ (िेङ्झडट) तपा  चढाउन,े 

१५. भाङ्झथ १३ फभोङ्ञजभ ङ्जहसाफ सभामोजन गदाा ङ्झतनङ्टाऩने ऋणको सावाॉ, ब्माजको यकभबन्त्दा जेथाको भूल्म 
फढी बएकोभा जेथा ऩने सहकायी सॊस्थाको ―ङ्ञस्थय सभऩङ्ञि सभामोजन खाताको ―देना‖ (िेङ्झडट) तपा  य जेथा नऩने 
सहकायी सॊस्थाको ―ङ्ञस्थय सभऩङ्ञि सभामोजन खाताको ―रेना‖ (डेङ्झफट) तपा  चढाउन,े 
दोस्रो चयण अवस्था तीन : ऩङ्टॉजी अऩमााप्तता 

१६. ङ्जवबाजनऩङ्झछ कामभ हङ्टने फचत तथा ऋणको कायोफाय गने सहकायी सॊस्थाहरू प्रत्मेकको प्राथङ्झभक ऩङ्टॉजी 
कोषअन्त्तगात िेमय ऩङ्टॉजी य जगेडा कोषको यकभ ङ्झबङ्ङाङ्झबङ्ङै याख्न,े  

१७. भाङ्झथ १६ फभोङ्ञजभ छङ्टट्ट्याइएको यकभभा प्राथङ्झभक ऩङ्टॉजी कोषको यकभ आवश्मक अनङ्टऩातबन्त्दा घटी 
हङ्टने सहकायी सॊस्थाको जगेडा कोषभा घटी हङ्टनेजङ्झत यकभ प्राथङ्झभक ऩङ्टॉजी आवश्मक अनङ्टऩातबन्त्दा फढी हङ्टने सहकायी 
सॊस्थाको जगेडा कोषफाट ऩङ्टगेजङ्झत साने,  

१८. भाङ्झथ १७ फभोङ्ञजभ साङ्चयएको यकभ प्राथङ्झभक ऩङ्टॉजी कोष घटी ऩयेको सहकायी सॊस्थाको ―ङ्जवबाजन ङ्जहसाफ 
सभामोजन खाता‖को ―रेना‖ (डेङ्झफट) तपा  य फढी ऩयेको सहकायी सॊस्थाको ―ङ्जवबाजन ङ्जहसाफ सभामोजन खाता‖को ―देना‖ 
(िेङ्झडट) तपा  चढाउन,े  

तेस्रो चयण अवस्था एक : ङ्झभरान हङ्टन नसकेको दाङ्जमत्व सभामोजन 
१९.आमकयफाऩत दाङ्ञखरा गनङ्टाऩने यकभ साङ्झफक सहकायी सॊस्थाको ङ्ञजभभेवायी त्मङ्झत नै फयाफयको नगदीसङ्जहत 

ङ्जवबाजनऩङ्झछ कामभ हङ्टने कङ्ट नै एक सहकायी सॊस्थाभा साने, 
२०. साङ्झफकसहकायी सॊस्थाभा िेमय राबाॊि कोष य सॊयङ्ञऺत ऩङ्टॉजी ङ्जपताा कोषको यकभ ङ्जवतयण गना फाॉकी 

यहेको बए ज–जसको, जे–जङ्झत यकभ हो तदनङ्टसाय नै रगत खडा गयीछङ्टट्ट्याएय ङ्जवबाजनऩङ्झछ सभफङ्ञन्त्धत सदस्म ऩने 
सहकायी सॊस्थाभा साने, 

२१. कभाचायी फोनस कोषको ङ्जवतयण गना फाॉकी यकभका साथै कभाचायीसॉग सभफङ्ञन्त्धत अन्त्म दाङ्जमत्वका 
सभफन्त्धभा सभेत रगत खडा गयी ङ्जवबाजनऩङ्झछ जो–जता सभामोजन हङ्टने हो त्मतैको सहकायी सॊस्थाभा ऩाने, 

२२. भाङ्झथ २०, २१ य दाङ्जमत्वतपा को अन्त्म यकभसभेतभा ङ्ञजभभेवायी सादाा त्मङ्झत नै फयाफयको नगदी 
छङ्टट्ट्याएय ऩठाउनङ्टऩने, 

२३. भाङ्झथ २२ फभोङ्ञजभ नगदी ऩठाउन नऩङ्टग्ने अवस्थाभा िेमय राबाॊिफाऩत ङ्जवतयण गनङ्टाऩने यकभको हकभा 
―ङ्जवबाजन ङ्जहसाफ सभामोजन खाता‖को ―रेना‖ (डेङ्झफट) तपा  जनाउने, 
तेस्रो चयण अवस्था दङ्टई : ङ्झभरान हङ्टन नसकेको सभऩङ्ञि सभामोजन 

२४. ङ्जवबाजनऩङ्झछका सहकायी सॊस्थारूको तर २९ भा बङ्झनएफभोङ्ञजभ कामभ गङ्चयएको सदस्मता अनङ्टऩातका 
आधायभा त्मस्तो सभऩङ्ञि छङ्टट्ट्याउने, 

२५. भाङ्झथ २४ फभोङ्ञजभ छङ्टट्ट्याइएको सभऩङ्ञिफाऩत प्रत्मेक सहकायी सॊस्थाको ―ङ्जवबाजन ङ्जहसाफ सभामोजन  
खाता‖को ―देना‖ (िेङ्झडट) तपा  चढाउन,े 

२६. रगतसङ्जहत सभऩूणा यकभ सभफङ्ञन्त्धत कायोफाय वा सदस्महरू ऩयेको सहकायी सॊस्थाभा साने, 
२७. सभऩङ्ञि सयेको सहकायी सॊस्थारे तदनङ्टसायको यकभ असङ्टरउऩय गयेऩङ्झछ प्रत्मेक सहकायी सॊस्थाराई 
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िोधबनाा ङ्छदने गयी ―ङ्जवबाजन ङ्जहसाफ िोधबनाा खाता‖को ―देना‖ (िेङ्झडट) तपा  य अन्त्म सहकायी सॊस्थाको ―ङ्जवबाजन 
ङ्जहसाफ िोधबनाा खाता‖को ―रेना‖ (डेङ्झफट) तपा  चढाउन,े 
चौथो चयण : सॊमङ्टक्त ऋणधन ङ्जवबाजन 

२८. सॊमङ्टक्त यकभकरभहरू ङ्जवबाजनऩङ्झछका सहकायी सॊस्थाहरूको तर २९ भा बङ्झनएफभोङ्ञजभ कामभ 
गङ्चयएको सदस्मता अनङ्टऩातअनङ्टसाय फाॉडपाॉड गने, 

२९. ङ्जवबाजनऩङ्झछ सभफङ्ञन्त्धतसहकायी सॊस्थाभा ऩने सदस्म स्यमाराई ङ्जहसाफ ङ्झभरान ङ्छदनको भूर सहकायी 
सॊस्थाको सदस्म स्यमारे बाग अङ्झन एक समको अङ्करे गङ्टणन गयी आउने प्रङ्झतितभा सॊमोजक सङ्झभङ्झतरे तम 
गयेफभोङ्ञजभ दिभरवऩछाङ्झडका दङ्टई वा चाय वटा अङ्क ङ्झरएय य जभभा अनङ्टऩात एक सम फयाफय हङ्टने गयी प्रत्मेक 
सहकायी सॊस्थाको सदस्मता अनङ्टऩात कामभ गने, 

३०. भाङ्झथ २८.फभोङ्ञजभ छङ्ट ङ्जिएको ङ्जवबाजनऩङ्झछ कामभ हङ्टने कङ्ट नै सहकायी सॊस्थाको दाङ्जमत्वतपा को जभभा 
यकभ फयाफय सभऩङ्ञितपा को जभभा यकभ नबएय फढी बएकोभा फढी बएजङ्झत यकभ ―ङ्जवबाजन ङ्जहसाफ सभामोजन 
खाता‖को ―रेना‖ (डेङ्झफट) तपा  तथा घटी बएकोभा घटी बएजङ्झत यकभ ―ङ्जवबाजन ङ्जहसाफ सभामोजन खाता‖को ―देना‖ 
(िेङ्झडट) तपा  चढाउन,े 
जङ्टनसङ्टकै अवस्थाभा 

३१. ङ्ञस्थय सभऩङ्ञिको वाङ्जषाक रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदनअनङ्टसायको (त्मसमता खङ्चयद गङ्चयएकोभा खङ्चयद 
गङ्चयएअनङ्टसायको) रेखाङ्जङ्कत भूल्मभा भार सभामोजन गर्र्ने य 

३२.अरू मसैङ्झनदेङ्ञिकाफभोङ्ञजभ गने । 
 

खण्ड ख : ङ्जहसाफ गणना उदाहयण 
ख१. भूर सहकायी सॊस्थाको वासरात (मसै ताङ्झरका फभोङ्ञजभ भानी) (यकभ रु. ’०००) 

दाङ्जमत्व सभऩङ्ञि 

ङ्जह.नॊ. ङ्जववयण यकभ यकभ ङ्जह.नॊ. ङ्जववयण यकभ यकभ 

१० िेमय  १,५०० ८०.१ सेपभा यहेको नगद  ४९० 

२० कोष  २,६०० १००.१ ऋणऩर  १,००० 

२०.१ जगेडा कोष १,७००  ११० ऋण  ५,१०० 

२०.२ सॊयङ्ञऺत ऩङ्टॉजी ङ्जपताा कोष ३००  १२०.४ अन्त्म चारङ्ट सभऩङ्ञि  ६७५ 

२०.३ सहकायी प्रवधान कोष ५०  १२०.४.४ ऩाउनङ्टऩने ब्माज ३७०  

२०.४.२ िेमय राबाॊि कोष २००  १२०.४.५ फेरुजङ्ट असङ्टरउऩय गनङ्टाऩने २०  

२०.४.३ कभाचायी फोनस कोष ५०  १२०.४.५.१ अन्त्म चारङ्ट सभऩङ्ञि २८५  

२०.४.१,४, ...,८ अन्त्म कोष ३००  १३० ङ्ञस्थय सभऩङ्ञि  २,५०० 

३० फचत  ४,७०० १३०.१.३ बवन २,०००  

६०.२ अन्त्म चारङ्ट दाङ्जमत्व  ९६५ १३०.१.१० अन्त्म ५००  

६०.२.२ 
अन्त्म चारङ्ट दाङ्जमत्व (ङ्झतना 

फाॉकी ब्माज) 
२५०      

६०.२.४ ब ङ्टक्तानी ङ्छदनङ्टऩने आमकय ८०      

६०.२.५.१ अन्त्म चारङ्ट दाङ्जमत्व ६३५      

 जभभा  ९७६५  जभभा  ९७६५ 

ऩङ्जहरो चयण ख२. : साभूङ्जहक ऋणधन ङ्जवबाजन (मसै ताङ्झरकाभा ङ्छदइएअनङ्टसायको सदस्म स्यमा य ऋणधन भानी)(यकभ रु. ’०००) 
 

ङ्जह.नॊ. ङ्जववयण भूर सॊस्था सॊस्था एक सॊस्था दङ्टई सॊस्था तीन 

 सदस्म स्यमा ३,७०० )१००(% ९०० )२४.३२(% १,७०० )४५.९५(% १,१०० )२९.७३(% 

10 िेमय १,५०० ५०० ६०० ४०० 

30 फचत ४,७०० १,४०० २,१०० १२०० 

60.2.2 
अन्त्म चारङ्ट दाङ्जमत्व (ङ्झतना 

फाॉकी ब्माज) 
२५० ६० ११० ८० 

 जभभा साभूङ्जहक दाङ्जमत्व ६४५० १९६० २८१० १६८० 

110 ऋण रगानी ५,१०० ९०० २,५०० १,७०० 

120.4.4 
अन्त्म चारङ्ट सभऩङ्ञि 
(ऩाउनङ्टऩने ब्माज) 

३७० ६० १९० १२० 

 जभभा साभूङ्जहक सभऩङ्ञि ५४७० ९६० २६९० १८२० 

 
साभूङ्जहक ऋणधन 
सभामोजन खाता 

(९८०) (१०००) (१२०) १४० 
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ऩङ्जहरो चयण ख३. : साभूङ्जहक ऋणधन ङ्जवबाजनको रेखाङ्कन (यकभ रु. ’०००) 
ङ्जववयण ङ्जह.नॊ. सॊस्था १ सॊस्था २ सॊस्था ३ 

डे. िे. डे. िे. डे. िे. 
डे. ऋण ११० ९००  २,५००  १,७००  

डे. अन्त्म चारङ्ट सभऩङ्ञि (ऩाउनङ्टऩने 
ब्माज) 

१२०.४.४ ६०  १९०  १२०  

डे. साभूङ्जहक ऋणधन सभामोजन खाता १२०.४.५.२.१ १,०००  १२०    

िे. िेमय १०  ५००  ६००  ४०० 

िे. फचत ३०  १,४००  २,१००  १,२०० 

िे. अन्त्म चारङ्ट दाङ्जमत्व(ङ्झतना फाॉकी 
ब्माज) 

६०.२.२  ६०  ११०  ८० 

िे. साभूङ्जहक ऋणधन सभामोजन 
खाता 

६०.२.५.२.१      १४० 

जभभा  १९६० १९६० २८१० २८१० १८२० १८२० 

ऩङ्जहरो चयण ख४. :साभूङ्जहक ऋणधन ङ्जवबाजनऩङ्झछको वासरात (यकभ रु. ’०००) 
दाङ्जमत्व सभऩङ्ञि 

ङ्जह.नॊ. ङ्जववयण सॊस्था १ सॊस्था २ सॊस्था ३ जभभा ङ्जह.नॊ. ङ्जववयण सॊस्था १ सॊस्था २ सॊस्था ३ जभभा 

१० िेमय ५०० ६०० ४०० १५०० ८०.१ 
सेपभा यहेको 

नगद 
   ४९० 

२० कोष    २६०० १००.१ ऋणऩर    १००० 

३० फचत १४०० २१०० १२०० ४७०० ११० ऋण ९०० २५०० १७०० ५१०० 

६०.२ 
अन्त्म चारङ्ट 
दाङ्जमत्व 

    १२०.४ 
अन्त्म चारङ्ट 
सभऩङ्ञि 

    

६०.२.२ 

अन्त्म चारङ्ट 
दाङ्जमत्व (ङ्झतना 
फाॉकी ब्माज) 

६० ११० ८० २५० १२०.४.४ 
ऩाउनङ्टऩने 
ब्माज 

६० १९० १२० ३७० 

६०.२.४ 
ब ङ्टक्तानी ङ्छदनङ्टऩने 

आमकय 
   ८० १२०.४.५ 

फेरुजङ्ट 
असङ्टरउऩय 
गनङ्टाऩने 

   २० 

६०.२.५.१ 
अन्त्म चारङ्ट 
दाङ्जमत्व 

   ६३५ १२०.४.५.१ 
अन्त्म चारङ्ट 
सभऩङ्ञि 

   २८५ 

६०.२.५.२.१ 

साभूङ्जहक 
ऋणधन 

सभामोजन खाता 
  १४०  

१२०.४.५.२.

१ 

साभूङ्जहक 
ऋणधन 
सभामोजन 
खाता 

१००० १२०   

      १३० ङ्ञस्थय सभऩङ्ञि    २५०० 

 जभभा १९६० २८१० १८२० ९७६५  जभभा १९६० २८१० १८२० ९७६५ 

दोस्रो चयण ख५. : स्थीय सभऩङ्ञिको सभामोजन (बवन सहकायी सॊस्था २ भा ऩयेको भानी) (यकभ रु. ’०००) 
ङ्जह.नॊ. ङ्जववयण भूर सॊस्था सॊस्था एक सॊस्था दङ्टई सॊस्था तीन 

130.1.3 बवनको ह्रासऩङ्झछको 
ङ्जकताफी भूल्म 

२०००    

 सदस्मता अनङ्टऩात १००% २४.३२% ४५.९५% २९.७३% 

 सदस्मता अनङ्टऩातअनङ्टसायको 
ङ्जवबाजन (दिको िून्त्मभा 
अङ्क सभामोङ्ञजत) 

२००० ४९० ९२० ५९० 

130.1.3 ङ्ञस्थय सभऩङ्ञि – बवन ० ० २००० ० 

 ङ्ञस्थय सभऩङ्ञि सभामोजन 
खाता 

० ४९० (१०८०) ५९० 

दोस्रो चयण ख६. : ङ्ञस्थय सभऩङ्ञि सभामोजनको रेखाङ्कन (यकभ रु. ’००० भा)             रेखाङ्कन — एक 

ङ्जववयण ङ्जह.नॊ. सॊस्था १ सॊस्था २ सॊस्था ३ 

डे. िे. डे. िे. डे. िे. 
डे. ङ्ञस्थय सभऩङ्ञि १३०.१.३ ४९०  ९२०  ५९०  

िे. ङ्जवबाजन ङ्जहसाफ सभामोजन खाता ६०.२.५.२.२  ४९०  ९२०  ५९० 

रेखाङ्कन— दङ्टई        

डे. ङ्ञस्थय सभऩङ्ञि १३०.१.३   १०८०    

डे. ङ्ञस्थय सभऩङ्ञि सभामोजन खाता १२०.४.५.२.३ ४९०    ५९०  

िे. ङ्ञस्थय सभऩङ्ञि सभामोजन खाता ६०.२.५.२.३    १०८०   

िे. ङ्ञस्थय सभऩङ्ञि १३०.१.३  ४९०    ५९० 
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दोस्रो चयण ख७. : स्थीय सभऩङ्ञि सभामोजनऩङ्झछको वासरात (यकभ रु. ’०००) 
दाङ्जमत्व सभऩङ्ञि 

ङ्जह.नॊ. ङ्जववयण सॊस्था १ सॊस्था २ सॊस्था ३ जभभा ङ्जह.नॊ. ङ्जववयण सॊस्था १ सॊस्था २ सॊस्था ३ जभभा 

१० िेमय ५०० ६०० ४०० १५०० ८०.१ 
सेपभा यहेको 

नगद 
   ४९० 

२० कोष    २६०० १००.१ ऋणऩर    १००० 

३० फचत १४०० २१०० १२०० ४७०० ११० ऋण ९०० २५०० १७०० ५१०० 

६०.२ 
अन्त्म चारङ्ट 
दाङ्जमत्व 

    १२०.४ 
अन्त्म चारङ्ट 
सभऩङ्ञि 

    

६०.२.२ 

अन्त्म चारङ्ट 
दाङ्जमत्व 

(ङ्झतना फाॉकी 
ब्माज) 

६० ११० ८० २५० १२०.४.४ 
ऩाउनङ्टऩने 
ब्माज 

६० १९० १२० ३७० 

६०.२.४ 

ब ङ्टक्तानी 
ङ्छदनङ्टऩने 
आमकय 

   ८० १२०.४.५ 

फेरुजङ्ट 
असङ्टरउऩय 
गनङ्टाऩने 

   २० 

६०.२.५.१ 
अन्त्म चारङ्ट 
दाङ्जमत्व 

   ६३५ १२०.४.५.१ 
अन्त्म चारङ्ट 
सभऩङ्ञि 

   २८५ 

६०.२.५.२.१ 

साभूङ्जहक 
ऋणधन 
सभामोजन 
खाता 

  १४०  १२०.४.५.२.१ 

साभूङ्जहक 
ऋणधन 
सभामोजन 
खाता 

१००० १२०   

६०.२.५.२.२ 

ङ्जवबाजन 
ङ्जहसाफ 

सभामोजन 
खाता 

४९० ९२० ५९०  १२०.४.५.२.३ 

ङ्ञस्थय सभऩङ्ञि 
सभामोजन 
खाता 

४९०  ५९०  

६०.२.५.२.३ 

ङ्ञस्थय 
सभऩङ्ञि 

सभामोजन 
खाता 

 १०८०   १३० ङ्ञस्थय सभऩङ्ञि     

      १३०.१.३ बवन  २०००  २००० 

      १३०.१.१० अन्त्म    ५०० 

 जभभा २४५० ४८१० २४१० ९७६५  जभभा २४५० ४८१० २४१० ९७६५ 

तेस्रो चयण ख८. : यापसाप हङ्टन नसकेको दाङ्जमत्वको सभामोजन(मसै ताङ्झरकाफभोङ्ञजभको यकभकरभ ङ्जवबाजनअङ्ञघ नै 
यापसाप हङ्टन नसकेको भानी)(यकभ रु. ’०००) 

ङ्जह.नॊ. ङ्जववयण भूर सॊस्था सॊस्था एक सॊस्था दङ्टई सॊस्था तीन 

२०.२ 
सॊयङ्ञऺत ऩङ्टॉजी ङ्जपताा कोष (सदस्मगत 

कायोफायको रगत) 
३०० ८० २०० २० 

२०.३ 
सहकायी प्रवधान (ङ्ञजभभेफायी सयेको 

सॊस्था — सॊस्था १) 
५० ५० ० ० 

२०.४.२ 
िेमय राबाॊि कोष (सदस्मगत ऩङ्टॉजीको 

रगत) 
२०० ७० ८० ५० 

२०.४.३ 
कभाचायी फोनस कोष (कभाचायीगत 

यकभको रगत) 
५० २० २० १० 

६०.२.४ 
ब ङ्टक्तानी ङ्छदनङ्टऩने आमकय (ङ्ञजभभेफायी 

सयेको सॊस्था — सॊस्था ३) 
८० ० ० ८० 

 दाङ्जमत्वतपा  जभभा ६८० २२० ३०० १६० 

 सभऩङ्ञितपा      

८०.१ सेपभा यहेको नगद ४८० १५० २२० ११० 

१२०.४.५.२.२ ङ्जवबाजन ङ्जहसाफ सभामोजन खाता २०० ७० ८० ५० 

 सभऩङ्ञितपा  जभभा ६८० २२० ३०० १६० 

 
तेस्रो चयण ख ९. : यापसाप हङ्टन नसकेको दाङ्जमत्व सभामोजनको रेखाङ्कन    (यकभ रु. ’०००) 
ङ्जववयण 

 सॊस्था १ सॊस्था २ सॊस्था ३ 

ङ्जह.नॊ. डे. िे. डे. िे. डे. िे. 
डे. सेपभा यहेको नगद ८०.१ १५०  २२०  ११०  

डे. ङ्जवबाजन ङ्जहसाफ सभामोजन खाता १२०.४.५.२.२ ७०  ८०  ५०  

िे. सॊयङ्ञऺत ऩङ्टॉजी ङ्जपताा कोष २०.२  ८०  २००  २० 

िे. सहकायी प्रवधान कोष २०.३  ५०    ० 
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िे. िेमय राबाॊस कोष २०.४.२  ७०  ८०  ५० 

िे. कभाचायी फोनस कोष २०.४.३  २०  २०  १० 

िे. ङ्झतनङ्टाऩने आमकय ६०.२.४      ८० 

  २२० २२० ३०० ३०० १६० १६० 

 

तेस्रो चयण ख १०. : यापसाप हङ्टन नसकेको सभऩङ्ञिको सभामोजन (मसै ताङ्झरकाफभोङ्ञजभको यकभकरभ ङ्जवबाजनअङ्ञघ नै 
यापसाप हङ्टन नसकेको भानी) (यकभ रु. ’००० भा) 

ङ्जह.नॊ. ङ्जववयण भूर सॊस्था सॊस्था एक सॊस्था दङ्टई सॊस्था तीन 

 

 

 

असङ्टर गनङ्टाऩने फेरुजङ्ट (सभफङ्ञन्त्धत 
कभाचायी वा ऩदाङ्झधकायी ऩयेको 

सॊस्था — सॊस्था– १ 

२० २०   

 सदस्म अनङ्टऩातभा हङ्टने यकभ २० (१००%) ५ (२४.३२%) ९ (४५.९५%) ६ (२९.७३%) 

१२०.४.५.२.४ ङ्जवबाजन ङ्जहसाफ िोधबनाा खाता  २०   

 ङ्जवबाजन ङ्जहसाफ सभामोजन खाता  (१५) ९ ६ 

 सभऩङ्ञितपा  जभभा २० २०   

 

तेस्रो चयण ख११. : यापसाप हङ्टन नसकेको सभऩङ्ञि सभामोजनको रेखाङ्कन (यकभ रु. ’०००) 
रेखाङ्कन — एक 

ङ्जववयण 
 सॊस्था १ सॊस्था २ सॊस्था ३ 

ङ्जह.नॊ. डे. िे. डे. िे. डे. िे. 
डे. असङ्टरउऩय गनङ्टाऩने फेरुजङ्ट १२०.४.५ २०      

िे. ङ्जवबाजन ङ्जहसाफ सभामोजन खाता ६०.२.५.२.२  ५     

िे. ङ्जवबाजन ङ्जहसाफ िोधबनाा खाता ६०.२.५.२.४  १५     

जभभा  २० २०     

रेखाङ्कन — दङ्टई 

डे. ङ्जवबाजन ङ्जहसाफ िोधबनाा खाता १२०.४.५.२.४   ९  ६  

िे. ङ्जवबाजन ङ्जहसाफ सभामोजन खाता १२०.४.५.२.२    ९  ६ 

जभभा    ९ ९ ६ ६ 

 तेस्रो चयण ख१२. : यापसाप हङ्टन नसकेको ङ्जहसाफ सभामोजनऩङ्झछको वासरात (यकभ रु. ‖०००) 
दाङ्जमत्व सभऩङ्ञि 

ङ्जह.नॊ. ङ्जववयण 
सॊस्था 
१ 

सॊस्था 
२ 

सॊस्था 
३ 

जभभा ङ्जह.नॊ. ङ्जववयण 
सॊस्था 
१ 

सॊस्था 
२ 

सॊस्था 
३ 

जभभा 

१० िेमय ५०० ६०० ४०० १५०० ८०.१ 
सेपभा 

यहेको नगद 
    

२० कोष      
(क) 

ङ्जवबाङ्ञजत 
१५० २२० ११० ४८० 

२०.१ जगेडा कोष    १७००  
(ख) 

अङ्जवबाङ्ञजत 
   १० 

२०.२ 

सॊयङ्ञऺत 
ऩङ्टॉजी ङ्जपताा 

कोष 

८० २०० २० ३०० १००.१ ऋणऩर    १००० 

२०.३ 
सहकायी 
प्रवधान 

५०   ५० ११० ऋण ९०० २५०० १७०० ५१०० 

२०.४.२ 

िेमय 
राबाॊि 
कोष 

७० ८० ५० २०० १२०.४ 
अन्त्म चारङ्ट 
सभऩङ्ञि 

    

२०.४.३ 
कभाचायी 

फोनस कोष 
२० २० १० ५० १२०.४.४ 

ऩाउनङ्टऩने 
ब्माज 

६० १९० १२० ३७० 

२०.४.१,४,...,८ अन्त्म कोष    ३०० १२०.४.५ 

फेरुजङ्ट 
असङ्टरउऩय 
गनङ्टाऩने 

२०   २० 

३० फचत १४०० २१०० १२०० ४७०० १२०.४.५.१ 
अन्त्म चारङ्ट 
सभऩङ्ञि 

   २८५ 

६०.२ 
अन्त्म चारङ्ट 
दाङ्जमत्व 

    १२०.४.५.२.१ 

साभूङ्जहक 
ऋणधन 
सभामोजन 
खाता 

१००० १२०   

६०.२.२ 
अन्त्म चारङ्ट 
दाङ्जमत्व 

६० ११० ८० २५० १२०.४.५.२.२ 
ङ्जवबाजन 
ङ्जहसाफ 
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(ङ्झतना फाॉकी 
ब्माज) 

सभामोजन 
खाता 

६०.२.४ 

ब ङ्टक्तानी 
ङ्छदनङ्टऩने 
आमकय 

  ८० ८० १२०.४.५.२.३ 

ङ्ञस्थय 
सभऩङ्ञि 

सभामोजन 
खाता 

४९० ० ५९०  

६०.२.५.१ 
अन्त्म चारङ्ट 
दाङ्जमत्व 

   ६३५ १२०.४.५.२.४ 

ङ्जवबाजन 
ङ्जहसाफ 
िोधबनाा 
खाता 

 ९ ६  

६०.२.५.२.१ 

साभूङ्जहक 
ऋणधन 
सभामोजन 
खाता 

  १४०  १३० 
ङ्ञस्थय 
सभऩङ्ञि 

    

६०.२.५.२.२ 

ङ्जवबाजन 
ङ्जहसाफ 

सभामोजन 
खाता 

४२५ ८४९ ५४६  १३०.१.३ बवन  २०००  २००० 

६०.२.५.२.३ 

ङ्ञस्थय 
सभऩङ्ञि 

सभामोजन 
खाता 

 १०८०   १३०.१.१० अन्त्म    ५०० 

६०.२.५.२.४ 

ङ्जवबाजन 
ङ्जहसाफ 
िोधबनाा 
खाता 

१५          

 जभभा २६२० ५०३९ २५२६ ९७६५  जभभा २६२० ५०३९ २५२६ ९७६५ 

 

चैथो चयण ख१३. : सॊमङ्टक्त ऋणधन ङ्जवबाजन (यकभ रु. ’०००) 
ङ्जह.नॊ. ङ्जववयण भूर सॊस्था सॊस्था एक सॊस्था दङ्टई सॊस्था तीन 

 सदस्म अनङ्टऩात १००% २४.३२% ४५.९५% २९.७३% 

२०.१ जगेडा कोष १७०० ४१५ ७८० ५०५ 

२०.४.१,४,...,८ अन्त्म कोष ३०० ७० १४० ९० 

६०.२ अन्त्म चारङ्ट दाङ्जमत्व ६३५ १५५ २९० १९० 

 दाङ्जमत्वतपा  जभभा २६३५ ६४० १२१० ७८५ 

८०.१ 
सेपभा यहेको नगद – 

अङ्जवबाङ्ञजत 
१० २ ५ ३ 

१००.१ ऋण ऩर १००० २४५ ४६० २९५ 

१२०.४.५.१ अन्त्म चारङ्ट सभऩङ्ञि २८५ ७० १३० ८५ 

१३०.१.१० अन्त्म ङ्ञस्थय सभऩङ्ञि ५०० १२० २३० १५० 

 सभऩङ्ञितपा  जभभा १७९५ ४३७ ८२५ ५३३ 

१२०.४.५.२.२ 

ङ्जवबाजन ङ्जहसाफ 
सभामोजन खाता 

(सभऩङ्ञि – दाङ्जमत्व) 

(८४०) (२०३) (३८५) (२५२) 

 

चौथो चयण ख१४. : सॊमङ्टक्त ऋणधन सभामोजनको रेखाङ्कन (यकभ रु. ’०००) 

  

 
 

ङ्जववयण ङ्जह.नॊ. 
सॊस्था १ सॊस्था २ सॊस्था ३ 

डे. िे. डे. िे. डे. िे. 
डे. सेपभा यहेको नगद – अङ्जवबाङ्ञजत ८०.१ २  ५  ३  

डे. ऋण ऩर १००.१ २४५  ४६०  २९५  

डे. अन्त्म चारङ्ट सभऩङ्ञि १२०.४.५.१ ७०  १३०  ८५  

डे. ङ्जवबाजन ङ्जहसाफ सभामोजन खाता १२०.४.५.२.२ २०३  ३८५  २५२  

डे. अन्त्म ङ्ञस्थय सभऩङ्ञि १३०.१.१० १२०  २३०  १५०  

िे. जगेडा कोष २०.१  ४१५  ७८०  ५०५ 

िे. अन्त्म कोष २०.४.१,४,,...,८  ७०  १४०  ९० 

िे. अन्त्म चारङ्ट दाङ्जमत्व ६०.२.५.१  १५५  २९०  १९० 

जभभा  ६४० ६४० १२१० १२१० ७८५ ७८५ 
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ऩाॉचौँ चयण ख१५. : ङ्जवबाजनऩङ्झछको अङ्ञन्त्तभ वासरात (यकभ रु. ’०००) 
दाङ्जमत्व सभऩङ्ञि 

ङ्जह.नॊ. ङ्जववयण सॊस्था १ सॊस्था २ सॊस्था ३ जभभा ङ्जह.नॊ. ङ्जववयण सॊस्था १ सॊस्था २ सॊस्था ३ जभभा 

१० िेमय ५०० ६०० ४०० १५०० ८०.१ 
सेपभा यहेको 

नगद 
१५२ २२५ ११३ ४९० 

२० कोष     १००.१ ऋणऩर २४५ ४६० २९५ १००० 

२०.१ जगेडा कोष ४१५ ७८० ५०५ १७०० ११० ऋण ९०० २५०० १७०० ५१०० 

२०.२ 
सॊयङ्ञऺत ऩङ्टॉजी 
ङ्जपताा कोष 

८० २०० २० ३०० १२०.४ 
अन्त्म चारङ्ट 
सभऩङ्ञि 

    

२०.३ 
सहकायी 
प्रवधान 

५०   ५० १२०.४.४ 
ऩाउनङ्टऩने 
ब्माज 

६० १९० १२० ३७० 

२०.४.२ 
िेमय राबाॊि 

कोष 
७० ८० ५० २०० १२०.४.५ 

फेरुजङ्ट 
असङ्टरउऩय 
गनङ्टाऩने 

२०   २० 

२०.४.३ 
कभाचायी 

फोनस कोष 
२० २० १० ५० १२०.४.५.१ 

अन्त्म चारङ्ट 
सभऩङ्ञि 

७० १३० ८५ २८५ 

२०.४.१,४,...,८ अन्त्म कोष ७० १४० ९० ३०० १२०.४.५.२ 
सभामोजन 
खाता 

    

३० फचत १४०० २१०० १२०० ४७०० १२०.४.५.२.१ 

साभूङ्जहक 
ऋणधन 
सभामोजन 
खाता 

१००० १२०   

६०.२ 
अन्त्म चारङ्ट 
दाङ्जमत्व 

     

ङ्जवबाजन 
ङ्जहसाफ 

सभामोजन 
खाता 

    

६०.२.२ 

अन्त्म चारङ्ट 
दाङ्जमत्व 

(ङ्झतना फाॉकी 
ब्माज) 

६० ११० ८० २५० १२०.४.५.२.२ 

ङ्ञस्थय सभऩङ्ञि 
सभामोजन 
खाता 

४९०  ५९०  

६०.२.४ 

ब ङ्टक्तानी 
ङ्छदनङ्टऩने 
आमकय 

  ८० ८० १२०.४.५.२.३ 

ङ्जवबाजन 
ङ्जहसाफ 
िोधबनाा 
खाता 

 ९ ६  

६०.२.५.१ 
अन्त्म चारङ्ट 
दाङ्जमत्व 

१५५ २९० १९० ६३५ १२०.४.५.२.४ ङ्ञस्थय सभऩङ्ञि     

६०.२.५.२ 
सभामोजन 
खाता 

    १३० बवन  २०००  २००० 

६०.२.५.२.१ 

साभूङ्जहक 
ऋणधन 
सभामोजन 
खाता 

  १४०  १३०.१.३ 
अन्त्म ङ्ञस्थय 
सभऩङ्ञि 

१२० २३० १५० ५०० 

६०.२.५.२.२ 

ङ्जवबाजन 
ङ्जहसाफ 

सभामोजन 
खाता 

२२२ ४६४ २९४  १३०.१.१०      

६०.२.५.२.३ 

ङ्ञस्थय सभऩङ्ञि 
सभामोजन 
खाता 

 १०८०         

६०.२.५.२.४ 

ङ्जवबाजन 
ङ्जहसाफ 
िोधबनाा 
खाता 

१५          

 जभभा ३०५७ ५८६४ ३०५९ ९७६५  जभभा ३०५७ ५८६४ ३०५९ ९७६५ 
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अनङ्टसूची—१२ 
(दपा ५६ सॉग सभफङ्ञन्त्धत) 

एकीकयण वा ङ्जवबाजन ङ्जहसाफ गणना पायाभ य ऩङ्टष्ट्याइॉ अनङ्टसूचीहरूको ढाॉचा 
खण्ड क. एकीकयण ङ्जहसाफ गणना पायाभ (ङ्जहसाफ ङ्झभरान ङ्झभङ्झत : ... ... ... .../ .../ ...) 
दाङ्जमत्वतपा  

ङ्जह.नॊ. ङ्जववयण 

सॊस्था १ सॊस्था २ सॊस्था ३ 

एकीकयणऩङ्झछ 
कामभ हङ्टने 

सॊस्थाको यकभ 
रु. ङ्जवस्तङृ्झत 

गत आव 
(वाङ्जषाक 

रेऩअनङ्टसाय) 
को रु. 

चारङ्ट आव 
(वाङ्जषाक 
रेऩमता) 
को थऩ 
(+) रु. 

चारङ्ट आव 
(वाङ्जषाक 
रेऩमता) 
को घट 
(–) रु. 

जभभा 
रु. 

गत आव 
(वाङ्जषाक 

रेऩअनङ्टसाय) 
को रु. 

चारङ्ट आव 
(वाङ्जषाक 
रेऩमता) 
को थऩ 
(+) रु. 

चारङ्ट आव 
(वाङ्जषाक 
रेऩमता) 
को घट 
(–) रु. 

जभभा 
रु. 

गत आव 
(वाङ्जषाक 

रेऩअनङ्टसाय) 
को रु. 

चारङ्ट आव 
(वाङ्जषाक 
रेऩमता) 
को थऩ 
(+) रु. 

चारङ्ट आव 
(वाङ्जषाक 
रेऩमता) 
को घट 
(–) रु. 

जभभा 
रु. 

१० िेमय ऩङ्टॉजी 

            

 अनङ्टसूची 
१२.१ 

२० कोष 
             

 

२०.१ जगेडा कोष 
             

 

२०.२ सॊयङ्ञऺत ऩङ्टॉजी ङ्जपताा 
कोष 

             

 

२०.३ सहकायी प्रवधान कोष 
             

 

२०.४ अन्त्म कोष 
             

 

३० फचत 

             

अनङ्टसूची 
१२.२ 

३०.१ ङ्झनमङ्झभत फचत 
             

 

३०.२ ऐङ्ञच्छक फचत 
             

 

३०.२.१ सभम नतोङ्जकएको फचत 
             

 

३०.२.२ सभम तोङ्जकएको फचत 
             

 

४० ङ्झतनङ्टाऩने ऋण 

             

अनङ्टसूची 
१२.३ 

४०.१ सहकायी ऺेरफाट 
प्राप्त ऋण 

             

 

४०.२ अन्त्म ऺेरफाट प्राप्त ऋण 
             

 

५० ऩङ्टॉजीगत अनङ्टदान 
             

 

६० चारङ्ट दाङ्जमत्व 
             

अनङ्टसूची 
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१२.४ 

६०.१ चारङ्ट व्मावसाङ्जमक 
दाङ्जमत्व 

             

 

६०.१.१ व्मावसाङ्जमक  दाङ्जमत्व 
             

 

६०.१.२ गैयव्मावसाङ्जमक  
दाङ्जमत्व 

             

 

६०.१.३ अल्ऩकारीन ऋण 
             

 

६०.१.४ ङ्झतनङ्टाऩने ङ्जविीम ऩिा 
–चारङ्ट 

             

 

६०.१.५ ङ्झतनङ्टाऩने तरफ/ज्मारा 
             

 

६०.१.६ ङ्झतनङ्टाऩने कभाचायी सङ्टङ्जवधा 
 

             

 

६०.१.७ ङ्झनमभनकायी 
ङ्झनकामराई ङ्झतनङ्टाऩने 

             

 

६०.१.८ स्रोतभा कय किी 
             

 

६०.१.९ ङ्झतनङ्टाऩने आमकय 
             

 

६०.१.१० भूल्म अङ्झबवङृ्जद्ध कय 
             

 

६०.१.११ स्थगन कय 
दाङ्जमत्व/सभऩङ्ञि 

             

 

६०.१.१२ व्मवस्थाहरू 
             

 

६०.१.१२.१ ऋण जोङ्ञखभ 
व्मवस्था 

             

 

६०.१.१२.२ रगानी नेक्सानी 
व्मवस्था 

             

 

६०.१.१२.३ सभस्माग्रस्त 
सभऩङ्ञिका राङ्झग 
व्मवस्था 

             

 

६०.१.१२.४ सङ्ञञ्चत ह्रासकिी 
             

 

६०.१.१२.५ अन्त्म व्मवस्थाहरू 
             

 

६०.१.१३ ङ्झतनङ्टाऩने रेखाऩयीऺण 
िङ्टल्क 

             

 

६०.१.१४ अन्त्म ङ्झतनङ्टाऩने 
             

 

६०.२ अन्त्म चारङ्ट दाङ्जमत्व 
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६०.२.१ िेताफाट ऩेश्की 
             

 

६०.२.२ ङ्झतना फाॉकी ब्माज 
             

 

६०.२.३ ब्माज भङ्टरतफी 
             

 

६०.२.४ अङ्झग्रभ आम 
             

 

६०.२.५ अन्त्म चारङ्ट दाङ्जमत्व 
             

 

७० दीघाकारीन दाङ्जमत्व 

             

अनङ्टसूची 
१२.५ 

७०.१ ङ्झतनङ्टाऩने ङ्जविीम ऩिा 
–दीघाकारीन 

             

 

७०.२ अन्त्म ङ्छदघाकारीन 
दाङ्जमत्व 

             

 

 

सभऩङ्ञितपा  

८० नगद वा नगदसयह 

             

 

८०.१ सेपभा यहेको नगद 

             

 

८०.२ सानो नगदी कोष 

             

 

८०.३ चेक य अन्त्म नगद 

             

 

९० फैङ्क 

             

अनङ्टसूची 
१२.६ 

९०.१ चारङ्ट खाता 

             

 

९०.२ फचत खाता 

             

 

९०.३ सहकायी सङ्घभा यहेको 
खाता 

             

 

९०.४ अल्ऩकारीन भङ्टद्दती 
खाता 

             

 

१०० रगानी 

             

अनङ्टसूची 
१२.७ 

१००.१ ङ्जविीम रगानी 

             

 

१००.१.१ िेमयभा रगानी 

             

 

१००.१.२ फचतभा रगानी 
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१००.१.३ भङ्टद्दती ङ्झनऺेऩ 

             

 

१००.१.४ सङ्टयऺण ऩरभा रगानी 

             

 

१००.१.५ अन्त्म ऺेरभा रगानी 

             

 

१००.२ गैयङ्जविीम रगानी 

             

 

१००.२.१ घय/जग्गाभा ऋण 
रगानी 

             

 

१००.२.२ हामयऩचेज ऋण 
रगानी 

             

 

१००.२.३ अन्त्म रगानी 

             

 

११० ऋण रगानी 

             

अनङ्टसूची 
१२.८ 

११०.१ कृङ्जष ऺेरभा रगानी 

             

 

११०.२ उद्योगभा रगानी 

             

 

११०.३ अन्त्म ऺेरभा रगानी 

             

 

१२० अन्त्म चारङ्ट सभऩङ्ञि 

             

अनङ्टसूची 
१२.९ 

१२०.१ ब ङ्टक्तानी ऩाउनङ्टऩने 

             

 

१२०.१.१ प्राप्म खाता–व्माऩाङ्चयक 

             

 

१२०.१.२ प्राप्म खाता–
गैयव्माऩाङ्चयक 

             

 

१२०.१.३ ऩेश्की 

             

 

१२०.१.४ प्राप्म ङ्जविीम ऩिा 

             

 

१२०.१.५ अन्त्म चारङ्ट प्राप्म 

             

 

१२०.२ भारिेष 
             

 

१२०.२.१ व्माऩाङ्चयक भारिेष 
             

 

१२०.२.२ ऩाटऩ ङ्टजाा/साभग्री तथा 
अन्त्म भारिेष              
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१२०.२.३ कच्चा ऩदाथा भारिेष 
             

 

१२०.२.४ प्रिोधनभा यहेको 
भारिेष              

 

१२०.२.५ अङ्ञन्त्तभ वस्तङ्ट भारिेष 
             

 

१२०.२.६ भारिेष–कृङ्जष उत्ऩादन 
             

 

१२०.२.७ भारिेष–ऩिाका राङ्झग 
उऩकयण              

 

१२०.३ जैङ्जवक सभऩङ्ञि 
             

 

१२०.४ अन्त्म चारङ्ट सभऩङ्ञि 
             

 

१२०.४.१ ङ्जवतयकराई धयौटी 
             

 

१२०.४.२ अङ्झग्रभ ब ङ्टक्तानी 
गङ्चयएको खचा              

 

१२०.४.३ अङ्झग्रभ कय ब ङ्टक्तानी 
             

 

१२०.४.४ ऩाउनङ्टऩने ब्माज 
             

 

१२०.४.५ अन्त्म चारङ्ट सभऩङ्ञि 
             

 

१३० ङ्ञस्थय सभऩङ्ञि 

             

अनङ्टसूची 
१२.१० 

१४० अन्त्म ङ्छदघाकारीन 
सभऩङ्ञि              

अनङ्टसूची 
१२.११ 

१४०.१ धयौटी 
             

 

१४०.२ ङ्झरराभभा सकायेको 
सभऩङ्ञि              

 

१४०.३ ङ्जवङ्जवध सभऩङ्ञि 
             

 

 

 

तमाय गनेको प्रभाङ्ञणत गनेको 
 दस्तखत : दस्तखत :  

 नाभ : नाभ : 
 ऩद : ऩद :   

 ङ्झभङ्झत : ङ्झभङ्झत :   



57 
 

खण्ड ख. ङ्जवबाजन ङ्जहसाफ गणना पायाभ (ङ्जहसाफ ङ्झभरान ङ्झभङ्झत : ... ... ... .../ .../ ...) 
दाङ्जमत्वतपा  

ङ्जह.नॊ. ङ्जववयण भूर सॊस्था १ सॊस्था १ को रु. सॊस्था २ को रु. सॊस्था ३ को रु. जभभा रु. ङ्जवस्तङृ्झत 

गत आव 
(वाङ्जषाक 

रेऩअनङ्टसाय)रु. 

चारङ्ट आव (वाङ्जषाक 
रेऩमता) को थऩ (+) 

रु. 

चारङ्ट आव (वाङ्जषाक 
रेऩमता) को घट (–) 

रु. 

जभभा रु. 

१० िेमय ऩ ङ्टॉजी 
        

अनङ्टसूची १२.१ 

२० कोष 

        

 

२०.१ जगेडा कोष 

        

 

२०.२ सॊयङ्ञऺत ऩङ्टॉजी ङ्जपताा कोष 

        

 

२०.३ सहकायी प्रवधान कोष 

        

 

२०.४ अन्त्म कोष 

        

 

३० फचत 

        
अनङ्टसूची १२.२ 

३०.१ ङ्झनमङ्झभत फचत 

        

 

३०.२ ऐङ्ञच्छक फचत 

        

 

३०.२.१ सभम नतोङ्जकएको फचत 

        

 

३०.२.२ सभम तोङ्जकएको फचत 

        

 

४० ङ्झतनङ्टाऩने ऋण 

        
अनङ्टसूची १२.३ 

४०.१ सहकायी ऺेरफाट प्राप्त ऋण 

        

 

४०.२ अन्त्म ऺेरफाट प्राप्त ऋण 

        

 

५० ऩूॉजीगत अनङ्टदान 

        

 

६० चारङ्ट दाङ्जमत्व 

        
अनङ्टसूची १२.४ 

६०.१ चारङ्ट व्मावसाङ्जमक दाङ्जमत्व 

        

 

६०.१.१ व्मावसाङ्जमक  दाङ्जमत्व 

        

 

६०.१.२ गैयव्मावसाङ्जमक  दाङ्जमत्व 

        

 

६०.१.३ अल्ऩकारीन ऋण 

        

 

६०.१.४ ङ्झतनङ्टाऩने ङ्जविीम ऩिा –चारङ्ट 
        

 

६०.१.५ ङ्झतनङ्टाऩने तरफ तथा ज्मारा 
        

 

६०.१.६ ङ्झतनङ्टाऩने कभाचायी सङ्टङ्जवधा 
        

 

६०.१.७ ङ्झनमभनकायी ङ्झनकामराई ङ्झतनङ्टाऩने 

        

 

६०.१.८ स्रोतभा कय किी 
        

 

६०.१.९ ङ्झतनङ्टाऩने आमकय 

        

 

६०.१.१० भूल्म अङ्झबवङृ्जद्ध कय 

        

 

६०.१.११ स्थगन कय दाङ्जमत्व/सभऩङ्ञि 

        

 

६०.१.१२ व्मवस्थाहरू 

        

 

६०.१.१२.१ ऋण जोङ्ञखभ व्मवस्था 
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६०.१.१२.२ रगानी नेक्सानी व्मवस्था 
        

 

६०.१.१२.३ सभस्माग्रस्त सभऩङ्ञिका राङ्झग 
व्मवस्था 

        

 

६०.१.१२.४ सङ्ञञ्चत ह्रासकिी 
        

 

६०.१.१२.५ अन्त्म व्मवस्थाहरू 

        

 

६०.१.१३ ङ्झतनङ्टाऩने रे.ऩ. िङ्टल्क 

        

 

६०.१.१४ अन्त्म ङ्झतनङ्टाऩने 

        

 

६०.२ अन्त्म चारङ्ट दाङ्जमत्व 

        

 

६०.२.१ िेताफाट ऩेश्की 
        

 

६०.२.२ ङ्झतना फाॉकी ब्माज 

        

 

६०.२.३ ब्माज भङ्टरतफी 
        

 

६०.२.४ अङ्झगभ आम 

        

 

६०.२.५ अन्त्म चारङ्ट दाङ्जमत्व 

        

 

७० दीघाकारीन दाङ्जमत्व 

        
अनङ्टसूची १२.५ 

७०.१ ङ्झतनङ्टाऩने ङ्जविीम ऩिा –

दीघाकारीन 

        

 

७०.२ अन्त्म ङ्छदघाकारीन दाङ्जमत्व 

        

 

 
जभभा 

        

 

सभऩङ्ञितपा  
८० नगद वा नगदसयह 

        

 

८०.१ सेपभा यहेको नगद 

        

 

८०.२ सानो नगदी कोष 

        

 

८०.३ चेक य अन्त्म नगद 

        

 

९० फैङ्क 

        

अनङ्टसूची १२.६ 

९०.१ चारङ्ट खाता 

        

 

९०.२ फचत खाता 

        

 

९०.३ सहकायी सङ्घभा यहेको खाता 

        

 

९०.४ अल्ऩकारीन भङ्टद्दती खाता 

        

 

१०० रगानी 

        

अनङ्टसूची १२.७ 

१००.१ ङ्जविीम रगानी 
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१००.१.१ िेमयभा रगानी 

        

 

१००.१.२ फचतभा रगानी 

        

 

१००.१.३ भङ्टद्दती ङ्झनऺेऩ 

        

 

१००.१.४ सङ्टयऺणऩरभा रगानी 

        

 

१००.१.५ अन्त्म ऺेरभा रगानी 

        

 

१००.२ गैयङ्जविीम रगानी 

        

 

१००.२.१ घय/जग्गाभा ऋण रगानी 

        

 

१००.२.२ हामयऩचेज ऋण रगानी 

        

 

१००.२.३ अन्त्म रगानी 

        

 

११० ऋण रगानी 

        

अनङ्टसूची १२.८ 

११०.१ कृङ्जष ऺेरभा रगानी 

        

 

११०.२ उद्योगभा रगानी 

        

 

११०.३ अन्त्म ऺेरभा रगानी 

        

 

१२० अन्त्म चारङ्ट सभऩङ्ञि 

        

अनङ्टसूची १२.९ 

१२०.१ ब ङ्टक्तानी ऩाउनङ्टऩने 

        

 

१२०.१.१ प्राप्म खाता–व्माऩाङ्चयक 

        

 

१२०.१.२ प्राप्म खाता–गैयव्माऩाङ्चयक 

        

 

१२०.१.३ ऩेश्की 

        

 

१२०.१.४ प्राप्म ङ्जविीम ऩिा 

        

 

१२०.१.५ अन्त्म चारङ्ट प्राप्म 

        

 

१२०.२ भारिेष 

        

 

१२०.२.१ व्माऩाङ्चयक भारिेष 

        

 

१२०.२.२ ऩाटऩ ङ्टजाा/साभग्री तथा अन्त्म 
भारिेष 
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१२०.२.३ कच्चाऩदाथा भारिेष 

        

 

१२०.२.४ प्रिोधनभा यहेको भारिेष 

        

 

१२०.२.५ अङ्ञन्त्तभ वस्तङ्ट भारिेष 

        

 

१२०.२.६ भारिेष–कृङ्जष उत्ऩादन 

        

 

१२०.२.७ भारिेष–ऩिाका राङ्झग उऩकयण 

        

 

१२०.३ जैङ्जवक सभऩङ्ञि 

        

 

१२०.४ अन्त्म चारङ्ट सभऩङ्ञि 

        

 

१२०.४.१ ङ्जवतयकराई धयौटी 

        

 

१२०.४.२ अङ्झग्रभ ब ङ्टक्तानी गङ्चयएको खचा 

        

 

१२०.४.३ अङ्झग्रभ कय ब ङ्टक्तानी 

        

 

१२०.४.४ ऩाउनङ्टऩने ब्माज 

        

 

१२०.४.५ अन्त्म चारङ्ट सभऩङ्ञि 

        

 

१३० ङ्ञस्थय सभऩङ्ञि 

        

अनङ्टसूची 
१२.१० 

१४० अन्त्म ङ्छदघाकारीन सभऩङ्ञि 

        

अनङ्टसूची 
१२.११ 

१४०.१ धयौटी 

        

 

१४०.२ ङ्झरराभभासकायेको सभऩङ्ञि 

        

 

१४०.३ ङ्जवङ्जवध सभऩङ्ञि 

        

 

 

जभभा 

        

 

 

तमाय गनेको प्रभाङ्ञणत गनेको 
 दस्तखत : दस्तखत :  

 नाभ : नाभ : 
 ऩद : ऩद :   

 ङ्झभङ्झत : ङ्झभङ्झत :   
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अनङ्टसूची १२.१ 
िमेय ऩङ्टॉजीको रगत 

                                                                                                (ङ्जहसाफ ङ्झभरान ङ्झभङ्झत : ... ... ... .../ .../ ...) 
ङ्झस.नॊ. सदस्मको नाभ भौज्दात िेमय यकभ रु. ब ङ्टक्तानी ङ्छदन फाॉकी राबाॊि रु. कैङ्जपमत 

 सॊस्था १    

१     

२     

३     

४     

 सॊस्था १ को जभभा    

 सॊस्था २    

१     

२     

३     

४     

 सॊस्था २ को जभभा    

 सॊस्था ३    

१     

२     

३     

४     

 सॊस्था ३ को जभभा    

 कूर जभभा    

तमाय गनेको प्रभाङ्ञणत गनेको 
 दस्तखत : दस्तखत :  

 नाभ : नाभ : 
 ऩद : ऩद :  

 ङ्झभङ्झत : ङ्झभङ्झत :   
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अनङ्टसूची १२.२ 
फचतको रगत 

(ङ्जहसाफ ङ्झभरान ङ्झभङ्झत : ... ... ... .../ .../ ...) 

ङ्झस.नॊ. फचतकताा सदस्मको नाभ 
खाता 
ऩाना 
नॊ. 

गत आवको भौज्दात चारङ्ट आवको जभभा भौज्दात कैङ्जपमत 

फचत रु. ब्माज रु. 
जभभा 
रु. 

फचत रु. ब्माज रु. 
जभभा 
रु. 

फचत रु. ब्माज रु. 
जभभा 
रु.  

 
ङ्झनमङ्झभत फचत 

           

 
सॊस्था १ 

           

१ 
            

२ 
            

३ 
            

४ 
            

... 
            

 
सॊस्था १ को जभभा 

           

 
सॊस्था २ 

           

१ 
            

२ 
            

३ 
            

४ 
            

... 
            

 
सॊस्था २ को जभभा 

           

 
सॊस्था ३ 

           

१ 
            

२ 
            

३ 
            

४ 
            

... 
            

 
सॊस्था ३ को जभभा 
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ङ्झनमङ्झभत फचततपा को जभभा 

           

 
ऐङ्ञच्छक फचत 

           

 
सभम नतोङ्जकएको फचत 

           

 
सॊस्था १ 

           

१ 
            

२ 
            

३ 
            

४ 
            

... 
            

 
सॊस्था १ को जभभा 

           

 
सॊस्था २ 

           

१ 
            

२ 
            

३ 
            

४ 
            

... 
            

 
सॊस्था २ को जभभा 

           

 
सॊस्था ३ 

           

१ 
            

२ 
            

३ 
            

४ 
            

... 
            

 

सभम नतोङ्जकएको फचततपा को 
जभभा            

 
सभम तोङ्जकएको फचत 

           

 
सॊस्था १ 

           

१ 
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२ 
            

३ 
            

४ 
            

... 
            

 
सॊस्था १ को जभभा 

           

 
सॊस्था २ 

           

१ 
            

२ 
            

३ 
            

४ 
            

... 
            

 
सॊस्था २ को जभभा 

           

 
सॊस्था ३ 

           

१ 
            

२ 
            

३ 
            

४ 
            

... 
            

 
सॊस्था ३ को जभभा 

           

 

सभम तोङ्जकएको फचततपा को 
जभभा            

 
कङ्ट र फचत जभभा 

           

 

तमाय गनेको प्रभाङ्ञणत गनेको 
 दस्तखत : दस्तखत :  

 नाभ : नाभ : 
 ऩद : ऩद :   

 ङ्झभङ्झत : ङ्झभङ्झत :   
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अनङ्टसूची १२.३ 
ङ्झतनङ्टाऩने ऋणको रगत 

(ङ्जहसाफ ङ्झभरान ङ्झभङ्झत : ... ... ... .../ .../ ...) 
ङ्झस.नॊ. प्रदामक सॊस्थाको नाभ खाता ऩाना नॊ. गत आवको भौज्दात रु. चारङ्ट आवको रु. जभभा भौज्दात रु. कैङ्जपमत 

 

सहकायी ऺेरफाट प्राप्त ऋण 

 

   

  सॊस्था १ 

 

   

 १  

 

   

 २  

 

   

 ३  

 

   

 ४  

 

   

 ...  

 

   

  सॊस्था १ को जभभा 
 

   

  सॊस्था २ 

 

   

 १  

 

   

 २  

 

   

 ३  

 

   

 ४  

 

   

 ...  

 

   

  सॊस्था २ को जभभा 
 

   

  सॊस्था ३ 

 

   

 १  

 

   

 २  

 

   

 ३  

 

   

 ४  

 

   

 ...  

 

   

  सॊस्था ३ को जभभा 
 

   

  सहकायी ऺेरफाट प्राप्त ऋणको जभभा 
 

   

  अन्त्म ऺेरफाट प्राप्त ऋण 
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 सॊस्था १ 

 

   

 १  

 

   

 २  

 

   

 ३  

 

   

 ४  

 

   

 ...  

 

   

  सॊस्था १ को जभभा 
 

   

  सॊस्था २ 

 

   

 १  

 

   

 २  

 

   

 ३  

 

   

 ४  

 

   

 ...  

 

   

  सॊस्था २ को जभभा 
 

   

  सॊस्था ३ 

 

   

 १  

 

   

 २  

 

   

 ३  

 

   

 ४  

 

   

 ...  

 

   

  सॊस्था ३ को जभभा 
 

   

 

 

अन्त्म ऺेरफाट प्राप्त ऋणको जभभा 
 

   

 

 

कङ्ट र ङ्झतनङ्टाऩने ऋण जभभा 
 

   

 तमाय गनेको प्रभाङ्ञणत गनेको 
 दस्तखत : दस्तखत :  

 नाभ : नाभ : 
 ऩद : ऩद :   

 ङ्झभङ्झत : ङ्झभङ्झत :   
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         अनङ्टसूची १२.४ 
चारङ्ट दाङ्जमत्वको रगत 

(ङ्जहसाफ ङ्झभरान ङ्झभङ्झत : ... ... ... .../ .../ ...) 
ङ्झस.नॊ. धनीको नाभ खाता ऩाना नॊ. गत आवको भौज्दात रु. चारङ्ट आवको रु. जभभा भौज्दात रु. कैङ्जपमत 

 
चारङ्ट व्मावसाङ्जमक दाङ्जमत्व 

     

 
व्मावसाङ्जमक  दाङ्जमत्व 

     

 
सॊस्था १ 

     

१ 
      

२ 
      

३ 
      

४ 
      

... 
      

 
सॊस्था १ को जभभा 

     

 
सॊस्था २ 

     

१ 
      

२ 
      

३ 
      

४ 
      

 
सॊस्था २ को जभभा 

     

 
सॊस्था ३ 

     

१ 
      

२ 
      

३ 
      

४ 
      

 
सॊस्था ३ को जभभा 

     

 
व्मावसाङ्जमक  दाङ्जमत्वको जभभा 

     

 
गैयव्मावसाङ्जमक  दाङ्जमत्व 

     

 
सॊस्था १ 

     

१ 
      

२ 
      

३ 
      

४ 
      

... 
      

 
सॊस्था १ को जभभा 

     

 
सॊस्था २ 
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१ 
      

२ 
      

३ 
      

४ 
      

... 
      

 
सॊस्था २ को जभभा 

     

 
सॊस्था ३ 

     

१ 
      

२ 
      

३ 
      

४ 
      

... 
      

 
सॊस्था ३ को जभभा 

     

 
गैयव्मावसाङ्जमक  दाङ्जमत्वको जभभा 

     

 
अल्ऩकारीन ऋण 

     

 
सॊस्था १ 

     

१ 
      

२ 
      

३ 
      

४ 
      

 
सॊस्था १ को जभभा 

     

 
सॊस्था २ 

     

१ 
      

२ 
      

३ 
      

४ 
      

... 
      

 
सॊस्था २ को जभभा 

     

 
सॊस्था ३ 

     

१ 
      

२ 
      

३ 
      

४ 
      

... 
      

 
सॊस्था ३ को जभभा 

     

 
अल्ऩकारीन ऋणको जभभा 
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ङ्झतनङ्टाऩने ङ्जविीम ऩिा –चारङ्ट 

     

 
सॊस्था १ 

     

१ 
      

२ 
      

३ 
      

... 
      

 
सॊस्था १ को जभभा 

     

 
सॊस्था २ 

     

१ 
      

२ 
      

३ 
      

... 
      

 
सॊस्था २ को जभभा 

     

 
सॊस्था ३ 

     

१ 
      

२ 
      

३ 
      

... 
      

 
सॊस्था ३ को जभभा 

     

 
ङ्झतनङ्टाऩने ङ्जविीम ऩिा –चारङ्टको जभभा 

     

 
ङ्झतनङ्टाऩने तरफ तथा ज्मारा 

     

 
सॊस्था १ 

     

१ 
      

२ 
      

३ 
      

... 
      

 
सॊस्था १ को जभभा 

     

 
सॊस्था २ 

     

१ 
      

२ 
      

३ 
      

... 
      

 
सॊस्था २ को जभभा 

     

 
सॊस्था ३ 

     

१ 
      

२ 
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३ 
      

... 
      

 
सॊस्था ३ को जभभा 

     

 
ङ्झतनङ्टाऩने तरफ तथा ज्माराको जभभा 

     

 
ङ्झतनङ्टाऩने कभाचायी सङ्टङ्जवधा 

     

 
सॊस्था १ 

     

१ 
      

२ 
      

३ 
      

... 
      

 
सॊस्था १ को जभभा 

     

 
सॊस्था २ 

     

१ 
      

२ 
      

३ 
      

... 
      

 
सॊस्था २ को जभभा 

     

 
सॊस्था ३ 

     

१ 
      

२ 
      

३ 
      

 
सॊस्था ३ को जभभा 

     

 
ङ्झतनङ्टाऩने कभाचायी सङ्टङ्जवधाको जभभा 

     

 
ङ्झनमभनकायी ङ्झनकामराई ङ्झतनङ्टाऩने 

     

 
सॊस्था १ 

     

१ 
      

२ 
      

३ 
      

 
सॊस्था १ को जभभा 

     

 
सॊस्था २ 

     

१ 
      

२ 
      

३ 
      

 
सॊस्था २ को जभभा 

     

 
सॊस्था ३ 

     

१ 
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२ 
      

३ 
      

 
सॊस्था ३ को जभभा 

     

 
ङ्झनमभनकायी ङ्झनकामराई ङ्झतनङ्टाऩनेजभभा 

     

 
स्रोतभा कय किी 

     

 सॊस्था १ को जभभा      

 सॊस्था २ को जभभा      

 सॊस्था ३ को जभभा      

 स्रोतभा कय किी जभभा      

 
ङ्झतनङ्टाऩने आमकय 

     

 सॊस्था १ को जभभा      

 सॊस्था २ को जभभा      

 सॊस्था ३ को जभभा      

 ङ्झतनङ्टाऩने आमकय जभभा      

 भूल्म अङ्झबवङृ्जद्ध कय      

 सॊस्था १ को जभभा      

 सॊस्था २ को जभभा      

 सॊस्था ३ को जभभा      

 
भूल्म अङ्झबवङृ्जद्ध कय जभभा 

     

 
स्थगन कय दाङ्जमत्व/सभऩङ्ञि 

     

 सॊस्था १ को जभभा      

 सॊस्था २ को जभभा      

 सॊस्था ३ को जभभा      

 स्थगन कय दाङ्जमत्व/सभऩङ्ञि जभभा      

 
व्मवस्थाहरू 

     

 
ऋण जोङ्ञखभ व्मवस्था 

     

 सॊस्था १ को जभभा      

 सॊस्था २ को जभभा      

 सॊस्था ३ को जभभा      

 ऋण जोङ्ञखभ व्मवस्था जभभा      

 
रगानी नेक्सानी व्मवस्था 

     

 सॊस्था १ को जभभा      

 सॊस्था २ को जभभा      

 सॊस्था ३ को जभभा      

 रगानी नेक्सानी व्मवस्था जभभा      

 
सभस्माग्रस्त सभऩङ्ञिका राङ्झग व्मवस्था 
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 सॊस्था १ को जभभा      

 सॊस्था २ को जभभा      

 सॊस्था ३ को जभभा      

 सभस्माग्रस्त सभऩङ्ञिका राङ्झग व्मवस्था जभभा      

 
सङ्ञञ्चत ह्रासकिी 

     

 सॊस्था १ को जभभा      

 सॊस्था २ को जभभा      

 सॊस्था ३ को जभभा      

 सङ्ञञ्चत ह्रासकिी      

 सॊस्था १ को जभभा      

 सॊस्था २ को जभभा      

 सॊस्था ३ को जभभा      

 सङ्ञञ्चत ह्रासकिी जभभा      

 
अन्त्म व्मवस्थाहरू 

     

 सॊस्था १ को जभभा      

 सॊस्था २ को जभभा      

 सॊस्था ३ को जभभा      

 अन्त्म व्मवस्थाहरू जभभा      

 
ङ्झतनङ्टाऩने रेखाऩयीऺण िङ्टल्क 

     

 
सॊस्था १ को जभभा 

     

 
सॊस्था २ को जभभा 

     

 
सॊस्था ३ को जभभा 

     

 
ङ्झतनङ्टाऩने रेखाऩयीऺण िङ्टल्कको जभभा 

     

 
अन्त्म ङ्झतनङ्टाऩने 

     

 
सॊस्था १ 

     

१ 
      

२ 
      

 
सॊस्था १ को जभभा 

     

 
सॊस्था २ 

     

१ 
      

२ 
      

 
सॊस्था २ को जभभा 

     

 
सॊस्था ३ 

     

१ 
      

२ 
      

 
सॊस्था ३ को जभभा 
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अन्त्म ङ्झतनङ्टाऩनेको जभभा 

     

 
अन्त्म चारङ्ट दाङ्जमत्व 

     

 
िेताफाट ऩेश्की 

     

 सॊस्था १ को जभभा      

 सॊस्था २ को जभभा      

 सॊस्था ३ को जभभा      

 िेताफाट ऩेश्की जभभा      

 
ङ्झतना फाॉकी ब्माज 

     

 सॊस्था १ को जभभा      

 सॊस्था २ को जभभा      

 सॊस्था ३ को जभभा      

 ङ्झतना फाॉकी ब्माज जभभा      

 
ब्माज भङ्टरतफी 

     

 सॊस्था १ को जभभा      

 सॊस्था २ को जभभा      

 सॊस्था ३ को जभभा      

 ब्माज भङ्टरतफी जभभा      

 
अङ्झग्रभ आम 

     

 सॊस्था १ को जभभा      

 सॊस्था २ को जभभा      

 सॊस्था ३ को जभभा      

 अङ्झग्रभ आम जभभा      

 
अन्त्म चारङ्ट दाङ्जमत्व 

     

 सॊस्था १ को जभभा      

 सॊस्था २ को जभभा      

 सॊस्था ३ को जभभा      

 अन्त्म चारङ्ट दाङ्जमत्व जभभा      

 
कङ्ट र जभभा 

     

  

तमाय गनेको                                                                                                  प्रभाङ्ञणत गनेको 
 दस्तखत : दस्तखत :  

 नाभ : नाभ : 
 ऩद : ऩद :   

 ङ्झभङ्झत : ङ्झभङ्झत :   
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अनङ्टसूची १२.५ 
दीघाकारीन दाङ्जमत्वको रगत 

(ङ्जहसाफ ङ्झभरान ङ्झभङ्झत : ... ... ... .../ .../ ...) 
ङ्झस.नॊ. धनीको नाभ खाता ऩाना नॊ. गत आवको भौज्दात रु. चारङ्ट आवको रु. जभभा भौज्दात रु. कैङ्जपमत 

 

ङ्झतनङ्टाऩने ङ्जविीम ऩिा –दीघाकारीन 

      सॊस्था १ 

     १  

     २  

     ...  

      सॊस्था १ को जभभा 
      सॊस्था २ 

     १  

     २  

     ...  

      सॊस्था २ को जभभा 
      सॊस्था ३ 

     १  

     २  

     ...  

      सॊस्था ३ को जभभा 
      ङ्झतनङ्टाऩने ङ्जविीम ऩिा –दीघाकारीनको जभभा 
      अन्त्म ङ्छदघाकारीन दाङ्जमत्व 

      सॊस्था १ 

     १  

     २  

     ...  

      सॊस्था १ को जभभा 
      सॊस्था २ 
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१  

     २  

     ...  

      सॊस्था २ को जभभा 
      सॊस्था ३ 

     १  

     २  

     ...  

      सॊस्था ३ को जभभा 
     

 

अन्त्म ङ्छदघाकारीन दाङ्जमत्वको जभभा 
     

 

कङ्ट र जभभा 
      

तमाय गनेको प्रभाङ्ञणत गनेको 
 दस्तखत : दस्तखत :  

 नाभ : नाभ : 
 ऩद : ऩद :   

 ङ्झभङ्झत : ङ्झभङ्झत :   
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अनङ्टसूची १२.६ 
फैङ्क भौज्दातको ङ्जववयण 

(ङ्जहसाफ ङ्झभरान ङ्झभङ्झत : ... ... ... .../ .../ ...)  

ङ्झस.नॊ. फैङ्क/सङ्घको नाभ खाता ऩाना नॊ. गत आवको भौज्दात रु. चारङ्ट आवको रु. जभभा भौज्दात रु. कैङ्जपमत 

९०.१ चारङ्ट खाता 
      सॊस्था १ 

     १  

     २  

     ३  

      सॊस्था १ को जभभा 
      सॊस्था २ 

     १  

     २  

     ३  

      सॊस्था २ को जभभा 
      सॊस्था ३ 

     १  

     २  

     ३  

      सॊस्था ३ को जभभा 
      चारङ्ट खाताको जभभा 
     ९०.२ फचत खाता 
      सॊस्था १ 

     १  

     २  

     ३  

      सॊस्था १ को जभभा 
      सॊस्था २ 
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१  

     २  

     ३  

      सॊस्था २ को जभभा 
      सॊस्था ३ 

     १  

     २  

     ३  

      सॊस्था ३ को जभभा 
      फचत खाताको जभभा 
     ९०.३ सहकायी सङ्घभा यहेको खाता 
      सॊस्था १ 

     १  

     २  

     ३  

      सॊस्था १ को जभभा 
      सॊस्था २ 

     १  

     २  

     ३  

     ...  

      सॊस्था २ को जभभा 
      सॊस्था ३ 

     १  

     २  

     ३  

     ...  

      सॊस्था ३ को जभभा 
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 सहकायी सङ्घभा यहेको खाताको जभभा 
     ९०.४ अल्ऩकारीन भङ्टद्दती खाता 
      सॊस्था १ 

     १  

     २  

     ३  

     ...  

      सॊस्था १ को जभभा 
      सॊस्था २ 

     १  

     २  

     ३  

     ...  

      सॊस्था २ को जभभा 
      सॊस्था ३ 

     १  

     २  

     ३  

     ...  

      सॊस्था ३ को जभभा 
     

 

अल्ऩकारीन भङ्टद्दती खाताको जभभा 
     

 
कङ्ट र जभभा 

      

तमाय गनेको प्रभाङ्ञणत गनेको 
 दस्तखत : दस्तखत :  

 नाभ : नाभ : 
 ऩद : ऩद :   

 ङ्झभङ्झत : ङ्झभङ्झत :   
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अनङ्टसूची १२.७ 
रगानीको रगत 

(ङ्जहसाफ ङ्झभरान ङ्झभङ्झत : ... ... ... .../ .../ ...) 
ङ्झस.नॊ. सहकायी सॊस्था/ङ्झनकाम/व्मङ्ञक्तको नाभ खाता ऩाना नॊ. गत आवको भौज्दात रु. चारङ्ट आवको रु. जभभा भौज्दात रु. कैङ्जपमत 

१००.१ ङ्जविीम रगानी 
     १००.१.१ िेमयभा रगानी 
      सॊस्था १ 

     १  

     २  

     ३  

     ...  

      सॊस्था १ को जभभा 
      सॊस्था २ 

     १  

     २  

     ३  

     ...  

      सॊस्था २ को जभभा 
      सॊस्था ३ 

     १  

     २  

     ३  

     ...  

      सॊस्था ३ को जभभा 
      िेमयभा रगानीको जभभा 
     १००.१.२ फचतभा रगानी 
      सॊस्था १ 

     १  
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२  

     ३  

     ...  

      सॊस्था १ को जभभा 
      सॊस्था २ 

     १  

     २  

     ३  

     ...  

      सॊस्था २ को जभभा 
      सॊस्था ३ 

     १  

     २  

     ३  

     ...  

      सॊस्था ३ को जभभा 
      सॊस्था ... को जभभा 
      फचतभा रगानीको जभभा 
     १००.१.३ भङ्टद्दती ङ्झनऺेऩ 

      सॊस्था १ 

     १  

     २  

     ३  

     ...  

      सॊस्था १ को जभभा 
      सॊस्था २ 

     १  

     २  
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३  

     ...  

      सॊस्था २ को जभभा 
      सॊस्था ३ 

     १  

     २  

     ३  

     ...  

      सॊस्था ३ को जभभा 
      भङ्टद्दती ङ्झनऺेऩको जभभा 
     १००.१.४ सङ्टयऺणऩरभा रगानी 
      सॊस्था १ 

     १  

     २  

     ३  

     ...  

      सॊस्था १ को जभभा 
      सॊस्था २ 

     १  

     २  

     ३  

     ...  

      सॊस्था २ को जभभा 
      सॊस्था ३ 

     १  

     २  

     ३  

     ...  
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 सॊस्था ३ को जभभा 
      सेक्मङ्टङ्चयङ्जटभा रगानीको जभभा 
     १००.१.५ अन्त्म ऺेरभा रगानी 
      सॊस्था १ 

     १  

     २  

     ३  

     ...  

      सॊस्था १ को जभभा 
      सॊस्था २ 

     १  

     २  

     ३  

     ...  

      सॊस्था २ को जभभा 
      सॊस्था ३ 

     १  

     २  

     ३  

     ...  

      सॊस्था ३ को जभभा 
      अन्त्म ऺेरभा रगानीको जभभा 
     १००.२ गैयङ्जविीम रगानी 
     १००.२.१ घय/जग्गाभा ऋण रगानी 
      सॊस्था १ 

     १  

     २  

     ३  
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...  

      सॊस्था १ को जभभा 
      सॊस्था २ 

     १  

     २  

     ३  

     ...  

      सॊस्था २ को जभभा 
      सॊस्था ३ 

     १  

     २  

     ३  

     ...  

      सॊस्था ३ को जभभा 
      घय/जग्गाभा ऋण रगानीको जभभा 
     १००.२.२ हामयऩचेज ऋण रगानी 
      सॊस्था १ 

     १  

     २  

     ३  

      सॊस्था १ को जभभा 
      सॊस्था २ 

     १  

     २  

     ३  

      सॊस्था २ को जभभा 
      सॊस्था ३ 

     १  
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२  

     ३  

      सॊस्था ३ को जभभा 
      हामयऩचेज ऋण रगानीको जभभा 
     १००.२.३ अन्त्म रगानी      

 सॊस्था १ 

     १  

     २  

     ३  

      सॊस्था १ को जभभा 
      सॊस्था २ 

     १  

     २  

     ३  

      सॊस्था २ को जभभा 
      सॊस्था ३ 

     १  

     २  

     ३  

      सॊस्था ३ को जभभा 
      अन्त्म रगानीको जभभा 
      कङ्ट र जभभा 
     

 

तमाय गनेको प्रभाङ्ञणत गनेको 
 दस्तखत : दस्तखत :  

 नाभ : नाभ : 
 ऩद : ऩद :   

 ङ्झभङ्झत : ङ्झभङ्झत :   
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अनङ्टसूची १२.८ 
ऋण रगानी रगत 

(ङ्जहसाफ ङ्झभरान ङ्झभङ्झत : ... ... ... .../ .../ ...) 
ङ्झस.नॊ. ऋणी 

सदस्मको 
नाभ 

ऋण 
खाता 
ऩाना नॊ. 

उदे्दश्म स्रोत गत 
आवको 
फाॉकी 
ब्माज रु. 

बाखा ननाघेको १ वषा घटी बाखा नाघेको १ वषा वा फढी बाखा नाघेको जभभा कैङ्जपमत 

साॉवा 
रु. 

ब्माज 
रु. 

जभभा 
रु. 

साॉवा 
रु. 

ब्माज 
रु. 

जभभा 
रु. 

साॉवा 
रु. 

ब्माज 
रु. 

जभभा 
रु. 

साॉवा 
रु. 

ब्माज 
रु. 

जभभा 
रु. 

 
सॊस्था १ 

                 १  

                 २  

                 ३  

                 ४  

                 सॊस्था १ को जभभा 
                  सॊस्था २ 

                 १  

                 २  

                 ३  

                 सॊस्था २ को जभभा 
                  सॊस्था ३ 

                 १  

                 २  

                 ३  
                 

४  
                 

सॊस्था ३ को जभभा 
                 

 

कङ्ट र जभभा 
                 तमाय गनेको प्रभाङ्ञणत गनेको 

 दस्तखत : दस्तखत :  

 नाभ : नाभ : 
 ऩद : ऩद :   

 ङ्झभङ्झत : ङ्झभङ्झत :   
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अनङ्टसूची १२.९ 

अन्त्म चारङ्ट सभऩङ्ञिको रगत 
(ङ्जहसाफ ङ्झभरान ङ्झभङ्झत : ... ... ... .../ .../ ...) 

ङ्झस.नॊ. ङ्जववयण खाता ऩाना नॊ. गत आवको भौज्दात रु. चारङ्ट आवको रु. जभभा भौज्दात रु. कैङ्जपमत 

१२०.१ ब ङ्टक्तानी ऩाउनङ्टऩने 
     

१२०.१.१ प्राप्म खाता–व्माऩाङ्चयक 
     

 
सॊस्था १ 

     

१ 
      

२ 
      

३ 
      

 
सॊस्था १ को जभभा 

     

 
सॊस्था २ 

     

१ 
      

२ 
      

३ 
      

 
सॊस्था २ को जभभा 

     

 
सॊस्था ३ 

     

१ 
      

२ 
      

३ 
      

 
सॊस्था ३ को जभभा 

     

 
प्राप्म खाता–व्माऩाङ्चयकको जभभा 

     

१२०.१.२ प्राप्म खाता–गैयव्माऩाङ्चयक 
     

 
सॊस्था १ 

     

१ 
      

२ 
      

३ 
      

 
सॊस्था १ को जभभा 

     

 
सॊस्था २ 

     

१ 
      

२ 
      

३ 
      

 
सॊस्था २ को जभभा 

     

 
सॊस्था ३ 
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१ 
      

२ 
      

३ 
      

 
सॊस्था ३ को जभभा 

     

 
प्राप्म खाता–गैयव्माऩाङ्चयकको जभभा 

     

१२०.१.३ ऩेश्की 
     

 
सॊस्था १ 

     

१ 
      

२ 
      

३ 
      

 
सॊस्था १ को जभभा 

     

 
सॊस्था २ 

     

१ 
      

२ 
      

३ 
      

 
सॊस्था २ को जभभा 

     

 
सॊस्था ३ 

     

१ 
      

२ 
      

३ 
      

 
सॊस्था ३ को जभभा 

     

 
ऩेश्कीको जभभा 

     

१२०.१.४ प्राप्म ङ्जविीम ऩिा 
     

 
सॊस्था १ 

     

१ 
      

२ 
      

३ 
      

... 
      

 
सॊस्था १ को जभभा 

     

 
सॊस्था २ 

     

१ 
      

२ 
      

३ 
      

... 
      

 
सॊस्था २ को जभभा 

     

 
सॊस्था ३ 
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१ 
      

२ 
      

३ 
      

... 
      

 
सॊस्था ३ को जभभा 

     

 
प्राप्म ङ्जविीम ऩिाको जभभा 

     

१२०.१.५ अन्त्म चारङ्ट प्राप्म 
     

 
सॊस्था १ 

     

१ 
      

२ 
      

३ 
      

... 
      

 
सॊस्था १ को जभभा 

     

 
सॊस्था २ 

     

१ 
      

२ 
      

३ 
      

... 
      

 
सॊस्था २ को जभभा 

     

 
सॊस्था ३ 

     

१ 
      

२ 
      

३ 
      

... 
      

 
सॊस्था ३ को जभभा 

     

 
अन्त्म चारङ्ट प्राप्मको जभभा 

     

 
जभभा 

     

१२०.२ भारिेष 
     

१२०.२.१ व्माऩाङ्चयक भारिेष 
     

 
सॊस्था १ 

     

१ 
      

२ 
      

३ 
      

... 
      

 
सॊस्था १ को जभभा 

     

 
सॊस्था २ 
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१ 
      

२ 
      

३ 
      

... 
      

 
सॊस्था २ को जभभा 

     

 
सॊस्था ३ 

     

१ 
      

२ 
      

३ 
      

... 
      

 
सॊस्था ३ को जभभा 

     

 
व्माऩाङ्चयक भारिेषको जभभा 

     

१२०.२.२ ऩाटऩ ङ्टजाा/साभग्री तथा अन्त्म भारिेष 
     

 
सॊस्था १ 

     

१ 
      

२ 
      

३ 
      

... 
      

 
सॊस्था १ को जभभा 

     

 
सॊस्था २ 

     

१ 
      

२ 
      

३ 
      

... 
      

 
सॊस्था २ को जभभा 

     

 
सॊस्था ३ 

     

१ 
      

२ 
      

३ 
      

... 
      

 
सॊस्था ३ को जभभा 

     

 
ऩाटऩ ङ्टजाा/साभग्री तथा अन्त्म भारिेषको जभभा 

     

१२०.२.३ कच्चाऩदाथा भारिेष 
     

 
सॊस्था १ 

     

१ 
      

२ 
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३ 
      

 
सॊस्था १ को जभभा 

     

 
सॊस्था २ 

     

१ 
      

२ 
      

३ 
      

 
सॊस्था २ को जभभा 

     

 
सॊस्था ३ 

     

१ 
      

२ 
      

३ 
      

 
सॊस्था ३ को जभभा 

     

 
कच्चाऩदाथा भारिेषको जभभा 

     

१२०.२.४ प्रिोधनभा यहेको भारिेष 
     

 
सॊस्था १ 

     

१ 
      

२ 
      

३ 
      

 
सॊस्था १ को जभभा 

     

 
सॊस्था २ 

     

१ 
      

२ 
      

३ 
      

 
सॊस्था २ को जभभा 

     

 
सॊस्था ३ 

     

१ 
      

२ 
      

३ 
      

 
सॊस्था ३ को जभभा 

     

 
प्रिोधनभा यहेको भारिेषको जभभा 

     

१२०.२.५ अङ्ञन्त्तभ वस्तङ्ट भारिेष 
     

 
सॊस्था १ 

     

१ 
      

२ 
      

३ 
      

... 
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सॊस्था १ को जभभा 

     

 
सॊस्था २ 

     

१ 
      

२ 
      

३ 
      

... 
      

 
सॊस्था २ को जभभा 

     

 
सॊस्था ३ 

     

१ 
      

२ 
      

३ 
      

... 
      

 
सॊस्था ३ को जभभा 

     

 
अङ्ञन्त्तभ वस्तङ्ट भारिेषको जभभा 

     

१२०.२.६ भारिेष–कृङ्जष उत्ऩादन 
     

 
सॊस्था १ 

     

१ 
      

२ 
      

३ 
      

... 
      

 
सॊस्था १ को जभभा 

     

 
सॊस्था २ 

     

१ 
      

२ 
      

३ 
      

... 
      

 
सॊस्था २ को जभभा 

     

 
सॊस्था ३ 

     

१ 
      

२ 
      

३ 
      

... 
      

 
सॊस्था ३ को जभभा 

     

 
भारिेष–कृङ्जष उत्ऩादनको जभभा 

     

१२०.२.७ भारिेष–ऩिाका राङ्झग उऩकयण 
     

 
सॊस्था १ 
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१ 
      

२ 
      

३ 
      

... 
      

 
सॊस्था १ को जभभा 

     

 
सॊस्था २ 

     

१ 
      

२ 
      

३ 
      

... 
      

 
सॊस्था २ को जभभा 

     

 
सॊस्था ३ 

     

१ 
      

२ 
      

३ 
      

... 
      

 
सॊस्था ३ को जभभा 

     

 
भारिेष–ऩिाका राङ्झग उऩकयणको जभभा 

     

१२०.३ जैङ्जवक सभऩङ्ञि 
     

 
सॊस्था १ 

     

१ 
      

२ 
      

३ 
      

... 
      

 
सॊस्था १ को जभभा 

     

 
सॊस्था २ 

     

१ 
      

२ 
      

३ 
      

... 
      

 
सॊस्था २ को जभभा 

     

 
सॊस्था ३ 

     

१ 
      

२ 
      

३ 
      

... 
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सॊस्था ३ को जभभा 

     

 
जैङ्जवक सभऩङ्ञिको जभभा 

     

१२०.४ अन्त्म चारङ्ट सभऩङ्ञि 
     

१२०.४.१ ङ्जवतयकराई धयौटी 
     

 
सॊस्था १ 

     

१ 
      

२ 
      

३ 
      

... 
      

 
सॊस्था १ को जभभा 

     

 
सॊस्था २ 

     

१ 
      

२ 
      

३ 
      

... 
      

 
सॊस्था २ को जभभा 

     

 
सॊस्था ३ 

     

१ 
      

२ 
      

३ 
      

... 
      

 
सॊस्था ३ को जभभा 

     

 
ङ्जवतयकराई धयौटीको जभभा 

     

१२०.४.२ अङ्झग्रभ ब ङ्टक्तानी गङ्चयएको खचा 
     

 
सॊस्था १ 

     

१ 
      

२ 
      

३ 
      

... 
      

 
सॊस्था १ को जभभा 

     

 
सॊस्था २ 

     

१ 
      

२ 
      

३ 
      

... 
      

 
सॊस्था २ को जभभा 
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सॊस्था ३ 

     

१ 
      

२ 
      

३ 
      

... 
      

 
सॊस्था ३ को जभभा 

     

 
अङ्झग्रभ ब ङ्टक्तानी गङ्चयएको खचाको जभभा 

     

१२०.४.३ अङ्झग्रभ कय ब ङ्टक्तानी 
     

१२०.४.४ ऩाउनङ्टऩने ब्माज 
     

१२०.४.५ अन्त्म चारू सभऩङ्ञि 
     

 
सॊस्था १ 

     

१ 
      

२ 
      

... 
      

 
सॊस्था १ को जभभा 

     

 
सॊस्था २ 

     

१ 
      

२ 
      

... 
      

 
सॊस्था २ को जभभा 

     

 
सॊस्था ३ 

     

१ 
      

२ 
      

... 
      

 
सॊस्था ३ को जभभा 

     

 
अन्त्म चारू सभऩङ्ञिको जभभा 

     

 
कङ्ट र जभभा 

     

तमाय गनेको प्रभाङ्ञणत गनेको 
 दस्तखत : दस्तखत :  

 नाभ : नाभ : 
 ऩद : ऩद :   

 ङ्झभङ्झत : ङ्झभङ्झत :   
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अनङ्टसूची १२.१० 
ङ्ञस्थय सभऩङ्ञिको रगत 

(ङ्जहसाफ ङ्झभरान ङ्झभङ्झत : ... ... ... .../ .../ ...) 
 

ङ्जह.नॊ. ङ्जववयण 

गत आव (वाङ्जषाक 
रेऩअनङ्टसाय) को 
ह्रासमोग्म आधाय 
यकभको सङ्टरु 

भौज्दात 

चारङ्ट आव 
(वाङ्जषाक रेऩ 
मता) को 

खङ्चयद/ङ्झनभााण 
(+) 

चारङ्ट आव (वाङ्जषाक 
रेऩ मता) को 

खङ्चयद/ङ्झनभााणभध्मे 
ह्रास आधाय यकभभा 

जोङ्झडने भान 

चारङ्ट आव 
(वाङ्जषाक रेऩ 
मता) को 

खङ्चयद/ङ्झनभााणभध्मे 
ह्रास आधायभा 
जोङ्झडने यकभ 

चारङ्ट आव 
(वाङ्जषाक 
रेऩमता) 
को  ङ्झफिी 

(–) 

एकीकयण/

ङ्जवबाजनसभभ
को जभभा 
ह्रास आधाय 

यकभ 

ह्रास 
किी दय 

एकीकयण/

ङ्जवबाजनस
भभको ह्रास 
किी यकभ 

एकीकयण/ङ्जवबा
जनको अन्त्त्मभा 
ह्रास किी गयी 
फाॉकी यकभ 

एकीकयण/ङ्जवबाज
नभा ह्रास मोग्म 
नबएको यकभ 

एकीकयण/ङ्जवबाज
नऩङ्झछ कामभ हङ्टने 
सॊस्थाको ह्रास 
मोग्म यकभ 

कैङ्जपम
त 

 
सॊस्था १ 

            
१३० ङ्ञस्थय सभऩङ्ञि 

            
१३०.१ बौङ्झतक सभऩङ्ञि 

            
१३०.१.१ जङ्झभन 

            
१३०.१.२ जङ्झभन सङ्टधाय 

            
१३०.१.३ बवन य सङ्टधाय 

            
१३०.१.४ ऩिाभा बवन 

            

१३०.१.५ 
ङ्जविीम ऩिाभा 
ङ्ञस्थय सभऩङ्ञि             

१३०.१.६ 
पङ्झनाचय य 
ङ्जपक्चसा             

१३०.१.७ 
भेङ्झसनयी, औजाय 
य उऩकयण             

१३०.१.९ कामाारम उऩकयण 
            

१३०.१.१० 
अन्त्म ङ्ञस्थय    

सभऩङ्ञि             

१३०.२ अदृश्म सभऩङ्ञि 
            

१३०.२.१ व्माऩाङ्चयक ङ्ञचह्न 
            

१३०.२.२ प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ अङ्झधकाय 
            

१३०.२.३ ऩेटेन्त्ट 
            

१३०.२.४ सफ्टवेमय 
            

१३०.२.५ अन्त्म अदृश्म सभऩङ्ञि 
            

१३०.३ जैङ्जवक सभऩङ्ञि 
            

सॊस्था १ को जभभा             

 
सॊस्था २ 

            
१३०.१ बौङ्झतक सभऩङ्ञि 
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१३०.१.१ जङ्झभन 
            

१३०.१.२ जङ्झभन सङ्टधाय 
            

१३०.१.३ बवन य सङ्टधाय 
            

१३०.१.४ ऩिाभा बवन 
            

१३०.१.५ 
ङ्जविीम ऩिाभा 
ङ्ञस्थय सभऩङ्ञि             

१३०.१.६ पङ्झनाचय य ङ्जपक्चसा 
            

१३०.१.७ 
भेङ्झसनयी, औजाय 
य उऩकयण             

१३०.१.९ कामाारम उऩकयण 
            

१३०.१.१० 
अन्त्म ङ्ञस्थय    

सभऩङ्ञि             

१३०.२ अदृश्म सभऩङ्ञि 
            

१३०.२.१ व्माऩाङ्चयक ङ्ञचह्न 
            

१३०.२.२ प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ अङ्झधकाय 
            

१३०.२.३ ऩेटेन्त्ट 
            

१३०.२.४ सफ्टवेमय 
            

१३०.२.५ 
अन्त्म अदृश्म 

सभऩङ्ञि             

१३०.३ जैङ्जवक सभऩङ्ञि 
            

सॊस्था २ को जभभा             

 
सॊस्था ३ 

            
१३० ङ्ञस्थय सभऩङ्ञि 

            

१३०.१ 
बौङ्झतक 

 सभऩङ्ञि             

१३०.१.१ जङ्झभन 
            

१३०.१.२ जङ्झभन सङ्टधाय 
            

१३०.१.३ बवन य सङ्टधाय 
            

१३०.१.४ ऩिाभा बवन 
            

१३०.१.५ 
ङ्जविीम ऩिाभा 
ङ्ञस्थय सभऩङ्ञि             

१३०.१.६ 
पङ्झनाचय य 
ङ्जपक्चसा             

१३०.१.७ 

भेङ्झसनयी, औजाय 
य उऩकयण 

 
            

१३०.१.९ कामाारम 
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उऩकयण 

१३०.१. 
१० 

अन्त्म ङ्ञस्थय 
सभऩङ्ञि             

१३०.२ अदृश्म सभऩङ्ञि 
            

१३०.२.१ व्माऩाङ्चयक ङ्ञचह्न 
            

१३०.२.२ 
प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ 
अङ्झधकाय             

१३०.२.३ ऩेटेन्त्ट 
            

१३०.२.४ सफ्टवेमय 
            

१३०.२.५ 
अन्त्म अदृश्म 

सभऩङ्ञि             

१३०.३ जैङ्जवक सभऩङ्ञि 
            

सॊस्था ३ को जभभा             

ङ्ञस्थय सभऩङ्ञिको जभभा 
            

 

तमाय गनेको प्रभाङ्ञणत गनेको 
 दस्तखत : दस्तखत :  

 नाभ : नाभ : 
 ऩद : ऩद :   

 ङ्झभङ्झत : ङ्झभङ्झत : 
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अनङ्टसूची १२.११ 
अन्त्म दीघाकारीन सभऩङ्ञिको ङ्जववयण 

(ङ्जहसाफ ङ्झभरान ङ्झभङ्झत : ... ... ... .../ .../ ...)  
ङ्झस.नॊ. सहकायी सॊस्था/ङ्झनकाम/व्मङ्ञक्तको नाभ खाता ऩाना नॊ. गत आवको भौज्दात रु. चारङ्ट आवको रु. जभभा भौज्दात रु. कैङ्जपमत 

१४०.१ धयौटी 
     

 
सॊस्था १ 

 
   

 

१ 
  

   
 

२ 
  

   
 

३ 
  

   
 

... 
  

   
 

 
सॊस्था १ को जभभा 

 
   

 

 
सॊस्था २ 

 
   

 

१ 
  

   
 

२ 
  

   
 

३ 
  

   
 

... 
  

   
 

 
सॊस्था २ को जभभा 

 
   

 

 
सॊस्था ३ 

 
   

 

१ 
  

   
 

२ 
  

   
 

३ 
  

   
 

... 
  

   
 

 
सॊस्था ३ को जभभा 

 
   

 

 
धयौटीको जभभा 

 
   

 

१४०.२ ङ्झरराभभा सकायेको सभऩङ्ञि 
     

 
सॊस्था १ 

 
   

 

१ 
  

   
 

२ 
  

   
 

३ 
  

   
 

... 
  

   
 

 
सॊस्था १ को जभभा 

 
   

 

 
सॊस्था २ 

 
   

 

१ 
  

   
 

२ 
  

   
 

३ 
  

   
 

... 
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सॊस्था २ को जभभा 

 
   

 

 
सॊस्था ३ 

 
   

 

१ 
  

   
 

२ 
  

   
 

३ 
  

   
 

... 
  

   
 

 
सॊस्था ३ को जभभा 

 
   

 

 
ङ्झरराभभा सकायेको सभऩङ्ञिको जभभा 

 
   

 

१४०.३ ङ्जवङ्जवध सभऩङ्ञि 
     

 
सॊस्था १ 

 
   

 

१ 
  

   
 

२ 
  

   
 

३ 
  

   
 

... 
  

   
 

 
सॊस्था १ को जभभा 

 
   

 

 
सॊस्था २ 

 
   

 

१ 
  

   
 

२ 
  

   
 

३ 
  

   
 

... 
  

   
 

 
सॊस्था २ को जभभा 

 
   

 

 
सॊस्था ३ 

 
   

 

१ 
  

   
 

२ 
  

   
 

३ 
  

   
 

... 
  

   
 

 
सॊस्था ३ को जभभा 

 
   

 

 
ङ्जवङ्जवध सभऩङ्ञिको जभभा 

 
   

 

 
कङ्ट र जभभा 

     

तमाय गनेको प्रभाङ्ञणत गनेको 
 दस्तखत : दस्तखत :  

 नाभ : नाभ : 
 ऩद : ऩद :   

 ङ्झभङ्झत : ङ्झभङ्झत : 
 


