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सहकार� �वकास कोष प�रचालन काय��व�ध, २०७७ 

 

��तावना : सी�मत �ोत साधनको समिुचत प�रचालन गर�सहकार� �वकास कोषको 

�योगमाफ� त सहकार� सं�था तथा सहकार�मा आव� सद�यह�मा �यावसा�यकताको �वकास 

गद� रोजगार� �सज�ना गर� आ�थ�क सम�ृ� हा�सल गनु�का साथै आ�म�नभ�र अथ�त�� �नमा�ण 

गन� �था�पत कोषको �भावकार�, पारदश�,�नय�मत एवं �यवि�थत ढ�ले प�रचालन गन� 

वा�छनीय भएकोले,  

�देश नं. ५, सहकार� ऐन, 2076 को दफा 107 ले �दएको अ�धकार �योग गर� �देश 

सरकारलेसहकार� �वकास कोष प�रचालनकाय��व�ध, २०७७�वीकृत गर� लागूगरेको छ। 

प�र�छेद-१ 

�ारि�भक 

१.संि�� नाम र �ार�भ :(1)यस काय��व�धको नाम“सहकार� �वकास कोष प�रचालन 

काय��व�ध, २०७७” रहेको छ। 

(2)  यो काय��व�ध त�ु�त �ार�भ हनुेछ। 

२. प�रभाषा : �वषय वा �स�ले अक� अथ� नलागेमा यस काय��व�धमा :- 

(क) “ऐन”भ�ाले �देश नं. ५, सहकार� ऐन, २०७६स�झन ुपछ�। 

(ख) “कोष” भ�ाले ऐनको दफा ८९ बमोिजम �थापन भएको 

सहकार� �वकास कोषस�झन ुपछ�। 

(ग) “�नयमावल�” भ�ाले �देश नं. ५, सहकार� �नयमावल�, 

२०७६स�झन ुपछ�। 

(घ)“बेरोजगार” भ�ाले आयआज�न लगायत कुनै प�न पेशा �यवसायमा 

संल�न नरहेको वा �वरोजगार समेतनभएको �यि� स�झन ु

पछ�। 

(ङ)“म��ालय” भ�ाले सहकार� हेन� म��ालयलाईस�झन ुपछ�। 

(च) “लगानी वा कजा�” भ�ाले कोषबाट �वाह ग�रने ऋण वा कजा� 

रकमस�झन ुपछ� सो श�दले कोष प�रचालनका ला�ग म��ालय 

वा अ�य �नकायबाट �वाह ग�रएको ऋण वा कजा� र सोबाट 

�ा� हनुे �याज समेतलाई बझुाउँदछ। 
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(छ) “�विश�कृत सहकार� संघ”  भ�ाले ऐनको दफा ८बमोिजम दता� 

भएकोसहकार� संघलाई स�झन ुपछ�। 

(ज) “स�म�त” भ�ाले �देश नं.५, सहकार� �नयमावल�,2076को 

�नयम ५३ बमोिजम गठन भएकोसहकार� �वकास कोष 

स� चालक स�म�तस�झन ुपछ�। 

(झ) “सहकार�”भ�ाले सहकार� ऐन तथा �नयमावल� बमोिजम 

�थापना भएकासहकार�लाई स�झन ुपछ�। 

प�र�छेद-२ 

कोष प�रचालनकाउ��ेय,सहभा�गता र �योगका ��े 

३.कोषप�रचालनका उ��ेय: कोष प�रचालनकाका उ�े�यह�देहाय बमोिजमरहेका छन ्:- 

(क) सहकार� सं�थाका सद�यह�लाई सहज �पमा �व�ीय पहुँचको 

स�ुनि�तता गन�, 

(ख) सहकार� माफ� तकृ�षको �व�वधीकरण, �यवसायीकरण, 

आध�ुनक�करण र या��ीकरण माफ� तउ�पादनरउ�पादक�वव�ृ� 

गन�, 

(ग) रोजगार� �सज�ना गद� ग�रबी �यूनीकरणमा टेवा प�ु याउने, र 

(घ) उ�च ��तफल �ा� हनुे प�रयोजनामा लगानी �व��न गन�। 

४.कोषमा सहभा�गता:(१) �नयमावल�को �नयम 21 को उप�नयम (४) बमोिजमको सह�ुलयत 

कजा� लगानी कोष �थापना गरेका सहकार�ह�मा� यस कोषको काय��ममा सहभागी 

हनु स�नेछन।् 

(२) सह�ुलयत कजा� लगानी कोषस�बि�धत सहकार�ले साधारण सभाबाट 

�वीकृत गर� वास� चालक स�म�तले साधारण सभाबाट अनमुोदन गन� गर� �थापना गन� 

स�नेछन।् 

५.कोषको रकम ज�मा तथास� चालन :(१) कोषलाई �ा� हनुे रकम नपेाल रा�बै�बाट 

मा�यता �ा� “क” वग�को ब�कमा खाता खोलेरज�मा गर� स�ालन ग�रनेछ। 

(२)  उपदफा (१)  बमोिजम खाता स� चालन नगदा�स�म �देश लेखा 

�नय��क काया�लयको �व�वध खातामा ज�मा गर� कोषको स� चालन ग�रनेछ। 
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(३) कोषको प�रचालन म��ालयको सिचव र आ�थ�क �शासन शाखा�मखुको 

संय�ु द�तखतवाट स� चालन ग�रनेछ। 

६.कोषको �योग:�नयमावल�को�नयम ५५ को उप�नयम (५) मा �यव�था भएकोऋणको 

सीमामा नब�ने गर� सहकार� सं�थातथा सहकार�मा आव� सद�यह�लाई देहाय 

बमोिजमका �े�मा उ�म वा �यवसाय स� चालन गन�का ला�ग कोषको �योग ग�रनेछ 

:- 

(क)कृ�षमा आधा�रत उ�पादन, भ�डारण तथा �शोधनउ�म वा 

�यवसाय, 

(ख) वन एवम ् जडीवटु�, गै� का� वनज�य उ�पादनमा आधा�रत 

उ�म वा �यवसाय, 

(ग) पय�टन �व��न (होटेल, होम�टे, �रसोट�) मा आधा�रत उ�म वा 

�यवसाय, 

(घ) खा� �शोधनमा आधा�रत उ�म वा �यवसाय, 

(ङ) घरेल ु तथा साना उ�ोग �वकास तथा उ�पादन र उ�पादक�व 

अ�भव�ृ� गन� प�रयोजना, र 

(च) रोजगार� �सज�ना, ग�रबी �यूनीकरण तथा आयमूलक अ�य 

��याकलापह�। 

प�र�छेद-३ 

कोष सहजीकरणईकाइ गठन 

7.कोष सहजीकरण ईकाई :(१)�नयमावल�को �नयम ५3 बमोिजम 

ग�ठतकोषकोस� चालकस�म�तलाई आव�यक सहयोग गन� म��ालयमा सहकार� 

महाशाखाहेन� �मखुको संयोजक�वमासहकार� शाखा �मखु र सहायक�तर कम�चार� 

स�हत तीन जना रहने गर� कोष सहजीकरणईकाइ गठन हनुेछ। 

(2)लेखा �े�ता, कागजात तथा अ�भलेखह� संर�ण र �यव�थापन 

स�ब�धीसवै काय� म��ालयको आ�थ�क�शासन शाखाले गन�छ। 

(3)कोष सहजीकरण ईकाइले सहकार� �वकास वोड� र स�म�तको 

सिचवालयको �पमा काय� गन�छ। 
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8.ईकाईको काम, कत��य र अ�धकार:ईकाइको काम, कत��य र अ�धकार देहाय बमोिजम 

हनुेछ :– 

(क)सहकार� �वकास वोड� तथा स�म�तबाट भए गरेका काम 

कारबाह�ह�को अ�भलेख �यव�थापन गन�, 

(ख)कोष प�रचालनका ला�ग आव�यक फाराम तथा ढाँचाकोतयार� 

गर� स�म�तमा पेश गन�, 

(ग)ऋण लगानीको ला�ग आशयको सूचना आ�हान गर� �ारि�भक 

मू�या�न स�हत �वीकृ�तको ला�गस�म�त सम� �सफा�रस गन�, 

(घ) काय��म काया��वयनको काय��ग�तको अनगुमन तथा �नर��ण 

गन�गराउने, 

(ङ) स�म�तबाट तो�कएका अ�य काय�ह� गन�। 

 

प�र�छेद-4 

स�म�तको बैठक तथा काम, कत��य र अ�धकार 

9.स�म�तको बैठक : (१)�नयमावल�को �नयम ५3 बमोिजम गठन भएकोस�म�तको 

बैठककि�तमा म�हनाको एक पटक र आव�यकता अनसुार अ�य समयमा प�न ब�न 

स�नेछ। 

(२) बैठकमा सहभागी सद�यह�लाई बैठक भ�ा �च�लत कानूनमा �यव�था 

भए बमोिजम हनुेछ। 

(३)बैठक स�ब�धी अ�य �यव�था स�म�त आफैले तय गन�छ। 

10. स�म�तको काम, कत��य र अ�धकार :ऐन तथा�नयमावल�मा तो�कएका काम, कत��य र 

अ�धकारका अ�त�र� स�म�तको काम, कत��य र अ�धकारदेहाय बमोिजम हनुेछ :- 

(क)प�रयोजनामा सह�ुलयत कजा�लगानी तथा �यव�थापनका 

स�ब�धमा कोष �यव�थापन ईकाइलाई आव�यक माग� �नद�शन 

�दने, 

(ख)ईकाइ माफ� त पेश ग�रएका �व�ीय कारोवारका फाराम तथा 

ढाँचाह�को�वीकृत गन�, 
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(ग) �ारि�भक छनौट भई�थलगत �नर��ण, अनगुमन तथा मू�या�न 

र �व�षेण गर�पेश भएका सहकार� सं�थाका प�रयोजनाको 

�वीकृत गन�, 

(घ)प�रयोजना काया��वयनमा आईसकेप�छ �यसको काय��ग�तको 

अनगुमन तथा �नर��ण गन�गराउने, 

(ङ)कोषको रकम प�रचालनका ला�ग आव�यकता अनसुार �व�ह�को 

सहयोग �लन,े 

(च) म��ालय तथासहकार� �वकास वोड�को �नद�शनमा अ�य काय�ह� 

गन�। 

प�र�छेद-5 

लगानीको सीमा  

11.ऋणलगानीका सीमाह�: (१)ऋण तथा कजा� लगानीको सीमातथा आधारह� देहाय 

बमोिजमहनुेछन:्- 

(क) �नयमावल�को �नयम ५५ को उप�नयम (५) को सीमा �भ� 

रह�सहकार� सं�थाले ��त सद�य बढ�मा �. दईुलाखस�म 

ऋणउपल�ध गराउन स�कनेछ। 

(ख)सामू�हक �पमा (कि�तमा १५ जना) सद�यह�लेवा सहकार� 

सं�था आफैले प�रयोजना स�ालन गन� भएम अ�धकतम �. 

पचासलाखस�मको ऋण �वाह गन� स�कनेछ। 

(ग) �देश�तरका उ�पादनमूलक सहकार� सं�थालाई �ाथ�मकता 

�दईनेछ। 

(घ)  कोष माफ� त ऋण �वाह गदा� �नयमावल�को �नयम ५५ 

बमोिजम ग�रनेछ। 

(ङ)  सह�ुलयत �पमा कोषबाट ऋण �ा� गन� सहकार� सं�था दईु 

वष�देिख नाफामा गएको र �वगत तीन वष�देिख �च�लत कानून 

बमोिजम कुनै प�न कसरुमा कारबाह�मा नपरेकोहनुपुन�छ। 

तर नयाँ दता� भएका सं�थाह�लाई ऋण उपल�ध 

गराउन यस ख�डले बाँधा प�ु याएको मा�नने छैन। 
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(च)  ऋण �वतरणलाई स�त�ुलत र �भावकार� बनाउन सहकार� 

�वकास वोड�को नी�तगत �नण�यका आधारमा िज�लागत �पमा 

�वतरण ग�रनेछ। 

(2)  सहकार� �वकास कोषको रकम सहकार�ह� माफ� त सद�यह� छनौट 

गर� ऋण लगानी गन� स�कनेछ। सहकार� सं�थाले सद�य छनौट गदा� म�हला, द�लत, 

फरक �मता भएका, ते�ो �लंगी तथा �वप� �यि�लाई �ाथ�मकता �दन ुपन�छ। 

प�र�छेद-6 

�ा�ताव माग,लगानी र �क�तास�ब�धी �यव�था 

१2. ��ताव माग तथा छनौट: (१) कोष स� चालक स�म�तको �नण�य बमोिजमकोष 

सहजीकरण ईकाइले सह�ुलयत ऋण �ा� गन� चाहने ई�छुक सहकार� 

सं�थाह�लाई��येक आ.व.मा अध�वा�ष�क �पमा �ावण र फागनु म�हनामा ��ताव 

आ�हानको सूचना अनसूुची-1 बमोिजमको ढाँचामा �काशन गन�छ। 

(२)कोषमा ऋण मागको ला�गअनसूुची-२ बमोिजमकाकागजातह�, अनसूुिच-

3 बमोिजमको सहकार� सं�थाको �व�ततृ �ववरण र अनसूुिच-4 बमोिजमको ढाँचामा 

��ताव तयार गर� पेश गनु�पन�छ। 

(३)सहकार�ह�लेपेश गरेका प�रयोजना ��तावह� कोष सहजीकरणईकाइले 

�ज ु तथा �ारि�भक मू�या�नप�ात आव�यकता अनसुार �थलगत अनगुमन तथा 

मू�या�न समेतगन�छ। 

(४)��ताव आ�हानको सूचनाको �याद समा� भएको ६० �दन �भ� ��ताव 

छनौट ग�रस�न ुपन�छ। 

१3.ऋणलगानी, �याज र �क�ता �नकासा : (१) सहकार�ले सामा�यतया दईुवष�का ला�ग 

मा�आ�ना सद�यह�लाई ऋण �वाह गन� स�नेछन।्दईु वष�भ�दा बढ� अव�धको 

ला�गऋण �वाह गनु� परेमास�म�तबाट अ�नवाय� �पमा �वीकृ�त �लनपुन�छ। यसर� 

�वीकृ�त �दन ुपूव� स�म�तले वोड�सँग सम�वय गनु� पन�छ। 

(२) कोष माफ� त सहकार�लाई ऋण उपल�ध गराउदा तीन ��तशत 

�याजदरमा उपल�ध गराईनेछ।कोषबाट �ा� सह�ुलयत कजा�लाई सहकार�ह�लेआ�ना 

सद�यह�लाई अ�धकतम तीन ��तशत �याज �लने गर� लगानी गनु�पन�छ।सद�यह�ले 

स�बि�धत सहकार�ह�मा तो�कएको काय� ता�लका अनसुार सावँा र �याज भ�ुानी 
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गनु�पन�छ।सहकार�ले तो�कएको समयमा नै स�म�तको सिचवालयमा सावँा र �याज 

भ�ुानी गनु�पन�छ। 

(३) स�म�तको सिचवालयमा सहकार�ले �लएको ऋण रकमको साँवा र �याज 

वापत हनुे रकम �फता� ग�रसकेप�छ मा� स�बि�धत सहकार� सं�थाको �यव�थापन 

खच�का ला�ग तीन ��तशत र सहकार� सं�थाले आ�ना सद�यलाई ऋण �दान गदा� 

�लने �याजदरमा ब�ढ नहनुे गर� सहकार� सं�था माफ� त सद�यले �ा� गन� गर� तीन 

��तशतस�म गर� ज�मा ऋण रकमको एकम�ु छ ��तशतस�म हनुे रकम सहकार� 

सं�थालाई उपल�ध गराइनेछ।   

(४)कोषबाट सहकार� सं�थाह�लाईऋण �वाह गदा� �थम �क�ता वापत 

३०% का दरले हनु आउने रकम, दो�ो �क�ता वापत रकम भ�ुानी गदा� प�हलो 

�क�ता माफ� त �ा� गरेको रकम स�हतको सह�ुलयत कजा� लगानी कोषको स�पूण� 

रकम लगानी गर� पेश गरेको �ववरण �ज ुगर�५०%का दरले हनु आउने रकम र 

ते�ो �क�ता वापत दो�ो �क�ता माफ� त �ा� गरेको स�पूण� रकम लगानी गर� पेश 

गरेको �ववरण �ज ुगर� बाकँ� २०% का दरले हनु आउने रकम अि�तम �क�ताका 

�पमा उपल�ध गराइनेछ। 

तर सहकार� सं�थाले सद�यह�को लगानी �े� प�हचान गर� ऋण �वीकृ�त 

गरेको अव�थामा एकैपटक �वीकृत रकम भ�ुानी गन�वाधा पगेुको मा�नने छैन। 

(५) सहकार� सं�थाह�ले कोषबाट �ा� रकम सद�यह�लाई काय��व�ध 

बनाई ऋण �वाह गनु�पन�छ।पचास हजार भ�दा कम ऋण �वीकृत भएका प�रयोजनामा 

एकै �क�तामा भ�ुानी गन� स�कनेछ। 

(६) सहकार�ले सद�यबाट असलु� गरेको रकम पनु: अ�य सद�यलाई लगानी 

गन� स�नेछन।् 

तर तीन म�हनास�म प�नऋण लगानी गन� नसकेमा उ� रकम सहकार� 

�वकास कोषमा �फता� गनु�पन�छ। 

(7) सहकार�ह�ले कोषबाट �ा� कजा� र आ�दानी खच�को छु�ै �हसाब 

रा� नपुन�छ र हरेक आ�थ�क वष�को अ�तमा स�म�तको सिचवालयमा ��तवेदन पेश 

गनु�पन�छ। 
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(8) कोषबाट कजा� �लएको सहकार� सं�थाले तीनवष�स�म पनुः ऋण मागको 

ला�ग आवेदन गन� स�नेछैन। 

तर कोषमा उपल�ध रकमका आधारमा प�रयोजनाको स�भा�यता र लगानी 

��तफलको �व�षेण बमोिजम पनु:कजा� लगानी गन� स�कनेछ। 

(९) कोषबाट जनु �योजनको ला�ग ऋण लगेको हो सोह� काय�मा मा� 

लगानी गनु� पन�छ अ�य �योजनको ला�ग लगानी गरेको पाईएमा दफा 14 को ���या 

बमोिजम असलु उपर ग�रनेछ। 

प�र�छेद–६ 

ऋण रकम �फता� स�ब�धी�यव�था 

१4.ऋण रकम �फता� स�ब�धी�यव�था :(१) सहकार� सं�थाह�ले �वीकृत भएको ऋण 

रकम दईु वष��भ� लगानी गर� स�नपुन�छ।प�हलो वष� �लएको ऋण दो�ो वष��भ� 

च�ुा गर� स�न ुपन�छ तथा दो�ो वष� �लएको ऋण ते�ो वष��भ� च�ुा गर� कोषमा 

दािखल गनु�पन�छ। 

(२)म��ालय र  सहकार� सं�थाबीच स�झौता बमोिजमको भ�ुानी ता�लका 

अनसुार सावँा र �याज रकम �नय�मत �पमा स�म�तले तोकेको खातामा दािखला गनु� 

पन�छ। 

(३)स�झौता बमोिजम समयमा कजा� रकम �फता� नगरेमा वा 

रकमकोसदपुयोग नगरेमा सिचवालयलेसहकार� सं�थाह�सँग देहाय वमोिजमको ���या 

अपनाई रकमअसलु गन�छ। 

(क) स�बि�धत सहकार� सं�थालाई १५�दनको �याद �दई 

कजा��फता�को ला�ग प�ाचार गन�, 

(ख) प��कामा सूचना �कािशत गन�, 

(ग) ऋण �लने सहकार� सं�थाको चल अचल स�प�त रो�ा रा�,े 

(घ)�नयमानसुार वोलकवोल ���याबाट सो सं�थाको चल अचल 

स�पि�को�ब��गर� कजा� रकम असलु उपर गन� गराउने, 

(ङ) स� चालक, लेखा सपुर�वे�ण स�म�त तथा उ�च �तरका 

कम�चार�ह�लाई �च�लत कानून अनसुारकारबाह�गन� गराउने, 

(च) सहकार�को �नयमक �नकायलाईकारबाह�कोला�ग लेिख पठाउन,े 
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(छ) कारोवार तथा दता� खारेजीस�मकाकारबाह�गन� गराउन स�ने, 

(ज) अ�य आव�यक �कृया अपनाई ऋणको असलुउपर गन� 

गराउने। 

(४) उपदफा (३) बमोिजम कोषबाट �वाह भएको कजा� असलु उपर नभएमा 

द�ुपयोग गन� सहकार� सं�थाकास� चालकह�को चलअचल स�प�तबाट असलुउपर 

ग�रनेछ। 

(५) उपदफा (४) बमोिजम असलुउपर नभएमा स� चालकह�लाई सरकार� 

स�ुवधा रो�ा गन� गर� कारबाह� ग�रनेछ। 

प�र�छेद–7 

सहकार� सं�थाकोऋणी छनौट तथा ऋण�वतरण ���या 

१5. ऋणीको छनौट : सहकार� सं�थाले ऋणी छनौट गदा� देहाय बमोिजमका ���या 

अवल�वन गनु� पन�छ :- 

(क)सहकार� सं�थाले आ�ना सद�यह�सँग कजा� लगानीका ला�ग 

��ताव माग गर� पेश भएका �ववरणह�को अ�ययन र �व�षेण 

गन�, 

(ख) सहकार�ले उिचत ठह� याएमा��ताव �वीकृत गन�, 

(ग)��ताव �वीकृत भएका सद�यह�को �ववरण स�हत स�म�त सम� 

���या प�ु याई ऋणमाग गन�, 

(घ)कोषबाट �ा�ऋण रकम �वाह गदा� प�रयोजनाको अनगुमन तथा 

�नर��ण गर� सोको आधारमा �नयमानसुार तो�कए बमोिजमको 

�क�ता �वाह गन�, र 

(ङ) कजा� �दान गरेप�छ र असलु� भएप�छ सिचवालयलाई सोको 

अ�वल�ब जानकार� �दने। 

१6.सं�थाह�ले ऋण�वतरणगदा� अपनाउन ुपन� ���या :कोषबाट �लएको ऋणसहकार� सं�था 

सद�यह�लाई �वाह गन� ��ताव माग गदा� ��ताव साथ देहाय बमोिजमका 

कागजातह� स लं�न गनु� पन�छ :- 

(क) ऋणीको नाग�रकताको �माण-प�को ��त�ल�प, 
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(ख) शैि�क यो�यता हा�सल गरेको भए सोको �माण-प�को 

��त�ल�प, 

(ग) पर�परागत सीप (कृ�ष �यवसाय, �यापारतथा जातीय 

सीप)हनुेबाहेक अ�य सीप हा�सल गरेको भए सो �माण-प�को 

��त�ल�प, 

(घ)ऋणीको एकाघरका प�रवार सद�यह�को रोजगार�को 

अव�थासमेत ख�ुने गर� पा�रवा�रक�ववरण, 

(ङ) ऋणीको वा �नजको प�रवारको नाममा रहेको चलअचल 

स�पि�को पूरा �ववरण, 

(च)ऋण माग �नवेदन, 

(छ) प�रयोजनास�ब�धी कागज-प� स�हत ऋणमाग गन�अनसूुची-5 

बमोिजमको आवेदन। 

प�र�छेद–८ 

�व�वध 

१7.ऋणको �बमा: (१) पचास हजार भ�दा बढ� ऋण लगानी गदा�लगानीमा रहेको ऋण र 

प�रयोजनाको  एकम�ु �बमा गराउन ुपन�छ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम �बमा गराउँदा �यूनतम ���मयम �लन ेकुनै एक 

वा सो भ�दा बढ��बमा क�पनीको छनौट स�बि�धत सहकार� सं�थाले गन�छ। 

18. लेखा र लेखापर��ण : (१) कोषको आय�ययको लेखा �च�लत कानून बमोिजम रा� न ु

पन�छ। 

(२)  कोषको आ�त�रक लेखा पर��ण �देश लेखा �नय��क काया�लयबाट र 

अि�तम लेखापर��ण महालेखा पर��कको काया�लयबाट हनुेछ। 

(३) कोषको आ�दानी र खच�को �ववरण चौमा�सक �पमा साव�ज�नक�करण 

गनु� पन�छ। 

19. ��तवेदन पेश गने ु�पन� :आयोजना काया��वयन गन� सहकार�ह�ले चौमा�सक तथा वा�ष�क 

�पमा आ�नो �ग�त �ववरण ��तवेदन सिचवालयमा बझुाउन ुपन�छ। 

20. �देश सरकारले �नद�शन �दन स�ने : �देश सरकारले यस काय��व�धको काय��वयनको 

स�दभ�मा आव�यकता अनसुार �नद�शन �दन स�नेछ। 
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२१. बाधा अ�चन �न�पण: यसकाय��व�ध काया��वयनमा केह� बाधा अ�चन आइपरेमा वा 

�ववाद उ�प� भएमा सो को �न�पण �च�लत कानून बमोिजम हनुेछ। 
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अनसूुिच-१ 

(दफा १2 को उपदफा(१)सँग स�बि�धत) 

��ताव आ�हानको सूचनाको ढाचँा 

�देश सरकार 

�देश नं. ५ 

भ�ूम �यव�था, कृ�ष तथा सहकार� म� �ालय 

बटुवल, नेपाल 

           �थम पटक सूचना �कािशत �म�त:२०७७/...../.... 

 

यस म� �ालयको सहकार� �वकास कोष अ�तग�तको आ�थ�क वष�२०../..को �वीकृत काय��म 

बमोिजम सहकार� सं�थाह�का ला�ग सह�ुलयत ऋण लगानी तथा कजा� �वाहगन�गर� प�रयोजना 

��तावमा आधा�रत रहेर �देश �भ�का १२ वटै िज�ला �भ�का ई�छुक, यो�यता पगेुकासहकार�ले 

अनसूुची-२बमोिजमका आव�यक कागजातह�संल�न गर� ��ताव पेश गनु�हनुयोसूचना�कािशतग�रएको 

छ। सूचना �काशन भएको�म�तले30 �दन�भ���ताव पेश गनु�हनु अनरुोध छ।आव�यक 

कागजातह� �ा� गन� म��ालयको बेवसाइट molmac.p5.gov.np मा हेन� स�कने छ साथै थप 

जानकार�को ला�ग म��ालय तथा आवेदन पेश गन� …… काया�लयमा स�पक�  गन� स�कने छ। 
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अनसूुिच-२ 

(दफा 12 को उपदफा (2)सँग स�बि�धत) 

सहकार� सं�थाले ��ताव पेश गदा� आव�यक पन� कागजातह� 

�देश सरकार 

�देश नं. ५ 

भ�ूम �यव�था, कृ�ष तथा सहकार� म� �ालय 

बटुवल, नपेाल 

(क) सहकार� सं�थाको�वगत २ वष�को लेखापर��ण ��तवेदन  

(ख) सं�थाको �व�नयमको ��त�ल�प 

(ग) सं�था दता� �माण-प�, �यान नं. र चाल ुआ.व. को कर च�ुा�माण-प� 

(घ)स� चालक स�म�तको �नण�यको ��त�ल�प 

(ङ) आयोजना स� चालन तथा �यव�थापन नी�त/काय��व�ध/�नद� िशका 

(च) सं�था २ वष�देिख नाफामा स� चालन भएको �ववरण तथा सह�ुलयत कजा� लगानी 

कोषको अव�था 

(छ) आयोजनाको स�भा�यता अ�ययन ��तवेदन 

(ज) लागत अनमुान (Cost Estimate), नाप, न�सा 

(ञ) कुनै कारबाह�मा नपरेको �वघोषणा 
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अनसूुिच-३ 

(दफा 12 को उपदफा (2)सँग स�बि�धत) 

ऋण माग गन� सहकार� सं�थाको �व�ततृ �ववरण 

�देश सरकार 

�देश नं. ५ 

भ�ूम �यव�था, कृ�ष तथा सहकार� म� �ालय 

बटुवल, नपेाल 

क) सहकार� सं�था स�ब�धी सामा�य जानकार�ः 

1. सहकार�को �ववरण 

 सहकार� सं�थाको नाम र ठेगानाः  

 �धान काया�लय/सेवा के��ह�ः 

 सं�था �थापना �म�तः 

 सं�थाको �कारः 

 सं�थाका सद�यको �ववरण 

म�हला प�ुष ज�मा 

   

 �वीकृत काय��े�को �ववरण  

�. सं. गा.पा./न.पा. वडा नं.ह� सा�वकको ठेगाना 

    

    

 स� चालकह�को �ववरण 

�स.नं. नाम थर पद ठेगाना नाग�रकता न. स�पक�  नं. काय�काल समा� 

हनु े�म�त 
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स� चालकह�ले सहकार��वकाष कोषवाट लगेको रकम �फता� गन� सामू�हक एवं 

�यि�गत जमानी व�न म� जरु गरेको �नण�य संल�न छ। 

 लेखास�म�तको �ववरणः 

�स.नं. नाम पद ठेगाना नाग�रकता नं स�पक�  नं. काय�काल समा� हनु े

�म�त 

       

       

       

       

 कम�चार�को �ववरणः 

�. 

सं

.

नाम थर पद �वभाग/शाखा   

      

      

      

      

 सं�थाले/सं�थाको सहयोगमा सद�यह�ले गरेको नमूना/उ�कृ� �यवसायह� 3 वटा 

उ�लेख गन� 

�.स �यवसायको नाम संल�न सद�य सं�या �यवसाय स� चालनको ��े उ�कृ� हनुका 

कारण 

     

     

     

2. �व�ीय �ववरण 

शीष�क     

शेयर पुजँी     

जगेडा कोष     

जोिखम कोष     

सह�ुलयत कजा� लगानी     
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कोष 

कुल 

�न�ेप 

वचत     

म�ुती     

अ�य     

सं�थागत 

�न�ेप 

    

�याज मूलतवी     

कूल ऋण लगानी     

कृ�ष ज�य �े�मा      

सेवा �यवसाय      

लघ ुउ�ोग     

अ�य �यवसाय     

कूल लगानी     

ि�थर स�पि� (घर 

ज�गाको हकमा मालपोत 

काया�लयको मू�या�न 

रकम) 

    

कूल आ�दानी �याज    

अ�य    

कूल खच� �याज    

कम�चार�    

अ�य 

स� चालन 

खच� 

   

स� चालन मनुाफा     

आयकर अिघको 

वचत(नाफा) 
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जोिखम �यहोन� 

कोषह�को रकम 

    

    

    

अ�नवाय� �नय�मत वचत 

रकम 

    

अ�नवाय� �नय�मत वचत 

गन� सद�य सं�या 

    

�याद नाघेको ऋण 

रकम 

    

�याद नाघेको ऋण 

��तशत 

    

प�छ�लो पटक साधारण 

सभा बसेको �म�त 

    

 सहकार� सं�थाको च�ुा पुजँीको 10% र सो भ�दा वढ� शेयर ख�रद गन� सद�यह�को 

�ववरणः (एक घर प�रवारले �लएको रकम समेत जोडी �हसाब गन�) 

�. सं. सं�था सद�य/प�रवारको नाम �लएको शेयर रकम 

   

   

   

 स� चालक तथा लेखा स�म�तका सद�यह�ले लगेको ऋणको �ववरण 

�. सं. नाम थर पद शीष�क बाँक� सावाँ बाँक��याज भ�ुानी 

�म�त 
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अनसूुिच-४ 

(दफा 12 को उपदफा (2) सँग स�बि�धत) 

सहकार� सं�थाले ऋण मागको ला�ग पेश गन� ��तावको ढाचँा 

�देश सरकार 

�देश नं. ५ 

भ�ूम �यव�था, कृ�ष तथा सहकार� म� �ालय 

बटुवल, नेपाल 

 

1. सं�थाको प�रचय (पुजँी,��ता�वत काय��े�ह�,लगा�नका�ाथ�मकता�े�,उ�े�य आ�द)  

2. सहकार�का ऋण ��तावक समूह/सद�यको �ववरण 

�स.नं. ��तावक 

समूह/सद�यको नाम 

��ता�वक 

प�रयोजनाको नाम 

कूल लागत ऋण �वीकृ�तको 

अव�था 

     

     

     

ज�मा    

२. प�रयोजनाको उ�े�य र रोजगार सजृना हनुे सं�या 

३. ऋण �वतरण योजना (भौगो�लक �े�, लगानीको �े�,लि�त सहभागीह�, कूल लगानी 

गन� रकम र मा�सक �वतरण ता�लका) 

४. �यवसायीबाट मा�सक ऋण �फता� गन� भ�ुानी ता�लका 

५. कोषबाट ऋण �ा� भएप�छ ता�लम ऋण �वाह अनगुमन�नर��ण आ�दकोला�ग गरेको 

कम�चार� �यव�था 

६. सापट� रकमको कोषलाई �फता� वझुाउने ता�लका  

सहकार� माफ� त सहकार��वकाष कोषकोसह�ुलयत ऋण माफ� त काय��म स�ालगन� 

��तव�ताप� स�हत � .................. ........................... . ..........उपल�ध गराउन 

अनरुोध गद�छ�। उ� रकम यस �े�मा नमूना �यवसायह�मा सरुि�त पूव�क 

सद�यह�मा �वरोजगार सजृना गर� ��तावमा तो�कएको समय �भ� कोषमा �फता� 

बझुाउन हामी तप�सलका स� चालकह��यि�तग तथा सामू�हक �पमा जमानीव�न 



19 

 

म� जरु गर� यो ��ताव भ�ूम �यव�था, कृ�ष तथा सहकार� म��ालयमा पेश गरेका 

छौ।म��ालयले गरेका �नण�य हा�ो ला�ग मा�य र अि�तम हनुे कुरामा हामी म� जरु 

गद�छ�। 

�. सं. नाम थर पद स�पक�  नं. ह�ता�र 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 लेखा स�म�तको �सफा�रस 

उपरो� अनसुार कोषबाट �ा�हनुे रकमको अनगुमन, �नर��ण आ�द गर� सो रकम 

सदपुयोग गदा� र कोषलाई समयमा नै भ�ुानी गन� गराउन लेखा सपु�रवे�ण स�म�तले 

पूण��पमा िज�मेवार� �नवा�ह गन�छौ।  

�. सं. नाम थर पद स�पक�  नं. ह�ता�र 

     

     

     

 

सहकार� सं�थाको छाप                                    �म�तः 
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अनसूुिच-५ 

(दफा 16को ख�ड (छ) सगँ स�बि�धत) 

सद�यले ऋण मागको ला�ग पेश गनु� पन� ��तावकोढाचँा 

�देश सरकार 

�देश नं. ५ 

भ�ूम �यव�था, कृ�ष तथा सहकार� म� �ालय 

बटुवल, नेपाल 

�ी............................ सहकार� सं�था �ल., 

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

 

�वषयः ऋण उपलबध गराई पाँउ। 

 

महोदय, 

 

�देश सरकार, �देश नं. 5, सहकार� ऐन, 2076 को दफा 89 तथा �देश नं. 5 सहकार� 

�नयमावल� 2076को �नयम ५२अनसुारम �ी........................................को छोरा/छेर� 

�ी.....................................को 

�ीमान/्�ीमतीिज�ला..................म.न.पा./उ.न.पा./न.पा./गा.पा........................... 

ब�नेवष�.....................को �ी.................................हालस�म कुनै रोजगार� मूलक 

काय�मा ला�न नसक� बेरोजगार रहेकोले �यस सहकार� सं�थाबाट �न�न �यवसाय 

स� चालनको ला�ग देहायमा उ�लेख भएको यो�यता समेत हा�सल गरेकोले मेरो आ�नै 

जमानीमा प�रयोजना �धतो राखीऋण उपल�ध गराई सहयोग ग�र�दन ुहनु अनरुोधछ। 

१. �यवसायको नाम ....................................................  

२.�यवसाय स� चालन गन� : 

�देश...........िज�ला................गा.पा./न.पा./उप.म.न.पा./म.न.पा.......................वा

ड� नं.................टोल/गाँउ..................घरन�बर..........टे�लफोन 

नं..................मोबाईल नं................... 
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४. �यवसाय स� चालन गन�को ला�ग मैले/हामीले �न�न अनसुारको �ववणह�पेश गरेको 

छु/छौः 

क. नाग�रकताको फोटोकपी 

ख. शैि�क यो�यताको �माण-प� 

ग. ता�लमको �माण-प� 

घ. पूव� अनभुवको �माण-प� 

ङ. फोटो 

च. स� चालन गन� प�रयोजनाको �ववरण 

छ. अ�य 

५.आ�नो एकाघरको प�रवार सद�यको रोजगार�को अव�थासमेत ख�ुने गर� पा�रवा�रक 

�ववरणः 

नाम, थर नाता दजा� काम गन� सं�थाको नाम कै�फयत 

     

     

     

     

     

     

     

6. आ�नो वा आ�नो प�रवारको नाममा रहेको चल अचल स�पि�को �ववरणः (सहकार� 

सं�थाको ऋण लगानी नी�त अनसुार गन�)  

नाम नाता घर ज�गाको 

�क�ा नं. 

िज�ला न.पा./गा.पा. वा.नं. �े�फल सगोल वा 

अंशव�डा 

कै�फयत 

         

         

         

7. शत� स�ुवधाः 

१.उ�लेिखत ऋण................................................काय�मा �योग गन�छु। 

२.ऋणमा सहकार�ले तोकेको समय तोकेको दरमा �याजतथासाँवा �तन�छु।  

३. म��ालयले तोकेको कोषको ऋणको शत� मा� मंजरु छु। 



22 

 

४. मैले �लएको ऋण तो�कएको समयमा नबझुाएमा मेरो �यवसायको दता� र� गन�,मेरा 

शैि�क वा �यवसा�यक �माण-प�ह� जफत गन�, मैले पाउनपुन�/मेरो भागमापन� पैतकृ 

वा आफूले आज�न गरेको स�पि� रो�ा गन�, कालोसूचीमा रा�,े उ�मेदवार व� नपाउने, 

मतदानमा भाग �लन नपाउने लगायत रा�यले �दान गन� स�ुवधा समेतबाट वि� चत गर� 

�च�लत कानून बमोिजम कारबाह� भएमा मेरो म� जरु� छ। 

५. जनुसकैु स�पि�मा �वतः प�हलो दाबी सजृना हनुे र मैले पाउने रकम ते�ो प�बाट 

असलु उपर गर� �लएमा सहम�त छ तथा मेरो �यि�गत जमानीमा समेत म� जरु� छ। 

७. बीमा र �याज स�ब�धमा मेरो सहम�त छ। 

मैले पेश गरेको उपरो� �ववरण झटुा ठहरेमा मलाई �च�लत कानून वमोिजमकारबाह� 

गरेमा मेरो म� जरु� छ भनी मा�थ उ�लेिखत ऋण�ा� गन�को ला�ग यो मागफाराम पेश 

गरेको छु। 

 

�नवेदक 

 

नाम थरः 

 

द�तखतः 

 

 


