 सहकायी बनेको के हो ?
ु
 सदस्महरुको सॊ मक्त
स्वामभत्व य प्रजातान्त्रिक मनमरिणफाट सञ्चामरत व्मवसामभापफत आफ्ना
साझा आमथफक, साभान्त्जक, साॊस्कृमतक तथा वातावयणीम आवश्मकता एवॊ आकाॊऺाहरु ऩूया गनफ
स्वेन्त्छछक रुऩभा एकजुट हुने व्मन्त्तिहरुको स्वामक्त सॊ गठन नै सहकायी हो ।

 सहकायीका भूल्महरु के-के हुन ् ?
 आधाय भूल्महरु् स्वाफरम्वन, स्वउियदायमत्व, रोकतरि, सभानता, सभता य ऐतमफद्धता ।
 नैमतक भूल्महरु् इभान, खुराऩन, साभान्त्जक उियदायमत्व य अकाफको ख्मार ।

 सहकायीका भारमताहरु के-के हुन ् ?
(क) नापाभा सहबागी नहुने् अकाफको श्रभ वा अकाफरे मतये को अमतरयक्त भूल्मभा राब नमरने
।
(ख) उऩकायको बय नऩनन् अरुको कल्माणको आस नगनन ।
(ग)

गैय सदस्मसॉग कायोफाय नगनन् सहकायी सॊ स्थारे व्मावसायमक सेवा सदस्मभा सीमभत
याख्ने।

(घ)

गैय सदस्मराई सेवा ददने् सदस्मको आमथफक पाइदासॉग असम्फन्त्रधत से वाहरु अथाफत ्
गैय व्मवसायमक सेवा गैय सदस्मराई ददने ।

(ङ) सकायात्भक कामफ गनन् रै यिक तथा अरम कुनै ऩमन आधायभा बेदबाव नगयी सभान
सहबामगताको आदर्फभा काभ गनन । साभान्त्जक सीभारतीकयणभा ऩये का सदस्मराई
अगामड ल्माउन सकायात्भक ऩहर गनन ।

 सहकायीका सात अरतयाफयिम मसद्धारतहरु के-के हुन ् ?
 ऐन्त्छछक तथा खुल्रा सदस्मता
 सदस्मको रोकतान्त्रिक मनमरिण
 सदस्मको आमथफक सहबामगता
 स्वामिता तथा स्वतरिता
 न्त्र्ऺा, तामरभ य सूचना
 सहकायी सॊ स्थाहरुका फीच सहमोग
 सभुदामप्रमतको सयोकाय



ॉ सम्फन्त्रधत मनमाभक मनकाम कुन-कुन हुन ् <
सहकायी ऺेिसग
 सॊ घ - बूमभ व्मवस्था, सहकायी तथा गरयफी मनवायण भरिारम य सहकायी यवबाग,
 प्रदे र् - बूमभ व्मवस्था, कृयि तथा सहकायी भरिारम य सहकायी यवबाग वा भहार्ाखा,
 स्थानीम तह - भहानगयऩामरका, उऩभहानगयऩमरका, नगयऩामरका य गाउॉऩामरका ।

 कस्ता व्मन्त्क्त सहकायी सॊ स्थाको सदस्म फन्न सतदछन <
 सहकायी सॊ स्थाको कामफऺि
े मबि फसोफास गयी यहे का सोह्र विफ उभेय ऩूया गये का नेऩारी
नागरयकहरु,
 नेऩार सयकाय, प्रदे र् सयकायका मनकामहरू, स्थानीम तहका साथै सॊ स्थाको कामफऺेिमबिका
सहकायी यवद्यारम य साभुदायमक यवद्यारम, गुठी, स्थानीम तरफ, स्थानीम तहभा गठन बएका
गैय नापाभूरक सॊ स्था, उत्ऩादन य सेवाभूरक सङ्घ सॊ स्था, उऩबोक्ता सभूहहरू ।

 सॊ स्थाभा र्ेमय सदस्म य सञ्चारक फीच के पयक छ <
 सदस्म बन्नारे सहकायी सॊ स्थाफाट उऩरब्ध हुने सेवा उऩमोग गनन गयी सॊ स्थाफाट रागू
गरयएका र्तफ तथा फरदे जहरु ऩारना गनन गयी सॊ स्थाभा र्ेमय रगानीसभेत गये य सदस्मता
प्राप्त गये को व्मन्त्क्त हुन बने मस्ता सदस्महरु भध्मेफाट सहकायी ऐन, २०७४ को दपा ४१
फभोन्त्जभ मनवाफन्त्चत हुने व्मन्त्क्तहरु सञ्चारक हुन ् ।


कुनै सहकायी सॊस्था वा सॊघको र्ेमय सदस्म फने ऩश्चात कुन-कुन यविमभा ध्मान
ऩुर्माउनु ऩदफछ <
 सॊ स्थारे सभमभा नै साधायण सबा गये को छ/छै न <
 सफै सदस्मराई सभान व्मवहाय गये को छ/छै न <
 ऋण रगानी कुन-कुन ऺेिभा गये को छ <
 ऋण रगानीभा ब्माजदय कमत छ <
 मनमाभक मनकामरे सरदबफ ब्माजदय कमत तोकेको छ <
 ऋण रगानीभा सदस्म य सञ्चारकराई मरने ब्माजदय पयक छ यक सभान छ <
ॉ ीकृत_ त्मसभा
 ऋण रगानीफाट प्राप्त हुने ब्माज सभम सीभामबि नफुझाउॉदा साॉवाभा जोडे य -ऩूज
ऩमन ब्माज मरएको छ यक <
 यवबागरे रागू गये को सहकायी तथा गरयफी सम्वरधी व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारी
COPOMIS_ भा आफद्ध बएको छ/छै न <

-

 प्रचमरत सहकायी कानून तथा सॊ स्थाको यवमनमभ फभोन्त्जभ सॊ स्थारे काभ गये को छ/छै न <

 सहकायी सॊ स्थाको कोि बन्नारे के फुन्त्झरछ <



सहकायी सॊ स्थाभा आफद्ध सदस्म एवॊ सभुदामको यहत प्रवधफन तथा उन्नमनको रामग

व्मवस्था

गरयएका यवमबन्न प्रकायका कोिहरुराई नै सहकायी सॊ स्थाको कोि बमनरछ ।

 राबाॊर् बनेको के हो ?



ॉ ी रगानी गये फाऩत वायिफक रुऩभा सॊ स्थाफाट प्राप्त गनन
र्ेमय सदस्मरे सहकायी सॊ स्थाभा ऩूज
प्रमतपर नै राबाॊर् हो ।

 साधायण सबा बनेको के हो, कयहरे सम्ऩन्न गनन य कहाॉ प्रमतवेदन गनन <
 साधायण सबा बन्नारे सॊ स्थाका र्ेमय सदस्महरुको उऩन्त्स्थमतभा हुने वायिफक मनममभत सबाराई
फुन्त्झरछ । सहकायी ऐन, २०७४ को दपा ३९ अनुसाय साधायण सबा आमथफक विफ सभाप्त
बएको मभमतरे ६ भयहनामबि सम्ऩन्न गनुऩ
फ दफछ । मो सॊ स्थाको सवोछच अॊ ग हो । मसरे
सञ्चारक समभमत य रे खा सुऩरयवेऺण समभमतको मनवाफचन गनन य सॊ स्था सञ्चारनको रामग
आवश्मक सम्ऩूणफ नीमतगत मनणफमहरु गनन गदफछ ।
 साधायण सबाको प्रमतवेदन १५ ददनमबि आआफ्नो मनमभनकायी मनकामभा ऩेर् गनुफ ऩदफछ ।

 रेखा सुऩरयवेऺण समभमत बनेको के हो < मसरे के के काभ गदफछ <



सहकायी ऐन, २०७४ को दपा ४८ फभोन्त्जभ साधायण सबाफाट मनवाफन्त्चत समभमत नै रे खा
सुऩरयवेऺण समभमत हो । प्रत्मेक चौभामसकभा सहकायी सॊ स्थाको आरतरयक रे खाऩयीऺण गनन,
यविीम तथा आमथफक कायोफायको मनयीऺण तथा भूल्माङ्कन गनन, सञ्चारक समभमतको काभ
कायवाहीको मनममभत सुऩरयवेऺण गनन य आवश्मक सुझाव ददने तथा आफ्नो प्रमतवेदन
साधायण सबाभा ऩेर् गनन काभ गदफछ ।



सहकायी सॊ स्था वा सॊघराई यविमगत आधायभा कसयी वगीकयण गरयएको छ <
 उत्ऩादक सॊ स्था वा सॊ घ
 उऩबोक्ता सॊ स्था वा सॊ घ
 श्रमभक सॊ स्था वा सॊ घ
 यविीम सॊ स्था वा सॊ घ
 फहुउद्देश्मीम सॊ स्था वा सॊ घ

 दोहोयो सदस्मता के हो <



कुनै एक व्मन्त्क्त एक स्थानीम तहको एकै प्रकृमतको एकबरदा फढी सहकायी सॊ स्थाभा सदस्म
फन्नु नै दोहोयो सदस्मता हो । सहकायी ऐन, २०७४ को दपा ३२ भा व्मवस्था गरयए
अनुसाय दोहोयो सदस्मता मरनु दण्डनीम कामफ हो ।

 गैय—सदस्म कायोफाय बनेको के हो ?
 सहकायी सॊ स्थारे र्ेमय सदस्म फाहे क अरम व्मन्त्क्तसॉग गये को कायोफाय नै गैय—सदस्म
कायोफाय हो य प्रचमरत सहकायी कानूनभा मस्तो कायोफाय गनफ फरदे ज गरयएको छ ।


सॊ स्थाको भुख्म कायोफाय बनेको के हो <
 सहकायी ऐन, २०७४ को दपा २ को खण्ड (ज) भा उल्रे ख बए अनुसाय सहकायी
सॊ स्थाहरुरे कायोफाय गनफ अनुभमत मरएको भुख्म—भुख्म यविम वा ऺेि सॊ स्थाको भुख्म
कायोफाय हो ।

 सरदबफ ब्माजदय के हो य हार कमत छ ?
 सरदबफ ब्माजदय सदस्मरे सहकायी सॊ स्थाफाट ऋण मरए ऩमछ मतनुफ फुझाउनु ऩनन अमधकतभ
ब्माजदयको सीभा हो । मभमत २०७७।०७।१५ गते देन्त्ख १४.७५ प्रमतर्त मनधाफयण गयी
रागू गरयएको छ ।

 सेवा र्ुल्क के हो य हार कमत छ ?
 सहकायी सॊ स्थारे ऋण रगानी गदाफ प्रर्ासमनक खचफ फाऩत मरन सतने र्ुल्क नै सेवा र्ुल्क
हो । यवबागरे मभमत २०७७।१०।१ दे न्त्ख रागू हुने गयी फचत तथा ऋणको कायोफाय
गनन सहकायी सॊ स्थाको रामग १ प्रमतर्त य साभूयहक जभानतभा रघुयवि कायोफाय गनन
सहकायी सॊ स्थाको हकभा १.५ प्रमतर्त सेवा र्ुल्क तोकेको छ ।

 एकीकयण बनेको के हो <
 सहकायी ऐन, २०७४ को दपा ८७ को उऩदपा (१) अनुसाय दुई वा दुईबरदा फढी
सहकायी सॊ घसॊ स्थाहरु एक आऩसभा गामबएय एकै साॊगठमनक एकाई फनाउने कामफराई
एकीकयण बमनरछ । एकीकयणभा सायवक सॊ स्थाका सदस्महरु स्वत् नमाॉ सदस्म फन्ने य
सम्ऩन्त्ि य दायमत्वसभेत एकीकृत हुरछ ।

 सदस्म केररीमता सूचकाङ्क (MCI) बनेको के हो <
 सहकायी सॊ घसॊ स्थाहरुरे गनन हये क यिमाकराऩ य त्मसफाट प्राप्त हुने राब आफ्ना
सदस्महरुराई केररभा याखी मनजहरुको यहत हुने गयी गनुऩ
फ नन भारमता नै सदस्म केररीमता

हो । सॊ स्थाभा मस यविमको कामाफरवमन अवस्थाको भाऩन गनफ सॊ स्थाऩकीम सयोकाय,
सॊ यऺकीम फरधन य सञ्चारकीम सयिमता जस्ता सूचकाॊकहरु तम गरयएका छन् य ती
सूचकहरुको सूचीराई सदस्म केररीमता सूचकाङ्क बमनरछ ।

 ऩल्सफ बनेको के हो <
ॉ ी, ऋण, सम्ऩन्त्ि, दायमत्व जस्ता जोन्त्खभ
 ऩल्सफ बनेको सहकायी सॊ स्थाहरुको रगानीभा यहेको ऩूज
ऺेि भाऩन गनन सूचकहरुको एकीकृत रुऩ हो । यवश्वब्माऩी रुऩभा मस कामफका रामग धेयै
प्रकायका सूचकहरु प्रमोग गरयने बएताऩमन हार सहकायी यवबागरे १४ वटा सूचकहरुको
आधायभा भूल्माङ्कन गनन गये को छ ।

 ऩल्सफ (PEARLS) को यवस्तारयत रुऩ के हो <
 P = Protection Indicators (सुयऺणसॉग सम्फन्त्रधत सूचकहरू), E = Effective Financial
Structure (प्रबावकायी यविीम सॊ यचना), A = Assets Quality (सम्ऩन्त्िको गुणस्तय), R = Rate of
Return and Cost (प्रमतपर य खचफको दय), L = Liquidity (तयरता) य S=Sign of Growth (वृयद्ध
सॊ केतका सूचक) हो ।

 सहकायी सॊ स्थाहरुरे के - कस्ता अनुदान ऩाउने व्मवस्था छ <
 सहकायी सॊ स्थाहरुरे सहकायी यवबागफाट वायिफक स्वीकृत कामफिभको ऩरयमधमबि यहे य
ॉ ीगत अनुदान, कामफिभ अनुदान य फीउ ऩूॉजी अनुदान ऩाउने व्मवस्था छ ।
ऩूज
ॉ ीगत अनुदान् सॊ स्थाहरुको ऩूज
ॉ ी वृयद्ध हुने खारका न्त्स्थय सम्ऩमत तथा ऩूवाफधायहरुको
 ऩूज
ॉ ीगत अनुदान हो । मस प्रकायको अनुदान फचत तथा
फरदोफस्त गनफराई ददइने अनुदान ऩूज
ऋणको भूख्म कायोफाय गनन सॊ स्थाफाहे क अरम सॊ स्थाहरुको आमोजनाराई भूल्माङ्कन गये य
ॉ ीगत अनुदान ददइरछ ।
साझेदायीभा काभ गनफका रामग ऩूज
 कामफिभ अनुदान् सहकायी सॊ घहरुराई सहकायी ऺेिको प्रवधफन तथा सभग्र यवकासका
कामफिभहरु सञ्चारन गनफका रामग साझेदायीभा आधारयत बई वायिफक रुऩभा प्राथमभकताका
कामफिभहरु कामाफरवनका गनफ कामफिभ अनुदान प्रदान गरयरछ ।
ॉ ी अनुदान् सीभारतकृत सभुदाम, श्रमभक, बूमभहीन कृिकहरु सन्त्म्भमरत सहकायी
 फीउ ऩूज
सॊ स्थारे आफ्ना सदस्महरुराई साभूयहक वा व्मन्त्िगत रुऩभा वस्तु वा से वा उत्ऩादन गयी
ॉ ी अनुदान हो ।
स्वयोजगायीको अवसय ददराउने आमोजनाराई प्रदान गरयने अनुदान फीउ ऩूज

ॉ ीको रुऩभा ययहयहने हुनऩु छफ
मस प्रकायको अनुदान सहकायी सॊ स्थाभा नभामसने गयी फीउ ऩूज
।

 सम्ऩन्त्ि र्ुद्धीकयण बनेको के हो ?
 अवैधामनक तथा गैयकानूनी यिमाकराऩ य भाध्मभफाट गरयएको आम आजफन य सम्ऩन्त्िराई
यवमबन्न भाध्मभफाट वैधामनक फनाउने कामफ सम्ऩन्त्ि र्ुद्धीकयण हो ।

 सम्ऩन्त्ि र्ुद्धीकयण मनवायण बनेको के हो ?
 अवैधामनक तथा गैयकानूनी यिमाकराऩ य भाध्मभफाट गरयएको आम आजफन य सम्ऩन्त्िराई
यवमबन्न भाध्मभफाट वैधामनक फनाउने कामफराई मनमरिण, मनरुत्सायहन, छानयवन तथा दण्ड गनन
कामफ सम्ऩन्त्ि र्ुद्धीकयण मनवायण हो ।

 कामाफरवमन अमधकायी बनेको के हो ?
 सम्ऩन्त्ि र्ुयद्धकयण मनवायण सम्फरधी सहकायी सॊ घ सॊ स्थाराई जायी गरयएको मनदन र्न, २०७४
को दपा २४ फभोन्त्जभ सम्फन्त्रधत सहकायी सॊ स्था वा सॊ घको तपफफाट सभरवम, अनुगभन,
प्रमतवेदन तथा सम्ऩन्त्ि र्ुद्धीकयण मनवायण सम्फरधी सम्ऩकफ यवरदुको रुऩभा कामफ गनन गयी
तोयकएको व्मन्त्क्त कामाफरवमन अमधकायी (Compliance Officer) हो ।

 र्ॊकास्ऩद कायोफाय (Suspicious Transaction) बनेको के हो <
 सम्ऩन्त्ि र्ुद्धीकयण मनवायण सम्फरधी सहकायी सॊ घ सॊ स्थाराई जायी गरयएको मनदन र्न, २०७४
को दपा २० फभोन्त्जभको न्त्चि फुझ्दो आधाय य कायण फाहे कको कायोफाय र्ॊकास्ऩद
कायोफाय हो ।

 सीभा कायोफाय (Threshold Transaction) बनेको के हो <
 सम्ऩन्त्ि र्ुद्धीकयण मनवायण सम्फरधी सहकायी सॊ घ सॊ स्थाराई जायी गरयएको मनदन र्न, २०७४
को दपा १९ फभोन्त्जभ न्त्चि फुझ्दो आधाय य कायणफाहे क एकै ऩटक वा ऩटक गयी दै मनक
रु. १० राख वा सो बरदा फढी बएको जुनसुकै यकमसभको कायोफाय सीभा कायोफाय हो ।

 असाभारम कायोफाय बनेको के हो <
 सम्ऩन्त्ि र्ुद्धीकयण मनवायण सम्फरधी सहकायी सॊ घ सॊ स्थाराई जायी गरयएको मनदन र्न, २०७४
को दपा १४ फभोन्त्जभ न्त्चि फुझ्दो आधाय य कायण फाहे क वायिफक रु. ३० राखबरदा फढी
जुनसुकै यकमसभको कायोफाय असाभारम कायोफाय हो ।

 यविीम जानकायी एकाइ (Financial Information Unit/ FIU) बनेको के हो <



सम्ऩन्त्ि र्ुद्धीकयण मनवायण सम्फरधी ऐन, २०६४ को दपा ९ फभोन्त्जभको कामफ गनन गयी
नेऩार याि फैंकरे तोकेको एकाइ नै यविीम जानकायी एकाइ हो य मस एकाइरे यविीम
कायोफाय गनन सफै मनकामरे ऩठाउने असाभारम कायोफाय प्रमतवेदन, र्ॊकास्ऩद कायोफाय
प्रमतवेदन (STR) तथा सीभा कायोफाय प्रमतवेदन (TTR) जस्ता यववयणहरुको सूचना सॊ करन तथा
प्रमतवेदन गनन काभ गदफछ ।

 सदस्म ऩयहचान (Know Your Member/ KYM) बनेको के हो ?



सम्ऩन्त्ि र्ुद्धीकयण मनवायण सम्फरधी सहकायी सॊ घ सॊ स्थाराई जायी गरयएको मनदन र्न, २०७४
को दपा ३ फभोन्त्जभ सहकायी सॊ स्थारे आफ्ना सदस्महरुको ऩयहचान सम्फरधभा सॊ करन
गये को यववयण सदस्म ऩयहचान (KYM) हो ।

 सम्ऩन्त्ि र्ुद्धीकयण मनवायण सम्फरधी सहकायी सॊ घ सॊ स्थाराई जायी गरयएको मनदन र्न,

२०७४ फभोन्त्जभको प्रमतवेदन कयहरे कयहरे यविीम जानकायी एकाइ तथा मनमाभक
मनकामभा ऩठाउनु ऩछफ <

प्रमतवेदनका प्रकाय


सीभा

कायोफाय

यविीम जानकायी एकाइभा ऩठाउनु ऩनन अवमध
प्रमतवेदन



कायोफाय बएको १५ ददन मबि

र्ॊकास्ऩद कायोफाय सम्फरधी प्रमतवेदन



कायोफाय बएको ३ ददन मबि



वायिफक रु. ५ कयोड सम्भको आमथफक

(Threshold

सम्फरधी

Transaction

Report/TTR)


(Suspicious Transaction Report/
STR)


सम्ऩन्त्ि

र्ुद्धीकयण

मनवायणको

सम्फरधभा मनमाभक मनकामभा ऩठाउनु

कायोफाय हुने सॊ स्थाको हकभा वायिफक

ऩनन मनममभत प्रमतवेदन

रुऩभा य


वायिफक रु. ५ कयोडबरदा फढी आमथफक
कायोफाय

हुने

चौभामसक रुऩभा ।

सॊ स्थाको

हकभा

