शहीदनगर नगरपालिकाको सहकारी सं स्था सम्बन्धी कार्यविलध २०७७
ूँ ी, प्रविलध तथा प्रलतभािाई स्िाबिम्बन र
प्रस्तािनााः सहकारी मूल्र्, मान्र्ता र लसद्धान्त अनुरूप नगरस्तरमा छररएर रहेको पूज
पारस्पररकताका आधारमा एकीकृत गदै सदस्र्हरूको आलथयक, सामाजजक तथा साूँस्कृलतक उन्नर्न गनय, समुदार्मा आधाररत,
सदस्र् केजन्ित, िोकताजन्िक, स्िार्त्त र सुशालसत सं गठनको रूपमा सहकारी सं स्थाहरूको प्रिद्धयन गनय, सहकारी खेती, उद्योग,
िस्तु तथा सेिा व्र्िसार्का माध्र्मबाट सामाजजक न्र्ार्का आधारमा आत्मलनभयर, तीब्र एिं ददगो रुपमा स्थानीर् अथयतन्ििाई
सुदृढ तुल्र्ाउन सहकारी सं घ सं स्थाहरुको दताय, सञ्चािन एिम् लनर्मन सम्बन्धी व्र्िस्था गनय आिश्र्क भएकोिे,
स्थानीर् सरकार सं चािन ऐन,२०७४ को दफा १०२ उपदफा २ अनुसार र्ो कार्यविलध नगरकार्यपालिकाबाट पाररत
गररएको हो ।
पररच्छे द - १
प्रारजम्भक
१.

सं जिप्त नाम र प्रारम्भ :(१) र्स कार्यविलधको नाम “शहीदनगर नगरपालिकाको सहकारी सं स्था सम्बन्धी कार्यविलध,
२०७७” रहे को छ ।
(२) र्ो कार्यविलध

२.

तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

पररभाषा: विषर् िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा र्स कार्यविलधमा,–
(क) “कसूर” भन्नािे दफा ७९ बमोजजमको कसूर सम्झनुपछय ।
(ख) “तोवकएको” िा “तोवकए बमोजजम” भन्नािे र्स कार्यविलध अन्तगयत बनेको विलनर्ममा तोवकएको िा
तोवकए बमोजजम सम्झनुपछय ।
ु , धमयपि
ु ी, बाबु, आमा, सौतेनी आमा
(ग) “पररिार” भन्नािे सदस्र्को पलत िा पत्नी, छोरा, बुहारी, छोरी, धमयपि
र आफूिे पािन पोषण गनुय पने दाजु, भाउजु,भाइ, बुहारी र दददी, बवहनी सम्झनुपछय।
तर सो शब्दिे अं शबण्डा गरीिा मानो छु विई आ-आफ्नो पेशा व्र्िसार् गरी बसेको पररिारको
सदस्र्िाई जनाउने छै न ।
(घ) “बचत” भन्नािे सदस्र्िे सहकारी सं स्थामा जम्मा गरे को रकम सम्झनुपछय ।
(ङ) “मन्िािर्” भन्नािे सहकारी सम्बन्धी विषर् हेने सं घीर् मन्िािर् सम्झनुपछय ।
(च) “मुख्र् कारोबार” भन्नािे सं स्थािे सं चािन गरे को व्र्िसावर्क विर्ाकिापहरुमा पलछल्िो आलथयक
िषयसम्ममा पररचालित बचतको दावर्त्ि र पलछल्िो आलथयक िषयको सदस्र्तफयको खररद िा लबिी
कारोिारमा कम्तीमा तीस प्रलतशतभन्दा बढी वहस्सा भएको कारोिार सम्झनुपछय ।
(छ) “रजजष्ट्रार” भन्नािे सं घको रजजष्ट्रार सम्झनु पछय ।
(ज) “िेखा सुपरीिेिण सलमलत” भन्नािे दफा ३७ बमोजजमको िेखा सुपरीिेिण सलमलत सम्झनुपछय ।
(झ) “विलनर्म” भन्नािे सम्बजन्धत सहकारी सं स्थाको दफा १७ बमोजजम बनाएको विलनर्म सम्झनुपछय ।
(ञ) “विभाग” भन्नािे सं घको सहकारी विभाग सम्झनुपछय र सो शब्दिे मन्िािर्िे सहकारी लनर्मन गनय
तोकेको महाशाखा समेतिाई जनाउूँछ।
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(ट) “शेर्र” भन्नािे सहकारी सं स्थाको शेर्र पूजीको अं श सम्झनुपछय ।
(ठ) “सञ्चािक” भन्नािे सलमलतको सदस्र् सम्झनुपछय र सो शब्दिे सलमलतको अध्र्ि, उपाध्र्ि, सजचि र
कोषाध्र्ि समेतिाई जनाउूँछ ।

(ड) “सदस्र्” भन्नािे सहकारी सस्थाको सदस्र्ता प्रापत गरे का व्र्जि सम्झनुपछय।
(ढ) “सलमलत” भन्नािे

दफा ३० को उपदफा (१) बमोजजमको सञ्चािक सलमलत सम्झनुपछय ।

(ण) “सहकारी मूल्र्” भन्नािे स्िाििम्िन, स्ि–उत्तरदावर्त्ि, िोकतन्ि, समानता, समता, ऐक्र्िद्धता, इमान्दारी,
खुिापन, सामाजजक उत्तरदावर्त्ि तथा अरुको हेरचाह िगार्त अन्तरायवष्ट्रर्

मान्र्ता प्रापत

सहकारी सम्बन्धी मूल्र् सम्झनुपछय ।
(त) “सं स्थाको व्र्िसार्” भन्नािे विलनर्ममा व्र्िस्था भए बमोजजम सञ्चालित व्र्िसावर्क विर्ाकिाप
सम्झनुपछय ।
(थ) “सहकारी लसद्धान्त” भन्नािे स्िैजच्छक तथाखुिा सदस्र्ता, सदस्र्द्वारा िोकताजन्िक लनर्न्िण, सदस्र्को
आलथयक सहभागीता, स्िार्त्तता र स्ितन्िता, जशिा, तािीम र सूचना, सहकारी-सहकारी बीच
पारस्पररक सहर्ोग र समुदार्प्रलतको चासो िगार्त अन्तरायवष्ट्रर् मान्र्ता प्रापत सहकारी सम्बन्धी
लसद्धान्त सम्झनुपछय ।
(द) "सं स्था" भन्नािे दफा ३ बमोजजम गठन भई दफा ६ बमोजजम दताय भएको विषर्गत िा बहुउद्देश्र्ीर्
सहकारी सं स्था सम्झनु पछय ।
(ध) “साधारण सभा” भन्नािे सहकारी सं स्थाको साधारण सभा सम्झनुपछय ।
ूँ ी कोष” भन्नािे शेर्र पूज
ूँ ी र जगेडा कोष सम्झनुपछय ।
(न) “प्राथलमक पूज
(प) "दताय गने अलधकारी" भन्नािे दफा ६९ बमोजजमको दताय गने अलधकारी सम्झनुपदयछ ।
पररच्छे द–२
सहकारी सं स्थाको गठन तथा दताय
३.

सं स्थाको गठन : (१) कम्तीीमा तीस जना नेपािी नागररकहरु आपसमा

लमिीी विषर्गत िा िहुउद्देश्र्ीर्

सहकारी सं स्था गठन गनय सक्नेछन् ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेजखएको भएतापलन श्रलमक, र्ुिा िगार्तिे आफ्नो श्रम िा सीपमा
आधाररत भइ व्र्िसार् गने सहकारी सं स्थाको हकमा पन्रजना नेपािी नागररकहरु भए पलन सं स्था गठन गनय
सक्नेछन् ।
(३) र्स दफामा अन्र्ि जुनसुकै कुरा िेजखएको भए तापलन नेपाि सरकार, प्रदे श सरकार, स्थानीर् तह िा
त्र्स्ता सरकार िा तहको अनुदान िा स्िालमत्िमा सं चालित विद्यािर्, विश्वविद्यािर् िा सं गदठत सं स्थाबाट पाररश्रलमक
पाउने पदमा िहाि रहेका कम्तीमा एकसर् जना कमयचारी, जशिक िा प्राध्र्ापकहरुिे आपसमा लमिी प्रचलित
कानून बमोजजम दताय भएको आफ्नो पेशागत सं गठनका आधारमा सदस्र्ता, प्रलतलनलधत्ि र सेिा सं चािनमा तोवकए
बमोजजमका शतय बन्दे जहरु पािना गने गरी सं स्था गठन गनय सक्नेछन् ।
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तर एकसर् जनाभन्दा कम सं ख्र्ा रहेको एउटै कार्ायिर्का कम्तीमा तीसजना कमयचारी, जशिक िा
प्राध्र्ापकहरुिे आपसमा लमिी सदस्र्ता, प्रलतलनलधत्ि र सेिा सं चािनमा तोवकए बमोजजमका शतय बन्दे जहरु पािना
गने गरी सं स्था गठन गनय सक्नेछन् ।
(४)

र्स दफा बमोजजम सं स्था गठन गदाय एक पररिार एक सदस्र्का दरिे उपदफा (१) िा (२) मा

उजल्िजखत सं ख्र्ा पुगेको हुनपु ने छ ।
तर सं स्था दताय भइसकेपलछ एकै पररिारका एकभन्दा बढी व्र्जििेसो सं स्थाको सदस्र्ता लिन बाधापने
छै न ।

४.

दताय नगरी सहकारी सस्था सं चािन गनय नहुन:े कसै िे पलन

५.

दतायको िालग दरखास्त ददनु पने :(१) र्स कार्यविलध

तथा सञ्चािन गनय हुूँदैन।

र्स कार्यविलध बमोजजम दताय नगरी सहकारी स्थापना

बमोजजम गठन भएका सहकारी सं स्थािे दतायकािालग दताय गने

अलधकारी समि अनुसूची-१ को ढाूँचामा दरखास्त ददनुपनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजमका दरखास्त साथ दे हार् बमोजजमका कागजातहरू सं िग्न गनुय पनेछ :–

६.

(क)

सहकारी सं स्थाको प्रस्तावित विलनर्म,

(ख)

सहकारी सं स्था सञ्चािनको सम्भाब्र्ता अध्र्र्न प्रलतिेदन,

(ग)

सदस्र्िे लिन स्िीकार गरे को शेर्र सं ख्र्ा र शेर्र रकमको वििरण ।

दताय गनुय पने :(१) दफा ५ को उपदफा (१) बमोजजम प्रापत दरखास्त

सवहतको कागजातहरु

छानविन गदाय

दे हार् बमोजजम भएको पाइएमा दताय गने अलधकारीिे दरखास्त परे को लमलतिे तीस ददनलभि त्र्स्तो सहकारी सं स्था
दताय गरी अनुसूची-२ को ढाूँचामा दताय प्रमाणपि ददनु पनेछ :–
(क) दरखास्त साथ पेश भएको विलनर्म र्ो कार्यविलध तथा र्स कार्यविलध अन्तगयत बनेको लनर्म बमोजजम
रहेको,
(ख) प्रस्तावित सहकारी सं स्था सहकारी मूल्र्,

मान्र्ता र लसद्धान्त अनुरुप सञ्चािन हुन सक्ने आधार

रहेको,
(ग) सहकारी सं स्था समुदार्मा आधाररत एिम् सदस्र् केजन्ित भई सं चािन र लनर्न्िण हुन सक्ने स्पष्ट
आधार रहे को ।
(2) उपदफा (१) बमोजजम छानविन गदाय प्रस्तावित सहकारी सं स्थाको विलनर्मको कुनै कुरामा सं शोधन
गनुप
य ने दे जखएमा दताय गने अलधकीारीिे त्र्स्तो सं शोधन गनुप
य ने व्र्होरा खुिाई दरखास्त प्रापत भएको लमलतिे पन्र
ददनलभि लनिेदकिाई सूचना गनुय पनेछ ।
(3) र्स कार्यविलधमा अन्र्ि जुनसुकै कुरा िेजखएको भएतापलन र्ो कार्यविलध प्रारम्भ हुूँदाका बखत दताय
भई सञ्चािनमा रहेका शहीदनगर नगरपालिका लभि कार्यिेि कार्म गररएका

सहकारी सं स्था र्सै कार्यविलध

बमोजजम दताय भएको मालनने छ ।
(४) र्स दफा बमोजजम सहकारी सं स्था दताय गदाय दताय गने अलधकारीिे त्र्स्तो सहकारी सं स्थािे पािना
गनुय पने गरी कुनै शतय तोक्न सक्नेछ ।
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(५) उपदफा (४) बमोजजम शतय तोवकएकोमा सोको पािना गनुय सम्बजन्धत सहकारी सं स्थाको कतयव्र्
हुनेछ।
७.

दताय गनय अस्िीकार गनय सक्ने :(१) दफा ६ को उपदफा (१) मा उजल्िजखत अिस्था नभएमा, सोही दफा बमोजजम
विलनर्म सं शोधनको िालग सूचना ददएको अबलध लभि लनिेदकिे सं शोधन गनय अस्िीकार गरे मा त्र्स्तो सूचना पाएको
लमलतिे तीस ददनलभि लबलनर्म सं शोधन नगरे मा िा सूचनामा उल्िेख भए बमोजजम हुने गरी लबलनर्म

सं शोधन

नगरे मा दताय गने अलधकारीिे त्र्स्तो सहकारी सं स्था दताय गनय अस्िीकार गनय सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजम सहकारी सं स्था दताय गनय अस्िीकार गरे कोमा दताय गने अलधकारीिे कारण
खुिाई तीन ददन लभि सोको जानकारी सम्बजन्धत लनिेदकहरूिाई ददनु पनेछ ।
८.

सहकारी सं स्था सं गदठत सं स्था हुन:े (१) सहकारी सं स्था अविजच्छन्न उत्तरालधकारिािा एक स्िशालसत र सङ्गदठत
सं स्था हुनेछ ।
(२) सहकारी सं स्थाको काम कारबाहीको िालग एउटा छु िै छाप हुनेछ ।
(३) सहकारी सं स्थािे र्स कार्यविलधको अधीनमा रही व्र्जि सरह चि अचि सम्पजत्त प्रापत, उपभोग,
वििी िा अन्र् व्र्िस्था गनय सक्नेछ।
(४) सहकारी सं स्थािे व्र्जि सरह आफ्नो नामबाट नालिस उजूर गनय र सो उपर पलन सोही नामबाट
नालिस उजूर िाग्न सक्नेछ।
(५) सहकारी सं स्थािे व्र्जि सरह करार गनय सक्नेछ ।

९.

सहकारी सं स्थाको कार्यिि
े : (१) दताय हुूँदाका बखत सहकारी सं स्थाको कार्य िेि दे हार् बमोजजम हुनेछाः
(क)

बचत तथा ऋणको मुख्र् कारोिार गने सं स्थाको हकमा एक िडा,

(ख)

अन्र् सं स्थाको हकमा एक िडा िा दे हार्का आधारमातीन िडासम्म :

(१)

सदस्र्हरुिीच स्िाबिम्बनको पारस्पाररक अभ्र्ासको िालग आपसी साझा िन्धन (कमन बण्ड),

(२)

व्र्िसावर्क स्तरमा सेिा सं चािन गनय आिश्र्क सदस्र् सं ख्र्ा,

(३)

सं स्था सं चािनमा सदस्र्को सहभालगतामूिक िोकताजन्िक लनर्न्िण कार्म हुने गरी पार्क पने

(२)

उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेजखएको भएतापलन सं स्थािे दताय भई व्र्िसावर्क सेिा प्रारम्भ

स्थान ।

गरे को दुईिषय पलछ दे हार्को आधारमा जोलडएको भौगोलिक िेि कार्म रहने गरी आफ्नो कार्यिेि थप िडाहरूमा
विस्तार गनय सक्नेछ ।
(क) सं स्थाको व्र्िसावर्क विर्ाकिापको विकास िममा सदस्र्ता बढाउन थप कार्य िेि
आिश्र्क परे को,
(ख) सं स्थाको कार्य सं चािनमा सदस्र्को प्रत्र्ि लनर्न्िण कार्म राख्न रचनात्मक उपार्हरु
अििम्बन गररएको,
(ग) बचत तथा ऋणको मुख्र् कारोबार गने सहकारी सं स्थाको हकमा मापदण्ड अनुसार भएको ।
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(३)

उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा िेजखएको भए तापलन सं स्थाको कार्यिेिका िडाहरूमा

व्र्ािसावर्क सेिा सञ्चािन नभएको िा जम्मा कारोबारको तोवकएको रकम िा अनुपातभन्दा कम रकम िा
अनुपातको व्र्ािसावर्क सेिा सञ्चािन भएको दे जखएको खण्डमा दताय गने अलधकारीिे व्र्ािसावर्क सेिा सञ्चािन
भएका िडा माि कार्यिेि कार्म गने गरी विलनर्म सं शोधन गनय लनदे शन ददन सक्नेछ ।
(७)

उपदफा (३) बमोजजम दताय गने अलधकारीिे लनदे शन ददएकोमा सहकारी सं स्थािे एक िषयलभि

विलनर्म सं शोधन गरी आफ्नो कार्यिेि पुनाःलनधायरण गनुप
य नेछ ।
(८)

र्स दफामा अन्र्ि जुनसुकै कुरा िेजखएको भए तापलन सहकारी सं स्थािे स्िेजच्छक रूपमा

जुनसुकै समर् कार्यिेि घटाउने गरी पुनाःलनधायरण गनय विलनर्म सं शोधन गनय सक्नेछ ।
(९)
१०.

कार्यिेि पुनाः लनधायरण सम्बन्धी अन्र् व्र्िस्था तोवकएबमोजजम हुनेछ ।

जानकारी ददनुपने: शहीदनगर नगरपालिकाभन्दा बढी कार्यिेि कार्म राखी दताय भई सञ्चािनमा रहेका सं स्थाहरूिे

शहीदनगर नगरपालिकामा सेिा सञ्चािन गदाय सञ्चालित सेिाको वििरण सवहत दताय गने अलधकारीिाई जानकारी ददनुपनेछ ।
११.

विषर्गत आधारमा िगीकरण: (१)सहकारी सं स्थाको िगीकरण दे हार् बमोजजम हुनेछाः
(क) उत्पादक सं स्थााः कृवष,दुग्ध, जचर्ा,कवफ,उखु,फिफुि र माछापािन विशेषका विषर्गत र अगुिािािी
एिम् उत्पादनको र्ोजना समेतका आधारमा अन्र् उत्पादनमूिक सं स्था;
(ख) उपभोिा सं स्थााः उपभोिा भण्डार, िचत तथा ऋण,उजाय र स्िास््र्

विशेषका विषर्गत र प्राथलमक

आिश्र्कता एिम् सेिाको र्ोजना समेतका आधारमा अन्र् उपभोगजन्र् सं स्था;
(ग) श्रलमक सं स्थााः हस्तकिा,खाद्य पररकार,औद्योलगक उत्पादन,भोजनािर् र श्रम करार विशेषका
विषर्गत र सीप िा श्रमको विशेषता एिम् स्िरोजगारीको र्ोजना समेतका आधारमा अन्र् श्रममा
आधाररत सं स्था;
(घ) बहुउद्देश्र्ीर् सं स्थााः उत्पादन, उपभोग र श्रम िा सीपमा आधाररत स्िरोजगारीका सेिा समेत सञ्चािन
ु ी सं स्था ।
गने अन्र् बहुमख

(२) उपदफा (१) को खण्ड (क),(ख)र (ग) मा उल्िेजखत विषर्मा विजशष्टीकरण, आम प्रचिन र अभ्र्ासको
विकासिम समेतको आधारमा तोवकएबमोजजमका विषर्हरु थप गनय सवकनेछ ।
(३) उपदफा (१)र (२) मा जुनसुकै कुरा िेजखएको भए तापलन उपदफा (१) बमोजजम अन्र् सं स्थाहरु गठन गनय
बाधा पनेछैन ।
१२.

कारोिार, व्र्िसार्, उद्योग िा पररर्ोजना सञ्चािन गनय सक्ने :(१) दफा ६ बमोजजम दताय प्रमाणपि प्रापत गरे
पलछ सं स्थािे आफ्नो उद्देश्र् प्रालप्तका िालग र्स कार्यविलध र विलनर्मको अधीनमा रही आिश्र्क कारोिार,
व्र्िसार्, उद्योग िा पररर्ोजना सञ्चािन गनय सक्नेछ ।
(३) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा िेजखएको भएतापलन सं स्थािे उपदफा (१) बमोजजम कारोिार,
व्र्िसार्, उद्योग िा पररर्ोजना सञ्चािन गनय छु िै सं स्था दताय गनुप
य ने छै न ।
तर त्र्स्तो कारोिार, व्र्िसार्, उद्योग िा पररर्ोजना सञ्चािन गनय प्रचलित कानून बमोजजम

अनुमलतपि, स्िीकृलत िा इजाजतपि लिनु पने रहेछ भने सो बमोजजम अनुमलतपि ,स्िीकृलत िा इजाजतपि
लिएर माि कारोिार, व्र्िसार्, उद्योग िा पररर्ोजना सञ्चािन गनुय पनेछ।
(४) उपदफा (३) बमोजजम सं स्थािे प्रचलित कानून बमोजजम अलधकार पाएको लनकार् िा

अलधकारीबाट अनुमलतपि, स्िीकृलत िा इजाजतपि प्रापत गरे मा पन्र ददनलभि सोको जानकारी दताय गने
अलधकारीिाई ददनु पनेछ ।
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ु
(५) दुई िा दुईभन्दा बढी सं स्थािे सं र्ि
िा साझेदारीमा आफ्नो उत्पादन िा सेिाको
बजारीकरणको िालग र्स कार्यविलधको अधीनमा रही आिश्र्क कारोिार, व्र्िसार्, उद्योग िा पररर्ोजना
सञ्चािन गनय सक्नेछन् ।
(६) उपदफा (५) बमोजजमको कारोिार, व्र्िसार्, उद्योग िा पररर्ोजना सञ्चािन गने सम्बन्धी अन्र्
व्र्बस्था तोवकए बमोजजम हुनेछ ।
१३.

दावर्त्ि सीलमत हुने :(१) सहकारी सं स्थाको कारोबारको सम्बन्धमा सदस्र्को दावर्त्ि लनजिे खररद गरे को िा
खररद गनय स्िीकार गरे को शेर्रको अलधकतम रकमसम्म माि सीलमत रहनेछ ।
(२) सहकारी सं स्थाको नाममा “सहकारी” र नामको अन्त्र्मा “लिलमटे ड” भन्ने शब्द राख्नु पनेछ ।

१४.

सहकारीका मूल्र्, मान्र्ता र लसद्धान्त पािना गनुय पने: सहकारी सं स्थाको गठन तथा सञ्चािन गदाय सहकारीका मूल्र्,
मान्र्ता र लसद्धान्तको पािना गनुय पनेछ ।
पररच्छे द–३
सं स्थाका उद्देश्र् तथा कार्य

१५.

सं स्थाको उद्देश्र् : कार्यिेिमा आधाररत र सदस्र् केजन्ित भई आफ्ना सदस्र्हरूको आलथयक, सामाजजक तथा
साूँस्कृलतक उन्नर्न गनुय सं स्थाको मुख्र् उद्देश्र् हुनेछ ।

१६.

सं स्थाको कार्य : सं स्थाका कार्यहरू दे हार् बमोजजम हुनेछन्:(क) सहकारीका मूल्र्, मान्र्ता र लसद्धान्तहरूको पािना गनेगराउने,
(ख) सदस्र्को वहत प्रिद्धयनगने गरी व्र्ािसावर्क सेिाहरू प्रदान गने,
(ग) सदस्र्िाई जशिा, सूचना र तािीम प्रदान गने ,
(ङ) सं स्थािे गने उत्पादन तथा सेिाको मापदण्ड लनधायरण गरी गुणस्तर सुधार, आलथयक स्थावर्त्ि र जोजखम
व्र्िस्थापनसम्बन्धी कार्य गने,
(च) आन्तररक लनर्न्िण प्रणािी िागू गने,
(छ) सं स्थाको व्र्िसावर्क प्रिद्धयन तथा विकास सम्बन्धी विर्ाकिापहरू सञ्चािन गने,
(ज) मन्िािर्,रजजष्ट्रार, प्रादे जशक रजजष्ट्रार,स्थानीर् तह िादताय गने अलधकारीको लनदे शन पािना गने
गराउने,
(झ) विलनर्ममा उजल्िजखत कार्यहरू गने ।
पररच्छे द–४
विलनर्म तथा आन्तररक कार्यविलध

१७.

विलनर्म बनाउनु पने : (१) सं स्थािे र्ो कार्यविलधको अधीनमा रही आफ्नो कार्य सञ्चािनको िालग विलनर्म बनाउनु
पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजमको विलनर्म दताय गने अलधकारीबाट स्िीकृत भए पलछ िागू हुनेछ ।
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१८.

आन्तररक विलनर्म बनाउन सक्ने :(१) सं स्थािे र्ो कार्यविलध अधीनमा रही आिश्र्कता अनुसार आफ्नो आन्तररक
विलनर्म बनाउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजमको आन्तररक विलनर्म सम्बजन्धत सं स्थाको साधारणसभािे स्िीकृत गरे पलछ
िागू हुनेछ ।

१९.

विलनर्म सं शोधन :(१) सं स्थाको साधारणसभाको कुि सदस्र् सं ख्र्ाको बहुमतबाट विलनर्म सं शोधन हुन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजम सं शोधन भएको विलनर्म दताय गने अलधकारीबाट स्िीकृत भएपलछ िागू
हुनेछ ।
पररच्छे द–५
सदस्र्ता

२०.

सं स्थाको सदस्र्ता: (१) अठार िषय उमेर पूरा गरे का दे हार् बमोजजमका नेपािी नागररकहरु सं स्थाको सदस्र् हुन
सक्नेछन्ाः
(ख)

सं स्थाको कम्तीमा एक शेर्र खररद गरे को,

(ग)

सं स्थाको विलनर्ममा उजल्िजखत शतयहरु पािना गनय मन्जुर गरे को,

(घ)

सं स्थाको जजम्मेिारी पािना गनय मन्जुर भएको,

(ङ)

सं स्थािे गरे को कारोिारसूँग प्रलतस्पधाय हुने गरी कारोिार नगरे को,

(च)

सं स्थाको सदस्र्ता लिन र्ोग्र् रहे को स्िघोषणा गरे को ।

(२) र्स कार्यविलधमा अन्र्ि जुनसुकै कुरा िेजखएको भएतापलन नेपाि सरकार, प्रदे श सरकारका
लनकार्हरु, स्थानीर् तहका साथै सं स्थाको कार्यिेि लभिका सामुदावर्क िा सहकारी विद्यािर्, गुठी, स्थानीर् क्िब,
स्थानीर् तहमा गठन भएका उपभोिा समूहहरु सं स्थाको सदस्र् हुन बाधा पने छै न ।
(३) र्स दफामा अन्र्ि जुनसुकै कुरा िेजखएको भएतापलन स्िास््र् सहकारी सं स्थामा सहकारी सं स्थािे
सदस्र्ता लिन िाधा पने छै न ।
२१.

सदस्र्ता प्रापत गनय लनिेदन ददनु पने: (१) सं स्थाको सदस्र्ता लिन चाहने सम्बजन्धत व्र्जििे सं स्थाको सलमलत
समि लनिेदन ददनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजम लनिेदनपरे को लमलतिे पैं तीस ददन लभि सलमलतिे र्ो कार्यविलध, र्स कार्यविलध
अन्तगयत बनेको विलनर्मको अधीनमा रही सदस्र्ता प्रदान गने िा नगने लनणयर् गनुय पनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजजम लनणयर् गदाय सलमलतिे सदस्र्ता प्रदान नगने लनणयर् गरे मा सो को कारण खोिी
सात ददनलभि लनिेदकिाई जानकारी गराउनु पनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजजम जानकारी पाएको लमलतिे तीस ददनलभि सम्बजन्धत ब्र्जििे त्र्स्तो सं स्था दताय
गने अलधकारीसमि उजूर गनय सक्नेछ।
(५) उपदफा (४) बमोजजम प्रापतउजूरी छानविन गदाय लनिेदकिाई सदस्र्ता प्रदान गनुय पने दे जखएमा दताय
गने अलधकारीीिे त्र्स्तो लनिेदकिाई सदस्र्ता प्रदान गनयको िालग सम्बजन्धत सं स्थािाई आदे श ददन सक्नेछ।
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(६) उपदफा (५) बमोजजम आदे श भएमा सो आदे श प्रापत गरे को सात ददन लभि सम्बजन्धत सं स्थािे
लनिेदकिाई सदस्र्ता प्रदान गरी सोको जानकारी दताय गने अलधकारीिाई गराउनु पनेछ ।
२२.

सदस्र् हुन नपाउने : (१) कुनै व्र्जि एकै प्रकृलतकीो एकभन्दा िढी सं स्थाको सदस्र् हुन पाउने छै न ।
तर र्ो कार्यविलध प्रारम्भ हुन ु अजघ कुनै व्र्जि एकै प्रकृलतको एकभन्दा बढी सं स्थाको सदस्र् रहेको भए
र्ो कार्यविलध प्रारम्भ भएको लमलतिे तीनिषय लभि कुनै एक सं स्थाको माि सदस्र्ता कार्म राख्नु पनेछ ।
र्ो कार्यविलध प्रारम्भ हुूँदाका बखत कुनै सं स्थामा नेपाि सरकारको लनकार् िा दफा २० को

(२)

उपदफा (२) मा उल्िेख भएदे जख बाहेकको अन्र् कुनै कृलिम व्र्जि सदस्र् भएको भए पाूँचिषय लभि सदस्र्ता
अन्त्र् गनुप
य नेछ ।
२३.

सदस्र्ताको समालप्त:(१) कुनै सदस्र्को सदस्र्ता दे हार्को अिस्थामा समाप्त हुनेछाः—
(क) सदस्र्िे आफ्नो सदस्र्ता त्र्ाग गरे मा,
(ख) िगातार बावषयक साधारणसभामा लबना सूचना तीन पटकसम्म अनुपजस्थत भएमा,
(ग) र्ो कार्यविलध अन्तगयत िनेको विलनर्म बमोजजम सदस्र्िे पािना गनुप
य ने प्रािधानको बारम्बार
उल्िङ्घन गरे मा,
(घ) सं स्थाको सदस्र्को हकमा दफा २० बमोजजमको र्ोग्र्ता नभएमा।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेजखएको भए तापलन कुनै सदस्र्िे सं स्थाबाट प्रापत िा भ ुिान गनुय
पने कुनै रकम भएमा सो फरफारक नभएसम्म िा लनजिे लिएको ऋण,लतनुय पने कुनै दावर्त्ि िा अन्र्

कुनै सदस्र्को तफयबाट लधतो िा जमानत बसेकोमा सोको दावर्त्ि फरफारक नभएसम्म लनजको सदस्र्ता समाप्त
हुने छै न ।
(३) र्स दफामा जुनसुकै कुरा िेजखएको भए तापलन साधारणसभा बोिाउने लनणयर् भइसकेपलछ
साधारणसभा सम्पन्न नभएसम्म कसै िाई पलन सदस्र्ताबाट हटाउन सवकने छै न ।
२४.

सुविधा प्रापत गनय नसक्ने : कुनै सदस्र्िे सहकारी सं स्थािाई लतनुय पने कुनै दावर्त्ि लनधायररत समर्लभि

भ ुिान

नगरे मा िा र्ो कार्यविलध अन्तगयत िनेको विलनर्म बमोजजम सदस्र्िे पािन गनुप
य ने व्र्िस्थाको बारम्बार उल्िं घन
गरे मा त्र्स्तो सदस्र्िे अन्र् सदस्र् सरहको सुलबधा प्रापत गनय सक्ने छै न ।
पररच्छे द –६
साधारणसभा, सलमलततथा िेखा सुपरजीिेिण सलमलत
२५.

साधारणसभा: (१) सहकारी सं स्थाको सिोच्च अङ्गको रुपमा साधारणसभा हुनेछ ।
(२) सहकारी सं स्थाका सबै सदस्र्हरू साधारणसभाका सदस्र् हुने छन् ।
(३) सहकारी सं स्थाको साधारणसभा दे हार् बमोजजम हुनेछ:–
(क)

प्रारजम्भक साधारणसभा,

(ख)

िावषयक साधारणसभा,
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(ग)
२६.

विशेष साधारणसभा ।

प्रारजम्भक साधारण सभाको काम, कतयव्र् र अलधकार: प्रारजम्भक साधारणसभाको काम, कतयव्र् र अलधकार दे हार्
बमोजजम हुनेछ :–
(क) प्रारजम्भक साधारणसभा हुने अजघल्िो ददनसम्मको काम कारबाही र आलथयक कारोबारको जानकारी
लिने,
(ख) चािू आलथयक िषयको िालग िावषयक कार्यिम तथा बजेट स्िीकृत गने,
(ग) प्रलतिेदन तथा वित्तीर् वििरण अनुमोदन गने,
(घ) विलनर्ममा उल्िेख भए बमोजजम सलमलत िा िे खा सुपरीिेिण सलमलतको लनिायचन गने,
(ङ) आन्तररक विलनर्म पाररत गने,
(च) िेखा परीिकको लनर्ुजि र लनजको पाररश्रलमक लनधायरण गने,
(छ) विलनर्ममा तोवकए बमोजजमका अन्र् कार्यहरू गने ।

२७.

िावषयक साधारणसभाको काम, कतयव्र् र अलधकार : िावषयक साधारणसभाको काम, कतयव्र् र अलधकार दे हार् बमोजजम
हुनेछ :–
(क) िावषयक कार्यिम तथा बजेट स्िीकृलत गने,
(ख) िावषयक िेखा परीिण प्रलतिेदन अनुमोदन गने,
(ग) सलमलत िा िेखा सुपरीिेिण सलमलतको लनिायचन तथा विघटन गने,
(घ) सञ्चािक िा िेखा सुपरीिेिण सलमलतको सं र्ोजक िा सदस्र्िाई पदबाट हटाउने,
(ङ) सलमलत िा िेखा सुपरीिेिण सलमलतको िावषयक प्रलतिेदन पाररत गने,
(च) विलनर्म सं शोधन तथा आन्तररक मापदण्ड पाररत गने,
(छ) िेखा परीिकको लनर्ुजि र लनजको पाररश्रलमक लनधायरण गने,
(ज) सं स्था एकीकरण िा विघटन सम्बन्धी लनणयर् गने,
(झ) पाररश्रलमक िगार्तका सुविधा तोक्ने,
(ञ) ऋण तथा अनुदान प्राप्त गने सम्बन्धमा लनणयर् गने,
(ट) सदस्र्को दावर्त्ि लमनाहा ददने,
(ठ) सलमलतिाई आिश्र्क लनदे शन ददने,
(ड) विलनर्ममा तोवकए बमोजजमका अन्र् कार्यहरू गने ।

२८.

साधारणसभाको बैठक :(१) सलमलतिे सहकारी सं स्था दताय भएको लमलतिे तीन मवहनालभि प्रारजम्भक साधारणसभा
बोिाउनु पनेछ ।
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(२) सलमलतिे प्रत्र्ेक आलथयक िषय समाप्त भएको लमलतिे छ मवहनालभि िावषयक साधारणसभा बोिाउनु
पनेछ ।
(३) सलमलतिे दे हार्को अिस्थामा विशेष साधारण सभा बोिाउनु पनेछ :–
(क) सं स्थाको काम विशेषिे विशेष साधारण सभा बोिाउनुपने सलमलतिाट लनणयर् भएमा,
(ख) दफा ३८ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोजजम िे खा सुपरीिेिण सलमलतको लसफाररसमा,
(ग) कुनै सञ्चािकिे विशेष साधारणसभा बोिाउन पेश गरे को प्रस्ताि सलमलतद्धारा पाररत भएमा,
(घ) विशेष साधारणसभा बोिाउनु पने कारण खुिाइ पजच्चस प्रलतशत सदस्र्िे सलमलत समि लनिेदन
ददएमा,
(ङ)

दफा २९ कोउपदफा (१) बमोजजम दताय गने अलधकारीिे लनदे शन ददएमा,

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा िेजखएको भए तापलन सं स्थाको सञ्चािक िा व्र्िस्थापकबाट आफ्नो
जजम्मेिारी पूरा नगरी सं स्था सञ्चािनमा समस्र्ा उत्पन्न भएको अिस्थामा दताय गने अलधकारीिाई
जानकारी ददई साधारण सदस्र्हरू मध्र्ेबाट बहुमत सदस्र् उपजस्थत भई विशेष साधारण सभा गनय
सवकनेछ ।
२९.

विशेष साधारणसभा बोिाउन लनदे शन ददन सक्ने: (१) सं स्थाको लनरीिण िा सुपरीिेिण गदाय िा कसै को उजूरी परी
छानविन गदाय दे हार्को अिस्था दे जखन आएमा दताय गने अलधकारीिे त्र्स्तो सहकारी सं स्थाको सलमलतिाई
साधारणसभा बोिाउन लनदे शन ददन सक्नेछ :–
(क) सहकारीको मूल्र्, मान्र्ता तथा लसद्धान्त विपररत कार्य गरे मा,
(ख) र्ो कार्यविलध अन्तगयत बनेको लनर्म, विलनर्म तथा आन्तररक मापदण्ड विपरीत कार्य गरे मा,
(घ) दताय गने अलधकारीिे ददएको लनदे शनको बारम्बार उल्िङ्घन गरे मा,
(ङ) दफा ३१ को उपदफा (२) बमोजजम दताय गने अलधकारीिे आदे श ददएमा।
(२) उपदफा (१) बमोजजम साधारणसभा बोिाउन लनदे शन प्रापत भएमा सलमलतिे सो लनदे शन प्रापत भएको
लमलतिे पैं तीस ददनलभि साधारणसभाको बैठक बोिाउनु पनेछ र साधारणसभाको बैठकमा उजूरी िा लनरीिणका
िममा दे जखएका विषर्मा छिफि गरी सोको प्रलतिेदन दताय गने अलधकारीसमि पेश गनुय पनेछ ।
(३) उपदफा (१) िा (२) मा उजल्िजखत अिलधलभि सलमलतिे साधारणसभा नबोिाएमा दताय गने
अलधकारीिे त्र्स्तो साधारणसभा बोिाउन सक्नेछ ।
(४) सहकारी सं स्थाको साधारणसभाको िालग गणपूरक सं ख्र्ा तत्काि कार्म रहे को सदस्र् सं ख्र्ाको
एकाउन्न प्रलतशत हुनेछ ।
तर पवहिो पटक डावकएको साधारण सभामा गणपुरक सं ख्र्ा नपुगेमा त्र्सको सात ददन लभि दोस्रो पटक

साधारण सभा बोिाउनु पने र र्सरी दोस्रो पटक बोिाइएको साधारण सभामा सं चािक सलमलतको बहुमत सवहत
एक लतहाई साधारण सदस्र्हरुको उपजस्थलत भएमा साधारण सभाको गणपुरक सं ख्र्ा पुगेको मालननेछ ।

(५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा िेजखएको भए तापलन दफा २८ को (४) मा भएको व्र्िस्था
सोहीअनुसार हुनेछ ।
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(६) दुई हजार िा सोभन्दा बढी सदस्र् भएको सं स्थािे साधारण सभा गदाय समान कार्यसूचीमा तोवकए
बमोजजम सदस्र् सं ख्र्ाको आधारमा िडा-िडा िा अन्र् पार्कको स्थानमा सं चािक सदस्र्हरुिाई पठाई साधारण
सभा गनय र त्र्स्तो सभाको लनणयर् प्रमाजणत गनय प्रलतलनलधहरु छनौट गरी त्र्स्ता प्रलतलनलधहरुको उपजस्थलतको सभािे
अजन्तम लनणयर् प्रमाजणत गने व्र्िस्था लमिाउन सक्नेछ ।
३०.

सञ्चािक सलमलत :(१)

सहकारी सं स्थामा साधारणसभाबाट लनिायजचत एक सञ्चािक सलमलत रहनेछ ।

तर, एउटै व्र्जि िगातार एउटै पदमा दुई पटकभन्दा बढी सञ्चािक हुन पाउने छै न ।
(२) उपदफा (१) बमोजजमको सलमलतमा उपिब्ध भएसम्म कम्तीमा तेत्तीस प्रलतशत मवहिा सदस्र्को
प्रलतलनलधत्ि सुलनजित गनुय पनेछ ।
(३) एउटै पररिारको एकभन्दा बढी सदस्र् एकै अिलधमा सञ्चािक तथा िेखा सलमलतको पदमा उम्मेदिार
बन्न र लनिायजचत हुन सक्ने छै न ।
(४) कुनै सं स्थाको सञ्चािक सोही सं स्थाको कमयचारी िा आफ्नो सं स्थािे सदस्र्ता लिएको सहकारी सं घ
िा बैङ्कबाहे क अको कुनै सं स्थाको सं चािक बन्न पाउने छै न ।
तर िावषयक दुई करोड रुपैर्ाभन्दा कमको कारोिार गने सहकारी सं स्थाको सञ्चािकिे त्र्स्तो सहकारी

सं स्थामा कमयचारीको रुपमा काम गनय बाधा पने छै न । िावषयक दुई करोडभन्दा बवढ कारोिार गने सं स्थामा कुनै
सं चािक कमयचारी रहेको भए र्ो कार्यविलध प्रारम्भ भएको लमलतिे दुई िषयलभि त्र्स्तो सं चािकिे कमयचारीको पद
त्र्ाग गरी अको कमयचारीको व्र्िस्था गनुप
य नेछ ।
ु जघ कुनै व्र्जि एकभन्दा बढी सं स्थाको सञ्चािक िा सोही िा अको
(६) र्ो कार्यविलध प्रारम्भ हुनअ

सं स्थाको कमयचारी भएकोमा र्ो कार्यविलध प्रारम्भ भएको लमलतिे एक िषयलभि कुनै एक सं स्थाको माि सञ्चािक िा
कमयचारी रहनु पनेछ ।
(७) सलमलतको कार्ायिलध चार िषयको हुनेछ ।
३१.

सञ्चािक सलमलतको लनिायचन :(१) सलमलतिे आफ्नो कार्ायिलध समाप्त हुन ु कजम्तमा एक मवहना अजघ अको सलमलतको
लनिायचन गराउनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजम सलमलतको लनिायचन नगराएको जानकारी प्रापत भएमा त्र्स्तो जानकारी प्रापत
भएको लमलतिे छ मवहनालभि सलमलतको लनिायचन गराउन दताय गने अलधकारीिे सम्बजन्धत सलमलतिाई आदे श ददन
सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजजम दताय गने अलधकारीिे आदे श ददएकोमा सम्बजन्धत सलमलतिे सो आदे श
बमोजजमको समर्ािलधलभि सलमलतको लनिायचन गराई दताय गने अलधकारीिाई जानकारी गराउनु पनेछ।
(४) उपदफा (३) बमोजजम सलमलतको लनिायचन नगराएमा दताय गने अलधकारीिे त्र्स्तो सं स्था सदस्र्
रहेको मालथल्िो सं घ भए सो सं घको प्रलतलनलध समेतिाई सहभागीगराई सलमलतको लनिायचन सम्बन्धी सम्पूणय कार्य गने
गराउनेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजजमको लनिायचन कार्यमा सहर्ोग पुरर्ाउनु सम्बजन्धत सलमलतका पदालधकारीहरूको
कतयव्र् हुनेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोजजम लनिायचन गराउूँदा िागेको सम्पूणय खचय सम्बजन्धत सं स्थािे व्र्होनुय पनेछ।
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(७) र्स दफा बमोजजम सलमलतको अको लनिायचन नभएसम्मको िालग सलमलतिे विलनर्ममा व्र्िस्था भए
बमोजजम आफ्नो कार्य सञ्चािन गनेछ ।
३२.

सलमलतको काम, कतयव्र् र अलधकार : र्स कार्यविलधमा अन्र्ि उजल्िजखत काम, कतयव्र् र अलधकारका अलतररि
सलमलतको काम, कतयव्र् र अलधकार दे हार् बमोजजम हुनेछ :–
(क) सहकारीका मूल्र्, मान्र्ता र लसद्धान्त बमोजजम सहकारी सं स्थाको सञ्चािन गने,
(ख) आलथयक तथा प्रशासकीर् कार्य गने, गराउने,
(ग) प्रारजम्भक साधारणसभा, िावषयक साधारणसभा तथा विशेष साधारणसभा बोिाउने,
(घ) साधारणसभाका लनणयर्हरू कार्ायन्िर्न गने, गराउने,
(ङ) सं स्थाको नीलत, र्ोजना, बजेट तथा बावषयक कार्यिमको तजुम
य ा गरी साधारणसभा समि पेश गने,
(च) सं स्थाको सदस्र्ता प्रदान गने तथा सदस्र्ताबाट हटाउने,
(छ) शेर्र नामसारी तथा वफताय सम्बन्धी कार्य गने,
(ज) सम्बजन्धत सं घको सदस्र्ता लिने,
(झ) विलनर्म तथा आन्तररक मापदण्ड तर्ार गरी साधारणसभामा पेश गने,
(ञ) सं स्थाको कार्यिेिलभि सं स्थाको कारोबार र व्र्िसार्को वहत प्रिद्धयनको िालग आिश्र्क कार्य
गने,गराउने,

३३.

सञ्चािक पदमा बहाि नरहने: दे हार्को कुनै अिस्थामा सञ्चािक आफ्नो पदमा बहाि रहन सक्ने छै न:(क) लनजिे ददएको राजीनामा सलमलतबाट स्िीकृत भएमा,
(ख) लनजिाई दफा ३४ उपदफा (१) बमोजजम सञ्चािकबाट हटाउने लनणयर् भएमा,
(ग) लनज अको सं स्थाको सञ्चािक रहेमा,
(घ) लनज सोही िा अको सं स्थाको कमयचारी रहे मा,
तर दफा ३० को उपदफा (४) को प्रलतबन्धात्मक िाक्र्ांशमा िेजखएको कुरामा सोहीबमोजजम
हुनेछ ।
(ङ) लनज सोही िा अको सं स्थाको िेखा सुपरीिेिण सलमलतको पदमा रहेमा
(च) लनजको मृत्र्ु भएमा।

३४.

सञ्चािकिाई पदबाट हटाउन सक्ने: (१) साधारणसभािे िहुमतको लनणयर्बाट दे हार्को कुनै अिस्थामा सञ्चािकिाई
सलमलतको सञ्चािक पदबाट हटाउन सक्नेछ :–
(क) आलथयक वहनालमना गरी सम्बजन्धत सं स्थािाई हानी नोक्सानी पुरर्ाएमा,
(ख) अनलधकृत तिरिे सम्बजन्धत सं स्थाको कारोबार सम्बन्धी विषर्को गोपलनर्ता भङ्ग गरे मा,
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(ग) सम्बजन्धत सं स्थाको कारोबार र व्र्िसार्सूँग प्रलतस्पधाय हुने गरी समान प्रकृलतको कारोबार िा
व्र्िसार् गरे मा,
(घ) सम्बजन्धत सं स्थाको अवहत हुने कुनै कार्य गरे मा,
(ङ) लनज शारीररक िा मानलसक रुपमा काम गनय नसक्ने भएमा,
(च) कुनै सञ्चािकमा र्ो कार्यविलध, र्स कार्यविलध अन्तगयत बनेको विलनर्ममा उजल्िजखत र्ोग्र्ता
नरहेमा ।
(२) कुनै सञ्चािकिाई सलमलतको पदबाट हटाउने लनणयर् गनुय अजघ त्र्स्तो सञ्चािकिाई साधारणसभा
समि सफाई पेश गने मनालसब मावफकको मौका ददइनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजजमको अिलधलभि कुनै सञ्चािकिे सफाई पेश नगरे मा िा लनजिे पेश गरे को
सफाई सन्तोषजनक नभएमा साधारणसभािे त्र्स्तो सञ्चािकिाई पदबाट हटाउन सक्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजजम सञ्चािकको पदबाट हटाइएको सदस्र् सलमलतको दुई कार्यकािसम्मको
लनिायचनमा उम्मेदिार बन्न पाउने छै न ।
(५) उपदफा (३) बमोजजम कुनै सञ्चािक पदबाट हटे मा त्र्स्तो पदमा साधारणसभािे बाूँकी अिलधको
िालग अको सञ्चािकको लनिायचन गनेछ ।
३५.

लनजी स्िाथय समािेश भएको लनणयर् प्रकृर्ामा सं िग्न हुन नहुने
ु ूँद
लनणयर् प्रविर्ामा सं िग्न हुनह
ु ैन ।

:(१) सञ्चािकिे आफ्नो लनजी स्िाथय समािेश भएको

(२) सञ्चािकिे आफूिाईमाि व्र्जिगत फाइदा हुनेगरी सं स्थामा कुनै कार्य गनय गराउन हुूँदैन ।
(३) कुनै सञ्चािकिे उपदफा (१) को लबपरीत हुने गरी िा आफ्नो अलधकारिेिभन्दा बावहर गई कुनै

काम कारबाही गरे गराएमा त्र्स्तो काम कारबाही प्रलत त्र्स्तो सञ्चािक व्र्जिगत रूपमा उत्तरदार्ी हुनेछ र
त्र्स्तो काम कारबाहीबाट सं स्थाको, सदस्र् िा अन्र् कुनै व्र्जििाई हानी नोक्सानी हुन गएको रहेछ भने त्र्स्तो
हानी नोक्सानी लनजको जार्जेथाबाट असूि उपर गररनेछ ।
३६.

सलमलतको विघटन :(१) साधारणसभािे दे हार्को अिस्थामा सलमलतको विघटन गनय सक्नेछाः–
(क) सलमलतको बदलनर्तपूणय कार्यबाट सं स्थाको कारोबार जोजखममा परे मा,
(ख) सं स्थािे लतनुप
य ने दावर्त्ि तोवकएको समर्लभि भ ुिान गनय नसकेमा,
(ग) विलनर्ममा उजल्िजखत उद्देश्र् र कार्य विपररतको काम गरे मा,
(घ) सलमलतिे आफ्नो जजम्मेिारी पूरा नगरे मा,
(ङ) र्ो कार्यविलध अन्तगयत बनेको विलनर्ममा उजल्िजखत शतय िा दताय गने

अलधकारीिे ददएको लनदे शनको

बारम्बार उल्िङ्घन गरे मा ।
(२) उपदफा (१) बमोजजम सलमलत विघटन भएमा साधारणसभािे नर्ाूँ सलमलतको लनिायचन गनेछ ।
(३) सलमलतिे र्ो कार्यविलध अन्तगयत बनेको विलनर्म बमोजजम दताय गने अलधकारीिे ददएको लनदे शन

पािना नगरे मा िा दफा २९ को उपदफा (२) बमोजजम पेश भएको प्रलतिेदन समेतको आधारमा दताय गने

अलधकारीिे सलमलतिाई उजूरी िा लनरीिणको िममा दे जखएका विषर्िस्तुको गाजम्भर्यताको आधारमा बढीमा छ
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मवहनाको समर् ददई सुधार गने मौका ददन सक्नेछ र त्र्स्तो समर्ािलध लभि पलन सुधार नगरे मा त्र्स्तो सलमलत
विघटन गनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजजम सलमलत विघटन भएमा त्र्सरी विघटन गररएको लमलतिे तीन मवहना लभिमा
अको सलमलतको लनिायचन सम्पन्न गराउन र त्र्स्तो लनिायचन नभएसम्म सं स्थाको दै लनक कार्य सञ्चािन गनय दताय गने
अलधकारीिे तोवकए बमोजजमको एक तदथय सलमलत गठन गनुय पनेछ ।
(५) र्स दफा बमोजजम अको सलमलतको लनिायचन गराउूँदा िागेको सम्पूणय खचय सम्बजन्धत सं स्थािे
व्र्होनेछ ।
३७.

िेखा सुपरीिेिण सलमलतको गठन :(१) सं स्थामा आन्तररक लनर्न्िण प्रणािीिाई सुदृढ गनय तोवकए बमोजजमको
र्ोग्र्ता पुगेका एकजना सं र्ोजक र दुईजना सदस्र्हरू रहने गरी साधारणसभािे लनिायचनबाट िेखा सुपरीिेिण
सलमलत गठन गनेछ ।
(२) एउटै पररिारको एकभन्दा बढी व्र्जि एकै अिलधमा एउटै सं स्थाको सञ्चािक िा िेखा सुपरजीिेिण
सलमलतको सं र्ोजक िा सदस्र् पदमा उम्मेदिार बन्न र लनिायजचत हुन सक्ने छै न ।

३८.

िेखा सुपररिेिण सलमलतको काम, कतयव्र् र अलधकार :(१)

िेखा सुपररिेिण सलमलतको काम, कतयव्र् र अलधकार

दे हार् बमोजजम हुनेछ :–
(क) प्रत्र्ेक चौमालसकमा सहकारी सं स्थाको आन्तररक िे खापरीिण गने, गराउने,
(ख) आन्तररक िेखापरीिण गदाय िेखापरीिणका आधारभूत लसद्धान्तको पािना गने, गराउने,
(ग) वित्तीर् तथा आलथयक कारोिारको लनरीिण तथा मूल्र्ाङ्कन गने, गराउने,
(घ) सलमलतको काम कारिाहीको लनर्लमत सुपरजीिेिण गने र सलमलतिाई आिश्र्क सुझाि ददने,
(ङ) साधारणसभाकोलनदे शन, लनणयर् तथा सलमलतका लनणयर् कार्ायन्िर्न भए नभएको अनुगमन गने,
(च) िेखा सम्बन्धी प्रलतिेदन र सलमलतको काम कारबाहीको सुपरजीिेिण सम्बन्धी िावषयक प्रलतिेदन
साधारणसभा समि पेश गने,
(छ) आफूिे पटक पटक ददएका सुझाि कार्ायन्िर्न नभएको कारणबाट कुनै सं स्थाको वहतमा प्रलतकूि
असर परे मा िा त्र्स्तो सं स्थाको नगद िा जजन्सी सम्पजत्तको व्र्ापक रूपमा वहनालमना िा
अलनर्लमतता भएको िा सं स्था गम्भीर आलथयक सं कटमा पनय िागेकोमा सोको कारण खुिाई विशेष
साधारणसभा बोिाउन सलमलत समि लसफाररस गने ।
(ज) आिश्र्क परे मा आन्तररक िे खा परीिक लनर्ुजिका िालग तीन जनाको नाम सञ्चािक सलमलतमा
लसफाररस गने ।
(२) िेखा सुपरजीिेिण सलमलतको सं र्ोजक िा सदस्र् सं स्थाको दै लनक आलथयक प्रशासलनक कार्यमा
सहभागी हुन पाउने छै न ।
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पररच्छे द–७
बचत तथा ऋण पररचािन
३९.

सदस्र् केजन्ित भई बचत तथा ऋणको कारोबार गनुय पने :(१) सं स्थािे आफ्ना सदस्र्हरूको माि बचत स्िीकार
गनय, सोको पररचािन गनय र सदस्र्िाई माि ऋण प्रदान गनय सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेजखएको भएतापलन बचत तथा ऋणको मुख्र् कारोबार गने गरी दताय
भएको सं स्था बाहेक अन्र् विषर्गत िा िहुउद्देश्र्ीर् सं स्थािे बचत तथा ऋणको मुख्र् कारोिार गनय पाउने छै न।
तर र्ो कार्यविलध प्रारम्भ हुन ु अजघ बहुउद्देश्र्ीर् िा विषर्गत सं स्थाको रुपमा दताय भई मुख्र् कारोिारको
रुपमा िचत तथा ऋणको कारोिार गदै आएको भए त्र्स्तो सं स्थािे तीन िषय लभिमा िचत तथा ऋणको मुख्र्
कारोिार नहुने गरी दताय हुूँदाका बखतमा उल्िेख गररएको मुख्र् कारोिार गने गरी सं स्था सञ्चािन गनुप
य नेछ ।
(३) सं स्थािे सदस्र्िाई प्रदान गने ऋणमा सेिा शुल्क र निीकरण शुल्क लिन पाइने छै न ।
(४) बचत र ऋणको ब्र्ाजदर लबचको अन्तर छ प्रलतशतभन्दा बढी हुने छै न ।
(५) सं स्थािे प्रदान गरे को ऋणमा िाग्ने ब्र्ाजिाई मूि ऋणमा पूूँजीकृत गरी सोको आधारमा ब्र्ाज
िगाउन पाइने छै न ।
(६)सं स्थािे कुनैपलन कम्पनीको शेर्र खररद गनय सक्ने छै न ।
तर
(१) सींस्थाको दावर्त्िप्रलत प्रलतकूि नहुने गरी सं स्थािे स्िप्रर्ोजनको िालग अचि सम्पजत्त खरीद
तथा पूिायधार लनमायण एिं सं स्था र सदस्र्हरुको वहतमा उत्पादन र सेिाको िेिमा प्राथलमक पूूँजी
कोष पररचािन गनय िाधा पने छै न ।
(२) र्ो कार्यविलध प्रारम्भ हुन ु अजघ कुनै सं स्थािे कुनै कम्पनीको शेर्र खररद गरे को भएमा त्र्स्तो
शेर्र र्ो कार्यविलध प्रारम्भ भएको लमलतिे एक िषय अिलधलभि हस्तान्तरण गररसक्नु पनेछ ।
ु जघ दताय
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा िेजखएको भए तापलनसं स्थािे र्ो कार्यविलध प्रारम्भ हुनअ
भएका साना वकसानद्वारा प्रिवद्धयत वित्तीर् सं स्थाको शेर्र खररद गनय बाधा पनेछैन ।
ूँ ी कोषको दश गुणासम्म िचत सं किन गनय सक्नेछ ।
(७) सं स्थािे शेर्र पूज
(८) सं स्थािे दताय गदायका बखतका सदस्र् बाहेक अन्र् सदस्र्िाई सदस्र्ता प्रापत गरे को तीन मवहना
अिलध व्र्लतत नभई ऋण िगानी गनय सक्ने छै न ।

४०. सन्दभय व्र्ाजदर सम्बन्धी व्र्िस्थााः (१) सं घीर् कानुन बमोजजम रजजष्ट्रारिे बचत तथा ऋणको सन्दभय व्र्ाजदर तोक्न
सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजम तोवकएको सन्दभय ब्र्ाजदर सं स्थाका िालग लनदे शक ब्र्ाजदर हुनेछ ।
४१.

व्र्जिगत बचतको सीमा: सं स्थामा सदस्र्को व्र्जिगत बचतको सीमा तीस िाखसम्म हुनेछ ।
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पररच्छे द –९
आलथयक स्रोत पररचािन
४२.

शेर्र लबिी तथा वफताय सम्बन्धी व्र्बस्था :(१) सं स्थािे आफ्नो सदस्र्िाई शेर्र वििी गनय सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेजखएको भए तापलन सं स्थािे एकै सदस्र्िाई आफ्नो कुि शेर्र

ूँ ीको बीस प्रलतशतभन्दा बढी हुने गरी शेर्र लबिी गनय सक्ने छै न ।
पूज

तर नेपाि सरकार, प्रदे श सरकार िा स्थानीर् तहको पूणय िा आंजशक स्िालमत्ि िा लनर्न्िण भएको सं स्था
िा लनकार्को हकमा र्ो बन्दे ज िागू हुने छै न।
(४) सं स्थाको शेर्रको अं वकत मूल्र् प्रलत शेर्र एक सर् रुपैर्ाूँ हुनेछ ।
ूँ ी विलनर्ममा उल्िेख भए बमोजजम हुनेछ ।
(५) सं स्थाको शेर्रपूज
(६) सं स्थािे खुिा बजारमा शेर्र लबिी गनय पाउने छै न ।
(७) सं स्थाको मूिधनको रुपमा रहेको कुनै सदस्र्को शेर्र सोही सं स्थाको ऋण िा दावर्त्ि बाहेक अन्र्
कुनै ऋण िा दावर्त्ि िापत लििाम लबिी गररने छै न ।
४३.

रकम वफताय तथा खाता सञ्चािन सम्बन्धी व्र्िस्था :(1) कुनै सदस्र्िे सं स्थाको सदस्र्ता त्र्ाग गरी रकम वफताय

लिन चाहेमा लनजको कुनै दावर्त्ि भए त्र्स्तो दावर्त्ि भ ुिान गरे को लमलतिे एक मवहनालभि लनजको बाूँकी रकम
तोवकए बमोजजम लनजिाई वफताय गनुय पनेछ ।
(२) कुनै सदस्र्िे सं स्थामा जम्मा गरे को बचत वफताय माग गरे मा लनजको कुनै दावर्त्ि भए त्र्स्तो दावर्त्ि
किा गरी बाूँकी रकम तोवकए बमोजजम लनजिाई वफताय गनुय पनेछ।
(३) सं स्थािे िचत खाताहरु माि सं चािन गनय सक्नेछ ।

४४.

ऋण िा अनुदान लिन सक्ने: (१) सं स्थािे विदे शी बैं क िा वित्तीर् सं स्था िा अन्र् लनकार्बाट ऋण िा अनुदान
लिन िा त्र्स्तो लनकार्सूँग साझेदारीमा काम गनय सं घीर् कानू न िमोजजम स्िीकृती लिनु पने छ ।

(२) उपदफा (१) िमोजजम विदे शी बैङ्क िा लनकार्बाट ऋण िा अनुदान लिन स्िीकृतीको िालग
तोवकएिमोजजमको वििरणहरु सवहत दताय गने अलधकारी समि लनिेदन ददनु पनेछ ।
(३) उपदफा (२) िमोजजम लनिेदन प्राप्त भएमा दताय गने अलधकारीिे नगर कार्यपालिकामा प्रस्ताि पेश
गनुय पनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजजमको प्रस्ताि नगर कार्यपालिकािे उपर्ुि दे खेमा स्िीकृतीकोिालग मन्िािर्मा
जशफाररस गरर पठाउनेछ ।
४५.

नेपाि सरकारको सुरिण प्रापत गनय सक्ने: (१) सं स्थािे विदे शी बैङ्क िा लनकार्सूँग लिने ऋणमा सुरिण प्रापत गनुय
पने भएमा सं घीर् कानून िमोजजम स्िीकृलतकोिालग दताय गने अलधकारर समि प्रस्ताि सवहत लनिेदन ददनु पने छ ।

(२) दफा (१) िमोजजम

प्राप्त प्रस्ताि उपर्ुि दे जखएमा नगर कार्यपालिकािे

मन्िािर्मा जशफाररस गरर पठाउनु पनेछ ।
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सं घीर् कानुन बमोजजम स्िीकृलतको िालग

पररच्छे द –१०
सं स्थाको कोष
४६

सं स्थाको कोष : (१) सं स्थाको कोषमा दे हार् बमोजजमको रकम रहनेछ :–
(क) शेर्र लबिीबाट प्रापत रकम,
(ख) बचतको रुपमा प्रापत रकम,
(ग) ऋणको रुपमा प्रापत रकम,
(घ) नेपाि सरकारबाट प्रापत अनुदान रकम,
(ङ) विदे शी सरकार िा अन्तरायवष्ट्रर् सं घसं स्थाबाट प्रापत अनुदान िा सहार्ताको रकम,
(च) व्र्िसावर्क कार्यबाट आजजयत रकम,
(छ) सदस्र्ता प्रिेश शुल्क,
(ज) सं स्थाको नाममा प्राप्त हुने अन्र् जुनसुकै रकम ।

४७.

जगेडा कोष :(१) सं स्थामा एक जगेडा कोष रहनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजमको कोषमा दे हार् बमोजजमका रकम रहने छन् :–
(क) आलथयक िषयको खू द बचत रकमको कम्तीमा पच्चीस प्रलतशत रकम,
ूँ ीगत अनुदान रकम,
(ख) कुनै सं स्था, सं घ िा लनकार्िे प्रदान गरे को पूज
(ग) जस्थर सम्पजत्त वििीबाट प्रापत रकम,
(घ)

अन्र् स्रोतबाट प्रापत रकम ।

(३) उपदफा (१) बमोजजमको जगेडा कोष अविभाज्र् हुनेछ ।
४८.

ूँ ी वफताय कोषाः (१) सं स्थामा एक सं रजित पूज
ूँ ी वफताय कोष रहनेछ ।
सं रजित पूज
(२) दफा ४७ बमोजजमको जगेडा कोषमा सो दफाको उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजजमको रकम

छु ट्ट्याई बाूँकी रहेको रकमको कम्तीमा पच्चीस प्रलतशत रकम उपदफा (१) बमोजजमको कोषमा िावषयक रुपमा
जम्मा गनुय पनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजजमको रकम सदस्र्िे गरे को सं घीर् कानुनमा तोवकए बमोजजमको िावषयक
कारोिारको आधारमा सम्बजन्धत सदस्र्िाई उपिव्ध गराउनु पनेछ ।
४९.

सहकारी प्रिद्धयन कोषसम्बन्धी व्र्िस्था: (१) सं स्थािे सहकारी व्र्िसार्को प्रिद्धयन गनयको िालग दफा ४७ बमोजजम
जगेडा कोषमा सो दफाको उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजजमको रकम छु याई बाूँकी रहेको रकमको शून्र्
दशमिि पाूँच प्रलतशतिे हुन आउने रकम सं घीर् कानुनमा व्र्िस्था भएबमोजजमको सहकारी प्रिद्धयन कोषमािावषयक
रुपमा जम्मा गनुय पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजमको कोषको उपर्ोग सं घीर् कानुन व्र्िस्था भएबमोजजम हुनेछ ।
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५०.

अन्र् कोष सम्बन्धी व्र्बस्थााः (१) दफा ४६, ४७, ४८ र ४९ मा उजल्िजखत कोषका अलतररि सं स्थामा सहकारी
जशिा कोष, शेर्र िाभांश कोष िगार्त तोवकए बमोजजमका अन्र् कोषहरु रहन सक्ने छन् ।
(२) उपदफा (१) बमोजजमको कोषको रकम सो कोषको उद्देश्र् पूलतयका िालग विलनर्ममा तोवकए
बमोजजम उपर्ोग गनय सवकनेछ ।
तर एक िषयको शेर्र िाभांशको रकम शेर्र पूूँजीको पन्र प्रलतशतभन्दा बढी हुने छै न ।

पररच्छे द –११
अलभिेख र सूचना
५१.

अलभिेख राख्नु पने : (१) सं स्थािे साधारण सभा, सलमलत तथा िेखा सुपररबेिण सलमलत बैठकका लनणयर् तथा काम
कारबाहीको अद्यािलधक अलभिे ख सुरजित साथ राख्नु पनेछ ।
(२) सं स्थािे कारोबारसूँग सम्बजन्धत तथा अन्र् आिश्र्क अलभिेखहरू तोवकए बमोजजम सुरजित साथ
राख्नु पनेछ ।

५२.

वििरण उपिब्ध गराउनु पने :(१) सं स्थािे दे हार्का वििरणहरू सवहतको प्रलतिेदन आ.ि. समाप्त भएको तीन
मवहना लभि दताय गने अलधकारी समि पेश गनुय पनेछ :–
(क) कारोबारको चौमालसक र िावषयक प्रलतिेदन तथा िेखापरीिण प्रलतिेदन
(ख) बावषयक कार्यिम नीलत तथा र्ोजना,
(ग) खुद बचत सम्बन्धी नीलत तथा र्ोजना,
(घ) सञ्चािकको नाम तथा बाूँकी कार्ायिलधको सूची,
(ङ) साधारणसभाको बैठक सम्बन्धी जानकारी,
(च) शेर्र सदस्र् सं ख्र्ा र शेर्रपूूँजी,
(छ) सञ्चािक िा सदस्र्िे लिएको ऋण लतनय बाूँकी रहेको रकम,
(ज) दताय गने अलधकारीिे समर् समर्मा तोवकददएको अन्र् वििरण ।
पररच्छे द – १२

िेखा र िेखापरीिण
५३.

कारोबारको िेखा: सं स्थाको

कारोबारको िेखा दोहोरो िे खा प्रणािीमा आधाररत र कारोबारको र्थाथय जस्थलत

स्पष्टरुपमा दे जखने गरी सं घीर् कानून बमोजजम रजजष्ट्रारिे िागू गरे को िेखामान (एकाउजन्टङ स्याण्डडय) र र्स
कार्यविलध बमोजजम पािना गनुप
य ने अन्र् शतय तथा व्र्िस्था बमोजजम राख्नु पनेछ ।
५४.

िेखापरीिण: (१) सं स्थािे प्रत्र्ेक आलथयक िषयको िे खापरीिण सो आलथयक िषय समाप्त भएको लमलतिे तीन
मवहनालभि प्रचलित कानून बमोजजम इजाजतपि प्रापत िे खापरीिकद्वारा गराउनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजमको अिलध लभि कुनै सं स्थािे िेखापरीिण नगराएको पाइएमा दताय गने
अलधकारीिे त्र्स्तो सं स्थाको िे खा परीिण इजाजतपिप्रापत िे खापरीिकबाट गराउन सक्नेछ।
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(३) उपदफा (२) बमोजजम िे खापरीिण गराउूँदा िेखापरीिकिाई ददनु पने पाररश्रलमक िगार्तको रकम
सम्बजन्धत सं स्थािे व्र्होनेछ ।
(४) उपदफा (१) िा (२) बमोजजम िेखापरीिकिे गरे को िेखापरीिण प्रलतिेदन अनुमोदनको िालग
साधारणसभासमि पेश गनुय पनेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजजम पेश भएको िे खापरीिण प्रलतिेदन साधारणसभाबाट अनुमोदन हुन नसकेमा
पुनाः िेखापरीिणको िालग साधारणसभािे दफा ५५ को अधीनमा रही अको िेखापरीिक लनर्ुि गनेछ ।
५५.

िेखापरीिकको लनर्ुजि :(१) सं स्थाको िेखापरीिण सम्बन्धी कार्य गनय प्रचलित कानून बमोजजम इजाजतपि प्रापत
िेखापरीिकहरू मध्र्ेबाट साधारणसभािे एकजना िेखापरीिक लनर्ुजि गरी पाररश्रलमक समेत तोक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजम िेखापरीिक लनर्ुि गदाय एउटै व्र्जि, फमय िा कम्पनीिाई िगातार तीन
आलथयक िषयभन्दा बढी हुने गरी लनर्ुि गनय सवकने छै न ।

५६.

िेखापरीिकमा लनर्ुि हुन नसक्ने :(१) दे हार्का व्र्जि िेखापरीिकमा लनर्ुि हुन तथा लनर्ुि भई सकेको भए
सो पदमा बहाि रहन सक्ने छै न :(क) सहकारी सं स्थाको सञ्चािक,
(ख) सम्बजन्धत सं स्थाको सदस्र्,
(ग) सहकारी सं स्थाको लनर्लमत पाररश्रलमक पाउने गरी लनर्ुि सल्िाहकार िा कमयचारी,
(घ) िेखापरीिण सम्बन्धी कसू रमा सजार् पाएको तीन िषयको अिलध भ ुिान नभएको,
(ङ) दामासाहीमा परे को,
(च) भ्रष्टाचार, ठगी िा नैलतक पतन हुने अन्र् फौजदारी कसूरमा सजार् पाएको पाूँच िषय भ ुिान नभएको,
(ज) सम्बजन्धत सं स्थासूँग स्िाथय बाजझएको व्र्जि ।
ु जघ उपदफा (१) बमोजजम अर्ोग्र् नभएको कुराको सं स्था समि
(२) िेखापरीिकिे आफू लनर्ुि हुनअ
स्िघोषणा गरी्नपु नेछ ।
(३) कुनै िेखापरीिक आफ्नो कार्यकाि समाप्त नहुूँदै कुनै सं स्थाको िे खापरीिण गनय अर्ोग्र् भएमा िा
सं स्थाको िे खापरीिकको पदमा कार्म रहन नसक्ने जस्थलत उत्पन्न भएमा लनजिे िेखापरीिण गनुय पने िा गरररहेको
काम तत्काि रोकी सो कुराको जानकारी लिजखत रुपमा सं स्थािाई ददनु पनेछ ।
(४) र्स दफाको प्रलतकूि हुनेगरी लनर्ुि भएको िेखापरीिकिे गरे को िेखापरीिण मान्र् हुने छै न ।
पररच्छे द – १३
छु ट,सुविधा र सहुलिर्त

५७. छु ट, सुविधा र सहुलिर्त: (१) सं स्थािाई प्राप्त हुने छु ट, सुविधा र सहुलिर्त सं घीर् कानुन बमोजजम हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा उल्िेजखत छु ट, सुविधा र सहुलिर्त बाहेक सं स्थािाई प्राप्त हुने अन्र् छु ट, सुविधा र सहुलिर्त
तोवकए बमोजजम हुनछ
े ।
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पररच्छे द—१४
ऋण असुिी तथा बाूँकी बक्र्ौता
५८.

ऋण असूि गने: (१) कुनै सदस्र्िे सं स्थासूँग गरे को ऋण सम्झौता िा शतय कबुलिर्तको पािना नगरे मा, लिखतको

भाखालभि ऋणको सािाूँ, ब्र्ाज र हजायना च ुिा नगरे मा िा ऋण लिएको रकम सम्बजन्धत काममा निगाई
वहनालमना गरे को दे जखएमा त्र्स्तो सदस्र्िे ऋण लिं दा राखेको लधतोिाई सम्बजन्धत सं स्थािे लििाम लबिी गरी िा
अन्र् कुनै व्र्िस्था गरी आफ्नो साूँिा, ब्र्ाज र हजायना असूि उपर गनय सक्नेछ। लधतो सम्बजन्धत सं स्थािे सकारे
पिात् पलन ऋणीिे साूँिा ब्र्ाज दुिै भ ुिानी गरी लधतो बापतको सम्पजत्त वफताय लिन चाहेमा वफताय गनुप
य नेछ ।
(२) कुनै सदस्र्िे सं स्थामा राखेको लधतो कुनै वकलसमिे कसै िाई हक छोलडददएमा िा अन्र् कुनै
कारणबाट त्र्स्तो लधतोको मूल्र् घट्ट्न गएमा त्र्स्तो ऋणीिाई लनजित म्र्ाद ददई थप लधतो सुरिण राख्न
िगाउन सवकनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजजम ऋणीिे थप लधतो नराखेमा िा उपदफा (१) िा (२) बमोजजमको लधतोबाट
पलन साूँिा, ब्र्ाज र हजायनाको रकम असूि उपर हुन नसकेमा त्र्स्तो ऋणीको हक िाग्ने अन्र् जार्जेथाबाट पलन
साूँिा, ब्र्ाज र हजयीाना असूि उपर गनय सवकनेछ ।
(४) र्स दफा बमोजजम साूँिा, ब्र्ाज र हजयना असूि उपर गदाय िागेको खचयको रकम तथा असूि
उपर भएको साूँिा, व्र्ाज र हजायनाको रकम किा गरी बाूँकी रहन आएको रकम सम्बजन्धत ऋणीिाई वफताय ददनु
पनेछ ।
(५) र्स दफा बमोजजम कुनै सं स्थािे ऋणीको लधतो िा अन्र् जार्जेथा लििाम लबिी गदाय लििाम सकाने
व्र्जिको नाममा सो लधतो िा जार्जेथा प्रचलित कानून बमोजजम रजजष्ट्रेशन िा दाजखि खारे ज गनयको िालग
सम्बजन्धत कार्ायिर्मा िेखी पठाउनेछ र सम्बजन्धत कार्ायिर्िे पलन सोही बमोजजम रजजष्ट्रेशन िा दाजखि खारे ज
गरी सोको जानकारी सम्बजन्धत सं स्थािाई ददनु पनेछ ।
(६) र्स दफा बमोजजम लधतो राखेको सम्पजत्त लििाम लबिी गदाय कसै िे सकार नगरे मा त्र्स्तो सम्पजत्त
सम्बजन्धत सं स्था आफैंिे सकार गनय सक्नेछ ।
(७) उपदफा (६) बमोजजम आफैंिे सकार गरे मा त्र्स्तो सम्पजत्त सम्बजन्धत सं स्थाको नाममा रजजष्ट्रेशन िा

दाजखि खारे ज गनय सम्बजन्धत कार्ायिर्मा िेखी पठाउनेछ र त्र्सरी िेखी आएमा सम्बजन्धत कार्ायिर्िे सोही
बमोजजम रजजष्ट्रेशन िा दाजखि खारे ज गरी ददनु पनेछ ।
५९.

कािो सूची सम्बन्धी व्र्िस्थााः सं स्थाबाट ऋण लिई

रकमको अपचिन गने िा तोवकएको समर्ािलध लभि ऋणको

साूँिा व्र्ाज वफताय नगने व्र्जिको नाम नामेशी सवहत कािोसू ची प्रकाशन सम्बन्धी व्र्िस्था सं घीर् कानुन बमोजजम
हुनेछ ।
६०.

कजाय सूचना केन््र सम्बन्धी व्र्िस्थााः कजाय सूचना केन्ि सम्बन्धी व्र्िस्था सं घीर् कानुन बमोजजम हुनेछ ।

६१

बाूँकी बक्र्ौता असूि उपर गने : कसै िे सं स्थािाई लतनुय बुझाउनु पने रकम नलतरी बाूँकी राखेमा त्र्स्तो रकम र
सोको ब्र्ाज समेत दताय गने अलधकारीिे त्र्स्तो व्र्जिको जार्जेथाबाट असूि उपर गररददन सक्नेछ ।

६२. रोक्का राख्न िेखी पठाउने: (१) सं स्था िा दताय गने अलधकारीिे दफा ५८ र ६१ को प्रर्ोजनको िालग कुनै व्र्जिको
खाता, जार्जेथाको स्िालमत्ि हस्तान्तरण, नामसारी िा लबिी गनय नपाउने गरी रोक्का राख्न सम्बजन्धत लनकार्मा िे खी
पठाउन सक्नेछ ।
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(२) उपदफा (१) बमोजजम रोक्काको िालग िेखी आएमा सम्बजन्धत लनकार्िे प्रचलित कानून बमोजजम
त्र्स्तो व्र्जिको खाता,जार् जेथाको स्िालमत्ि हस्तान्तरण, नामसारी िा लबिी गनय नपाउने गरी रोक्का राख्नराखी ददनु
पनेछ ।
६३.

अग्रालधकार रहने: कुनै व्र्जििे सं स्थािाई लतनुय पने ऋण िा अन्र् कुनै दावर्त्ि नलतरे मा त्र्स्तो व्र्जिको
जार्जेथामा नेपाि सरकारको कुनै हक दाबी भए त्र्सको िालग रकम छु िाई बाूँकी रहन आएको रकममा सं स्थाको
अग्रालधकार रहनेछ ।

६४.

कार्यिाही गनय िाधा नपने: सं स्थािे ऋण असुिी गने सम्बन्धमा कुनै व्र्जि िा सहकारी सं स्था उपर चिाएको कुनै
कारिाहीका कारणबाट त्र्स्तो व्र्जि िा सं स्था उपर र्स कार्यविलध

तथा प्रचलित कानून बमोजजमको कुनै कसूरमा

कारिाही चिाउन रोक िगाएको मालनने छै न ।

पररच्छे द– १५
एकीकरण, लबघटन तथा दताय खारे ज
६५.

एकीकरण तथा विभाजन सम्बन्धी व्र्बस्था: (१) र्स कार्यविलधको अलधनमा रही दुई िा दुईभन्दा बढी सं स्थाहरु
एक आपसमा गाभी एकीकरण गनय िा एक सं स्थािाई भौगोलिक कार्य िेिको आधारमा दुई िा दुईभन्दा बढी
सं स्थामा विभाजन गनय सवकनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजम एकीकरण िा विभाजन गदाय सम्बजन्धत सं स्थाको कुि कार्म रहेका सदस्र्
सं ख्र्ाको दुई लतहाइ बहुमतबाट लनणयर् हुन ु पनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजजम एकीकरण िा विभाजन गने लनणयर् गदाय एकीकरण िा विभाजनका शतय र
कार्यविलध समेत खुिाउनु पनेछ।

६६.

विघटन र दताय खारे ज: (१) कुनै सं स्थामा दे हार्को अिस्था विद्यमान भएमा साधारण सभाको तत्काि कार्म रहेका

दुई लतहाइ बहुमत सदस्र्को लनणयर्बाट त्र्स्तो सं स्थाको विघटन गने लनणयर् गरी दताय खारे जीको स्िीकृलतका िालग
सलमलतिे दताय गने अलधकारी समि लनिेदन ददनसक्नेछ :–
(क) विलनर्ममा उजल्िजखत उद्देश्र् तथा कार्य हालसि गनय सम्भि नभएमा,
(ख) सदस्र्को वहत गनय नसक्ने भएमा ।
(२) उपदफा (१) बमोजजम प्रापत लनिेदनमा छानविन गदाय त्र्स्तो सं स्थाको विघटन गनय उपर्ुि दे जखएमा
दताय गने अलधकारीिे त्र्स्तो सं स्थाको दताय खारे ज गनय सक्नेछ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा िेजखएको भए तापलन दताय गने अलधकारीिे दे हार्को अिस्थामा माि
सं स्थाको दताय खारे ज गनय सक्नेछ :–
(क) िगातार दुई िषयसम्म कुनै कारोबार नगरी लनष्कृर् रहे को पाइएमा,
(ख) कुनै सं स्थािे र्ो कार्यविलध िा र्स अन्तगयत बनेको विलनर्माििी विपरीतको कार्य बारम्बार गरे मा,
(ग) विलनर्ममा उजल्िजखत उद्देश्र् विपरीत कार्य गरे मा,
(घ) सहकारी मूल्र्, मान्र्ता र लसद्धान्त विपरीत कार्य गरे मा ।
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(४) उपदफा (२) िा (३) बमोजजम दताय खारे ज गनुय अजघ दताय गने अलधकारीिे त्र्स्तो सं स्थािाई
ु ाईको िालग पन्र ददनको समर् ददनु पनेछ ।
सुनि
(५) उपदफा (२) िा (३) बमोजजम सं स्थाको दताय खारे ज भएमा त्र्स्तो सं स्था विघटन भएको मालननेछ ।
(७) उपदफा (२) िा (३) बमोजजम सं स्थाको दताय खारे जी भएमा त्र्स्तो सं स्थाको दताय प्रमाणपि स्िताः
रद्द भएको मालननेछ ।
६७. लिक्िीडेटरको लनर्ुजि: (१) दफा ६६ बमोजजम कुनै सं स्थाको दताय खारे ज भएमा दताय गने अलधकारीिे लिक्िीडेटर
लनर्ुि गनेछ ।
(२) उपदफामा (१) मा जुनसुकै कुरा िेजखएको भएतापलन सं घीर् कानुनमा तोवकएको लसमा सम्मको सम्पत्तजी भएको
सींस्थाको हकमा दताय गने अलधकारीिे कुनै अलधकृतस्तरका कमयचारीिाई लिक्िीडेटर लनर्ुजि गनय सक्नेछ ।
६८. लिक्िीडेशन पलछको सम्पलतको उपर्ोग: कुनै सं स्थाको लिक्िीडेशन पिात् सबै दावर्त्ि भ ुिान गरी बाूँकी रहन गएको
सम्पजत्तको उपर्ोग सं घीर् कानुनमा तोकजीए बमोजजम हुनेछ ।
पररच्छे द –१६
दताय गने अलधकारी
६९.

दताय गने अलधकारी: (१)र्स कार्यविलध अन्तगयत दताय गने अलधकारीिे गनुप
य ने कार्यहरू शहीदनगर नगरपालिकाको
प्रमुख प्रशासवकर् अलधकृतिे गनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजजमको दताय गने अलधकारीिे र्स कार्यविलध बमोजजम आफूमा रहे को कुनै िा सम्पूणय

अलधकार आफू मातहतको अलधकृतस्तरको कमयचारीिाई प्रत्र्ार्ोजन गनय सक्नेछ ।
७०.

काम, कतयव्र् र अलधकार : र्स कार्यविलधमा अन्र्ि उजल्िजखत काम, कतयव्र् तथा अलधकारको अलतररि दताय गने
अलधकारीको काम, कतयव्र् र अलधकार तोवकए बमोजजम हुनेछ ।
पररच्छे द –१७
लनरीिण तथा अनुगमन

७१.

लनरीिण तथा अलभिेख जाूँच गने: (१) दताय गने अलधकारीिे सं स्थाको जुनसुकै िखत लनरीिण तथा अलभिेख
परीिण गनय, गराउन सक्नेछ ।
(२) नेपाि राष्ट्र बैं ङ्किे जुनसुकै िखत तोवकएको भन्दा बढी आलथयक कारोिार गने सं स्थाको वहसाि वकताि
िा वित्तीर् कारोिारको लनरीिण िा जाूँच गनय, गराउन सक्नेछ।
(३) उपदफा (२) को प्रर्ोजनको िालग नेपाि राष्ट्र बैङ्किे आफ्ना कुनै अलधकारी िा विशेषज्ञ खटाई
आबश्र्क

वििरण िा सूचनाहरू सं स्थाबाट जझकाई लनरीिण तथा सुपरीिेिण गनय सक्नेछ ।

(४) उपदफा (१) िा (२)बमोजजम लनरीिण िा वहसाब जाूँच गदाय दताय गने अलधकारी िा नेपाि राष्ट्र
बैङ्कको अलधकार प्राप्त अलधकृतिे माग गरे को जानकारी सम्बजन्धत सं स्थािे उपिब्ध गराउनु पनेछ ।
(५) उपदफा (१) िा (२) बमोजजम लनरीिण िा वहसाब जाूँच गदाय कुनै सं स्थाको कामकारबाही र्ो
कार्यविलध अन्तगयत बनेको लनदे जशका, िा मापदण्ड बमोजजम भएको नपाइएमा दताय गने अलधकारी िा नेपाि राष्ट्र
बैङ्किे सम्बजन्धत सं स्थािाई आिश्र्क लनदे शन ददन सक्नेछ र त्र्स्तो लनदे शनको पािना गनुय त्र्स्तो सं स्थाको
कतयव्र् हुनेछ ।
(६) नेपाि राष्ट्र बैङ्किे र्स दफा बमोजजम सं स्थाको लनरीिण तथा सुपरीिेिण गदाय नेपाि राष्ट्र बैङ्किे
प्रचलित कानून बमोजजमको अलधकार प्रर्ोग गनय सक्नेछ।
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(७) र्स दफा बमोजजम सं स्थाको लनरीिण तथा सुपरीिेिण गदाय प्रापत हुन आएको जानकारी नेपाि राष्ट्र
बैङ्किे शहीदनगर नगर कार्यपालिकािाई उपिब्ध गराउनु पनेछ ।
७२.

छानविन गनय सक्ने :(१) कुनै सं स्थाको व्र्िसावर्क कारोबार सन्तोषजनक नभएको, सदस्र्को वहत विपरीत काम
भएको िा सो सं स्थाको उद्देश्र् विपरीत कार्य गरे को भनी त्र्स्तो सं स्थाको कम्तीमा िीस प्रलतशत सदस्र्िे
छानविनको िालग लनिेदन ददएमा दताय गने अलधकारीिे त्र्स्तो सं स्थाको छानविन गनय, गराउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजम छालनिन गदाय माग गरे को वििरण िा कागजात उपिब्ध गराई सहर्ोग गनुय
सम्बजन्धत सलमलतको कतयव्र् हुनेछ ।
(३) उपदफा (१) िा (२) बमोजजम गररएको छानविनको जानकारी सम्बजन्धत सं स्थािाई लिजखत रुपमा
ददनु पनेछ ।

७३. बचत तथा ऋणको कारोबार गने सं स्था को लनरीिण तथा अनुगमन सम्बन्धी विशेष व्र्िस्था :(१) बचत तथा ऋणको
मुख्र् कारोबार गने सं स्थािे तोवकए बमोजजम अनुगमन प्रणािी अििम्बन गनुय पनेछ ।
(२) दताय गने अलधकारीिे बचत तथा ऋणको कारोबार गने सं स्थाको तोवकए बमोजजमको अनुगमन
प्रणािीमा आधाररत भई लनरीिण तथा अनुगमन गनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजजम सं स्थाको लनरीिण तथा अनुगमन दताय गने अलधकारीिे आिश्र्कता अनुसार
नेपाि राष्ट्र बैङ्क िगार्तका अन्र् लनकार्को सहर्ोग लिन सक्नेछ ।
७४. िावषयक प्रलतिेदन पेश गनुपय ने : (१) दताय गने अलधकारीिे आलथयक िषय समाप्त भएको लमलतिे तीन मवहनालभि सं स्थाको
लनरीिण सम्बन्धी िावषयक प्रलतिेदन नगर कार्यपालिका समि पेश गनुय पनेछ ।
(२) उपदफा (१)

बमोजजमको प्रलतिेदनमा दे हार्का वििरणहरू खुिाउनु पनेछ:–

(क) सञ्चािनमा रहेका सं स्थाको वििरण,
(ख) अनुगमन गररएका सं स्थाको सं ख्र्ा तथा आलथयक कारोिारको वििरण,
(ग) सं स्थामा सहकारी लसद्धान्त र र्ो कार्यविलध र र्स अन्तगयत बनेको विलनर्म तथा मापदण्ड पािनाको
अिस्था,
(घ) सं स्थाका सदस्र्िे प्रापत गरे को सेिा सुविधाको अिस्था,
(ङ) सं स्थाको विर्ाकिापमा सदस्र्को सहभालगताको स्तर अनुपात,
(च) सं स्थािाई नगरपालिकाबाट प्रदान गररएको वित्तीर् अनुदान तथा छु ट सुविधाको सदुपर्ोलगताको
अिस्था,
(छ) सं स्थाको आलथयक विर्ाकिाप तथा वित्तीर् अिस्था सम्बन्धी तोवकए बमोजजमका वििरण,
(ज) सं स्थामा आन्तररक लनर्न्िण प्रणािीको अिस्था,
(झ) सं स्थामा सुशासन तथा जजम्मेिारीको अिस्था,
(ञ) सं स्थामा रहेका कोषको वििरण,
ूँ ी वफताय कोष वितरणको अिस्था,
(ट) सं रजित पूज
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(ठ) सहकारीको नीलत लनमायणमा सहर्ोग पुग्ने आिश्र्क कुराहरू,
(ड) सहकारी सं स्थाको दताय, खारे जी तथा विघटन सम्बन्धी वििरण,
(ढ) सं स्थािे सञ्चािन गरे को दफा १२ बमोजजमको कारोिार, व्र्िसार्, उद्योग िा पररर्ोजनाको वििरण,
(ण) तोवकए बमोजजमका अन्र् वििरण ।
७५. आपसी सुरिण सेिा सं चािन सम्बन्धी व्र्िस्थााः (१) सं स्थािे सं घीर् कानुनमा व्र्िस्था भएबमोजजम आफ्ना
सदस्र्हरुको बािीनािी िा िस्तुभाउमा भएको िलतको अं शपूलतय गने गरी आपसी सुरिण सेिा सं चािन गनय
सक्नेछ ।
७६. जस्थरीकरण कोष सम्बन्धी व्र्िस्थााः (१) बचत तथा ऋण विषर्गत सं स्थाहरू सम्भावित जोजखमबाट सं रिणका िालग
सं घीर् र प्रदे जशक कानुनमा व्र्िस्था भएबमोजजम खडा हुने जस्थरीकरण कोषमा सहभागी हुन सक्नेछन् ।
पररच्छे द –१८
समस्र्ाग्रस्त सं स्थाको व्र्िस्थापन
७७.

सं स्था समस्र्ाग्रस्त भएको घोषणा गनय सवकने: (१) र्स कार्यविलध बमोजजम गररएको लनरीिण िा वहसाब जाूँचबाट

कुनै सं स्थामा दे हार्को अिस्था विद्यमान रहेको दे जखएमा कार्यपालिकािे त्र्स्तो सं स्थािाई समस्र्ाग्रस्त सं स्थाको
रुपमा घोषणा गनय सक्नेछ:(क) सदस्र्को वहत विपरीत हुने गरी कुनै कार्य गरे को,
(ख) सं स्थािे पूरा गनुप
य ने वित्तीर् दावर्त्ि पूरा नगरे को िा भ ुिानी गनुप
य ने दावर्त्ि भ ुिानी गनय नसकेको
िा भ ुिानी गनय नसक्ने अिस्था भएको,

(ग) सदस्र्हरूको बचत लनधायररत शतय बमोजजम वफताय गनय नसकेको,
(घ) र्ो कार्यविलध र र्स अन्तगयत बनेको विलनर्म विपरीत हुने गरी सं स्था
(ङ) सं स्था

सञ्चािन भएको,

दामासाहीमा पनय सक्ने अबस्थामा भएको िा उल्िेखनीर् रुपमा गम्भीर आलथयक कदठनाई

भोलगरहेको,
(च) कुनै सं स्थािे सदस्र्को बचत रकम वफताय गनुय पने अिलधमा वफताय नगरे को भनी त्र्स्तो सं स्थाका
कम्तीमा िीस प्रलतशत िा िीस जना मध्र्े जुन कम हुन्छ सो िरािरका सदस्र्हरूिे दताय गने

अलधकारी समि लनिेदन ददएकोमा छानविन गदाय खण्ड (क) दे जख (ङ) सम्मको कुनै अिस्था
विद्यमान भएको दे जखएको ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेजखएको भए तापलन प्रचलित कानून बमोजजम गठन गरे को आर्ोगिे

कुनै सं स्थािाई समस्र्ाग्रस्त सं स्था घोषणा गनय लसफाररस गरे मा िा समस्र्ाग्रस्त भनी पवहचान गरे कोमा िा त्र्स्तो
आर्ोगमा परे को उजुरी सं ख्र्ा, औजचत्र् समेतको आधारमा कार्यपालिकािे त्र्स्तो सं स्थािाई समस्र्ाग्रस्त सं स्था
घोषणा गनय सक्नेछ ।
७८. व्र्िस्थापन सलमलतको गठन: (१) दफा ७७ बमोजजम समस्र्ाग्रस्त सं स्था घोषणा भएकोमा त्र्स्तो सं स्थाको सम्पजत्त
व्र्िस्थापन तथा दावर्त्ि भ ुिानी सम्बन्धी कार्यकािालग व्र्िस्थापन सलमलतको गठन गनय दताय गने अलधकारीिे
कार्यपालिका समि

लसफाररस गनेछ ।
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(२) उपदफा (१) बमोजजम जशफाररस भई आएमा कार्यपालिकािे तोवकए िमोजजम व्र्िस्थापन सलमलतको
गठन गनय सक्ने छ ।
(३) उपदफा (२) बमोजजम गदठत व्र्िस्थापन सलमलतको काम, कतयव्र् र अलधकार तोवकए बमोजजम
हुनेछ ।
पररच्छे द–१९
कसूर, दण्ड जररिाना तथा पुनराबेदन
७९. कसीूर गरे को मालनने : कसै िे दे हार्को कुनै कार्य गरे मा र्स कार्यविलध अन्तगयतको कसीूर गरे को मालननेछ ।
(क) दताय नगरी िा खारे ज भएको सं स्था सञ्चािन गरे मा िा कुनै व्र्जि, फमय िा कम्पनीिे आफ्नो नाममा
सहकारी शब्द िा सो शब्दको अं ग्रज
े ी रुपान्तरण राखी कुनै कारोबार, व्र्िसार्, सेिा प्रिाह

िा अन्र्

कुनै कार्य गरे मा,

(ख) सदस्र्को बचत र्स कार्यविलध र र्स कार्यविलध अन्तगयत बनेको विलनर्म िा मापदण्ड बमोजजम बाहे क
अन्र् कुनै

पलन प्रर्ोजनको िालग प्रर्ोग गरे मा,

(ग) तोवकएको भन्दा बढी रकम ऋण प्रदान गदाय जमानत िा सुरिण नराखी ऋण प्रदान गरे मा,
(घ) सलमलतको सदस्र्, व्र्िस्थापक िा कमयचारीिे सं स्थाको सम्पजत्त, बचत िा शेर्र रकम वहनालमना गरे मा,
(ङ) ऋण असूि हुन नसक्ने गरी सलमलतका कुनै सदस्र्, लनजको नातेदार िा अन्र् व्र्जि िा कमयचारीिाई
ऋण ददई रकम वहनालमना गरे मा,
(च) सलमलतका कुनै सदस्र्िे एक्िै िा अन्र् सदस्र्को लमिोमतोमा सं स्थाको शेर्र िा बचत रकम आफू
खुसी पररचािन गरी सं स्थािाई हानी नोक्सानी पुरर्ाएमा,
(छ) झुिा िा गित वििरण पेश गरी कजाय लिएमा, राखेको लधतो कच्चा भएमा िा ऋण वहनालमना गरे मा,
(ज) सं स्थािे र्स कार्यविलध र र्स कार्यविलध अन्तर ्गत बनेका विलनर्म िा मापदण्ड विपररत िगानी
गरे मा िा िगानी गने उद्देश्र्िे रकम उठाएमा,
(झ) कृलिम व्र्िसार् खडा गरी िा गराई ऋण लिएमा िा ददएमा,
(ञ) लधतोको अस्िाभाविक रुपमा बढी मूल्र्ाङ्कन गरी ऋण लिएमा िा ददएमा,
(ट) झुिा वििरणको आधारमा पररर्ोजनाको िागत अस्िाभाविक रुपमा बढाई बढी ऋण लिएमा िा
ददएमा,
(ठ) कुनै व्र्जि िा सं स्थािाई एक पटक ददइसकेको सुरिण रीतपूिक
य फुकुिा नभई िा सो सुरिणिे
खामेको मूल्र्भन्दा बढी हुनेगरी सोही सुरिण अन्र् सं स्थामा राखी पुनाः ऋण लिए िा ददएमा,
(ड) सं स्थाबाट जुन प्रर्ोजनको िालग ऋण सुविधा लिएको हो सोही प्रर्ोजनमा निगाई अन्र्ि प्रर्ोग गरे
िा गराएमा,
(ढ) सं स्थाको कुनै कागजात िा खातामा िेजखएको कुनै कुरा कुनै तररकािे हटाइ िा उडाइ अकै अथय
लनस्कने व्र्होरा पारी लमिाई िे ख्ने िा अको लभन्नै श्रे स्ता राख्ने जस्ता काम गरे बाट आफूिाई िा अरु
कसै िाई फाइदा िा हालन नोक्सानी गने उद्देश्र्िे कीते गनय िा अकायको हालन नोक्सानी गने उद्देश्र्िे
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नगरे िा नभएको झुिा कुरा गरे िा भएको हो भनी िा लमलत, अङ्क िा व्र्होरा फरक पारी सहीछाप
गरी गराई कागजात बनाई िा बनाउन िगाई जािसाजी गरे िा गराएमा,
(ण) ऋणको लधतो स्िरुप राजखने चि अचि सम्पजत्त लििाम लबिी िा अन्र् प्रर्ोजनको िालग मूल्र्ाङ्कन
गदाय मूल्र्ाङ्कनकतायिे बढी, कम िा गित मूल्र्ाङ्कन गरी सं स्थािाई हानी नोक्सानी पुरर्ाउने कार्य गरे
िा गराएमा,
(त) सींस्थािाई हानी नोक्सानी पुरर्ाउने उद्देश्र्िे कसै िे कुनै काम गराउन िा नगराउन, मोिावहजा गनय
िा गराउन, कुनै वकलसमको रकम लिन िा ददन, लबना मूल्र् िा कम मूल्र्मा कुनै माि, िस्तु िा सेिा
लिन िा ददन, दान, दातव्र्, उपहार िा चन्दा लिन िा ददन, गित लिखत तर्ार गनय िा गराउन,

अनुिाद गनय िा गराउन िा गैर कानूनी िाभ िा हानी पुरर्ाउने बदलनर्तिे कुनै कार्य गरे िा
गराएमा,
(थ) कुनै सं स्था िा सोको सदस्र् िा बचतकताय िा ती मध्र्े कसै िाई हानी नोक्सानी पुग्ने गरी िेखा
परीिण गरे गराएमा िा िेखा परीिण गरे को झुिो प्रलतिेदन तर्ार पारे मा िा पानय िगाएमा।
८०.

सजार्ाः (१) कसै िे दफा ७९ को कसूर गरे मा दे हार् बमोजजमको सजार् हुनेछ :(क) खण्ड (क),(ग),(ड) र (थ) को कसूरमा एक बषयसम्म कैद र एक िाख रुपैँ र्ासम्म जररिाना,
(ख) खण्ड (ठ) को कसूरमा दुई बषयसम्म कैद र दुई िाख रुपैँ र्ासम्म जररिाना,
(ग) खण्ड (ख) को कसूरमा विगो बराबरको रकम जररिाना गरी तीन बषय सम्म कैद ,
(घ) खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ण) र (त) को कसूरमा विगो भराई विगो बमोजजम
जररिाना गरी दे हार् बमोजजमको कैद हुनेछ :(१) दश िाख रुपैर्ाूँसम्म लबगो भए एक िषयसम्म कैद,
(२) दश िाख रुपैर्ाूँभन्दा बढी पचास िाख रुपैर्ाूँसम्म लबगो भए दुई िषय दे जख तीन िषयसम्म कैद,
(३) पचास िाख रुपैर्ाूँभन्दा बढी एक करोड रुपैर्ाूँसम्म लबगो भए तीन िषय दे जख चार िषयसम्म कैद,
(४) एक करोड रुपैर्ाूँभन्दा बढी दश करोड रुपैर्ासम्म लबगो भए चार िषयदेजख छ िषयसम्म कैद,
(५) दश करोड रुपैं र्ाूँभन्दा बढी एक अबय रुपैर्ाूँसम्म लबगो भए छ िषयदेजख आठ िषयसम्म कैद,
(६) एक अबय रुपैर्ाूँभन्दा बढीजलतसुकै रुपैर्ाूँ लबगो भए पलन आठ िषयदेजख दश िषयसम्म कैद,
(ङ) खण्ड (ढ) को

कसूरमा

दश बषयसम्म कैद ।

(२) दफा ७९ को कसूर गनय उद्योग गने िा त्र्स्तो कसूर गनय मद्दत पुरर्ाउने व्र्जििाई मुख्र्
कसूरदारिाई हुने सजार्को आधा सजार् हुनेछ ।
(३) दफा ७९ को कसू र गने िा त्र्स्तो कसूर गनय मद्दत पुरर्ाउनु कुनै लनकार् सं स्था भए त्र्स्तो लनकार्
सं स्थाको प्रमुख कार्यकारी िा पदालधकारी िा कार्यकारी है लसर्तमा कार्य सम्पादन गने व्र्जििाई र्स कार्यविलध
बमोजजम हुने सजार् हुनेछ ।
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८१.

जररिाना हुने :(१) दफा ८७ बमोजजम कसै को उजूरी परी िा सं स्थाको लनरीिण अनुगमन िा वहसाब वकताबको

जाूँच गदाय िा अन्र् कुनै व्र्होराबाट कसै िे दे हार्को कुनै कार्य गरे को पाइएमा दताय गने अलधकारीिे त्र्स्तो
कार्यको प्रकृलत र गाम्भीर्यको आधारमा त्र्स्तो कार्य गने व्र्जििाई पाूँच िाखरु पैँ र्ासम्म जररिाना गनेछ :(क) र्ो कार्यविलध िा र्स कार्यविलध अन्तगयत बनेका विलनर्म विपरीत सदस्र्सूँग ब्र्ाज लिएमा,
(ख) सं स्थािे प्रदान गने बचत र ऋणको ब्र्ाजदर बीचको अन्तर छ प्रलतशतभन्दा बढी कार्म गरे मा,
(ग) सं स्थािे प्रदान गरे को ऋणमा िाग्ने ब्र्ाजिाई मूि कजायमा पूूँजीकृत गरी सोको आधारमा ब्र्ाज
िगाएमा,
ूँ ीकोषको तोवकए बमोजजमको प्रलतशतभन्दा बढी हुने गरी ऋण प्रदान
(घ) कुनै सदस्र्िाई आफ्नो पूज
गरे मा,
(ङ) सं स्था दताय गदायका बखतका सदस्र् बाहेक अन्र् सदस्र्िाई सदस्र्ता प्रापत गरे को तीन मवहना अिलध
व्र्लतत नभई ऋण िगानी गरे मा,
ूँ ी कोषको दश गुणा भन्दा बढीहुने गरी बचत सं किन गरे मा,
(च) प्राथलमक पूज
ूँ ीको पन्र प्रलतशतभन्दा बढी शेर्र िाभांश वितरण गरे मा,
(छ) शेर्र पूज
(ज) सींस्थािे आफ्नो कार्यिेि बावहर गई कारोबार गरे मा िा गैर सदस्र्सं ग कारोिार गरे मा,
(झ) सींस्थािे र्ो कार्यविलध विपरीत कृलिम ब्र्जििाई आफ्नो सदस्र्ता ददएमा ।
(२) उपदफा (१) मा िेजखएको व्र्होराबाट कसै िे दे हार्को कुनै कार्य गरे को दताय गने

अलधकारीिे त्र्स्तो कार्यको प्रकृलत र गाम्भीर्यको आधारमा त्र्स्तो कार्य गने व्र्जििाई तीन िाख रुपैर्ाूँसम्म
जररिाना गनय सक्नेछाः(क) र्ो कार्यविलध िा र्स कार्यविलध अन्तगयत बनेको लनर्म बमोजजम ददएको कुनै लनदे शन िा तोवकएको
मापदण्डको पािना नगरे मा,
(ख) र्ो कार्यविलध िा र्स कार्यविलध अन्तगयत बनेको लनर्म बमोजजम ददनुपने कुनै वििरण, कागजात,
प्रलतबेदन, सूचना िा जानकारी नददएमा,
(ग) र्स कार्यविलध बमोजजम लनिायचन नगरी सलमलत तथा िेखा सुपरीिेिण सलमलतका पदालधकारीहरु आफू
खुशी पररितयन गरे मा
(घ) कुनै सं स्थािे दफा ६ को उपदफा (४) बमोजजमको तोवकएको शतय पािन नगरे मा,
(ङ) र्ो कार्यविलध िा र्स कार्यविलध अन्तगयत बनेको विलनर्म विपररत अन्र् कार्य गरे मा ।
(३) उपदफा (१) िा (२) बमोजजमको जररिाना गनुय अजघ दताय गने अलधकारीिे सम्बजन्धत व्र्जि िा
सं स्थािाई सफाई पेश गनय कम्तीमा पन्र ददनको समर्ािलध ददनु पनेछ ।
८२.

रोक्का राख्ने :(१) दताय गने अलधकारीिे सम्बजन्धत सं स्थािाई दफा ८१ बमोजजम जररिाना गनुक
य ा अलतररि तीन
मवहनासम्म त्र्स्तो सं स्थाको कारोबार, सम्पलत तथा बैङ्क खाता रोक्का राख्ने तथा सम्पजत्त रोक्का राख्न सम्बजन्धत
लनकार्िाई लसफाररस गनय सक्नेछ ।
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(२) उपदफा (१) बमोजजमको लसफाररस प्रापत भएमा त्र्स्तो सं स्थाको कारोबार, सम्पलत िा बैङ्क खाता
रोक्का राखी सो को जानकारी दताय गने अलधकारीिाई ददनु पनेछ ।
८३.

दोब्बर जररिाना हुन:े (१) दफा ८१ बमोजजम जररिाना भएको व्र्जि िा सं स्थािे पुन: सोही कसूर गरे मा त्र्स्तो
व्र्जि िा सं स्थािाई दताय गने अलधकारीिे दोस्रो पटकदे जख प्रत्र्ेक पटकको िालग दोब्बर जररिाना गनेछ ।

८४.

अनुसन्धानको िालग िेखी पठाउन सक्ने :दताय गने अलधकारी िा नेपाि राष्ट्र बैङ्किे र्स कार्यविलध बमोजजम आफ्नो
काम, कतयव्र् र अलधकारको पािना गदाय कसै िे दफा ७९ बमोजजमको कसूर गरे को थाहा पाएमा त्र्स्तो कसूरका
सम्बन्धमा र्स कार्यविलध बमोजजम अनुसन्धान गनयको िालग सम्बजन्धत लनकार्मा िे खी पठाउन सक्नेछ ।

८५.

मुद्दासम्बन्धी व्र्िस्थााः दफा ८० बमोजजम सजार् हुने कसूरको मुद्दा सम्बन्धी व्र्िस्था सं घीर् कानुन बमोजजम हुनछ
े
।

८६.

मुद्दा हेने अलधकारी: दफा ८० बमोजजमको सजार् हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको कारिाही र वकनारा जजल्िा
अदाितबाट हुनेछ ।

८७.

उजूरी ददने हद म्र्ाद :(१) कसै िे दफा ८० बमोजजमको सजार् हुने कसूर गरे को िा गनय िागेको थाहा पाउने
व्र्जििे त्र्सरी थाहा पाएको लमलतिे नब्बे ददनलभि दताय गने अलधकारी समि उजूरी ददनु पने छ ।
(२) कसै िे दफा ८० बमोजजम जररिाना हुने कार्य गरे को थाहा पाउने व्र्जििे त्र्सरी थाहा पाएको
लमलतिे नब्बे ददन लभि दताय गने अलधकारी समि उजूरीददनु पने छ ।

८८.

पुनरािेदन गनय सक्ने :(१) दफा ६ बमोजजम सं स्था दताय गनय अस्िीकार गरे को िा दफा 8० बमोजजम सं स्था दताय
खारे ज गरे कोमा जचत्त नबुझ्नेिे सो लनणयर्को जानकारी पाएको लमलतिे पैं तीस ददनलभि दताय गने अलधकारीको
लनणयर्उपर कार्यपालिकासमि पुनरािेदन गनय सक्नेछ ।
(२) दफा ८० बमोजजमको जररिानामा जचत्त नबुझ्ने व्र्जििे त्र्स्तो लनणयर्को जानकारी पाएको लमलतिे
पैंतीस ददनलभि दे हार् बमोजजम पुनरािेदन गनय सक्नेछ:
(क) दताय गने अलधकारी र कार्यपालिकािे गरे को लनणयर् उपर सम्बजन्धत जजल्िा अदाितमा,
(ख) नेपाि राष्ट्र बैङ्किे गरे को लनणयर् उपरसम्बजन्धत उच्च अदाितमा ।

८९.

असूि उपर गररने : र्स पररच्छे द बमोजजम कुनै व्र्जििे लतनुय पने जररिाना िा कुनै रकम नलतरी बाूँकी रहेकोमा
त्र्स्तो जररिाना िा रकम लनजबाट सरकारी बाूँकी सरह असूि उपर गररनेछ ।
पररच्छे द–२०
विविध

९०.

मतालधकारको प्रर्ोग : कुनै सदस्र्िे सं स्थाको जलतसुकै शेर्र खररद गरे को भए तापलन सम्बजन्धत सं स्थाको कार्य
सञ्चािनमा एक सदस्र् एक मतको आधारमा आफ्नो मतालधकारको प्रर्ोग गनय सक्नेछ ।

९१.

सामाजजक परीिण गराउन सक्ने :(१) सं स्थािे विलनर्ममा उजल्िजखत उद्देश्र् प्रापत गनयका िालग सलमलतबाट भएका
लनणयर् र कार्य, सदस्र्हरूिे प्रापत गरे का सेिा र सन्तुष्टीको स्तर, सेिा प्रापलतबाट सदस्र्हरूको जीिनस्तरमा आएको
आलथयक, सामाजजक, सांस्कृलतक तथा िातािरणीर् पिमा सकारात्मक पररितयन िगार्तका विषर्मा सामाजजक परीिण
गराउन सक्नेछ ।
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(२)

उपदफा

(१)

बमोजजम

भएको

सामाजजक

परीिणको

प्रलतिेदन

छिफिको

िालग

सलमलतिे

साधारणसभा समि पेश गनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजजम पेश भएको सामाजजक परीिण प्रलतिेदन छिफि गरी साधारणसभािे
आिश्र्कता अनुसार सलमलतिाई लनदे शन ददन सक्नेछ ।
(४) र्स दफा बमोजजमको सामाजजक परीिण प्रलतिेदनको एक प्रलत सम्बजन्धत सं स्थािे दताय गने
अलधकारी समि पेश गनुय पनेछ ।
९२.

सहकारी जशिााः

सहकारी िेिको प्रिधयनको िालग विद्यािर् तहको पाठर्िममा आधारभूत सहकारी सम्िन्धी

विषर्िस्तुिाई समािेश गनय सवकनेछ ।
९३.

आलथयक सहर्ोग गनय नहुन:े सं स्थाको रकमिाट सलमलतको लनणयर् िमोजजम सदस्र्हरुिे आलथयक सहर्ोग लिन
सक्नेछन्

तर सामाजजक कार्यकोिालग गैर सदस्र् व्र्जि िा सं स्थाहरुिाई समेत आलथयक सहर्ोग गनय िाधा पने छै न ।
स्पष्टीकरणाः र्स दफाको प्रर्ोजनको िालग 'सामाजजक कार्य' भन्नािे जशिा, स्िास््र्, िातािरण सं रिण,

मानिीर् सहार्ता, सहकाररता प्रबद्धयन सम्बजन्ध कार्यिाई जनाउूँछ ।
९४. अन्तर सहकारी कारोिार गनय सक्नेाः

सं स्थाहरुिे तोवकए बमोजजम एक आपसमा अन्तर सहकारी कारोिार गनय

सक्नेछन् ।
९५.

ठे क्कापिा ददन नहुन:े सं स्थािे आफ्नो

सलमलतको कुनै सञ्चािक िा िे खा सुपरीिेिण सलमलतको सं र्ोजक िा सदस्र्

िा आफ्नो कमयचारीिाई ठे क्कापिा ददन हुदैन ।
९६.

सरकारी बाूँकी सरह असूि उपर हुन:े कुनै सं स्थािे प्रापत गरे को सरकारी अनुदान िा कुनै सेिा सुविधा दुरुपर्ोग
गरे को पाइएमा प्रचलित कानून बमोजजम सरकारी बाूँकी सरह असूि उपर गररनेछ।

९७.

प्रचलित कानून बमोजजम कारिाही गनय िाधा नपने : र्स कार्यविलधमा िेजखएको कुनै कुरािे कुनै व्र्जि उपर
प्रचलित कानून बमोजजम अदाितमा मुद्दा चिाउन बाधा पुरर्ाएको मालनने छै न ।

९८.

सम्पजत्त शुवद्धकरण लनिारण सम्बन्धी कानुनी व्र्िस्थाको पािना गनुप
य नेाः सं स्थािे सम्पजत्त शुवद्धकरण लनिारण सम्बन्धी
सं घीर् / प्रदे श कानुनमा भएका व्र्िस्थाका साथै तत् सम्बन्धमा मन्िािर्िे जारी गरे को मानदण्ड र नेपाि राष्ट्र
बैं कको वित्तीर् जानकारी एकाइबाट जारी भएका लनदे जशकाहरूको पािना गनुप
य नेछ ।

९९.

मापदण्ड, लनदे जशका िा कार्यविलध बनाई िागू गनय सक्ने: (१) र्ो कार्यविलध िा र्स कार्यविलध अन्तगयत बनेको
विलनर्मको अधीनमा रही सं स्थाको दताय, सञ्चािन, लनरीिण तथा अनुगमन िगार्तका काम कारबाहीिाई व्र्िजस्थत र
प्रभािकारी रुपमा सञ्चािन गनय कार्यपालिकािे आिश्र्कता अनुसार मापदण्ड, बनाई िागू गनय सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजजमको मापदण्ड बनाउूँदा आिश्र्कता अनुसार रजजष्ट्रार, नेपाि राष्ट्र बैङ्क, मन्िािर्
र सम्बजन्धत अन्र् लनकार्को परामशय लिन सवकनेछ ।
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