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सहकारी ऐन, २०७५
प्रस्तावनााः
सहकारी मूल्य, मान्यता र ससद्धान्तअनुरूप स्थानीयस्तरमा छररएर रहेको पुुँजी,
प्रसवसि तथा प्रसतभालाई स्वावलम्बन र पारस्पररकताका आिारमा एकीकृ त गर्दै
सर्दस्यहरूको आर्थिक, सामासजक तथा साांस्कृ सतक उन्नयन गनि, समुर्दायमा आिाररत,
सर्दस्यके सन्ित, लोकतासन्िक, स्वायत्त र सुशाससत सङ्गठनका रूपमा सहकारी
सांस्थाहरूको प्रवद्धिन गनि, सहकारी खेती, उद्योग, वस्तु तथा सेवा व्यवसायका
माध्यमबाट सामासजक न्यायका आिारमा आत्मसनभिर, तीव्र एवां दर्दगो रूपमा
स्थानीय अथितन्िलाई सुर्दढृ तुल्याउन सहकारी सङ्घ सांस्थाहरूको र्दताि, सञ्चालन
ुँ ा
एवम् सनयमनसम्बन्िी व्यवस्था गनि वाञ्छनीय भएकाले सुन्र्दरहरच
नगरपासलकाको नगरसभाले यो ऐन बनाएको छ ।
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पररच्छेर्द –१
प्रारसम्भक
१.

;ª\lIfKt नाम र प्रारम्भ :
क. यस ऐनको नाम “सहकारी ऐन, २०७५” रहेको छ ।
ख. यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुने छ ।

२. पररभाषा :
सवषय वा प्रसङ्गले अको अथि नलागेमा यस ऐनमा,
क) “आन्तररक कायिसवसि” भन्नाले सहकारी सांस्थाले र्दफा १८ बमोसजम

(

बनाएको आन्तररक कायिसवसि सम्झनुपछि ।
ख) “कसुर” भन्नाले र्दफा ७९ बमोसजमको कसुर सम्झनुपछि ।

(

ग) “तोदकएको” वा “तोदकएबमोसजम” भन्नाले यस ऐनअन्तगित बनेको सनयममा

(

तोदकएको वा तोदकएबमोसजम सम्झनुपछि ।
(घ) “पररवार” भन्नाले सर्दस्यको पसत वा पत्नी, छोरा, बुहारी, छोरी, िमिपुि,
िमिपुिी, बाबु, आमा, सौतेनी आमा र आफू ले पालन पोषण गनुिपने र्दाजु,
भाउजू, भाइ, बुहारी र दर्दर्दी, बसहनी सम्झनुपछि।
तर सो शब्र्दले अांशबन्डा गरी वा मानो छु रिई आ-आफ्नो पेसा
व्यवसाय गरी बसेको पररवारको सर्दस्यलाई जनाउने छन ।
(ङ)

“बचत” भन्नाले सर्दस्यले सहकारी सांस्थामा जम्मा गरे को रकम
सम्झनुपछि ।

(च) “मन्िालय” भन्नाले सहकारीसम्बन्िी सवषय हेने सङ्घीय मन्िालय
सम्झनुपछि ।
(छ) “मुख्य कारोबार” भन्नाले सांस्थाले सञ्चालन गरे को व्यावसासयक
दियाकलापहरूमा पसछल्लो आर्थिक वषिसम्ममा पररचासलत बचतको
र्दासयत्व र पसछल्लो आर्थिक वषिको सर्दस्यतफि को खररर्द वा सविी
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कारोबारमा कम्तीमा तीस प्रसतशतभन्र्दा बढी सहस्सा भएको कारोबार
सम्झनुपछि ।
(ज) “रसजस्टार” भन्नाले सङ्घको रसजस्टार सम्झनुपछि ।
(झ) “लेखा सुपररवेक्षण ससमसत” भन्नाले र्दफा ३७ बमोसजमको लेखा
सुपररवेक्षण ससमसत सम्झनुपछि ।
(ञ) “सवसनयम” भन्नाले सम्बसन्ित सहकारी सांस्थाको र्दफा १७ बमोसजम
बनाएको सवसनयम सम्झनुपछि ।
(ट) “सवभाग” भन्नाले सङ्घको सहकारी सवभाग सम्झनुपछि र सो शब्र्दले
मन्िालयले सहकारी सनयमन गनि तोके को महाशाखालाई समेत
जनाउुँ छ।
(ठ) “सेयर” भन्नाले सहकारी सांस्थाको सेयर पुुँजीको अांश सम्झनुपछि ।
(ड) “सञ्चालक” भन्नाले ससमसतको सर्दस्य सम्झनुपछि र सो शब्र्दले ससमसतको
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ससचव र कोषाध्यक्षलाई समेत जनाउुँ छ ।
(ढ) “सर्दस्य” भन्नाले सहकारी सस्थाको सर्दस्यता प्राप्त गरे का व्यसि
सम्झनुपछि ।
(ण) “ससमसत” भन्नाले र्दफा ३० को उपर्दफा (१) बमोसजमको सञ्चालक
ससमसत सम्झनुपछि ।
(त) “सहकारी मूल्य” भन्नाले स्वावलम्बन, स्व–उत्तरर्दासयत्व, लोकतन्ि,
समानता, समता, ऐक्यबद्धता, इमानर्दारी, खुलापन, सामासजक
उत्तरर्दासयत्व तथा अरूको हेरचाहलगायत अन्तरािसिय मान्यताप्राप्त
सहकारीसम्बन्िी मूल्य सम्झनुपछि ।
(थ) “सांस्थाको व्यवसाय” भन्नाले सवसनयममा व्यवस्था भएबमोसजम
सञ्चासलत व्यावसासयक दियाकलाप सम्झनुपछि ।
(र्द) “सहकारी ससद्धान्त” भन्नाले स्वसच्छक तथा खुला सर्दस्यता, सर्दस्यद्वारा
लोकतासन्िक सनयन्िण, सर्दस्यको आर्थिक सहभासगता, स्वायत्तता र
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स्वतन्िता, सशक्षा, तासलम र सूचना, सहकारी-सहकारीबीच पारस्पररक
सहयोग र समुर्दायप्रसतको चासोलगायत अन्तरािसिय मान्यताप्राप्त
सहकारीसम्बन्िी ससद्धान्त सम्झनुपछि ।
(ि) “सांस्था” भन्नाले र्दफा ३ बमोसजम गठन भई र्दफा ६ बमोसजम र्दताि
भएको सवषयगत वा बहुउद्देश्यीय सहकारी सांस्था सम्झनुपछि ।
(न) “सािारण सभा” भन्नाले सहकारी सांस्थाको सािारण सभा सम्झनुपछि ।
(प) “प्राथसमक पुुँजी कोष” भन्नाले सेयर पुुँजी र जगेडा कोष सम्झनुपछि ।
(फ) “र्दताि गने असिकारी” भन्नाले र्दफा ६९ बमोसजमको र्दताि गने असिकारी
सम्झनुपर्दिछ ।
पररच्छेर्द–२
सहकारी सांस्थाको गठन तथा र्दताि
३.सांस्थाको गठन :
(१) कम्तीमा तीस जना नेपाली नागररकहरू आपसमा समली सवषयगत वा
बहुउद्देश्यीय सहकारी सांस्था गठन गनि सक्ने छन् ।
(२) उपर्दफा (१) मा जुनसुक कु रा लेसखएको भए तापसन श्रसमक, युवालगायतले
आफ्नो श्रम वा ससपमा आिाररत भई व्यवसाय गने सहकारी सांस्थाको
हकमा पन्र जना नेपाली नागररकहरू भए पसन सांस्था गठन गनि सक्ने छन् ।
(३) यस र्दफामा अन्यि जुनसुक कु रा लेसखएको भए तापसन नेपाल सरकार,
प्रर्देश सरकार, स्थानीय तह वा त्यस्ता सरकार वा तहको अनुर्दान वा
स्वासमत्वमा सञ्चासलत सवद्यालय, सवश्वसवद्यालय वा सङ् गरठत सांस्थाबाट
पाररश्रसमक पाउने पर्दमा बहाल रहेका कम्तीमा एकसय जना कमिचारी,
सशक्षक वा प्राध्यापकहरूले आपसमा समली प्रचसलत कानुनबमोसजम र्दताि
भएको आफ्नो पेसागत सङ् गठनका आिारमा सर्दस्यता, प्रसतसनसित्व र सेवा
सञ्चालन तोदकएबमोसजमका सति बन्र्देजहरू पालना गने गरी सांस्था गठन
गनि सक्ने छन् ।
तर एक सय जनाभन्र्दा कम सङ्ख्या रहेको एउट कायािलयका कम्तीमा
तीस जना कमिचारी, सशक्षक वा प्राध्यापकहरूले आपसमा समली सर्दस्यता,
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प्रसतसनसित्व र सेवा सञ्चालनमा तोदकएबमोसजमका सति बन्र्देजहरू
पालना गने गरी सांस्था गठन गनि सक्ने छन् ।
(४) यस र्दफाबमोसजम सांस्था गठन गर्दाि एक पररवार एक सर्दस्यका र्दरले
उपर्दफा (१) वा(२)मा उसल्लसखत सङ्ख्या पुगेको हुनुपने छ ।
तर सांस्था र्दताि भइसके पसछ एक पररवारका एकभन्र्दा बढी व्यसिले सो
सांस्थाको सर्दस्यता सलन बािा पने छन ।
४. र्दताि नगरी सहकारी सस्था सञ्चालन गनि नहुने :
कसले पसन यस ऐनबमोसजम र्दताि नगरी सहकारी स्थापना तथा सञ्चालन
गनुि हुुँर्दन ।
५. र्दतािका लासग र्दरखास्त दर्दनुपने :
(१) यस ऐनबमोसजम गठन भएका सहकारी सांस्थाले र्दतािका लासग र्दताि गने
असिकारीसमक्ष अनुसूची-१ को ढाुँचामा र्दरखास्त दर्दनुपने छ ।
२) उपर्दफा (१) बमोसजमका र्दरखास्तसाथ र्देहायबमोसजमका कागजातहरू
सांलग्न गनुिपने छ :
(क) पसहलो तथा र्दोस्रो प्रारसम्भक भेलाको सनणिय,
(ख) सहकारी सांस्थाको प्रस्तासवत सवसनयम,
(ग) सहकारी सांस्था सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन प्रसतवेर्दन,
घ)

(

आवेर्दक सर्दस्यहरूले सलन स्वीकार गरेको सेयर सङ्ख्या र सेयर
रकमको सववरण,

ङ)

आवेर्दक सर्दस्यहरूको तीनपुस्ते सववरणससहतको व्यसिगत सववरण

घ)

तोदकएबमोसजमका अन्य कागजातहरू

(
(

६. र्दताि गनुप
ि ने :
(१) र्दफा ५ को उपर्दफा (१) बमोसजम प्राप्त र्दरखास्तससहतका कागजातहरू
छानसबन गर्दाि र्देहायबमोसजम भएको पाइएमा र्दताि गने असिकारीले
र्दरखास्त परे को समसतले तीस दर्दनसभि त्यस्तो सहकारी सांस्था र्दताि गरी
अनुसूची-२ को ढाुँचामा र्दताि प्रमाणपि दर्दनुपने छ :
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(क) र्दरखास्तसाथ पेस भएको सवसनयम यो ऐन तथा यस ऐनअन्तगित
बनेको सनयमबमोसजम रहेको,
(ख) प्रस्तासवत सहकारी सांस्था सहकारी मूल्य, मान्यता
ससद्धान्तअनुरूप सञ्चालन हुन सक्ने आिार रहेको,

र

(ग) सहकारी सांस्था समुर्दायमा आिाररत एवम् सर्दस्यके सन्ित भई
सञ्चालन र सनयन्िण हुन सक्ने स्पष्ट आिार रहेको ।
(२) उपर्दफा (१) बमोसजम छानसबन गर्दाि प्रस्तासवत सहकारी सांस्थाको
सवसनयमको कु न कु रामा सांशोिन गनुिपने र्देसखएमा र्दताि गने
असिकाारीले त्यस्तो सांशोिन गनुिपने बेहोरा खुलाई र्दरखास्त प्राप्त
भएको समसतले पन्र दर्दनसभि सनवेर्दकलाई सूचना गनुिपने छ ।
(३) यस ऐनमा अन्यि जुनसुक कु रा लेसखएको भए तापसन यो ऐन प्रारम्भ
ुँ ा नगरपासलकासभि
हुुँर्दाका बखत र्दताि भई सञ्चालनमा रहेका सुन्र्दरहरच
कायिक्षेि कायम गररएका सहकारी सांस्था यस ऐनबमोसजम र्दताि भएको
मासनने छ ।
४) यस र्दफाबमोसजम सहकारी सांस्था र्दताि गर्दाि र्दताि गने असिकारीले त्यस्तो
सहकारी सांस्थाले पालना गनुप
ि ने गरी कु न सति तोक्न सक्ने छ ।

(

(५) उपर्दफा (४) बमोसजम सति तोदकएकोमा सोको पालना गनुि सम्बसन्ित
सहकारी सांस्थाको कतिव्य हुने छ ।
७. र्दताि गनि अस्वीकार गनि सक्ने :
(१) र्दफा ६ को उपर्दफा (१) मा उसल्लसखत अवस्था नभएमा, सोही र्दफा
बमोसजम सवसनयम सांशोिनका लासग सूचना दर्दएको अवसिसभि सनवेर्दकले
सांशोिन गनि अस्वीकार गरे मा त्यस्तो सूचना पाएको समसतले तीस
दर्दनसभि सवसनयम सांशोिन नगरे मा वा सूचनामा उल्लेख भएबमोसजम
हुने गरी सबसनयम सांशोिन नगरे मा र्दताि गने असिकारीले त्यस्तो सहकारी
सांस्था र्दताि गनि अस्वीकार गनि सक्ने छ ।
(२) उपर्दफा (१) बमोसजम सहकारी सांस्था र्दताि गनि अस्वीकार गरे कोमा र्दताि
गने असिकारीले कारण खुलाई तीन दर्दनसभि सोको जानकारी सम्बसन्ित
सनवेर्दकहरूलाई दर्दनुपने छ ।
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८. सहकारी सांस्था सङ्गरठत सांस्था हुने :
(१) सहकारी सांस्था असवसच्छन्न उत्तरासिकारवाला एक स्वशाससत र
सङ्गरठत सांस्था हुने छ ।
(२) सहकारी सांस्थाको काम कारबाहीका लासग एउटा छु ि छाप हुने छ ।
(३) सहकारी सांस्थाले सङ्घीय ऐनको अिीनमा रही व्यसक्तसरह चल-अचल
सम्पसत्त प्राप्त, उपभोग, सविी वा अन्य व्यवस्था गनि सक्ने छ।
(४) सहकारी सांस्थाले व्यसक्तसरह आफ्नो नामबाट नासलस उजुर गनि र
सोउपर पसन सोही नामबाट नासलस उजुर लाग्न सक्ने छ।
(५) सहकारी सांस्थाले व्यसक्तसरह करार गनि सक्ने छ ।
९. सहकारी सांस्थाको कायिक्षि
े :
(१) र्दताि हुुँर्दाका बखत सहकारी सांस्थाको कायिक्षेि र्देहायबमोसजम हुने छ :
(क) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गने सांस्थाको हकमा एक वडा,
(ख) अन्य सांस्थाको हकमा एक वडा वा र्देहायका आिारमा तीन
वडासम्म :
(१) सर्दस्यहरूबीच स्वावलम्बनको पारस्पररक अभ्यासका लासग
आपसी साझा बन्िन (कमन बन्ड),
(२) व्यावसासयक स्तरमा सेवा सञ्चालन गनि आवश्यक सर्दस्य
सङ्ख्या,
(३) सांस्था सञ्चालनमा सर्दस्यको सहभासगतामूलक लोकतासन्िक
सनयन्िण कायम हुने गरी पायक पने स्थान ।
(२) उपर्दफा (१) मा जुनसुक कु रा लेसखएको भए तापसन सांस्थाले र्दताि भई
व्यावसासयक सेवा प्रारम्भ गरे को र्दुई वषिपसछ र्देहायका आिारमा
जोसडएको भौगोसलक क्षेि कायम रहने गरी आफ्नो कायिक्षि
े
नगरपासलकाका थप वडाहरूमा सवस्तार गनि सक्ने छ ।
(क) सांस्थाको व्यावसासयक दियाकलापको सवकास िममा सर्दस्यता
बढाउन थप कायिक्षेि आवश्यक परे को,
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(ख) सांस्थाको कायि सञ्चालनमा सर्दस्यको प्रत्यक्ष सनयन्िण कायम
राख्न रचनात्मक उपायहरू अवलम्बन गररएको,
(ग) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गने सहकारी सांस्थाको हकमा
मापर्दण्ड अनुसार भएको ।
३)

(

उपर्दफा (१) र (२) मा जुनसुक कु रा लेसखएको भए तापसन सांस्थाको
कायिक्षेिका वडाहरूमा व्यावसासयक सेवा सञ्चालन नभएको वा जम्मा
कारोबारको तोदकएको रकम वा अनुपातभन्र्दा कम रकम वा अनुपातको
व्यावसासयक सेवा सञ्चालन भएको र्देसखएको खण्डमा र्दताि गने
असिकारीले व्यावसासयक सेवा सञ्चालन भएका वडा माि कायिक्षेि
कायम गने गरी सवसनयम सांशोिन गनि सनर्देशन दर्दन सक्ने छ ।

(४) उपर्दफा (३) बमोसजम र्दताि गने असिकारीले सनर्देशन दर्दएमा सहकारी
सांस्थाले एक वषिसभि सवसनयम सांशोिन गरी आफ्नो कायिक्षेि
पुनाःसनिािरण गनुिपने छ ।
(५) यस र्दफामा अन्यि जुनसुक कु रा लेसखएको भए तापसन सहकारी सांस्थाले
स्वसच्छक रूपमा जुनसुक समय कायिक्षेि घटाउने गरी पुनाःसनिािरण गनि
सवसनयम सांशोिन गनि सक्ने छ ।
(६) कायिक्षेि पुनाः सनिािरणसम्बन्िी अन्य व्यवस्था तोदकएबमोसजम हुने छ ।
१०. जानकारी दर्दनुपने :
ुँ ा नगरपासलकासभि कायिक्षेि कायम राखी अन्यि र्दताि भई
१) सुन्र्दरहरच
ुँ ा नगरपासलकामा सञ्चासलत
सञ्चालनमा रहेका सांस्थाहरूले सुन्र्दरहरच
कारोबार वा सेवा र सर्दस्यहरूको सववरणससहत यस नगरपासलकाको
र्दताि गने असिकारीलाई जानकारी दर्दनुपने छ ।

(

ुँ ा नगरपासलकाभन्र्दा बढी
२) यस नगरपासलकाअन्तरगत र्दताि भइ सुन्र्दरहरच
कायिक्षेि कायम राखी अन्यि कारोबार वा सेवा सञ्चालन गरे का
सांस्थाहरूले सञ्चासलत कारोबार वा सेवा र सर्दस्यहरूको सववरणससहत
कारोबार भएको तहको र्दताि गने असिकारीलाई जानकारी दर्दनु सांस्थाको
कतिव्य हुने छ ।

(
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११. सवषयगत आिारमा वगीकरण :
१) सहकारी सांस्थाको वगीकरण र्देहायबमोसजम हुने छ :

(

(क) उत्पार्दक सांस्था : कृ सष,र्दुग्ि, सचया,कफी,उखु,फलफू ल र माछापालन
सवशेषका सवषयगत र अगुवाबाली एवम् उत्पार्दनको योजनासमेतका
आिारमा अन्य उत्पार्दनमूलक सांस्था ;
(ख) उपभोक्ता सांस्था : उपभोक्ता भण्डार, बचत तथा ऋण, ऊजाि र
स्वास््यसवशेषका सवषयगत र प्राथसमक आवश्यकता एवम् सेवाको
योजनासमेतका आिारमा अन्य उपभोगजन्य सांस्था ;
(ग) श्रसमक सांस्था : हस्तकला, खाद्य पररकार, औद्योसगक उत्पार्दन,
भोजनालय र श्रम करारसवशेषका सवषयगत र ससप वा श्रमको
सवशेषता एवम् स्वरोजगारीको योजनासमेतका आिारमा अन्य
श्रममा आिाररत सांस्था ;
(घ) बहुउद्देश्यीय सांस्था : उत्पार्दन, उपभोग र श्रम वा ससपमा आिाररत
स्वरोजगारीका सेवासमेत सञ्चालन गने अन्य बहुमुखी सांस्था ।
(२) उपर्दफा (१) को खण्ड (क), (ख) र (ग) मा उसल्लसखत सवषयमा
सवसशष्टीकरण, आम प्रचलन र अभ्यासको सवकासिमसमेतका आिारमा
तोदकएबमोसजमका सवषयहरू थप गनि सदकने छ ।
(३) उपर्दफा (१) र (२) मा जुनसुक कु रा लेसखएको भए तापसन उपर्दफा (१)
बमोसजम अन्य सांस्थाहरू गठन गनि बािा पने छन ।
१२. कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चालन गनि सक्ने :
(१) र्दफा ६ बमोसजम र्दताि प्रमाणपि प्राप्त गरे पसछ सांस्थाले आफ्नो
उद्देश्यप्रासिका लासग यस ऐन र सवसनयमको अिीनमा रही आवश्यक
कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चालन गनि सक्ने छ ।
(२) प्रचसलत कानुनमा जुनसुक कु रा लेसखएको भए तापसन सांस्थाले उपर्दफा
(१) बमोसजम कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चालन गनि
छु ि सांस्था र्दताि गनुिपने छन ।
तर त्यस्तो कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चालन गनि
प्रचसलत कानुनबमोसजम अनुमसतपि, स्वीकृ सत वा इजाजतपि सलनुपने
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रहेछ भने सोबमोसजम अनुमसतपि ,स्वीकृ सत वा इजाजतपि सलएर माि
कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चालन गनुिपने छ।
(३) उपर्दफा (३) बमोसजम सांस्थाले प्रचसलत कानुनबमोसजम असिकार
पाएको सनकाय वा असिकारीबाट अनुमसतपि, स्वीकृ सत वा इजाजतपि
प्राप्त गरे मा पन्र दर्दनसभि सोको जानकारी र्दताि गने असिकारीलाई
दर्दनुपने छ ।
(४) र्दुई वा र्दुईभन्र्दा बढी सांस्थाले सांयुक्त वा साझेर्दारीमा आफ्नो उत्पार्दन
वा सेवाको बजारीकरणका लासग यस ऐनको अिीनमा रही आवश्यक
कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना सञ्चालन गनि सक्ने छन् ।
(५) उपर्दफा (५) बमोसजमको कारोबार, व्यवसाय, उद्योग वा पररयोजना
सञ्चालन गनेसम्बन्िी अन्य व्यबस्था तोदकएबमोसजम हुने छ ।
१३.र्दासयत्व सीसमत हुने :
(१) सहकारी सांस्थाको कारोबारका सम्बन्िमा सर्दस्यको र्दासयत्व सनजले
खररर्द गरे को वा खररर्द गनि स्वीकार गरे को सेयरको असिकतम रकमसम्म
माि सीसमत रहने छ ।
(२) सहकारी सांस्थाको नाममा “सहकारी” र नामको अन्त्यमा “सलसमटेड” भन्ने
शब्र्द राख्नुपने छ ।
१४ .सहकारीका मूल्य, मान्यता र ससद्धान्त पालना गनुप
ि ने :
सहकारी सांस्थाको गठन तथा सञ्चालन गर्दाि सहकारीका मूल्य, मान्यता र
ससद्धान्तको पालना गनुिपने छ ।
पररच्छेर्द–३
सांस्थाका उद्देश्य तथा कायि
१५. सांस्थाको उद्देश्याः
कायिक्षेिमा आिाररत र सर्दस्यके सन्ित भई आफ्ना सर्दस्यहरूको आर्थिक,
सामासजक तथा साांस्कृ सतक उन्नसत गनुि सांस्थाको मुख्य उद्देश्य हुने छ ।
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१६.सांस्थाको कायिाः
सांस्थाका कायिहरू र्देहायबमोसजम हुने छन् :
(क) सहकारीका मूल्य, मान्यता र ससद्धान्तहरूको पालना गने गराउने,
(ख) सर्दस्यको सहत प्रवद्धिन गने गरी व्यावसासयक सेवाहरू प्रर्दान गने,
(ग) सर्दस्यलाई सशक्षा, सूचना र तासलम प्रर्दान गने ,
(ङ) सांस्थाले गने उत्पार्दन तथा सेवाको मापर्दण्ड सनिािरण गरी गुणस्तर सुिार,
आर्थिक स्थासयत्व र जोसखम व्यवस्थापनसम्बन्िी कायि गने,
(च) आन्तररक सनयन्िण प्रणाली लागु गने,
(छ) सांस्थाको व्यावसासयक प्रवद्धिन तथा सवकाससम्बन्िी दियाकलापहरू
सञ्चालन गने,
(ज) मन्िालय, रसजस्टार, प्रार्देसशक रसजस्टार,स्थानीय तह वा र्दताि गने
असिकारीको सनर्देशन पालना गने/गराउने,
(झ) सवसनयममा उसल्लसखत कायिहरू गने ।
पररच्छेर्द–४
सवसनयम तथा आन्तररक कायिसवसि
१७. सवसनयम बनाउनुपने :
(१) सांस्थाले यो ऐन, यस ऐनअन्तगित बनेको सनयम, सनर्देसशका, मापर्दण्ड र
कायिसवसिको अिीनमा रही आफ्नो कायि सञ्चालनका लासग सवसनयम
बनाउनुपने छ ।
(२) उपर्दफा (१) बमोसजमको सवसनयम र्दताि गने असिकारीबाट स्वीकृ त
भएपसछ लागू हुने छ ।
१८. आन्तररक कायिसवसि बनाउनसक्ने :
(१) सांस्थाले यो ऐन, यस ऐनअन्तगित बनेको सनयम, सनर्देसशका, मापर्दण्ड,
कायिसवसि र सवसनयमको अिीनमा रही आवश्यकताअनुसार आफ्नो
आन्तररक कायिसवसि बनाउन सक्ने छ ।
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(२) उपर्दफा (१) बमोसजमको आन्तररक कायिसवसि सम्बसन्ित सांस्थाको
सािारण सभाले स्वीकृ त गरेपसछ लागाु हुने छ ।
१९. सवसनयम र आन्तररक कायिसवसिमा सांशोिन :
(१) सांस्थाको सािारण सभाको कु ल सर्दस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट सवसनयम र
आन्तररक कायिसवसि सांशोिन हुन सक्ने छ ।
(२) उपर्दफा (१) बमोसजम सांशोिन भएको सवसनयम वा आन्तररक कायिसवसि
र्दताि गने असिकारीबाट स्वीकृ त भएपसछ लागाु हुने छ ।
पररच्छेर्द–५
सर्दस्यता
२०. सांस्थाको सर्दस्यतााः
(१) अठार वषि उमेर पूरा गरे का र्देहायबमोसजमका नेपाली नागररकहरू
सांस्थाको सर्दस्य हुन सक्ने छन् :
(क) कायिक्षेिसभि स्थायी बसोबास गरे को,
(ख) सांस्थाको कम्तीमा एक सेयर खररर्द गरेको,
(ग) सांस्थाको सवसनयममा उसल्लसखत सतिहरू पालना गनि मन्जुर गरे को,
(घ) सांस्थाको सजम्मेवारी पालना गनि मन्जुर भएको,
(ङ) सांस्थाले गरे को कारोबारसुँग प्रसतस्पद्धाि हुने गरी कारोबार नगरे को,
(च) सांस्थाको सर्दस्यता सलन योग्य रहेको स्वघोषणा गरे को ।
(२) यस ऐनमा अन्यि जुनसुक कु रा लेसखएको भए तापसन नेपाल सरकार, प्रर्देश
सरकारका सनकायहरू, स्थानीय तहका साथ सांस्थाको कायिक्षेिसभिका
सामुर्दासयक वा सहकारी सवद्यालय, गुठी, स्थानीय क्लब, स्थानीय तहमा
गठन भएका उपभोक्ता समूहहरू सांस्थाको सर्दस्य हुन बािा पने छन ।
(३) यस र्दफामा अन्यि जुनसुक कु रा लेसखएको भए तापसन स्वास््य सहकारी
सांस्थामा सहकारी सांस्थाले सर्दस्यता सलन बािा पने छन ।
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२१. सर्दस्यता प्राि गनि सनवेर्दन दर्दनुपने :
(१) सांस्थाको सर्दस्यता सलन चाहने सम्बसन्ित व्यसक्तले सांस्थाको ससमसतसमक्ष
सनवेर्दन दर्दनुपने छ ।
(२) उपर्दफा (१) बमोसजम सनवेर्दन परे को समसतले पतुँ ीस दर्दनसभि ससमसतले
यो ऐन, यस ऐनअन्तगित बनेको सनयम तथा सवसनयमको अिीनमा रही
सर्दस्यता प्रर्दान गने वा नगने सनणिय गनुिपने छ ।
(३) उपर्दफा (२) बमोसजम सनणिय गर्दाि ससमसतले सर्दस्यता प्रर्दान नगने सनणिय
गरे मा सोको कारण खोली सात दर्दनसभि सनवेर्दकलाई जानकारी
गराउनुपने छ ।
(४) उपर्दफा (३) बमोसजम जानकारी पाएको समसतले तीस दर्दनसभि सम्बसन्ित
व्यसक्त ले त्यस्तो सांस्था र्दताि गने असिकारीसमक्ष उजुर गनि सक्ने छ ।
(५) उपर्दफा (४) बमोसजम प्राप्त उजूरी छानसबन गर्दाि सनवेर्दकलाई सर्दस्यता
प्रर्दान गनुिपने र्देसखएमा र्दताि गने असिकारीले त्यस्तो सनवेर्दकलाई
सर्दस्यता प्रर्दान गनिका लासग सम्बसन्ित सांस्थालाई आर्देश दर्दन सक्ने छ ।
(६) उपर्दफा (५) बमोसजम आर्देश भएमा सो आर्देश प्राप्त गरे को सात दर्दनसभि
सम्बसन्ित सांस्थाले सनवेर्दकलाई सर्दस्यता प्रर्दान गरी सोको जानकारी र्दताि
गने असिकारीलाई गराउनुपने छ ।
२२. सर्दस्य हुन नपाउने :
(१) कु न व्यसक्त एक प्रकृ सतकाो एकभन्र्दा वढी सांस्थाको सर्दस्य हुन पाउने छन
।
तर यो ऐन प्रारम्भ हुनुअसघ कु न व्यसि एक प्रकृ सतको एकभन्र्दा बढी
सांस्थाको सर्दस्य रहेको भए यो ऐन प्रारम्भ भएको समसतले तीन वषिसभि
कु न एक सांस्थाको माि सर्दस्यता कायम राख्नुपने छ ।
(२) यो ऐन प्रारम्भ हुुँर्दाका बखत कु न सांस्थामा नेपाल सरकारको सनकाय वा
र्दफा २० को उपर्दफा (२) मा उल्लेख भएर्देसख बाहेकको अन्य कु न कृ सिम
व्यसक्त सर्दस्य भएको भए पाुँच वषिसभि सर्दस्यता अन्त्य गनुिपने छ ।
२३. सर्दस्यताको समासि :
(१) कु न सर्दस्यको सर्दस्यता र्देहायको अवस्थामा समाि हुने छ :
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(क) सर्दस्यले आफ्नो सर्दस्यता त्याग गरे मा,
(ख) लगातार वार्षिक सािारण सभामा सबना सूचना तीन पटकसम्म
अनुपसस्थत भएमा,
(ग) यो ऐन, यस ऐनअन्तगित बनेको सनयम वा सवसनयमबमोसजम सर्दस्यले
पालना गनुिपने प्राविानको बारम्बार उल्लङ्घन गरे मा,
(घ) सांस्थाको सर्दस्यको हकमा र्दफा २० बमोसजमको योग्यता नभएमा ।
(२) उपर्दफा (१) मा जुनसुक कु रा लेसखएको भए तापसन कु न सर्दस्यले
सांस्थाबाट प्राप्त वा भुक्तान गनुिपने कु न रकम भएमा सो फरफारक
नभएसम्म वा सनजले सलएको ऋण, सतनुिपने कु न र्दासयत्व वा अन्य कु न
सर्दस्यका तफि बाट सितो वा जमानत बसेकोमा सोको र्दासयत्व फरफारक
नभएसम्म सनजको सर्दस्यता समाि हुने छन ।
(३) यस र्दफामा जुनसुक कु रा लेसखएको भए तापसन सािारण सभा बोलाउने
सनणिय भइसके पसछ सािारण सभा सम्पन्न नभएसम्म कसलाई पसन
सर्दस्यताबाट हटाउन सदकने छन ।
२४. सुसविा प्राि गनि नसक्ने :
कु न सर्दस्यले सहकारी सांस्थालाई सतनुिपने कु न र्दासयत्व सनिािररत समयसभि
भुक्तान नगरे मा वा यो ऐन, यस ऐनअन्तगित बनेको सनयम तथा
सवसनयमबमोसजम सर्दस्यले पालन गनुिपने व्यवस्थाको बारम्बार उल्लङ्घन
गरे मा त्यस्तो सर्दस्यले अन्य सर्दस्यसरहको सुसविा प्राप्त गनि सक्ने छन ।
पररच्छेर्द –६
सािारण सभा, ससमसत तथा लेखासुपरसावेक्षण ससमसत
२५. सािारण सभााः
(१) सहकारी सांस्थाको सवोच्च अङ्गका रूपमा सािारण सभा हुने छ ।
(२) सहकारी सांस्थाका सब सर्दस्यहरू सािारण सभाका सर्दस्य हुने छन् ।
(३) सहकारी सांस्थाको सािारण सभा र्देहायबमोसजम हुने छ :
(क)

प्रारसम्भक सािारण सभा,
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(ख)

वार्षिक सािारण सभा,

(ग)

सवशेष सािारण सभा ।

२६. सािारण सभाको काम, कतिव्य र असिकार :
प्रारसम्भक सािारण सभाको काम, कतिव्य र असिकार र्देहायबमोसजम हुने छ :
(क) प्रारसम्भक सािारण सभा हुने असघल्लो दर्दनसम्मको काम कारबाही र
आर्थिक कारोबारको जानकारी सलने,
(ख) चालाु आर्थिक वषिका लासग वार्षिक कायििम तथा बजेट स्वीकृ त गने,
(ग) प्रसतवेर्दन तथा सवत्तीय सववरण अनुमोर्दन गने,
(घ) सवसनयममा उल्लेख भएबमोसजम ससमसत वा लेखा सुपररवेक्षण ससमसतको
सनवािचन गने,
(ङ) आन्तररक कायिसवसि पाररत गने,
(च) लेखापरीक्षकको सनयुसि र सनजको पाररश्रसमक सनिािरण गने,
(छ) सवसनयममा तोदकएबमोसजमका अन्य कायिहरू गने ।
२७ .वार्षिक सािारण सभाको काम, कतिव्य र असिकार :
वार्षिक सािारण सभाको काम, कतिव्य र असिकार र्देहाय बमोसजम हुने छ :
(क) वार्षिक कायििम तथा बजेट स्वीकृ त गने,
(ख) वार्षिक लेखापरीक्षण प्रसतवेर्दन अनुमोर्दन गने,
(ग) ससमसत वा लेखासुपररवेक्षण ससमसतको सनवािचन तथा सवघटन गने,
(घ) सञ्चालक वा लेखासुपररवेक्षण ससमसतको सांयोजक वा सर्दस्यलाई पर्दबाट
हटाउने,
(ङ) ससमसत वा लेखासुपररवेक्षण ससमसतको वार्षिक प्रसतवेर्दन पाररत गने,
(च) सवसनयम सांशोिन तथा आन्तररक कायिसवसि पाररत गने,
(छ) लेखापरीक्षकको सनयुसि र सनजको पाररश्रसमक सनिािरण गने,
(ज) सांस्था एकीकरण वा सवघटनसम्बन्िी सनणिय गने,
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(झ) पाररश्रसमकलगायतका सुसविा तोक्ने,
(ञ) ऋण तथा अनुर्दान प्राि गने सम्बन्िमा सनणिय गने,
(ट) सर्दस्यको र्दासयत्व समनाहा दर्दने,
(ठ) ससमसतलाई आवश्यक सनर्देशन दर्दने,
(ड) सवसनयममा तोदकएबमोसजमका अन्य कायिहरू गने ।
२८. सािारण सभाको बठक :
(१) ससमसतले सहकारी सांस्था र्दताि भएको समसतले तीन मसहनासभि प्रारसम्भक
सािारण सभा बोलाउनुपने छ ।
(२) ससमसतले प्रत्येक आर्थिक वषि समाि भएको समसतले छ मसहनासभि वार्षिक
सािारण सभा बोलाउनुपने छ ।
(३) ससमसतले र्देहायको अवस्थामा सवशेष सािारण सभा बोलाउनुपने छ :
(क) सांस्थाको कामसवशेषले सवशेष सािारण सभा बोलाउनुपने ससमसतबाट
सनणिय भएमा,
(ख) र्दफा ३८ को उपर्दफा (१) को खण्ड (छ) बमोसजम लेखासुपररवेक्षण
ससमसतको ससफाररसमा,
(ग) कु न सञ्चालकले सवशेष सािारण सभा बोलाउन पेस गरे को प्रस्ताव
ससमसतद्वारा पाररत भएमा,
(घ) सवशेष सािारण सभा बोलाउनुपने कारण खुलाई पच्चीस प्रसतशत
सर्दस्यले ससमसतसमक्ष सनवेर्दन दर्दएमा,
ङ) र्दफा २९ को उपर्दफा (१) बमोसजम र्दताि गने असिकारीले सनर्देशन दर्दएमा,

(

४) उपर्दफा (३) मा जुनसुक कु रा लेसखएको भए तापसन सांस्थाको सञ्चालक वा
व्यवस्थापकबाट आफ्नो सजम्मेवारी पूरा नगरी सांस्था सञ्चालनमा समस्या
उत्पन्न भएको अवस्थामा र्दताि गने असिकारीलाई जानकारी दर्दई सािारण
सर्दस्यहरू मध्येबाट बहुमत सर्दस्य उपसस्थत भई सवशेष सािारण सभा
गनि सदकने छ ।

(
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२९. सवशेष सािारण सभा बोलाउन सनर्देशन दर्दन सक्ने :
(१) सांस्थाको सनरीक्षण वा सुपररवेक्षण गर्दाि वा कसको उजुरी परी छानसबन
गर्दाि र्देहायको अवस्था र्देसखन आएमा र्दताि गने असिकारीले त्यस्तो
सहकारी सांस्थाको ससमसतलाई सािारण सभा बोलाउन सनर्देशन दर्दन
सक्ने छ :
(क) सहकारीको मूल्य, मान्यता तथा ससद्धान्तसवपरीत कायि गरे मा,
(ख) यो ऐन, यस ऐनअन्तगित बनेको सनयम, सवसनयम तथा आन्तररक
कायिसवसि सवपरीत कायि गरेमा,
(घ) र्दताि गने असिकारीले दर्दएको सनर्देशनको बारम्बार उल्लङ्घन गरे मा,
(ङ) र्दफा ३१ को उपर्दफा (२) बमोसजम र्दताि गने असिकारीले आर्देश दर्दएमा ।
(२) उपर्दफा (१) बमोसजम सािारण सभा बोलाउन सनर्देशन प्राप्त भएमा
ुँ
ससमसतले सो सनर्देशन प्राप्त भएको समसतले पतीस
दर्दनसभि सािारण
सभाको बठक बोलाउनुपनेछ र सािारण सभाको बठकमा उजुरी वा
सनरीक्षणका िममा र्देसखएका सवषयमा छलफल गरी सोको प्रसतवेर्दन
र्दताि गने असिकारीसमक्ष पेस गनुिपने छ ।
(३) उपर्दफा (१) वा (२) मा उसल्लसखत अवसिसभि ससमसतले सािारण सभा
नबोलाएमा र्दताि गने असिकारीले त्यस्तो सािारण सभा बोलाउन सक्ने
छ।
(४) सहकारी सांस्थाको सािारण सभाका लासग गणपूरक सङ्ख्या तत्काल
कायम रहेको सर्दस्य सङ्ख्याको एकाउन्न प्रसतशत हुने छ ।
तर पसहलो पटक डादकएको सािारण सभामा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेमा
त्यसको सात दर्दनसभि र्दोस्रो पटक सािारण सभा बोलाउनुपने र यसरी
र्दोस्रो पटक बोलाइएको सािारण सभामा सञ्चालक ससमसतको
बहुमतससहत एक सतहाइ सािारण सर्दस्यहरूको उपसस्थसत भएमा
सािारण सभाको गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मासनने छ ।
(५) उपर्दफा (४) मा जुनसुक कु रा लेसखएको भए तापसन र्दफा २८ को (४) मा
भएको व्यवस्था सोहीअनुसार हुने छ ।
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(६) र्दुई हजार वा सोभन्र्दा बढी सर्दस्य भएको सांस्थाले सािारण सभा गर्दाि
समान कायिसच
ू ीमा तोदकएबमोसजम सर्दस्य सङ्ख्याका आिारमा वडावडा वा अन्य पायकको स्थानमा सञ्चालक सर्दस्यहरूलाई पठाई
सािारण सभा गनि र त्यस्तो सभाको सनणिय प्रमासणत गनि प्रसतसनसिहरू
छनौट गरी त्यस्ता प्रसतसनसिहरूको उपसस्थसतको सभाले असन्तम सनणिय
प्रमासणत गने व्यवस्था समलाउन सक्ने छ ।
३०.सञ्चालक ससमसत :
(१) सहकारी सांस्थामा सािारण सभाबाट सनवािसचत एक सञ्चालक ससमसत
रहने छ ।
तर, एउट व्यसक्त लगातार एउट पर्दमा र्दुई पटकभन्र्दा बढी सञ्चालक हुन
पाउने छन ।
(२) उपर्दफा (१) बमोसजमको ससमसतमा उपलब्ि भएसम्म कम्तीमा तेत्तीस
प्रसतशत मसहला सर्दस्यको प्रसतसनसित्व सुसनसित गनुिपने छ ।
(३) एउट पररवारको एकभन्र्दा बढी सर्दस्य एक अवसिमा सञ्चालक तथा लेखा
ससमसतको पर्दमा उम्मेर्दवार बन्न र सनवािसचत हुन सक्ने छन ।
(४) कु न सांस्थाको सञ्चालक सोही सांस्थाको कमिचारी वा आफ्नो सांस्थाले
सर्दस्यता सलएको सहकारी सङ्घ वा बङ्कबाहेक अको कु न सांस्थाको
सञ्चालक बन्न पाउने छन ।
तर वार्षिक र्दुई करोड रुपयााुँभन्र्दा कमको कारोबार गने सहकारी
सांस्थाको सञ्चालकले त्यस्तो सहकारी सांस्थामा कमिचारीका रूपमा काम
गनि बािा पने छन । वार्षिक र्दुई करोडभन्र्दा बढी कारोबार गने सांस्थामा
कु न सञ्चालक कमिचारी रहेको भए यो ऐन प्रारम्भ भएको समसतले र्दुई
वषिसभि त्यस्तो सञ्चालकले कमिचारीको पर्द त्याग गरी अको कमिचारीको
व्यवस्था गनुिपने छ ।
(५) यो ऐन प्रारम्भ हुनुअसघ कु न व्यसक्त एकभन्र्दा बढी सांस्थाको सञ्चालक वा
सोही वा अको सांस्थाको कमिचारी भएकोमा यो ऐन प्रारम्भ भएको समसतले
एक वषिसभि कु न एक सांस्थाको माि सञ्चालक वा कमिचारी रहनुपने छ ।
(६) ससमसतको कायािवसि तीन वषिको हुने छ ।
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३१. सञ्चालक ससमसतको सनवािचन :
(१) ससमसतले आफ्नो कायािवसि समाि हुनु कम्तीमा एक मसहनाअसघ अको
ससमसतको सनवािचन गराउनुपने छ ।
(२) उपर्दफा (१) बमोसजम ससमसतको सनवािचन नगराएको जानकारी प्राप्त
भएमा त्यस्तो जानकारी प्राप्त भएको समसतले तीन मसहनासभि
ससमसतको सनवािचन गराउन र्दताि गने असिकारीले सम्बसन्ित ससमसतलाई
आर्देश दर्दन सक्ने छ ।
(३) उपर्दफा (२) बमोसजम र्दताि गने असिकारीले आर्देश दर्दएकोमा सम्बसन्ित
ससमसतले सो आर्देश बमोसजमको समयावसिसभि ससमसतको सनवािचन
गराई र्दताि गने असिकारलाई जानकारी गराउनुपने छ ।
(४) उपर्दफा (३) बमोसजम ससमसतको सनवािचन नगराएमा र्दताि गने
असिकारले त्यस्तो सांस्था सर्दस्य रहेको मासथल्लो सङ्घ भए सो सङ्घको
प्रसतसनसिसमेतलाई सहभागी गराई ससमसतको सनवािचनसम्बन्िी सम्पूणि
कायि गने गराउने छ ।
(५) उपर्दफा (४) बमोसजमको सनवािचन कायिमा सहयोग पुर्याउनु सम्बसन्ित
ससमसतका पर्दासिकारीहरूको कतिव्य हुने छ ।
(६) उपर्दफा (५) बमोसजम सनवािचन गराउुँ र्दा लागेको सम्पूणि खचि सम्बसन्ित
सांस्थाले बेहोनुिपने छ ।
(७) यस र्दफाबमोसजम ससमसतको अको सनवािचन नभएसम्मका लासग
ससमसतले सवसनयममा व्यवस्था भएबमोसजम आफ्नो कायि सञ्चालन गने
छ।
३२. ससमसतको काम, कतिव्य र असिकार :
यस ऐनमा अन्यि उसल्लसखत काम, कतिव्य र असिकारका असतररक्त ससमसतको
काम, कतिव्य र असिकार र्देहायबमोसजम हुने छ :
(क) सहकारीका मूल्य, मान्यता र ससद्धान्तबमोसजम सहकारी सांस्थाको
सञ्चालन गने,
(ख) आर्थिक तथा प्रशासकीय कायि गने/ गराउने,
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(ग) प्रारसम्भक सािारण सभा, वार्षिक सािारण सभा तथा सवशेष सािारण
सभा बोलाउने,
(घ) सािारण सभाका सनणियहरू कायािन्वयन गने/ गराउने,
(ङ) सांस्थाको नीसत, योजना, बजेट तथा वार्षिक कायििमको तजुिमा गरी
सािारण सभासमक्ष पेस गने,
(च) सांस्थाको सर्दस्यता प्रर्दान गने तथा सर्दस्यताबाट हटाउने,
(छ) सेयर नामसारी, सविी तथा दफताि सलनेसम्बन्िी कायि गने,
(ज) सम्बसन्ित सङ्घको सर्दस्यता सलने,
(झ) सवसनयम तथा आन्तररक कायिसवसि तयार गरी सािारण सभामा पेस गने,
(ञ) सांस्थाको कायिक्षेिसभि सांस्थाको कारोबार र व्यवसायको सहत प्रवद्धिनका
लासग आवश्यक कायि गने/गराउने,
३३. सञ्चालक पर्दमा बहाल नरहने :
र्देहायको कु न अवस्थामा सञ्चालक आफ्नो पर्दमा बहाल रहन सक्ने छन :
(क) सनजले दर्दएको राजीनामा ससमसतबाट स्वीकृ त भएमा,
(ख) सनजलाई र्दफा ३४ उपर्दफा (१) बमोसजम सञ्चालकबाट हटाउने सनणिय
भएमा,
(ग) सनज अको सांस्थाको सञ्चालक रहेमा,
(घ) सनज सोही वा अको सांस्थाको कमिचारी रहेमा,
तर र्दफा ३० को उपर्दफा (४) को प्रसतबन्िात्मक वाक्याांशमा लेसखएको
कु रामा सोहीबमोसजम हुने छ ।
(ङ) सनज सोही वा अको सांस्थाको लेखासुपररवेक्षण ससमसतको पर्दमा रहेमा
(च) सनजको मृत्यु भएमा ।
३४. सञ्चालकलाई पर्दबाट हटाउन सक्ने :
(१) सािारण सभाले बहुमतको सनणियबाट र्देहायको कु न अवस्थामा
सञ्चालकलाई ससमसतको सञ्चालक पर्दबाट हटाउन सक्ने छ :
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(क) आर्थिक सहनासमना गरी सम्बसन्ित सांस्थालाई हासन-नोक्सानी पुर्याएमा,
(ख) अनसिकृ त तवरले सम्बसन्ित सांस्थाको कारोबारसम्बन्िी सवषयको
गोपनीयता भङ्ग गरे मा,
(ग) सम्बसन्ित सांस्थाको कारोबार र व्यवसायसुँग प्रसतस्पद्धाि हुने गरी समान
प्रकृ सतको कारोबार वा व्यवसाय गरे मा,
(घ) सम्बसन्ित सांस्थाको असहत हुने कु न कायि गरेको ठहर भएमा,
(ङ) सनज शारीररक वा मानससक रूपमा काम गनि नसक्ने भएमा,
(च) कु न सञ्चालकमा यो ऐन, यस ऐनअन्तगित बनेको सनयम वा सवसनयममा
उसल्लसखत योग्यता नरहेमा ।
(२) कु न सञ्चालकलाई ससमसतको पर्दबाट हटाउने सनणिय गनुिअसघ त्यस्तो
सञ्चालकलाई सािारण सभासमक्ष सफाइ पेस गने मनाससबमादफकको
मौका दर्दइने छ ।
(३) उपर्दफा (२) बमोसजमको अवसिसभि कु न सञ्चालकले सफाइ पेस नगरे मा
वा सनजले पेस गरे को सफाइ सन्तोषजनक नभएमा सािारण सभाले
त्यस्तो सञ्चालकलाई पर्दबाट हटाउन सक्ने छ ।
(४) उपर्दफा (३) बमोसजम सञ्चालकको पर्दबाट हटाइएको सर्दस्य ससमसतको
र्दुई कायिकालसम्मको सनवािचनमा उम्मेर्दवार बन्न पाउने छन ।
(५) उपर्दफा (३) बमोसजम कु न सञ्चालक पर्दबाट हटेमा त्यस्तो पर्दमा
सािारण सभाले बाुँकी अवसिका लासग अको सञ्चालकको सनवािचन गने
छ।
३५. सनजी स्वाथि समावेश भएको सनणिय प्रदियामा सांलग्न हुनु नहुने :
(१) सञ्चालकले आफ्नो सनजी स्वाथि समावेश भएको सनणिय प्रदियामा सांलग्न
हुनु हुुँर्दन ।
(२) सञ्चालकले आफू लाई माि व्यसक्तगत फाइर्दा हुने गरी सांस्थामा कु न कायि
गनुि /गराउनु हुुँर्दन ।
(३) कु न सञ्चालकले उपर्दफा (१) को सबपरीत हुने गरी वा आफ्नो
असिकारक्षेिभन्र्दा बासहर गई कु न काम कारबाही गरे /गराएमा त्यस्तो
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काम कारबाहीप्रसत त्यस्तो सञ्चालक व्यसक्तगत रूपमा उत्तरर्दायी हुने छ र
त्यस्तो काम कारबाहीबाट सांस्थाको, सर्दस्य वा अन्य कु न व्यसक्तलाई
हासन-नोक्सानी हुन गएको रहेछ भने त्यस्तो हासन-नोक्सानी सनजको
जायजेथाबाट असुलउपर गररने छ ।
३६. ससमसतको सवघटन :
(१) सािारण सभाले र्देहायको अवस्थामा ससमसतको सवघटन गनि सक्ने छ :
(क) ससमसतको बर्दसनयतपूणि कायिबाट सांस्थाको कारोबार जोसखममा
परे मा,
(ख) सांस्थाले सतनुिपने र्दासयत्व तोदकएको समयसभि भुक्तान गनि नसके मा,
(ग) सवसनयममा उसल्लसखत उद्देश्य र कायिसवपरीतको काम गरे मा,
(घ) ससमसतले आफ्नो सजम्मेवारी पूरा नगरे मा,
(ङ) यो ऐन वा यस ऐनअन्तगित बनेको सनयमावलीमा उसल्लसखत सति वा
र्दताि गने असिकारीले दर्दएको सनर्देशनको बारम्बार उल्लङ्घन गरे मा ।
(२) उपर्दफा (१) बमोसजम ससमसत सवघटन भएमा सािारण सभाले नयाुँ
ससमसतको सनवािचन गनेछ ।
(३) ससमसतले यो ऐन वा यस ऐनअन्तगित बनेको सनयमबमोसजम र्दताि गने
असिकारीले दर्दएको सनर्देशन पालना नगरे मा वा र्दफा २९ को उपर्दफा
(२) बमोसजम पेस भएको प्रसतवेर्दनसमेतकाा आिारमा र्दताि गने
असिकारीले ससमसतलाई उजुरी वा सनरीक्षणका िममा र्देसखएका
सवषयवस्तुको गाम्भीयिका आिारमा बढीमा छ मसहनाको समय दर्दई
सुिार गने मौका दर्दन सक्नेछ र त्यस्तो समयावसिसभि पसन सुिार
नगरे मा त्यस्तो ससमसतलाई सवघटन गने छ ।
(४) उपर्दफा (३) बमोसजम ससमसत सवघटन भएमा त्यसरी सवघटन गररएको
समसतले तीन मसहनासभिमा अको ससमसतको सनवािचन सम्पन्न गराउन र
त्यस्तो सनवािचन नभएसम्म सांस्थाको र्दसनक कायि सञ्चालन गनि र्दताि
गने असिकारीले तोदकएबमोसजमको एक तर्दथि ससमसत गठन गनुिपने छ ।
(५) यस र्दफाबमोसजम अको ससमसतको सनवािचन गराउुँ र्दा लागेको सम्पूणि
खचि सम्बसन्ित सांस्थाले बेहोने छ ।
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३७. लेखा सुपररवेक्षण ससमसतको गठन :
(१) सांस्थामा आन्तरर क सनयन्िण प्रणालीलाई सुर्दढृ गनि तोदकएबमोसजमको
योग्यता पुगेका एकजना सांयोजक र र्दुईजना सर्दस्यहरू रहने गरी
सािारण सभाले सनवािचनबाट लेखासुपररवेक्षण ससमसत गठन गने छ ।
(२) एउट पररवारको एकभन्र्दा बढी व्यका्सत एक अवसिमा एउट सांस्थाको
सञ्चालक वा लेखासुपररवेक्षण ससमसतको सांयोजक वा सर्दस्य पर्दमा
उम्मेर्दवार बन्न र सनवािसचत हुन सक्ने छन ।
३८. लेखासुपररवेक्षण सससमसतको काम कतिव्य र असिकार :
(१) लेखासुपररवेक्षण ससमसतको काम, कतिव्य र असिकार र्देहायबमोसजम हुने
छ:
(क) प्रत्येक चौमाससकमा सहकारी सांस्थाको आन्तररक लेखापरीक्षण
गने/गराउने,
(ख)

आन्तररक लेखापरीक्षण गर्दाि
ससद्धान्तको पालना गने/गराउने,

लेखापरीक्षणका

आिारभूत

(ग) सवत्तीय तथा आर्थिक कारोबारको सनरीक्षण तथा मूल्याङ्कन
गने/गराउने,
(घ) ससमसतको कामकारबाहीको सनयसमत सुपरसावेक्षण गने र
ससमसतलाई आवश्यक सुझाव दर्दने,
(ङ) सािारण सभाको सनर्देशन, सनणिय तथा ससमसतका सनणिय
कायािन्वयन भए /नभएको अनुगमन गने,
(च)

लेखासम्बन्िी प्रसतवेर्दन र ससमसतको कामकारबाहीको
सुपरसावेक्षणसम्बन्िी वार्षिक प्रसतवेर्दन सािारण सभासमक्ष पेस
गने,

(छ) आफू ले पटक-पटक दर्दएका सुझाव कायािन्वयन नभएको कारणबाट
कु न सांस्थाको सहतमा प्रसतकू ल असर परे मा वा त्यस्तो सांस्थाको
नगर्द वा सजन्सी सम्पसत्तको व्यापक रूपमा सहनासमना वा
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असनयसमतता भएको वा सांस्था गम्भीर आर्थिक सङ् कटमा पनि
लागेकोमा सोको कारण खुलाई सवशेष सािारण सभा बोलाउन
ससमसतसमक्ष ससफाररस गने ।
ज) आवश्यक परे मा आन्तररक लेखापरीक्षक सनयुसक्तका लासग तीन
जनाको नाम सञ्चालक ससमसतमा ससफाररस गने ।

(

(२) लेखासुपररवेक्षण ससमसतको सांयोजक वा सर्दस्य सांस्थाको र्दसनक आर्थिक
प्रशाससनक कायिमा सहभागी हुन पाउने छन ।
पररच्छेर्द–७
बचत तथा ऋण पररचालन
३९. सर्दस्यके सन्ित भई बचत तथा ऋणको कारोबार गनुप
ि ने :
(१) सांस्थाले आफ्ना सर्दस्यहरूको माि बचत स्वीकार गनि, सोको पररचालन
गनि र सर्दस्यलाई माि ऋण प्रर्दान गनि सक्ने छ ।
(२) उपर्दफा (१) मा जुनसुक कु रा लेसखएको भए तापसन बचत तथा ऋणको
मुख्य कारोबार गने गरी र्दताि भएको सांस्थाबाहेक अन्य सवषयगत वा
वहुउद्देश्यीय सांस्थाले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गनि पाउने छन ।
तर यो ऐन प्रारम्भ हुनुअसघ बहुउद्देश्यीय वा सवषयगत सांस्थाका रूपमा
र्दताि भई मुख्य कारोबारका रूपमा वचत तथा ऋणको कारोबार गर्दै
आएको भए त्यस्तो सांस्थाले तीन वषिसभिमा वचत तथा ऋणको मुख्य
कारोबार नहुने गरी र्दताि हुुँर्दाका बखतमा उल्लेख गररएको मुख्य
कारोबार गने गरी सांस्था सञ्चालन गनुिपने छ ।
३) सांस्थाले सर्दस्यलाई प्रर्दान गने ऋणमा सेवा शुल्क र नवीकरण शुल्क सलन
पाइने छन ।

(

(४) बचत र ऋणको ब्याजर्दरबीचको अन्तर छ प्रसतशतभन्र्दा बढी हुने छन ।
(५) सांस्थाले प्रर्दान गरे को ऋणमा लाग्ने ब्याजलाई मूल ऋणमा पुुँजीकृ त गरी
सोका आिारमा ब्याज लगाउन पाइने छन ।
(६) सांस्थाले कु न पसन कम्पनीको सेयर खररर्द गनि सक्ने छन ।
तर
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(१) साांस्थाको र्दासयत्वप्रसत प्रसतकू ल नहुने गरी सांस्थाले स्वप्रयोजनका लासग
अचल सम्पसत्त खररर्द तथा पूवाििार सनमािण एवां सांस्था र सर्दस्यहरूका
सहतमा उत्पार्दन र सेवाको क्षेिमा प्राथसमक पुुँजीकोष पररचालन गनि
बािा पने छन ।
(२) यो ऐन प्रारम्भ हुनुअसघ कु न सांस्थाले कु न कम्पनीको सेयर खररर्द गरे को
भएमा त्यस्तो सेयर यो ऐन प्रारम्भ भएको समसतले एक वषिको
अवसिसभि हस्तान्तरण गररसक्नुपने छ ।
(३) उपर्दफा (२) मा जुनसुक कु रा लेसखएको भए तापसन सांस्थाले यो ऐन
प्रारम्भ हुनुअसघ र्दताि भएका साना दकसानद्वारा प्रवर्द्धित सवत्तीय
सांस्थाको सेयर खररर्द गनि बािा पने छन ।
(७) सांस्थाले प्राथसमक पुुँजी कोषको पन्र गुणासम्म वचत सङ् कलन गनि सक्ने
छ।
(८) सांस्थाले र्दताि गर्दािका बखतका सर्दस्यबाहेक अन्य सर्दस्यलाई सर्दस्यता
प्राप्त गरे को तीन मसहनाको अवसि व्यतीत नभई ऋण लगानी गनि सक्ने
छन ।
४०. सन्र्दभि ब्याजर्दरसम्बन्िी व्यवस्था :
(१) सङ्घीय कानुनबमोसजम रसजस्टारले बचत तथा ऋणको सन्र्दभि ब्याजर्दर
तोक्न सक्ने छ ।
२) उपर्दफा (१) बमोसजम तोदकएको सन्र्दभि ब्याजर्दर सांस्थाका लासग सनर्देशक
ब्याजर्दर हुने छ ।

(

४१. व्यसक्तगत बचतको सीमा :
सांस्थामा सर्दस्यको व्यसक्तगत बचतको सीमा तीस लाखसम्म हुने छ ।
पररच्छेर्द –९
आर्थिक स्रोत पररचालन
४२. सेयर सविी तथा दफतािसम्बन्िी व्यवस्था :
(१) सांस्थाले आफ्नो सर्दस्यलाई सेयर सविी गनि सक्ने छ ।
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(२) उपर्दफा (१) मा जुनसुक कु रा लेसखएको भए तापसन सांस्थाले एक
सर्दस्यलाई आफ्नो कु ल सेयर पुुँजीको बीस प्रसतशतभन्र्दा बढी हुने गरी
सेयर सबिी गनि सक्ने छन ।
तर नेपाल सरकार, प्रर्देश सरकार वा स्थानीय तहको पूणि वा आांसशक
स्वासमत्व वा सनयन्िण भएको सांस्था वा सनकायको हकमा यो बन्र्देज लागाु
हुने छन ।
(३) सांस्थाको सेयरको असङ्कत मूल्य प्रसतसेयर एक सय रुपयाुँ हुने छ ।
(४) सांस्थाको सेयर पुुँजी सवसनयममा उल्लेख भएबमोसजम हुने छ ।
(५) सांस्थाले खुला बजारमा सेयर सविी गनि पाउने छन ।
(६) सांस्थाको मूलिनका रूपमा रहेको कु न सर्दस्यको सेयर सोही सांस्थाको
ऋण वा र्दासयत्वबाहेक अन्य कु न ऋण वा र्दासयत्वबापत सललाम सविी
गररने छन ।
४३. रकम दफताि तथा खाता सञ्चालनसम्बन्िी व्यवस्था :
(१) कु न सर्दस्यले सांस्थाको सर्दस्यता त्याग गरी रकम दफताि सलन चाहेमा
सनजको कु न र्दासयत्व भए त्यस्तो र्दासयत्व भुक्तान गरेको समसतले एक
मसहनासभि सनजको बाुँकी रकम तोदकएबमोसजम सनजलाई दफताि गनुिपने
छ।
(२) कु न सर्दस्यले सांस्थामा जम्मा गरे को बचत दफताि माग गरे मा सनजको कु न
र्दासयत्व भए त्यस्तो र्दासयत्व किा गरी बाुँकी रकम तोदकएबमोसजम
सनजलाई दफताि गनुिपने छ ।
(३) सांस्थाले वचत खाताहरू माि सञ्चालन गनि सक्नेछ ।
४४. ऋण वा अनुर्दान सलन सक्ने :
(१) सांस्थाले सवर्देशी बङ्क वा सवत्तीय सांस्था वा अन्य सनकायबाट ऋण वा
अनुर्दान सलन वा त्यस्तो सनकायसुँग साझेर्दारीमा काम गनि सङ्घीय
कानुनवमोसजम स्वीकृ सत सलनुपने छ ।
(२) उपर्दफा (१) वमोसजम सवर्देशी बङ्क वा सनकायबाट ऋण वा अनुर्दान
सलन स्वीकृ सतका लासग तोदकएवमोसजमका सववरणहरूससहत र्दताि गने
असिकारीसमक्ष सनवेर्दन दर्दनुपने छ ।
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(३) उपर्दफा (२) वमोसजम सनवेर्दन प्राि भएमा र्दताि गने असिकारीले नगर
कायिपासलकामा प्रस्ताव पेस गनुिपने छ ।
(४) उपर्दफा (३) बमोसजमको प्रस्ताव गाउुँ \नगर कायिपासलकाले उपयुक्त
र्देखेमा स्वीकृ सतका लासग मन्िालयमा ससफाररस गरी पठाउने छ ।
४५. नेपाल सरकारको सुरक्षण प्राप्त गनि सक्ने :
(१) सांस्थाले सवर्देशी बङ्क वा सनकायसुँग सलने ऋणमा सुरक्षण प्राप्त गनुिपने
भएमा सङ्घीय कानुनबमोसजम स्वीकृ सतका लासग र्दताि गने असिकारी
समक्ष प्रस्तावससहत सनवेर्दन दर्दनुपने छ ।
(२) र्दफा (१) वमोसजम प्राि प्रस्ताव उपयुक्त र्देसखएमा नगर कायिपासलकाले
सङ्घीय कानुनबमोसजम स्वीकृ सतका लासग मन्िालयमा ससफाररस गरी
पठाउनुपने छ ।
पररच्छेर्द –१०
सांस्थाको कोष
४६. सांस्थाको कोष :
(१) सांस्थाको कोषमा र्देहायबमोसजमको रकम रहने छ :
(क) सेयर सबिीबाट प्राप्त रकम,
(ख) बचतका रूपमा प्राप्त रकम,
(ग) ऋणका रूपमा प्राप्त रकम,
(घ) नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुर्दान रकम,
(ङ) सवर्देशी सरकार वा अन्तरािसिय सङ्घ सांस्थाबाट प्राप्त अनुर्दान
वा सहायताको रकम,
(च) व्यावसासयक कायिबाट आर्जित रकम,
(छ) सर्दस्यता प्रवेशशुल्क,
(ज) सांस्थाको नाममा प्राि हुने अन्य जुनसुक रकम ।
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४७. जगेडा कोष :
(१) सांस्थामा एक जगेडा कोष रहने छ ।
(२) उपर्दफा (१) बमोसजमको कोषमा र्देहायबमोसजमका रकम रहने छन् :
(क) आर्थिक वषिको खुर्द बचत रकमको कम्तीमा पच्चीस प्रसतशत
रकम,
(ख) कु न सांस्था, सङ्घ वा सनकायले प्रर्दान गरे को पुुँजीगत अनुर्दान
रकम,
(ग) सस्थर सम्पसत्त सबिीबाट प्राप्त रकम,
(घ) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम ।
(३) उपर्दफा (१) बमोसजमको जगेडा कोष असवभाज्य हुने छ ।
४८. सांरसक्षत पुज
ुँ ी दफताि कोष :
(१) सांस्थामा एक सांरसक्षत पुज
ुँ ी दफताि कोष रहने छ ।
(२) र्दफा ४७ बमोसजमको जगेडा कोषमा सो र्दफाको उपर्दफा (२) को खण्ड
(क) बमोसजमको रकम छु ट्ट्याई बाुँकी रहेको रकमको कम्तीमा पच्चीस
प्रसतशत रकम उपर्दफा (१) बमोसजमको कोषमा वार्षिक रूपमा जम्मा
गनुिपने छ ।
(३) उपर्दफा (१) बमोसजमको रकम सर्दस्यले गरे को सङ्घीय कानुनमा
तोदकएबमोसजमको वार्षिक कारोबारका आिारमा सम्बसन्ित
सर्दस्यलाई उपलव्ि गराउनुपने छ ।
४९.सहकारी प्रवद्धिन कोषसम्बन्िी व्यवस्था :
(१) सांस्थाले सहकारी व्यवसायको प्रवद्धिन गनिका लासग र्दफा ४७ बमोसजम
जगेडा कोषमा सो र्दफाको उपर्दफा (२) को खण्ड (क) बमोसजमको
रकम छु ट्ट्याई बाुँकी रहेको रकमको शून्य र्दशमलव पाुँच प्रसतशतले
हुन आउने रकम सङ्घीय कानुनमा व्यवस्था भएबमोसजमको सहकारी
प्रवद्धिन कोषमा वार्षिक रूपमा जम्मा गनुिपने छ ।
(२) उपर्दफा (१) बमोसजमको कोषको उपयोग सङ्घीय कानुनमा व्यवस्था
भएबमोसजम हुने छ ।
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५०. अन्य कोषसम्बन्िी व्यवस्था :
(१) र्दफा ४६, ४७, ४८ र ४९ मा उसल्लसखत कोषका असतररक्त सांस्थामा
सहकारी सशक्षा कोष, सेयर लाभाांश कोष, कमिचारी बोनस कोष, सहकारी
सवकास कोष, सहकारी घाटापूर्ति कोषलगायत तोदकएबमोसजमका अन्य
कोषहरू रहन सक्ने छन् ।
(२) उपर्दफा (१) बमोसजमको कोषको रकम सो कोषको उद्देश्यपूर्तिका लासग
सवसनयममा तोदकएबमोसजम उपयोग गनि सदकने छ ।
तर एक वषिको सेयर लाभाांशको रकम सेयर पुुँजीको पन्र प्रसतशतभन्र्दा
बढी हुने छन ।
पररच्छेर्द –११
असभलेख र सूचना
५१. असभलेख राख्नुपने :
(१) सांस्थाले सािारण सभा, ससमसत तथा लेखासुपररवेक्षण ससमसत बठकका
सनणिय तथा कामकारबाहीको अद्यावसिक असभलेख सुरसक्षतसाथ
राख्नुपनेछ ।
(२) सांस्थाले कारोबारसुँग सम्बसन्ित तथा अन्य आवश्यक असभलेखहरू
तोदकएबमोसजम सुरसक्षतसाथ राख्नुपने छ ।
५२. सववरण उपलब्ि गराउनुपने :
(१) सांस्थाले र्देहायका सववरणहरूससहतको प्रसतवेर्दन आ.व. समाि भएको तीन
मसहनासभि र्दताि गने असिकारीसमक्ष पेस गनुिपने छ :
(क) वार्षिक प्रसतवेर्दन तथा लेखापरीक्षण प्रसतवेर्दन,
(ख) वार्षिक कायििम नीसत तथा योजना,
(ग) खुर्द बचतसम्बन्िी नीसत तथा योजना,
(घ) सञ्चालकको नाम तथा बाुँकी कायािवसिको सूची,
(ङ) सािारण सभाको बठकसम्बन्िी जानकारी,
(च) सेयर सर्दस्य सङ्ख्या र सेयर पुुँजी,
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(छ) सञ्चालक वा सर्दस्यले सलएको ऋण सतनि बाुँकी रहेको रकम,
(ज) र्दताि गने असिकारीले समय-समयमा तोदकदर्दएको अन्य सववरण ।
२) सांस्थाले प्रत्येक मसहना तोदकएको माससक प्रगसत सववरण मसहना समाि
भएको समसतले ७ दर्दनसभि र्दताि गने असिकारीसमक्ष पेस गनुिपने छ ।

(

३) सांस्थाले प्रत्येक चौमाससकमा तोदकएको चौमाससक सववरण अवसि समाि
भएको समसतले १५ दर्दनसभि र्दताि गने असिकारीसमक्ष पेस गनुिपने छ ।

(

४) र्दताि गने असिकारीले माग गरे को सववरण तोदकएको ढाुँचा वा
कम्प्युटरमाफि त सवद्युतीय माध्यमबाट समेत उपलब्ि गराउनु सांस्थाको
कतिव्य हुने छ ।

(

पररच्छेर्द – १२
लेखा र लेखापरीक्षण
५३. कारोबारको लेखा :
सांस्थाको कारोबारको लेखा र्दोहोरो लेखा प्रणालीमा आिाररत र कारोबारको
यथाथि सस्थसत स्पष्ट रूपमा र्देसखने गरी सङ्घीय कानुनबमोसजम रसजस्टारले
लागू गरे को लेखामान (एकाउसन्टङ स्यान्डडि) र यस ऐनबमोसजम पालना
गनुिपने अन्य सति तथा व्यवस्थाबमोसजम राख्नुपने छ ।
५४. लेखापरीक्षण :
(१) सांस्थाले प्रत्येक आर्थिक वषिको लेखापरीक्षण सो आर्थिक वषि समाि भएको
समसतले तीन मसहनासभि प्रचसलत कानुनबमोसजम इजाजतपिप्राप्त
लेखापरीक्षकद्वारा गराउनुपने छ ।
(२) उपर्दफा (१) बमोसजमको अवसिसभि कु न सांस्थाले लेखापरीक्षण नगराएको
पाइएमा र्दताि गने असिकारीले त्यस्तो सांस्थाको लेखापरीक्षण
इजाजतपिप्राप्त लेखापरीक्षकबाट गराउन सक्ने छ ।
(३) उपर्दफा (२) बमोसजम लेखापरीक्षण गराउुँ र्दा लेखापरीक्षकलाई दर्दनुपने
पाररश्रसमकलगायतको रकम सम्बसन्ित सांस्थाले बेहोने छ ।
(४) उपर्दफा (१) वा (२) बमोसजम लेखापरीक्षकले गरे को लेखापरीक्षण
प्रसतवेर्दन अनुमोर्दनका लासग सािारण सभासमक्ष पेस गनुिपने छ ।
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(५) उपर्दफा (४) बमोसजम पेस भएको लेखापरीक्षण प्रसतवेर्दन सािारण
सभाबाट अनुमोर्दन हुन नसके मा पुनाः लेखापरीक्षणका लासग सािारण
सभाले र्दफा ५५ को अिीनमा रही अको लेखापरीक्षक सनयुक्त गने छ ।
५५. लेखापरीक्षकको सनयुक्तसा :
(१) सांस्थाको लेखापरीक्षणसम्बन्िी कायि गनि प्रचसलत कानुनबमोसजम
इजाजतपिप्राप्त लेखापरीक्षकहरूमध्येबाट सािारण सभाले एक जना
लेखापरीक्षक सनयुक्त गरी पाररश्रसमकसमेत तोक्ने छ ।
(२) उपर्दफा (१) बमोसजम लेखापरीक्षक सनयुक्त गर्दाि एउट व्यसक्त, फमि वा
कम्पनीलाई लगातार तीन आर्थिक वषिभन्र्दा बढी हुने गरी सनयुक्त गनि
सदकने छन ।
५६. लेखापरीक्षकमा सनयुक्त हुन नसक्ने :
(१) र्देहायका व्यसक्त लेखापरीक्षकमा सनयुक्त हुन तथा सनयुक्त भई सके को भए
सो पर्दमा बहाल रहन सक्ने छनन् :
(क) सहकारी सांस्थाको सञ्चालक,
(ख) सम्बसन्ित सांस्थाको सर्दस्य,
(ग) सहकारी सांस्थाको सनयसमत पाररश्रसमक पाउने गरी सनयुक्त
सल्लाहकार वा कमिचारी,
(घ) लेखापरीक्षणसम्बन्िी कसुरमा सजाय पाएको तीन वषिको अवसि
भुक्तान नभएको,
(ङ) र्दामासाहीमा परे को,
(च) भ्रष्टाचार, ठगी वा नसतक पतन हुने अन्य फौजर्दारी कसुरमा सजाय
पाएको पाुँच वषि भुक्तान नभएको,
(ज) सम्बसन्ित सांस्थासुँग स्वाथि बासझएको व्यसक्त ।
(२) लेखापरीक्षकले आफू सनयुक्त हुनुअसघ उपर्दफा (१) बमोसजम अयोग्य
नभएको कु राको सांस्थासमक्ष स्वघोषणा गनुिपने छ ।
(३) कु न लेखापरीक्षक आफ्नो कायिकाल समाि नहुुँर्द कु न सांस्थाको लेखापरीक्षण
गनि अयोग्य भएमा वा सांस्थाको लेखापरीक्षकको पर्दमा कायम रहन नसक्ने
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सस्थसत उत्पन्न भएमा सनजले लेखापरीक्षण गनुिपने वा गरररहेको काम
तत्काल रोकी सो कु राको जानकारी सलसखत रूपमा सांस्थालाई दर्दनुपने छ ।
(४) यस र्दफाको प्रसतकू ल हुने गरी सनयुक्त भएको लेखापरीक्षकले गरे को
लेखापरीक्षण मान्य हुने छन ।
पररच्छेर्द – १३
छु ट, सुसविा र सहुसलयत
५७. छु ट, सुसविा र सहुसलयत:
(१) सांस्थालाई प्राि हुने छु ट, सुसविा र सहुसलयत सङ्घीय कानुनबमोसजम हुने
छ।
(२) उपर्दफा (१) मा उसल्लसखत छु ट, सुसविा र सहुसलयतबाहेक सांस्थालाई प्राि
हुने अन्य छु ट, सुसविा र सहुसलयत तोदकएबमोसजम हुने छ ।

पररच्छेर्द—१४
ऋण असुली तथा बाुँकी बक्यौता
५८. ऋण असुल गने :
(१) कु न सर्दस्यले सांस्थासुँग गरे को ऋण सम्झौता वा सति कबुसलयतको पालना
नगरे मा, सलखतको भाखासभि ऋणको सावाुँ, ब्याज र हजािना चुक्ता
नगरे मा वा ऋण सलएको रकम सम्बसन्ित काममा नलगाई सहनासमना
गरे को र्देसखएमा त्यस्तो सर्दस्यले ऋण ललुँर्दा राखेको सितोलाई सम्बसन्ित
सांस्थाले सललाम सविी गरी वा अन्य कु न व्यवस्था गरी आफ्नो साुँवा,
ब्याज र हजािना असुलउपर गनि सक्ने छ । सितो सम्बसन्ित सांस्थाले
सकारे पश्चात पसन ऋणीले साुँवा ब्याज र्दुव भुक्तानी गरी सितोबापतको
सम्पसत्त दफताि सलन चाहेमा दफताि गनुिपने छ ।
(२) कु न सर्दस्यले सांस्थामा राखेको सितो कु न दकससमले कसलाई हक
छोसडदर्दएमा वा अन्य कु न कारणबाट त्यस्तो सितोको मूल्य घट्ट्न गएमा
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त्यस्तो ऋणीलाई सनसश्चत म्यार्द दर्दई थप सितो सुरक्षण राख्न लगाउन
सदकने छ ।
(३) उपर्दफा (२) बमोसजम ऋणीले थप सितो नराखेमा वा उपर्दफा (१) वा
(२) बमोसजमको सितोबाट पसन साुँवा, ब्याज र हजािनाको रकम
असुलउपर हुन नसके मा त्यस्तो ऋणीको हक लाग्ने अन्य जायजेथाबाट
पसन साुँवा, ब्याज र हजािना असुलउपर गनि सदकने छ ।
(४) यस र्दफाबमोसजम साुँवा, ब्याज र हजिााना असुलउपर गर्दाि लागेको
खचिको रकम तथा असुलउपर भएको साुँवा, ब्याज र हजािनाको रकम किा
गरी बाुँकी रहन आएको रकम सम्बसन्ित ऋणीलाई दफताि दर्दनुपने छ ।
(५) यस र्दफाबमोसजम कु न सांस्थाले ऋणीको सितो वा अन्य जायजेथा सललाम
सविी गर्दाि सललाम सकाने व्यका्सतका नाममा सो सितो वा जायजेथा
प्रचसलत कानुनबमोसजम रसजस्रेसन वा र्दासखल खारे ज गनिका लासग
सम्बसन्ित कायािलयमा लेसखपठाउने छ र सम्बसन्ित कायािलयले पसन
सोहीबमोसजम रसजस्रेसन वा र्दासखल खारे ज गरी सोको जानकारी
सम्बसन्ित सांस्थालाई दर्दनुपने छ ।
(६) यस र्दफाबमोसजम सितो राखेको सम्पसत्त सललाम सविी गर्दाि कसले सकार
नगरे मा त्यस्तो सम्पसत्त सम्बसन्ित सांस्था आफुँ ले सकार गनि सक्ने छ ।
(७) उपर्दफा (६) बमोसजम आफाुँले सकार गरे मा त्यस्तो सम्पसत्त सम्बसन्ित
सांस्थाका नाममा रसजस्रेसन वा र्दासखल खारे ज गनि सम्बसन्ित कायािलयमा
लेसखपठाउने छ र त्यसरी लेसखआएमा सम्बसन्ित कायािलयले
सोहीबमोसजम रसजस्रेसन वा र्दासखल खारे ज गररदर्दनुपने छ ।
५९. कालो सूचीसम्बन्िी व्यवस्था :
सांस्थाबाट ऋण सलई रकमको अपचलन गने वा तोदकएको समयावसिसभि
ऋणको साुँवा ब्याज दफताि नगने व्यका्सतको नामनामेसीससहत कालोसूची
प्रकाशनसम्बन्िी व्यवस्था सङ्घीय कानुनबमोसजम हुने छ ।
६०. कजाि सूचना के न्िसम्बन्िी व्यवस्था :
कजाि सूचना के न्िसम्बन्िी व्यवस्था सङ्घीय कानुनबमोसजम हुने छ ।
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६१. बाुँकी बक्यौता असुलउपर गने :
कसले सांस्थालाई सतनुि/बुझाउनुपने रकम नसतरी बाुँकी राखेमा त्यस्तो रकम र
सोको ब्याजसमेत र्दताि गने असिकारीले त्यस्तो व्यसक्तको जायजेथाबाट
असुलउपर गररदर्दन सक्ने छ ।
६२. रोक्का राख्न लेसखपठाउने :
(१) सांस्था वा र्दताि गने असिकारीले र्दफा ५८ र ६१ को प्रयोजनका लासग कु न
व्यसक्तको खाता, जायजेथाको स्वासमत्व हस्तान्तरण, नामसारी वा सविी
गनि नपाउने गरी रोक्का राख्न सम्बसन्ित सनकायमा लेसखपठाउन सक्ने
छ।
(२) उपर्दफा (१) बमोसजम रोक्काका लासग लेसखआएमा सम्बसन्ित सनकायले
प्रचसलत कानुनबमोसजम त्यस्तो व्यसक्तको खाता, जायजेथाको स्वासमत्व
हस्तान्तरण, नामसारी वा सविी गनि नपाउने गरी रोक्का राख्न
राखीदर्दनुपने छ ।
६३. अग्रासिकार रहने :
कु न व्यसक्तले सांस्थालाई सतनुिपने ऋण वा अन्य कु न र्दासयत्व नसतरे मा त्यस्तो
व्यसक्तको जायजेथामा नेपाल सरकारको कु न हक र्दाबी भए त्यसका लासग
रकम छु ियाई बाुँकी रहन आएको रकममा सांस्थाको अग्रासिकार रहने छ ।
६४. कारबाही गनि बािा नपने :
सांस्थाले ऋण असुली गने सम्बन्िमा कु न व्यसक्त वा सहकारी सांस्थाउपर
चलाएको कु न कारबाहीका कारणबाट त्यस्तो व्यसक्त वा सांस्थाउपर यस ऐन
तथा प्रचसलत कानुनबमोसजमको कु न कसुरमा कारबाही चलाउन रोक
लगाएको मासनने छन ।
पररच्छेर्द– १५
एकीकरण, सवघटन तथा र्दताि खारे ज
६५. एकीकरण तथा सवभाजनसम्बन्िी व्यवस्था :
(१) यस ऐनको अिीनमा रही र्दुई वा र्दुईभन्र्दा बढी सांस्थाहरू एक-आपसमा
गाभी एकीकरण गनि वा एक सांस्थालाई भौगोसलक कायिक्षेिका आिारमा
र्दुई वा र्दुईभन्र्दा बढी सांस्थामा सवभाजन गनि सदकने छ ।
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(२) उपर्दफा (१) बमोसजम एकीकरण वा सवभाजन गर्दाि सम्बसन्ित सांस्थाको कु ल
कायम रहेका सर्दस्य सङ्ख्याको र्दुई सतहाइ बहुमतबाट सनणिय हुनुपने छ ।
(३) उपर्दफा (२) बमोसजम एकीकरण वा सवभाजन गने सनणिय गर्दाि एकीकरण
वा सवभाजनका सति र कायिसवसिसमेत खुलाउनुपने छ ।
६६. सवघटन र र्दताि खारेज :
(१) कु न सांस्थामा र्देहायको अवस्था सवद्यमान भएमा सािारण सभाको तत्काल
कायम रहेका र्दुई सतहाइ बहुमत सर्दस्यको सनणियबाट त्यस्तो सांस्थाको
सवघटन गने सनणिय गरी र्दताि खारे जीको स्वीकृ सतका लासग ससमसतले र्दताि
गने असिकारीसमक्ष सनवेर्दन दर्दन सक्ने छ :
(क) सवसनयममा उसल्लसखत उद्देश्य तथा कायि हाससल गनि सम्भव नभएमा,
(ख) सर्दस्यको सहत गनि नसक्ने भएमा ।
(२) उपर्दफा (१) बमोसजम प्राप्त सनवेर्दनमा छानसबन गर्दाि त्यस्तो सांस्थाको
सवघटन गनि उपयुक्त र्देसखएमा र्दताि गने असिकारीले त्यस्तो सांस्थाको र्दताि
खारे ज गनि सक्ने छ ।
(३) उपर्दफा (२) मा जुनसुक कु रा लेसखएको भए तापसन र्दताि गने असिकारीले
र्देहायको अवस्थामा माि सांस्थाको र्दताि खारे ज गनि सक्ने छ :
(क) लगातार र्दुई वषिसम्म कु न कारोबार नगरी सनसरिय रहेको पाइएमा,
(ख) कु न सांस्थाले यो ऐन वा यस ऐनअन्तगित बनेको सनयमावलीसवपरीतको
कायि बारम्बार गरे मा,
(ग) सवसनयममा उसल्लसखत उद्देश्यसवपरीत कायि गरे मा,
(घ) सहकारी मूल्य, मान्यता र ससद्धान्तसवपरीत कायि गरेमा ।
(४) उपर्दफा (२) वा (३) बमोसजम र्दताि खारे ज गनुिअसघ र्दताि गने असिकारीले
त्यस्तो सांस्थालाई सुनुवाइका लासग पन्र दर्दनको समय दर्दनुपने छ ।
(५) उपर्दफा (२) वा (३) बमोसजम सांस्थाको र्दताि खारेज भएमा त्यस्तो सांस्था
सवघटन भएको मासनने छ ।
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(६) उपर्दफा (२) वा (३) बमोसजम सांस्थाको र्दताि खारे जी भएमा त्यस्तो
सांस्थाको र्दताि प्रमाणपि स्वताः रद्द भएको मासनने छ ।
६७. सलसक्वडेटरको सनयुसक्त :
(१) र्दफा ६६ बमोसजम कु न सांस्थाको र्दताि खारेज भएमा र्दताि गने
असिकारीले सलसक्वडेटर सनयुक्त गने छ ।
(२) उपर्दफामा (१) मा जुनसुक कु रा लेसखएको भए तापसन सङ्घीय कानुनमा
तोदकएको सीमासम्मको सम्पसत्त भएको सांस्थाको हकमा र्दताि गने
असिकारीले कु न असिकृ तस्तरका कमिचारीलाई सलसक्वडेटर सनयुसक्त गनि
सक्ने छ ।
६८. सलसक्वडेसनपसछको सम्पसत्तको उपयोग :
कु न सांस्थाको सलसक्वडेसनपिात सब र्दासयत्व भुिान गरी बाुँकी रहन गएको
सम्पसत्तको उपयोग सङ्घीय कानुनमा तोदकएबमोसजम हुने छ ।
पररच्छेर्द –१६
र्दताि गने असिकारी
६९. र्दताि गने असिकारी :
ुँ ा
१) यस ऐनअन्तगित र्दताि गने असिकारीले गनुिपने कायिहरू सुन्र्दरहरच
नगरपासलकाको प्रमुख प्रशासकीय असिकृ तले गने छ ।

(

२) उपर्दफा (१) बमोसजमको र्दताि गने असिकारीले यस ऐनबमोसजम आफू मा
रहेको कु न वा सम्पूणि असिकार आफू मातहतको असिकृ तस्तरको
कमिचारीलाई प्रत्यायोजन गनि सक्ने छ ।

(

७०. काम, कतिव्य र असिकार :
यस ऐनमा अन्यि उसल्लसखत काम, कतिव्य तथा असिकारको असतररक्त र्दताि
गने असिकारीको काम, कतिव्य र असिकार तोदकएबमोसजम हुने छ ।
पररच्छेर्द –१७
सनरीक्षण तथा अनुगमन
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७१. सनरीक्षण तथा असभलेख जाुँच गने :
(१) र्दताि गने असिकारीले सांस्थाको जुनसुक वखत सनरीक्षण तथा असभलेख
परीक्षण गनि/गराउन सक्ने छ ।
(२) नेपाल राि बैंङ्कले जुनसुक वखत तोदकएको भन्र्दा बढी आर्थिक कारोबार
गने सांस्थाको सहसाब दकताब वा सवत्तीय कारोबारको सनरीक्षण वा जाुँच
गनि/ गराउन सक्ने छ ।
(३) उपर्दफा (२) को प्रयोजनका लासग नेपाल राि बङ्कले आफ्ना कु न
असिकारी वा सवशेषज्ञ खटाई आवश्यक सववरण वा सूचनाहरू सांस्थाबाट
सझकाई सनरीक्षण तथा सुपररवेक्षण गनि सक्ने छ ।
(४) उपर्दफा (१) वा (२) बमोसजम सनरीक्षण वा सहसाब जाुँच गर्दाि र्दताि गने
असिकारी वा नेपाल राि बङ्कको असिकारप्राि असिकृ तले माग गरे को
जानकारी सम्बसन्ित सांस्थाले उपलब्ि गराउनुपने छ ।
(५) उपर्दफा (१) वा (२) बमोसजम सनरीक्षण वा सहसाब जाुँच गर्दाि कु न
सांस्थाको काम कारबाही यो ऐन, यस ऐनअन्तगित बनेको सनयम, सनर्देसशका,
मापर्दण्ड वा कायिसवसिबमोसजम भएको नपाइएमा र्दताि गने असिकारी वा
नेपाल राि बङ्कले सम्बसन्ित सांस्थालाई आवश्यक सनर्देशन दर्दन सक्ने छ र
त्यस्तो सनर्देशनको पालना गनुि त्यस्तो सांस्थाको कतिव्य हुने छ ।
(६) नेपाल राि बङ्कले यस र्दफाबमोसजम सांस्थाको सनरीक्षण तथा सुपररवेक्षण
गर्दाि प्रचसलत कानुनबमोसजमको असिकार प्रयोग गनि सक्ने छ।
(७) यस र्दफाबमोसजम सांस्थाको सनरीक्षण तथा सुपररवेक्षण गर्दाि प्राप्त हुन
ुँ ा नगर कायिपासलकालाई
आएको जानकारी नेपाल राि बङ्कले सुन्र्दरहरच
उपलब्ि गराउनुपने छ ।
७२. छानसबन गनि सक्ने :
(१) कु न सांस्थाको व्यावसासयक कारोबार सन्तोषजनक नभएको, सर्दस्यको
सहतसवपरीत काम भएको वा सो सांस्थाको उद्देश्यसवपरीत कायि गरे को भनी
त्यस्तो सांस्थाको कम्तीमा बीस प्रसतशत सर्दस्यले छानसबनका लासग
सनवेर्दन दर्दएमा र्दताि गने असिकारीले त्यस्तो सांस्थाको छानसबन
गनि/गराउन सक्ने छ ।
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(२) उपर्दफा (१) बमोसजम छानसबन गर्दाि माग गरे को सववरण वा कागजात
उपलब्ि गराई सहयोग गनुि सम्बसन्ित ससमसतको कतिव्य हुने छ ।
(३) उपर्दफा (१) वा (२) बमोसजम गररएको छानसबनको जानकारी सम्बसन्ित
सांस्थालाई सलसखत रूपमा दर्दनुपने छ ।
७३. बचत तथा ऋणको कारोबार गने सांस्थाको सनरीक्षण तथा अनुगमनसम्बन्िी
सवशेष व्यवस्था :
(१) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गने सांस्थाले तोदकएबमोसजम अनुगमन
प्रणाली अवलम्बन गनुिपने छ ।
(२) र्दताि गने असिकारीले बचत तथा ऋणको कारोबार गने सांस्थाको
तोदकएबमोसजमको अनुगमन प्रणालीमा आिाररत भई सनरीक्षण तथा
अनुगमन गने छ ।
(३) उपर्दफा (२) बमोसजम सांस्थाको सनरीक्षण तथा अनुगमन र्दताि गने
असिकारीले आवश्यकताअनुसार नेपाल राि बङ्कलगायतका अन्य
सनकायको सहयोग सलन सक्ने छ ।
७४. वार्षिक प्रसतवेर्दन पेस गनुप
ि ने :
(१) र्दताि गने असिकारीले आर्थिक वषि समाि भएको समसतले तीन मसहनासभि
सांस्थाको सनरीक्षणसम्बन्िी वार्षिक प्रसतवेर्दन नगर कायिपासलकासमक्ष पेस
गनुिपने छ ।
(२) उपर्दफा (१) बमोसजमको प्रसतवेर्दनमा र्देहायका सववरणहरू खुलाउनु पने
छ:
(क) सञ्चालनमा रहेका सांस्थाको सववरण,
(ख) अनुगमन गररएका सांस्थाको सङ्ख्या तथा आर्थिक कारोबारको
सववरण,
(ग) सांस्थामा सहकारी ससद्धान्त र यो ऐन, यस ऐनअन्तगित बनेको सनयम,
सवसनयम तथा आन्तररक कायिसवसिको पालनाको अवस्था,
(घ) सांस्थाका सर्दस्यले प्राप्त गरे को सेवासुसविाको अवस्था,
(ङ) सांस्थाको दियाकलापमा सर्दस्यको सहभासगताको स्तर अनुपात,
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(च) सांस्थालाई नगरपासलकाबाट प्रर्दान गररएको सवत्तीय अनुर्दान तथा छु ट
सुसविाको सर्दुपयोसगताको अवस्था,
(छ) सांस्थाको आर्थिक दियाकलाप तथा सवत्तीय अवस्थासम्बन्िी
तोदकएबमोसजमको सववरण,
(ज) सांस्थामा आन्तररक सनयन्िण प्रणालीको अवस्था,
(झ) सांस्थामा सुशासन तथा सजम्मेवारीको अवस्था,
(ञ) सांस्थामा रहेका कोषको सववरण,
(ट) सांरसक्षत पुुँजी दफताि कोष सवतरणको अवस्था,
(ठ) सहकारीको नीसतसनमािणमा सहयोग पुग्ने आवश्यक कु राहरू,
(ड) सहकारी सांस्थाको र्दताि, खारे जी तथा सवघटनसम्बन्िी सववरण,
(ढ) सांस्थाले सञ्चालन गरेको र्दफा १२ बमोसजमको कारोबार, व्यवसाय,
उद्योग वा पररयोजनाको सववरण,
(ण) तोदकएबमोसजमका अन्य सववरण ।
७५. आपसी सुरक्षण सेवा सञ्चालनसम्बन्िी व्यवस्था :
(१) सांस्थाले सङ्घीय कानुनमा व्यवस्था भएबमोसजम आफ्ना सर्दस्यहरूको
बालीनाली वा वस्तुभाउमा भएको क्षसतको अांशपूर्ति गने गरी आपसी
सुरक्षण सेवा सञ्चालन गनि सक्ने छ ।
७६. सस्थरीकरण कोषसम्बन्िी व्यवस्था :
(१) बचत तथा ऋण सवषयगत सांस्थाहरू सम्भासवत जोसखमबाट सांरक्षणका
लासग सङ्घीय कानुनमा व्यवस्था भएबमोसजम खडा हुने सस्थरीकरण
कोषमा सहभागी हुन सक्ने छन् ।
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पररच्छेर्द –१८
समस्याग्रस्त सांस्थाको व्यवस्थापन
७७. सांस्था समस्याग्रस्त भएको घोषणा गनि सदकने :
(१) यस ऐनबमोसजम गररएको सनरीक्षण वा सहसाब जाुँचबाट कु न सांस्थामा
र्देहायको अवस्था सवद्यमान रहेको र्देसखएमा कायिपासलकाले त्यस्तो
सांस्थालाई समस्याग्रस्त सांस्थाका रूपमा घोषणा गनि सक्ने छ :
(क) सर्दस्यको सहतसवपरीत हुने गरी कु न कायि गरे को,
(ख) सांस्थाले पूरा गनुिपने सवत्तीय र्दासयत्व पूरा नगरेको वा भुक्तानी गनुिपने
र्दासयत्व भुक्तानी गनि नसके को वा भुक्तानी गनि नसक्ने अवस्था
भएको,
(ग) सर्दस्यहरूको बचत सनिािररत सतिबमोसजम दफताि गनि नसके को,
(घ) यो ऐन, यस ऐनअन्तगित बनेको सनयम तथा सवसनयमसवपरीत हुने गरी
सांस्था सञ्चालन भएको,
(ङ) सांस्था र्दामासाहीमा पनि सक्ने अबस्थामा भएको वा उल्लेखनीय रूपमा
गम्भीर आर्थिक करठनाइ भोसगरहेको,
(च) कु न सांस्थाले सर्दस्यको बचत रकम दफताि गनुिपने अवसिमा दफताि
नगरे को भनी त्यस्तो सांस्थाका कम्तीमा बीस प्रसतशत वा बीस
जनामध्ये जुन कम हुन्छ सो बराबरका सर्दस्यहरूले र्दताि गने
असिकारीसमक्ष सनवेर्दन दर्दएकोमा छानसबन गर्दाि खण्ड (क) र्देसख (ङ)
सम्मको कु न अवस्था सवद्यमान भएको र्देसखएको ।
(

२) उपर्दफा (१) मा जुनसुक कु रा लेसखएको भए तापसन प्रचसलत कानुनबमोसजम
गठन गरे को आयोगले कु न सांस्थालाई समस्याग्रस्त सांस्था घोषणा गनि
ससफाररस गरे मा वा समस्याग्रस्त भनी पसहचान गरे कोमा वा त्यस्तो
आयोगमा परे को उजुरी सङ्ख्या, औसचत्यसमेतका आिारमा कायिपासलकाले
त्यस्तो सांस्थालाई समस्याग्रस्त सांस्था घोषणा गनि सक्ने छ ।
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७८. व्यवस्थापन ससमसतको गठन :
(१) र्दफा ७७ बमोसजम समस्याग्रस्त सांस्था घोषणा भएकोमा त्यस्तो
सांस्थाको सम्पसत्त व्यवस्थापन तथा र्दासयत्व भुक्तानीसम्बन्िी कायिका
लासग व्यवस्थापन ससमसतको गठन गनि र्दताि गने असिकारीले
कायिपासलकासमक्ष ससफाररस गने छ ।
(२) उपर्दफा (१) बमोसजम ससफाररस भई आएमा कायिपासलकाले तोदकए
बमोसजम व्यवस्थापन ससमसतको गठन गनि सक्ने छ ।
(३) उपर्दफा (२) बमोसजम गरठत व्यवस्थापन ससमसतको काम, कतिव्य र
असिकार तोदकएबमोसजम हुने छ ।
पररच्छेर्द–१९
कसुर, र्दण्ड जररबाना तथा पुनरावेर्दन
७९. कसुर गरेको मासनने :
कसले र्देहायको कु न कायि गरेमा यस ऐनअन्तगितको कसुर गरे को मासनने छ :
(क) र्दताि नगरी वा खारे ज भएको सांस्था सञ्चालन गरेमा वा कु न व्यका्सत,
फमि वा कम्पनीले आफ्नो नाममा सहकारी शब्र्द वा सो शब्र्दको अङ् ग्रेजी
रूपान्तरण राखी कु न कारोबार, व्यवसाय, सेवाप्रवाह वा अन्य कु न कायि
गरे मा,
(ख) सर्दस्यको बचत यस ऐन र यस ऐनअन्तगित बनेको सनयम,
सवसनयमबमोसजमबाहेक अन्य कु न पसन प्रयोजनका लासग प्रयोग गरे मा,
(ग) तोदकएको भन्र्दा बढी रकम ऋण प्रर्दान गर्दाि जमानत वा सुरक्षण नराखी
ऋण प्रर्दान गरे मा,
(घ) ससमसतको सर्दस्य, व्यवस्थापक वा कमिचारीले सांस्थाको सम्पसत्त, बचत वा
सेयर रकम सहनासमना गरे मा,
(ङ) ऋण असुल हुन नसक्ने गरी ससमसतका कु न सर्दस्य, सनजको नातेर्दार वा
अन्य व्यसक्त वा कमिचारीलाई ऋण दर्दई रकम सहनासमना गरे मा,
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(च) ससमसतका कु न सर्दस्यले एक्ल वा अन्य सर्दस्यको समलेमतोमा सांस्थाको
सेयर वा बचत रकम आफू खुसी पररचालन गरी सांस्थालाई हासननोक्सानी पुर्याएमा,
(छ) झुिा वा गलत सववरण पेस गरी कजाि सलएमा, राखेको सितो कच्चा
भएमा वा ऋण सहनासमना गरे मा,
(ज) सांस्थाले यस ऐन र यस ऐनअन्तगित बनेका सनयम, सवसनयमसवपरीत
लगानी गरे मा वा लगानी गने उद्देश्यले रकम उठाएमा,
(झ) कृ सिम व्यवसाय खडा गरी वा गराई ऋण सलएमा वा दर्दएमा,
(ञ) सितोको अस्वाभासवक रूपमा बढी मूल्याङ्कन गरी ऋण सलएमा वा
दर्दएमा,
(ट) झुिा सववरणका आिारमा पररयोजनाको लागत अस्वाभासवक रूपमा
बढाई बढी ऋण सलएमा वा दर्दएमा,
(ठ) कु न व्यसक्त वा सांस्थालाई एकपटक दर्दइसके को सुरक्षण रीतपूविक फु कु वा
नभई वा सो सुरक्षणले खामेको मूल्यभन्र्दा बढी हुने गरी सोही सुरक्षण
अन्य सांस्थामा राखी पुनाः ऋण सलए वा दर्दएमा,
(ड) सांस्थाबाट जुन प्रयोजनका लासग ऋण सुसविा सलएको हो सोही
प्रयोजनमा नलगाई अन्यि प्रयोग गरे वा गराएमा,
(ढ) सांस्थाको कु न कागजात वा खातामा लेसखएको कु न कु रा कु न तररकाले
हटाई वा उडाई अकै अथि सनस्कने बेहोरा पारी समलाई लेख्ने वा अको
सभन्न श्रेस्ता राख्नेजस्ता काम गरे बाट आफू लाई वा अरू कसलाई फाइर्दा
वा हासन-नोक्सानी गने उद्देश्यले दकते गनि वा अकािको हासन-नोक्सानी
गने उद्देश्यले नगरे वा नभएको झुिा कु रा गरे वा भएको हो भनी वा
समसत, अङ्क वा बेहोरा फरक पारी सहीछाप गरी गराई कागजात बनाई
वा बनाउन लगाई जालसाजी गरे वा गराएमा,
(ण) ऋणको सितोस्वरूप रासखने चल-अचल सम्पसत्त सललाम सविी वा अन्य
प्रयोजनका लासग मूल्याङ्कन गर्दाि मूल्याङ्कनकतािले बढी, कम वा गलत
मूल्याङ्कन गरी सांस्थालाई हासन नोक्सानी पुर्याउने कायि गरे वा
गराएमा,
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(त) सांस्थालाई हासन-नोक्सानी पुर्याउने उद्देश्यले कसले कु न काम गराउन वा
नगराउन, मोलासहजा गनि वा गराउन, कु न दकससमको रकम सलन वा दर्दन,
सबनामूल्य वा कम मूल्यमा कु न माल, वस्तु वा सेवा सलन वा दर्दन, र्दान,
र्दातव्य, उपहार वा चन्र्दा सलन वा दर्दन, गलत सलखत तयार गनि वा
गराउन, अनुवार्द गनि वा गराउन वा गरकानुनी लाभ वा हासन पुर्याउने
बर्दसनयतले कु न कायि गरे वा गराएमा,
(थ) कु न सांस्था वा सोको सर्दस्य वा बचतकताि वा तीमध्ये कसलाई हासननोक्सानी पुग्ने गरी लेखापरीक्षण गरे वा गराएमा वा लेखापरीक्षण
गरे को झुिो प्रसतवेर्दन तयार पारे मा वा पानि लगाएमा ।
८०. सजाय :
(१) कसले र्दफा ७९ को कसुर गरे मा र्देहायबमोसजमको सजाय हुने छ :
(क) खण्ड (क), (ग), (ड) र (थ) को कसुरमा एक वषिसम्म कर्द र एक लाख
रुपयााुँसम्म जररबाना,
(ख) खण्ड (ठ) को कसुरमा र्दुई वषिसम्म कर्द र र्दुई लाख रुपयाुँसम्म
जररबाना,
(ग) खण्ड (ख) को कसुरमा सबगोबराबरको रकम जररबाना गरी तीन
वषिसम्म कर्द ,
(घ) खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ण) र (त) को कसुरमा
सबगो भराई सबगोबमोसजम जररबाना गरी र्देहायबमोसजमको कर्द हुने
छ:
(१) र्दस लाख रुपयाुँसम्म सबगो भए एक वषिसम्म कर्द,
(२) र्दस लाख रुपयाुँभन्र्दा बढी पचास लाख रुपयाुँसम्म सबगो भए र्दुई
वषिर्दसे ख तीन वषिसम्म कर्द,
(३) पचास लाख रुपयाुँभन्र्दा बढी एक करोड रुपयाुँसम्म सबगो भए
तीन वषिर्दसे ख चार वषिसम्म कर्द,
(४) एक करोड रुपयाुँभन्र्दा बढी र्दस करोड रुपयाुँसम्म सबगो भए चार
वषिर्दसे ख छ वषिसम्म कर्द,
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(५) र्दस करोड रुपयाुँभन्र्दा बढी एक अबि रुपयाुँसम्म सबगो भए छ
वषिर्दसे ख आठ वषिसम्म कर्द,
(६) एक अबि रुपयाुँभन्र्दा बढी जसतसुक रुपयाुँ सबगो भए पसन आठ
वषिर्दसे ख र्दस वषिसम्म कर्द,
(ङ) खण्ड (ढ) को कसुरमा र्दस बषिसम्म कर्द ।
(२) र्दफा ७९ को कसुर गनि उद्योग गने वा त्यस्तो कसुर गनि मद्दत पुर्याउने
व्यसक्तलाई मुख्य कसुरर्दारलाई हुने सजायको आिा सजाय हुने छ ।
(३) र्दफा ७९ को कसुर गने वा त्यस्तो कसुर गनि मद्दत पुर्याउने कु न सनकाय वा
सांस्था भए त्यस्तो सनकाय सांस्थाको प्रमुख वा कायिकारी वा पर्दासिकारी वा
कायिकारी हससयतमा कायि सम्पार्दन गने व्यसक्तलाई यस ऐनबमोसजम हुने
सजाय हुने छ ।
८१. जररबाना हुने :
(१) र्दफा ८७ बमोसजम कसको उजुरी परी वा सांस्थाको सनरीक्षण अनुगमन वा
सहसाब दकताबको जाुँच गर्दाि वा अन्य कु न बेहोराबाट कसले र्देहायको
कु न कायि गरे को पाइएमा र्दताि गने असिकारीले त्यस्तो कायिको प्रकृ सत र
गाम्भीयिका आिारमा त्यस्तो कायि गने व्यसक्तलाई पाुँच लाख
रुपयाुँसम्म जररबाना गने छ :
(क) यो ऐन वा यस ऐनअन्तगित बनेका सनयमसवपरीत सर्दस्यसुँग ब्याज
सलएमा,
(ख) सांस्थाले प्रर्दान गने बचत र ऋणको ब्याजर्दरबीचको अन्तर छ
प्रसतशतभन्र्दा बढी कायम गरे मा,
(ग) सांस्थाले प्रर्दान गरे को ऋणमा लाग्ने ब्याजलाई मूल कजािमा पुुँजीकृ त गरी
सोका आिारमा ब्याज लगाएमा,
(घ) कु न सर्दस्यलाई आफ्नो पुुँजीकोषको तोदकएबमोसजमको प्रसतशतभन्र्दा
बढी हुने गरी ऋण प्रर्दान गरेमा,
(ङ) सांस्था र्दताि गर्दािका बखतका सर्दस्यबाहेक अन्य सर्दस्यलाई सर्दस्यता
प्राप्त गरे को तीन मसहना अवसि व्यतीत नभई ऋण लगानी गरे मा,
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(च) प्राथसमक पुुँजी कोषको र्दस गुणाभन्र्दा बढी हुने गरी बचत सङ् कलन
गरे मा,
(छ) सेयर पुुँजीको पन्र प्रसतशतभन्र्दा बढी सेयर लाभाांश सवतरण गरे मा,
(ज) सांस्थाले आफ्नो कायिक्षि
े बासहर गई कारोबार गरेमा वा गरसर्दस्यसुँग
कारोबार गरे मा,
(झ) सांस्थाले यो ऐनसवपरीत कृ सिम व्यसक्तलाई आफ्नो सर्दस्यता दर्दएमा ।
(२) उपर्दफा (१) मा लेसखएको बेहोराबाट कसले र्देहायको कु न कायि गरे को र्दताि
गने असिकारीले त्यस्तो कायिको प्रकृ सत र गाम्भीयिका आिारमा त्यस्तो कायि
गने व्यसक्तलाई तीन लाख रुपयाुँसम्म जररबाना गनि सक्ने छ :
(क) यो ऐन वा यस ऐनअन्तगित बनेको सनयमबमोसजम दर्दएको कु न सनर्देशन
वा तोदकएको मापर्दण्डको पालना नगरे मा,
(ख) यो ऐन वा यस ऐनअन्तगित बनेको सनयमबमोसजम दर्दनुपने कु न सववरण,
कागजात, प्रसतवेर्दन, सूचना वा जानकारी नदर्दएमा,
(ग) यस ऐनबमोसजम सनवािचन नगरी ससमसत तथा लेखासुपररवेक्षण
ससमसतका पर्दासिकारीहरू आफू खुसी पररवतिन गरे मा,
(घ) कु न सांस्थाले र्दफा ६ को उपर्दफा (४) बमोसजमको तोदकएको सति पालन
नगरे मा,
(ङ) यो ऐन वा यस ऐनअन्तगित बनेको सनयमसवपरीत अन्य कायि गरे मा ।
(३) उपर्दफा (१) वा (२) बमोसजमको जररबाना गनुिअसघ र्दताि गने असिकारीले
सम्बसन्ित व्यसक्त वा सांस्थालाई सफाइ पेस गनि कम्तीमा पन्र दर्दनको
समयावसि दर्दनुपने छ ।
८२. रोक्का राख्ने :
(१) र्दताि गने असिकारीले सम्बसन्ित सांस्थालाई र्दफा ८१ बमोसजम जररबाना
गनुिका असतररक्त तीन मसहनासम्म त्यस्तो सांस्थाको कारोबार, सम्पसत्त
तथा बङ्कखाता रोक्का राख्ने तथा सम्पसत्त रोक्का राख्न सम्बसन्ित
सनकायलाई ससफाररस गनि सक्ने छ ।
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(२) उपर्दफा (१) बमोसजमको ससफाररस प्राि भएमा त्यस्तो सांस्थाको
कारोबार, सम्पसत्त वा बङ्कखाता रोक्का राखी सोको जानकारी र्दताि गने
असिकारीलाई दर्दनुपने छ ।
८३. र्दोब्बर जररबाना हुने :
(१) र्दफा ८१ बमोसजम जररबाना भएको व्यसि वा सांस्थाले पुन: सोही कसुर
गरे मा त्यस्तो व्यसक्त वा सांस्थालाई र्दताि गने असिकारीले र्दोस्रो पटकर्देसख
प्रत्येक पटकका लासग र्दोब्बर जररबाना गने छ ।
८४. अनुसन्िानका लासग लेसखपठाउन सक्ने :
र्दताि गने असिकारी वा नेपाल राि बङ्कले यस ऐनबमोसजम आफ्नो काम,
कतिव्य र असिकारको पालना गर्दाि कसले र्दफा ७९ बमोसजमको कसुर गरे को
थाहा पाएमा त्यस्तो कसुरका सम्बन्िमा यस ऐनबमोसजम अनुसन्िान
गनिका लासग सम्बसन्ित सनकायमा लेसखपठाउन सक्ने छ ।
८५. मुद्दासम्बन्िी व्यवस्था :
र्दफा ८० बमोसजम सजाय हुने कसुरको मुद्दासम्बन्िी व्यवस्था सङ्घीय
कानुनबमोसजम हुने छ ।
८६. मुद्दा हेने असिकारी :
र्दफा ८० बमोसजमको सजाय हुने कसुरसम्बन्िी मुद्दाको कारबाही र दकनारा
सजल्ला अर्दालतबाट हुने छ ।
८७. उजुरी दर्दने हर्द म्यार्द :
(१) कसले र्दफा ८० बमोसजमको सजाय हुने कसुर गरे को वा गनि लागेको
थाहा पाउने व्यसक्तले त्यसरी थाहा पाएको समसतले नब्बे दर्दनसभि र्दताि
गने असिकारीसमक्ष उजुरी दर्दनुपने छ ।
(२) कसले र्दफा ८१ बमोसजम जररबाना हुने कायि गरे को थाहा पाउने
व्यसक्तले त्यसरी थाहा पाएको समसतले नब्बे दर्दनसभि र्दताि गने
असिकारीसमक्ष उजुरीदर्दनु पने छ ।
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८८. पुनरावेर्दन गनि सक्ने :
(१) र्दफा ६ बमोसजम सांस्था र्दताि गनि अस्वीकार गरे को वा र्दफा ६६
बमोसजम सांस्था र्दताि खारे ज गरे कोमा सचत्त नबुझ्नेले सो सनणियको
जानकारी पाएको समसतले पतुँ ीस दर्दनसभि र्दताि गने असिकारीको
सनणियउपर कायिपासलकासमक्ष पुनरावेर्दन गनि सक्ने छ ।
(२) र्दफा ८१ बमोसजमको जररबानामा सचत्त नबुझ्ने व्यसिले त्यस्तो
ुँ
सनणियको जानकारी पाएको समसतले पतीस
दर्दनसभि र्देहायबमोसजम
पुनरावेर्दन गनि सक्ने छ :
(क) र्दताि गने असिकारी र कायिपासलकाले गरे को सनणियउपर
सम्बसन्ित सजल्ला अर्दालतमा,
(ख) नेपाल राि बङ्कले गरे को सनणियउपर सम्बसन्ित उच्च
अर्दालतमा ।
८९. असुल उपर गररने :
यस पररच्छेर्दबमोसजम कु न व्यसक्तले सतनुिपने जररबाना वा कु न रकम नसतरी
बाुँकी रहेकोमा त्यस्तो जररबाना वा रकम सनजबाट सरकारी बाुँकीसरह असुलउपर
गररने छ ।
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पररच्छेर्द–२०
सवसवि
९०. मतासिकारको प्रयोग :
कु न सर्दस्यले सांस्थाको जसतसुक सेयर खररर्द गरे को भए तापसन सम्बसन्ित
सांस्थाको कायि सञ्चालनमा एक सर्दस्य एक मतका आिारमा आफ्नो
मतासिकारको प्रयोग गनि सक्ने छ ।
९१. सामासजक परीक्षण गराउन सक्ने :
(१) सांस्थाले सवसनयममा उसल्लसखत उद्देश्य प्राप्त गनिका लासग ससमसतबाट
भएका सनणिय र कायि, सर्दस्यहरूले प्राप्त गरे का सेवा र सन्तुसष्टको स्तर,
सेवा प्रासप्तबाट सर्दस्यहरूको जीवनस्तरमा आएको आर्थिक, सामासजक,
साांस्कृ सतक तथा वातावरणीय पक्षमा सकारात्मक पररवतिनलगायतका
सवषयमा सामासजक परीक्षण गराउन सक्ने छ ।
(२) उपर्दफा (१) बमोसजम भएको सामासजक परीक्षणको प्रसतवेर्दन छलफलका
लासग ससमसतले सािारण सभासमक्ष पेस गने छ ।
(३) उपर्दफा (२) बमोसजम पेस भएको सामासजक परीक्षण प्रसतवेर्दन छलफल
गरी सािारण सभाले आवश्यकताअनुसार ससमसतलाई सनर्देशन दर्दन सक्ने
छ।
(४) यस र्दफाबमोसजमको सामासजक परीक्षण प्रसतवेर्दनको एक प्रसत सम्बसन्ित
सांस्थाले र्दताि गने असिकारीसमक्ष पेस गनुिपने छ ।
९२. सहकारी सशक्षा :
सहकारी क्षेिको प्रवद्धिनका लासग सवद्यालय तहको पाठयिममा आिारभूत
सहकारीसम्बन्िी सवषयवस्तुलाई समावेश गनि सदकने छ ।
९३. आर्थिक सहयोग गनि नहुने :
सांस्थाको रकमबाट ससमसतको सनणियबमोसजम सर्दस्यहरूले आर्थिक सहयोग
सलन सक्ने छन् ।
तर सामासजक कायिका लासग गरसर्दस्य व्यसक्त वा सांस्थाहरूलाई समेत
आर्थिक सहयोग गनि बािा पने छन ।
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स्पष्टीकरणाः यस र्दफाको प्रयोजनका लासग 'सामासजक कायि' भन्नाले सशक्षा,
स्वास््य, वातावरण सांरक्षण, मानवीय सहायता, सहकाररता प्रवद्धिनसम्बन्िी
कायिलाई जनाउुँ छ ।
९४. अन्तरसहकारी कारोबार गनि सक्ने :
सांस्थाहरूले तोदकएबमोसजम एक-आपसमा अन्तरसहकारी कारोबार गनि
सक्ने छन् ।
९५. ठे क्कापिा दर्दन नहुने :
सांस्थाले आफ्नो ससमसतको कु न सञ्चालक वा लेखासुपररवेक्षण ससमसतको
सांयोजक वा सर्दस्य वा आफ्नो कमिचारीलाई ठे क्कापिा दर्दन हुुँर्दन ।
९६. सरकारी बाुँकीसरह असुलउपर हुने :
कु न सांस्थाले प्राप्त गरे को सरकारी अनुर्दान वा कु न सेवा-सुसविा र्दुरुपयोग
गरे को पाइएमा प्रचसलत कानुनबमोसजम सरकारी बाुँकीसरह असुलउपर
गररने छ ।
९७. कम्पनीसम्बन्िी प्रचसलत ऐन लागु नहुने :
यस ऐनअन्तगित र्दताि भएको सांस्थाको हकमा कम्पनीसम्बन्िी प्रचसलत ऐन
लागू हुने छन ।
९८. प्रचसलत कानुनबमोसजम कारबाही गनि बािा नपने :
यस ऐनमा लेसखएको कु न कु राले कु न व्यसक्तउपर प्रचसलत कानुनबमोसजम
अर्दालतमा मुद्दा चलाउन बािा पुर्याएको मासनने छन ।
९९. सम्पसत्त शुद्धीकरण सनवारणसम्बन्िी कानुनी व्यवस्थाको पालना गनुप
ि ने :
सांस्थाले सम्पसत्त शुद्धीकरण सनवारणसम्बन्िी सङ्घीय/प्रर्देश कानुनमा
भएका व्यवस्थाका साथ तत्सम्बन्िमा मन्िालयले जारी गरे को मापर्दण्ड र
नेपाल राि बैंकको सवत्तीय जानकारी एकाइबाट जारी भएका
सनर्देसशकाहरूको पालना गनुप
ि ने छ ।
१००. सनयम बनाउने असिकार :
यस ऐनको कायािन्वयनका लासग कायिपासलकाले आवश्यक सनयम बनाउन
सक्ने छ ।
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१०१. मापर्दण्ड, सनर्देसशका वा कायिसवसि बनाई लागु गनि सक्ने :
(१) यो ऐन वा यस ऐनअन्तगित बनेको सनयमको अिीनमा रही सांस्थाको
र्दताि, सञ्चालन, सनरीक्षण तथा अनुगमनलगायतका काम कारबाहीलाई
व्यवसस्थत र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गनि कायिपासलकाले
आवश्यकताअनुसार मापर्दण्ड, सनर्देसशका वा कायिसवसि बनाई लागु गनि
सक्ने छ ।
(२) उपर्दफा (१) बमोसजमको मापर्दण्ड बनाउुँ र्दा आवश्यकताअनुसार
रसजस्टार, नेपाल राि बङ्क, मन्िालय र सम्बसन्ित अन्य सनकायको
परामशि सलन सदकने छ ।
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अनुसच
ू ी-१
सांस्था र्दताि र्दरखास्तको नमुना
समसताः
श्री प्रमुख प्रशासकीय असिकृ तज्यू,
ुँ ा नगर कायिपासलकाको कायािलय
सुन्र्दरहरच

सवषयाः सहकारी सांस्था र्दताि सम्बन्िमा ।
महोर्दय,
हामी र्देहायका व्यसक्तहरू र्देहायका कु रा खोली र्देहायको सांस्था र्दताि गरी
पाउन सनवेर्दन गर्दिछौ ुँ । उद्देश्यअनुरूप सांस्थाले तत्काल गने कायिहरूको योजना र
प्रस्तासवत सांस्थाको सवसनयम र्दुई प्रसत यस साथ सांलग्न राखी पेस गरे का छौ ुँ ।
सांस्थासम्बन्िी सववरण :
१. प्रस्तासवत सांस्थाको नाम :
२. ठे गाना :
३. उद्देश्य :
क. ……………………………………………………..
ख. ……………………………………………………..
ग. …………………………………………………….
४. मुख्य कायि :
५. कायिक्षेि :
६. र्दासयत्व :
७. सर्दस्य सङ्ख्या :
क. मसहला :
ख. पुरुष :
८. प्राि सेयर पुुँजीको रकम :
९. प्राि प्रवेश शुल्कको रकम :
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अनुसच
ू ी-२
सांस्था र्दताि प्रमाणपिको नमुना
ुँ ा सवकासको बगचा”
ुँ
“सुन्र्दरहरच
ुँ ा नगर कायिपासलकाको कायािलय
सुन्र्दरहरच

सहकारी र्दताि प्रमाणपि
र्दताि नां :
ुँ ा नगरपासलका सहकारी ऐन २०७५ को र्दफा ६(१) बमोसजम श्री
सुन्र्दरहरच
……………………… ………………………… लाई सीसमत र्दासयत्व
भएको सांस्थामा र्दताि गरी स्वीकृ त सवसनयमससहत यो र्दताि प्रमाणपि प्रर्दान
गररएको छ ।
वगीकरण :
र्दताि गरे को समसत :
र्दस्तखत :
र्दताि गने असिकारीको नाम :
कायािलयको छाप :
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