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२००००।१० प्रतिशत

नोटः आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखिको मात्र कर लिने ।
यस “महानगर सहकारी गतिविधि” मा प्रकाशित लेखमा व्यक्त गरिएका विचार लेखकका स्वतन्त्र एवम् निजी हुन् । यसप्रति
प्रकाशक जवाफदेही हुने छै न । साथै, प्रतिक्रिया तथा सझु ावहरू cooperativebmc@gmail.com मा पठाउनहु ुन अनरु ोध छ ।
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भरतपुर महानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, सहकारी तथा रोजगार प्रवर्द्धन
शाखाको सहकारी ससं ्था, सर्वसाधारण नागरिक र सम्बन्धित
सरोकारवालाहरूलाई अत्यन्त जरुरी सच
ू ना
 २०७७ कार्तिक एक गतेबाट एउटै व्यक्ति उस्तै विषय मखु ्य कारोवार भएको एक भन्दा धेरै सहकारी संस्थाको शेयर सदस्य बन्नु/बनाउनु गैर
काननु ी हो । दोहोरो सदस्यता व्यवस्थापनको उत्तम विकल्प सहकारी संस्थाहरूको एकीकरण हो ।
 सहकारी संस्थाको शेयर सदस्य नभईकन/नबनाईकनै कारोबारी सदस्य बनाई बचत तथा ऋणको कारोवार गर्नु/गराउनु गैर काननु ी र काननु तः
दण्डनीय हुन्छ ।
 सहकारी ससं ्थासगं कारोवार गर्दा सो ससं ्थाले आफू बसोबास गर्ने क्षेत्रमा कारोवार गर्ने स्वीकृ ति पाएको छ वा छै न ? सञ्चालकहरु ससं ्थाको
कार्यक्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने स्थानीयवासी हुन् वा होईनन् ? राम्रो सगं एकिन गरि आफ्नो ईच्छा अनसु ार शेयर सदस्य भै शेयर सदस्यताको
प्रमाणपत्र प्राप्त गरे पछि मात्र कारोवार गर्न सकिने । बचत जम्मा गरे पछि बचत जम्मा गरे को प्रमाण लिन तथा आफ्नो बचतको अभिलेख ससं ्थामा
भए नभएको बारे मा सँधै चनाखो रहनु पर्दछ ।
 सहकारी संस्थाले सदस्य सेवा के न्द्र वा बचत संकलन के न्द्र सञ्चालन गर्नुभन्दा पहिले भरतपरु महानगरपालिका वा सम्बन्धित निकायको
स्वीकृ ति लिनपु र्ने काननु ी व्यवस्था भएकोले सम्बन्धित् संस्थालाई सहकारी तथा रोजगार प्रवर्द्धन शाखामा स्वागत छ। तर स्वीकृ ति नलिईकन
संस्थाले सदस्य सेवा के न्द्र वा बचत संकलन के न्द्र सञ्चालन गरी बचत तथा ऋणको कारोवार गर्नु/गराउनु गैर काननु ी भएकोले कारोवार गर्ने
स्वीकृ ति पाएको भएमात्र आफ्नो ईच्छा अनसु ार शेयर सदस्य भै शेयर सदस्यताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरे पछि कारोवार गर्न सकिन्छ ।
 सहकारी संस्था संग कारोवार गर्नुभन्दा पहिले संस्थाको लोभलाग्दो एवं आकर्षक अफिस र मिठो बोली भएका कर्मचारी भन्दा संस्थाको
आर्थिक अवस्था, सञ्चालकहरुको बिश्वसनीयता, इमान्दारिता, जवाफदेहीता तथा सामाजिक प्रतिष्ठालाई ख्याल गर्नुपर्दछ ।
 सहकारी ससं ्था आफै मा एउटा व्यावसायिक ईकाई भएकाले यस्को नाफा-नोक्सान, आम्दानी-खर्च, सम्पत्ति-दायित्व जे जति हुन्छ त्यो सबै ससं ्थाकै
हुन्छ । त्यसैले ससं ्थाको हरे क काम कारबाहीको दायित्व र जिम्मेवारी सम्बन्धित् ससं ्था, पदाधिकारी र सदस्यहरु कै हुन्छ, अरुको हुदनै ।
 सहकारी संस्थाको सञ्चालन तथा नियन्त्रण लोकतान्त्रिक नियन्त्रण पद्दति अनसु ार सदस्यहरूबाट नै हुने भएकाले संस्थाका हरे क क्रियाकलापमा
सदस्यहरुको सक्रिय सहभागिता र नियन्त्रण हुनपु र्दछ । सदस्यले संस्थाको कारोबार र हिसाब किताबको नियमित जानकारी लिनु पर्दछ । शेयर
सदस्य आफु निस्कृ य रही एजेन्ट / प्रतिनिधिहरू मार्फत संस्थासंग कारोवार गर्नुहुदनै ।
 सहकारी संस्थाले सम्पादन गरे को आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य कार्यहरुको प्रगति तथा उपलब्धि बारे आफ्ना सदस्यहरु र सम्बन्धित
सरोकारवालाहरूलाई सञ्चालकहरूले नियमित जानकारी दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । सदस्यको बचत, शेयर तथा अन्य रकम सरु क्षितरूपमा
लगानी गर्ने दायीत्व सञ्चालकहरूको हो ।
 बचत तथा ऋणको मखु ्य कारोबार गरे का बहुउद्देश्यीय तथा अन्य विषयगत सहकारी संस्थाहरूले बचत तथा ऋणको मखु ्य कारोबार गर्न नपाउने
र त्यस्ता विषयगत वा बहुउद्देश्यीय संस्थाले संघिय सहकारी ऐन प्रारम्भ हुनअ
ु घि बचत तथा ऋणको मखु ्य कारोबार गर्दै आएको भए तीन
वर्षभित्रमा बचत तथा ऋणको मखु ्य कारोबार नहुने गरी दर्ता हुदँ ाका बखतमा उल्लेख गरिएको मखु ्य कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बेहोरा
विदितै छ। कुनै सहकारी संस्थाले संघिय सहकारी ऐनको दफा २ को खण्ड (ज) मा दिइएको मखु ्य कारोबारको परिभाषाअनसु ार आर्थिक वर्ष
२०७४/७५ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा उक्त आर्थिक वर्षसम्ममा परिचालित बचतको दायित्वको रकम र उक्त आर्थिक वर्षको
सदस्यतर्फ को खरिद वा विक्री कारोबारको रकम जोडी हुने जम्मा रकममा बचत दायित्वको रकम तीस प्रतिशतभन्दा बढी रहेको भए २०७७
साल असोज मसान्तसम्ममा बचत दायित्वको रकम आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को सदस्यतर्फ को खरिद वा विक्री कारोबारसमेत गर्दा हुने रकमको
तीस प्रतिशत कायम गराउन यथाशीघ्र कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था  मिलाउनु हुन सूचित गरिन्छ ।
 सघि
ं य सहकारी नियमावलीअनसु ार प्रतिनिधिको व्यवस्था गरे कोमा बाहेक ससं ्थाको साधारणसभामा सम्पूर्ण सदस्यलाई सहभागी गराउन
ससं ्थाले सचू ना गर्नुपर्नेछ । साधारणसभामा सहभागीहुने र छलफलमा भागलिने दायित्व सबै शेयर सदस्यहरुको हुनेछ | ससं ्थाको साधारणसभा,
सञ्चालक समिति, लेखा सपु रिवेक्षण समिति र अन्य उप समितिहरूको बैठक नियमित र प्रभावकारी हुनपु र्दछ ।
सहकारी संस्थाहरुको सञ्चालन र नियन्त्रण प्रक्रिया, शेयर सदस्य, साधारण सभा, संचालक समिति, लेखा सपु रिवेक्षण समितिको भूमिका तथा
संस्थाबाट फाइदा लिन सदस्यहरुले गर्नुपर्ने कार्यको वारे मा जानकारी लिन चाहने महानभु ावहरुलाई भरतपरु महानगरपालिका, सहकारी तथा
रोजगार प्रवर्द्धन शाखामा हार्दिक स्वागत छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी सहकारी सघं ससं ्थालाई जारी गरेको निर्देशन,
२०७४ (पहिलो सश
ं ोधन समेत) पालना सम्बन्धी भरतपुर महानगरपालिका,
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, सहकारी तथा
रोजगार प्रवर्द्धन शाखाको सच
ू ना
सहकारी संस्थाहरूले सम्पत्ति शद्धी
ु करण निवारण ऐन, २०६४ र सो ऐन अन्तर्गत सहकारी विभागले जारी गरे को
“सम्पत्ति शद्धी
ु करण निवारण सम्बन्धी सहकारी संघ संस्थालाई जारी गरे को निर्देशन, २०७४ (पहिलो संशोधन समेत)”मा
भएका सबै व्यवस्थाहरू अनिवार्य रुपमा पालना गर्न तथा तपसिलमा उल्लेखित विषयहरू तत्काल कार्यान्वयनको व्यवस्था
तत्काल मिलाउन अनरु ोध छ |
तपसिल
१.	निर्देशनको दफा २४ बमोजिम कार्यान्वयन अधिकारी (कम्प्लायन्स अफिसर) नियक्त
ु गर्ने र निजको नाम, ठे गाना, योग्यता
र सम्पर्क नम्बर, इमेल लगायतको विवरण सहितको नियक्ति
ु को जानकारी वित्तिय जानकारी इकाई तथा बिभाग र भरतपरु
महानगरपालिका, सहकारी तथा रोजगार प्रवर्द्धन शाखा, भरतपरु , चितवनमा गराउने ।
२.	निर्देशनको दफा २७ बमोजिम सम्पत्ति शद्धी
ु करण ऐन, नियमावली र जारी निर्देशन बमोजिम सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरूको
प्रभावकारी सम्पादनका लागि प्रत्येक सहकारी संघ संस्थाले आन्तरिक नीति तथा कार्यविधि तर्जुमा गरी साधारणसभाबाट
पारित गराई लागु गर्ने।
३.	निर्देशनको दफा १९ बमोजिम सीमा कारोवारको प्रतिवेदन (TTR) कारोवार सम्पन्न भएको मितिले १५ दिन भित्र
निर्देशनको अनसु चू ी-४ को ढाँचामा नेपाल राष्ट्र बैंक, वित्तिय जानकारी इकाईमा पठाउने गर्नुपर्ने ।
४.	निर्देशनको दफा २० बमोजिम शक
ं ास्पद कारोवार सम्बन्धी प्रतिवेदन (STR) अनसु चू ी-५ को ढाँचामा तयार गरी कारोवार
भएको तिन दिन भित्र वित्तिय जानकारी इकाईमा पठाउने गर्नुपर्ने ।
५.	निर्देशनको दफा ३ बमोजिम सदस्य पहिचान तथा सम्पुष्टि (KYM) अद्यावधिक गरीराख्ने ।
६.	निर्देशनको दफा १३ बमोजिम जोखिम पहिचान, मलू ्यांकन, वर्गीकरण तथा व्यवस्थापन गर्ने ।
७.	निर्देशनको दफा ८ बमोजिम उच्च पदस्थ व्यक्तिको पहिचान तथा जोखिम व्यवस्थापन गर्ने ।
८.	निर्देशनको दफा १० बमोजिम वास्तविक धनीको पहिचान गर्ने उपाय अवलम्बन गर्ने ।
९.	निर्देशनको दफा १५ बमोजिम सिमा कारोवारको स्रोत खल
ु ासा लिने गर्नु पर्ने ।
१०.	निर्देशनको दफा २८ बमोजिम सम्पादन गरे का कार्यहरूको चौमासिक प्रतिवेदन अनसु चू ी-६ को ढाँचामा चौमासिक
अवधि व्यतित भएको ७ दिन भित्र भरतपरु महानगरपालिका, सहकारी तथा रोजगार प्रवर्द्धन शाखा, भरतपरु , चितवनमा
अनिवार्य पठाउनु पर्नेमा, यस्तो प्रतिवेदन हालसम्म प्राप्त नभएको हुदँ ा नित्य नियमित रुपमा तयार गरी पठाउने व्यवस्थाका
लागि अनरु ोध छ ।
पनु श्च: सम्पत्ति शद्धी
ु करण निवारण सम्बन्धी सहकारी सघं ससं ्थालाई जारी गरे को निर्देशन, २०७४ (पहिलो सश
ं ोधन समेत)
सहकारी विभागको वेबसाइट www.deoc.gov.np बाट हेर्न र डाउनलोड गर्न सकिन्छ । अन्य जानकारी तथा थप सहजीकरणको
लागि भरतपरु महानगरपालिका, सहकारी तथा रोजगार प्रवर्द्धन शाखा, भरतपरु , चितवनमा सम्पर्क राख्नुहुन अनरु ोध छ ।
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BHARATPUR METROPOLITAN CITY
Office of Municipal Executive

z'esfdgf
भरतपरु महानगरपालिका, सहकारी तथा रोजगार प्रवर्द्धन शाखाले महानगर सहकारी
गतिविधिको पहिलो अङ्क प्रकाशन गर्न लागेकोमा खसु ी व्यक्त गर्दछु । सहकारीको बारे मा
ज्ञानसीप एवं धारणा विकास गर्न र अध्ययन, अनसु न्धानकर्ताहरुलाई यो पसु ्तक उपयोगी
पाठ्यपसु ्तक हुने विश्वास लिएको छु ।
नेपालको संबिधानले सहकारी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपर्णू खम्बाको रूपमा मान्यता दिएको छ । राष्ट्रिय
सहकारी नीतिको मार्गदर्शन समेतको आधारमा सश
ु ासनयक्त
ु सहकारी संस्कृ तिको विकास गर्नका लागि सहकारी, सहकारिता
र सहकारी प्रणाली एवं सहकारीका मलू ्य, मान्यता र सिद्धान्तहरूको अनश
ु रणप्रति प्रतिवद्ध भए मात्र “समृद्ध नेपाल र सख
ु ी
नेपाली” को राष्ट्रिय अभिष्ट परू ा गर्दै समाजवादउन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान गर्न सकिन्छ ।
वित्तीय कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको वित्त परिचालनमा निहीत जोखिम न्यूनीकरणको लागि वित्तीय सश
ु ासन कायम
राख्न जरूरी छ । सहकारीतालाई जीवनपद्धति, संस्कार, शैली र ससु ंस्कृ त अभ्यासको कसी बनाउन सके संस्थाहरूलाई
साहुकारी बन्नबाट रोक्न सकिनेछ । यो अभियान हामी सबैको सार्थक पहलबाट मात्र सम्भव छ । जनस्तरबाट सहकारी
अभियानको प्रारम्भ भएको ऐतिहासिक भमि
ू भरतपरु महानगरपालिकामा उत्पादनका साधनहरुको सामहि
ु कीकरण, स्थानीय
स्रोतको परिचालन र आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणबाट सामाजिक न्याय सहितको द्रुत विकास गर्न सहकारी क्षेत्रलाई
परिचालन गर्दै घरे लु तथा साना उद्यमको प्रवर्द्धन, कृषि उत्पादन, भण्डारण तथा प्रशोधन एवं गरिवी निवारण सम्बन्धी
कार्यक्रममा सहकारी संस्थाहरूलाई महानगरबाट प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएका छौं । सहकारी अभियानलाई अघि बढाउन
सहकारी शिक्षा, संस्थागत क्षमता वृद्धि, स्व-नियमन, सश
ु ासन प्रवर्द्धन, एकीकरणलाई प्रोत्साहित गरे का छौं । सहकारीको
माध्यमबाट कृषि सामग्री, पजंु ी, प्रविधि र बजारमा कृषकको सहज पहुचँ सनिश्
ु चित गरी सबै प्रकारका उत्पादन, सक
ं लन,
भण्डारण र वितरणसम्मका श्रृङ्खला विकास गर्न सहकारी क्षेत्रलाई उपयोग गरिनेछ ।
सहकारी मार्फ त राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गरी राष्ट्र निर्माणमा लाग्ने सबै सहकारीकर्मीहरू प्रति कृ तज्ञता व्यक्त गर्दै
आगामी दिनमा सबै सहकारीले महानगरबासीहरुको साथ र सेवामा रहने दृढ विश्वासका साथ यो प्रकाशनको निरन्तरताका
साथै सम्पूर्ण लेखरचना उपलब्ध गराउनहु ुनँ े महानभु ावहरू एवम् कर्मचारीहरू प्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।
मिति:- २०७७।०२।२९

..........................
(रे नु दाहाल)
नगर प्रमख
ु

Òjriqj egkuxjikfydk
gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no
e/tk'/, lrtjg, g]kfn

BHARATPUR METROPOLITAN CITY
Office of Municipal Executive

z'esfdgf
भरतपरु महानगरपालिका सहकारी तथा रोजगार पर्वद्धन शाखाबाट पहिलो पटक
'महानगर सहकारी गतिविधि' प्रकाशन गर्न लागेको खवरले मलाई अत्यन्त खसु ी लागेको
छ । सर्वप्रथम म यसको पर्णू सफलताको कामना गर्दै सम्पूर्ण सहकारीकर्मीहरूलार्इ हार्दिक
बधाई ज्ञापन व्यक्त गर्दै अभिनन्दन गर्दछु । यस प्रकाशनले महानगरको सहकारी अभियानको
सिङ्गो तस्बीर देखिनेमा विश्वस्त छु ।
सहकारीको इतिहासमा चितवन जिल्ला आफै मा ऐतिहासिक जिल्ला हो । यहाँको बखान सहकारी संस्थाले
नेपालकै पहिलो सहकारीकोरुपमा गर्विलो इतिहास बोके को छ।नेपालमा प्रजातान्त्रिक प्रणालीको शासन व्यवस्थालाई
मजबतु बनाउन सहकारी संस्कारले पनि ठूलो भमि
ू का खेलेको हुन्छ। ' एकको लागि सबै र सबैको लागि एक'
भन्ने मल
ू नाराका साथ सहकारी संस्थाहरु चलेका छन् । लोकतान्त्रिक नेततृ ्वमा सञ्चालित सहकारीले समदु ायको
विकासमा महत्वपर्णू भमि
ू का खेलेको छ । यहाको आर्थिक समृद्धि, रोजगारी सिर्जना र समदु ायको विविध समस्यासंग
जधु ्न सहकारीले लिएको नेततृ ्व प्रशसं नीय छ ।
सहकारीहरुका गतिविधिले आर्थिक, सामाजिक विकासमा पनि महत्वपर्णू भमि
ू का खेलेको छ । सहकारी अभियान
हो, आन्दोलन हो, यो बिकास पथमा लम्कने मार्गचित्र पनि हो । दक्ष जनशक्तिको परिचालन, समदु ायको आवश्यकतालाई
सम्बोधन, सचू ना र प्रविधिको यथोचित सदपु योग गर्दै सहकारी अभियानलाई अझै सशक्त ढङ्गमा अगाडि बढाउनु पर्ने
चनु ौति पनि हामीसामु छ । यसको सञ्चालनमा सबै सहकारी सदस्यहरुको अपनत्व रहने, लोकतान्त्रिक नियन्त्रण रहने
र स्थानीय सरकारको रुपमा रहेको महानगरपालिकाजस्ता संस्थाहरुको नियमनले यसको गति अझै बढ्ला भन्ने विश्वास
लिएको छु ।
स्थानीय तहमा सहकारी संस्थाहरू हस्तान्तरण भए पछि महानगरले सहकारी ऐन २०७५, यसैबमोजिम मापदण्ड,
निर्देशिका जारी गरे र सहकारी अभियानलाई मर्यादित बनाउन प्रयासरत रहेको समेत जानकारी गराउँछु ।
अन्त्यमा सहकारीको मल
ू मर्मबमोजिम एकता, जवाफदेहिता, विश्वसनीयता कायम गर्दै सहकारी अभियानमा
अगाडि बढ्न हामी सबैमा प्रेरणा मिलोस भन्ने कामना गर्दै 'महानगर सहकारी गतिविधि' प्रकाशनमा लागि पर्नुहुने
सम्पूर्ण सहकर्मीहरुप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।
मिति:- २०७७।०२।२९

……………………….
(पार्वती शाह ठकुरी)
नगर उप-प्रमख
ु

Òjriqj egkuxjikfydk
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BHARATPUR METROPOLITAN CITY
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z'esfdgf
सहकारी तथा रोजगार प्रवर्द्धन शाखाले सहकारीका समकालीन विषयहरूलाई
समावेश गरी महानगर सहकारी गतिविधिको पहिलो अङ्क प्रकाशन गर्न लागेकोमा खसु ी
लागेको छ । सहकारिताको संस्कृ तिले ओतप्रोत नेपाली समाजमा सहयोग र स्वावलम्वन
संस्कतिको विकास गर्ने माध्यम सहकारी हो भन्ने बझु ाई छिपेर रहेको छ । नेपालको संविधानले
सहकारी क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरणको महत्वपर्णू माध्यम मानेको छ । तीन खम्वे अर्थनीतिको
एक वहाक सहकारी क्षेत्रले मल
ु क
ु को कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा योगदान पर्या
ु उनक
ु ा साथै ठूलो जनसंख्यालाई रोजगारी,
आर्थिक सवु िधा लगायतका लाभ प¥ु याएकोछ । नेपाल जस्तो फरक र विशिष्टीकृ त भगु ोल, समाज र मलू ्य मान्यता रहेको
मल
ु क
ु का लागि सहकारी आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण र गरिबी निवारणको अचक
ु अस्त्र हुनसक्ने विश्वास लिएको छु ।
सहकारीको गणु ात्मक विकास गरी स्थानीय संभावनाकै उपयोगबाट गरिबी निवारण, सामाजिक समावेशिता र
स्वावलम्बन संस्कृ तिको विस्तार गरी सहकारीलाई महानगरबासिको जीवन पद्धति बनाउन प्रयत्नशील रहनपु र्ने देखिन्छ।
सहकारी क्षेत्रमा विकास भएका नविन आयाम, सहकारी ऐन, नियमावली, विभिन्न निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्डहरूमा
भएका नयाँ व्यवस्थाहरू महानगर सहकारी गतिविधिमा समावेस भएका छन् । महानगर सहकारी गतिविधि सहकारी
अभियन्ता, सहकारी क्षेत्रमा काम गर्ने र सहकारी प्रति चासो राख्ने सहकारी संस्थाका आम सदस्यहरू, सहकारी क्षेत्रका
सरोकारवालाहरूका लागि पसु ्तक धेरै अर्थमा उपयोगी हुनेछ | महानगर सहकारी गतिविधिको यस अक
ं मा आ-आफ्ना
अमलू ्य विचार तथा दृष्टिकोण राख्ने सवै लेखकहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै प्रकाशन तथा सम्पादन कार्यमा संलग्न कर्मचारी
साथीहरूप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।
मिति:२०७७/०२/२९
(प्रेमराज जोशी)
प्रमख
ु प्रशासकीय अधिकृ त

;+of]hssf] sndaf6=======
भरतपरु महानगरपालिकाले पहिलो पटक महानगर सहकारी गतिविधि नामक पसु ्तक
प्रकाशन गर्न लागेको र त्यसको सयं ोजकको रुपमा सहकारी गतिविधिमा सल
ं ग्न हुन पाउँदा
मलाई खश
ु ी लागेको छ ।
सहकारीको क्षेत्रमानै पहिलो सहकारीको रुपमा वखान सहकारीको स्थापना गरी कार्यान्यन
गर्ने स्थानको रुपमा छुटै पहिचान बनाउन सफल रहेको यस महानगरको आर्थिक सामाजिक
रुपान्तरणमा धेरै महत्वपर्णू भमि
ु का रहेको कुरा सवैमा सर्वविधितै छ।“दिगो विकासको लक्ष्य
प्राप्तीका लागी सहकारी” भन्ने नारालाई आत्मसाथ गर्दै २०३० लाई हासील गर्न सरकारी,
निजी क्षेत्र तथा सहकारी समेतको तिन खम्वे अर्थनीतिलाई अवलम्वन गरी उत्पादन, सेवा र
वितरणका माध्यमवाट आय आर्जन, रोजगार सिर्जना, गरीवी न्यूनीकरण गर्दै देशको अर्थतन्त्र
सृदृढ बनाउन प्रतिवद्ध हुने समय आएको छ। सहकारीको मलु ्य, मान्यता एवं सिद्धान्तहरु तथा
राष्ट्रिय काननु संस्थाको विनियम नीति कार्यविधिले तोकोको परिधि भित्र रही सदस्यको
स्वामित्व र नियन्त्रणमा आफ्ना सदस्यहरुले सेवा पाउने गरि सञ्चालन हुने संगठन भएको
हुदाँ सहकारी संस्था र सदस्यवीचमा अन्योन्याश्रित सम्वन्ध रहेको हुन्छ ।
वास्तवमै भन्ने हो भने अवको सहकारी संस्थाहरु वचत तथा ऋणमा मात्र सिमित नभई
देशमा रहेका उर्जावान यवु ा जनशक्तिलाई परिचालन गर्ने गरि अर्गानीक खाद्यय सामाग्री
उत्पादन गरि आफै मा आत्म निर्भर हुने वेला आएको छ । अव साना साना पँजू ी मात्र
होइन साना ठुला पँजू ी एकिकृ त गरी सहकारीले ठुला ठुला व्यवासाय संचालन गर्नु पर्दछ ।
वचत तथा ऋण सहकारीहरुले आफ्ना शेयर सदस्यहरुको वचतको सरु क्षा कसरी गर्ने कृषि
सहकारीहरुले उत्पादित वस्तुको मलु ्य कृषकहरुलाई कसरी उपलव्ध गराउने, दगु ्ध उत्पादक
सहकारीले पनि कृषकको लगानी र वजारको कसरी व्यवस्था गर्ने यि कुरा हरुमा महानगरको
पनि महत्वपर्णू भमि
ू का हुनु पर्दछ ।
“एक का लागि सवै र सवैका लागि एक” भन्ने नारालाई मल
ु मत्र वनाएर सामाजिक सेवाको
भावना संगै संस्थागत विकाश र सम्वृद्ध समाज निर्माणमा सहकारीको योगदानलाई नकार्न
सकिदैन भने भरतपरु महानगरपालिकाले पनि उल्लेखित सहकारीहरुलाई नीति, नियम र
विधि भित्र रहेर महानगरको विकासको लागि महत्वपर्णू भमि
ु का निभाउनु पर्दछ ।
जय सहकारी !
मितिः २०७७।०३।०३
राजेन्द्रमणि काफ्ले
सयं ाेजक
महानगर सहकारी गतिविधी प्रकाशन समिति
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;xsfl/tfsf cfwf/e"t s'/fx?
s= pTklQ tyf ljsf;qmd (Evolution & Historical Background)
;xsf/Ltfsf] pTklQ cf}Bf]lus qmflGt;+u} ePsf]n] o;nfO{ cf}Bf]lus/0fsf] pkh dfGg ;lsG5 . c7f/f}+ ztfAbLsf]
pQ/f4{lt/ cfPsf] cf}Bf]lus qmlGtsf] k|efjaf6 j]nfotsf] cfly{s tyf ;fdflhs If]qdf ePsf] kl/jt{gsf] pknlAw:j?k
;xsf/L cfGbf]ngsf] pbo ePsf] xf] . cf}Bf]lus qmlGtaf6 kLl8t s]xL JolQmx?n] ->lds, ls;fg tyf Hofnfbf/L sfdbf/x?_
cfkm"nfO{ k/]sf] ;d:of -zf]if0f_ lg/fs/0fsf -pGd'lQm_ nflu klxNofPsf] af6f] -Joj;fo_ g} cfhsf] ;xsf/L cfGbf]ngsf]
ljsl;t ?k xf] .
;dfg cfly{s Pj+ ;fdflhs :t/ / ;dfg efjgf ePsf lgDg:t/Lo ls;fg Pj+ >ldsx?n] cfkm"x? aLrsf] ;DjGw
;dGjo ug{ g}ltstf / OdfGbf/Lsf] lgoddf afFlwO{ ;+ul7t eP . ;g\!*$$ df a]nfosf] /f]R8]n ;d"xsf >ldsx?n] kfp/f]6L
;xsf/L e08f/sf] :yfkgf u/L ;xsf/L cfGbf]ngsf] ;"qkft u/], h'g cfGbf]ng qmdzM ;dfhjfbL tyf k"FhLjfbL cy{Joj:yf
c+ufn]sf b]zx?df ;d]t lelq+b} uof] . ;g\ !*$$ af6 ;xsf/L cfGbf]ngsf] z'?jft ePsf] eP klg o;sf] cf7 jif{ kl5 ;g\
!*%@ df dfq a]nfotdf klxnf] ;xsf/L sfg"g aGof] / ;xsf/Ln] ljZj ;xsf/Ltfsf] Oltxf;df sfg"gL dfGotf k|fKt u¥of] .
vf; u/L ljsf;f]Gd'v /fi6«x?sf] cfly{s ljsf;df ;xsf/Ltfsf] dxTjk"0f{ :yfg x'g] elgPtfklg cd]l/sf, Sofgf8f,
hfkfg h:tf klZrdL o'/f]lko b]zx? h:tf ljsl;t d'n'sx?sf] cy{tGqdf ;d]t ;xsf/Ltfsf] k|of]u ePsf] kfOG5 eg]
pTkfbgsf ;fwgx? pk/ /fHosf] :jfldTj /xg] ;dfhjfbL cy{tGq cFufn]sf d'n'sx?df ;d]t ;xsf/LtfnfO{ dfGotf lbPsf]
kfOG5, h;af6 ;xsf/L h'g;'s} cy{tGqdf klg c6\g ;Sg] cfly{s tyf ;fdflhs cfGbf]ng xf] eGg] :ki6 x'G5 . ;g\ !*$$
df a]nfotdf >lds Pstfdf cfwfl/t pkef]Qmf ;xsf/Lsf] hGd e} ;g\ !*%@ df sfg"gL dfGotf k|fKt ;xsf/L cfGbf]ng
;g\ !*%$ df hd{gLdf art tyf C0f ;xsf/L, ;g\ !*^^ df 8]gdfs{df b'Uw ;xsf/L, ;g\ !(!@ df rLgdf s[lif ;xsf/L,
;g\ !()$ df ef/tdf s[lif tyf ;]jf Joj;fodf cfwfl/t ;xsf/Lsf] ljsf; eof] eg] o;sf] k|of]u g]kfndf l9s'/L, cd{kd{,
u'7L, wd{esf/L cflb h:tf ;fdflhs ;f+:s[lts ;xsf/Lx? k/fk"j{sfn b]lv g} k|rngdf cfPsf] ePtfklg Joj;flos /
;f+ul7t ?kdf lj=;+= @)!) df ;xsf/L ljefusf] u7g / @)!# ;fndf lrtjg lhNnfdf C0f ;xsf/L ;ldltx? tTsflng
sfo{sfl/0fL cfb]zåf/f btf{ ePkZrft\ dfq cfw'lgs g]kfnL ;xsf/L cfGbf]ngsf] k|fb'ef{j ePsf] kfOG5 .

v= kl/efiffM (Defination)
cGt/f{li6«o ;xsf/L dxf;+3 (International Cooperative Alliance):

A cooperative is an autonomous association of persons united voluntarily to meet their common
economic, social and cultural needs and aspirations through a jointly owned and democratically controlled
enterprise.

-cfkm\gf ;dfg cfly{s ;fdflhs tyf ;f+:s[lts cfjZostf tyf cfsf+Iffx? ;+o'Qm :jfldTj / k|hftflGqs t/Lsfn]
lgolGqt pBdsf] dfWodaf6 k'/f ug{ :j]R5fk"j{s ;+ul7t JolQmx?sf] :jfoQ ;+u7g g} ;xsf/L xf] ._
cGt/fli6«o >d ;+u7g (International Labour Organisation):
A cooperative is an association of persons usually of limited means who have voluntarily joined together to
achieve a common economic end through the formation of a democratically controlled business organization
making equitable contributions to the capital required and acceptiong a fair share of the risks and benefits
of the undrertaking.

;+If]kdf ;b:ox?sf] >d, ;Lk / k"FhL nufgL u/L ;b:oåf/f g} Jojl:yt / lgolGqt Joj;fo g} ;xsf/L xf] .

u= cjwf/0ff (Concept):
One for all, All for one -Pssf nflu ;a}, ;a}sf nflu Ps_
Not for Charily, not for Profit, But for Sevice -k/f]ksf/ x}g,
To Eliminate the middlemen -dWo:y x6fpg_

dxfgu/ ;xsf/L ultljwL

gfkmf x}g, ;]jfsf nflu_


Service at Cost -nfut d"Nodf ;]jf lbg_
People in Business for Themselves -hgtfåf/f cfkm\g} nflu Joj;fo
Brotherhood Social Economics -efO{rf/f ;fdflhs cy{zf:q_

ug{_

3= ljz]iftfx? (Features) :
!= dfgj k|wfg
@= ;]jfkIfnfO{ k|fyldstf
#= v'nf / P]lR5s ;b:otf
$= ;dfgtfsf] Jojxf/ of sf/f]jf/
%= kf/:kl/s ;xof]udf cfwfl/t
^= ;b:osf] ;fdflhs tyf cfly{s pGgltdf hf]8
&= g}lts Joj;fo
;xsf/L d'Vo?kn] lgDg ljz]iftf ePsf] Pp6f ;+u7g xf] M
• Jofj;flos,
• ;fdflhs,
• k|hftflgqs ;+/rgf ePsf],
• gfkmfs} nflu dfq gePsf],
• cfkm" / Ps csf{nfO{ ;xof]u ug]{,
• z}lIfs /
• cwfld{s tyf c/fhgLlts

ª = ;xsf/L d"No, dfGotf / l;4fGtx? (Cooprative Norms, Values & Principles)
;xsf/Ldf cfa4 x'g] JolQmx? cfkm\gf] sfd cfkm} ug]{, cfkm\gf] lhDd]jf/L cfkm} k"/f ug]{, k|hftGq, ;dfgtf, ;dGjo / Psa4tf
h:tf cfwf/ d"Nox?df ljZjf; ug]{ / OdfGbfl/tf, v'nfkg, ;dfh k|ltsf] pQ/bfloTj / c?sf] x]/rfx ug]{ g}lts d"No kfngf
u/L ;f]xL cg'?k Joxf/ / cfr/0f ub{5g .
cGt/fli6«o ;xsf/L dxf;+3åf/f k|ltkflbt ;xsf/L l;4fGtx? b]xfo adf]lhd /x]sf 5g\ M
!= P]lR5s tyf v'nf ;b:otf		
(Open & Voluntary Membership)
@= ;b:oåf/f k|hftflGqs lgoGq0f
(Members Democratice Control)
#= ;b:ox?sf] cfly{s ;xeflutf		
(Member Economic Participation)
$= :jfoQtf tyf :jtGqtf		
(Autonomy & depencience)
%= lzIff tflnd tyf ;"rgf		
(Education Training & communication)
^= ;xsf/Lx? aLr ;xof]u		
(Cooperation among cooperatives)
&= ;d'bfok|lt rf;f]			
(Concern to community)

r= ;xsf/L ;+:yf btf{ k|lqmof (Registration Procedure) :
;dfg p2]Zo / cfsf+Iff /xL p:t} cfly{s ;fdflhs :t/ ePsf u}/ ljQLo ;+:yfsf] nflu sDtLdf #) hgf / ljQLo ;xsf/L
;+:yfsf] nflu sDtLdf !)) hgf :yfgLo g]kfnL gful/sx?n] cfkm"n] pTkfbg jf pkef]u ug]{ j:t' jf ;]jfsf] Joj:yf
;fd'lxs Joj;fosf] dfWodaf6 ug]{ s'/fdf ;xdt / k|ltj4 ;a} hgf e]nf eO{ o; ;DaGwdf laleGg lg0f{ox? lng' kb{5 .
o:tf] lg0f{osf] ;fy} tf]lsPsf] 9fFrfdf lgj]bg, ljlgod / sfo{of]hgf ;lxt g]kfnL gful/stfsf] k|df0fkq tyf sfo{If]q leq
cfkm" a;f]jf; u/]sf] k|df0fsf] k|ltlnkLx? /fvL dxfgu/kflnsfsf] sfof{nodf lgj]bg lbPkl5 cfjZos hfFra'em eO{ u}/
ljQLo ;xsf/L ;+:Yff btf{ x'G5 .


dxfgu/ ;xsf/L ultljwL

5= ;+rfng k|lqmof (Operation Procedure) :
;b:ox?sf] cfkm\g} Ifdtf cg'?ksf] cfkm} Jojl:yt ug{ ;lsg] Joj;fo ug'{ kb{5 . cfkm} dWo]af6 k|hftflGqs t/Lsfn] ;+:yf
;+rfng ug{ ;+rfns ;ldlt / ;+:yf lgoldt ?kn] ;+rfng eO/fv]sf] 5, 5}g eGg] hfFRg n]vf ;’kl/j]If0f ;ldlt sf] r'gfj
u/L k|To]s ;b:o tyf kbflwsf/Ln] ;d]t ;+:yf cfkm\g} lgoGq0fdf /xg] u/L ;+rfng ug{ cf–cfkm"nfO{ tf]lsPsf] st{Jo,
bfloTj k'/f ug'{ kb{5 .

h= ;xsf/L ;+:yfn] s] s] ug'{ kb{5 <

• ;b:ox?df art ug]{ afgL a;fNg' kb{5 .
• cfod"ns, pTkfbgd"ns / ;fdflhs sfdx?sf nflu C0f lbg' kb{5 .
• ;+:yfsf] cfly{s ;fdflhs sfo{x?sf] k|ult tyf pknAwL af/] cfkm\gf ;b:ox? / ;DalGwt sfof{no jf lgsfox?nfO{
;do ;dodf lgoldt n]vfk/LIf0f, ;fwf/0f ;ef u/fO{ hfgsf/L lbg' kb{5 .
• ;+:yfsf] k"FhL C0fsf] ?kdf of s'g} Joj;fodf nufgL ubf{ ;'/lIft t/Lsfaf6 ug'{ kb{5 .
• C0f nufgLsf] ;b'kof]u eO{/fv]sf] 5, 5}g a]nf a]nfdf hfgsf/L lnO{ /fVg' kb{5 .
• ;+rfns ;ldlt, n]vf ;'kl/j]If0f ;ldlt tyf pk–;ldltx? Pj+ ;fwf/0f ;efx?sf] lgoldt a}7s a;fnL lg0f{o lng]
ug'{ kb{5 .

em= ;xsf/L ;+:yfn] s] s] ug'{ x'Fb}g M
sfo{ If]q eGbf aflx/sf] / sfo{If]q leq a;f]jf; u/]sf] ePklg /fd|f] rl/q gePsf / ;b:o x'g of]Uotf gk'u]sf JolQmnfO{
;b:o agfpg' x'Fb}g .
;b:o gag]sf JolQm / sd{rf/LnfO{ C0f ;fk6L / pwf/f] lbg x'Fb}g .
;b:ox?sf] ;]jf / ;'ljwfnfO{ ljqmL gu/L gfkmf sdfpg] sfddf dfq nfUg x'Fb}g .
;xsf/L P]g, lgod / ljlgod lakl/t sfd ug{ x'Fb}g .
;+:yfsf] 5fk, k|df0fkq, ljlgod, dfOGo"6 a's / c? ;a} lx;fj lstfax? a}+Ísf] r]s / kf;a's tyf cGo ;DklQx? gfl;g]
/ x/fpg] lsl;dn] /fVg' x'b}g .
ld;fj6 u/]sf] ;fdfg v/Lb ug{ gx'g] / tf}n e/fO{ gkfO{df 36La9L kf/L lng lbg x'Fb}g .
;fdfg n'sfpg / sfnf] ahf/ ug{ x'Fb}g .
cfkm";+u ePsf] ;Demf}tf pNn+3g ug{ x'b}g .
s'g} /fhgLlts bn jf wd{ jf ;Dk|bfosf nflu sfd ug]{ ;+3÷;+:yfnfO{ rGbf lbg jf s'g} k|sf/sf] cfly{s ;xof]u ug'{ x'Fb}g .
;+:yfnfO{ s'g} bnsf] /fhg}lts :jfy{ cg'?k rNg] cv8fsf] ?kdf k|of]u ug'{ x'Fb}g / ;fdflhs d"No / dfGotf vnaNofpg]
lsl;dn] ;fdflhs cfr/0f k|lts"n x'g] sfd sf/afxL ug'{ x'b}g .

~f_= ;xsf/L ;b:o ePkl5 s] ug'{ x'G5 < s] s] ug'{ kb{5 <
•
•
•
•
•
•
•

cfkm'nfO{ rflxg] a:t' jf ;]jf kfP;Dd cfkm\g} ;xsf/Laf6 lng],
;+:yfsf] r'gfjdf dt lbg] / cfjZo of]Uo ;Dem] pDd]bjf/ ;d]t x'g],
;+:yfsf kbflwsf/L 5fGbf of]Uo / OdfGbf/ ;b:o dWo]af6 5fGg],
cfkm"n] sjf]n u/]s} ;dodf lgoldt art ug]{ / C0fsf] ;fFjfJofh a'emfpg],
h'g sfdsf] nflu ;+:yfaf6 C0f lnPsf] xf] ;fxL sfddf nufpg],
;fwf/0f ;efdf lgoldt ?kn] efulnO{ 5nkmn u/L lg0f{odf k'Ug],
;+:yfsf] ljlgod / lg0f{o dfGg] .

6= ;xsf/L ;b:on] s] s] ug'{ x'Fb}g <

• cfkm' lgis[o /xL c? -bnfn Ph]06x?_ dfkm{t sf/f]jf/ ug'{ x'Fb}g .
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•
•
•
•

h] ;]jf kfpg ;xsf/L vf]lnPsf] xf] Tof] ;]jf cfkm\gf] ;xsf/Laf6 kfOP;Dd cGoqaf6 glng] .
z]o/ ;b:o geO{sg art tyf C0fsf] sf/f]jf/ gug]{,
;+:yfsf] cfDbfgLn] wfGg g;Sg] u/L vr{ gug]{,
;+rfns ;ldltsf ;b:ox?n] ;+:yf 8'jfpg] u/L sf/f]jf/ ;+rfng u/]sf 5g\ ls elg rgvf] eO{ hfgsf/L lnO{ /xg' k5{
lgis[o x'g' x'Fb}g .
• cfkm" a;f]jf; ug]{ sfo{If]q aflx/sf] ;xsf/L ;+u sf/f]jf/ ug'{ x'Fb}g .

7= xfn art tyf C0fsf] sfd ul//x]sf ;xsf/L ;+:yfx?;+u sf/f]jf/ ubf{ larf/ k'¥ofpg' kg]{ s'/fx? M

• cfkm'nfO{ kfos kg]{ ;+:yfsf] z]o/ ;b:o e} ;b:otfsf] k|df0f–kq k|fKt u/]kl5 dfq art ug]{,
• ;:tf], nf]enfUbf] Pj+ cfsif{s lj1fkgdfqsf] e/ gk/L ;+:yfsf] cfly{s l:ylt, ;+rfnsx?sf] ljZj;gLotf, OdfGbfl/tf
Pj+ nufgLsf] af/]df ;d]t hfgsf/L lng] .
• cfkm"n] hDdf ug]{ jf u/]sf] art /sdsf] ;'/lIft ?kn] nufgL jf vr{ eP u/]sf] 5, 5}g eGg] s'/fx?df ;d]t ;hu /x]g .

8= bfloTj / lhDd]jf/L ;+:yf / ;b:osf] g} x'g] M
dxfgu/kflnsfsf] sfof{nodf btf{ u/]kl5 dfq ;xsf/L ;+:yfn] sfg"gL cl:tTj k|fKt ub{5 . ;xsf/L cfkm}df Pp6f Joj;fo
ePsf]n] o;sf] gfkmf–gf]S;fg, cfDbfgL–vr{ h] hlt x'G5 Tof] ;a} ;+:yfs} x'G5 . To;}n] nufgL ubf{, pBf]u Joj;fo ;+rfng
ubf{ x'g] x/]s sfd sf/jfxLsf] bfloTj / lhDd]jf/L ;DalGwt ;+:yf, kbflwsf/L / ;b:ox?s} x'G5, c?sf] x'Fb}g .
;xsf/Ldf ;b:o e} sf/f]jf/ ugf{sf !) kmfObfx?
(Why you should join Co-operative?)
1.
You will be the OWNER. tkfO{+ dflns x'g'x'g]5 .
2.

You will have opportunity to be in the Community. tkfO{+n] ;d'bfodf /xg] cj;/ k|fKt ug'{x'g]5 .

3.

You will be able to help your Community. tkfO{+n] cfkm\gf] ;d'bfonfO{ ;xof]u ug{ ;Sg' x'g]5 .

4.

You will be respected by your Community. tkfO{+nfO{ ;d'bfon] cfb/ ug]{5g\ .

5.

You will develop self-confidence on Development. ljsf;sf] af/]df cfTdljZjf; a9fpg' x'g]5 .

6.

You will earn highest interest for your savings. cfkm\gf] artdf clwstd Jofh k|fKt ug'{x'g]5 .

7.

You will have personal attention to your requirements. tkfO{+sf] cfjZostfx?sf] af/]df JolQmut rf;f]

8.

Your need will be taken care by the Co-operative. tkfO{+sf] cfjZostf ;xsf/Ln] kl/k"lt{ ug]{5 .

9.

You will have opportunity to manage your Co-operative. cfkm\gf] ;xsf/Lsf] Joj:yfkg ug]{ df}sf

10.

You will practise Co-operative Life-style. ;xsf/L hLjgz}nLsf] cEof; ug'{x'g]5 .

/flvPsf] kfpg' x'g]5 .

kfpg'x'g]5 .

lrtjg lhNnfsf Ps j6f dxfgu/kflnsf kfFr j6f gu/kflnsf / Ps j6f ufpkfnLsfdf ;+rflnt ;xsf/L
;+:yfdWo] ;j} eGbf al9 cyf{t #%$ ;+:yfx? e/tk'/ dxfgu/kflnsf /x]sf 5g\ . h;dWo] #^ j6f k|b]z ;/sf/sf] lgodg
If]qflwsf/df /x]sf k|f/lDes ;+:yf 5g\ . o; cltl/Qm Ps lhNnf ;xsf/L ;+3, ;ft j6f laifout ;+3 dxfgu/kflnsf leq
/x]sf 5g\ . xfn dxfgu/kflnsfdf !^^ art tyf C0f ;xsf/L ;+:yfx? ;+rfngdf 5g\ . To;} u/L b"Uw pTkfbs ;xsf/L
;+:yfx? &$, s[lif ;xsf/L ;+:yfx? $(, ax'd'vL ;xsf/L ;+:yfx? #& / cGo ;xsf/L ;+:yfx? @* j6f 5g\ .
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;xsf/L sf/f]jf/ kl/roM
;xsf/L ;+:yfx?sf] sf/f]af/tkm{ x]bf{ pTkfbgtkm{ b'Uw pTkfbs, dx pTkfbs, kz' cfxf/ pTkfbs, h}ljs tyf u}/
h}ljs t/sf/L pTkfbg, h}ljs ljifflb pTkfbg / k|of]u, t]n pTkfbg, ljh a[l4 sfo{qmd, df5f pTkfbg, x:tsnfsf
;fdfgx? pTkfbg h:tf ljleGg j:t' pTkfbgdf ;+nUg /x]sf] kfOPsf] 5 .
cfk"lt{sf lx;fjn] s[lif ;fdfu|Lx? -jLp, /f;folgs dn, sL6gfzs cf}ifwL, :k|]o/ cflb_ b'Uw kbfy{ cfk"lt{, bfgf rf]s/
cfk"lt{, b}lgs pkef]UonfO{ cfjZos pkef]Qmf ;fdfu|Lx?sf] cfk"lt{ h:tf ;]jf k|bfg ub}{ cfPsf 5g\ . ;]jfsf lx;fjn] art
;+sng, C0f nufgL tyf C0f c;'nL, tfnLd ;+rfng, ;fdflhs ljsf;sf nflu jftfj/0f ;+/If0f, /Qmbfg, a[4a[4fx?sf]
;Ddfg, k|ltefjfg ljBfyL{x?nfO{ k|f]T;fxg h:tf sfo{qmdx? ;+rfng ub}{ cfPsf 5g\ .
cf=a=)&^.)&& sf] cGTo ;Dddf e/tk'/ dxfgu/kflnsfdf ;+rflnt ljleGg ;xsf/L ;+:yfx?df s"n z]o/ k"FhL ?=
( cj{ $# s/f]8 ^% nfv &^ xhf/, art lgIf]k #) ca{ $^ s/f]8 &$ nfv $% xhf/, C0f nufgL #% ca{ $& s/f]8 (!
nfv *) xhf/ / ;+:yfut k'+hL ! ca{ (# s/f]8 @! nfv (& xhf/ /x]sf] 5 . ;xsf/L ;+:yfdf $ nfv %@ xhf/ # ;o ^^
hgf z]o/ ;b:ox¿ cfj4 5g\ . To;} u/L dxfgu/sf] ;xsf/L If]qn] sl/j # xhf/ hgzlQmnfO{ k|ToIf /f]huf/Lsf] cj;/
lbnfPsf]5 .

cf=a= )&%÷)&^ ;Ddflgt ;xsf/L ;+:yfx? / ;xsf/L cleoGtfx¿sf] ljj/0f
e/tk'/ dxfgu/kflnsfdf ;+rflnt ;xsf/L ;+:yfx?, ;+rfns ;ldltsf kbflwsf/Lx?, /fd|f] sfo{ ug]{ Joj:yfksx?
/ sd{rf/Lx?, ;xsf/L tyf /f]huf/ k|jb{\wg zfvfsf sd{rf/Lx? tyf ;xsf/L cleofgnfO{ ljsf; ug{ ;xof]u ug]{
JolQmTjx?nfO{ k'/:sf/ tyf प्रशंसा-पत्र lbg ;lsg] Joj:yf /x]sf] 5 . o;/L ;Ddfg k|bfg ubf{ ;xsf/L ;+:yfsf] xsdf
lgoldt ?kn] k|ult ljj/0f sfof{nodf k7fpg], n]vfk/LIf0f u/fO{ k|ltj]bg k7fpg], jflif{s ;fwf/0f;ef lgoldt ?kn] ;DkGg
ug]{, ;+rfns ;ldltsf] a}7s lgoldt a:g], n]vf ;'kl/j]If0f ;ldltn] lgoldt lx;fj hfFr u/L ;+rfns ;ldltdf k]z ug]{
Joj;flos sf/f]jf/ ;+rfng ug]{ pbfx/0fLo sfo{ ug]{, sfof{no;+u lg/Gt/ ;Dks{ :yflkt ug]{ ;+:yfs} nufgLdf ;b:o lzIff
;+rfng ug]{ h:tf cfwf/x? tf]sL To;}sf] cfwf/]jf6 5gf}6 ul/Psf] lyof] .

;Ddfg kfpg]sf] ljj/0f
क्र.स.ं
! सहकारी संस्थातर्फ
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

पुरस्कार तथा सम्मान पाउने

सम्मान

श्री सर्वशक्ति बचत तथा ऋण सहकारी सं स्था लिमिटे ड, भ.म.न.पा.-२

श्री अमरदिप महिला उत्थान बचत तथा ऋण सहकारी सं स्था लिमिटे ड, भ.म.न.पा.-२
श्री लोककल्याणकारी बचत तथा ऋण सहकारी सं स्था लिमिटे ड, भ.म.न.पा.-४
श्री अन्नपुर्ण दगु ्ध उत्पादक सहकारी सं स्था लिमिटे ड, भ.म.न.पा.-६  
श्री चित्रवन बचत तथा ऋण सहकारी सं स्था लिमिटे ड, भ.म.न.पा.-७

श्री भरतपुर बचत तथा ऋण सहकारी सं स्था लिमिटे ड, भ.म.न.पा.-१२

श्री जनज्योति महिला बचत तथा ऋण सहकारी सं स्था लिमिटे ड, भ.म.न.पा.-१४

प्रशंसा-पत्र

श्री शिवनगर गरिविनिवारण सानाकिसान कृषि सहकारी सं स्था लिमिटे ड, भ.म.न.पा.-१४
श्री पञ्चज्योति महिला बचत तथा ऋण सहकारी सं स्था लिमिटे ड, भ.म.न.पा.-२१
श्री कालिका कृषि सहकारी सं स्था लिमिटे ड, भ.म.न.पा.- २४

श्री शिवालय महिला बचत तथा ऋण सहकारी सं स्था लिमिटे ड, भ.म.न.पा.-२७
श्री लौखरी कृषि सहकारी सं स्था लिमिटे ड, भ.म.न.पा.-२८

श्री सफल सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी सं स्था लिमिटे ड, भ.म.न.पा.-२९
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२०७५/१२/२० गते प्रभातफे री प्रस्ततु ीतर्फ

#

सहकारीकर्मी तर्फ

1

प्रशंसा-पत्र

श्री अमरदिप महिला उत्थान बचत तथा ऋण सहकारी सं स्था लिमिटे ड, भ.म.न.पा.-२

१) श्री शान्ति अधिकारी –सञ्चालक सदस्य, नेफ्सकुन

२) श्री भागिरथ तिमल्सेना –सञ्चालक सदस्य, केन्द्रिय दुग्ध उत्पदक सहकारी सं घ लिमिटे ड
३) श्री टिकाराम भट्टराई –अध्यक्ष, जिल्ला सहकारी सं घ लि., चितवन

प्रशंसा-पत्र

४) श्री नवराज सापकोटा –पूर ्व सञ्चालक सदस्य, नेफ्सकुन

र दोसल्ला 

५) श्री सोमराज खनिया–पूर ्व अध्यक्ष, चितवन जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सं घ लि.
६) श्री धनप्रसाद श्रे ष्ठ –पूर ्व अध्यक्ष, चितवन जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सं घ लि.

७) श्री तेजेन्द्रबहादुर खड्का–पूर ्व अध्यक्ष, चितवन जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सं घ लि.

आ.व. २०७५/०७६ मा भरतपुर महानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, सहकारी तथा रोजगार प्रवर्द्धन शाखाबाट
सञ्चालित तालिम तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरू
सहभागी सखं ्या
क्र.स.ं
तालिम तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको नाम
सखं ्या
महिला परुु ष जम्मा
१ सहभागितात्मक आधारभतू सहकारी व्यवस्थापन तालिम
१
१८
१२
३०
२ सहभागितात्मक आधारभतू सहकारी लेखापालन तालिम
१
१८
१२
३०
३ सहकारी सचेतना तालिम
५
७५
५०
१२५
४ सहकारीमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सम्बन्धी अन्तरक्रिया
८
३५८ २१० ५६८
५ प्रभावकारी सहकारी व्यवस्थापनको लागि सहकारिकर्मिहरू बीच अन्तरक्रिया
३
६१
१४९ २१०
जम्मा
१८ ५३० ४३३ ९६३

स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भए पश्चात आ.व. २०७६/०७७ को अाषाढ मसान्त सम्मको सहकारी ससं ्था एकीकरण
क्र.स.ं
१
२
३
४
५
६



सहकारी ससं ्था 
स्याउली बजार साकोस, भरतपरु - १०
गतिशील साकोस, भरतपरु - १०
लोककल्याणकारी साकोस
स्वास्थ महिला साकोस
भरतपरु साकोस, भरतपरु - १२
नौरंगे साकोस, भरतपरु - १२
समझदारी साकोस, भरतपरु -११
आविष्कार साकोस, भरतपरु - ११
किसान साकोस, नवलपरु
समद्धी बहु. स.ससं ्था लि., भरतपरु -११
किसान साकोस, नवलपरु
सप्तरंगी साकोस, भरतपरु -१०

एकीकृत ससं ्था 
एकीकृ त चितवन साकोस,
भरतपरु -१०

एकीकरण मिति 

निर्णय गर्ने निकाय

२०७६/३/११

सहकारी बिभाग

लोककल्याणकारी साकोस,
भरतपरु -४

२०७६/४/१९

भरतपरु महानगरपालिका

भरतपरु साकोस, भरतपरु -१२

२०७६/४/१९

भरतपरु महानगरपालिका

समझदारी साकोस, भरतपरु -११

२०७६/६/१७

भरतपरु महानगरपालिका

किसान साकोस, नवलपरु

२०७६/७/५

सहकारी बिभाग

किसान साकोस, नवलपरु

२०७६/८/११

सहकारी बिभाग
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दीपज्योति साकोस, भरतपरु -११
७ गौरवमय साकोस, भरतपरु -११
अभिवृद्धि साकोस, भरतपरु -१०
बिकु साकोस, नवलपरु
८
दियालो साकोस, भरतपरु -१
मालिका साकोस, भरतपरु -१०
९
चिनारी साकोस, भरतपरु -०९
समझदारी साकोस, भरतपरु - ११
१०
भोजाड साकोस, भरतपरु - ११
भरतपरु साकाेस, भरतपरु –१२
११
जनसेवा साकोस, भरतपरु -१०

दीपज्योति अभिवृद्धि साकोस,
भरतपरु -११

२०७६/९/९

सहकारी बिभाग

बिकु साकोस, नवलपरु

२०७६/९/१०

सहकारी बिभाग

एकीकृ त सामुदायिक साकोस,
भरतपरु -१०

२०७६/९/२१

सहकारी बिभाग

२०७६/९/२३

भरतपरु महानगरपालिका

२०७७/२/२२

भरतपरु महानगरपािलका

समझदारी भोजाड साकोस,
भरतपरु -११
भरतपरु जनसेवा साकाेस,
भरतपरु –१२

आ.व. २०७६/०७७ को आषाढ मसान्तसम्म रुपान्तरण(विषय परिवर्तन) भएका सहकारी ससं ्थाहरू
क्र.सं. संस्थाको नाम र ठे गाना
साविकको विषय
रुपान्तरण भएको विषय
निर्णय मिति
श्री के न्द्रदिप कृ षि सहकारी संस्था लि.,
कारोवार बचत मात्र
१
वित्तीय (बचत तथा ऋण)
भरतपरु -१८, चितवन
गरे को उत्पादक (कृ षि)
मिति २०७७/०२/०५
श्री महानगर कृ षि सहकारी ससं ्था लि.,
कारोवार बचत मात्र
२
वित्तीय (बचत तथा ऋण) मिति २०७७/०२/०५
भरतपरु -०१, चितवन
गरे को उत्पादक (कृ षि)
श्री आयषु महिला विकास बचत तथा ऋण
३
वित्तीय (बचत तथा ऋण) उत्पादक (कृ षि)
मिति २०७७/०२/०५
सहकारी संस्था लि., भरतपरु -२३, चितवन
श्री नव चन्द्रमा उपभोक्ता सहकारी संस्था लि.
४
उपभोक्ता
उत्पादक (कृ षि)
मिति २०७७/०२/०५
भरतपरु -५, चितवन
श्री अमृत महिला बचत तथा ऋण सहकारी ससं ्था
५
वित्तीय (बचत तथा ऋण) उत्पादक (कृ षि)
मिति २०७७/०२/२५
लि. भरतपरु -२५, चितवन
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;xsf/L k|j{4gdf o'jfsf] e"ldsf
8f= 6f]s/fh kf08]
/lhi6«f/, ;xsf/L ljefu
;xsfo{sf nflu x'g] ;dembf/L ;xsf/L xf] . o;nfO{ ;xsfo{, ;dembf/L / ;xof]u h'g;'s} zJbjf6 ;+jf]wg ubf{
klg x'G5 . ;d'bfosf] ;femf lxtsf nflu ;b:ox?sf] ;femf ;Demf}tfsf] of]u g} ;xsf/L xf] . of] ;b:osf] :jfanDjg /
kf/:kfl/stfsf] hudf c8]sf] x'G5 . Ps csf{aLrsf] ;xsfo{nfO{ ;d]t ;xsf/Ltf eg]/ j'lemG5 . ;+;f/d} klxnf] k6s
;xsf/Lsf] cjwf/0ff !*$$ df a]nfotjf6 cfPsf] xf] . g]kfndf ;xsf/Lsf] ljsf; @)!# ;fndf jvfg C0f ;xsf/L ;+:yf
lrtjgdf :yfkgf ePkl5 z'? ePsf] xf] . ;xsf/L ljefusf] tYof+s cg';f/ g]kfndf #$ xhf/ % ;o !@ ;xsf/L ;+:yf btf{
ePsf 5g . ;+3Lotfsf] sfof{Gjog;+u} d'n'sdf # ;o @% ;xsf/L :yfgLo txjf6 btf{ eO ;+rfngdf ;d]t ylkPsf 5g .
;xsf/L P]g @)&$ tyf ;xsf/L lgodfjnL @)&% cg';f/ d'n'sdf ;xsf/L k|zf;gdf ;+3, k|b]z / :yfgLo tx u/L & ;o
^! j6f ;/sf/ lqmoflzn /x]sf 5g .

cfly{s ljsf;df ;xsf/L If]qsf] e"ldsf
g]kfnsf] ;+ljwfgn] cy{tGqsf] vDjfsf ?kdf ;fj{hlgs, lghL / ;xsf/L If]qnfO{ pNn]v u/]sf] 5 . ;+ljwfgsf] wf/f
%! sf] /fHosf lgb]{zs l;4fGt tyf gLltx?df ;fj{hlgs, lghL / ;xsf/L If]qsf] ;xeflutf / :jtGq ljsf; dfkm{t /fli6«o
cy{tGq ;'b[9 ug]{ ;ki6 ul/Psf] 5 . cy{tGqdf lghL If]qsf] e"ldsfnfO{ dxTj lbb} pknAw ;fwg / ;|f]tsf] clwstd
kl/rfng u/L cfly{s ;d[l4 xfl;n ug]{ / ;f] sf nflu ;xsf/L If]qnfO{ k|jw{g ub{} /fli6«o ljsf;df cTolws kl/rfng ug]{
s'/fnfO{ ;+ljwfgn] hf]8 lbPsf] 5 . ;xsf/Ln] ljz]ift ;d'bfosf] cfly{s, ;fdflhs / ;f:s[lts pGgog ug{ e/ dUb'/ k|of;
ub{5 . ;xsf/Ln] cfly{s j[l5sf nflu ;d'bfodf 5l/Psf] art z+sng ug{,;b:ox?jf6 ;+slnt art ;b:os} lxtsf
nflu kl/rfng ug{ Pj+ d'n'sdf nufgLsf] jftfj/0f lgdf{0f ug{ ;d]t pNn]Vo of]ubfg k'¥ofpb5 .
/fhg}lts :yfoLTjn] dfq ;d[l4 xfl;n gx'g] ePsfn] cfly{s ljsf; / j[l4 To;sfnflu k|d'v ;t{ x'g . o;sf] nflu
cfj:os kg]{ nufgL k|j{4g ug{ Pj+ gful/snfO{ /f]huf/Lsf cj;/x? l;h{gf ug{ ;d]t ;xsf/L s[oflzn x'G5 . ;d'bfosf]
;zQmLs/0f ug{ / ;fd'lxs efjgfsf] hfu/0f u/fpg ;d]t ;xsf/Lx? dfWod jGb5g . d'n'ssf] cfly{s j[l4 / ljsf;
xfl;n ug{ cfly{s ;fdflhs ?kfGt/0f ug{ tyf cfly{s c;dfgtf x6fO{ ;fdflhs Gofo sfod ug{ ;xsf/L ;xof]uL x'g]
s'/fdf s;}sf] b'O{dt x'g ;Sb}g .
;d'bfosf] >f]tdf k+x'r ;'lglZrt ug{ / :j/f]huf/sf] l;h{gf ug{ ;xsf/LnfO{ g]kfn ;/sf/n]klg pkof]u ub}{ cfPsf] 5 .
g]kfn h:tf] s[lif k|wfg d'n'ssfnflu s[lifdf cfw'lglss/0f Joj;foLs/0f / ljljlws/0f ug{ ;d]t o;sf] dxTjk"0f{ xft
/xG5 .
;xsf/Ls} dfWodjf6 g]t[Tj / l;k ljsf; ug{ Pj+ r]tgf clej[l4 ug{ ;slG5 . lgd'vfnfO{ cfjfh lbg] sfd ;xsf/Ljf6
ePsf] kfOG5 .
j9\b} uPsf] k|ltef knofg /f]Sg Pj+ ;d'bfosf] ;fd"lxs xLt ljsf; ug{ ;d]t ;xsf/L dfWod jGb5 . ;x cl:tTj
/ ;]jf efjsf] k|j{4g ug]{ ;xsf/Lsf] k|d'v sfd xf] . cfoft k|ltiyfkg tyf lgof{t k|j{4g u/L Jofkf/ 3f6f sd ug{ ;d]t
;xsf/L ;xfos x'G5 . h;n] ;xsf/LnfO{ pTkfbg;+u k|ToIf hf]8L Jofkf/ 3f6f sdug{ ;xh x'G5 .
;xsf/Ldf o'jf ;+nUgtf
;xsf/L If]qdf ^) xhf/ dflg; k|ToIf /f]huf/Ldf ;+nUg 5g . oxL If]qjf6 k|ToIf ?kdf emG8} bz xhf/ dflg; nfeflGjt
5g eg] . ck|ToIf ?kdf c? nfvf} dflg;sx? nfeflGjt ePsf 5g . o; If]qdf o'jf ;xefuLtf pT;fx hgs 5 . ;+rfns
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txdf sl/j ^) k|ltzt o'jf ;lqmo 5g . o;}u/L Joj:yfkgsf] If]qdf *) k|ltzt o'jfsf] ;xefuLtf 5 . sd{rf/Lsf ?kdf
o''jf hgzQmLsf] x:tIf]ksf/L e"ldsf /x]sfn]klg o; If]qn] kl/jt{gsf] cfefif lbnfPsf] 5 .
%) dflysf] hgzQmL gLlt lgb]{zg txdf /x]sf] 5 . h;n] ubf{ o'jfn} hf]lvd df]Ng], kl/jt{gnfO{ ;+:yfut ug]{ / ;xsf/L
;'zf;g sfod ug{ d2t ldn]sf] cfeefif x'G5 . hg;f+VoLs ljt/0fsf cfwf/df xfn d'n's hg;f+VoLs nfe lng] r/0fdf
5 . cfl{s ;d[l4sf cGo If]qdf o'jfn] h] h:tf] e"ldsf kfPklg ;xsf/L If]qdf eg] o'jfn] dxTjk"0f{ e"ldsf kfPsfn]klg
;xsf/L cy{tGqsf tLg vDjf dWo] dxTjk"0f{ vDjfsf] ?kdf cuf8L j9]sf] 5 . o'jf kxn / k|of;sf sf/0f s'n u|fx:y
pTkfbgdf emG8} $ k|ltzt of]ubfg k'of{Psf] ;xsf/L If]qn] ljlQo ;]jfdf @) k|ltzt hg;+Vofsf] k+x'r j9fPsf] 5 .
o'jf ;+nUgtfsf pknJwL
;+3, k|b]z / :yfgLo txdf btf{ / ;+rfngdf /x]sf ;xsf/L ;+:yfn] d'n'ssf] cfly{s ljsf; / ljlQo k+x'r ljsf;df
pNn]Vo of]ubfg k'of{Psf 5g . d'n'se/ ;xsf/L ;+:yfsf emG8} ^# nfv z]o/ ;b:o /x]sf 5g / of] j9\g] qmd hf/L 5 .
z]o/ ;b:o dWo] k'?ifsf] t'ngfdf dlxnfsf] ;+Vof jl9 5 . h;n] lg0ff{os txdf dlxnfsf] pkl:ylt / ljlQo ;|f]tdf k+x'r
j9fpg] b]lvG5 .
oBlk lg0ff{os txdf eg] k'?if ^) k|ltzt / dlnf $) k|ltzt dfq} x'g'n] k'/ifsf] x}sdjfbL ;f]rn] dxTj kfpg] b]lvG5 .
o:tf] cj:yfsf aLr dlxnf ;xefuLtf j9\b} hfg'n] cfufdL lbgdf lg0ff{os txdf dlxnfsf] pkl:ylt j9\g] s'/fdf 9'Ss x'g
;lsG5 .
o'jf dlxnf ;xefuLtf j9fpbf cem o;n] ck]IfLt glthf j9fpg] s'/fdf b'O{ dt x'g ;Sb}g . ;+rfns ;ldltdf ;d|u
o'jf ;xefuLtf j9fpg' / dlxnfs]f cg'kft lj:tf/ ug'{ cfhsf] cfj:ostf xf] . o'jf ;+nUgtfjf6 l56f] lg0f{o x'g], df]nflxhf
/ clgoldttf lgoGq0f x'g] Pj+ ;xsf/L ;'zf;gdf jn k'Ug] x'G5 .
o'jfsf] x:tIf]ksf/L e"ldsfn] jrt / nufgLs]f ;'/Iff x'g], pTkfbglzn If]qdf ;xsf/LnfO{ hf]8\g kfOg] x'G5 . ;d:ofu|:t
;xsf/Lsf] ;+Vof j9\b} hfg' o; If]qs}nflu g/fd|f] ;"rs xf] . ;fsf] cGTo ub}{ ;xsf/LnfO{ gful/s d}qL, ;]jf d}qL jgfO{
cfyL{s ;fdflhs ?kfGt/0f / ul/aL lgjf/0f ug{ klg o'jfsf] ckl/xfo{ e"ldsf /xG5 .
jx':t/Lo zf;gsf] cjwf/0ff cg';f/ ;+o'Qm /fi6;+3n] @)#) df k'/f x'g] u/L to u/]sf] !& j6f lbuf] ljsf;sf nIox?
xfl;n ug{klg ;xsf/Ls]f dxTjk"0f{ e"ldsf /xG5 . g]kfnn] ;d]t cfGtl/sLs/0f u/]sf To:tf ljifox?jf6 nfe xfl;n ug{
o'jfsf] ;xsf/L If]qdf ckl/xfo{ e"ldsf /xG5 . xfn r'gf}ltsf] ?kdf b]vf k/]sf oL ljifox? Eljiodf pknJwLsf] ?kdf c3L
j9\g] 5g .
lgisif{df,
;xsfo{sf] dfWodjf6 Ps csf{df ;+ul7t eO{ ;b:osf] lxt k|j{4g ug]{ sfo{nfO{ ;xsf/L elgG5 . g]kfnsf] ;+ljwfgn]
dfu{bz{g u/]sf] # vDj] gLltsf] Ps vDjf ;xsf/Lsf] k|j{4g ub}{ cfly{s ;fdflhs ?kfGt/0f / u/LaL lgjf/0f ug'{ cfhsf]
cfj:ostf xf] . ;xsf/L sf/f]jf/sf] j[l4df eGbf z]o/ ;b:osf] lxt clej[l4df nfUg' kb{5 . To;sfnflu o'jf / lzlIft
hgzQmLsf] o; If]qdf vf+rf] /x]sf] 5 . ;xsf/Lsf] dfWodjf6 /f]huf/L l;h{gf, ul/jL lgjf/0f / d'n'ssf] cu|ufdL ?kfGt/0f
;+ej x'g] ePsfn] o; ljifodf Wofg lbg' cfhsf] k|d'v cfj:ostf xf] .
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दक्षिण कोरियाको नयाँ गाउँ अभियान:
सेमौल उन्दोंग (Saemaul Undong)

प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्याय
pk;lrj
e/tk'/ dxfgu/kflnsf

दक्षिण कोरियामा १९७० तिर प्रयोगमा आएको सेमौल उन्दोंग अर्थात् नयाँ गाउँ अभियान समुदायलाई परिचालित गरी गाउँहरुको
तीव्र विकास गर्ने मोडेल हो । कोरियाको दीर्घकालीन विकासको एक महत्वपर्णू मेरुदण्डका रूपमा यो कार्यक्रम अघि सारिएको थियो र
अझैपनि यसको महत्व कायम छ । यो नै त्यहाँको पहिलो गाउँ समुदाय के न्द्रित अभियान थियो । यस अभियानलाई कोरियाको सरकारले नै
प्रत्यक्ष सहयोग गरी अघि बढाएको थियो । कोरियाका तत्कालीन राष्ट्रपति पार्क चगंु हीले पसु ान सहरमा एक भाषण गर्दै प्रान्तीय सरकारका
प्रमुखहरुलाई यस अवधारणाबारे पहिलो पटक भनेका थिए । यसले तीनप्रकारका सेमौल गणु हरु समेट्छ: १) लगनशीलता (diligence),
२) स्व-सहयोग (self-help), ३) सहकार्य (co-operation) ।
यस अभियानको मुख्य उद्देश्य भनेको त्यतिबेलाको ग्रामीण कोरियालाई गरीबीबाट मुक्ति गराउनु थियो । १९७० को प्रारम्भमा
३३,२६७ वटा “मौल” अर्थात् परम्परागत गाउँहरु यसमा सामेल भए र लोकतान्त्रिक तरिकाले निर्वाचनद्वारा महिला र परुु ष नेततृ ्वको चयन
भयो ।
यस अभियानबाट प्रत्यक्ष देखिएका सफलताहरुमा ग्रामीण पर्वा
ू धारहरुको पनु र्स्थापना भएको, ग्रामीण जीवनको सम्पूर्ण पक्षहरुमा धेरै
सधु ार भएको र घरपरिवारको आम्दानीमा उल्लेख्य सधु ार भएको रहेका छन् । सेमौल उन्दोंग अभियानको कार्यान्वयन तीन चरणमा गरिएको
थियो: १) पहिलोले आधारभतू पर्वा
ू धारतर्फ ध्यान दियो, २) दोस्रो चरणमा विकासलाई ध्यान दिईयो र ३) तेस्रो चरणमा यस अभियानबाट
प्राप्त उपलब्धिहरुलाई सबैतिर फै लाउने र प्रचार गर्ने गरी धेरैभन्दा धेरै जनसखं ्या समेट्न खोजिएको थियो ।
अभियान अन्तर्गत भएको प्रयासस्वरूप कृ षि उत्पादन पर्वा
ू धारको विकास र उच्च प्रतिफल दिने हाईब्रीड धानले गर्दा ग्रामीण
घरपरिवारको आय ह्वात्त बढेर सहरी घरपरिवारको दाँजोमा पगु ्न अभियानको पहिलो चरणमै सफलता प्राप्त भयो । दोस्रो चरणमा आइपगु ्दा
ग्रामीण घरहरुको रुप फे रिन थाल्यो । अब टिनका छाना, टायल र स्लेट छाना लाग्न थाले, विद्तयु ीकरण भयो र गाउँस्तरमा संचार प्रविधि
विस्तार भयो । १९७० को अन्त्यसम्म आइपगु ्दा, ग्रामीण क्षेत्रको खाद्यान्न सक
ं ट पनि हटेर गयो ।
सेमौल उन्दोंग अभियानले ल्याएको सबैभन्दा महत्वपर्णू परिवर्तन भनेको बाहिरी विकास भन्दा पनि मानिसको आन्तरिक विकास नै
रह्यो । मानिसको सोचमा परिवर्तन ल्याउन यो अभियान सफल भयो । यसले एक “हामी गर्न सक्छौं ।” भन्ने राष्ट्रिय विश्वास र भावना पैदा
गर्यो र कोरियाली जनतामा रहेको “हारे को मानसिकता” र “के ही गर्न सकिन्न” भन्ने सोचलाई हटाएर “हामीले मिलेर जे पनि गर्न सक्छौं”
भन्ने भावना जागृत गर्यो । यसले दक्षिण कोरियाली नागरिकमा एक नयाँ आशाको सचं ार गर्यो, उन्नत जीवन जिउन र समुदाय तहमा
स्वयंसेवी कार्य गर्न उत्प्रेरित गर्यो ।
समुदायमा आधारित नेटवर्किंग, सेमौलका ग्रामीण फोरम तथा ग्रामीण बैठकहरुद्वारा यस अभियानमा सामाजिक पँजू ी स्थापित हुन
पगु ्यो र १९७२ देखि १९८० सम्ममा ३७,००० सामुदायिक भवनहरु निर्माण भए र प्रति समुदायमा एक सामुदायिक भवन बन्यो । त्यस्तै,
निर्णय निर्माणमा पनि सामुदायिक ससं ्थाहरु थप प्रभावकारी र क्रियाशील हुन पगु े । परु ानो परुु षप्रधान सोचमा परिवर्तन गर्दै नारीहरुको
नेततृ ्वमा पहुचँ यस अभियानले सुनिश्चित गर्न सफल भयो । महिलाहरुले सेमौल अभियानमा प्रारम्भ गरिएका फे क्टरीहरुमा रोजगारी प्राप्त
गरी थप आय आर्जन गर्न थाले ।
यो अभियानलाई थप ऊर्जा दिने कार्य स्वयम् राष्ट्रपति पार्क चगंु हीले गरे । समुदाय आधारित विकासलाई प्रेरित गरी आफ्नो शक्ति
बढाउने कार्यलाई तत्कालीन कर्मचारीतन्त्रले पनि राम्रो साथ दियो ।
यो अभियानमा धेरै मानिसको सहभागिता सुनिश्चित हुनुमा एक पक्ष सेमौलको शिक्षा पनि थियो । अभियानको तेस्रो चरणमा


dxfgu/ ;xsf/L ultljwL

ग्रामीण तहका सेमौलका नेतालाई तालिमदेखि स्थानीय तहका कर्मचारीहरु, शहरी नागरिक, उच्च तहका प्रशासक, ठूला व्यवसायीहरु,
उद्योगपतिहरु, विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरु, विद्यार्थी नेताहरु वकिल तथा चिकित्सकहरुमा सेमौलबारे राम्ररी ज्ञान, सचू ना तथा संचार
प्रवाह गरियो । अभियानका सफल कथाहरुको राज्य नियन्त्रित मीडियाबाट राम्रो प्रचार प्रसार भयो ।
अभियानमा सचं ालित परियोजनाहरुलाई तिनमा गरिएको स्रोत परिचालन र वित्त व्यवस्थाले सफल बनाउन मद्दत गरे । अभियानका
लागि प्राप्त हुने स्रोतको ठूलो हिस्सा समुदायकै लगानी, स्थानीय जनताको सहभागिता तथा ऋण हुने गर्थ्यो । यी स्रोत जोड्दा के न्द्रीय तथा
स्थानीय सरकारबाट प्राप्त हुने सीधा अनदु ान रकमभन्दा बढी हुने गरे को थियो ।
समग्रमा, यस अभियानले ग्रामीण आय वृद्धि गरी गरीबी घटाउन प्रभावकारी भमि
ू का खेल्यो, कृ षि यन्त्रको प्रयोग बढायो, विद्तयु ीकरण,
गणु स्तरीय घर तथा स्वास्थ्य सेवा जस्ता आधुनिक पर्वा
ू धार र सेवा विस्तार भए, समुदायको सशक्तिकरण भयो, नेततृ ्वको विकास भयो
र महिलाहरुको उन्नतिमा सार्थक कार्य भए । दक्षिण कोरियामा यस अभियानले प्राप्त गरे को सफलतालाई नेपालजस्तो समाजमा पनि
लगनशीलता, स्व-सहयोग र सहकार्यमार्फ त अगाडि बढाउन सकिन्छ । अहिले नेपालको संविधानले प्रत्याभतू गरे को समावेशिताले नेपाली
महिला वर्गलाई नेततृ ्व र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरे कोले यो विषय थप सान्दर्भिक भएको छ । नेपालमा फै लिएको बचत तथा ऋण सहकारी
ससं ्थाहरुको व्यापकताले हाल साना बचत जम्मा गरी साना निजी स्रोतको उपयोग गरी आयस्तर वृद्धि गर्ने वातावरण बनेको अवस्था छ ।
त्यस्तै, हाम्रा सामाजिक मलू ्य र मान्यताले पनि समुदाय परिचालनलाई सहज बनाउने गर्छन् ।
समुदायमा आधारित परियोजनाहरुमा राज्यको प्रत्यक्ष नियन्त्रणले भने यिनको फै लावटमा नकारात्मक असर पर्ने गर्छ । तसर्थ, यसतर्फ
संघीय र प्रादेशिक सरकारले विशेष ध्यान दिनपु र्ने हुन्छ । त्यस्तै, सामुदायिक परियोजनाहरुले गरे का कार्यहरुको अनगु मनको कार्यलाई
पनि सरकारी सयं न्त्रले गर्ने विषयलाई नियन्त्रित गरिनपु र्छ किनभने यसले स्थानीय समुदायको सशक्तिकरणमा व्यवधान सिर्जना गर्छ । दह्रो
समुदाय विकासका लागि राष्ट्रियस्तरको नेततृ ्वको पर्णू समर्थन पनि उत्तिकै आवश्यक रहन्छ । समुदायले संचालन गरे का परियोजनाहरुको
नेततृ ्वका गतिविधिबारे बुझ्न विशेष परीक्षण भने आवश्यक रहन्छ ।
Twitter: @pradyumna7

दोहोरो सदस्यता लिएका सहकारी ससं ्थाका सदस्यहरूलाई भरतपुर 
महानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, सहकारी तथा रोजगार प्रवर्द्धन
शाखाको सच
ू ना
सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ३२ को उपदफा (१) मा कुनै व्यक्ति एक स्थानीय तहको एकै प्रकृतिका
एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य हुन नपाउने र ऐन प्रारम्भ हुनअ
ु घि त्यसरी एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य रहेको
भए तीन वर्षभित्र कुनै एक संस्थाको मात्र सदस्यता कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था भएको बेहोरा विदितै छ ।
सहकारी ऐन, २०७४ मिति २०७४ साल कात्तिक १ गतेदखि
े जारी भएकाले कसैले एकै स्थानीय तहभित्र
कार्यसञ्चालन गरिरहेका एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी सहकारी ससं ्थाहरूको सदस्यता लिनभु एको भए २०७७
साल असोज मसान्तभित्रै आफूले छनौट गरे को कुनै एकमात्र सहकारी संस्थाको सदस्यता कायम राखी अन्य सहकारी
संस्था वा संस्थाहरूको सदस्यता अन्त्य गर्नुहुन अनरु ोध छ । सहकारी संस्थाहरूले पनि आफ्ना सदस्यहरूलाई
अवगत गराएर तदनसु ार गर्ने, गराउने व्यवस्था मिलाउनु हुन सचि
ू त गरिन्छ । अन्यथा काननु बमोजिम कारबाई
गरिने बेहोरासमेत जानकारी गराइन्छ ।
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;xsf/L ;+:yfdf sf]if Joj:yfkg

  उपेन्द्रबहादुर ढुंगाना
प्राचार्य
सहकारी प्रशिक्षण तथा अनसु न्धान के न्द्र

!=

kl/ro
Joj;fo ;~rfngsf] nflu ljlQo >f]tsf] clws dxTj /xG5 . ;xsf/L ;+:yf ;~rfngsf nflu s'g s'g >f]taf6
/sd k|fKt x'G5 < k|fKt /sdx?nfO{ ;+:yfn] s] s:tf sfo{x?df kl/rfng ub{5 < /sd kl/rfngaf6 ;+:yfn] jflif{s ?kdf
u/]sf] cfDbfgLnfO{ s;/L / s'g k|of]hgsf nflu vr{ ug'{kb{5 eGg] ;DaGwdf ul/Psf] Joj:yfnfO{ ;xsf/L sf]if Joj:yfkg
elgG5 . k|:t"t n]vdf ;xsf/L P]g @)&$ / ;xsf/L lgodfjnL @)&% df ePsf] ;xsf/L ;+:yf - ;xsf/L ;+:yf, ;xsf/L
;+3 tyf ;xsf/L a}+s ;d]t_ sf sf]ifx?sf] cfaZostf, To;sf] dxTj / pkof]usf] ljlw ;Gbe{df rrf{ ul/G5 .
@=

;xsf/Ldf sf]if Joj:yfkgM
;xsf/L gfkmfnfO{ uf}0f tyf ;xh, ;:tf] / u'0f:t/Lo ;]jfnfO{ k|fyldstf lbg] Joj;fo xf] . Gffkmf Jofkf/Lx? (Investors)
n] vf]Hb5g\, ;xsf/L ;b:ox?sf] lgoGq0fdf ;b:o lxtdf sfd ug]{ cfly{s ;fdflhs :j?ksf] Joj;fo ePsfn] ;b:ox?n]
Joj;fo wfGg k'Ug]u/L ;]jfsf] d"No :jo+ lgwf{/0f ub{5g\ . ;]jf ljqmLaf6 k|fKt cfonfO{ sfg"g cg';f/sf] ;+:yfut bfloTjx?
r'Stf u/L af+sL /xg] /sd pjf/ (Surplus), h;nfO{ z'4 art klg elgG5, nfO{ ljBdfg sfg"g tyf ;+:yfsf] ljlgod cg';f/
;b:ox?nfO{ k|ltkmn ljt/0f ug{ tyf ;+:yfsf] ;+/If0f / ljsf;sf nflu ljleGg sf]ifx?df afF8kmfF8 u/L sf]ifx?sf] pb]Zo
cg';f/ vr{ ub{5g\ .
;xsf/L P]g @)&$ sf] bkmf -^&_ cg';f/ ;xsf/L ;+:yfx?n] ;+:yfdf k|fKt x'g] b]xfocg';f/sf] /sd Ps sf]ifv8f u/L
hDdf ug'{kb{5 .
-s_ cfkm\gf ;b:ox?nfO{ z]o/ ljqmLaf6 k|fKt u/]sf] /sd,
-v_ ;b:ox?af6 artsf] ?kdf k|fKt u/]sf] /sd,
-u_ ;+:yfn] JolSt jf lgsfox?af6 C0fsf] ?kdf k|fKt u/]sf] /sd,
-3_ g]kfn ;/sf/af6 cg'bfgsf] ?kdf k|fKt /sd,
-ª_ lab]zL ;/sf/ jf cGt/f{li6«o ;+3;+:yfx?af6 k|fKt u/]sf] cg'bfg jf ;xfotfsf] /sd,
-r_ Jofj;flos sfo{af6 cfh{g u/]sf] /sd,
-5_ ;b:otf k|a]z z'Ns jfkt k|fKt u/]sf] /sd
sf]if kl/rfng
;+:yfdf k|fKt dfly pNn]lvt /sd cfkm\gf] sfof{no ;~rfng, Joj:yfkg tyf Joj;fo ;~rfng ;DaGwL sfo{ nflu
vr{ ub{5g\ . ;+:yfn] u/]sf] sf/f]af/sf] n]vf bf]xf]/f] n]vf k|0ffnLdf cfwfl/t / sf/f]af/sf] oyfy{ l:ylt :ki6 b]lvg] u/L
tf]lsPsf] n]vfdfgadf]lhd /fVg'kb{5 . ;+:yfn] cfkm\gf] Joj;fo ;~rfng ubf{ u/]sf] s"n cfDbfgL af6 vr{u/L v'b art
sfod /x\of] eg] pSt artnfO{ b]xfosf sf]ifx?df afF8kmFf8 u/L tL sf]ifsf] pb]Zo cg';f/sf] sfo{df vr{ug'{ kb{5 .
l;=g+
!
@
#=
$=


sf]ifsf] gfd
hu]8f sf]if
;xsf/L k|jw{g sf]if
;+/lIft k"FhL lkmtf{ sf]if
z]o/ nfef+z sf]if

k|of]hg
;+:yfut ljsf; tyf pGgog
;xsf/L If]qsf] ljsf; tyf k|j4{g
;b:o sf/f]jf/sf] cg'kftdf k|ltkmn ljt/0f .
;b:o z]o/sf] Ifltk"lt{ pknAw u/fpg .
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%= ;xsf/L lzIff sf]if
;xsf/L lzIff dfkm{t ;xsf/Lsf] k|j4{g ug{ .
^= sd{rf/L af]g; sf]if
sd{rf/LnfO{ sfddf clek|]l/t ug{ .
&= 3f6fk"lt{ sf]if
Joj;flos sf/f]af/af6 x'g] 3f6fsf] k"lt{ ug{ .
*= l:y/Ls/0f sf]if
;+:yfnfO{ ljlQo ;+s6af6 arfpg .
(= ;xsf/L ljsf; sf]if
;d'bfodf ;xsf/Lsf] ljsf; ug{ .
!)= ;fd'bflos ljsf; sf]if
;xsf/Ln] ;d'bfo k|ltsf] ;fdflhs bfloTj k'/f ug{ .
!!= cGo hf]lvd sf]if
tTsfn cfOkg]{ hf]lvdsf] e/y]u ug{ .
oL sf]ifx?sf] pb]Zo / k|of]uaf/] ;+5]kdf rr{f ul/G5 .
-!_ hu]8f sf]if M
;b:ox?n] ;+:yfsf] Joj;flos sfo{af6 cflh{t paf/ dWo] Ps efu cleefHo /xg] lsl;dsf] hu]8f sf]if v8fu/L
cfkm\gf] ;+:yfsf] ljsf; ug{ 5'6\ofpFb5g\ . cljefHosf] dtnj of] sf]ifsf] /sd ;b:ox?nfO{ ljt/0f ul/b}g . ;b:on]
;b:otf Tofu u/]klg lghsf] o;df s'g} xs nfUb}g . hu]8f sf]ifdf /sd hlt a9L x'G5 ;+:yf ljlQo ?kdf Toltg} ;an 5
eGg] a'lemG5 . of] nfut /lxt sf]if xf], o;df /x]sf] /sdsf] pkof]u ubf{ ;+:yfn] s;}nfO{ Jofh,xhf{gf, ;]jf z'Ns,jf cGo
s'g}lsl;dsf] If]ltk"lt{ ltg'{a'emfpg' kb}{g . To;}n] hu]8f sf]ifsf] pkof]uaf6 ;b:ox?n] kfpg] ;]jf :jfefljs ?kdf ;:tf]
x'g]g} eof] . dfgf} s'g} art tyf C0f ;xsf/L ;+:yfsf] hu]8f sf]ifdf ePsf] /sd ;b:ox?nfO{ C0f nufgL of]Uo /sdsf]
@) k|ltzt 5 eg]] p;n] ;b:ox?nfO{ nufgL ug]{ C0fsf] Jofhb/ ;f]xL cg'kftdf sd u/] tfklg ;+:yf gf]S;fgdf hfFb}g .
;+:yfnfO{ ljlQo?kdf dha't agfpg a9LeGbf a9L /sd of] sf]ifdf 5'6\ofpg' ;j{yf /fd|f] dflgG5 .
hu]8f sf]ifdf b]xfoadf]lhdsf /sdx? /flvG5 .
• aflif{s ?kdf jif{sf] v'b jrt -;'4 gfkmf_ /sdsf] 36Ldf @% k|ltzt /sd,
• ;+:yfsf] l:y/ ;DklQ ljqmLaf6 k|fKt /sd -;DklQ ;fdfgsf] lnnfd jf ljqmL ubf{ sfod u/]sf] d"No eGbf j9L
/sd k|fKt ePsf] /sd_,
• s'g} ;+:yf, ;+3 jf lgsfon] k|bfg u/]sf] k"+hLut cg'bfg /sd -rn crn ;DklQ vl/b jf lgdf{0f ug{ k|fKt ePsf]
k"+hLut cg'bfg_,
• ljt/0f u/L af+sL x'g cfPsf] z]o/ nfef+z sf]if, ;+/lIft k"FhL lkmtf{sf]if / sd{rf/L af]g; sf]ifsf] /sd .
• ;b:ox?sf] lg0f{on] cfDbfgL gdfgL hu]8f sf]ifdf /fVg] elg lg0f{o u/]sf /sdx?, h:t} ;b:o ;]jf z'Ns .
hu]8f sf]ifsf] /sd lgDg sfo{sf] nflu pkof]u ug{ ;lsG5 .
• ;+:yfsf] k"hL lgdf{0f / Joj;fodf k|of]u,
• ;+:yfsf] cfGtl/s Ifdtfsf] ljsf; / lj:tf/,
• ;+:yfsf] ef}lts k"jf{wf/ ;[hgf / ljsf;,
• ;+:yfut Joj;flos OsfO{sf] :yfkgf tyf ljsf;,
-@_ ;xsf/L k|aw{g sf]if M
;xsf/L ;+:yfn] v'b art /sddWo] hu]8f sf]ifdf 5'6\ofO{ af+sL /x]sf] /sdnfO{ ;o k|ltzt dflg of] sf]ifdf )=%
k|ltzt /sd jflif{s ?kdf 5'6\ofpg' kb{5 . of] sf]if ;xsf/L x]g]{ ;+3Lo dGqfnodf /xg] Joj:yf ;xsf/L P]gn] u/]sf] 5 .
sf]if :yfkgfsf] d'Vo pb]Zo ;xsf/L Joj;fosf] k|j4{gfTds sfo{sf nflu lbuf] ?kdf /sdsf] Joj:yf ug'{ xf] . ;xsf/L
;+:yfx?sf] of]ubfgsf] cltl/St g]kfn ;/sf/sf] of]ubfg /xg] u/L dGqfnon] ;d]t sf]ifdf hDdf ePsf] /sdsf] cg'kftdf
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jflif{s ah]6df ;dfj]z u/L cfjZos /sd pknAw u/fpg] Joj:yf ul/Psf] 5 . sf]ifsf] ;~rfng Joj:yfsf nflu ;xsf/L
x]g]{ ;+3Lo dGqfnosf dGqLsf] ;+of]hsTjdf /fli6«o ;xsf/L ljsf; af]8{sf] ;x cWoIf, dGqfnosf ;lrj,cy{dGqfnosf
;x ;lrj, ;xsf/L dxf;+3sf cWoIf, s]Gb|Lo art tyf C0f ;xsf/L ;+3sf cWoIf, / /lhi6f/ ePsf] Ps ;ldlt /xg]5 .
;ldltn] cfkm\gf] sfo{ z'?u/]kl5 ;xsf/L ;+3;+:yfx?af6 pSt/sd k|fKt u/L ;xsf/L ;+3x?dfkm{t kl/rfng ug]{5 . sf]ifsf]
/sd dWo] &% k|ltzt ;xsf/L Joj;fosf] k"jf{wf/df / jf+sL /sd Joj;fo k|jw{g, lzIff, tflnd, ahf/ k|jw{g, ;+3;+:yfsf]
cg'udg nufotsf sfo{df vr{ ug'{kg]{ Joj:yf P]gdf ul/Psf] 5 . sf]if ;~rfng ;ldltn] ;+3x?nfO{ /sd pknAw u/fpFbf
b]xfosf] cg'kftdf pknJw u/fpg'kg]{ Joj:yf ;xsf/L lgodfjnL @)&% n] u/]sf] 5 .
• राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घलाई जम्मा स्रोतको तीस प्रतिशतसम्म‚
• के न्द्रीय विषयगत सहकारी सङ्घहरूलाई जम्मा स्रोतको पच्चीस प्रतिशतसम्म‚
• प्रदेश सहकारी सङ्घहरुलाई जम्मा स्रोतको दस प्रतिशतसम्म‚
• प्रदेश विषयगत सङ्घहरूलाई जम्मा स्रोतको दश प्रतिशतसम्म
• जिल्ला सहकारी सङ्घहरूलाई जम्मा स्रोतको पन्ध्र प्रतिशतसम्म‚
• जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्घहरूलाई जम्मा स्रोतको दस प्रतिशतसम्म ।
• के न्द्रीय विषयगत सहकारी सङ्घहरूबीच बाँडफाँड गर्दा सङ्घको सदस्य सङ्ख्या, वार्षिक कारोबार र कोषमा गरे को योगदान
समेतलाई आधार लिइनेछ ।
• कोषबाट रकम उपलब्ध गराउँदा बहुउद्देश्यीय सङ्घलाई समेत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । k|fKt /sdsf] pkof]u dxf;+3n] ;+3x?
dfkm{t / cGo ;+3x?n] k|f/lDes ;+:yfx?nfO{ k|jwf{gfTds sfo{sf nflu /sd pknJw u/fpg' kg]{5 . o;af6 ;xsf/L
If]qsf] ;dfg'kflts ljsf;df of]ubfg k'Ug] b]lvG5 .
#=

सरं क्षित पूज
ँ ी फिर्ता कोष

US Department of Agriculture sf cg';f/ ;xsf/L eg]sf] ;]jf pkof]ustf{x? ldln plgx?s} :jfldTj / lgoGq0fdf
;~rfng ul/g] Joj;fo xf] / o;af6 x'g] nfe ;]jf pkof]usf cg'kftsf cfwf/df cfk'mx? aLr af+8kmf+8 ub{5g\ . (A
cooperative is a user-owned, user-controlled business that distributes benefits on the basis of use). o;sf]

dtnj ;b:ox?n] ;+:yfdf u/]sf] sf/f]jf/sf] cg'kftdf k|ltkmn k|fKt ug'{kb{5 eGg] g} xf] .
;xsf/L ;+:yfsf] Joj;flos s[ofsnfkdf ;+nUg ;b:on]g} ;+:yfsf] ;]jf vl/b jf pkof]u u/L cfDbfgL j9fpg /
Joj;fonfO{ kmi6fpg ;xof]u k'/\ofO/x]sf x'G5g\ . ;+:yfsf] sf/f]jf/ kmi6fpg ;xof]u k'/\ofpg] oL ;b:ox? jf:tljs ?kdf
;+:yfsf] ;+/Ifs x'g\ / To:tf ;b:ox? ;+:yfn] cfh{g u/]sf] art (Surplus) /sdaf6 a9L eGbf a9L k|ltkmn kfpg of]Uo
x'G5g\ . o;df z]o/ k"FhLsf]sf] h:tf] l;ldt nfef+z geO{ sf/f]jf/sf] cg'kftdf cl;ldt k|ltkmn -nfef+z_ lbg'kb{5 eGg]
lgod /f]r8]nLx?n] nufPsf lyP . To;}n] ;b:ox?nfO{ ;+:yf;Fu u/]sf] sf/f]]af/sf] cg'kftdf pgLx?nfO{ nfeflGj u/fpg
of] sf]ifsf] ;[hgf /f]r8]nLx?n]g} u/]sf x'g\ . /f]r8]nLx?n] k|f/Dedf ;~rfngdf NofPsf] ;xsf/L pkef]Stf e08f/af6 x'g]
cfonfO{ z]o/sf] cg'kftdf cl;ldt nfef+z lbg] lgod agfPsf lyP . o;sf] kl/0flt ;b:ox?n] nfef+z k|fKt e} xfNb5 elg
e08f/af6 ;fdfg vl/b gul/lb+bf e08f/ aGbx'g] ca:yfdf k'Uof] / ;b:ox?sf] lrGtgn] pgLx?n] z]o/jfktsf] l;ldt Jofh
/ sf/f]jf/sf] cl;ldt nfef+z k|bfg ubf{ ;b:ox? ;+:yfaf6 ;fdfg lsGg k|f]T;flxt x'G5g\ eGg] tYo kQf nufP . h'g k"FhLnfO{
>dsf] clwgdf /fVg] ;xsf/L bz{gsf] dxTjk"0f{ cf}hf/ ;d]t lyof] . of] sf]ifsf] z'?cft ePaf6 pgLx?sf] pkef]Stf e08f/df
;b:ox?n] ;fdfg vl/b a9fP / ;+:yf c;kmn x'gaf6 aRof] . o;/L pkef]Stf e08f/sf] ;kmntfn] o'/f]ke/ ;xsf/Lsf]
ljljlws/0f Pa+ lj:tf/df ;xof]u k'Uof] .
;xsf/L P]g @)&$ sf] bkmf ^( cg';f/ ;xsf/L ;+:yfn] jflif{s z'4 art/sdaf6 hu]8f sf]ifdf 5'6\ofO{ af+sL
/xg cfPsf] /sdnfO{ ;o k|ltzt dflg of] sf]ifdf slDtdf @% k|ltzt /sd 5'6\ofO{ ;b:ox?nfO{ plgx?n] u/]sf] aflif{s
sf/f]jf/sf] u0fgf u/L nfef+z ljt/0f ug'{kb{5 . ;b:on] nfef+z k|fKt ubf{ sf/f]jf/sf] cg'kftdf ;+:yfleq ;dtf sfod
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x'g]u/L jf j9L sf/f]jf/ ug]{n] j9L / sd sf/f]jf/ ug]{n] sd k|fKt ub{5g\ . sf/f]jf/ gug]{n] k|fKt ub}{gg\ . कुनै आर्थिक वर्षमा
वितरण गरी बाँकी रहेको रकम सोही आर्थिक वर्षको अन्त्यमा जगेडा कोषमा सार्नुपर्नेछ ।
संरक्षित पँजू ी फिर्ता कोषबाट सदस्यलाई रकम ljt/0f ubf{ ;b:osf] jflif{s sf/f]af/sf] cfwf/df ul/g] ePsfn] sf/f]jf/
s] xf] eGg] a'em\g] h?/L 5 .
(क) उत्पादक संस्थामा सदस्यले संस्थालाई बिक्री गरे को उपजको खरिद मलू ्य‚
(ख)	वित्तीय संस्थामा सदस्यले जम्मा गरे को बचत र लिएको ऋण रकममा तिरे को ब्याज,
(ग) उपभोक्ता सम्बन्धी संस्थामा सदस्यले संस्थासँग खरिद गरे को वस्तु वा सेवाको मलू ्य‚
(घ)	श्रमिक सम्बन्धी संस्थामा सदस्यले संस्थाबाट प्राप्त गरे को ज्याला‚
(ङ)	बहुउद्देश्यीय संस्थामा खण्ड (क)‚ (ख), (ग) र (घ) मा उल्लिखित आधार ।
• उत्पादक संस्थाले सदस्यलाई आवश्यक सामग्री बिक्री गरे कोमा त्यस्तो कारोबारलाई समेत गणना गर्न सकिनेछ ।
• ऋणको भाखा नघाएको सदस्यलाई त्यस्तो ऋणमा तिरे को ब्याजको आधारमा संरक्षित पँजू ी फिर्ता दिइनेछैन ।
• कोषको रकम वितरण गर्न बचत रकमको लागि चालीस प्रतिशत र ऋणमा तिरे को ब्याज रकमको लागि साठी प्रतिशत भार दिई
गणना गरिनेछ ।
;+/lIft k"FhL lkmtf{sf]ifsf] /sd ljt/0f tl/sf M
;"q
;b:on] ;+/lIft sf]ifaf6 kfpg] nfef+z Ö ;+/lIft k"hLsf]if /sd × ;b:osf]s"n sf/f]jf/
;+:yfsf] hDdf sf/f]jf/ /sd
sf/f]jf/sf] u0fgf s;/L ug]{ <
pTkfbs ;xsf/Ldf
• ;b:osf] sf/f]af/ M ;b:on] jif{ el/df ;+:yfnfO{ j]r]sf] ;fdfg afkt k|fKt u/]sf] d"No +++;+:yfaf6 ;fdfg vl/b ubf{
;+:yfnfO{ lt/]sf] d"No .
• ;+:yfsf] sf/f]jf/ M ;+:yfn] jif{ el/df ;b:ox?;+u vl/b u/]sf] ++ ;b:onfO{ ljqmL u/]sf] ;fdfgsf] s"n d"No ;+:yfsf]
s"n sf/f]jf/ xf] .
;xsf/L lgodfjnL @)&% n] pTkfbs ;+:yfn] ;b:ox?nfO{ s'g} ;fdfg ljqmL u/]sf] eP ;f]af6 ;d]t +;+:yfsf] cfodf ;b:o
vl/bsf] of]ubfg x'g] ePsfn] sf/f]af/df u0fgf ug{ ;lsg] eGg] Joj:yf u/]sf] 5 . h:t} b'Uw pTkfbs ;xsf/L ;+:yfdf
;b:ox?n] kz' cfxf/, cf}iflw d'nf], 3fF;sf] ljp cflb vl/b u/]sf x'g ;Sb5\g\ . ;+:yfn] ;b:osf] sf/f]jf/ u0fgf ubf{
;+:yfsf] ;b:o tkm{sf] ljqmLd"No u0fgf gug]{ eGg] gLlt agfpg] xf] eg] ;+:yfsf] sf/f]af/df klg ;b:o tkm{sf] ljqmLnfO{ klg
u0fgf ug'{x'Fb}g .
pkef]Stf ;xsf/Ldf sf/f]jf/M
• ;b:on] jif{ el/df ;+:yfaf6 slt /sdsf] ;fdfg vl/b u/\of] Tof] ;b:osf] sf/f]jf/ xf]
• ;+:yfn] cfkm\gf ;b:ox?nfO{ jif{ el/df slt /sdsf] ;fdfg ljqmL u/\of] Tof] ;+:yfsf] s"n sf/f]jf/ xf] .
>lds ;xsf/Ldf
• ;b:on] aif{el/df ;+:yfaf6 k|fKt u/]sf] s"n Hofnf /sd ;b:osf] sf/f]jf/ xf] .
• ;+:yfn] jif{el/df ;b:ox?nfO{ e'StfgL u/]sf] Hofnf /sd ;+:yfsf] s"n sf/f]jf/ xf] .
ljQLo sf/f]jf/ ug]{ ;xsf/Ldf
• ;b:osf] sf/f]jf/ M ;b:on] jrtdf kfPsf] hDdf Jofh /sd + +C0fdf lt/]sf] Jofh /sd .
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•
•

;+:yfsf] sf/f]jf/ M ;+:yfn] ;b:ox?sf] jrtdf lt/]sf] hDdf Jofh + +C0fdf lnPsf] hDdf Jofh /sd .
;xsf/L lgodfjnLdf ePsf] Joj:yf cg';f/ ;+/lIft k"FhL lkmtf{ sf]ifdf /x]sf] /sdnfO{ C0f tkm{sf] sf/f]jf/sf nflu
^) k|ltzt / jrt tkm{sf] sf/f]jf/sf nflu $) k|ltzt 5'6[\ofO{ cnu cnu lx;fa ug'{kb{5 .
-s_ art sf/f]jf/ tkm{sf]M
;+/lIft k"FhL lkmtf{ sf]ifsf] /sd-$)%)
× ;b:on] artdf k|fKt u/]sf] s"n Jofh /sd
;+:yfsf] ;b:o tkm{sf] s"n Jofh vr{
-v_ C0f sf/f]jf/ tkm{sf] M
;+/lIft k"FhL lkmtf{ sf]ifsf] /sd -^)%_ × ;b:on] ;+:yfnfO{ e'StfgL u/]sf]] C0fsf] s"n Jofh /sd
;+:yfsf] ;b:o tkm{sf] s"n Jofh cfDbfgL

-$_ cGo sf]ifx?
सहकारी ससं ्थाको कुनै वर्षको खदु बचतको रकमबाट कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत रकम जगेडा कोषमा जम्मा गरी बाँकी रहेको
रकमलाई शत प्रतिशत मानी सोबाट कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत रकम संरक्षित पँजू ी फिर्ता कोष र शनू ्य दशमलव पाँच प्रतिशतले हुन आउने
रकम सहकारी प्रवर्द्धन कोषमा छुट्ट्याएर बाँकी रहेको रकमलाई शतप्रतिशत मानी देहायबमोजिमका कोषहरूमा कम्तीमा पाँच प्रतिशत
रकमको दरले छुट्याई वितरण गर्नुपर्नेछ :–
(क) सहकारी शिक्षा कोष,
(ख) शेयर लाभांश कोष,
(ग) कर्मचारी बोनस कोष,
(घ) सहकारी विकास कोष,
(ङ)	घाटापर्ति
ू कोष,
(च) सामुदायिक विकास कोष,
(छ) साधारण सभाले स्वीकृ त गरे को स्थिरीकरण कोष
(ज) अन्य जोखिम व्यवस्थापन कोष।
-s_ z]o/ nfef+z sf]ifM
;xsf/Lsf] l;4fGt cg';f/ ;b:otfsf] ;t{ :j?k r'Stf u/]sf] k"FhLdf ;b:ox?n] s'g} Ifltk"lt{ kfpg] eP ;fdfGotof
;Lldt dfqfdf kfpFb5g\ . z]o/ vl/b nfef+zsf] nflu eGbf ;b:otf jf ckgTjsf] nflu xf] eGg] a'lemG5 . ;+:yfn] hf/L
u/]sf] slDtdf Ps c+z z]o/ vl/b u/]kl5 dfq ;b:o aGg ;lsG5 . ;b:ox?n] ;+:yfsf] k"+hL lgdf{0fsf] nflu c? a9L z]o/
klg vl/b u/]sf x'G5g\ . z]o/ /sd ;+:yfsf] Joj;flos nufgLsf] dxTjk"0f{ >f]t xf] . cem pTkfbg, pkef]Stf tyf >lds
/ ax'pb]ZoLo ;xsf/L ;+:yfn] ;~rfng ug]{ Joj;fosf]nflu ;+:yfut k"FhL ckof{Kt x'Fbf z]o/ /sdg} h'6fpg' kb{5 . t;y{
;b:on] z]o/df u/]sf] nufgLsf] k|ltkmn lbg of] sf]if v8f ul/Psf] xf] . ;xsf/L P]g @)$* n] z]o/sf] If]ltk"lt{ jfkt kGb|
k|ltzt nfef+zsf] ;Ldf tf]lsPsf]df ;xsf/L P]g @)&$ n] aflif{sc7f/ k|ltzt ;Dd pknAw u/fpg ;lsg] Joj:yf u/]sf]
5 . of] sf]ifdf /x]sf] /sdaf6 aflif{s c7f/ k|ltzt eGbf a9L kfpg] ca:yf eP tfklg ;b:onfO{ pknAw gu/fO{ hu]8f sf]ifdf
hDdf ug'{kg]{ Joj:yf u/]sf] 5 . ;b:on] z]o/ nfef+z k|fKt ubf{ nufgLsf] cg'kftdf ;b:ox?aLr ;dtf sfod x'g]u/L lgDg
cg';f/ ljt/0f ug'{ kb{5 .
z]o/ nfef+z /sd = z]o/ nfef+z sf]ifsf] /sd × ;b:osf] z]o/ k"hL
			
		
hDdf z]o/ k"+hL
• s'g} ;b:osf] z]o/ /sd ! jif{ eGbf sd /x]sf] b]lvPdf hlt cjwLsf] 5 Toltg} cjwLsf] lx;fj u/L lbg'kb{5 .
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-v_ ;xsf/L lzIff sf]ifM
;xsf/L ;++:yfsf ;b:o, sd{rf/L, kbflwsf/Lx?nfO{ lzIff, tflnd, ;"rgf ;DaGwL sfo{qmd u/L ;b:o ;zlSts/0f,
If]dtf ljsf; nufotsf sfo{ug'{ ;xsf/Lsf] kfFrf} l;4fGt xf] . o; l;4fGt cg';f/ sfo{ ug{sf nflu ;+:yfn] u/]sf] cfh{gaf6
s]xL /sd ljlgof]hg u/L vr{ ug]{u/L of] sf]ifsf] :yfkgf ul/Psf] xf] . ;+:yfn] of] sf]ifsf] /sd aflif{s sfo{qmd agfO{
;b:osf] :jLs[ltdf vr{ ug'{kb{5 . lxhf] cfh sf]ifsf] /sd vr{ gug]{ t/ ;f]em} vr{ b]vfO{ vr{ ug]{ k|a[lQ a9]sf] 5 .
o;af6 ;+:yfsf] cfodf sdL cfO{ hu]8f nufotsf sf]ifx?df ;f]emf] c;/ kb{5 . of] sf]if jif]{gL ;l~rt ub}{ kof{Kt ePkl5
sfo{qmd ug{ ;lsG5 .
-u_ sd{rf/L jf]g; sf]ifM
sd{rf/Lx?sf] klg ;+:yfsf] cfo cfh{gdf dxTjk"0f{ e"ldsf /x]sf] x'G5 . ;+:yfsf sd{rf/Lx?nfO{ sfd k|lt clek|]l/t
gug]{ xf] eg] ;+:yfsf] Joj;fo kmi6fpg ;Sb}g . To;}n] sd{rf/Lx?nfO{ sdfPsf] ;dodf s]lx /sd 5'6\ofO{ af]g; ljt/0f
ug]{u/L of] sf]ifsf] :yfkgf ul/Psf] xf] . of] sf]ifsf] /sdaf6 aif]{gL sd{rf/Lx?nfO{ j9Ldf # dlxgf j/fj/sf] af]g; ljt/0f
ug{'kb{5 / To;/L ljt/0f u/]kl5 jf+sL x'g cfpg] /sd hu]8f sf]ifdf ;fg'{kb{5 .
-3_ l:y/Ls/0f sf]ifM
art tyf C0f ljifout ;+:yfnfO{ ;Defljt hf]lvdaf6 tTsfn ;+/If0f ug{ art tyf C0fsf] sf/f]jf/ ug]{ ;+:yfx?
ldnL of] sf]if v8f ug{;Sg] Joj:yf ;xsf/L P]g tyf lgodfjnLdf pNn]v ul/Psf] 5 . of] sf]if art tyf C0f ljifout
s]Gb|Lo ;+3df /xG5 . sf]ifdf ;xsf/L ;+:yfx?sf] P]lR5s ;xeflutf /xG5 .
sf]ifsf] /sd b]xfoadf]lhdsf] pb]Zodf pkof]u ug{ ;lsg]5 .
• ;xefuL ;+:yfsf] t/ntf sfod /fVg / ;d:ofu|:t ;xsf/Lsf] arfpsf\ nflu ;fkl6 lbg,
• ;xefuL ;+:yf ;d:ofu|:t e} Joj:yfkg ;ldlt u7g ug'{kbf{sf] vr{ Joxf]g{ tyf ;f] sf] ;~rfng ug]{u/L dxf;+3n] lhDdf
lnPdf ;f] ;+:yfsf] bfloTj eStfgL nufot k'gM ;~rfndf pkof]u ug{,
• l:y/Ls/0f sf]if ;~rfns ;ldltsf] vr{ Joxf]g{,
• sf]ifdf ;xsf/L ;+:yfsf] cltl/St /fli6«o ;xsf/L dxf;+3, /fli6«o ;xsf/L ljsf; af]8{, /fli6«o ;xsf/L a}+s,cGt/
/fli6«o ;xsf/L ;+3, g]kfn ;/sf/sf lgsfox?sf] of]ubfg /xg;Sg] 5 .
• sf]if ;~rfngsf nflu ;xsf/L x]g]{ ;+3Lo dGqfno, cy{ dGqfno, /fli6o ;xsf/L dxf;+3, /fli6«o ;xsf/L ljsf;
af]8{,g]kfn art tyf C0f s]Gb|Lo ;xsf/L ;+3= , /fli6«o ;xsf/L a}+s, g]kfn /fi6« a}+s, ;xsf/L ljefusf] k|ltlglw ePsf]
Ps ;~rfns ;ldlt /xg]5 .
-ª_ 3f6f k"lt{ sf]ifM
;+:yfsf] Joj;flos sf/f]jf/jf6 x'g] ;Defljt 3f6fsf] e/y]usf nflu of] sf]ifsf] Joj:yf ul/Psf] xf] . o; sf]ifsf]
/sd ;l~rt ub}{nfg ;lsG5 . o;nfO{ ;+:yfut k"FhLsf] ?kdf u0fgf ug]{ Joj:yf lgodfjnLn] u/]sf] 5 .
-r_ ;xsf/L ljsf; sf]ifM
;xsf/L k|lt ;sf/fTds efjgfsf] ljsf; u/fpg / ;xsf/Lx? k|lt:kwL{ xf]Ogg\ cfk;L ;xof]uL lgsfox? x'g\ eGg]
dfGotfsf ;fy ;d'bfodf :yfkgf ePsf t/ ?U0f cj:yfdf /x]sf ;xsf/Lx?nfO{ ljlQo ef}lts ?kdf ;xof]u k'/\ofO{ ;xsf/L
cfGbf]ngnfO{ 6]jf k'/\ofpg of] sf]ifsf] d'Vo pb]]Zo xf] . ;+:yfn] aflif{s sfo{qmddf ;dfj]z u/L ;b:ox?sf] :jLs[ltdf o;sf]
pkof]u ug'{kb{5 . of] sf]if aif]{lg ;l~rt ub}{ nfg ;lsG5 .
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-5_ सामुदायिक विकास कोष:
;xsf/L ;+:yfx?n] ;xsf/Lsf] ;ftf} l;4fGt kl/kfngf ug]{qmddf ;fd'bflos rf;f]sf] ljifox?nfO{ oyfzSo ;Daf]wg
ug'{kb{5 . To;}n] ;d'bfodf ug'{kg]{ sfo{x? ug{sf nflu /sdsf] hf]xf] xf]; elg of] sf]ifsf] :yfkgf ul/Psf] xf] . ;d'bfodf ug]{
sfo{x? ;b:o tyf u}x| ;b:o b'j}sf] lxtdf xf]; eGg] s'/fdf ;xsf/L ;+:yfn] Wofg k'/\ofpg' kb{5 . ;d'bfodf ul/g] sfo{x?
vf;u/L a[Iff /f]kg,:jf:Yo lzlj/x?, kfl6kf}jf, wd{zfnf, ljBfno ejg lgdf{0f cflb h:tf sfo{x? ug]{ k|rng a9L b]lvG5 .
o;af6 ;d'bfon] ;xsf/L ;+:yfk|lt ;sf/fTds b[li6sf]0f /fVb5g\ / ;+:yfdf ;b:o ;+Vof a9\g ;d]t of]ubfg k'Ub5 .
-h_ cGo hf]lvd sf]ifM
;+:yfnfO{ dfgjLo q'6Laf6 jf k|fs[lts ljklQsf] ca:yfaf6 x'g] If]tL jf gf]S;fgLsf] kl/k"lt{sf nflu of] sf]ifsf]
Joj:yf ul/Psf] xf] . of] sf]ifsf] /sd klg aif]{gL ;l~rt ub}{ nfg'kb{5 .
o;/L dfly pNn]v ePadf]lhd ;xsf/L ;+:yfx?n] cfh{g u/]sf] v'b art /sd ;+:yfsf ;b:ox?nfO{ k"FhL nufgL
jfktsf] If]ltk"lt{sf] ?kdf —z]o/ nfef+z, ;+:yf;u sf/f]jf/ u/]sf] cfwf/df k|ltkmn lbg —;+/lIft k"FhLlkmtf{sf]if nfef+z /
sd{rf/Lx?nfO{ af]g; pknAw u/fpgsf nflu —sd{rf/L af]g; sf]ifdf afF8kmfF8 ul/G5 . ;+:yfn] ;fwf/0f ;efaf6 jflif{s
n]vf k/LIf0f tyf nfef+z Pa+ af]g; ljt/0f of]hgf kfl/t u/]kl5 clgjfo{ ?kdf oL sf]ifsf] /sd ljt/0f ug{kb{5 . ;b:osf]
d~h'/L ljgf /sd ljt/0f gug]{ sfo{ ug'{ x'Fb}g . olb ;b:osf] d~h'/L ePdf oL sf]ifsf] /sdnfO{ ljt/0f gu/L ;+:yfut k"FhL
a9fpg] sfo{ -hu]8f sf]ifdf /fVg_ ug{ ;lsG5 . ut cfly{s jif{sf] nfef+z ljt/0f sfo{ rfn' cfly{s jif{sf] cGtdf ;DkGg
u/L vr{ gePsf /sdx?nfO{ hu]8f sf]ifdf ;f/]/ oL sf]ifx?nfO{ ;'Godf n}hfg' kb{5 . ljt/0f gu/L ;l~rt u/]df o;sf]
pkof]u cGo jf eflj ;b:on] ug]{ / cfo cfh{gdf ;+nUg ;b:o dsf{df kb{5g\ .
oL afx]s ;xsf/L lzIff sf]if, ;xsf/L ljsf; sf]if, ;fd'bflos ljsf; sf]ifsf /sdx? ;fwf/0f ;efsf] :jLs[lt
cg';f/ ;~rfns ;ldltn] sfo{qmd agfO{ vr{ ub}{ hfg' kb{5 / vr{ gePsf /sdx? tt\ sf]ifdf ;l~rt ub}{ n}hfg' kb{5 .
;xsf/L k|j4{g sf]if / l:y/Ls/0f sf]ifsf] /sd sf]if ;~rfng ;ldltn] dfu u/]kl5 vr{n]lv x:tfGt/0f ug'{kb{5 .] 3f6f
k"lt{sf]if, cGo hf]lvd Joj:yfkg sf]ifsf /sdx? tt\ pb]Zo cg';f/ kl/k"lt{ ug]{u/L ;l~rt ub}{ n}hfg' kb{5 . ;xsf/L
;+:yfx?df oL sf]ifsf] Joj:yfkg ug'{ eg]sf] ;+:yfn] ;b:on] k|fKt ug]{ k|ltkmndf sld gcfcf]; eGg] / lskmfolt ?kdf
cfh{g u/]sf] /sdaf6} tt\ sfo{df vr{ug]{ kl/kfl6 a;fpgsf nflu xf] . cGoyf ;f]em} vr{n]Vg] kl/kfl6n] ;+:yfsf] jflif{s
cfodf sdL cfO{ ;b:on] k|ltkmn gkfpg] jf sd kfpg] tyf ;+:yfsf] cleefHo sf]ifdf klg /sd ljefhg sd x'g] jf
x'+b} gx'g] cj:yf cfpFb5 . cGtdf ;xsf/Ln] lskmfolt vr{u/L art ug{ l;sfpg] ePsfn] sf]ifdf /x]sf] /sdsf] oyf]lrt
;b'kof]u ug{ / b]vfl;sL ?kdf vr{sf] lbuf] aGbf]a:t gu/L ;f]em} vr{n]Vg] kl/kfl6nfO{ lg?T;flxt ug'{kb{5 .
;Gbe{ ;fdfu|Lx?
;xsf/L P]g, @)&$
lgodfjnL, @)&%
;xsfl/tf, k|sfzs >L ;xsf/L ljefu, @)&#
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सहकारी ससं ्था गठन र सञ्चालन - एक चर्चा

  सुरेन्द्रराज पौडेल
उप रजिष्ट्रार, सहकारी विभाग

विषय प्रवेश
सामान्य बोलीचालीको भाषमा मिलिजुली रहने, बस्ने, कार्य गर्ने जस्ता कृ याकलापलाई सहकारिता भनिन्छ । शब्दकोषमा हेर्दा
सहकारिता एउटा भावना हो जहाँ धेरै व्यक्ति मिलेर एउटै प्रयोजनको लागि काम गरिएको हुन्छ । अझ अगाडि गएर बुझ्दा सहकारितामा
व्यवसायीक विधि र सिपको प्रयोग हुने भएकाले People in business for themselves भनिएको हो, जहाँ स्वावलम्बन र सामुहिक
जवाफदेहिता पनि संगसंगै रहेको हुन्छ । सायद यही भएर होला सहकारिकतामा श्रमको मलू ्य पँजू ीको भन्दा बढी रहेको मानिन्छ ।
सहकारितालाई अगाडि बढाउने एजेन्सीको रुपमा प्राकृ ति व्यक्ति वा ससं ्थाहरू रहेका हुन्छन् । सहकारीमा व्यक्तिको ज्ञान (knowledge)
को साथमा विवेक (wisdom) पनि संगसगै लगानी भएको हुन्छ । अर्को शब्दमा भन्दा सहकारिमा प्रयोग हुने ज्ञान र विवेक भनेका
सहकारीका मलू ्य,मान्यता र सिद्यान्तहरु हुन् र यिनको अक्षरस पालना गर्नु सके मा सहकारीमा सहकारीता सदैव अक्षुण रहने छ । तसर्थ
सदस्यहरूको लोकतान्त्रिक नियन्त्रण प्रणालीमा आधारित सदस्य के न्द्रित व्यवसाय नै सहकारी हो ।
गठन

वैचारिकरुपमा प्रष्टता भएर पनि व्यवहारमा प्रशस्त विचलन भएको क्षेत्र हो सहकारी । सहकारी राजनीतिबाट तटस्थ हुनु पर्दछ ।
सहकारी संस्थाको शेयर किन्नु भनेको कम्पनी वा कुनै बैंकको शेयर किनेजस्तो होइन । यसका सदस्यहरूले सहकारीलाई बचत बैंकको
रुपमा नसम्झेर सक्रीय रुपमा आफु हरूले नै सञ्चालकीय जिम्मा लिने गरी ससं ्था दर्ता गर्नुपर्दछ । दर्ता सहकारी ससं ्थाको विजारोपणको
प्रथम खटु ् किलो हो । हुनत संस्था दर्ता गर्नुभन्दा अगाडि नै स्वेच्छिक सदस्य बन्न चाहानेहरूविचमा धेरै चरणमा भेटघाट,छलफल तथा
अन्तरक्रिया भैसके को हुन्छ । त्यहाँ सहकारीका मलू ्य मान्यता र सिद्यान्तहरूको वारे मा पनि विचारविमर्श भएको हुनु पर्दछ । यसको
अर्थ ससं ्था गठन गर्नेभन्ने कुरो चल्दै गर्दा पर्वू -सदस्य कक्षा सञ्चालन गर्नु अनिवार्य हुन्छ । यसले सही अर्थमा सहकारी सदस्यहरूलाई
सहकारिताको मर्म बुझ्न सघाउ परु य् ाउंछ । पर्वू -शिक्षाले सहकारी भनेको अन्य कम्पनि तथा गैह्रसरकारी संस्थाभन्दा फरक साझा बन्धनमा
आधारित स्वनियन्त्रित स्वावलम्बी व्यवसाय हो भन्ने कुरा सदस्यहरूले बुझ्न सके भने संस्था सहजरुपमा सञ्चालन हुन सक्छ र पर्वू शिक्षाको औचित्य पनि स्थापित हुन्छ ।
सहकारी संस्था गठन अनी दर्ता गर्दा कस्तो प्रकारको सहकारी संस्था गठन गर्ने भन्नेमा पनि पहिल्यै विचार गर्नुपर्दछ । मुख्यरुपमा
सहकारी ससं ्थालाई ३ समहू का वर्गिकरण गर्ने गरिन्छ- उत्पादनमल
ू क,उपभोक्ता र श्रमिक । एकल उद्येश्यका आधारमा उत्पादक ससं ्था,
उपभोक्ता संस्था र श्रमिक संस्था गरे र ३ भागमा बर्गिकरण गरे पनि उत्पादन, उपभोग र शीप वा श्रमको विशेषता एवं स्व-रोजगारीका सेवा
समेत सञ्चालन गर्नेगरी बहुउद्येशीय संस्था समेत गठन गर्न सकिन्छ ।
पर्वू -सहकारी शिक्षा र सहकारीको किसिमको वारे मा निर्क्योल गरे पछि ससं ्थाको विनियमको बारे मा पनि छलफल गर्नुपर्दछ ।
विनियमको साथमा व्यावसायीक योजनाको बारे मा पनि टुङ्गोमा पगु ्नु उपयुक्त हुनेछ । विनियम सहकारी संस्थाको विधान त हो नै यसको
अलावा यसमा सदस्यहरूको आकाङ्क्षाको झल्को समेत दिनेगरी बडापत्रको रूपमा तयार गरिएको हुनपु र्दछ । संस्थाको विनियममा
सहकारी दर्शन र सश
ु ासनका मानकहरू झल्किने हुनु पर्दछ अनि दर्तागर्ने अधिकारीले पनि विनियममा सदस्य के न्द्रीयताको मर्म समेटिएको
छ छै न हेर्ने र नभएमा सो समावेश गर्न लगाएर मात्र दर्ता गर्नु पर्दछ । निचोडमा भन्दा सहकारी संस्थाको कारोवारले सदस्यहरूलाई कुनै न
कुनै रुपमा छुनपु र्दछ र सहकारी ससं ्था सेवा उपयोगकर्ताहरूको ससं ्था हुनपु र्दछ ।
कानूनी व्यवस्था
मुलुको शासकीय स्वरुप एकात्मकताबाट सघं ीयतातर्फ रुपान्तरित भएपछि सहकारी ससं ्थाहरूको नियमनको क्षेत्राधिकार पनि ३ तहमा
विभाजन भएको छ । नेपालको संविधानको अनसु चू ी ५, ६ र ८ मा क्रमश संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका एकल अधिकार सचि
ू को व्यवस्था
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गरिएको छ । उल्लेखित अनसु चि
ू हरूमा सहकारीसंग सम्बन्धित दर्ता,खारे जी, नियमन लगायत नीति नियम देखि समग्र पक्षहरूको वारे मा
तत् तत् निकायको कार्यबिस्तृतिकरणमा उल्लेख गरिएको छ ।
दर्ता, अनुमति,खारे जी र विघटन समेतका सहकारी नियामक निकायहरूमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारको सीमाङ्कन
गर्दा स्थानीय तहसम्म कार्यक्षेत्र भएका सहकारी सघं ससं ्थाहरूको नियामक निकाय स्थानीय तह, एक स्थानीय तहभन्दा बढी प्रदेशसम्म
कार्यक्षेत्र भएकाको हकमा प्रदेश सरकार र एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भउका संघस्स्थाको नियामक निकाय संघीय सरकार हुनेगरी
कार्यक्षेत्र विभाजन गरिएको छ । मौजदु ा सहकारी ऐन,२०७४ र सहकारी नियमावली,२०७५ले गरे को संयुक्त अनगु मनको व्यवस्था र वार्षिक
५० करोडभन्दा बढी वित्तीय दायित्व भएका सहकारी संस्थाहरूको सघन अनगु मन सहकारी विभागले गर्नसक्ने वेहोरालाई समेत यहाँ
स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालको संविधानको धारा ५७ (४) मा स्थानीय तहको अधिकार अनसु चू ी ८ मा उल्लेखित विषयमा निहित रहनेछ र त्यस्तो
अधिकारको प्रयोग यो संविधान र गाँउ सभा वा नगर सभाले बनाएको काननू बमोजिम हुनेछ भन्ने वेहोरा उल्लेख भएको छ भने धारा
५७(५) मा संघ,प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार अनसु चू ी ९ मा उल्लेखित विषयमा निहित रहनेछ र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो
सवि
ं धान र सघं ीय काननू , प्रदेश काननू , गाँउ सभा वा नगर सभाले बनाएको काननू बमोजिम हुनेछ भन्ने वेहोरा उल्लेख भएकाले सहकारी
संबन्धी काननू बनाउंदा वा सो संबन्धी अधिकार प्रयोग गर्दा यही काननू ी व्यवस्था आकर्षित हुने देखिन्छ ।
त्यसैगरी "यस ऐनमा अन्यत्र जनु सक
ु ै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश र स्थानीय तहको काननू नबनेसम्म स्थानीय तहसम्म कार्यक्षेत्र
भएका सहकारी संस्थाको दर्ता तथा नियमनका सम्पूर्ण कार्यहरू सम्बन्धित स्थानीय तहबाट र एक स्थानीय तहभन्दा बढी प्रदेशसम्मको
कार्यक्षेत्र भएका सहकारी ससं ्थाको दर्ता तथा नियमनका सम्पूर्ण कार्षहरू प्रदेश सरकारले गाउँ वा नगर सभा वा प्रदेश सभाद्वारा निर्णय गरी
यसै ऐन बमोजिम सम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ" भन्न् वेहोरा सहकारी ऐन,२०७४ को दफा १५० मा उल्लेख भएकाले दर्ता,
नियमन लगायतका काम सहकारी ऐन,२०७४ बमोजिम गर्न सक्नेछन् । तर स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारले आ-आफ्नो काननू बनाउदा
संबिधानको धारा ५७(६) लाई सदैव ख्याल गरिरहनु पर्दछ किनभने सो धारामा लेखिएको छ "उपधारा (३) वा (५) बमोजिम प्रदेश सभा,
गाँउ सभा वा नगर सभाले काननू बनाउँदा सघं ीय काननू सगं नबाझिने गरी बनाउनपु र्नेछ र प्रदेश सभा, गाँउ सभा वा नगर सभाले बनाएको
त्यस्तो काननू संघीय काननू संग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ" ।
सञ्चालन र  व्यवस्थापनका आधारहरू
सस्थालाई कुशल रुपमा सञ्चालन गर्नु भनेको एउटा व्यवस्थापकीय कला हो र संस्थागत अनश
ु ासनमा यसको सफलता निर्भर
गर्दछ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले समेत संघीय ऐनलाई सन्दर्भ काननू को रुपमा लिएर दर्ता,नियमन लगायतका कार्यहरू गर्न सक्ने
र आ-आफ्नो काननू तर्जुमा गर्दा संबिधानको धारा ५७(६) सदैव गर्धनमा झुण्डिएको तरवार जस्तो रूपमा रहिरहने भएकाले कुनैपनि
सहकारी ससं ्था सञ्चालन गर्दा तल उल्लेखित के ही बुँदाहरूलाई सान्दर्भिक सामाग्रीको रुपमा लिएमा अन्यथा नहोला । यी आधारको
श्रोत भने सहकारी संबन्धी ऐन, नियमावली, कार्यविधि एवं संस्थाले आन्तरिक नियन्त्रणका लागि जारी गरे का विनियमावलीहरू हुन् । त्यी
आधारहरूलाई बुँदागत रुपमा निम्नानसु ार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
• संस्था सञ्चालनको स्वीकृ ति लिएर (दर्ता संबन्धी सबै काम सके र) मात्र सञ्चालन गर्ने,
• ससं ्था सहकारी ऐन,२०७४ को दफा १८ वा स्थानीय वा प्रादेशिक काननू ले तोके बमोजिमको कार्यक्षेत्र भित्र रही सञ्चालन गर्ने,
• आफ्नो सस्थाले उत्पादन गरे को वस्तु र सेवाको ब्राण्डप्रति सदैव चनाखो रहने,
• संस्था सञ्चालन गर्दा सहकारीको मलू ्य, मान्यता र सिद्यान्तलाई पालना गर्ने गराउने कुरामा सदैव चनाखो रहने,
• सदस्य र संस्थाले सञ्चालन गरे को व्यवसायको हित प्रबर्द्धन र वजारिकरणमा सदैव लागिरहने,
• सदस्यलाई समय सापेक्ष शिक्षा,तालीम प्रदान गर्ने तथा ससं ्थामा सश
ु ासन प्रवर्द्धन गर्ने कुरामा सदैव क्रियाशील रहने,
• संस्थाले गर्ने उत्पादन तथा सेवाको मापदण्ड निर्धारण गर्ने, संपर्णू गणु स्तर व्यवस्थापनमा ध्यान दिने, आर्थिक स्थायित्व र जोखिम
व्यवस्थापन संबन्धी काममा विशेष सजगता अपनाउने
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• आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागू गर्ने । विभिन्न विनियम तथा संस्था सञ्चालन संबन्धी आन्तरिक कार्यविधीहरु बनाई साधारण
सभाबाट पारित गराई आवस्यकतानसु ार नियामक निकायबाट स्वीकृ ति लिई लागू गर्ने/गराउने,
• संस्थाको व्यावसायीक प्रवर्द्धन र विकासको क्षेत्रमा निरन्तर लागिरहने,
• आफ्नो ससं ्थालाई अबउपरान्त विषयगतरुपमा उत्पादक वा उपभोक्ता (वित्तीय समेत) वा श्रमिक अथवा एकभन्दा बढी उद्येश्य रहेको
बहुउद्धेशीय संस्थाको रुपम (किसिम) रहने गरी विषयगत क्षेत्रको किटानी एवं रुपान्तरण गरी विषयक्षेत्र निश्चित गर्ने,
• सहकारी ऐनको दफा ३० वा स्थानीय वा प्रादेशिक काननू ले तोके बमोजिमका व्यक्ति र संस्थालाई मात्र सदस्य बनाउने,
• संस्थाको प्रारम्भिक साधारण सभा संस्था दर्ता भएको मितिले ३ महिनाभित्र र वार्षिक साधारण सभा आ.ब. समाप्त भएको मितिले ६
महिनाभित्र सपं न्न गर्ने । विशेष साधारण सभाको हकमा ऐनको दफा ३९(३) वा स्थानीय वा प्रादेशिक काननू ले तोके बमोजिम गर्ने ,
• आफू संलग्न सहकारी संस्थाको कारोवार र व्यवसायसँग प्रतिष्पर्धा हुने गरी समान प्रकृ तिको कारोवार वा व्यवसाय नगर्ने,
• आर्थिक हिनामिना गरी संबन्धित सहकारी संस्थालाई हानी नोक्सानी नपरु य् ाउने र सो संस्थाको अहित हुने कुनै काम नगर्नुको साथै
निजी स्वार्थ समावेश भएको कुनै पनि निर्णय प्रकृ यामा समावेश नहुने,
• प्रत्येक चौमासिकमा ससं ्थाको आन्तरिक लेखा परिक्षण गराउने,
• सदस्य के न्द्रित भई बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने गराउने । आफ्ना सदस्यहरुसँग मात्र कारावार गर्ने,
• ऐनको दफा ५१ वा स्थानीय वा प्रादेशिक काननू ले तोके बमोजिम भन्दा बढी नहुने गरी अर्थात १६ प्रतिसतभन्दा बढी नहुने गरी ऋण
लगानीमा ब्याज नलिने । बचत र ऋण लगानीको ब्याजदर (स्प्रेडदर) मा ६ प्रतिसत भन्दा बढी अन्तर हुन नपाउने, कूल शेयर पँजू ीको
२० प्रतिसत भन्दा बढी नहुने गरी एकै शेयर सदस्यलाई शेयर बिक्री नगर्ने तथा प्राथमिक पँजू ी कोषको १५ गणु ा भन्दा बढी हुने गरी
बचत सङ्कलन नगर्ने नगराउने तर्फ सदैव चनाखो रहनु पर्ने,
• काननू मा व्यवस्था भए बमोजिम राख्नुपर्ने जगेडा कोष,संरक्षित पँजू ी फिर्ता कोष,सहकारी प्रबर्द्धन कोष, शेयर लाभांश कोष, घाटा पर्ति
ू
कोष, कर्मचारी बोनस कोष, सहकारी शिक्षा कोष,कर्जा जोखिम कोष आदिको व्यवस्था गर्ने,
• सरं क्षित पजू ी फिर्ता कोष, कर्मचारी बोनस कोष र शेयर लाभांश कोषको रकम चालू बर्षमा वितरण भै बाँकी रहेमा बाँकी रहेजति रकम
जगेडा कोषमा सारी त्यी कोषमा शनु ्य रकम बनाउने,
• सबै शेयर सदस्यहरुको फोटो सहितको शेयर दर्ता किताव तथा सदस्यता दर्ता किताब, नगदी वही, ऋण लेनदेन दर्ता किताब, मालसामान
मौज्दात किताब, आम्दानी खर्च, संपति र दायित्व संबन्धी अलग अलग खाता र सहायक खाताहरू, हिसाब परिक्षण सचू ी, आय व्यय
र स्थिति विवरण पत्र लगायतका खाता राखी नियामक निकायले तोके बमोजिम अभिलेखिकरण तथा लेखा पालन गर्ने,
• नगद सरु क्षाको भरपर्दो व्यवस्था र जिम्मेवारी किटान गर्ने,
• एउटा प्रारम्भिक संस्थाले अर्को संस्थामा खाता खोल्ने, बचत सङ्कलन गर्ने, शेयर खरिद बिक्री गर्ने जस्ता कार्य नगर्ने,
• संस्थाको अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दिर्घकालीन रणनीतिक योजना बनाई साधारण सभाबाट पास गराई लागू गर्ने
• ससं ्था दर्ता गर्दाका बखतका सदस्य बाहेक अन्य सदस्यलाई सदस्य प्राप्त गरे को ३ महिना व्यतित नभैकन ऋण लगानी नगर्ने,
• शेयर पँजू ीको बढीमा १८ प्रतिसत सम्म मात्र लाभांश वितरण गर्ने,
• सबै सदस्यहरुले नियमित बचत गर्ने,आवस्कतानसु ार आवधिक बचत गर्ने व्यवस्था समेत मिलाउने,
• सबै सदस्यले बुझ्ने र देख्ने गरी नागरिक बडापत्र राख्ने र सकभर विद्तयु ीय बडापत्र राख्न प्रयासरत रहने,
• विभिन्न समिति तथा उप-समितिहरुका निर्णयहरुको अलग अलग माइन्यूट गरी सरु क्षित रुपमा राख्ने/राख्न लगाउने,
• सहकारी ऐन वा स्थानीय वा प्रादेशिक काननू ले तोके बमोजिमका महत्वपर्णू विवरणहरु जस्तै कारोवारको चौमासिक तथा वार्षिक
प्रतिवेदन तथा लेखा परिक्षण प्रतिवेदन,वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम,साधारण सभाको बैठक संबन्धी जानकारी, शेयर सदस्य संख्या
तथा शेयर पँजू ी, सञ्चालकले लिएको ऋण र तिर्न बाँकी रकम तथा अन्य तोकिए बमोजिमका विवरणहरु समयमै नियामक निकायमा
पठाउने,
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• संस्थाले प्रदान गरे को सेवा र सन्ष्टी
तु को स्तर निर्धारण गरी सदस्यहरुको आर्थिक, सामाजिक, सास्कृतिक र वातावरणीय पक्षमा पारे को
प्रभावको सामाजिक परिक्षण गर्ने गराउने,
• संस्थाको सञ्चालक वा लेखा सपु रिवेक्षण समितिको संयोजक वा सदस्य वा कर्मचारीलाई आफ्नै संस्थाको कुनै प्रकारको ठे क्का
नदिने,
• नियमानसु ार धितो लिलाम गर्ने । कुनै कारणले लिएको ऋण धितोले नखाम्ने भएमा थप धितो सरु क्षण राख्न लगाउने लगायतका कार्य
गरी ऋण असुलीमा प्राथमिकता दिने,
• बिमा समितिको शर्त बन्देजको अधिनमा रही शेयर सदस्यका कृ षि, पशपु ालन लगायतका उद्यम र सेवामा सरु क्षण प्रदान गर्ने,
• आफ्नो वित्तीय कारोवारको नियमित रुपमा पर्ल्स (PEARLS) प्रणालीद्वारा लेखाजोखा गरिरहने र आवस्यकतानसु ार सधु ार
कार्यक्रमलाई नियमितता दिने । त्यसैगरी आफ्नो संस्थाको सदस्य के न्द्रियता सचू काङ्कक (MCI) को आधारमा नियमित लेखजोखा
गरिरहने,ङ्क
• नेपाल सरकारले स्वीकृ त गरी प्रचलनमा ल्याएको सहकारी र गरिबी निवारण संबन्धी ब्यवस्थापन सचू ना प्रणाली (Co-operative and
poverty related management information system (COPOMIS) मा आफ्नो ससं ्थालाई आबद्ध गराई सबै कारोबारको
अभिलेखिकरण तथा लेखापालन सोही सफ्टवेयरमा गराइ पारदर्शिता तथा एकिकृ त सचू ना प्रणाली तयार गर्न सहयोग परु य् ाउने आदि
लेखा परिक्षण
सहकारी ससं ्थाहरुको लेखा परिक्षणका लागि सहकारी ऐन, नियमावली एवं सहकारी विभागले जारी गरे को सहकारी ससं ्थाको
लेखापरिक्षण निर्देशिका, २०७५ वा स्थानीय वा प्रादेशिक काननू ले तोके बमोजिम स्वीकृ त प्राप्त लेखा परिक्षकबाट तोकिए बमोजमको
accounting standards अबलम्बन गरे को हुनु पर्दछ । सस्थाले आगामी आ.व. को कारोवारको लेखा परिक्षणका गराउदा तल उल्लेखित
प्रक्रिया (चक्र) अवलम्बन गरे को हुनु पर्ने देखिन्छ ।
• सञ्चालक समितिले आगामी आर्थिक वर्षको लागि लेखा परिक्षकको नियुक्ति र निजको पारिश्रमिक तोक्नका लागि साधारण सभा
समक्ष प्रस्ताव प्रस्ततु गर्ने,
• साधारण सभाले आगामी आ.व.को लागि लेखा परिक्षकको नियुक्ति गरी निजको पारिश्रमिक तोक्ने,
• साधारण सभाले नियुक्त गरे को लेखा परिक्षकबाट सञ्चालक समितिले लेखा परिक्षण गराउने,
• लेखा परिक्षकको प्रतिवेदन सञ्चालक समितिले छलफल तथा अनुमोदनका लागि साधारण सभा समक्ष प्रस्ततु गर्ने,
• साधारण सभाले लेखा परिक्षण प्रतिवेदन माथि छलफल गरी अनुमोदन गर्ने वा आफ्नो कै फियत सहित सञ्चालक समितिमा फिर्ता
पठाउने,
• लेखा परिक्षण प्रतिवेदन अनुमोदन सहित समितिमा फिर्ता प्राप्त भएमा माइन्युट सहितको प्रतिवेदन तोकिएको समयभित्र नियमक
निकाय समक्ष पेश गर्ने । तर साधारण सभाले सो प्रतिवेदन माथि कै फियत जनाई फिर्ता पठाएमा कै फियत माथि के न्द्रित भई पनु : परिक्षण
गराई संस्थाले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनको साथमा लेखा परिक्षण प्रतिवेदन समेत प्रकाशित गर्ने ।
	लेखा परिक्षणको सन्दर्भमा संस्थाले विचार परु य् ाउनु पर्ने मुख्य विषयमा संस्थासंग स्वार्थ गासिकएको वा ऐनको दफा ७७ वा
स्थानीय वा प्रादेशिक काननू ले निषेध गरे बमोजिमको अवस्था विद्यमान भएको व्यक्ति/फर्म/कम्पनि लाई लेखा परिक्षक नियुक्त गर्न हुदनै
भने एउटै व्यक्ति, फर्म वा कम्पनिलाई लगातार ३ आर्थिक बर्ष भन्दा बढी हुने गरी लेखा परिक्षक नियुक्त गर्न समेत मिल्दैन ।
निरीक्षण तथा अनुगमन
	नियामक निकायको एउटा प्रमुख कार्य निरीक्षण र अनगु मन हो । निरीक्षण र अनगु मन नियामक निकायको नियमित र स्वाभाविक
कार्य भएकाले ससं ्थाहरु पनि तयारी अवस्थामा रहेका हुन्छन् र हुनु पर्दछ । निरीक्षण र अनगु मनले उत्तरदायित्व र जवाफदेहितालाई
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अभिबृद्धि गर्ने भएकाले यसले सश
ु ासनलाई प्रवर्द्धन गर्दछ । यस सन्दर्भमा सहकारी संस्थाहरुले निम्न बुँदाहरुलाई ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
जस्तै;
• नियामक निकाय (विभाग,प्रदेश सरकार,स्थानीय तह,नेपाल राष्ट्र बैंक)बाट हुन सक्ने निरीक्षण र अनगु मन (मन्त्रालयले ऐनको दफा ९६
र ९८ बमोजिम गर्ने छानविन/निरीक्षण/अनगु मन समेत) को लागि ससं ्था तयारी अवस्थामा रहनु पर्ने (यसमा सघल
ं े काननु बमोजिम
मातहतका निकायमा गर्ने निरीक्षण तथा अनगु मन समेतलाई राख्न सकिन्छ),
• संस्थाका अभिलेखहरू अद्याबधिक गरी राख्ने र नियामक निकायले मागेको बखत तत्काल उपलब्ध गराउने,
• नियामक निकायबाट गरिएको निरीक्षण तथा अनगु मन पश्चात प्राप्त निर्देशनहरुको अक्षरस पालना गर्ने,
• निरीक्षण तथा अनगु मनबाट औल्याइएका कै फियतहरुलाई साधारण सभामा प्रस्तावकै रुपमा लगेर छलफल गर्ने,
• तोकिएको समयाबधिभित्र सधु ार गर्नुपर्ने विषयहरुमा सधु ार गरी सक्ने,
• सहकारी संस्थाहरुले सरु क्षण, वित्तीय संरचना, संपत्तिको स्तर, तरलता, लगानीका क्षेत्रहरू लगायतमा सहकारी विभागले तोके का
मानकहरुको पर्णू पालना गर्नु पर्दछ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण
सहकारी संस्थाहरुमा हुने वित्तीय कारोवारमा स्वच्छता एवं पारदर्शिता कायम गरी सहकारी वित्तीय प्रणालीलाई संरक्षण गर्ने हेतुले
सहकारी विभागले तालुक मन्त्रालयको स्वीकृ तिमा संपत्ति शद्धिकरण ( Money laundering ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ७प
को उपदफा (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सपं त्ति शुद्धिकरण निवारण सबं न्धी सहकारी सघं ससं ्थालाई जारी गरिएको निर्देशन,
(सं.स.)२०७४ जारी गरे को छ । सो निर्देशिका अनसु ार बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरुले संपत्ति शुद्धिकरणको
संबन्धमा देहाय बमोजिमका काम गर्नु पर्दछ;
• सहकारी संस्थाले आफ्नो संस्थाका सदस्य र सदस्य हुन इच्छु क व्यक्तिको पहिचान तथा सम्पुष्टी गर्ने र नयाँ व्यक्तिलाई विस्तृत रुपमा
पहिचान नगरी सदस्यता नदिने,
• संस्थाले नियमित रुपमा जोखिम पहिचान, मलू ्याङ्कन तथा व्यवस्थापन गरिरहने र जोखिम वर्गिकरण गर्दा उच्च, मध्यम र न्युन स्तरमा
गरी नियमित अनगु मन गर्ने र अनगु मन गर्दा उच्च जोखिममा वर्गिकृ त कारोवारलाई प्राथमिकता दिने,
• विश्वासनीय आधार भएको अवस्थामा बाहेक एकै पल्ट वा पटक-पटक गरी वार्षिक३० लाखभन्दा बढिको बचत जम्मा, कर्जा भक्
ु तानी,
रे मिट्यान्स वा रकम स्थानतरण, शेयर खरिद लगायतको कारोवार भएको देखिएमा असामान्य/शङ्कास्पद कारोवार मानी जोखिम
मलू ्याङ्कन गर्ने । त्यसैगरी १० लाखभन्दा बढी (सीमा कारोवार) को माथि उल्लेखित कारोवार गर्दा संबन्धित सदस्य वा व्यक्तिबाट
श्रोत खुलाएर मात्र लिने गर्ने,
• सञ्चालक समितिले कुन कुन सञ्चालकको के कस्तो भमि
ू का हुने हो सो निर्धारण गरी आ-आफ्नो भमि
ू का निर्वाह गर्ने गर्नु पर्दछ र
सपं त्ति शुद्धिकरणको काम कुनै सञ्चालक वा सदस्यलाई नतोकिएको भएमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृ त वा व्यवस्थापकको हुने,
• संपत्ति शुद्धिकरणको संबन्धमा सञ्चालक समितिले आन्तरिक नीति तथा कार्यविधी निर्माण गरी साधारण सभाबाट पारित गराई लागू
गर्ने,
• संपत्ति शुद्धिकरण संबन्धी ऐन, नियमावली तथा निर्देशन मुताविकको दायित्व परू ा गर्नका लागि व्यवस्थापन स्तरको कार्यान्वयन
अधिकारी (Comp lance officer) नियुक्त गर्ने र सो अधिकारीले सम्पर्क बिन्दु (focal point) को रुपमा समेत काम गर्नेछ,
• संस्थाले विवरण पठाउदा शङ्कास्पद कारोवारको हकमा सो कारोवार भएको ३ दिनभित्र र सीमा कारोवारको १५ दिनभित्र तोकिएको
ढाँचामा वित्तीय जानकारी इकाईमा अनिवार्यरुपले पठाउने व्यवस्था मिलाउने,
• संस्थाको सञ्चालक समितिले कम्तिमा ६ महिनामा १ पटक ऐन, नियमावली तथा निर्देशन बमोजिम भए गरे का काम कारवाईको
समिक्षा गर्नु पर्ने,
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• संस्थाले आफुले संपादन गरे को कार्यहरुको चौमासिक प्रतिवेदन सो अबधी समाप्त भएको ७ दिनभित्र नियमक निकायमा तोकिएको
ढाँचामा पठाउने,
• रु ५ करोड वा बढी जायजेथा भएको संस्था १ बर्षभित्र र अन्य संस्था ३ बर्षभित्र मन्त्रालयले स्विकृ त गरे को एकिकृ त व्यवस्थापन
सचू ना प्रणालीमा आवद्धता भइसक्ने,
• संपत्ति शुद्धिकरण संबन्धी अभिलेख, प्रतिवेदन तथा विवरण सहितका कागजातहरू ५ वर्षसम्म सरु क्षित राख्ने व्यवस्था मिलाउने ।
यसप्रकार सहकारी संस्थाले विभागबाट जारी गरिएको निर्देशनको पालना र कार्यान्वन सहज रुपमा हुने प्रणालीको विकास अनिवार्य
रुपमा गराउनु पर्दछ । संस्थाले आन्तरिक कार्यविधी बनाउदा सपत्ति शुद्धिकरण, आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी तथा सम्वद्ध
अपराध निवारण प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि ससं ्थागत सरं चना तथा प्रभावकारितासबं न्धी व्यवस्था र रणनीतिको तर्जुमा
गरे को हुनु पर्दछ । संपत्ति शुद्धिकरण संबन्धी ऐन, नियमावली र निर्देशनको पालना नगर्ने अर्थात उलङ्घन गर्ने व्यक्ति वा सस्थालाई कसरू को
मात्रानसु ार स्पष्टिकरण देखि ५ करोडसम्म जरिवाना र संस्थाको दर्ता खारे जीसम्मको जरिवाना/ सजाय हुने काननू ी व्यवस्था रहेको छ ।
पुछारमा;
२०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानको आर्थिक उद्येश्य हेर्ने हो भने “सार्वजनिक,निजी तथा सहकारी क्षेत्रको सहभागिता
तथा विकास मार्फ त उपलब्ध साधन र श्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीब्र आर्थिक बृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास प्राप्त गर्ने
तथा उपलब्धीहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई
आत्मनिर्भर,स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्येश्य हुनेछ”
भन्ने वेहोरा उल्लेख भएबाट समाजबाद उन्मुख आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा सहकारीको योगदान महत्वपर्णू हुने देखिन्छ ।
त्रिखुट्टे अर्थनीतिको एउटा दरह् ो खुट्टाको रुपमा सहकारीलाई हाम्रो संविधानले नै ग्रहण गरे काले जनताको भरोसाको के न्द्रको रुपमा सहकारी
अभियानलाई अगाडि बढाउनु आजको आवस्यकता हो । जबसम्म स्थानीय पँजू ी, प्रतिभा र प्रविधीको समुचित प्रयोग गरी सहकारीतालाई
अभियानको रुपमा अगाडि बढाउन सकिन्न तबसम्म स्ववालम्बी अर्थव्यवस्था निर्माण गर्ने कुरा कोरा कल्पनामात्र हुनेछ ।
सन्दर्भ सामाग्री
१. सहकारी ऐन (सं.स),२०७४
२. सहकारी नियमावली, २०७५
३. संपत्ति शुद्धिकरण निवारण संबन्धी सहकारी संघसंस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन, २०७४
४. सहकारी संस्थाको लेखापरिक्षण निर्देशिका, २०७५
५. सहकारी संस्था दर्ता दिग्दर्शन, २०७४
६. सहकारिता – सहकारी विभागको प्रकाशन
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;xsf/L ;+:yfsf] k'gu{7gM PsLs/0f / ljefhg
  कृष्ण पुडासैनी
उपसचिव, सहकारी िवभाग

kl/ro
;xsf/L ;+:yfsf] sfo{If]q / sfo{;~rfngsf] cj:yfdf tflTjs kl/jt{g ubf{ ;+:yfsf] k'gu{7g x'G5 . k'gu{7g ;xsf/L
;+:yfsf] sfo{k|0ffnLnfO{ k|efjsf/L t'Nofpg] sfo{ xf] . k'gu{7gsf] sfo{n] ;xsf/L k|of;nfO{ prf] kfb{5 . csf]{ cy{df ;xsf/L
;+:yfsf] ;fª\u7lgs ;dfof]hg k'gu{7g xf] .
k'gu{7gsf :j¿k
;xsf/L ;+:yfsf k'gu{7gsf ¿k ljeGg 5g\ . b]xfosf sfo{x¿n] ;+:yf k'gu{7g ug]{ ul/G5 M–
s_ ljefhg -:yfgLos/0f_M o;;DaGwdf tn 5'6\6} JofVof ul/Psf] 5 .
v_ ¿kfGt/0f M ;xsf/L ;+:yfsf] ljifo kl/jt{g ug]{ sfo{ g} ¿kfGt/0f xf] .
u_ PsLs/0f M o;;DaGwdf tn 5'6\6} JofVof ul/Psf] 5 .
3_ sfo{If]q lj:tf/ M btf{ ePsf] cj:yfsf] ef}uf]lns sfo{If]q a9fpg] sfo{ g} sfo{If]q lj:tf/ xf] .
ª_ k'gM;+/rgf M ;+:yfsf] cfGtl/s ;fª\u7lgs ultzLntf sfod ug{ ;b:o ;xeflutfsf d~rx¿sf] l;h{gf, :jlgodsf
k|lqmof tyf ;+oGqsf] :yfkgf tyf ;'b[9Ls/0f, ;xsf/L l;4fGtsf] k|rng nufot ;+:yfut ;'b[9Ls/0fsf
sfo{x¿ g} k'gM;+/rgf xf] .
pk/f]Qm :j¿kdWo] PsLs/0f / ljefhgsf] sfo{ Hofb} ;Dj]bgzLn / dxTjk"0f{ x'G5 . ;xsf/L P]g, @)&$ / lgodfjnL,
@)&% n] PsLs/0f / ljefhgsf] Joj:yf u/]sf] 5 . o; n]vdf ;xsf/L ;+:yfsf] PsLs/0f / ljefhgsf] rrf{ ul/Psf] 5 .
;ª\u7gfTds ;+:s[lt / ;xsf/L ;+:yfsf] PsLs/0f
;ª\u7gsf ;flxTo cWoog ug]{ xf] eg] ;ª\7gfTds sfo{ k|0ffnLdf ;fª\u7lgs ;+:s[ltn] 7"nf] k|efj kfl//x]sf] x'G5 .
;ª\u7gfTds ;+:s[lt eGgfn] ;ª\u7gdfcfj4 ;b:osf ;fd"lxs d"No, ljZjf;, Jojxf/ / l;4fGtx¿ x'g\ of] ;ª\u7gsf]
Oltxf;, ahf/, k|ljlw, of]hgf tyf /0fgLlt, sfo{/t dfgj;|f]t, Joj:yfksLo z}nL / ;du| /fli6«o ;+:s[lt h:tf tTjx¿sf]
pkh xf] & . leGg–leGg ;+:sf/ / kl/l:yltdf x's]{sf ;xsf/L ;+:yfx¿ / ljljw d"No, ljZjf;df cfwfl/t Jojxf/dfcEo:t
;b:ox¿nfO{ Psfsf/ u/L Pp6} ;+:yfdf kl/0ft ug]{ sfo{ Hofb} hl6n x'ghfG5 . Pp6f ;xsf/L ;+:yfn] clwsf/ s]Gb|Lt
lx;fan] ;+:yf rnfO/x]sf] x'g;S5 eg] csf{n] clwsf/sf] a9L ;xeflutfTds 9ª\un] rng u/]sf] x'g;S5 . ;ª\u7gfTds
sfo{ z}nL, ljlw, gLltx¿ km/s–km/s cEof;df x'G5g\ . t;y{, ;xsf/L ;+:yfsf] PsLs/0f ;ª\u7gfTds dfq xf]Og, of] t
;b:ox¿aLr u|x0fzLntf Nofpg] u/L ul/g] Pstf xf] . ;ª\u7gsf] sfuhL PsLs/0fn] dfq jf:tljs ;dfwfg lbg ;Sb}g
pN6f] w]/} hl6ntfx¿ lgDtLg ;S5 .
Charls Handy n] ;ª\u7gfTds ;+:s[lt af/] tn eg]sf] egfO ;xsf/L ;+:yf PsLs/0fsf] ;Gbe{df dggLo 5 M
;ª\u7gfTds ;+/rgfnfO{ ;ª\u7gfTds ;+:s[ltdf hf]8\g' kb{5 .1
;xsf/L ;+:yfx¿nfO{ Ps agfpg] k|lqmof g} PsLs/0f xf] . ;xsf/L P]g, @)&$ sf] bkmf *& -!_ cg';f/ b'O{ jf b'O{eGbf
a9L ;xsf/L ;+:yfx¿ Ps cfk;df ufeL PsLs/0f ug{ ;lsg] Joj:yf /x]sf] 5 . b'O{ ;xsf/L ;+:yfx¿sf] Ps} ;fª\u7lgs
PsfO agfpg' g} PsLs/0f xf] (a merger is a consolidation of two cooperatives into one entity) . 2
;xsf/L ;+:yfdf ;fª\u7lgs ultzLntf, Jofj;flos Ifdtf clea[l4, / ;du| ;+:yfut k|efjsfl/tf xfl;n ug{ PsLs/0f
cfjZos kb{5 . vf;u/L zx/L If]qdf cgfjZos ;+Vofsf ;+:yfx¿ h;sf sf/0fn] x'g] bf]xf]/f] ;b:otf, kmh'n ;~rfng
vr{n] c;ª\ult b]vf k/]s} 5 . o:tf gldn]sf ljifonfO{ ;dfwfg ug{ ldNbfh'Nbf ;+:yfx¿nfO{ ldnfP/ dha't ;xsf/L
1
2
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;+:yf lgdf{0f ug{ PsLs/0f h¿/L 5 .
PsLs/0fsf ;t{x¿
;xsf/L ;+:yfx¿sf] PsLs/0f sfo{ hlxn];'s} ;kmn x'G5 eGg] x'Fb}g . o;sf] cfjZostf hlta]nf klg /xG5 eGg]
cj:yf /xGg . s'g} ;xsf/L ;+:yfn] 7"nf] sf/f]af/ u/]sf] 5 / csf{n] ;fgf] sf/f]af/ u/]sf] 5 eGb}df ;+:yf jf sfo{If]q 7"nf]
kfg]{ dg;'jfn] ;xsf/L ;+:yfsf] PsLs/0f ug'{ jf~5gLo x'Fb}g . o:tf] dg;fosf] PsLs/0fn] ;b:o ;xeflutf / nf]stflGqs
lgoGq0f sdhf]/ x'g k'Ub5 . vf;u/L b]xfosf cj:yfdf dfq PsLs/0fsf] cfjZostf kb{5 / Tof] k|efjsf/L l;4 x'G5
elgPsf] 5 M–3
• sfo{If]q Ps–csf{sf] leq} kb{5,
• ;femf aGwg Ps}gf; 5,
• ;+:yfx¿ Ps} ljifo jf k|s[ltsf 5g\,
• km/s ljifo jf k|s[ltsf ;+:yf eP klg vf;df Ps} Joj;fodf k|ltikwf{ eO/x]sf] 5 /
• sDtLdf Ps–ltxfO ;b:otfdf bf]xf]/f] k/]sf] b]lvG5 .
;xsf/L ;+:yf PsLs/0f ug{ ;xsf/L lgodfjnL, @)&% sf] lgod #( -!_n] lgDgfg';f/sf PsLs/0fsf ;t{x¿ k"/f
ePsf] x'g'kg]{ u/L tf]s]sf] 5 M–
s_ sfo{If]q Ps–csf{;Fu vlK6Psf] jf hf]l8Psf] x'g'kg]{,
v_ Ps} ljifo jf k|s[ltsf ;+:yf x'g'kg]{ jf km/s ljifo jf k|s[ltsf eP tfklg d"ntM Ps} ljifodf k|ltikwf{ ePsf] x'g'kg]{,
u_ ;b:osf] k|ToIf ;xeflutf Pj+ nf]stflGqs lgoGq0f sfod /xg'kg]{ .
pQm lgod #( sf] pklgod -@_ df PsLs/0f ubf{ df}h'bf ;+:yfsf] sfo{If]qsf] cfwf/df :yfgLo txsf] j8f, :yfgLo
tx, lhNnf jf k|b]zsf] If]qleq kg]{ u/L ug'{ kg]{5 eGg] csf]{ k|fjwfg ;dfj]z u/]sf] 5 . lgodfjnLsf] of] Joj:yfn]
;xsf/L ;+:yfnfO{ ;d'bfodf cfwfl/t agfpg vf]h]sf] k|tLt x'G5 . ;fy} ;xsf/L ;+:yfsf] PsLs/0f kZrftsf] sfo{If]q k|b]z
tx;Dd ;Lldt kf/]sf] 5 . o;df ;xsf/L P]gsf] bkmf !* -!_ sf] v08 -v_ -!_ df ePsf] Joj:yf cg'¿k ;b:ox¿aLr
:jfanDagsf] kf/:kl/s cEof;sf] nflu cfk;L ;femf aGwgsf] cfwf/nfO{ ;Dem]sf] b]lvG5 .
lgodfjnLsf] pk/f]Qm v08 -s_ cg';f/ sfo{If]q Psfk;df vlK6Psf] x'g'kg]{ Joj:yfn] ;b:ox¿sf] lrghfg, ;femf
aGwg (Common bond) sdhf]/ gx'g], bf]xf]/f] ;b:otf k/]sf] x'ghfg] x'Fbf PsLs/0f sfo{ ;xh aGg hfg] x]t' b]lvPsf] 5 .
sfo{If]q hf]l8Psf] eGg] ;d]t Joj:yfsf] xsdf v08 -u_ sf] Joj:yf canDag ug'{ kb{5 . ;fy} ;b:odfem ;femf aGwg
sfod} /fVg / cgfjZos sfo{If]qsf] km}nfj6 x'g;Sg]tkm{ lgofds lgsfon] yk ljrf/ ug'{ kb{5 .
lgodfjnLsf] pk/f]Qm v08 -v_ cg';f/ ;xsf/L ;+:yf Ps} ljifo jf k|s[ltsf jf km/s ljifo ePtfklg d"ntM Ps}
ljifodf k|ltikwf{ ePsf] x'g'kg]{ eGg] ;t{ Joj:yfn] ;b:osf] cfjZostf / rl/q ldNg uO{ ;+:yf ufleO{ PsLs/0f x'g ;xh
x'ghfg] dg;fo b]lvG5 . d'VotM ;b:o w]/} bf]xf]/f] k/]sf] cj:yfdf PsLs/0fsf] sfo{ ;xh / ;kmn x'g hfG5 .
lgodfjnLsf] pk/f]Qm v08 -u_ cg';f/ ;b:osf] ;xeflutfnfO{ ;'ud t'Nofpg] u/L dfq ;+:yf PsLs/0fsf] sfo{
ug'{kg]{ b]vfPsf] 5 . ;+:yfsf] sfo{If]q 7"nf] kfg]{ / sf/f]af/ a9fpg dfq PsLs/0f x'g' x'Fb}g a¿ nf]stflGqs lgoGq0fsf
;b:o–d}qL ;ª\u7gfTds k|lqmofnfO{ hLjGt /fVg' kg]{ u/L aGb]h nufPsf] 5 . o;sf nflu ;b:o ;xeflutfsf lj:tfl/t
d~rx¿ (Extended forums for participation) sf] l;h{gf ul/Psf] x'g'kg]{ cj:yfnfO{ bzf{Psf] 5 .
pQm lgodsf] pklgod -#_ df dGqfnosf] k"j{–:jLs[lt lagf k'/fgf ;femf -;xsf/L_ ;+:yfx¿nfO{ csf]{ ;+:yfdf
PsLs/0f ug{ gkfOg] ul/ ;'/lIft ul/Psf] 5 . o;df g]kfn ;/sf/sf];d]t ;|f]t k/]sf], sltko ;femf ;+:yfx¿ lgliqmo /x]sf
/ To:tf ;+:yfsf hfoh]yf w]/} ePsf sf/0f g]kfn ;/sf/sf] k"j{–:jLs[ltsf] k|fjwfg /flvPsf] a'em\g ;lsG5 . dlxnfdfq
;b:o /xg] ;+:yf dlxnfdfq ;b:o /xg] ;+:yfdf PsLs/0f ug{ k|fyldstf lbg'kg]{ eGg] csf]{ Joj:yfn] n}ª\lus lje]b
3
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x'Fbf x'Fb} dlxnfdfqsf] k|of;df u7g ePsf dlxnfdfq ;b:o /xg] ;+:yf csf]{ ;+:yfdf PsLs/0f ubf{ ;xsf/Ltf dfkm{t
dlxnf ;zlQms/0fsf] cleofgdf c;Gt'ng k}bf gxf];\ eGg] cy{ :ki6 x'G5 . ;fy ;fy} ljz]if ¿kdf lk5l8Psf ;d'bfosf]
kxnsbdLdf :yflkt ;xsf/L ;+:yfsf] ;fª\u7lgs ultzLntfdf c;/ kg]{ u/L csf]{ ;+:yfdf ufeL PsLs/0f ul/g] 5}g eGg]
Joj:yfn] bnLt ;d'bfo, ckfª\utf ePsf JolQmx¿ / ;LdfGts[t cGo ;d'bfosf] ;zlQms/0fdf lgodfjnLn] hf]8 lbPsf]
5.
lgodfjnLsf] lgod & -!_ / -@_ sf] df tf]lsPsf] dfkb08 dxfgu/kflnsf jf pkdxfgu/kflnsfsf] xsdf k|To]s
kfFr xhf/ hg;ª\Vofdf Pp6f ;+:yf, gu/kflnsfsf] xsdf k|To]s b'O{ xhf/ hg;ª\Vofdf Pp6f ;+:yf / ufpFkflnsfsf] xsdf
k|To]s kfFr ;o hg;ª\Vofdf Pp6f ;+:yf eGbf a9L ePsf art tyf C0fsf] d'Vo sf/f]af/ ug]{ ;+:yfx¿n] tLg jifleq
lgod #( adf]lhd PsLs/0f eO;Sg' kg]{ u/L PsLs/0fsf] csf]{ Joj:yf ul/Psf] 5 .
PsLs/0f ug]{ ;+:yfdf ;/sf/L, ljQLo lgsfo jf bft[ lgsfosf] C0f, cg'bfg jf cGo ;xof]u /sd jf ;DklQ /x]5
eg] ;DalGwt lgsfosf] k"j{–;xdlt lng' kg]{ ;t{ lgod $! n] tf]s]sf] 5 .
;ª\3x¿sf] PsLs/0f
;xsf/L lgodfjnLn] ;ª\3x¿sf] ;d]t PsLs/0f ug{ ;lsg] Joj:yf u/]sf] 5 . sltko ;ª\3x¿ lgliqmoh:t} /
k|of]hgxLg klg b]lvPsf] kl/k|]Iodf of] Joj:yfn] ;ª\3x¿sf] ;+Vof 36fpg] / ;zQm agfpg] b]lvPsf] 5 . ljifout sfo{
ldNg] u/L ;ª\3x¿sf] PsLs/0f ug'{kg]{ Joj:yf cg';f/ xfn sfod /x]sf h'gf/, t/sf/L tyf kmnkm"n, ljpljhg ljifosf
;xsf/L s]Gb|Lo ;ª\3x¿sf] s[lif ;xsf/L s]Gb|Lo ;ª\3;Fu PsLs/0f, b'w / kz'kG5L ljifosf s]Gb|Lo ;ª\3sf] PsLs/0f
ug{ ;lsg] b]lvof] .To:t} ;'kf/L ljifosf] s]Gb|Lo ;xsf/L ;ª\3nfO{ k|fb]lzs txdf ;Ldfª\sg ug{ ;lsG5 .
lgodfjnLn] P]gsf] bkmf $ / bkmf * adf]lhd Go"gtd\ ;+Vof / lhNnf ;dfj]z gePsf lhNnf jf s]Gb|Lo ljifout
jf ax'pb]ZoLo ;xsf/L ;ª\3x¿ lgodfjnL k|f/De ePsf] ldltn] b'O{ jif{leq ;DalGwt ;ª\3df PsLs/0f ug'{ kg]{5 eGg]
Joj:yf u/]sf] 5 . o; cg';f/ sDtLdf P3f/ j6f ;xsf/L ;+:yfx¿ jf‛s’ju{sf b'u{d lhNnfsf xsdf 5 j6f ;xsf/L
;+:yfx¿ lhNnf ljifout ;xsf/L ;ª\3df gk'u]sf] ePdf / sDtLdf ;ft j6f lhNnfsf PsfpGg j6f ljifout ;xsf/L
;+:yfx¿ jf ljifout lhNnf ;xsf/L ;ª\3x¿ jf ljifout k|b]z ;xsf/L ;ª\3x¿ gk'u]sf] s]Gb|Lo ;ª\3 ePdf To:tf
;ª\3n] ljifo ldNg] ;ª\3;Fu b'O{ jif{leq PsLs/0f ul/;s]sf] x'g' kg]{ clgjfo{tf u/]sf] 5 .
;xsf/L a}ª\sx¿sf] PsLs/0f ubf{ /lhi6«f/n] g]kfn /fi6« a}ª\s k"j{–:jLs[lt cfjZos kg]{ k|fjwfg lgodfjnLdf 5 .
xfn;Dd g]kfndf Psdfq /fli6«o ;xsf/L a}ª\s /x]sf] cj:yf 5 .
PsLs/0f ug{] ljlw
;xsf/L P]g, @)&$ sf] bkmf *& -@_ df PsLs/0f ubf{ ;DalGwt ;xsf/L ;+:yfsf] s"n sfod /x]sf ;b:o ;+Vofsf]
ax'dtaf6 lg0f{o x'g' kg]{ Joj:yf ul/Psf] 5 . o;cg';f/ s'g} ;xsf/L ;+:yf csf]{ ;xsf/L ;+:yf;Fu PsLs/0f x'g rfx]df
cfkm\gf s"n ;b:ox¿dWo] %! k|ltztn] lg0f{o u/]sf] x'g' k¥of] . cyf{t\ o:tf] lg0f{o ;fwf/0f ;efdf %! k|ltzt dfq ;b:o
pkl:yt ePsf]df ;j{;Ddt / ;f] eGbf a9L pkl:yt ePsf]df %! k|ltzt ;b:o kg]{ u/L lg0f{o u/]sf] x'g' kg]{ clgjfo{tf
P]gsf] k|fjwfgn] u/]sf] b]lvG5 . PsLs/0f ug]{ lg0f{o ubf{ ;DalGwt ;xsf/L ;+:yfn] PsLs/0f s], s;/L ug]{, ;b:o
;xeflutf, ;+:yfut rn–crn ;DklQ, kbflwsf/L, sd{rf/Lsf Joj:yf cflb ljifosf ;t{ / sfo{ljlw ;d]t v'nfpg' kg]{
b]lvG5 .
dfly pNn]v ePcg';f/sf ;t{, aGb]hsf] kfngf u/L PsLs/0f ug{ OR5's ;xsf/L ;ª\3;+:yfx¿n] PsLs/0f ug'{
k"j{ s], s;f] ug'{ kg]{ xf], PsLs/0fsf cGo ;t{, cfwf/ / PsLs/0fsf k|lqmofut r/0fx¿ s], slt x'G5g\ eGg] sfo{ut ljlw
v'n]sf] sfo{ljlw cfjZostf b]lvPsf] 5 . lgodfjnLn] dGqfnon] o:tf] sfo{ljlw lgdf{0f u/L PsLs/0fsf] sfo{nfO{ ;xh
agfpg ;lsg] Joj:yf u/]sf] 5 . sfo{ljlw th'{dfsf nflu ljefudf cfufdL jif{sf] sfo{qmd tyf ah]6 :jLs[t eO{ ;s]sf]
5.
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;xsf/L ;+:yf PsLs/0fsf] cleofgnfO{ sfo{ljlwsf] cefjdf cj/f]w gxf]; eGg] c;n lgotn] ljefuaf6 s]xL
;+:yfx¿sf] PsLs/0f ug]{ sfo{ ePsf 5g\ . o;df lgodfjnLsf Joj:yf / cGo cfjZos sfo{k|lqmofut r/0f ;DkGg
ePkZrft ;DalGwt lgofds lgsfosf] sf/0f;lxtsf] l;kmfl/zdf dGqfnosf] gLltut lg0f{ocg';f/ PsLs/0f ug]{ ul/Psf]
5 . ;fy} :yfgLo tx / k|b]z ;/sf/n] cfkm\gf] ;xsf/L P]g, lgodfjnLsf] Joj:yf / :jLs[t sfo{ljlwadf]lhd cf–cfkm\gf]
lgodg If]qflwsf/leqsf ;xsf/L ;+:yfx¿sf] PsLs/0f ug{ ;Sg] g} eP .
s] PsLs/0f h'g;'s} a]nf pknAwLd"ns x'G5 <
;xsf/L ;+:yfx¿sf] PsLs/0f hlxn] klg kmnbfoL x'G5 eGg ;lsGg . PsLs/0fkZrft aGg] ;+:yfdf ;b:o ;+Vof
g} cTolws x'g uO{ ;b:o a}7sx¿ a:g g;Sg], a;]sfdf klg ;b:osf] kx'Frof]Uo geO{ ‛b'u{d’ x'ghfg] ePdf To;n] ;b:o
;xeflutf / nf]stflGqs lgoGq0f sfod ug{ ;lsb}g . PsLs[t ;+:yfsf] sfo{If]q a[l4 x'g uO{ ;b:odfem ;femf aGwg Hofb}
sdhf]/ /xg] cj:yf ePdf To;n] ;xsf/L Jofj;flos cf}lrTo / ;xsf/Lkg sfod ug{ ;Sb}g . ;b:odfem Jofks 5nkmn
/ ;xdlt lagf PsLs/0fsf nflu PsLs/0f dfqsf] dg;fon] ul/Psf] PsLs/0fn] ;sf/fTds kl/0ffdsf] ;6\6f yk ;d:of
Nofpg ;Sb5 .
;xsf/L ;+:yfsf] ljefhg
s'g} Ps ;xsf/L ;+:yfnfO{ b'O{ jf b'O{ eGbf a9L ;xsf/L ;+:yfsf] l;h{gf ug]{ sfo{ g} ljefhg xf] . w]/} sfo{If]q ePsf]
;xsf/L ;+:yfsf] ;]jf ;~rfng gePsf] sfo{If]q lems]/ csf]{ ;+:yf :yfkgf ug]{ sfo{ ljefhg xf] . ;xsf/L P]g, @)&$ sf]
bkmf *& -!_ df Ps ;xsf/L ;+:yfnfO{ ef}uf]lns sfo{If]qsf] cfwf/df b'O{ jf b'O{eGbf a9L ;xsf/L ;+:yfdf ljefhg ug{
;lsg] Joj:yf ul/Psf] 5 .
ljefhgnfO{ ;xsf/L ;+:yfsf] :yfgLos/0f klg eGg ;lsG5 . ljefhg ;xsf/L ;+:yfsf] :yfgLos/0f ug]{ k|lqmof xf] .
;xsf/L ;+:yfsf] ljefhg ubf{ 7"nf] sfo{If]q cf]u6]sf] t/ ;a} sfo{If]qleq ;b:otf lj:tf/ x'g g;s]sf] ;+:yfsf] Hofb} sd
;b:o /x]sf If]qnfO{ sfo{If]qaf6 x6fO{ csf]{ ;+:yf v8f ul/G5 . ljefhgsf] sfo{n] ;xsf/L ;+:yfnfO{ ;d'bfodf cfwfl/t
agfpg'sf ;fy} ;b:o ;xeflutfnfO{ ;xh / ;'ud t'NofpF5 .
vf;df ;xsf/L ;+:yfsf] ljefhg eg]sf] ;xsf/L lqmofsnfknfO{ ;d'bfo s]Gb|Lt, ;b:o s]Gb|Lt / ;b:osf]
nf]stflGqs lgoGq0fnfO{ k|efjsf/L agfpg] sfo{ xf] .
ljefhgsf ;t{x¿
;xsf/L ;+:yfsf] ljefhg slxn] ug]{ eGg] cj:yf ;fljs ;+:yfsf] ef}uf]lns sfo{If]qsf] km}nfj6 / To;leq
;b:o ;]jf tyf ;b:otf lj:tf/sf] cj:yf x]g'{ kg]{ x'G5 . :jLs[t ef}uf]lns If]q 7"nf] /x]sf] t/ s]xL If]qdf ;b:otf /
sf/f]af/ ;~rfng gePsf] cj:yfdf To:tf] If]q sfo{If]qaf6 x6fpg ;lsG5 . sfo{If]qleq ;b:otf a/fa/ g} ePklg ;b:o
;xeflutf / sf/f]af/sf ;]jf k|fKtLdf ckfos kl//x]sf] cj:yfdf ;xeflutf / sf/f]af/ ;]jf ;~rfngsf kfossf If]q
ldnfO{ ljefhgdfkm{t b'O{ jf b'O{eGbf a9L ;+:yf agfpg ;lsG5 .
;xsf/L lgodfjnL, @)&% sf] lgod $) df ;xsf/L ;+:yfsf] ljefhg;DaGwL lgDgfg';f/ ;t{ tf]lsPsf] 5 M–
s_ art tyf C0fsf] d'Vo sf/f]af/ ePsf] ;xsf/L ;+:yfsf] xsdf ;f] sf] sfo{If]q :yfgLo txsf] Ps j8feGbf a9L ePsf] .
o; ;t{ Joj:yfcg';f/ avt art tyf C0fsf] d'Vo sf/f]af/ ug]{ ;+:yfsf] sfo{If]q ;DalGwt :yfgLo txsf]
PseGbf a9L j8fdf km}lnPsf] t/ ;b:o ;]jfsf] ;3gtf s]xL j8fdf dfq ;Lldt /x]sf]df ;b:o ;+Vof gu0o dfqfdf
ePsf j8fnfO{ sfo{If]qaf6 lems]/ ;fljs ;+:yfsf] sfo{If]q l;dfª\sg u/L lgodfjnLsf] lgod & -!_ df tf]lsPadf]lhd
hg;+Vofsf]cfwf/df csf]{ ;+:yf v8f ug{ ;lsG5 .
v_ ljefhgsf] k|lqmofaf6 :yfgLos/0f ubf{ ;b:ox¿sf] ;lqmo ;xeflutf tyf nf]stflGqs lgoGq0f sfod /xg] cj:yf
ePsf] .
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7"nf] sfo{If]q / xhf/f}F ;b:o ;+VofaLr ;xsf/L ;+:yfsf ultljlw tyf ;fª\u7lgs k|lqmof / Jofj;flos ;]jfdf
;b:o s]Gb|Lotf tyf ;xeflutf sdhf]/ x'ghfg] tkm{ ljrf/ ub}{ of] k|fjwfg /flvPsf] ;xh} a'em\g ;lsG5 . o; Joj:yfn]
;xsf/L ;+:yfnfO{ ;d'bfo s]Gb|Lt agfpg vf]h]sf] b]lvG5 .
lgodfjnLn] ;xsf/L ;+:yfsf] ljBdfg sf/f]af/sf] k|s[ltcg';f/ lgodfjnLsf] lgod !! adf]lhdsf] pTkfbs,
pkef]Qmf, ljQLo, >lds jf ax'pb]ZoLo s'g} Ps ljifo ldNg] u/L ljefhgkZrft km/s–km/s ef}uf]lns sfo{If]q tf]sL
;+:yf k'gu{7g ug{ ;lsg] Joj:yf u/]sf] 5 . s'g} ;+:yf ljefhgaf6 :yfgLos/0f ubf{ clwsf/k|fKt lgofds clwsf/Ln]
;DalGwt ;ª\3sf] /fo lng ;lsg] u/L lgodfjnLn] yk Joj:yf u/]sf] 5 .
ljefhg ug]{ ;+:yfdf ;/sf/L, ljQLo lgsfo jf bft[ lgsfosf] C0f, cg'bfg jf cGo ;xof]u /sd jf ;DklQ /x]5 eg]
;DalGwt lgsfosf] k"j{–;xdlt lng' kg]{ ;t{ lgod $! n] tf]s]sf] 5 .
ljefhg ug]{ ljlw
;xsf/L P]g, @)&$ sf] bkmf *& -@_ df ljefhg ubf{ ;DalGwt ;xsf/L ;+:yfsf] s"n sfod /x]sf ;b:o ;+Vofsf]
ax'dtaf6 lg0f{o x'g' kg]{ Joj:yf ul/Psf] 5 . o;cg';f/ s'g} ;xsf/L ;+:yf ljefhg ug'{ k/]df cfkm\gf s"n ;b:ox¿dWo]
%! k|ltztn] lg0f{o u/]sf] x'g' k¥of] . cyf{t\ o:tf] lg0f{o ;fwf/0f ;efdf %! k|ltzt dfq ;b:o pkl:yt ePsf]df ;j{;Ddt
/ ;f] eGbf a9L pkl:yt ePsf]df %! k|ltzt ;b:o kg]{ u/L lg0f{o u/]sf] x'g' kg]{ clgjfo{tf P]gsf] k|fjwfgn] u/]sf] b]lvG5 .
ljefhg ug]{ lg0f{o ubf{ ljlgod ;+;f]wg ug]{ lg0f{osf cnfaf ;DalGwt ;xsf/L ;+:yfn] ljefhg s], s;/L ug]{, ;b:o
;xeflutf, ;+:yfut rn–crn ;DklQ, sfo{If]q lgwf{/0f, kbflwsf/L, sd{rf/Lsf Joj:yf cflb ljifosf ;t{ / sfo{ljlw
;d]t v'nfpg' kg]{ b]lvG5 .
ljefhgsf cGo ;t{, cfwf/ / k|lqmof;d]t tf]Sg PsLs/0fsf] sfo{ljlw;Fu} ljefhgsf];d]t sfo{ljlw dGqfnon]
l56\6} lgwf{/0f ug{ ;xsf/L ljefudf cfufdL jif{sf] sfo{qmddf :jLs[t ePsf] 5 .lgodfjnL hf/L eP kZrft xfn;Dd
ljefuaf6 ljefhgsf] lg0f{o ul/;lsPsf] 5}g .
lgisif{
;xsf/L ;+:yf PsLs/0f / ljefhgsf] sfo{n] ;xsf/L ;+:yfnfO{ ;b:o–s]Gb|Lt agfpFb} ;d'bfodf cfwfl/t ;+:yf
agfpg] xf] . PsLs/0fn] cgfjZos ;+:yf / km'df{O; vr{nfO{ sd u/fpFb} ;d'bfodf ;xsf/L k|efj b]vfpg] ;+:yfdf kl/0ft
ub{5 eg] ljefhgn] klg ;b:o kx'FrnfO{ ;lhnf] kfb}{ ;xsf/L ultljlwnfO{ ;d'bfotkm{ kmsf{pg] xf] . b'a}df ;b:osf]
nf]stflGqs lgoGq0f / l5d]sLsf cfwf/df ;b:oaLr sfod ;femf aGwg -sdg a08_ nfO{ kftnf] x'g lbg' x'Fb}g .
;Gbe{ ;fdu|LM
!= Charles Handy, Understaniding Organizations (1976)
@= ;xsf/L ;+:yf btf{ lbUbz{g -sf7df8f}, ;xsf/L ljefu, @)&$_
#= ;xsf/L P]g, @)&$ / lgodfjnL, @)&%
$=Trends of U.S. Agricultural Cooperatives (1913-2016)
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सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण निर्देशनबमोजिम गर्ने, गराउने सम्बन्धमा सहकारी ससं ्थाहरुलाई
भरतपुर महानगरपालिकाको अत्यन्त जरूरी सच
ू ना
सम्पत्ति शद्
ु धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ७प को उपदफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग
गरी सहकारी विभागबाट २०७४ साल माघ १५ गते सम्पत्ति शद्
ु धीकरण निवारणसम्बन्धी सहकारी संघसंस्थालाई निर्देशन जारी
गरिएको व्यहोरा विदितै छ । उक्त निर्देशन विभागको वेबसाइट www.deoc.gov.np बाट समेत प्राप्त गर्न सकिन्छ | तदनसु ार
सहकारी संस्थाले अविलम्ब देहायको व्यवस्था मिलाउनु हुन सचि
ू त गरिन्छ ।
१ ऐनको दफा ७घ बमोजिम सदस्यहरूको जोखिम पहिचान, मलू ्यांकन तथा व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था अविलम्ब मिलाउने;
२ कुनै सदस्यले एकै पटक वा पटक-पटक गरी एक दिनमा गरे को रू. १० लाख वा सोभन्दा बढी रकमको सीमा कारोबारको
प्रतिवेदन १५ दिनभित्र र शङ्कास्पद कारोबारको प्रतिवेदन ३ दिनभित्र वित्तीय जानकारी इकाईमा तोकिएको ढाँचामा
पठाउने;
३ ऐनको दफा ७त को उपदफा (१) बमोजिम सम्पत्ति शद्
ु धीकरण निवारणसम्बन्धी आन्तरिक नीति र कार्यविधि तर्जुमा गरी
साधारणसभाबाट पारित गराई लागू गर्ने;
४ सञ्चालक समितिले ऐनको दफा ७त को उपदफा (३) बमोजिम व्यवस्थापन स्तरको कार्यान्वयन अधिकारी (कम्प्लायन्स
अफिसर) नियुक्त गर्ने वा नियुक्त नभएसम्म प्रमुख कार्यकारी अधिकृ तले नै कार्यान्वयन अधिकारीको कार्य गर्ने गरी
जिम्मेवारी तोक्ने र
५ ऐन, नियमावली र सहकारी विभागबाट जारी निर्देशनका माथि उल्लेखित लगाएतका सबै व्यवस्थाहरू तदारुकताका साथ्
पालना गर्ने, गराउने व्यवस्था मिलाएर रू ५ करोडभन्दा बढी बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाले
चौमासिक रूपमा र अन्य संस्थाले वार्षिक रूपमा निर्देशनमा तोकिएको ढाँचामा सम्पादित कार्यहरूको प्रतिवेदन कानुले
तोके को अन्य निकायका अतिरिक्त भरतपरु महानगरपालिका, सहकारी तथा रोजगार प्रवर्द्धन शाखामा पठाउने ।
अन्यथा काननु बमोजिम कारबाही गरिने व्यहोरासमेत जानकारी गराइन्छ ।

सहकारी ससं ्थाले अङ्कित मूल्यमा मात्र सेयर विक्री गर्नुपर्ने विषयको  
भरतपुर महानगरपालिकाको सच
ू ना
सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ६३ को उपदफा (४) मा सहकारी संस्थाको सेयरको अङ्कित मलू ्य प्रतिसेयर एक
सय रुपैयाँ हुनपु र्ने व्यवस्था रहेको विदितै छ । तदनसु ार सहकारी संस्थाले विनियमबमोजिम योग्यता पगु ेका सेवा उपयोगकर्ता
इच्छु क व्यक्तिलाई एक सेयरमात्र खरिद गरे को खण्डमा पनि स्वैच्छिक तथा खुला सदस्यताको सिद्धान्तबमोजिम कुनै
भेदभाव नगरी समान अधिकारसहित सदस्यता प्रदान गर्नुपर्दछ । यदाकदा सहकारी ससं ्थाहरूले साबिकका सदस्यहरूले
खरिद गरे को सेयरबाट नाफासमेत थपिएको भन्नेजस्तो भ्रामक तर्क गरी नयाँ सदस्यलाई सेयर प्रिमियमबापत भनी एक
सेयरको एक सय रुपैयाँभन्दा बढी लिने गरे को बुझिएकाले यो सचू ना जारी गरिएको छ । अतः नयाँ वा परु ाना जनु सक
ुै
सदस्यलाई सहकारी संस्थाको सेयर विक्री गर्दा अङ्कित मलू ्य अर्थात् प्रतिसेयर एक सय रुपैयाँका दरले हुने रकममात्र
लिनु हुन तथा सेयर प्रिमियम वा त्यस्तै अन्य कुनै नाममा रकम नलिनु हुन जानकारी गराइन्छ । अन्यथा काननु बमोजिम
कडा कारबाई गरिनेछ ।
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ljQLo ;+3Lotfdf ;xsf/Lsf] sfo{lbzf
  परिताेष पाैड्याल
अध्यक्ष, नेफ्स्कू न
æ;+d[4 g]kfn / ;'vL gful/sÆ sf] /fli6«o gf/fnfO{ k"0f{tf lbg laQLo ;+3Lotfdf cfwfl/t laQLo ;xsf/Lsf] sfo{lbzf
lglZrt ug'{ kb{5 . ;d[l4sf] ofqf k'/f ug{ cfly{s j[l4 / cfly{s ljsf;nfO{ ;Dk"0f{ cfofdnfO{ ;+jf]wg ug'{ kb{5 . /fHosf]
;+sNk ;d[l4sf] ofqf k'/f ug{ cfodf c;dfgtfnfO{ Go"gLs/0f / wg l;h{gfsf] nflu gful/snfO{ ;Ifd jgfpg' kb{5 .
gful/snfO{ ;Ifd jgfpg ljQLo dWo:tstf{sf] ?kdf zf]if0f / gLlh :jfldTjdf cfwfl/t j}+ls· k|0ffnLsf] cltl/Qm ;d'bfodf
cfwfl/t ljQLo ;xsf/L;+:yfsf] e"ldsf lglZrt ug'{ kb{5 . ;fdflhs Gofo / ;dfgtfsf] nflu laQLo dWo:ystf{sf] ?kdf
ljQLo ;xsf/Lsf] k|efjsf/L e"ldsf x'g'kb{5 . ;d'bfodf cfwfl/t / JolQm s]lGb|t ljQLo ;xsf/Lsf] ;Ifdtf ljgf of] If]qsf]
:yfloTj ;Dej 5}g . g]kfnsf] ;+ljwfgsf] kl/sNkgfnfO{ ;d[l4sf] ofqfnfO{ ;fsf/ :j?k lbgsf nflu laQLo ;xsf/Lsf]
k|j{wg clgjfo{ / dxTTjk"0f{ zt{ xf] . laQLo If]q hf]vLdsf] If]q ePsfn] tLg txsf ;/sf/n] laQLo ;xsf/L ;Grfngsf]
dfkb08df Ps?ktf sfod ug'{ kb{5 . u'0f:t/Lo ;'zf;g, k|lt:kwf{df cfwfl/t ljQ jhf/, ;Grfngdf k|efjsf/Ltf, laQLo
kx'Fr / ;dfj]zLs/0fsf] ;DjGwdf klZrd o"/f]k / cd]l/sfsf cEof;x? km/s km/s kfOG5g . dflg;sf] r]tgfsf] :t/,
;fdflhs kl/a]z, ;~rfngsf] ljlwsf] lx;fjn] b'O{j6f cEof;x? ljZjJofkL ?kdf e]l6G5g . Pp6f cEof;n] ;fk]lIflt
?kdf sdhf]/ ;~hfnLs[t ljifonfO{ hf]8 lbGb} P]Soj4tf / :j]lR5s ;xeflutf cfwf/df l;ldt ;|f]t / ;fwgsf] ;femf
jf8kmfF8 ul/Psf] x'G5 . laQLo ;xsf/Lsf] Ps ;~hfn lgdf{0f ug{, laQLo l:y/tf sfod /fVg, ;3g laQLo Pjd\ ;'zf;gnfO{
cg'udg ug{, j:t' tyf ;]jfx?df u'0f:t/ lglZrttf / k|ljlwdf Ps?ktf sfo ug{, ;'/lIft / lbuf] ;fsf]; ljsf;sf nflu
;+/rgfut ;'wf/ ug{ / ;fsf];sf] u'0ffTds ljsf; ug{ PsLs/0fsf] cleofg ;'?jft ug{' kb{5 . ;xsf/L ;+:yfx?sf] ;DjGw,
jx; k}/jL / ;fj{hlgs ;DjGwdf sdhf]/ x'G5 . ;+:yfx? ;b:o ;'/Iff, u'0f:t/Lo ;'zf;g, k|efsf/L ;~rfng / s'zn
Joj:yfkg k|0ffnLdf cGt/;DalGwt geO{ :jtGq :jfwLg / clwsf/ ;DkGg x'G5g .
/fHosf] k'g/;/rgf;+u} laQLo ;+3Lotf Pp6f dxTjk"0f{ cfofd ag]sf] 5 . ;+ljwfgsf] ;jf]{Rrtf / s]Gb|Lo sfg'gsf]
dftfxtdf k|fb]lzs sfg'g / k|fb]lzs sfg'gsf] dftfxtdf kflnsfsf] sfg'g /xg] j}wflgstf 5 . ;+:yfnfO{ ;'zf;gdf /fVg,
;b:o s]Gb|Lt / ;d'bfodf cfwfl/t agfpg ;+:yf ;~rfngsf clgjfo{ zt{x? sfod x'g' kb{5 . laQLo kx'Fr / laQLo
;dfj]zLs/0f lagf laQLo ;+3Lotfn] k"0f{tf kfpFb}g . /fi6«a}+sn] cfufdL !# jif{sf] laQLo /0fgLltdf laQLo ;xsf/L
;+:yfnfO{ lglZrt dfkb08 -k|f]j]zg / hf]lvddf cfwfl/t ;'kl/j]If0f_ df /fVg] ljifonfO{ ;+af]wg u/]sf] 5 . laQLo
;+l3otfsf] dxTjk'0f{ cfodf eg]sf] laQLo ;xsf/Lx?sf] ;~hfnsf] ;Grfng / Joj:yfkg xf] . ;GhfnLs[t laQLo ;xsf/Ls}
dfWodaf6 casf] laQLo ;xsf/L cleofg lgb]{lzt x'g'kb{5 . ;/sf/sf tLg txn] g} laQLo ;xsf/Lsf] ;|f]ts]Gb| g]kfn art
tyf C0f s]Gb|Lo ;xsf/L ;+3 ln= -g]km\:s"g_ ;+u ;DjGw lj:tf/ / ;xof]u cfbfg k|wfg ug'{ kb{5 .
csf]{ cEof;df ;Ghfn pRrtd ?kdf cljefHo x'G5g hxfF ;|f]t / ;fwgsf] ;femf jfF8kmfF8, ;/f]sf/jfnf;+usf]
;DaGw, ax; k}/jL / ;fa{hlgs ;DaGw k|efjsf/L x'G5g . cg'udg ;+oGq, ;]jf / pTkfbgsf] u'0f:t/, k|ltlglwTj /
;~rfng lqmof pRrtxdf cGt/;DjlGwt x'G5g . pRr:t/sf] ;xof]u, k|oTg / ;zQmLs/0fsf] nflu k|f/lDes ;+:yfx?sf]
nf]stflGqs clwsf/sf] k|of]u ul/G5 . cfly{s k|0ffnLdf ;b:o s]lGb|t ;dfwfg, ;3g?kdf k|lt:kwL{ / Ps}gf;sf] gjk|j{tg
x'g cfj:os x'G5 . Joj;flos ;]jfx? M k/fdif{, laQLo nufgL, ladf, n]vfdfg, ;~hfnLs[t ;+/rgf ljlzi6 / ;a{JofkL
agfpFb} Joj;flos ;+:s[lt, pTkfbsTj Ifdtf / kl/jlt{t Joj:yfkgdf of]ubfgsf] lgoGq0f / dfkg x'g' cfjZos x'G5 .
laQLo ;Ifdtf, cfGtl/s Joa;fodf k|lt:kwf{Tds :yfg, kl/jt{gnfO{ ;+af]wg, Aoj;flos nrstf, eljiosf]
k|ljlwdfly lgoGq0f, k'FhL / ljQdf kx'Fr, cWofjlws ljz]if1tf,hf]lvd ;'k/Lj]If0fsf] cfwf/df cGt/;DalGwt ;~hfnn]
cleofgsf] ;a} txdf lg0f{o k|lqmofdf ;femf afF8kmFf8 ug'{ kb{5 .
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!=

cljefHo ;~hfnsf] k|efjsfl/tf M
dflg;sf] hLjg k4lt Go"g:t/af6 pRr :t/df / ;/ntfaf6 hl6n tkm{ ljsl;t x'b} hfFbf ahf/ udg, l:y/tf, laQLo
k|efjsf/Ltf, ;]jfsf] lj:tf/ / nlIft ;b:osf] kx'Frsf] cfwf/df ;+:yfsf] sfo{;Dkfbgsf] d"Nof+sg ug'{ kb{5 . ljZjAofkL
?kdf cGt/;DalGwt ;~hfnsf] dfWodaf6 cfkm\gf] ;]jfnfO{ k|efjsf/L agfPsf] kfOG5 . Sofg8fsf] l8hfl8{g, lgb/Nof08sf]
/fjf] / sf]l/ofsf] s[lif ;xsf/L a}+s :j]lR5s k|lt:kwf{Tds ;Ghfn atomized-competitive networks model qmlds ?kdf
cGt/;DalGwt ;Ghfn federated network model em'sfp /fv]sf] kfOG5 . cd]l/sfdf w]/} laQLo ;xsf/Lx?n] ;+o'Qm
;]jfsf] /0fgLlt agfPsf 5g . Sofg8fn] lhNnf txsf] ;+3x?sf] /fli6«o ?kdf PsLs/0fsf] /fli6«o /0fgLlt agfPsf] 5 . To:t}
c:6]lnofn] klg cGt/;DjlGwt ;xsf/L ;~hfnsf] lgdf{0fdf pGd'v b]lvG5 . k|efjsf/L laQLo lqmofsnfk / l:y/tfsf]
nflu ;femf 5lj, ;femf gLlt, ljlw / k|ljlw, ;~rfngsf] :ki6 s8f lgod, ;femf P]Soj4tf, :jcg'zfl;t / x:tIf]ksf]
zlQmsf] dfWodaf6 cGt/;DaGwnfO{ dha't agfpg' kb{5 . k|f/lDes txsf] ;+:yf / g]km\:s"gsf\ jLrdf ;|f]t, ;fwg / zlQmsf]
ultzLntf g} cGt/;DaGwsf] cfwf/ xf] . cleofgnfO{ ;~rfng ug]{ dfu{bz{g, gLlt, ljlw / k|ljlwsf] lgdf{0fdf s]Gb|Lotf
/ ;b:o ;'/Iff, z';f;g, ;~rfng / Joj:yfkgsf ljifox? M pTkfbg / ;]jfsf] d"No lgwf{/0f, j[l4, ;'/Iff, :jlgodg,
sfo{bIftf, /0fgLlt lgdf{0f / k|flKtdf k|f/lDes ;+:yf clwsf/ ;DkGg / :joQtf /xg' kb{5 .
cljefHo ;+3Lo ;~hfnsf l;4fGt / ;'rf+sx? M
!=!= ;|f]tsf] afF8kmfF8
!=@= ;~rfngdf :t/Ls/0f
!=#= s/f/Lo P]Soj4tf
!=$= ;'zf;gdf cfGtl/s lgodgsf] /0fgLlt
!=!= ;|f]tsf] jfF8kmfF8M laQLo ;xsf/L cleofgnfO{ cGt/;DjlGwt ;~hfndf Nofpg ;|f]tsf ;j} kIfnfO{ :jLsf/ ug'{
kb{5 . cfutnfO{ ;d"xdf /fVg], pTkfbg / ;]jfdf :t/Ls[t ;dfwfg lbg] / clgjfo{ ;]jfdf ;+o'Qm cflh{t ;DklQsf] k|of]u ug{
g]km\:s"gn] ;]jf / pTkfbgsf] s'zn Joj:yfkgsf] nflu ljj]sLo ;dfwfg dfkm{t ;femf ;xof]uL ;]jf / u7jGwgsf] nflu
pTk|]/0ff lbg' kb{5 . ljQ k|0ffnLnfO{ cf}krfl/s agfpg ;"rgf / ;]jfnfO{ PsLs/0f u/L ;b:o ;"rgf ;]jfnfO{ k|efjsf/L
agfpg' kb{5 . ;|f]t AolQmx?sf] cfbfg k|bfg, a:t' tyf ;]jfsf] k|of]u, g]km\:s"g cGt/nufgLsf] d"No lgwf{/0f, sd{rf/Lsf]
:t/ tyf ;'ljwf, g]km\:s"g4f/f ;~rflnt jf l;kmfl/; ul/Psf ;]jfx?s]f pkof]u, ;fsf];x?sf] juL{s/0f, :t/ lgwf{/0fdf
:j]lR5s ?kdf ;xefuL x'g]eGbf klg laQLo ;xsf/Lx? ;|f]tsf] jfF8kmfF8df clgjfo{ ?kdf ;xefuL x'g g]km\:s"gdf cfj4 x'g'
kb{5 . clgjfo{ cfj4tfn] cGt/;DaGwnfO{ k|efjsf/L / /0fgLlts agfpF5 . laQLo ;xsf/L cleofgdf ;|f]tsf] afF8kmfF8n]
k|:t't tLg kIfnfO{ ;Djf]wg ub{5 .
!=!=!= cfutnfO{ PsÝf /fVg] M ;+:yfsf cfutx?nfO{ PsÝf ug'{ klxnf] afF8kmfF8 xf] . g]km\:s"gn] lgwf{/0f u/]sf gLlt, ljlw /
k|ljlwnfO{ k|f/lDes ;+:yfn] cfGtl/sLs/0f ug'{ kb{5 . cfj4 ;+3, ;+:yfn] cEof; ug]{ k|fljlws ;dfwfg, pTkfbg / ;]jf,
laQLo ;]jfsf] u'0f:t/nfO{ k|efjsf/L agfpg g]km\:s"gsf] ;xof]uL pTkfbg / ;]jfdf :t/Ls[t ;dfwfgnfO{ r':t agfpg' kb{5 .
!=!=@ :t/Ls[t ;]jfdf kx'Fr M g]kfnsf] ;Gbe{df ;+j}wflgs ?kd} /fHoJoj:yf k|0ffnLsf] tLg txsf] pNn]v u/]sf cj:yfdf
;xsf/L cleofgdf klg ;dfgh:otf Nofpg' kb{5 . ljQLo ;xsf/L ;+3 ;:yfnfO{ nf]stflGqs clwg:ttfdf cfwfl/t
s]Gb|Lotf dfkm{t ;Ghflns[t ;fsf]; cleofg ;Grfng ug'{ kb{5 . art tyf C0fsf] s]Gb|Lo ;+3n] dftfxtsf ;+3 /
;+:yfx?nfO{ Ps?ktfdf cfwfl/t :t/Ls[t ;xof]uL ;]jfsf] bfloTj lng' kb{5 . s]Gb|Lo ;+3sf] clgjfo{ bfloTj lng' kg]{ ljifo
Ifltk"lt{, t/ntf Joj:yfkg, hf]lvd / d"No lgwf{/0f txut ?kdf km/s eP klg tflnd, cg'udg, laQLo ;dfwfg, dfu{bz{g,
;]jf / pTkfbgsf] ljsf; / cg'udgsf] lglZrttfnfO{ s]Gb|Lo ;+3sf] bfloTjdf /xG5 . ljB'tLo laQLo ;]jf k|To]s ;xsf/L
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;+:yfsf ;b:onfO{ pknAw u/fpg 8]lj6 / qm]l86 sf8{, tnjL ljj/0f, ljQ / d'b|f k|jfxsf] ;]jfnfO{ k|efjsf/L agfpg' kb{5 .
;xof]uL ;]jfsf] ;DjGwdf sd{rf/L / ;~rfnsx?sf] Ifdtf clja[l4sf] nflu lg/Gt/ ;xeflutf hgfpg' kb{5 . s]Gb|Lo ;+3n]
pGgt ;xsf/LsdL{ / k|efjsf/L k|ljlwsf] k|of]unfO{ u'0ffTds jgfpg lzIf0f / k|lzIf0fnfO{ k|efjsf/L agfpg' kb{5 .
!=!=#= ;+o'Qm :jfldTjM laQLo ;xsf/Lsf pTkfbg,;]jf, ;dfwfg / sfg'gL ;+lxtfsf] kl/kfngfsf] ;+o'Qm :jfldTj lng'
;|f]t afF8kmfF8sf clgjfo{ / cfwf/e"t ljifox? x'g . ahf/df k|lt:kwf{Tds :yfg / laQLo ;Ifdtfsf] nflu art tyf C0f
cleofg ;GhfnLs[t / cljefHo x'g'kb{5 . l:y/Ls/0f sf]if, art ;'/Iff sf]if, aLdf, u'7L / nufgL k|jb{g ;]jfsf ;DjGwdf
klg ;+o'Qm :jfldTjsf] ljifodf cleofg cljefHo x'g' kb{5 . ;a} ;+3 ;+:yf ldn]/ Ps ljlzi6Ls[t ;+3sf] sNkgf ;xsf/L
P]g @)&$ n] klg u/]sf] 5 .
@= ;Grfng k|0ffnLdf :t/Ls/0fM cljeflht art tyf C0f cleofgsf] ;Grfng k|0ffnLsf] k|efjsfl/tf, ;+:yfut 5ljdf
lgdf{0f, Joj:yfkg / ljsf; Ps?ktf sfod ug{ s]Gb|Lotfdf clwg:ttfsf] cfwf/df ;+:yfx?nfO{ :t/Ls[t ug'{ kb{5 .
:t/Ls/0fsf] nflu k|f/lDes ;+:yfdf k|efjsf/L sfo{;Dkfbg dfkm{t ;b:osf] ;Gt'li6nfO{ Wofg lbg' kb{5 . ;Ghfnn] cGo
laQLo k|bfossf] jLrdf k|lt:kwf{Tds :yfg sfod /fVg Ps?ktf k|0ffnL, ;femf j'emfO / lgofds dfkb08x?sf] lgdf{0f
ug'{ kb{5 . k|f/lDes ;+:yfsf] lgofds dfkb08sf] cfwf/df k|0ffnLdf :t/Lotf sfod /fvL cleofgnfO{ pRr :t/df nfg'
kb{5 . lgofds dfkb08df s7f]/ s]Gb|Lotf dfkm{t laQLo ;xsf/Lsf] ;Grfng ug'{ kb{5 . :jtGq k|lt:kwL{ g]6js{df ;a}
txsf ;+3 ;+:yfx? cfkm\g} 9+un] ;~rflnt x'G5g . tL ;+:yfx?sf] 5lj lgdf{0f, k|0ffnL ;Def/, gLlt / k|ljlwdf Ps?ktf
sfod x'G5 . cljeflht ;fsf];df s]Gb|Lo ;Ghfndf cfa4 ;fsf];sf x/]s ;b:ox?n] ;a} ;fsf];df ckgTj / :jfldTjsf]
cg'e"lt ub{5g . km/s ahf/df klg cljeflht ;~hfn leq /x]sf ;fsf];sf ;a} ;]jf / pTkfbgdf, ljlw, gLlt / k|ljlwdf
p:t} km];g, k|efjsf/L ;~rfng / s'zn Joj:yfkdf p:t} sfo{ s'ntf jLrdf k|lt:kwf{Tds k|b{zg ub{5g .
cljeflht cleofgsf ;fsf];sf :t/Ls[t k|0ffnLsf] cfwf/e"t tTjx?
@=!= ;Grfng k|0ffnLdf Ps?ktf k|0ffnL
@=@= gLlt, ljlw / k|ljlwdf Ps?ktf k|0ffnL
@=#= pTkfbg / ;]jfdf Ps?ktf
@=$= ;+:yfut 5ljdf Ps?ktf
@=!= ;Grfng k|0ffnLdf Ps?ktf k|0ffnL
;~rfngsf] nflu cleofgsf ljQLo ;+:yfsf] sfof{nosf] a|f08 /ª, tyf gLlt ljlw / k|ljlwdf Ps?ktf sfod ug'{
kb{5 . klxnf] k|efj kfg]{ kIf art tyf C0fsf pTkfbgx?n] g} xf] . o;n] n]vf k|0ffnL, sfo{ljlw, cfj]bg kmf/d, lgoGq0f
k|0ffnL / ;"rgf Joa:yfkg k|0ffnL, xf8{j]/ / ;km\6j]/ k|0ffnL, laQ / dfgj;+;fwfg k|0ffnLdf Ps?ktf sfod u/L ;Grfnfg
k|0ffnLdf ;d]t Ps?ktf Nofpg' kb{5 .
@=@= ljlw, gLlt / k|ljlwdf Ps?ktf M
laQLo ;xsf/LnfO{ ;~rfng ug{ ljZj C0f kl/ifbn] ljlw cyf{t l;4fGtx? k|ltkflbt u/]sf] 5 . tL ljlwx?df M ;b:o
;'/Iff l;4fGt, ;'zf;gsf] l;4fGt, ;Grfngsf l;4fGt / ;'/Iff / ;b[9tfsf] l;4fGt 5g h;sf] cfwf/df ;+:yfx? lgb]{lzt
x'G5g h;sf] cfwf/df /fHosf sfg'g / lgodfjnLx? jGb5g . ;+:yfsf] nIo / p2]Zo k|fKt ug{ oL k|:t't l;4fGtsf] dftfxtdf
s]Gb|Lo ;+3n] :jLs[t u/]sf cfwf/e"t gLltx? ;+:yfn] cEof; ub{5g . o:tf] cj:yfdf g]km\:s"g gLltx? sfof{Gjogsf] nflu
pQ/bfoL x'g' kb{5 . gLltut s]Gb|Lotfsf] cfwf/df k|To]s ;+3 ;+:yfx?n] s]Gb|Lo ;+3sf] ;fwf/0f ;efdfkm{t k|ltlglwd"ns
;xeflutfdf gLltx? lgdf{0f ub{5g kfl/t ul/Psf gLltnfO{ ;+3÷;+:yfn] clgjfo{ ?kdf cjnDjg ub{5g / ;+3÷;+:yfx?
o;nfO{ kfngf ug{ k|ltj4 /xG5g .
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@=#= pTkfbg / ;]jfsf] :t/Lotf
pTkfbg / ;]jfsf] :t/Lotf cljefHo cleofgsf] Ps k|lqmof xf] . k|f/lDes ;+:yfn] ahf/sf] cfjZostfsf] cfwf/df
k|lt:kwf{Tds :t/nfO{ sfod /fVg' kb{5 . o;/L k|lt:kwf{Tds :t/nfO{ sfdo /fVbf cljefHotfsf] cfwf/e"t dfGotfnfO{
cfTd;ft ug'{ kb{5 . cljefHo ;~hfnsf ;b:on] ;a} ;fsf];af6 ;dfg :t/sf ;]jf / pTkfbg kfpg ;s"g eGg] ljifodf
s]Gb|Lo ;+3 ;hu x''g' kb{5 . k|f/lDes ;+:yfn] cfkm\gf pTkfbg / ;]jf ;b:osf] pkof]uL 5 . ;f] ljifodf pTkfbg / ;]jfnfO{
ljsf; ug{ ;~hfnnfO{ ;"lrt ug'{ kb{5 . cljefHo ;~hfnn] pTkfbg / ;]jf lat/0fdf cg's"ntfsf] cfwf/df ;|f]tsf] pko'Qm
afF8kmfF8 ug'{ kb{5 .
@=$ ;+:yfut 5ljM
5lj lgdf{0f s'g} ;+ul7t ;+:yfsf] k|:6 / lj:tfl/t sNkgf dfq} xf]Og of] x/]s AolQmdf ;+:yf k|ltsf] cjwf/0ff /
cg'e"lt xf] . 5lj dflg;sf] r]tgfdf jf:tljstfsf] k|ltlj+jsf] Tof] :j?k xf] h'g ;+u7gfTds rl/qsf] dfWodn] k|s6 x'G5 .
5ljn] cfd gful/sdf ljZj;lgotf, cfr/0f, u'0f:t/Lo ;]jfsf] k|Tofe"ltsf] k|:t'lt ub{5 . cljefHo ;+3Lo ;+/rgfdf 5ljn]
cfkm\gf] ;+u7gsf] ljlzi6 Jofg/ / /fli6«o ahf/Ls/0fsf] /0fgLltnfO{ ;+jf]wg ub{5 . cljefHo ;+/rgfdf sfg'gL b[li6sf]0faf6
x/]s k|f/lDes ;+:yf Pp6f x'G5 / ahf/sf] 5ljsf] ?kdf Ps?ktf k|0ffnLnfO{ :jLsf/ u/]sf] x'G5 . s]Gb|Lo ;+3 ;+:yfsf] 5lj
sfod /fVg / gful/sx?df k|efj kfg{ / wf/0ff agfpg dxTjk"0f{ e"ldsf v]Nb5 . g]km\:s"gsf] P]Soj4tf nf]uf] k|of]u ubf{
PsLs[t ;fsf]; ;~hfn ljsf; sfo{qmddf ;dflji6 ;+:yfn] dfq k|of]u ug{ kfpg] 5g . P]Soj4tf nf]uf] k|of]u ubf{ Ps?ktf
;DjGwL sDtLdf tf]lsP adf]lhdsf ;~rfng ljlw k'/f u/]s]f x'g'kg]{5 . s'g} ;+3 ;+:yfx?df k|ltlglwTj ubf{ cyf{t ;b\efj
e|d0fdf hfFbf of]Uotf k'/f u/]s]f AolQmn] dfq ;xefuL x'g kfpg] Aoj:yf ldnfpg'kg]{5 . ;d'bfo k|lt rf;f] / jftfj/0f ;lxt
sDtLdf ;+:yfsf] auL{s/0f cg';f/ sfo{qmd ;~rfng ug'{kg]{5 . ;b:o sNof0f sfo{qmd cGtu{t ;+:yfsf] jlu{s/0f cg';f/
sfo{qmd ;~rfng ug'{kg]{5 . a|f08 Aoj:yfkgdf Ps?ktf Nofpg sfof{no Aoj:yfkg, /ªu /f]ug, ;fOgjf]8{, z]o/ k|df0f
kq, kl/ro kq, n]6/ Kof8, sfuhft nufotsf ljifonfO{ Ps?ktf j|f08df :t/Lotf sfod ug'{kg]{5 .
s/f/Lo P]Soj4tfM
;~hfndf ;+:yfsf] cljefHosf] dfkg k|f/lDes ;+:yfn] j|f08 Joj:yfkg / a|f08 lgdf{0fdf e/ kb{5 . s/f/Lo
P]Soj4tfdf s]Gb|Lo ;+3df cfj4 ;j} ;+:yfx?n] cf}krfl/s ;+emf}tf ug'{ kb{5 . hj k|0ffnLn] d't{ :j?k lnG5 cd't{
?kdf o;n] 5lj lgdf{0f / klxrfgsf] lgdf{0f ub{5 . Toltj]nf bz{ssf] nflu PsLs[t laQLo ;+:yfsf] klxrfg k|fKt x'G5 .
laQLo kx'Fr / ;dfj]zLs/0fsf] nflu ;emf}tfd"ns P]Soj4tf, ;+:yfsf] cfsf/df ;Gt'ng, ;b:otf z'Nsdf z'4tf, cfly{s
k|ltj]bg, clen]v Joj:yfkg, sfuhftsf] 9fFrfsf] :t/Lotf / Ps?ktf, ;km\6]o/df Ps?ktf, ;fsf]; ;'/Iff k|0ffnLdf
;xeflutf, hf]lvd Aoj:yfkg, efvf gf3]sf] C0f ljj/0f dfl;s ?kdf k7fpg] Joj:yf, u'0f:t/ ;'lglZrttf sfo{qmddf
clgjfo{ ;xeflutf / ljQLo ;xsf/Ldf dfq cGt/nufgL sfo{qmd ;xefuLtfsf ljifodf ;GhfnaLr s/f/Lo P]Soj4tf x'g'
kb{5 .
;]jf s]Gb| vf]Ng lgoGq0fM
laQLokx'Fr / laQLo ;dfj]zLs/0fnfO{ ;+jf]wg ug]{ u/L s]Gb|Lo ;+3n] ;+:yfsf] :yfkgf, ;~rfng / ljsf; ug'{ kb{5 .
o;/L ;~rfng ubf{ sl;nf] ahf/ dfkb08, ef}uf]lnstf / ;b:o ;+Vofsf] cfwf/df x/]s /fhgLlts OsfO{nfO{ cfwf/ agfpg'
kb{5 . If]q lj:tf/ ubf{ k|f/lDes ;+:yf / ;+3sf] aLrdf cfk;L ef}uf]lns cltqmd0f x'g'x'Fb}g . k|f/lDes ;+:yfn] /fli6«o
:t/sf] e"uf]nnfO{ sfo{If]q k|fKt ug'{ c;Dej k|fo x'G5 .
k|f/lDes ;+:yfsf] cfsf/nfO{ ;Gt'ng sfod ug]{M
cfwf/e"t txsf] Joj;flos lgsfosf] ?kdf k|f/lDes ;+:yf /xG5g . ;+3÷;+:yfn] ;b:ox?nfO{ laQLo kx'Fr / laQLo
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;dfj]zLs/0fnfO{ cfwf/ dfgL lglZrt e"nf]udf hg;+Vofsf] k|ltlglwTj, kF'hLsf] cj:yf / gful/x?sf] kx'FrnfO{ cfwf/
jgfpg' kb{5 . ;+:yfsf] ;~hfndf cfj4 ug{ ;+:yf PsLs/0f / sfo{If]q yk ubf{ s]Gb|Lo ;+3n] l;kmfl/;df lgofds lgsfon]
:jLs[lt lbg' kb{5 .
laQLo dWo:ttfsf] ;fwgM
ljZj C0f kl/ifbn] to u/]sf] ;Ghfn Joj:yfkgsf] l;4fGt cg';f/ s]Gb|Lo ljQLo ;xsf/Lsf] ljQ k|0ffnLsf] cfkm\g}
;Ghfndf /xg'kb{5 . s]Gb|Lo ;+3sf] clwg:t ;+3÷;+:yfn] laQLo dWo:tstf{sf] s]Gb|Lo cGt/nufgLnfO{ cfwf/ jgfpg'
kb{5 . art :jLsf/ ug]{, ;+:yfnfO{ C0f k|jfx ug]{, t/ntfsf] Joj:yfkg ug]{, l:y/Ls/0fsf]ifsf] ;Grfng ug]{ / jrt ;'/Iffsf]
cGo cf}hf/x?sf] k|jGw ug{ s]Gb|Lo ;+3n] laQLo dWo:tstf{sf] e"ldsfdf /xg' kb{5 . cljefHo ;+3Lo ;~hfnn]] lgodfjnL
agfO{ ;Lldt ;]jfz'Ns / ;~rfns vr{ lnO{ cf}krfl/s Joj:yfkgsf cGo ;fwgsf] k|efjsf/L k|of]u ug'{ kb{5 .
cfGtl/s ;'/If0fsf] pkfoM
k|f/lDes ;xsf/L ;+:yf / cljefHo ;Ghfnn] s'g} klg ;+:yfsf] ;Defljt ;d:ofx?sf] k|efjsf/L Joj:yfksLo
;dfwfg lbg' kb{5 . ;+:yfsf] hf]lvd Joj:yfkgsf] nflu cljefHo ;~hfnn] hf]lvddf cfwfl/t ;'k/Lj]If0f, l:y/Ls/0f
sf]if, cfsl:ds sf]if, ;b:o ;'/Iff sf]if, art ;'/If0f sf]if ;d]tsf] Joj:yfkg u/L sf]ifx?sf] lgoGq0f s]Gb|Lo ;+3sf]
g]t[Tjdf ;Grfng ul/g' kb{5 .
s]Gb|Lo Ph]G;LM
cljefHo ;~hfnn] sf]ifsf] jflxo ;|f]tdf kx'Frsf] Joj:yfkg ub{5 . s]Gb|Lo cGt/nufgL sfo{qmdsf] ;~rfng,
sf]ifx?sf] Joj:yfkg, t/ntfsf] Jo:yfkg, k'FhL ahf/df wg h'6fpg] sfo{ g]km\:s"gn] ug'{ kb{5 . s]Gb|Lo ;+3n] cGt/fli6«o
ljQ ahf/sf] ;d]t dWo:ytf ub}{ ;~hfnleq ;b:osf] hf]lvdnfO{ ;femf ;d:of agfO{ of]ubfg ug'{ kb{5 . /fli6«o ?kdf
Joj;flos k|jw{g, ;b:o;+usf] ;DjGw / cGt/fli6«o Jofkfl/s ;DjGwsf cfwf/df s]Gb|Lo ;+3n] cfkm\gf] cfGtl/s Joj;fo
ub{5 .
;'zf;g k|jb{gsf] /0fgLlt / cfGtl/s lgodsf] :yfkgf
cljefHo ;Ghfnn] k|ltlglwd"ns nf]stlGqs ;+/rgf / s]Gb|Ls[t clwsf/ ;'lglZrt ub{5 . s]Gb|Lo ;+3sf] e"ldsf /
pQ/bfloTjsf] s]Gb|Lotfdf cfwfl/t eO{ ;~hfnn] clwg:t ;+3÷;+:yfsf] cg'udg, cfj4tf / ;Ghfnjf6 lg:sfzg ug]{ ljifo
cfGtl/s gLlt, /0fgLlt / ;'zf;gsf] k|Tofe"lt ug]{ sfo{ xf] . ;'zf;gn] k|0ffnL -d"No, bfloTj, k|yf Pjd\ k/Dk/f / sfo{ljlw_
nfO{ kl/eflift u/L ;+u7g-;b:o, sd{rf/L, sfo{sf/L, ;Grfns_ k|s[ltsf] cfwf/df g]6js{leqsf ;+3÷;+:yfx?sf] lxtsf]
;'/Iff ul/G5 . s]Gb|Lo gLlt agfpFbf ;+3÷;+:yfsf k|ltlglwsf] nf]stflGqs ;xeflutf / sfo{ut ?kdf :joQtf sfof{Gjog
ug{ ljlw, gLlt / k|ljlwdf Ps?ktf sfdo u/L ;'zf;gsf] k|Tofe"lt lbg'kb{5 .
cljefHo ;+3Lo ;~hfndf cfGtl/s /0fgLlt / sfg'gL ;+lxtfsf] dfWodaf6 ;'zf;gsf] k|jw{g ug]{ cfofdx? M
• nf]stflGqs lgoGq0fdf cfwfl/t ;+/rgf / s]Gb|Ls[t clwsf/
• cwLg:tsf] l;4fGtnfO{ ;Ddfg
• lgu/fgL / cg'udg
• cfj4tf / lg:sf;g
nf]stflGqs lgoGq0fdf cfwfl/t ;+/rgf / s]Gb|Ls[t clwsf/M
;xsf/L cleofgsf] cGt/f{li6«o l;4fGtnfO{ ;Ddfg ub}{ cljefHo ;+3Lo k|0ffnLdf k|f/lDes ;+:yfn] cfkm\gf] lg0f{o
k|lqmofsf] :jfwLgtf cfkm};+u x'g] tYonfO{ dgg ub}{ lglZrt zlQm cfkm" cfj4 /x]sf] s]Gb|Lo ;+3nfO{ k|Tofof]hg u/]sf
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x'G5g . s]Gb|Lo;+3n] Ps?ktf k|0ffnL sfof{Gjog ul/ pQm k|0ffnLdf cfj4 / lg:sfl;t x'g] clwsf/ k|f/lDes ;+:yfnfO{
lbPsf] x'G5 . cfj4 ;+:yfx?sf] k|lt:kwf{Tds :yfgnfO{ sfdo /fVg s]Gb|Lo ;+3n] lglZrt u/]sf :t/Ls/0fdf cfwfl/t
dfkb08 sfof{Gjog u/L k|f/lDes ;+:yfx?nfO{ cljefHo ;+/rgfn] lgwf{/0f u/]sf cfwf/e"t ljz]if1tfsf] kx'FrnfO{ ;'lglZrt
ug'{ kb{5 . k|f/lDes ;+:yfn] cfkm\gf] k|lt:kwf{Tds 5lj / :t/Ls/0fnfO{ sfod /fVg laQLo ;IfdtfnfO{ ;'b[9 ug'{ kb{5 .
cljefHo ;+3Lo ;~hfnn] cfkm\gf lg0f{o / em'sfjnfO{ lg/Gt/ k|df0fLs/0f ug{ sfdx?nfO{ k/fdz{bfqL ;+oGq / k|efjsf/L
nf]stGqnfO{ dWogh/ u/L s]Gb|Ls[t u/]sf] x'G5 .
cwLg:tsf] l;4fGtnfO{ ;Ddfg
cwLg:tsf] l;4fGtnfO{ ;Ddfg ug{ s]Gb|Lo;+3sf] dftfxftdf :joQtfsf] cjwf/0ffnfO{ ;+3÷;+:yfn] :jLsf/ u/]sf
x'G5g . dftfxftdf /xg] dfkb08x? ;femf pQ/bfloTjsf] ?kdf cljefHo ;~hfnsf ;b:on] :jLsf/ ub{5g . s]Gb|Lo ;+3n]
;~hfndf cfj4 k|f/lDes ;+:yfsf] lqmofsnfknfO{ :t/Ls/0f ug{ sfo{qmdx? lgwf{/0f ub{5g . ;d'bfodf ;Dk"0f{ laQLo
;dfwfg sfod /fVg cwLg:tsf] l;4fGtdf s]Gb|Lo ;+3sf] dftfxtdf k|f/lDes ;+:yf /xG5g . k|f/lDes ;+:yfn] cfkm\gf] nIo
/ p4]Zo xfl;n ug{ :joQ, :jfwLg / clwsf/ ;DkGg x'G5 t/ s]Gb|Lo ;+3n] tf]s]sf ;dfwfgx?sf] ;'?jft ug'{ / bfloTj lng'
k|f/lDes ;+:yfsf] st{Jo x'G5 . tLg tx ePsf] cj:yfdf s]Gb|Lo ;+3sf] dftfxftdf ;+3÷;+:yf /xg' kb{5 . lg0f{o sfof{Gjog
ug{ lj/f]wfefif ePdf s]Gb|Lo ;+3sf] lg0f{osf] k|wfgtfdf dftfxtdf ;+3÷;+:yfn] lg0f{o lng' kb{5 . ;a} laQLo ;xsf/Lx?
s]Gb|Lo ;+3df clgjfo{ cfj4 x'g' kb{5 . ;a} ;+3 ;+:yfx? k|ltlglwd"ns ?kdf /x]sf] s]Gb|Lo ;+3sf] ;fwf/0f ;efsf]
dftfxtdf /xG5g . s]Gb|Lo ;ldltsf] dftfxtfdf cfkm\gf ljifout ;+3÷;+:yf /xg' kb{5 . s]Gb|Lo txsf] dftfxftdf tNnf txsf
;+3÷;+:yfsf] ;Grfng, Joj:yfkg, cg'udt / k|jw{g g} cwLg:ttfsf] l;4fGtsf] cfwf/e"t cjwf/0ff xf] . dftfxftsf
;+3÷;+:yfsf] cfj:ostf / p2]Zo k'/f ug{ s]Gb|Lo ;+3n] clgjfo{ ?kdf cg'dug, k/fdz{ / ;'emfj lbg' kb{5 . Joj;flos
s]Gb|Lotfsf] ;~rfngsf nflu s]Gb|Lo ;+3 / ;b:o ;+3÷;+:yfsf] :jldTj, nf]stflGqs lgoGq0f k|lqmofdf ;xeflutf /
;|f]tsf] afF8kmf8af6 kmfObf k|flKtsf] xs s/f/sf] cfwf/df to ul/g' kb{5 . s]Gb|Lo ;+3sf] lg0f{osf] sfof{Gjogdf k|f/lDes
;+:yfsf] bfloTj /xg] ePsfn] nf]stflGqs lgoGq0fnfO{ dof{lbt jgfpg / s]Gb|Lo ;+3sf] zf]if0faf6 ;+3÷;+:yfnfO{ d'Qm /fVg
of] l;4fGtn] ;fwf/0f ;efsf] ;jf{]Rrtf, Ps JolQm Ps dt, cfjlws lgjf{rg / x/]s k|ltlglwsf] r'Gg] tyf r'lgg] :jtGqtf
;'/Iffsf] cfwf/df ;Gt'ng sfod ug'{ kb{5 . of] l;4fGtn] ;|f]tsf] k|flKtdf cg's"ntf / cltqmd0fnfO{ lgif]w u/]sf] x'G5 .
lgu/fgL / cg'udg
cljefHo ;~hfnn] ;+:yfsf] ;·7gfTds /rgfsf] cfGt/Ls ;'kl/j]If0f ub{5 . k|Tofof]lht cyjf ;xfos sfo{sf]
ljifodf ;~hfnsf ;b:o ;+:yfsf] ;+u7gsf] lgu/fgL cljefHo ;~hfnsf] d'Vo sfo{ xf] . cljefHo ;~hfnn] /fHosf]
cg'dltdf ;+:yfn] sfg'gL ;+lxtfsf] kfngf ug]{, s]Gb|Lo ;+3nfO{ sfg'gL ?kdf k|fKt cg'udgsf] clwsf/nfO{ ;+3x?;+u ;xsfo{
ug'{ kb{5 . cljefHo ;~hfnn] s7f]/ ljj]sk'0f{ dfGotf, ;b:o ;"rgf k|0ffnL, cfkm\g} ;'/Iff sf]ifsf] :yfkgf, ck/flws /
;d:ofu|:t ePsf ;~hfnsf ;b:osf] lgu/fgL ;'k/Lj]If0f, x:tIf]k ug]{ / ;d:ofu|:t ePsf] 3f]if0ff ug]{ clwsf/ lbOG5 .
cGt/fli6«o s'zn cEof;nfO{ x]bf{ 8]hf/l8g Sofg8f, /fOkmfO;g km]8]/];g hd{gL, gfs'kms sf]l/of nufotsf b]zx?df s]Gb|Lo
;+3sf] ;fwf/0f ;efk|lt pQ/bfoL x'g] lgo'Qm / a/vf:t ug]{ u/L jg]sf] :jtGq Jo"/f]n] lgofds lgsfosf] cg';f/ k|Tofof]lht
clwsf/sf] k|of]u ub{5g .
cfj4tf / lg:sf;gM
;~hfnn] cfj4tf / lg:sf;gsf] ljifo s8f ?kdf kfngf u5{ . of] cljefHo ;~hfnsf] dxTjk'0f{ sfo{ xf] . cfj4tf
/ lg:sf;gsf] ljifo ;~hfnn] ;b:o;+u u/]sf] s/f/Lo ;DjGwsf cfwf/df lge{/ ub{5 . ;~hfnn] cfa4tfsf] nflu
;DalGwt ;+3;+:yfnfO{ s/f/Lo :j]lR5stf lbPsf] x'G5 .
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;xsf/L If]qsf] ;'b[l9s/0fsf cfwf/x?
  चन्द्रबहादुर ठकुरी
पर्वू उपसचिव, नेपाल सरकार

;xsfl/tfsf] cy{M
s'g} p2]Zo k|fKtLsf nflu Psfk;df ldn]/ sfo{ ug'{ ;xsfo{ xf] . o:tf] ;xsfl/tfsf] nflu u7g ul/g] ;+:yfut
;+/rgfnfO{ xfdL ;xsf/L eGg] ub{5f}+ . o;k|sf/sf] ;xsfo{ :yfoL k|s[ltsf], cf}krfl/s, tf]lsPsf] sfo{If]qdf ;d'bfosf
of]Uotf k'u]sf / cfjZostf ldNg] AolQmx?sf] ;fd"lxs Aoj;flos lxt tyf ;fdflhs lxt ug]{ ;+u7g ;+/rgf ;xsf/L xf] .
o:tf] ;+u7gdf ;d'bfosf ;a} ;b:o aGg ;S5g\ t/ clgjfo{ 5}g . t/ Aoj;flos ;xeflutfsf] nflu ;b:otf clgjfo{ zt{
xf] . t;y{, ;xsf/L eg]sf] ;fd"lxs ;f]r, ;fd"lxs nIo tyf p2]Zo k|fKtL, ;xsfo{, cfk;L ;xof]u, zf]if0fd'Qm, nf]stflGqs,
;';+:s[t / ;Eo ;dfh lgdf{0fsf] k|s[of xf] .
jt{dfgdf ;xsf/Lsf] cj:yfM @)&^ kmfu'g
g]kfnsf] ;xsf/L cleofgsf] yfngL @)!# ;fn r}q @) ut] lrtjgdf ePsf] clen]vn] k'i6L ub{5 . @)&^ r}q
d;fGt;Dd g]kfndf ;xsf/L ;+:yfx? #$%!@, /fli6«o ;xsf/L dxf;+3 !, s]Gb|Lo ;xsf/L ;+3 @), /fli6«o ;xsf/L a}+s !,
lhNnf ;xsf/L ;+3 ^(, lhNnf:t/Lo ;+3x? @%^ /x]sf] tYof+s pknJw 5 . ;xsf/L If]qdf xfn z]o/k"+hL ?=&& ca{ @$
s/f]8, lkmtf{ ug{ af+sL art # va{ %) ca{ %* s/f]8 / C0f nufgL ?=# va{ $! ca{ &! s/f]8 /x]sf] 5 . ;xsf/Ldf cfj4
;b:ox?sf] ;+Vof ^%=!% xhf/ /x]sf] 5 eg] o; If]qdf ^*$)) hgfn] /f]huf/L k|fKt u/]sf 5g\ .
laQLo sf/f]af/sf] kl/df0fsf lx;fjn] ;xsf/L ;+:yfx?sf] s"n sf/f]af/ g]kfnsf] laQLo ahf/sf] !# k|ltzt /x]sf] 5
h'g ljsf; a}+s, n3'laQ ;+:yf / laQ sDkgLsf] sf/f]af/sf] hf]8;+u a/fj/L 5 . ;xsf/L laQLo sf/f]af/ aLdf sDkgLx?sf]
s"n sf/f]af/eGbf a9L b]lvG5 . k|lt ;xsf/L cf};t ;b:o ;+Vof s/Lj !*( hgf /x]sf] 5 . /f]huf/Lsf lx;fjn] ;xsf/L
If]qsf] kl/df0f a}+s tyf laQLo ;+:yfx?sf] t'ngfdf bf]Aa/eGbf a9L /x]sf] 5 . ;xsf/L If]qaf6 ;b:o kl/jf/leq k|lt
;xsf/L ()) hgfsf] hg;+VofnfO{ k|ToIf ;]jf k|jfx u/]sf] 5 .
;xsf/L gLlt tyf sfg"gL Aoj:yfM
s[lif laifoleq kg]{ ;xsf/L ;+:yfx? ;xsf/L P]g, @)&$ tyf ;xsf/L lgodfjnL, @)&% sf] clwgdf ag]sf]
ljlgodaf6 ;+rflnt x'g' kb{5 . ;xsf/L ;+:yfx? PSn} jf cGo ;+:yf;+u ldn]/ k|zf]wg pBf]u jf Aoj;fo ;+rfng ug{ ;Sg]
/ pTkflbt a:t'sf] u'0f:t/ k/LIf0f g]kfn u'0f:t/ laefun] / pTklQsf] k|df0fkq /fli6«o ;xsf/L dxf;+3n] lbg] Aoj:yf /x]sf]
5 . t/ ;xsf/L ;+:yfx?n] z]o/ / hu]8fsf]ifsf] !% u'0ff;Dddfq art /sd ;+sng ug{ kfpg] ePsfn] To;sf] nflu vfDg]
/sd cnu u/]kl5 dfq nufgL ug{ ;Sg] Aoj:yf 5 . ;fy} ;xsf/L P]gdf slDtdf #) k|ltzt /sd laifo;+u ldNbf] If]qdf
nufgL ug'{ kg]{ afWosf/L Aoj:yf /x]sf] 5 . o;} u/L art /sdnfO{ ;xsf/L a}+s jf ;fgf ls;fg n3'ljQ ;+:yfsf]sf] z]o/,
;+3sf] z]o/ tyf g]kfn ;/sf/n] hf/L u/]sf] artkq jf C0fkq afx]s cGoq nufgL ug{ gkfpg] Aoj:yf /x]sf] 5 . o;sf
cnfjf, ;xsf/L lgodfjnLdf Aoj:yf ul/Psf] PEARLS laQLo cg'udg k|0ffnLsf] Aoj:yfdf @ k|ltzt;Dd nufgL ug{ kfpg]
Aoj:yf /x]sf] 5 . ;xsf/L P]g, @)&$ tyf ;xsf/L lgodfjnL, @)&% n] ;xsf/Lsf] ;b:otf tyf sf/f]af/sf] ;DaGwdf
u/]sf] Aoj:yfn] ;xsf/L ;+:yfx?nfO{ Aojl:yt x'g lgb]{lzt u/]sf] dx;"; x'G5 .
;xsf/L If]qsf] gLltut Aoj:yfdf ;xsf/L d"No tyf l;4fGtsf] kfngf, ;xsf/L ;'zf;g k|a4{g, ;xsf/L If]qsf]
u'0ffTds ljsf; -Aoj;flos Ifdtf, bIftf, g]t[Tj Ifdtf cflb_, ;Lk tyf >d k|of]u u/L :yfgLo >f]t ;fwgsf] pkof]u, k"+hL
nufgL, /f]huf/L ;[hgf, cTofjZos a:t' tyf ;]jfsf] cfk"lt{sf] dfWod4f/f ;b:ox?sf] cfodf ul/aL lgjf/0f ;xof]u k'/fp+g'
/x]sf] 5 . ;xsf/L If]q ;b:ox?sf] pTkfbg k|a4{g tyf ahf/Ls/0fsf ;Dk"0f{ sfo{x? u/L pgLx?sf] cfly{s Pj+ ;fdflhs
/ ;f+:s[lts ?kfGt/0fsf] cfwf/ x'g] dflgPsf] 5 .
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;xsf/Lsf] at{dfg r'gf}lt tyf cj;/
g]kfn ;/sf/sf] kGw|f}+ of]hgfsf] cfwf/kq b:tfj]hdf ;xsf/L If]qsf] d'Vo r'gf}ltx?df ;xsf/L lzIff tyf r]tgfsf]
ljsf; ck]lIft ?kdf x'g g;s]sf] -;xsf/L lzIff tyf tflnd k|fKt ;+rfnsx? k]ml/P/ gof+ cfp+g] / sd{rf/Lx? cGo
lgsfodf hfg] k|a[lQ_ ;xsf/L sf/f]af/ pTkfbg tyf :j/f]huf/d"ns If]qdf geO{ art tyf C0f sf/f]af/ s]lGb|t /x]sf],
s]xL ;xsf/L ;+:yfx?df ;xsf/L d"No / l;4fGt kfngf sdhf]/ /x]sf], ;xsf/L ;'zf;gsf] cefjn] ;+:yfx? ;d:ofu|:t
/x]sf], ;xsf/L ;+3 ;+:yfsf] la:tf/ cTolws /x]sf], bf]xf]/f] ;b:otf Aofks /x]sf], laQLo ;'zf;gsf] sdL /x]sf]n] laQLo
hf]lvdo'Qm /x]sf] 7flgPsf] 5 . ;xsf/Lx?sf] ;]jfdf u'0ffTds ljsf; u/L ;b:o s]lGb|t agfpg], ;xsf/L ;+3 ;+:yfjLr
;dGjo ldnfpg', ;xsf/L :jlgodgnfO{ k|efjsf/L agfpg' cflb ;xsf/L cleofgsf] d'Vo r'gf}lt dflgPsf] 5 .
sfo{If]q la:tf/ ug}{sf nflu PseGbf a9L lhNnfsf ;xsf/L PsLs/0fdf ;xsf/L P]gsf] bfo/f ldlrg', lgofds
lgsfoaf6 xtf/df sfo{If]q la:tf/sf] :jLs[lt lbg', lagf s'g} k|of]hg gfd tyf p2]Zo kl/jt{g :jLs[lt lbg', ;xsf/L eg]sf]
art tyf C0f sf/f]af/ dfq} xf] eGg] ;Gb]z k|jfx x'g] u/L ;xsf/L If]qsf] b"w, t/sf/L, pTkfbg ;fdu|L, s[lif pkh, hl8a'6L,
lrof, slkm, cb'jf, kz'k+IfL, :jf:y ;]jf, ;+rf/ ;]jf, df5f, df}/L cflb laifosf] tYof+s tyf ;"rgf k|jfx gug'{ jf a]jf:tf
ug'{ lgofds lgsfosf x'g' kg]{ ;'wf/sf r'gf}ltx? x'g . ;xsf/L If]qsf] cg'udg k|0ffnLnfO{ Aojl:yt u/L k|efjsf/L gx'g',
;xsf/Ld}qL gLltx?sf] k|a4{g gx'g', :yfgLo ;/sf/ tyf k|b]z ;/sf/sf lgsfox?df ;xsf/L laifosf] ;Ifd hgzlQmsf]
sdL cflb lgofds lgsfo;+u hf]l8Psf r'gf}ltx? x'g .
;xsf/L If]q ;'b[l9s/0fsf pkfox?
;xsf/L PsLs/0f
;xsf/L If]qsf] ;'b[l9s/0fsf] nflu PsLs/0f tyf ufleg] k|lqmof Pp6f k|efjsf/L cf}hf/ xf] . ;xsf/L PsLs/0f ubf{
;fdfGotM sd{rf/L vr{ tyf ;+rfng vr{ sd e} d'gfkmfdf a[l4 x'g], ;+:yfsf] hf]lvd Aoxf]g]{ Ifdtf a[l4 x'g], k"+hLut Ifdtf
a[l4 x'g], nufgL ug]{ Ifdtf a[l4 x'g], ;b:osf] C0f k|fKt ug]{ bfo/f a9\g] h:tf cfly{s kmfObfx? 5g\ . ;fy} Pp6} sfo{If]qleq
clt w]/} ;xsf/L ;+:yfx? e} art tyf C0f sf/f]af/df bf]xf]/f]kg, ;fwf/0f;ef sf] ;do h'Wg] / u0fk"/s ;+Vof gk'Ug],
Aofhb/df k|lt:kwf{, c:j:y k|lt:kwf{ / Pp6f ;+:yfn] u/]sf] ckl/kSj lg0f{on] w]/} ;+:yfx?nfO{ gsf/fTds c;/ k'Ug] h:tf
lqmofsnfk lgoGq0fdf d2t k'U5 . ;fy} lgofds lgsfox?sf] nflu sd ;+:yf ePdf lg/LIf0f cg'udg k|efjsf/L x'g ;S5
PsLs/0fkl5 b]lvg] sdL sdhf]/Lx?df ;fwf/0f ;ef ;+rfng hl6n x'g', If]qLo ;fwf/0f ;ef x'bf ;a} ;b:ox?jLr
lrgfhfgL gx'g' / cfTdLotf sdhf]/ x'g', ;xsf/L ;+rfnsnfO{ e]6 ug{ sl7gfO{ x'g', ;xsf/L ;+:yfdf ;/sf/L c8\8ftGq xfjL
x'bf ;b:ox?nfO{ jf:tf sd x'g', ;+:yfdf k|efjzfnL ;Lldt AolQmx?sf] k|efj sfod x'g', s'g} Ps ;+:yfn] cfh{g u/]sf]
d'gfkmf gf]S;fgdf uPsf] csf]{ ;+:yfsf] 3f6fk"lt{df k|of]u x'g', PsLs/0fdf hlt ;lhnf] 5 laefhg ug'{ kg]{ cj:yf cfPdf
lg0f{o gx'g' jf sl7gfO{ x'g', g]t[Tj ljsf;sf] cj;/ sdhf]/ x'g', sf/f]af/ 7'nf] ePsf] cj:yfdf lg/LIf0f sfo{ hl6n x'g' /
lj1 AolQmx?sf] cfjZostf a[l4 x'g] x'G5 . cyf{t\ ;fdfGo k|zf;lgs sd{rf/Ln] ug]{ lg/LIf0fsf] bfo/f ;dfKt x'G5 .
;+3 tyf a}+sdf cfj4tf
btf{ e} ;+rfngdf /x]sf ;Dk"0f{ ;xsf/L ;+:yfx? ;xsf/L a}+s tyf laifout ;+3 jf lhNnf ;xsf/L ;+3df cfj4 x'g'
;xsf/L cleofg ;'b[l9s/0fsf] csf]{ dxTjk"0f{ kIf xf] . PSnf PSn} ul/g] Aoj;flos lqmofsnfkn] ;xsf/L ;+:yf ;'b[9
x'g ;S5 t/ ;xsf/L cleofgsf] ;du| of]ubfgnfO{ d'vl/t ug{ ;St}g . Pp6f ;+:yf alnof] / ;Ifd x'g ;S5 t/ /fHosf]
gLlt lgdf{0f txdf k|efj kfg{ ;+3df cfj4 geP sl7g x'G5 . ;xsf/L cleofgdf cfj4tf ePdf ;a} ;+:yfx?nfO{ To;tkm{
pTk]|l/t ug{ ;xh x'G5 . ;fy} ;xsf/Ldf rflxg] k"+hLut kof{Kttfsf] nflu ;xsf/L a}+sdf cfj4tf d'Vo zt{ xf] . ;xsf/L
;+:yfx?sf] jt{dfg art /sdsf] !^ k|ltzt t/ntf dWo] slDtdf * k|ltzt t/ntf ;xsf/L a}+sdf sfod ug{ ;lsPdf
To:tf] /sd slDtdf @* ca{ x'g ;S5 . o;n] ;xsf/L a}+snfO{ dflyNnf]:t/df cku]|l8+u ug{ ;lsG5 .
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u'0f:t/df a[l4
;xsf/L ;'b[l9s/0fsf] cfGtl/s phf{ g]t[Tj / sd{rf/Ldf Aoj:yfkg ;Lk ljsf;, Aoj;flos Ifdtf ljsf;, ;+:yfut
;'zf;gsf] ;'b[l9s/0f ug'{ xf] . ;fy} ;b:ox?df ;xsf/L r]tgfsf] ljsf;, ;xsf/Ldf ul/g] sf/f]af/sf] af/]df hfgsf/L tyf
;xsf/L efjgfsf] ljsf; dxTjk"0f{ kIf xf] . o;sf] nflu ;xsf/L lzIff / laleGg lawfsf tflnd Pjd\ k|ljlw x:tfGt/0f
cEof; cfjZos x'G5 . o;sf] nflu g]kfn ;/sf/, :yfgLo ;/sf/, ;xsf/L ;+3, ;xsf/L a}+s, k|ToIf sf/f]af/ Pjd\ k|a4{g
sfo{df ;l/s ;/f]sf/jfnf lgsfox?, ;xsf/L ;+:yf ;a}sf] nufgL / ;femf k|of; cfjZos x'G5 .
;xsf/L If]qsf] Aofks k|;f/
;xsf/Ldfkm{t cfly{s ?kn] ;LdfGts[t, a+lrlts/0fdf k/]sf ;d'bfo tyf AolQmx?, ul/ax?, d'n'ssf s'gf s'gfdf
5l/P/ /x]sf cfd gful/sx?sf] dfu, ;Lk, >d / Ifdtfsf] k"0f{ pkof]u u/L kx'+r la:tf/ ug'{ cfjZos /x]sf] s'/f of]hgf
b:tfj]haf6 :ki6 e};s]sf] 5 . ;xsf/L ;+:yfx?sf] ;+Vof cTolws eof] ca btf{ ug{ x'b}g eGb} d+raf6 efif0f u/]sf]
klg ;'lgG5 . t/ s:tf] ;xsf/L a9L eof] < s:tf] ;xsf/L sxf+ cfjZos 5 eGg] s'/f a'e\mg' h?/L 5 . ;xsf/Lsf If]qx?
Aoj;flos If]qx? Aofks / km/flsnf] 5 . g]kfnsf] s"n hg;+Vofsf] ^^ k|ltzt s[lifdf cfl>t /x]sf] 5 / o;sf] s"n
ufx{:y pTkfbgdf of]ubfg s]jn @&=^ k|ltzt /x]sf] b]lvG5 . o;}n] ul/aL lgjf/0f ug'{ kg]{ If]q d"n ?kdf s[lif If]q xf] .
ul/aL lgjf/0fsf] bf]>f] k|d'v If]q >ldsx? x'g . lj=;+= @)^^÷^& df g]kfnsf] ;Dk"0f{ >dzlQmdWo] (@ k|ltzt cy{tGqsf]
cgf}krfl/s If]q -c;+ul7t Aoj;fo jf 3/kl/jf/Ù ;fdflhs ;'/Iff nfe xfl;n ug]{ lgoldt sfdbf/x? / cf}krfl/s
If]qdf sfo{/t_ afx]s j]/f]huf/ jf /f]huf/bftfaf6 s'g} ;fdflhs ;'/Iff nfe pknAw gu/fO{Psf If]qdf sfo{/t /x]sf] cg'dfg
ul/Psf] lyof] .
;xsf/Lsf] ;+Vof slt rflxG5 <
o; kl/k]|Iodf ufp+kflnsf If]qdf kfos kg]{ lx;fjn] %)) b]lv !))) hgfsf] nflu Pp6f pkef]Qmf ;xsf/L, zx/L
If]qdf gu/kflnsfsf] j8flkR5] slDtdf Pp6f, pkdxfgu/ tyf dxfgu/kflnsfleq @))) hg;+Vofdf Pp6fsf b/n] pkef]Qmf
;xsf/L ;+:yfx? cfjZos b]lvG5 . o;} u/L zx/L If]qdf ;/;kmfO{ >lds, js{zk >lds, xf]6n >lds, lgdf{0f >lds,
oftfoft Joj;fosf >lds, km]l/jfnf, el/of, u|fdL0f If]qdf s[lif >lds -v]tL ug]{, uf]8d]n, afnL sf6\g] / leqfpg] sfo{df
d2t ug]{_ x?nfO{ ;+ul7t u/]/ ;xsf/L ;+:yfx?df cfj4 ug'{ kg]{ cfjZostf /x]sf] 5 .
cfly{s aif{ @)&&.&* sf] ah]6df g]kfn b"w, c08f tyf t/sf/Ldf cfTdlge{/ aGg] s'/f pNn]v 5 . To;sf] nflu clxn]
s[ifsx?n] v]Kg' k/]sf] d'Vo ;d:of eg]sf] larf}lnofsf] d"No lgwf{/0f, pRr pTkfbg nfut / ahf/ d"No l:y/ gx'g' xf] .
pkef]Qmfn] vl/b ug]{ d"No / ls;fgn] laqmL ug]{ d"No aLrsf] km/s $ u'0ffeGbf j]zL /x]sf] 5 . o;sf] nflu s[lif If]qdf
cGg, bnxg, t]nxg, d;nfafnL, t/sf/L, kmnk"mn, aLp ljhg, Rofp, df5f, kz'k+IfL kfng -afv|f, s'v'/f tyf xf+;, a+u'/_
cflb pTkfbg;+u ;DalGwt s[ifsx?sf] ;xeflutf a[l4 u/L s[lif ;xsf/L, kmnk"mn ;xsf/L, l;+rfO{ s'nf] h:tf laleGg
;xsf/Lx?sf] cfjZostf ckl/xfo{ /x]sf] 5 . xfn sfod /x]sf s[lif ;xsf/Lx?dWo] 7'nf] lx:;f zx/L If]qdf art p7fpg
/ /f;folgs dnsf] Aofkf/ ug{ vf]lnPsf] b]lvPsf] 5 . ;fy} s[ifsn] pTkfbg u/]sf] wfg, ds}, ux'+, sf]bf], bfn, t]nxg ;f]em}
ahf/df laqmL ug'{sf] ;6[f dLn ;Grfng u/L k|zf]wg u/]/ ahf/Ls/0f ug{ ;lsPdf pTkfbs s[ifsn] nfe kfpg] x'G5 .
cfly{s tyf ;fdflhs a+lrtLs/0fdf k/]sf ;d'bfox?;+u a+lrtLs/0fdf gk/]sf AolQmx? ldl;P/ ;xsf/L ;+rfng ug{]
cj:yf g/x]sf]n] s'g} ;Lk;+u cfj4 AolQmx? l;Nksf/, ;'lhsf/, ef8f lgdf{tf, a]taf+; tyf sf7sf ;fdfg pTkfbg,
ljz]if k]zf;+u cfj4 AolQmx? -d5'jf/f_, sf7sf] ;fdfg lgdf{tf -r'g/f_ x? dfq /x]sf] jf ldl;g ;Sg] ;d'bfosf ;b:ox?
ldnfP/ ;xsf/L u7g cfjZos b]lvPsf] 5 . cGo Aoj;flos ;xsf/Ltkm{ skf; v]tL, pv' v]tL tyf lrgL ldn, wfuf]
tof/L, sk8f a'gfO{, :jL6/ a'gfO{, b'Uw k|zf]wg, dLn ;+rfng, k'ik / hl8a'6L k|zf]wg,:jf:y, ag Aoj:yfkg -Aoj;flos
sf7_, xft] sfuh, tof/L kf]zfs, xf]6n tyf /]i6'/f“, snf tyf ;[hgf, k|sfzg tyf 5fkfvfgf, oftfoft, ;xsf/L u|fd -cfjf;
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tyf ejg_ h:tf If]qdf ;xsf/Lx?sf] Aoj;flos ;Defjgf 5g\ . t;y{ dfly pNn]lvt If]qx?df cfufdL s]xL aif{df la;f}+
xhf/f}+ ;xsf/L ;+:yf u7g / ;+rfngsf] ;Defjgf /x]sf] 5 .
;xsf/L If]qsf] lgodg
;xsf/L ;+:yfsf] ;+Vof w]/} x'bf lg/LIf0f ug{ sl7g x'g :jefljs xf] . ;fy} lg/LIf0f cfk}mdf Pp6f ;Lk xf] . To:tf]
;Lko'Qm hgzlQm slt 5 . Pp6f ;xsf/L ;+:yfsf] lg/LIf0f slt aif{d fug]{ eGg] s'/f lalw jf lgb]{lzsf lgdf{0f x'g' pkof]uL
x'g]5 . Ps b'O{ k]hsf] kmf/fd Aoj:yfksnfO{ e/fP/ clkm;df bflvnf u/L lg/LIf0f eof] eGg] ;f]Rg' q'6L x'g]5 . ;xsf/L ;+3
;+:yfsf] lg/LIf0f tyf lgodg ;/sf/af6 x'g' kb{5 . lsgeg] ;/sf/L ;+oGq kIfkft /lxt x'G5 . t/ ;/sf/L ;+oGqdWo]sf]
;xsf/L dGqfno / laefudf @)$* k"j{ ;xsf/L ;+:yf *#) ;xsf/L sfof{no ^* / sd{rf/L ((# hgfaf6 clxn] sfof{no
% j6f sd{rf/L !)) hgfdf em/]sf] 5 . k|b]z ;/sf/sf] ;xsf/L dGqfnosf] dxfzfvf, dxfgu/ jf pkdxfgu/ jf gu/kflnsf
jf ufp+kflnsfleq /x]sf] ;xsf/L zfvfsf] Ifdtf klg sdhf]/ /x]sf] 5 . o;sf] cnfjf ;xsf/L dGqfno / laefuleq
;xsf/Lsf] vftfkq hf+r ug]{ / laZn]if0f ug]{ hgzlQm clt Go'g 5 . ;xsf/L cleofgdf ;xsf/L ;+3x?nfO{ ;b:o ;+:yfsf]
lg/LIf0fsf] lhDd]jf/L P]gdf Aoj:yf ul/Psf] 5, t/ clwsf+z ;xsf/L ;+3x? cfk\mgf] cfTdlge{/tfsf] n8fO{ nl8/x]sf 5g\ .
o:tf] ;+:yfut Aoj:yfn] ;xsf/L ;+:yfx?sf] ;+Vof sltj6f eP lg/LIf0f x'G5 s;}n] eGg ;Sb}g . d'Vo s'/f /fHosf] gLlt
/ k|fyldstf xf] .
pBdzLntf, /f]huf/L, cfoa[l4 / bLuf]kg ljsf;
;xsf/L If]qdf pBdzLntf ljsf; gu/L s[lif If]qsf] ;Gt'lnt ljsf; ;Dej 5}g . s[lif If]qsf] bLuf] /f]huf/L ljgf
To; If]qsf] ul/aL lgjf/0f x'g clt sl7g b]lvG5 . hlxn];Dd s[lif pTkfbgsf] d"No lgwf{/0f larf}lnofsf] rnv]ndf
laBdfg /xG5 tj;Dd s[lif If]qsf] ljsf;, bLuf] /f]huf/L, ls;fgsf] ul/aL lgjf/0f / s[lifhGo a:t'df d'n'ssf] cfTdlge{/tf
s]jn eGg] ;'Gg] s'/f dfq x'g]5 . sfof{nosf leQfdf ls;fg jf >ldssf] kmf]6f] 6f+Ug' eg]sf] ;f+rf] cy{df Tof] au{sf] jf:tljs
pTyfgsf] nflu of]hgf tyf sfo{qmd lgdf{0f u/L OdfGbf/Lk"j{s sfof{Gjog u/]sf] cj:yfdf dfq ls;fg tyf >ldssf] pTyfg
/ ljsf;df of]ubfg ug{ ;lsG5 . ls;fg / >ldsnfO{ x]g/L km]of]n / ;'zf;gsf kf]yf 3f]sfpg'eGbf Aoj;flos pTkfbgd'vL
tflnd dxTjk"0f{ x'G5 . o;}n] ;/sf/sf] ;+/rgf, Ifdtf, ;/sf/L lgsfosf] b[li6sf]0f abNg' h?/L 5 . ;xsf/Lsf] ;+Vof slt
rflxG5 Tof] hgtfsf] cfjZostf;+u ;DalGwt s'/f ePsfn] ;xsf/L g]t[Tj / lgofds lgsfox?n] Pp6f cfwf/ tof/ kf/]/
lgwf{/0f ug'{ pko'Qm x'g]5 . Ifdtfsf] s'/f u/]/ hgtfsf] clwsf/nfO{ ;Lldt ug'{ a'l4dfgL g7xl/Pnf . ;xsf/L If]q sdhf]/
ePdf hgtfsf] cfly{s hLjg sdhf]/ x'g]5 / o;n] nf]stGqnfO{ sdhf]/ agfpg ;Sg] ePsf]n] a]n}df ;r]t x'g' h?/L 5 .
;/sf/sf lgsfox?df ;xsf/LnfO{ x]g]{ b[li6sf]0f ;sf/fTds / ;xof]uL agf]; eGg] ck]Iff ub{5' .
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;+d[4 g]kfn ;'vL g]kfnL agfpg] cleofg
  राजेन्द्रमणि काफ्ले
;xsf/L dfkm{t ;Dej 5M
वडा अध्यक्ष, वडा नं. ७

सहकारी उप–समिति संयाेजक

lrtjg lhNnf b]zsf] dWo efudf kg]{ Ps cu|0fL lhNnf xf] . d'n'ssf] j}slNks /fhwflgsf] ?kdf ljsf; ePsf] of]
lhNnf ;xsf/L sf] hglg lhNnf klg xf] . lrtjg lhNnfdf &)) eGbf jl9 ;xsf/L ;+:yfx? 5g eg] e/tk'/ dxfgu/kflnsf
dfq #@* ;xsf/L ;+:yfx? 5g . ut lgjf{rg b]lv e/tk'/ dxfgu/kflnsfn] of]hgfj4 t/Lsfaf6 ljsf; lgdf{0fsf sfdx?
cuf8L j9fO{/x]sf] 5 . /fli6«o cGt/fli6«o :t/sf k"jf{wf/sf dxTjk"0f{ sfdx? wdfwfd e}/x]sf 5g dxfgu/ l/ª/f]8, lj|ms]6
/·zfnf, ;lkªdxn l;6Lxn c6f]n]08, h:tf bh{gf} uf}/jsf cfof]hgfx?n] ult lnO/x]sf 5g . dnfO{ nfUb5 s]lx jif{ leq
ljsf; / k"jf{wf/sf] If]qdf e/tk'/ dxfgu/kflnsf ;'Gb/ k"jf{wf/ / lgdf{0fn] el/k"0f{ dxfgu/ x'g]5 . ;xfsf/Lsf] s'/f ubf{ hj
xfld xfd|f Ps z]o/ ;b:onfO{ ljkGg ju{af6 dfly p7fpg ;S5f} . ljxfg j]n'sf ;lhnf] 5fs 6fg{ ;Sg] jfnjRrfx?nfO{
;lhn} k7g kf7g u/fpg ;Sg] jgfpg] ;S5f} . l;k bIf hgzlSt pTkfbg ub{5f} . h'g ;xsf/L k"FhL, jrt ,C0f nufgL
/ c;'nL dfq x}g Ps ;xsf/L Ps pTkfbgsf] lglt nfu' u/L ;dfhnfO{ ;d'bfonfO{ z]o/ ;b:ox?nfO{ Pp6f pTkfbgsf]
lrh pkxf/ lbg ;S5f} . tj To:tf ;xsf/L jf:tjdf ;kmn ;xsf/L x'g eGg] dnfO{ nfUb5 . clxn] xfldn] xfd|f] lhjg;Fu
ufl;FPsf] vfBa:t'x? xfldn] pTkfbg ug{ ;s]sf 5gfF} . s]xL dfq eotfklg ljiffbL k|of]unfO{ lgoGq0f ug{ ;s]sf 5}gf}F .
cuf{lgs ?kdf pTkfbg sfo{nfO{ k|f]T;fxg ug]{ lsl;dsf sfo{j|md /fHon] Nofpg'' kb{5 . ;x'lnot / cg'bfgsf sfo{j|mdx?
klg ;xsf/L dfkm{t ljt/0f ubf{ k|efjsf/L x'g] / pTkfbgdf a[l4 klg x'g ;S5 . To;}n] klg /fHon] lbg] ;'ljwfx? To:tf
;xsf/Lx?nfO{ k|fyfldstf lbof] eg] pknlAw xfl:fFn x'g ;Sb5 . cj dxfgu/n] klg pQm pTkfbg lglt th'{df u/L
dxfgu/nfO{ s'g s'g vfBa:t'x? slt cfjZos 5 . To;sf] pTKfbg s;/L ug]{ of] ljifodf 5nkmn jx; cfjZos 5 .
b'w, s]/f, c08f, s'v'/fsf] df;', t/sf/Ldf xfld lgof{t g} ub{5f} t/ c? ;j} cfot ub{5f} ;xsf/L ;~hfn ufFp ufFp 5 . lxhf]
4Gbsfndf hgo'4sfndf ;j} j}s tyf ljlQo ;+:yfx? ;b/d'sfd s]lGb|t /x] t/ ;xsf/L 3/3/df k'Uof] clxn] b]zdf #$
xhf/ 5 ;o eGbf j9L ;xsf/Lx? 5g h;n] # vj{ eGbf j9L lgIf]k ;+sng ub{5g o;sf ;b:ox? ^$ nfv eGbf j9L 5g
o;df s[oflzn hgzlStn] /f]huf/L ^) xhf/sf] xf/fxf/Ldf /f]huf/L k|fKt u/]sf 5g . o:tf] ;+:yfnfO{ Jojl:yt u/L cuf8L
n}hfg' /fHosf] k|d'v st{Jo x'g cfFp5 .
;xsf/Lx?n] w]/} /fd|f] sfo{x? ub{} cfPsf 5g\. ;xsf/L d'No dfGotf cg';f/ gof gofF lglt, ljlw k4tL / ;do
;Fu} cfw'lgs k|ljlw pkof]u u/]/ cfˆgf z]o/ ;b:ox?nfO{ ;]jf k|bfg ub}{ cfPsf 5g . /fHon] ;~rfmgdf NofPsf ljlQo
;+:yfx? eGbf l56f] / 5l/tf] t/Lsfaf6 cfˆgf] sf/f]jf/x? u/]sf 5g\ . o:tf] b]Vbf xfldnfO{ uj{ nfUb5 . t/ b'Mv nfUb5
sltko ;+:yfx? unt af6f]df lxl8/x]sf 5g\ :jfy{df rln/x]sf 5g ;xsf/L l;4fGtnfO{ cjx]ngf ub} Psfw ;xsf/L
sf/0fn] l;+uf] ;xsf/L cfGbf]ngnfO{ jbgfd u/fpg] k|of; e}/x]sf] 5 . k|Zg p7\g ;S5 cg'udg, lgodg, lgoGq0f, s;n] ug]{ .
e/tk'/ dxfgu/n]ut jif{ b]lv cfˆgf] gu/df ePsf ;xsf/Lx?sf] cg'udg, tflnd, uf]l:6, sfo{j|mdx? ;~rfng u/L /x]sf]
5 . xfld;Fu l;ldlt ;|f]t / ;fwg 5 h;n] ubf{ kof{Kt ?kdf xfldn] cg'udg ug{ ;s]sf 5}gf} . cj xfld ;xsf/L ;+:yf btf{
ubf{ g} ;+:yf cfjZos 5 jf 5}g ;+:yfsf ;~rfnsx?nfO{ ;+:yf ;~rfng ;DjlGw tflnd lbO btf{ k|s[of cuf8L j9fpg'
kb{5 . To;n] ubf{ ;xsf/Ldf ;d:of gcfpg ;S5 .
;xsf/L ;dfh ?kfGt/0fsf] Ps dxTjk"0f{ xltof/ xf] ;xsf/L dfkm{t g} xfld ;d[w g]kfn ;'lv g]kfnL sf] of] cleofg
k'/f ug{ ;S5f} . sltko ljsl;t b]zx? ;d[4 5g t/ ;'lv gx'g ;S5g\ . Ps wgf9o JolQm ;w} lrlGtt g} lrlGtt x'g
;S5 . t/ Ps u/Lj dflg; v'l; e}/x]sf] x'g ;S5 . To;}n] ;'lvdf ;sf/fTds ;f]rsf] cfjZos 5 , ;b\efjsf] cfjZos
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5 . ;xof]usf] cfjZos 5, cfTd;Gt'li6sf] cfjZos 5 . lo ;j} lrh ;xsf/L dfkm{t kfOg ;S5 . ;d[4 g]kfn ;'lv g]kfnL
agfpg] cleofg ;xsf/Ldfq pQd cfwf/ x'g ;Sb5 .
;xsf/L ;dfhk|lt cfˆgf] pQ/bfloTj k'/f u/]sf x'G5g\ . sltko dxTjk"0f{ ;fdflhs sfo{x? lgoldt ?kdf ;~rfng
ubf{ ;+:yfsf] 5lj, ljZjf;nfO{ pRr /fVg] ub{5 . jf:tjdf ;xsf/L ;d'bfosf] ;'v / b'v sf ;fly klg x'g . ;lhnf] ;Fu
C0f nufgL ug]{, cfod'ns sfo{x? ;~rfng ub}{ /f]huf/L ;[hgf ug]{, z]o/ ;b:ox?nfO{ hj Joj;foL e};s]kl5 plgx?
;f]tx /fHosf s/bftf x'G5g . To;}n] ;xsf/LnfO{ s/bftf pTkfbg ug]{ sf/vfgf klg eGg ;lsG5 .
cj ;xsf/L If]qnfO{ cem Jojl:yt agfpg kg]{ cfjZos 5 / ;xsf/L Plss/0fnO{ dxfgu/n] dxTj lbg' k5{ .
clxn] cj:yf x]bf{ Pp6f j8fdf g} #%, $) j6f ;xsf/L ePsf] cj:yf 5 . olt w}/} ;xsf/L cfjZos 5}g . cj o;nfO{
psLs/0fsf] dfWofd af6 ;+Vof 36fpg' k5{ To;sf] nfu: ;/sf/sf] tkm{af6 / dxfgu/sf] tkm{af6 ;]jf ;'ljwfsf] Kofs]h
3f]if0f ug'{k5{ . tj dfq, ;jn ;Ifd, lbuf] u'0fl:tl/o ;xsf/L lgdf{0f ug{ ;Sb5f} . ;xsf/L ;+:yfx?sf] ;DjlGwt lgsfoaf6
cg'udg lgoldt ub} unt, tl/sfaf6 lx8]sf ;xsf/Lx?nfO{ 6«ofsdf Nofpgsf] nfuL ;'emfjx? lbg] / ;lx ;Fu cuf8L j9]sf
;xsf/Lx?nfO{ k|f];fxg ug'{kb{5 . ;~rfnsx?nfO{ ;+:yf ;~rfng ;DjlGw tflnd lbg' kb{5 . z}lIfs ?kdf ljBfnosf]
kf7\oj|mdf;d]t ;dfj]z u/Lg'kb{5 . lo ;j} s'/fx? ubf{ ub} klg hflg hflg z]o/ ;b:ox?n] kl;gf jufP/ s]lx /sd jrt
ub}{ cfˆgf] kl/jf/ / jRrfx?sf] pHHjn eljiosf] nflu jrt u/]sf] /sd lxgfldgf ug]{ ;~rfnsx?nfO{ s8f eGbf s8f
sfjf{xL u/Lg'kb{5 . jt{dfg sfg'gn] gk'u] gFof sfg'g ;d]t lgdf0f{ u/L sfjf{xL k|lj|mof cufl8 j9fpg' kb{5 .

सहकारी ससं ्थाहरूलाई व्याज पुज
ँ ीकरण नगर्ने सम्बन्धी भरतपुर 
महानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, सहकारी तथा
रोजगार प्रवर्द्धन शाखाको सच
ू ना
सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५० को उपदफा (५) मा सहकारी ससं ्थाले प्रदान गरे को
ऋणमा लाग्ने व्याजलाई मल
ू ऋणमा पँजु ीकृत गरी सोको आधारमा व्याज लगाउन
नपाइने व्यवस्था रहेको बेहोरा विदितै छ । तदनसु ार सहकारी संस्थाले आफूले प्रदान
गरे को ऋणमा लाग्ने व्याजलाई साउँ रकममा जोडी व्याज लगाउने कार्य नगर्नु, नगराउनु
हुन सचि
ू त गरिन्छ । अन्यथा काननु बमोजिम कारबाई गरिने बेहोरासमेत जानकारी
गराइन्छ ।
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अस्ट्रेलियाको सहकारी अभियानबाट नेपालले के  सिक्ने ?
  नवराज सापकाेटा
लेखा समिित संयाेजक, नेफ्स्कू न
नेपालको सहकारी अभियान परापुर्वकाल देखि सचं ालनमा रहेका अइचो पैचो, पर्मा, ढिकुटी र मक
ं ाखल बाट विकसित हुदँ ै सरुु वात
भएको पाइन्छ । सरकारी तवरले भने २०१० सालमा योजना कृ षि मन्त्रालय स्थापना भै सके पछि नै भएको हो । नेपाल सरकारले
२०११/०१२ सालमा मध्य पहाडी क्षेत्रको बाढी पैर्हो बाट पीडित हरुलाइ व्यबस्थित बसोबास गराउने उद्देश्यले अमेरिकी सहयोग नियोग
मार्फ त चितवनमा राप्तीदनु परियोजना संचालन गरे को थियो र त्यही ँ परियोजना मार्फ त चितवनमा व्यबस्थित बसोबास सरुु भयो जसको
आकर्षणले गर्दा पहाड बाट बसाइँसराइको लर्को नै लाग्यो । त्यही बेला बखान सिं गरुु ङले जनताको जिवनस्तर सहज बनाउन सहकारीको
अबधारणा ल्याएका थिए । यही अबधारणालाइ सघाउने गरि नेपाल सरकारले कार्यकारी आदेश (अध्यादेश) जारी गरि पहिलो पटक
२०१३ साल चैत्र २० गते नेपाल मै पहिलोपटक बखान कृ षि ऋण सहकारी समितिको नाममा सहकारी दर्ता गरि चितवन जिल्ला बाट
सहकारी अभियानको सरुु वात गरिएको थियो ।
	लामो समयसम्म सहकारीको बिकास बिस्तार पचं ायतकाल भरी हुन सके न । त्यसबेला सहकारीको सिद्धान्त मुल्य मान्यता बिपरित
सरकारले नियन्त्रण गर्न खोज्दा सहकारीको वृद्धि र बिकास नै अबरुद्ध हुन पगु ्यो । तत्कालीन अबस्थामा सहकारी राज्य नियंत्रित हुन
पगु ्यो।मल बीउ बितरणमै सहकारी लाई सिमित गरिएको हुनाले जनताको चासो रहेन । २०४६सालको परिवर्तन पश्चात् नै नेपालमा सहकारी
अभियानले फड्को मारे को हो । अहिले सहकारी बिभागको तथ्यांक अनसु ार विभिन्न बिषयका ३४५१२ सहकारी संस्था देश भर दर्ता
भै सञ्चालनमा रहेका छन् । यी सहकारीहरुमा ६५ लाख भन्दा बढी सदस्यहरुको आवद्धता रहेको छ । कूल सदस्यमा महिलाहरुको
सहभागिता ५१ प्रतिशत पगु ेको छ । बचत र पँजू ी गरे र रु. ४ खर्बको सम्पत्ति सहकारी मार्फ त परिचालन भई रहेको छ । लगानीको दृष्टिकोणले
पनि कूल रु. ३ खर्ब जति कर्जा परिचालन सहकारी संस्थाहरु मार्फ त भएको देखिन्छ । सहकारी संस्थाहरुको कारण कृ षि ,पशपु ालन समेतको
उत्पादनमा उल्लेख्य योगदान पनि पगु ेको छ ।
सहकारी प्रजातान्त्रिक मलू ्य मान्यता र सिद्धान्तमा चल्ने ससं ्था भएकोले निष्पक्षता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता यसका आधारभतु
तत्वहरु हुन् ।
यद्यपि, सहकारीलाई मुलुकको अर्थतन्त्र र रोजगारी सिर्जनामा महत्वपर्णू भमि
ू का भएको क्षेत्र मानिन्छ । सामाजिक सशक्तीकरण गर्ने
माध्यम पनि सहकारी हो । अप्रत्यक्ष रूपमा लाखौ नेपालीहरुलाई स्वरोजगार श्रृजना भएको छ भने झन्डै ६० हजारलाई प्रत्यक्ष रोजगार,
गरिवी न्यूनीकरण तथा महिला सशक्तिकरण, उद्यमशिलताको विकास मा सहकारीबाट फाइदा पगु ेको छ । अहिले सहकारी मार्फ त उत्पादन
क्षेत्रमा ३ देखि ५प्रतिशतको हारहारीमा कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा योगदान पुर्याएकोछ भन्ने अनुमान गरिएको छ । यो अभियान जनताको
अभियान हो। सहकारी मार्फ त कृ षि उत्पादनमा वृद्धि ,आधुनिकीकरण र व्यबसायिकरण ले मात्रै समृद्धि को यात्रा तय गर्न सकिन्छ ! त्यसैले
सहकारीको अभियान हरे क वडासम्म पगु ्नु जरुरी छ । दिगो विकासमा सहकारीको भमि
ू का बढाउन उत्पादनमा के न्द्रीत हुनक
ु ो विकल्प
छै न । सहकारी आफै ले एवम् आफ्ना शेयर सदस्यलाई उत्पादनतर्फ के न्द्रीत गरायर मात्रै दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न सहकारी नै उत्तम
विकल्प साबित हुनेछ । सहकारीलाई उत्पादनमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन सरकारले ध्यान दिनपु र्ने देखिन्छ । नेपालका अधिकांश
ठाउँ पर्यटकीय क्षेत्र भएकाले सहकारीले पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा काम गर्न सके गरिबी न्यूनीकरण र रोजगारी सिर्जन गर्न सकिने भरोसा
एसियालि क्रेडिट युनियन ले संचालन गरे को गणु स्तरीय अभियान एक्सेस र नेफ्स्कु न र सहकारी बिभाग मिलेर संचालन गरे को प्रोबेशन
कार्यक्रममा सहभागी भै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका नमनू ा सहकारी संस्थाहरुको रूपमा सयौं सहकारीहरुले प्रमाणीकरणमा आँफुलाइ अब्बल
साबित गर्नुले पनि प्रमाणित गर्दछ ।
यसरी स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माणका लागि समेत अहिले सहकारी सार्थक हुदँ ै गइरहेका छ्न् । यति हुदँ ा हुदँ ै पनि कतिपय सरकारि

dxfgu/ ;xsf/L ultljwL



नीति र विधमान काननू हरु सहकारी मैत्री नभएकाले उत्पादन तथा सेवा व्यवसायमा सहकारीको विस्तार हुन सके को छै न । कतिपय काननू ले
त सहकारी उद्योग व्यवसायलाई निषेध नै गरे को छ । पर्यटन उद्योग, घरे लु तथा साना उद्योग, विधालय सञ्चालन र व्यवस्थापन, सामहि
ू क
आवाश, सामदू ायिक अस्पताल, उर्जा, यातायात, श्रमिकहरुको स्वामित्वको सहकारी उद्योग व्यवसाय, सहकारी भण्डार आदि क्षेत्रमा
सहकारी लाई सहज हुने गरी संबंधित क्षेत्रको काननु ी व्यवस्था नै बनेको छै न। सहकारी मार्फ त त्यस्ता उधोग ब्यबसाय संचालन गर्न खोज्दा
अनेकौं हण्डर र ठक्कर खानु पर्ने अवस्था बरकरार छ।कृ षिमा आधारित सहकारी उद्योगहरु ले प्रोत्साहन पनि पाउन सके का छै नन । यी सबै
कारणले सहकारी क्षेत्रले सरकारबाट पाउनु पर्ने आधारभतू सुविधाहरुबाट समेत बञ्चित रहनु परे को छ । नेपालको संबिधान २०७२ ले
राष्टृीय अर्थ तन्त्र मा तीन खम्बे अर्थ निति स्विकार्दै सहकारी क्षेत्रलाई एउटा खम्बा मानेको छ । सहकारी अभियानले पाएको सबं ैधानिक
सरु क्षाका आधारमा हालै सघं ीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्मित काननू हरुले सहकारीलाई के हि हदसम्म सहयोग पगु ्ने विश्वास लिन भने
सकिने अवस्था निर्माण भएको पनि छ ।
सहकारी अभियानका बारे मा विभिन्न देशहरूले कसरी अगाडि बढाएका छ्न र नेपालले त्यस्ता असल अभ्यास लाई अनश
ु रण गर्दा
सदस्य र समुदायको रुपान्तरणमा कसरी सहयोग पगु ्दछ भन्ने उत्सुकता हुनु स्वभाबिक नै छ । यसै सन्दर्भमा अस्ट्रेलियामा देखक
े ो सहकारी
अभियान बारे मा पनि के हि चर्चा गर्न लागिएको छ ।
अस्ट्रेलिया अमेरिका लगायतका देशमा सहकारीलाई क्रेडिट युनियन बैक को रूपमा लिइन्छ । अस्ट्रेलियाको APRA अन्तरगत
बैकिङ काननु अनसु ार सहकारी दर्ता र संचालन हुन्छ्न । प्राप्त तथ्यांकअनसु ार अस्ट्रेलियामा ७५ क्रेडिट युनियन बैक छ्न भने १२ वटा
म्याचयु ल बैंक छन । यी दुबै सहकारीको रुप हुन । अस्ट्रेलियाका सबै सहकारी ससं ्थाले विभिन्न प्रकारका बचत र ऋणको सेवा प्रदान गरे का
छन् ।
याँहाका सबै संस्थाले नयाँ नयाँ प्रबिधि लाई आत्मसात गर्दै सदस्य सेवामा प्रतिस्पर्धा समेत गर्दा रहेछन । यंहाका सहकारीहरु को
कार्यसंचालन जबाफदेहिता र उत्तरदायीत्वमा आधारित भएकोले अझ बढी सरु क्षीत पनि देखियो । तिनै मध्येको एक अस्ट्रेलियन काननु
अनसु ार दर्ता भै संचालनमा रहेको Endeavour Mutual Bank जांहा मैले प्रत्येक्ष अन्तर्कृ या गर्न पाए जनु सहकारी बिगत ६९ बर्ष
अगाडि सन १९५३ मा दर्ता भै विभिन्न समयमा २१ वटा सहकारी मर्ज भएर बिगत ६५ बर्ष देखि विभिन्न संस्था एकीकृ त हुदँ ै संचालनमा
रहेको छ।यो संस्थाले समुदायमा आधारित सहकारी संस्थाको रूपमा सदस्यको चाहना नै पहिलो शर्त मान्दै गणु स्तर युक्त बित्तीय सेवा
संचालन गर्दै आएको छ । Endeavour Mutual Bank को अस्ट्रेलियामा १० प्लस शाखा र ६३ करोड ९२ लाख ५० हजार डलर
को पजंु ी तथा दायित्व रहेकोमा सदस्यको बचत मात्रै ५४ करोड ५३ लाख डलर रहेको छ। यो ससं ्थामा कुल ७२ जना कर्मचारी कार्यरत
रहेका रहेछन । यश ससं ्थाका Chief educat I've officer Mark worthington ले हामी लाई ससं ्थाको इतिहास र सदस्य सेवामा
पुर्याएको सहयोग बारे जानकारी गराएका थिए । "This is our bank because members are customers and equal owners"
निति संस्थाले अगं ालेको छ । संस्थाले digital financing को माध्यम बाट प्रत्येक सदस्य हरु लाई आफ्नै मोबाइल बाट सातै दिन २४ सै
घण्टा कारोबार गर्ने सुबिधा प्रदान गरे को छ । यस्ले विभिन्न बैक हरु संग सहकार्य गरि कारोबारमा सहजीकरण गरे को छ । यस्का सदस्यहरु
कारोबारका (बचत जम्मा गर्न होस वा ऋण लिन) लागि संस्थाको कार्यालय सम्म आइरहन नपर्ने रहेछ । सदस्यले मागफारम अनलाइन
बाटै प्रस्ततु गर्ने सबै विवरणको छानबिन पश्चात् सदस्यलाई छिटो साधन द्वारा जानकारी गराउने नीति लिएको छ । सदस्यलाई संस्थाका
कर्मचारीले अफिस बाट अनगु मन गर्ने रहेछ्न् ।
यो ससं ्थाले यवु ाहरूलाई सहकारी तर्फ आकर्षक गर्न विभिन्न सुविधाजनक सेवा दिइरहेको रहेछ । ससं ्थाले बाल बचत मा १८ बर्ष
मुनि का लाई ५००० डलर सम्म लाई उच्च व्याज दर दिने नीति लिएको छ । जनु निति बाट यवु ा सदस्य भित्रयाउन अत्याधिक सहयोग
पगु ेको र यस्ता बाल बचतकर्ता लाई परिवारलाई सहयोग पुर्याउन फे मिली हेल्प लोन मार्फ त सहज ऋण प्रदान गर्ने गरे को, यवु ा हरु लाई
सेवा शलु ्क नलिने भ्यालुएसन शलु ्क नलिने निति लिएको रहेछ । त्यस्तै यवु ाहरूलाई मोबाइल बाट सबै सुबिधा बिना शलु ्क उपयोग गर्न
पाउने पनि निति निर्धारण गरि यवु ाहरूलाई आकर्षण गरिरहेको पाइयो । जस्को माध्यमले उमेर पगु े पछि नयाँ सदस्य बन्न उत्प्रेरित गर्दो
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रहेछ । यस्लाइ अस्ट्रेलियन टेलिभिजन बाट समेत सराहना गरि प्रशारण गरे को थियो । यही ँ कारण एक बर्षमा ३२४२२ सदस्य वृद्धि भएको
रहेछ । सदस्यबाट आउने राजीनामा लाई रोक्न समेत परु ाना सदस्य र उमेर पगु ेका सदस्य लाई संस्था को सदस्य बनिरहन उत्प्रेरित गर्दै ५०
बर्ष माथिकाको आबधिक बचतलाई उच्च व्याज सुबिधा दिने अबकाश अबधी पगु ेका सदस् ्यहरुलाई अबकाश पछिको जीवन लाई कसरी
शख
ु मय बनाउन सकिन्छ भनी विभिन्न सल्लाह सझु ाव र संस्थाले संचालन गरे का योजनामा सहभागी गराउने, सामुदायिक बाताबरण
निर्माणका लागि सहयोगी बन्ने गर्दो रहेछ ।
सदस्य को आबस्यकता र चाहना समयक्रममा फे रिने हुनाले संस्थाले हरे क २/२ बर्षमा सदस्यको आबस्यकता र चाहना के छ भनी
(Member survey)बजार सर्भेक्षण समेत गर्दो रहेछ। अहिले अस्ट्रेलिया भर सहकारी को सखं ्या एकीकरण अभियान बाट घटेर ७५ मात्रै
रहेछन् । नेपाल र अस्ट्रेलियाको जनसखं ्या हाराहारीमा भए पनि नेपालमा ३४५१२ सहकारी के का लागि आबस्यक भन्ने पनि टड्कारो प्रस्न
उब्जिन्छ । संस्था कम हुदं ा नै संस्था प्रति राज्यको ध्यान पगु ्न सक्छ अनगु मन र प्रबिधि प्रदान गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने जानकारी पनि रह्यो ।
यो भ्रमणमा नेपाली यवु ाहरूलाई आकर्षणको के न्द्र बनेको देश अस्ट्रेलियामा सहकारी अभियान कसरी संचालित छ र यस्मा नेपाली
यवु ाहरूलाई कसरी जोड्न सकिन्छ तथा यँहाका सहकारीसंस्थाले गरे का असल अभ्यास लाई नेपालमा कसरी अनश
ु रण गर्न सकिन्छ भन्ने
पनि मेरो उद्देश्य थियो । झण्डै ५० हजार प्लस रहेका नेपाली यवु ाहरूलाई अस्ट्रेलियामा सहकारी अभियानमा कसरी संलग्न गराउने भन्ने
बारे मा NRNA ले सोच्न जरुरी छ । नेपालमा सहकारी बलियो बनाउन संस्था ले सदस्यहरु लाई सम्पुर्ण बित्तीय सेवा प्रदान गर्ने एकीकृ त
अभियानको विकल्प छै न भन्ने अस्ट्रेलियाको सहकारी अभियानको अध्ययनले दिलायो ।
जय सहकारी !
२०७६/०१/१०
सरिहिल्स, सिड्नी, अस्ट्रेलिया

साधारण सभाको निर्णयबमोजिम गर्ने सम्बन्धमा सहकारी
ससं ्थाहरूलाई भरतपुर महानगरपालिकाको सच
ू ना
सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ३८ मा अन्य कुराका अतिरिक्त सहकारी संस्थाको आन्तरिक कार्यविधि पारित गर्ने, वार्षिक
कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृ त गर्ने, पारिश्रमिकलगायतका सुविधा तोक्ने, बाह्य दायित्व स्वीकार गर्ने र सदस्यको दायित्व
मिनाहा दिने कार्यहरू साधारण सभाले मात्र गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको बेहोरा विदितै छ । तदनसु ार विनियममा जे-जस्तो
प्रावधान भए तापनि यथाशीघ्र देहायबमोजिम गर्नु, गराउनु हुन सम्बन्धित सहकारी संस्थालाई सचि
ू त गरिन्छ:
१. जनु सक
ु ै आन्तरिक कार्यविधि साधारण सभाबाट पारित नभएको भए पारित गराएर मात्र लागू गर्ने;
२. वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट र सोमा हुने संशोधनसमेत साधारण सभाबाट स्वीकृ त भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा लग्ने;
३. सञ्चालक समिति, लेखा समिति वा अन्य समिति वा उपसमितिका पदाधिकारीहरूका साथै व्यवस्थापक वा प्रमुख
कार्यकारी अधिकृ तको पारिश्रमिक वा सुविधा साधारण सभाबाट तोके र मात्र खर्च लेख्ने;
४. ऋण लिँदा वा अन्य तवरले बाह्य दायित्व सृजना गर्दा साधारण सभामा पेस गरी निर्णय भएबमोजिम गर्ने;
५. साधारण सभाको निर्णयविना सदस्यको दायित्व मिनाहा नदिने र
६. उपर्युक्तबमोजिम ऐनका प्रावधानसँग बाझिएका विनियमका प्रावधानहरू यथाशीघ्र सश
ं ोधनको व्यवस्था मिलाउने ।
अन्यथा काननु बमोजिम कारबाई गरिने बेहोरासमेत जानकारी गराइन्छ ।
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सहकारिता

रामबाबु पौडेल
सहकारी अधिकृ त
भरतपरु महानगरपालिका

आर्थिक, सामाजिक, सास्कृतिक रूपान्तरणको लागि स्वावलम्बनको पारस्परिक अभ्यास सहकारीता हो । सहकारी दर्शनको
अन्तस्तलमा रहेका दईु मौलिक बिचार स्वावलम्बन र पारस्परिकता हुन । सहकारितामा स्वावलम्बनलाई संगठनबाट प्रभावकारी पारिएको
हुन्छ । स्वावलम्बी आशमा होइन प्रयासमा बाँच्दछ । प्रयासमा बाँच्नेले पर्खदैन, थाल्दछ; अनावश्यक शक
ं ा भन्दा आवश्यक आँट गर्दछ र
‘देख्नेले के भन्लान;् भन्दैन, ‘देख्नेले नि जान्लान;् भन्दछ । स्वावलम्बनले व्यक्तिलाई आत्मनिर्भर बनाइ आफ्नो जिम्बेवारी परु ा गर्न सक्षम
बनाउदछ । सक्दा दिने पर्दा लिने आपस नै पारस्परिकता हो । एक अर्का बिचको सहयोग व्यक्तिगत पारस्परिकता हो । सहयोग बरावरी
हुनपु र्छ । सामहि
ू क पारस्परिकतामा प्रत्यकको योगदान समुहमा जोडिन्छ र प्रतिफल प्रत्यकमा स्वीकृ त विधिसम्मत बाँडिन्छ । Each for
All and All for Each मा पारस्परिकताको सामुहिक आयाम प्रकट हुन्छ । पारस्परिकता मानविय स्वभाव हो । स्वावलम्बीले आफ्नो
जिम्बेवारी परु ा गर्ने सिलसिलामा सरोकारवालालाई गर्ने सहयोगले पारस्परिकताको प्रारम्भ गर्दछ । यसरी प्राप्त गनु लाई ऋण सम्झने प्रापकको
स्वावलम्बी स्वभावले गर्दा स्वावलम्बनमै टुंगिन्छ । यसले सहकारीमा स्वावलम्बन र पारस्परिकतालाई निरन्तरता दिन्छ । स्वावलम्बनको
पारस्परिक अभ्यासमा शोषणबिहिन आर्थिक सम्बन्धहरू स्थापित हुन्छन् जसमा सर्वजनको यथायोग्य बैभवका साथै दिगो उन्नयन सम्भव
छ।
सहकारितामा निर्विवाद हित र निकटवर्ती हैसियत पारस्परिकताका पर्वू शर्त हुन । सदस्यहरूको हित (Interests) सरं क्षण र प्रवर्द्धन
गर्नु सहकारी संस्थाको मुख्य उदेश्य हो । हित नमिलाई सहकारिताको अभ्यास गर्न खोज्दा हितमा विरोधाभाष (Conflict of Intrest)
उत्पन्न हुन्छ । हित नमिल्दा सहकारीमा बेसरोकारवालाहरूको भिड हुन्छ । सहकारी संस्था सरोकारवालाहरूको जमघट हो नकी
बेसरोकारवालाहरूको । त्यसै गरी सहकारीमा निकटवर्ती हैसियत हुनपु र्दछ । जस्तै भरिया र ठे लावालाको हैसियत निकटवर्ती होला तर
ठे लावाला र टेक्टरवालाको हैसियतमा निकै अन्तर छ । फरक हैसियतकै कारण सहकारीको पारस्परिकता खल्बलिन्छ ।
सहकारीमा नाफा की सेवा भन्ने प्रश्न पनि गम्भीररूपमा उठने गरे को देखिन्छ । कतिले सहकारीलाई धेरै नाफा नलिने तर थोरै नाफा
लिने व्यवसायको रूपमा लिएको पाइन्छ । वास्तवमा आफ्ना सदस्य संग कारोवार गर्ने संस्थामा नाफा मलू ्य समायोजनको बिषय मात्र
हुन्छ । जस्तै कुनै संस्थाले सदस्यलाई रू.५०/-को सामान रू.५५/-मा बिक्रि गर्दा उबार रू.५/- संरक्षित पँजू ी फिर्ता कोष मार्फ त सदस्यमा
जान्छ । त्यस बिपरित रू.५०/-को सामान रू.४५/-मा बिक्रि गर्दा भएको नोक्सान रू.५/- सदस्यको शेयर पँजू ीबाट पर्ति
ू गरिन्छ। सहकारीमा
नाफा वितरणको मानदण्ड परिश्रम हुन्छ । त्यसैले अर्काले तिरे को उबार मलू ्य लिइयो भने नाफामा सहभागी भै आर्थिक शोषण गर्न पुगिन्छ ।
बिचौलिया नाफामा सहभागी हुन्छ । पँजू ी लगाएको वा व्यवस्थापन गरे को भनेर नाफा लिने प्रचलन सहकारी मर्म बिपरित हो । उत्पादकहरू
गोलबन्द भएर पँजू ी जम्मा गरी उत्पादनको बजार व्यवस्था मार्फ त वास्तविक मलू ्य प्राप्तिको आधार तयार गर्नु पर्दछ । त्यसैगरी सर्वसाधारण
उपभोक्ताहरु एकजटु भै वास्तविक मलू ्यमा बस्तु प्राप्त गर्न पँजू ी जम्मा गरी उपभोक्ता भण्डार सञ्चालन तर्फ लाग्नु पर्दछ । सहकारी ससं ्थाका
सदस्य सहयोगकर्ता हुन् कल्याणकर्ता होइनन् । सहकारी नाफा खान होइन भने जस्तै उपकार गर्न पनि होइन । यसको अर्थ आपतविपतमा
मानवीय सहायता नगर्ने भनिएको होइन । सहकारी संस्थाको व्यावसाियक सेवा सदस्यमै सीमित गरिन्छ जवकी गैर ब्यवसायिक सेवा
सहकारी संस्था भित्र र बाहिर भनिदैन । गैर ब्यवसायिक सेवा सदस्यलाई जनु सर्तमा मिल्दछन् गैरसदस्यलाई पनि सोहि सर्तमा मिल्दछ ।
सामाजिक सीमान्तीकरणका कारण पछाडी परे का सदस्यहरूलाई अगाडि सार्न चाहिने सकारात्मक कार्य गर्न सहकारीले सधै अग्रसरता
लिन्छ ।
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art tyf C0f ;xsf/Lsf hf]lvd Joj:yfkg
  तेजेन्द्रबहादुर खड्का
पर्वू अध्यक्ष
चितवन िजल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सघं िल.
;g\ !*$$ df a]nfotaf6 /R8]nL dhb'/x?n] z'? u/]sf] ;xsf/L cfGbf]ngsf] !!@ aif{ kl5 g]kfndf ;xsf/Lsf] k|f/De
eof] . la=;+= @)!# ;fnsf] r}q @) ut] klxnf] ;xsf/Lsf] ?kdf lrtjg lhNnfsf] zf/bfgu/df avfg ;xsf/L ;+:yf btf{
eP kl5 g]kfndf ;xsf/L cleofgn] cf}krfl/stf k|fKt u¥of] . olta]nf g]kfnsf] ;xsf/L cleofg ev{/ ^@ aif{df k'u]sf]
5 . xfn g]kfndf #$ xhf/ eGbf a9L ;xsf/L ;+3 ;+:yfx? u7g ePsf 5g / ^) nfv eGbf a9L hgtfx? ;xsf/Ldf cfj4
ePsf 5g\ . ^) xhf/ eGbf a9L JolQmx?nfO{ k|ToIf?kdf /f]huf/ k|bfg u/]sf] 5 . oL dWo] art tyf C0f ;xsf/L ;+:yfsf]
;+Vof ;a} eGbf a9L 5 . art tyf C0f afx]s cGo k|s[ltsf sltko ;xsf/L ;+:yfx?n] ;d]t art tyf C0fsf] sf/f]jf/
ub}{ cfPsf 5g\ . cGo sf/f]jf/df eGbf art tyf C0fsf] sf/f]af/df a9L hf]lvd /x]sf] 5 . ;/sf/ / ;xsf/L cleofgsf]
tk{maf6 hf]lvd Go"lgs/0f ug{ k|oTgx? ePsf 5g\ . art tyf C0f ;xsf/L ;+:yfsf s]xL r'gf}tL / hf]lvdx? /x]sf 5g\ eg]
;xsf/L cleofgsf]tk{maf6 tL hf]lvdx?nfO{ Go"lgs/0f ug{ s]xL k|of;x? klg ePsf 5g\ h'g o;k|sf/ 5g\ .
s_ ;xsf/Lsf r'gf}tL tyf hf]lvdx? M
-!_ bf]xf]/f] ;b:otfM ;xsf/L ;+:yfdf bf]xf]/f] ;b:otfsf] r'gf}tL 5 . Pp6} JolQm p:t} k|s[ltsf] cGo ;xsf/L ;+:yfx?df
klg ;b:otf agfpg] / aGg] k|j[QL /x]sf] 5 . cem ljz]if u/L art tyf C0fsf ;xsf/L ;+:yfx?df o:tf] k|j[QL a9L 5 .
;xsf/L P]g @)&$ n] Ps JolQm Pp6} k|s[ltsf b'O{ jf b'O eGbf a9L ;+:yfdf ;b:o lng gkfpg] / lnPsf] eP # aif{ leq s'g}
Pp6f ;+:yfdfq /f]Hg' kg]{ sfg"gL Joj:yf /x]sf] 5 t/ cem} klg sltko ;xsf/L ;+:yfx?n] gofF ;b:otf agfpFbf sfg'gsf]
k|fjwfgnfO{ kfngf u/]sf] b]lvb}g . /fHon] sfg'g kfngf u/fpg] qmddf bf]xf]/f] ;b:otf lng]x?n] cGttM Ps ;+:yf /f]h]/ cGo
;+:yfsf] ;b:otf Tofu ug'{ kg]{ x'G5 . Tolta]nf ;b:ox?n] h'g ;+:yf Tofu u5{g\ ;+:yfn] pgLx?sf] z]o/, art nufotsf
;a} /sd lkmtf{ ug'{ kb{5 h;n] ubf{ tL ;+:yfx?df cfly{s ;+s6 cfpg hfG5 t;y{ cfhsf] ;xsf/Ldf bf]xf]/f] ;b:otf 7"nf]
;d:ofsf] ?kdf /x]sf] 5 . sltko bf]xf]/f] ;b:otf lng]x? Pp6f ;+:yfaf6 C0f lng] / csf]{ ;+:yfdf ltg]{ u/]sf] klg kfOG5 .
;+:yfn] C0f nuffgL ug'{ eGbf cl3 cGo ;+:yfaf6 lnPsf] 5 sL 5}g / C0f lnPsf] /x]5 eg] pQm C0fsf] ls:tf, Jofh
;dodf ltg]{ u/]sf] 5 5}g x]l/b}+g . o;n] ubf{ Pp6f ;+:yfdf sfnf] ;"rLdf kg{ ;Sg] JolQm csf]{ ;+:yfaf6 klg C0f lng k'u]sf]
x'G5 . o:tf] C0f nufgL pRr hf]lvdo'Qm x'G5 .
-@_ art /sdsf] ;'/IffM ;xsf/L ;+:yfdf ;b:ox?n] u/]sf] art /sdsf] ;'/If0fsf] lhDdf ;+:yfsf ;+rfns / Joj:yfks
xf] . sltko ;+:yfx?n] lagf Joj;flos of]hgf art ;+sng ug]{ / C0f nufgL ub}{ cfPsf] kfOG5 . ;b:osf] 3/3/df /
k;n k;ndf ahf/ k|ltlglw jf art ;+snsx? k7fP/ nfvf}+ s/f]8f}+ art p7fOg] ul/G5 . o;/L /sd ;+sng ubf{ cg]sf}+
hf]lvd pTkGg x'G5g . art /sd gubdf p7fOg] x'Fbf dfu{df n'6kf6 tyf rf]/L x'g] ;Defjgf / x/fpg] vt/f ;+w}+ /xL /xG5 .
/sd ;+:yfdf hDdf eP klg rf]/L x'g] vt/f x'G5 . ;+slnt artnfO{ Joj;flos 9+un] nufgL ug'{ kg]{ x'G5 . nufgL ul/Psf]
Jojf;fo jf C0f nufgLaf6 ;dodf k|ltkmn k|fKt x'g ;s]g eg] To:tf] art /sddf Jofh lbg dfq xf]Og art /sd g}
lkmtf{ ug{ ;lsb}+g . o:tf hf]lvd Go"lgs/0f ug{ gub /sdsf] dfu{:y jLdf, sfp06/ jLdf, eN6 jLdf, C0f nufgLsf] aLdf
ug{ h?/L x'G5 ;fy} ;'/Iff uf8{, l;l; Sofd/f /fVg] h:tf ;'/Iffsf] pkfo ckgfpg h?/L 5 .
-#_ hf]lvddf C0f nufgL M ;xsf/L ;+:yfx?n] cfkm\gf ;b:ox?nfO{ ul/g] C0f nufgL pRr hf]lvddf /x]sf] x'G5 . sltko
;xsf/L ;+:yfaf6 C0f ubf{ Jojf;fo 7Ls 5 sL 5}g < x]l/b}+g . lnPsf] C0f s'g k|of]hgdf k|of]u eO{ /x]sf] 5 ;+:yfnfO{
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hfgsf/L g} x'Fb}g . C0f dfu ug]{ ;b:osf] cfly{s cj:yf s:tf] 5 < C0fL ;b:on] ;dodf ls:tf Jofh ltg{ ;Sg] Ifdtf /fV5
/fVb}g < hfgsf/L g} lnOb}g . sltko ;+:yfx?df C0f nufgL ul/bfF s'g} hfoh]yf jf cGo s'g} hdfgL /flvPsf] klg x'Fb}g .
o:tf] C0f nufgL pRr hf]lvddf kb{5g\ . To;}n] ;xsf/L ;+:yfx?n] C0f nufgL ubf{ ;b:osf] cfly{s cj:yf, Jofj;fosf]
cj:yf, lwtf] hdfgt, C0f ltg{ ;Sg] Ifdtf, ;fdflhs k|lti7f, cflb cWoog u/]/dfq C0f nufgL ug{ pko'Qm x'G5 .
-$_ gofF k|ljlwsf] ljsf;M gofF k|ljlwsf] sf/0f klg cfhsf] ;xsf/L cleofgdf r'gf}ltx? ylkPsf 5g\ . sDKo'6/
;ˆ6j]o/af6 ul/g] n]vf k|0ffnL l56f] 5l/tf] / e/kbf]{ klg x'G5 . ce}m klg sltko ;xsf/L ;+:yfx?n] of] k|0ffnLsf] k|of]u
u/]sf 5}gg\ . ;fy} clxn]sf] o'u eg]sf] l8lh6n k|ljlwsf] o'u xf] . o; o'udf df]jfOn a}lªsª, :df6{ sf8{, ATM sf8{ h:tf
k|ljlwsf] k|of]un] ;xsf/L ;+:yfsf] ;]jfdf r'gf}tL ylkPsf] 5 . clxn]sf] gofF k':tfn] oL ;'ljwfx? vf]Hg] ub{5g\ . ;xsf/L
;+:yfx?n] klg oL ;'ljwfx? k|bfg ug{ ;Sg' kb{5 . cGoyf ef]ln ;'ljwf gkfpFbf ;b:ox?n] ;+:yf 5f]8\g ;S5g\ / h;n] ubf{
;+:yfdf ;d:of cfpg ;S5 .
-%_ ;xsf/L r]tgfsf] cefjM ;j{ ;fwf/0f hgtfx?df ;xsf/L s] xf], ;xsf/Ldf lsg ;b:o aGg] < ;b:o aGbf d}n] s]
kfpF5' < d]/f] clwsf/ / st{Jo s] xf] < cflb af/]df s'g] hfgsf/L x'Fb}g . ;b:o agfpFbf ;+:yfn] pQm hfgsf/L u/fPsf] x'Fb}g .
sltko ;b:on] ;+:yfsf] sfof{no sxfF 5 < ;+rfnsx? sf] sf] 5g\ < Joj:yfks tyf sd{rf/Lx? sf] 5g\ < eGg];Dd
klg yfxf gkfO ;b:otf ag]sf kfOG5 / Pp6f ;fdfGo sd{rf/Lsf] ljZjf;df nfvf}+ /sd hDdf ug]{ ub{5g\ . pgLx?nfO{ cfk"m
;+:yfsf] dflns x'F eGg] yfxf x'Fb}g / ;+rfnsx? g} dflns x'g eGg] e|ddf /x]sf] x'G5g\ . h;n] ubf{ ;+:yfsf]af/]df pgLx?df
hfgsf/L x'Fb}g . ;+:yfsf] ;fwf/0f ;ef nufotsf cGo ultljlwdf ;lqmo ;xeflu x'g] ub}{gg\ . To:tf ;b:ox? ePsf]
;+:yfdf cTolws hf]lvd b]lvPsf] 5 .
-^_ r':t Joj:yfkgsf] cefjM ;xsf/L ;+:yfsf] ;kmntfsf] nflu Joj:yfkg ;lx, r':t b'?:t, kf/bzL{ / lqmoflzn x'g
h?/L 5 . sltko ;+:yfx?df ;+rfns ;ldltsf] a}7s ga:g] < cWoIf jf Joj:yfkssf] thljhdf lg0f{ox? lng] < a}7s
a;] klg ljlw;Ddt lg0f{ox? gx'g], lagf tof/L lg0f{ox? ug]{, Jofj;flos of]hgf lgdf0f{ gug]{ / u/]sf] eP klg of]hgf cg'?k
sfof{Gjog gug]{ k|j[lQ b]lvG5 . o:tf] k|j[QL x6fpg h?/L 5 .
-&_ gLlt, lgodsf] cefjM ;xsf/L ;+:yf ;+rfng ;DjGwL /fHon] ;xsf/L P]g lgdf{0f u/]sf]5 . /fli6«o ;xsf/L gLlt 5,
;xsf/L ljefun] hf/L u/]sf] dfkb08 klg 5 . ;f]xL sfg'gadf]lhd ;xsf/L ;+:yfsf] ljlgod :jLs[t / btf{ x'g] u/]sf] 5 .
sltko ;+:yfx? ToxL Psyfg ljlgodsf] e/dfdfq ;+rflnt 5g\ . ;+:ysf] art kl/rfng gLlt, C0f nufgL tyf c;'nL
gLlt, sd{rf/L Joj:yfkg gLlt, cfly{s k|zf;g lgod h:tf sltko gLlt lgodx? agfO{Psf 5}gg / ;fwf/0f ;ef ;+rfng,
a}7s ;+rfng h:tf sfo{ljlwx? 5}gg\ . h:n] ubf{ ;xsf/L ;+:yf s'g} ;+rfns jf Joj:yfkssf] JolQmut thljhLsf]
e/df ;+rfng ePsf] kfOG5 . To;}n] ;+:yfx?n] cfkm\gf] cfGtl/s :jlgodx? lgdf0f{ ug{ / ;f]xL cfwf/df ;+:yf ;+rfng ug{
h?/L x'G5 .
-*_ k"jf{wf/sf] cefjM sltko ;xsf/L ;+:yfdf ef}lts k"jf{wf/sf] cefj 5 . Jojl:yt sfof{no ejg 5}g . sfof{no
lgoldt vflnb}+g . ePsf sfof{no klg ;b:o d}qL 5}gg\ . ;'/Iff k|0ffnL e/kbf{ 5}gg\ . o:tf sfof{nox?n] ;b:ox?nfO{
prLt ;]jf k|bfg ug{ ;Sb}g . ;b:o d}qL sfof{nosf] Joj:yf ug{ cfjZos 5 .
-(_ k|ofKt / bIf sd{rf/Lsf] cefjM ;xsf/L ;+:yfx?df k|ofKt / bIf sd{rf/Lx?sf] cefj 5 . ePsf sd{rf/Lx?nfO{
klg prlt ;'ljwfx? k|bfg ug{ ;lsPsf] 5}g . sltko ;+:yfx?df Joj:yfksn] g} ;a} sfd ug'{ kg]{ x'G5 . sltko ;xsf/L
;+:yfx? sd{rf/Lsf] tflnd s]Gb| h:tf] ePsf klg 5g\ . ;xsf/Ldf sfd l;Sg] / cGoq uP/ ;]jf ug]{ k|j[QL /x]sf] 5 .
-!)_ /fHosf] k|fyldstfdf sdL M ;+ljwfgn] g} ;xsf/LnfO{ cy{Joj:yfsf] Ps dxTjk"0f{ vDafsf]?kdf lnPsf] 5 . t/
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;/sf/df /x]sf pRr kb:y sd{rf/Lx?sf] Wofg ;xsf/Lsf] Joj:yfkgdf uPsf] b]lvb}}g\ . gLlt lgdf0f{ / sfof{Gjogsf] txdf
a:g]x?n] g} ;xsf/LnfO{ /fd|/L a'em]sf] kfOb}g . To;}n] /fHon] gLlt lgdf0f{ ubf{ ;xsf/LnfO{ dxTj lbPsf] kfOb}g . ;+3Lo
;+;baf6 kfl/t ;xsf/L P]g ce}m k"0f{?kdf ;xsf/L d}qL b]lvb}+g . cGo P]g sfg'gx? ;xsf/L P]g;Fu aflemPsf 5g\ / ;xsf/L
P]g g} sfof{Gjog gx'g] cj:yf 5 . ;xsf/L P]gdf Joj:yf ePadf]lhdsf] cfos/ nfu' x'g' ;s]sf] 5}g . ;xsf/L P]gn] :yfgLo
s/ gnfUg] Joj:yf u/]sf] 5 t/ cGo P]gdf 5'6sf] Joj:yf gul/Fbf ;xsf/Lx?n] tL s/ ltg{ jfWo ePsf 5g\ . ;+ljwfgn]
;xsf/L ;DjGwL clwsf/ :yfgLo, k|b]z / ;+3 u/L ltg} txdf ljefhg u/]sf] 5 t/ sltko :yfgLo tx / k|b]z ;+;bn] agfpg'
kg]{ ;xsf/L P]g, lgod / gLltx? aGg ;s]sf] 5}g . k|b]z / :yfgLo txdf ;xsf/Lsf] k|j4{g, Joj:yfkgsf] nflu cfjZos
sd{rf/L / zfvfsf] cefj 5 . ;+3Lo ;/sf/sf]tk{maf6 lgdf0f{ ug'{ kg]{ lgdofjnL cem} aGg ;s]sf] 5}g . To;}n] ;xsf/LnfO{
/fHon] k|fyldstfdf g/fv]sf] a'lemG5 .
-!!_ ;xsf/L d"No, dfGotf / l;4fGtsf] k|of]usf] cefjM sltko ;xsf/L ;+:yfx? cGt/fli6«o ;xsf/L dxf;+3åf/f kfl/t
cGt/fli6«o ;xsf/L d"No, dfGotf / l;4fGtcg'?k rn]sf] kfOb}g . /fHosf]tk{maf6 tL d"No, dfGotf / l;4fGtsf] sfof{Gjogdf
pbflzgtf b]vfO{Psf] 5 eg] ;xsf/L cleofgsf]tk{maf6 klg tL d"No, dfGotf / l;4fGtsf] k|of]udf k|ofKt Wofg gk'u]sf]
b]lvG5 . t;y{ sltko ;xsf/L ;+:yfx? gfkmfvf]/L aGg], larf}lnofsf] h:tf] ag]sf 5g\ .
-v_

hf]lvd Go"lgs/0fsf pkfox? M
casf] ;xsf/L gLlt, ljlw / k|ljlwdf rNg ;Sg' kb{5 . ;xsf/Lsf d"No, dfGotf / l;4fGtnfO{ cIf/; sfof{Gjogdf
Nofpg' kb{5 . lj=;+= @)$* kl5sf s]xL aif{ ;xsf/L hfu/0fsf] sfn lyof] . pQm ;dodf ufpFufpFdf ;xsf/L 3/3/df /f]huf/L
h:tf gf/fx? /fHon] cl3 ;f/]sf] lyof] . ;xsf/L cleofgn] ;zlQms/0f, Jofj;flolss/0f / ;+hflns[t ;xsf/Lsf] cjwf/0f
cl3 ;f/]sf] lyof] . olta]nf u'0f:tl/o ;xsf/Lsf] cjwf/0f ;d]t cl3 ;fl/Psf] 5 . cleofgn] u'0f:t/ ;'lglZrttfsf] nflu
;xsf/L ;+:yfx?nfO{ k"0f{ tyf Jofj;flos ;fsf]; ljsf; sfo{qmd, PlzofnL :t/sf] PS;]; a|f08 sfo{qmd h:tf a|fl08ª
sfo{qmddfk{mt u'0f:t/ sfod ug]{, ljlQo hf]lvdsf] d"Nofª\sg ug{ kN;{ d"Nofª\sg k|0ffnLnfO{ :yflkt u/fpg vf]lhPsf]
5 . hf]lvddf cfwfl/t ;'kl/j]If0f sfo{qmddfk{mt hf]lvd Go"lgs/0f ug]{ k|oTg ul/Psf] 5 . C0f nufgLsf] hf]lvd sd
ug{ P]gn] g} hf]lvd sf]if, ;xsf/L k|j4{g sf]if / l:yl/s/0f sf]if h:tf sf]ifx?sf] Joj:yf u/]sf] 5 . ;+:yfut ljsf;,
Jofj;flos /0fgLlts lgdf{0f h:tf tflndx?dfk{mt ;xsf/Lsf] k|j4{g, ljsf; / ;'b[9Ls/0f ug]{ k|of; x'Fb} cfPsf] 5 .
;xsf/L aLr PsLs/0f ug]{ / ;fsf]; Ps?ktf k|0ffnL h:tf sfo{qmdx? cl3 ;fl/Psf] 5 .
;xsf/Lsf] ;'zf;g, kfl/blz{tf, Jofj;flostf / u'0f:t/sf] dfWodaf6dfq /fHon] kl/sNkgf u/]sf] æ;'lv g]kfnL
/ ;d[4 g]kfnÆ lgdf0f{ ug]{ dxfg nIo / ;+o'Qm /fi6«;+3n] ;g\ @)!^ b]lv @)#) ;Dddf xfl;n ug]{ u/L cl3 ;f/]sf] bLuf]
lasf;sf !& j6f nIox?nfO{ ;d]t k|fKt ug{ g]kfnsf] ;xsf/L cleofgsf] dxTjk"0f{ e"ldsf /xg] ljZjf; ug{ ;lsG5 .
wGojfb ¤
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भरतपुर महानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, सहकारी तथा रोजगार प्रवर्द्धन शाखाको बचत तथा ऋणको
मुख्य कारोवार गरिरहेका गैर वित्तीय सहकारी ससं ्थाहरु र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई अत्यन्त जरुरी सचू ना
प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७६/०७/०४
कुनै सहकारी ससं ्थाले सघि
ं य सहकारी ऐनको दफा २ को खण्ड (ज) मा दिइएको मुख्य कारोबारको परिभाषाअनसु ार आर्थिक वर्ष
२०७४/७५ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा उक्त आर्थिक वर्षसम्ममा परिचालित बचतको दायित्वको रकम र उक्त आर्थिक वर्षको
सदस्यतर्फ को खरिद वा विक्री कारोबारको रकम जोडी हुने जम्मा रकममा बचत दायित्वको रकम तीस प्रतिशतभन्दा बढी रहेको गैर वित्तीय
सहकारी संस्थाहरु भरतपरु महानगरपालिका सहकारी ऐन, २०७५, सहकारी संस्था दर्ता निर्देशिका, २०७५ र भरतपरु महानगरपालिकाको
सहकारी संस्था सञ्चालन, अनगु मन तथा नियमन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७५ ले गरे को व्यवस्था बमोजिम् वित्तीय सहकारी संस्थामा
रुपान्तरण हुन् चाहेमा यो सचू ना पहिलोपटक प्रकाशन भएको मितिले दईु महिना भित्र रुपान्तरणको लागि निवेदन पेशगर्न र रूपान्तरण
हुन नचाहने बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्दै आएको गैर वित्तीय सहकारी संस्थाहरुले २०७७ साल असोज मसान्तसम्ममा बचत
दायित्वको रकम आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को सदस्यतर्फ को खरिद वा विक्री कारोबारसमेत गर्दा हुने रकमको तीस प्रतिशत कायम गराउन
यथाशीघ्र कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउन बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गरिरहेका गैर वित्तीय सहकारी
संस्थाहरु र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको जानकारीको लागि यो सचू ना प्रकाशित गरिएको छ ।

;xsf/L dfkm{t ;~rfng ug{ ;lsg] pBf]u Joj;fox?M
1_
2_
3_
4_
5_
6_
7_
8_
9_
10_
11_
12_
13_
14_
15_
16_
17_
18_


s[lif pTkfbg, e08f/0f, k|zf]wg, ljt/0f, ahfl/s/0f tyf s[lif ;fdfu|Lsf] cfk"lt{ .
Joj;flos kz'kfng tyf kz'hGo pBf]u Joj;fox? .
jghGo pTkfbg tyf k|zf]wg pBf]ux? / jftfj/0f ;+/If0f;DaGwL pBf]ux? .
ljBfnosf] :yfkgf tyf Joj:yfkg, Jofj;flos tyf ;Lkd"ns k|lzIf0f s]Gb| :yfkgf / Joj:yfkg / k/fdz{ ;]jf .
c:ktfn, ;fd'bflos :jf:Yo ;]jf, cf}iflw tyf :jf:Yo pks/0f pTkfbg tyf ljqmL / :jf:Yo;Fu ;DalGwt cGo
pBf]u Joj;fox? .
ko{6g pBf]u Joj;fox? .
;~rf/ tyf k|ljlwsf] ljsf;, lj:tf/ tyf k|;f/0f .
art tyf C0f Pj+ a}+s tyf ljQLo ;]jf .
oftfoft tyf 9'jfgL ;]jf .
hUuf tyf cfjf; ljsf; .
>lds :jfldTjsf pBf]u Joj;fox? .
pkef]Qmf ;xsf/L .
phf{ pTkfbg, k|zf/0f / ljt/0f .
ljdf Joj;fo .
v'b|f tyf yf]s k;nx? .
h8La'6L v]tL, k|zf]wg / ahfl/s/0f .
lzkd"ns 3/]n' tyf ;fgf pBf]ux? .
;DefJotfsf cfwf/df cGo pBf]u Joj;fox?
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भरतपुर महानगरपालिका सहकारी ऐन, २०७५
२०७५ सालकाे एेन नं. ४

gu/ ;efaf6 :jLs[t ldltM @)&%÷)#÷!@
स:yfgLo /fhkqdf k|sfzg ldltM @)&%÷)%÷)$

प्रस्तावना: सहकारी मलू ्य, मान्यता र सिद्धान्त अनरू
ु प स्थानीय स्तरमा छरिएर रहेको पँजू ी, प्रविधि तथा प्रतिभालाई स्वावलम्बन
र पारस्परिकताका आधारमा एकीकृ त गर्दै सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक उन्नयन गर्न, समुदायमा आधारित, सदस्य
के न्द्रित, लोकतान्त्रिक, स्वायत्त र सश
ु ासित संगठनको रूपमा सहकारी संस्थाहरूको प्रवर्द्धन गर्दै, सहकारी खेती, उद्योग र वस्तु तथा सेवा
व्यवसायका माध्यमबाट सामाजिक न्यायका आधारमा आत्मनिर्भर, तीब्र एवं दिगो रुपमा स्थानीय अर्थतन्त्रलाई सदृु ढ बनाउन सहकारी
सघं ससं ्थाहरुको दर्ता, सञ्चालन एवम् नियमन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, स्थानीय सरकार सचं ालन ऐन, २०७४ को दफा
१०२ (१) बमोजिम भरतपरु महानगरपालिकाको नगरसभाले “भरतपरु महानगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४” लाई परिमार्जन गरी यो
ऐन बनाएको छ ।

परिच्छेद –१
प्रारम्भिक

१. सक्ं षिप्त नाम र प्रारम्भ :
(१) यस ऐनको नाम “भरतपरु महानगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५” रहेको छ ।
(२) यो ऐन तरुु न्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,
(क) “आन्तरिक कार्यविधि” भन्नाले सहकारी संस्थाले दफा १८ बमोजिम बनाएको आन्तरिक कार्यविधि सम्झनपु र्छ ।
(ख) “कसरू ” भन्नाले दफा ७९ बमोजिमको कसरू सम्झनपु र्छ ।
(ग) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनपु र्छ ।
(घ) “परिवार” भन्नाले सदस्यको पति वा पत्नी, छोरा, बुहारी, छोरी, धर्मपत्रु , धर्मपुत्री, बाबु, आमा, सौतेनी आमा, सास,ु ससरु ा र
आफूले पालन पोषण गर्नु पर्ने दाज,ु भाउज,ु भाइ, बुहारी र दिदी, बहिनी सम्झनपु र्छ ।
तर सो शब्दले अश
ं बण्डा गरी वा मानो छुट्टिई आ-आफ्नो पेशा व्यवसाय गरी बसेको परिवारको सदस्यलाई जनाउने छै न ।
(ङ) “बचत” भन्नाले सदस्यले सहकारी संस्थामा जम्मा गरे को रकम सम्झनपु र्छ । तर खदु बचत भन्नाले संस्थाको आम्दानीबाट खर्च
कटाई हुन आएको बचतलाई सम्झनपु र्दछ ।
(च) “मन्त्रालय” भन्नाले सहकारी सम्बन्धी विषय हेर्ने सघं ीय मन्त्रालय सम्झनपु र्छ ।
(छ) “मुख्य कारोबार” भन्नाले संस्थाले संचालन गरे को व्यवसायिक क्रियाकलापहरुमा पछिल्लो आर्थिक वर्ष सम्ममा परिचालित
बचतको दायित्व र पछिल्लो आर्थिक वर्षको सदस्यतर्फ को खरिद वा बिक्री कारोवारमा कम्तीमा तीस प्रतिशत भन्दा बढी
हिस्सा भएको कारोवार सम्झनपु र्छ ।
(ज) “रजिष्ट्रार” भन्नाले संघको रजिष्ट्रार सम्झनु पर्छ ।
(झ) “लेखा सपु रीवेक्षण समिति” भन्नाले दफा ३७ बमोजिमको लेखा सपु रीवेक्षण समिति सम्झनपु र्छ ।
(ञ) “विनियम” भन्नाले दफा १७ बमोजिम सम्बन्धित सहकारी संस्थाको विनियम सम्झनपु र्छ ।
(ट) “विभाग” भन्नाले सघं को सहकारी विभाग सम्झनपु र्छ र सो शब्दले मन्त्रालयले सहकारी नियमन गर्न तोके को महाशाखा
समेतलाई जनाउँछ ।
(ठ) “शेयर” भन्नाले सहकारी संस्थाको शेयर पंजू ीको अश
ं सम्झनपु र्छ ।
(ड) “सञ्चालक” भन्नाले समितिको सदस्य सम्झनपु र्छ र सो शब्दले समितिको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष समेतलाई
जनाउँछ ।
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(ड) “सदस्य” भन्नाले सहकारी सस्थाको सदस्यता प्राप्त गरे का व्यक्ति सम्झनपु र्छ ।
(ढ) “समिति” भन्नाले दफा ३० को उपदफा (१) बमोजिमको सञ्चालक समिति सम्झनपु र्छ ।
(ण) “सहकारी मलू ्य” भन्नाले स्वावलम्वन, स्व–उत्तरदायित्व, लोकतन्त्र, समानता, समता, ऐक्यवद्धता, इमान्दारिता, खुलापन,
सामाजिक उत्तरदायित्व तथा अरुको हेरचाह लगायत अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सहकारी सम्बन्धी मलू ्य सम्झनपु र्छ ।
(त) “ससं ्थाको व्यवसाय” भन्नाले विनियममा व्यवस्था भए बमोजिम सञ्चालित व्यवसायिक क्रियाकलाप सम्झनपु र्छ ।
(थ) “सहकारी सिद्धान्त” भन्नाले स्वैच्छिक तथा खुला सदस्यता, सदस्यद्वारा लोकतान्त्रिक नियन्त्रण, सदस्यको आर्थिक सहभागिता,
स्वायत्तता र स्वतन्त्रता, शिक्षा, तालिम र सचू ना, सहकारी-सहकारी बीच पारस्परिक सहयोग र समुदाय प्रतिको चासो लगायत
अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सहकारी सम्बन्धी सिद्धान्त सम्झनपु र्छ ।
(द) "संस्था" भन्नाले दफा ३ बमोजिम गठन भई दफा ६ बमोजिम दर्ता भएको विषयगत वा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था सम्झनु
पर्छ ।
(ध) “साधारण सभा” भन्नाले सहकारी संस्थाको साधारण सभा सम्झनपु र्छ ।
(न) “प्राथमिक पँजू ी कोष” भन्नाले शेयर पँजू ी र जगेडा कोष सम्झनपु र्छ ।
(प) "दर्ता गर्ने अधिकारी" भन्नाले दफा ६९ बमोजिमको दर्ता गर्ने अधिकारी सम्झनपु र्दछ ।
(फ) "मल
ू ऐन" भन्नाले नेपालको संघीय सहकारी ऐन, २०७४ सम्झनपु र्दछ ।
(ब) "संघहरु" भन्नाले मल
ू ऐन बमोजिम गठित संघहरुलाई सम्झनपु र्दछ ।
(भ) "ब्यवस्थापक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृ त" भन्नाले सघं /ससं ्थाको व्यवस्थापकिय जिम्मेवारी प्राप्त कर्मचारी सम्झनपु र्दछ ।
(म) "सहकारी प्रबर्द्धन समिति" भन्नाले महानगरले सहकारी विकास र प्रबर्द्धनका लागि गठन गरे को समिति सम्झनपु र्दछ।

परिच्छेद–२
सहकारी ससं ्थाको गठन तथा दर्ता

३. ससं ्थाको गठन :(१) कम्तीमा तीस जना नेपाली नागरिकहरु आपसमा मिली विषयगत वा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था गठन गर्न
सक्नेछन् ।
(२) उपदफा (१) मा जनु सकु ै कुरा लेखिएको भएता पनि तोकिए बमोजिम योग्यता पगु क
े ा श्रमिक, यवु ा, कृ षक लगायतले आफ्नो श्रम वा सीपमा
आधारित भइ व्यवसाय गर्ने सहकारी ससं ्थाको हकमा पन्ध्र जना नेपाली नागरिकहरु भए पनि ससं ्था गठन गर्न सक्नेछन् । तर यसरी दर्ता
भएको सस्थाले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न पाउने छै न ।
(३) यस दफामा अन्यत्र जनु सक
ु ै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा त्यस्ता सरकार वा तहको
अनदु ान वा स्वामित्वमा संचालित विद्यालय, विश्वविद्यालय वा संगठित संस्थाबाट पारिश्रमिक पाउने पदमा वहाल रहेका
कम्तीमा एकसय जना कर्मचारी, शिक्षक वा प्राध्यापकहरुले आपसमा मिली प्रचलित काननू बमोजिम दर्ता भएको आफ्नो
पेशागत संगठनका आधारमा सदस्यता, प्रतिनिधित्व र सेवा संचालनमा तोकिए बमोजिमका शर्त बन्देजहरु पालना गर्ने गरी
संस्था गठन गर्न सक्नेछन् ।
		 तर एकसय जनाभन्दा कम संख्या रहेको एउटै कार्यालयका कम्तीमा तीसजना कर्मचारी, शिक्षक वा प्राध्यापकहरुले आपसमा
मिली सदस्यता, प्रतिनिधित्व र सेवा सचं ालनमा तोकिए बमोजिमका शर्त बन्देजहरु पालना गर्ने गरी ससं ्था गठन गर्न
सक्नेछन् ।
(४) यस दफामा अन्यत्र जनु सक
ु ै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै समान प्रकृ तिको व्यवसायिक संघमा आबद्द रहेका कम्तीमा एकसय
जना व्यवसायीहरुले आपसमा मिली प्रचलित काननू बमोजिम दर्ता भएको आफ्नो व्यवसायिक संघका आधारमा सदस्यता,
प्रतिनिधित्व र सेवा सचं ालनमा तोकिए बमोजिमका शर्त बन्देजहरु पालना गर्ने गरी ससं ्था गठन गर्न सक्नेछन् ।


dxfgu/ ;xsf/L ultljwL

४.
५.

६.

७.

(५) सहकारी संस्थाले सदस्य सेवा के न्द्र खोल्न चाहेमा तोकिए बमोजिम सेवा के न्द्र संचालन अनुमति दिन सकिनेछ । तर कुनै
सहकारी संस्थाहरुबीच एकीकरण भएको अबस्थामा एकीकरण भएका संस्थाहरुको संख्या नबढने गरी माग अनसु ार सेवा के न्द्र
स्वीकृ ति दिनपु र्नेछ ।
(६) यस दफा बमोजिम ससं ्था गठन गर्दा एक परिवार एक सदस्यका दरले उपदफा (१) वा (२) मा उल्लिखित सखं ्या पगु क
े ो हुनु
पर्नेछ । तर ससं ्था दर्ता भइसके पछि एकै परिवारका एकभन्दा बढी व्यक्तिले सो ससं ्थाको सदस्यता लिन बाधा पर्ने छै न ।
(७) उपदफा (१) मा जनु सक
ु ै कुरा लेखिएको भए तापनि बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने ससं ्था गठन गर्दा कम्तीमा एकसय जना
नेपाली नागरिकहरुको सहभागिता हुनु पर्नेछ ।
दर्ता नगरी  सहकारी ससं ्था सच
ं ालन गर्न नहुने: कसैले पनि यस ऐन बमोजिम दर्ता नगरी सहकारी स्थापना तथा सञ्चालन गर्न
पाइने छै न ।		
दर्ताको लागि दरखास्त दिनु पर्ने :
(१) यस ऐन बमोजिम गठन भएका सहकारी संस्थाले दर्ताका लागि दर्ता गर्ने अधिकारी समक्ष अनसु चू ी -१ को ढाँचामा दरखास्त
दिनपु र्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमका दरखास्त साथ देहाय बमोजिमका कागजातहरू संलग्न गर्नु पर्नेछ :–
(क) सहकारी संस्थाको प्रस्तावित विनियम,
(ख) सहकारी ससं ्था सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन,
(ग) सदस्यले लिन स्वीकार गरे को शेयर संख्या र शेयर रकमको विवरण ।
(घ) तोकिए वमोजिम सहकारी ससं ्था गठन आवश्यकताको अध्ययन प्रतिवेदन ।
दर्ता गर्नु पर्ने :
(१) दफा ५ को उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त दरखास्त सहितको कागजातहरु छानविन गर्दा देहाय बमोजिम भएको पाइएमा दर्ता गर्ने
अधिकारीले दरखास्त परे को मितिले तीस दिनभित्र त्यस्तो सहकारी संस्था दर्ता गरी अनसु चू ी - २ को ढाँचामा दर्ता प्रमाणपत्र
दिनु पर्नेछ ।
(क) दरखास्त साथ पेश भएको विनियम यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम रहेको,
(ख) प्रस्तावित सहकारी ससं ्था सहकारी मलू ्य, मान्यता र सिद्धान्त अनरुु प सञ्चालन हुन सक्ने आधार रहेको,
(ग) सहकारी संस्था समुदायमा आधारित एवम् सदस्य के न्द्रित भई संचालन र नियन्त्रण हुनसक्ने आधार रहेको,
(घ) तोकिए बमोजिमको सहकारी ससं ्था गठन आवश्यकताको अध्ययन प्रतिवेदन ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम छानविन गर्दा प्रस्तावित सहकारी ससं ्थाको विनियमको कुनै कुरामा सश
ं ोधन गर्नुपर्ने देखिएमा दर्ता
गर्ने अधिकारीले त्यस्तो संशोधन गर्नुपर्ने व्यहोरा खुलाई दरखास्त प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र निवेदकलाई सचू ना गर्नु
पर्नेछ ।
(३) यस ऐनमा अन्यत्र जनु सक
ु ै कुरा लेखिएको भएतापनि यो ऐन प्रारम्भ हुदँ ाका बखत दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका महानगरपालिकाभित्र
कार्यक्षेत्र कायम गरिएका सहकारी संस्था यसै ऐन बमोजिम दर्ता भएको मानिनेछ ।
(४) यस दफा बमोजिम सहकारी संस्था दर्ता गर्दा दर्ता गर्ने अधिकारीले त्यस्तो सहकारी संस्थाले पालना गर्नु पर्ने गरी कुनै शर्त तोक्न
सक्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम शर्त तोकिएकोमा सोको पालना गर्नु सम्बन्धित सहकारी संस्थाको कर्तव्य हुनेछ।
(६)	मल
ू ऐनमा व्यवस्था भएकोमा सोही बमोजिम एबं अन्य संस्था दर्ता र अद्यावधिक सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
दर्ता गर्न अस्वीकार गर्न सक्ने :
(१) दफा ६ को उपदफा (१) मा उल्लिखित अवस्था नभएमा, सोही दफा बमोजिम विनियम सशं ोधनको लागि सचू ना दिएको अबधि भित्र
निवेदकले सशं ोधन गर्न अस्वीकार गरेमा त्यस्तो सचू ना पाएको मितिले तीस दिन भित्र बिनियम सशं ोधन नगरेमा वा सचू नामा उल्लेख भए
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बमोजिम हुनगे री बिनियम सशं ोधन नगरे मा दर्ता गर्ने अधिकारीले त्यस्तो सहकारी ससं ्था दर्ता गर्न अस्वीकार गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सहकारी ससं ्था दर्ता गर्न अस्वीकार गरेकोमा दर्ता गर्ने अधिकारीले कारण खुलाई तीन दिनभित्र सोको जानकारी
सम्बन्धित निवेदकलाई दिनु पर्नेछ ।
सहकारी ससं ्था सगं ठित ससं ्था हुने:
(१) सहकारी संस्था अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ ।
(२) सहकारी संस्थाको काम कारबाहीको लागि एउटा छुट्टै छाप हुनेछ ।
(३) सहकारी संस्थाले यस ऐनको अधीनमा रही व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त, उपभोग, विक्री वा अन्य व्यवस्था गर्न
सक्नेछ ।
(४) सहकारी संस्थाले व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नालिस उजरू गर्न र सो उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजरू लाग्न सक्नेछ ।
(५) सहकारी संस्थाले व्यक्ति सरह करार गर्न सक्नेछ ।
सहकारी ससं ्थाको कार्यक्षेत्र :
(१) दर्ता हुदँ ाका बखत सहकारी ससं ्थाको कार्यक्षेत्र देहाय बमोजिम हुनेछः
(क)	बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने संस्थाको हकमा एक वडा,
(ख) अन्य संस्थाको हकमा एक वडा वा देहायका आधारमा तीन वडासम्म :
(१) सदस्यहरुबीच स्वाबलम्बनको पारस्पारिक अभ्यासको लागि आपसी साझा वन्धन (कमन बण्ड),
(२) व्यवसायिक स्तरमा सेवा सचं ालन गर्न आवश्यक सदस्य सखं ्या,
(३) संस्था संचालनमा सदस्यको सहभागितामल
ू क लोकतान्त्रिक नियन्त्रण कायम हुने गरी पायक पर्ने स्थान ।
(२) उपदफा (१) मा जनु सक
ु ै कुरा लेखिएको भएतापनि ससं ्थाले दर्ता भई व्यवसायिक सेवा प्रारम्भ गरे को एक वर्ष पछि देहायको
आधारमा साविकको कार्यक्षेत्रसँग जोडिएको भौगोलिक क्षेत्र कायम रहने गरी आफ्नो कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न सक्नेछ ।
(क) ससं ्थाको व्यवसायिक क्रियाकलापको विकास क्रममा सदस्यता बढाउन थप कार्य क्षेत्र आवश्यक परे को,
(ख) संस्थाको कार्य संचालनमा सदस्यको प्रत्यक्ष नियन्त्रण कायम राख्न रचनात्मक उपायहरु अवलम्बन गरिएको,
(३) उपदफा (१) र (२) मा जनु सक
ु ै कुरा लेखिएको भए तापनि संस्थाको कार्यक्षेत्रका वडाहरूमा व्यवसायिक सेवा सञ्चालन
नभएको वा जम्मा कारोबारको तोकिएको रकम वा अनपु ात भन्दा कम रकम वा अनपु ातको व्यावसायिक सेवा सञ्चालन
भएको देखिएको खण्डमा दर्ता गर्ने अधिकारीले व्यवसाियक सेवा सञ्चालन भएका वडा मात्र कार्यक्षेत्र कायम गर्ने गरी
विनियम संशोधन गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम दर्ता गर्ने अधिकारीले निर्देशन दिएकोमा सहकारी संस्थाले एक वर्ष भित्र विनियम संशोधन गरी आफ्नो
कार्यक्षेत्र पनु ःनिर्धारण गर्नुपर्नेछ ।
(५) यस दफामा अन्यत्र जनु सक
ु ै कुरा लेखिएको भए तापनि सहकारी ससं ्थाले स्वेच्छिक रूपमा जनु सक
ु ै समय कार्यक्षेत्र घटाउने गरी
पनु ःनिर्धारण गर्न विनियम संशोधन गर्न सक्नेछ ।
(६) कार्यक्षेत्र पनु ः निर्धारण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
जानकारी दिनुपर्ने:  एक स्थानीय तह भन्दा बढी कार्यक्षेत्र कायम राखी दर्ता भई महानगरमा सञ्चालनमा रहेका संघ/ संस्थाहरूले
सञ्चालित सेवाको विवरण सहित महानगरका दर्ता गर्ने अधिकारीलाई जानकारी दिई तोकिए बमोजिमका विवरण बुझाउनु पर्नेछ ।
विषयगत आधारमा वर्गीकरण:
(१) सहकारी ससं ्थाको वर्गीकरण देहाय बमोजिम हुनछे ः
(क) उत्पादक ससं ्थाः कृ षि, दगु ्ध, चिया, कफि, उख,ु फूल, फलफुल, के रा, तरकारी, जडिबुटी, मह, पशपु ंक्षी र माछापालन
विशेषका विषयगत र अगवु ावाली एवम् उत्पादनको योजना समेतका आधारमा अन्य उत्पादनमल
ू क ससं ्था;
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(ख) उपभोक्ता  ससं ्थाः उपभोक्ता भण्डार, वचत तथा ऋण, उर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा र सहकारी विद्यालय व्यवस्था विशेषका
विषयगत र प्राथमिक आवश्यकता एवम् सेवाको योजना समेतका आधारमा अन्य उपभोगजन्य ससं ्था;
(ग) श्रमिक ससं ्थाः हस्तकला, खाद्य परिकार, औद्योगिक उत्पादन, भोजनालय र श्रम करार विशेषका विषयगत र सीप वा
श्रमको विशेषता एवम् स्वरोजगारीको योजना समेतका आधारमा अन्य श्रममा आधारित ससं ्था;
(घ) बहुउद्देश्यीय ससं ्थाः उत्पादन, उपभोग र श्रम वा सीपमा आधारित स्वरोजगारीका सेवा समेत सञ्चालन गर्ने अन्य
बहुमुखी संस्था ।
(२) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) र (ग) मा उल्लेखित विषयमा विशिष्टीकरण, आम प्रचलन र अभ्यासको विकासक्रम समेतको
आधारमा तोकिए बमोजिमका विषयहरु थप गर्न सकिनेछ ।
(३) उपदफा (१ ) र (२) मा जनु सक
ु ै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजिम अन्य संस्थाहरु गठन गर्न बाधा पर्नेछैन ।
१२. कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा परियोजना सञ्चालन गर्न सक्ने :
(१) दफा ६ बमोजिम दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गरे पछि संस्थाले आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिका लागि यस ऐन र विनियमको अधीनमा रही
आवश्यक कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा परियोजना सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।
(२) प्रचलित काननू मा जनु सक
ु ै कुरा लेखिएको भएतापनि संस्थाले उपदफा (१) बमोजिम कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा परियोजना
सञ्चालन गर्न छुट्टै संस्था दर्ता गर्नुपर्ने छै न ।
		 तर त्यस्तो कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा परियोजना सञ्चालन गर्न प्रचलित काननू बमोजिम अनुमतिपत्र, स्वीकृ ति वा
इजाजतपत्र लिनु पर्ने रहेछ भने सो बमोजिम अनुमति पत्र, स्वीकृ ति वा इजाजत पत्र लिएर मात्र कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा
परियोजना सञ्चालन गर्नु पर्नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम संस्थाले प्रचलित काननू बमोजिम अधिकार पाएको निकाय वा अधिकारीबाट अनुमति पत्र, स्वीकृ ति
वा इजाजत पत्र प्राप्त गरे मा पन्ध्र दिनभित्र सोको जानकारी दर्ता गर्ने अधिकारीलाई दिनु पर्नेछ ।
(४) दईु वा दईु भन्दा बढी ससं ्थाले सयं ुक्त वा साझेदारीमा आफ्नो उत्पादन वा सेवाको बजारीकरणको लागि यस ऐनको अधीनमा
रही आवश्यक कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा परियोजना सञ्चालन गर्न सक्नेछन् ।
(५) उपदफा (५) बमोजिमको कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा परियोजना सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम
हुनेछ ।
१३. दायित्व सीमित हुने :
(१) सहकारी संस्थाको कारोबारको सम्बन्धमा सदस्यको दायित्व निजले खरिद गरे को वा खरिद गर्न स्वीकार गरे को शेयरको
अधिकतम रकमसम्म मात्र सीमित रहनेछ ।
(२) सहकारी संस्थाको नाममा “सहकारी” र नामको अन्त्यमा “लिमिटेड” भन्ने शब्द राख्नु पर्नेछ ।
१४. सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त पालना गर्नुपर्ने: सहकारी ससं ्थाको गठन तथा सञ्चालन गर्दा सहकारीका मलू ्य, मान्यता
र सिद्धान्तको पालना गर्नु पर्नेछ ।

परिच्छेद–३
ससं ्थाकाे उद्देश्य तथा कार्य

१५. ससं ्थाको उद्देश्य : कार्यक्षेत्रमा आधारित र सदस्य के न्द्रित भई आफ्ना सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक उन्नयन
गर्नु संस्थाको मुख्य उद्देश्य हुनेछ ।
१६. ससं ्थाको कार्य : ससं ्थाका कार्यहरू देहाय बमोजिम हुनेछन:् (क) सहकारीका मलू ्य, मान्यता र सिद्धान्तहरूको पालना गर्ने गराउने,
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(ख) सदस्यको हित प्रवर्द्धन गर्ने गरी व्यवसायिक सेवाहरू प्रदान गर्ने,
(ग) सदस्यलाई नियमित शिक्षा, तािलम र सचू ना प्रदान गर्ने ,
(घ) ससं ्थाले गर्ने उत्पादन तथा सेवाको मापदण्ड निर्धारण गरी गणु स्तर सधु ार, आर्थिक स्थायित्व र जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धी
कार्य गर्ने,
(ङ) आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागू गर्ने,
(च) संस्थाको व्यवसायिक प्रवर्द्धन तथा विकास सम्बन्धी क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने,
(छ)	मन्त्रालय, रजिष्ट्रार, प्रादेशिक रजिष्ट्रार, स्थानीय तह वा दर्ता गर्ने अधिकारीको निर्देशन पालना गर्ने गराउने,
(ज) ससं ्थाको व्यवसायीकरण, गणु स्तर विकास र सश
ु ासन कायम राख्नका लागि बिभिन्न राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सबं न्ध विकासका
लागि मल
ू ऐन बमोजिम गठित िवभिन्न संघहरुमा आबद्ध हुने र प्रतिधिधित्व गराउने ।
(झ) महानगरस्तरमा तोकिए बमोजिम स्थापना हुने सहकारी सजं ालमा आबद्धता जनाउने ।
(ञ)	विनियममा उल्लिखित कार्यहरू गर्ने ।

परिच्छेद–४
विनियम तथा आन्तरिक कार्यविधि
१७. विनियम बनाउनु पर्ने:
(१) संस्थाले यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, निर्देशिका, मापदण्ड र कार्यविधिको अधीनमा रही आफ्नो कार्य सञ्चालनको
लागि विनियम बनाउनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको विनियम दर्ता गर्ने अधिकारीबाट स्वीकृ त भए पछि लागू हुनेछ ।
१८. आन्तरिक कार्यविधि बनाउन सक्ने:
(१) संस्थाले यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, निर्देशिका, मापदण्ड, कार्यवििध र विनियमको अधीनमा रही आवश्यकता
अनसु ार आफ्नो आन्तरिक कार्यविधि बनाउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको आन्तरिक कार्यविधि सम्बन्धित संस्थाको साधारण सभाबाट अनुमोदन गरी दर्ता गर्ने अधिकारीलाई
जानकारी गराई लागू गरिनेछ ।
१९. विनियम र आन्तरिक कार्यविधिमा सश
ं ोधन:
(१) संस्थाको साधारणसभाको कुल सदस्य संख्याको बहुमतबाट विनियम संशोधन हुन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम संशोधन भएको विनियम दर्ता गर्ने अधिकारीबाट स्वीकृ त भएपछि लागू हुनेछ ।
(३) ससं ्थाको साधारणसभाको बहुमतबाट आन्तरिक कार्यविधि सश
ं ोधन हुन सक्नेछ ।
परिच्छेद–५
सदस्यता
२०. ससं ्थाको सदस्यता:
(१) १६ वर्ष उमेर परू ा गरे का देहाय बमोजिमका नेपाली नागरिकहरु संस्थाको सदस्य हुन सक्नेछनः्
(क) संस्थाको कार्यक्षेत्रभित्र स्थायी बसोवास गरिरहेको,
(ख) संस्थाको विनियममा उल्लेखित शर्तहरु पालना गर्न मन्जुर गरे को,
(ग) ससं ्थाको जिम्मेवारी पालना गर्न मन्जुर भएको,
(घ) संस्थाले गरे को कारोवारसँग प्रतिस्पर्धा हुने गरी कारोवार नगरे को,
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(ङ) संस्थाको सदस्यता लिन योग्य रहेको स्वघोषणा गरे को,
(च) संस्थाको कम्तीमा एक शेयर खरिद गरे को ।
(२) यस ऐनमा अन्यत्र जनु सक
ु ै कुरा लेखिएको भएतापनि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारका निकायहरु, स्थानीय तहका साथै संस्थाको
कार्यक्षेत्र भित्रका सामुदायिक वा सहकारी विद्यालय, गठु ी, स्थानीय क्लब, स्थानीय तहमा गठन भएका उपभोक्ता समहू हरु
संस्थाको सदस्य हुन बाधा पर्ने छै न ।
(३) यस दफामा अन्यत्र जनु सक
ु ै कुरा लेखिएको भए तापनि स्वास्थ्य सहकारी संस्थामा सहकारी संस्थाले सदस्यता लिन बाधा पर्ने
छै न ।
२१. सदस्यता प्राप्त गर्न निवेदन दिनु पर्ने:
(१) संस्थाको सदस्यता लिन चाहने सम्बन्धित व्यक्तिले संस्थाको समिति समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन परे को मितिले पैंितस दिनभित्र समितिले यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा विनियमको
अधीनमा रही सदस्यता प्रदान गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम निर्णय गर्दा समितिले सदस्यता प्रदान नगर्ने निर्णय गरे मा सोको कारण खोली सात दिनभित्र निवेदकलाई
जानकारी गराउनु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम जानकारी पाएको मितिले तीस दिनभित्र सम्बन्धित व्यक्तिले त्यस्तो संस्था दर्ता गर्ने अधिकारी समक्ष उजरू
गर्न सक्नेछ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम प्राप्त उजरू ी छानविन गर्दा निवेदकलाई सदस्यता प्रदान गर्नु पर्ने देखिएमा दर्ता गर्ने अधिकारीले त्यस्तो
निवेदकलाई सदस्यता प्रदान गर्नको लागि सम्बन्धित संस्थालाई आदेश दिन सक्नेछ।
(६) उपदफा (५) बमोजिम आदेश भएमा सो आदेश प्राप्त गरे को सात दिनभित्र सम्बन्धित संस्थाले निवेदकलाई सदस्यता प्रदान गरी
सोको जानकारी दर्ता गर्ने अधिकारीलाई गराउनु पर्नेछ ।
२२. सदस्य हुन नपाउने:
(१) कुनै व्यक्ति एक स्थानीय तहको एकै प्रकृ तिको एकभन्दा वढी संस्थाको सदस्य हुन पाउने छै न । तर यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि कुनै
व्यक्ति एकै प्रकृ तिको एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य रहेको भए यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले तीन वर्षभित्र कुनै एक संस्थाको
मात्र सदस्यता कायम राख्नु पर्नेछ ।
(२) यो ऐन प्रारम्भ हुदँ ाका बखत कुनै ससं ्थामा नेपाल सरकारको निकाय वा दफा २० को उपदफा (२) मा उल्लेख भएदेखि
बाहेकको अन्य कुनै कृ त्रिम व्यक्ति सदस्य भएको भए पाँच वर्षभित्र सदस्यता अन्त्य गर्नुपर्नेछ ।
(३) साधारण सभाको मिति घोषणा भएपछि साधारण सभा सम्पन्न नभए सम्म संस्थाको सदस्यता प्रदान गरिने छै न ।
२३. सदस्यताको समाप्ति:
(१) कुनै सदस्यको सदस्यता देहायको अवस्थामा समाप्त हुनछ
े ः—
(क) सदस्यले आफ्नो सदस्यता त्याग गरे मा,
(ख)	लगातार बार्षिक साधारणसभामा बिना सचू ना तीन पटक सम्म अनपु स्थित भएमा,
(ग) यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम बमोजिम सदस्यले पालना गर्नुपर्ने प्रावधानको बारम्बार उल्लङ्घन
गरे मा,
(घ) संस्थाको सदस्यको हकमा दफा २० बमोजिमको योग्यता नभएमा ।
(२) उपदफा (१) मा जनु सक
ु ै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै सदस्यले संस्थाबाट प्राप्त वा भक्
ु तान गर्नु पर्ने कुनै रकम भएमा सो
फरफारक नभएसम्म वा निजले लिएको ऋण, तिर्नु पर्ने कुनै दायित्व वा अन्य कुनै सदस्यको तर्फ बाट धितो वा जमानत बसेकोमा
सोको दायित्व फरफारक नभएसम्म निजको सदस्यता समाप्त हुने छै न ।
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(३) यस दफामा जनु सक
ु ै कुरा लेखिएको भए तापनि साधारण सभा बोलाउने निर्णय भइसके पछि साधारण सभा सम्पन्न नभए सम्म
कसैलाई पनि सदस्यताबाट हटाउन सकिने छै न ।
२४. सुविधा प्राप्त गर्न नसक्ने: कुनै सदस्यले सहकारी संस्थालाई तिर्नुपर्ने कुनै दायित्व निर्धारित समयभित्र भक्
ु तान नगरे मा वा यो
ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा विनियम बमोजिम सदस्यले पालन गर्नुपर्ने व्यवस्थाको बारम्बार उल्लंघन गरे मा त्यस्तो
सदस्यले अन्य सदस्य सरहको सुबिधा प्राप्त गर्न सक्ने छै न ।

परिच्छेद –६
साधारण सभा, समिति तथा लेखा सपु रिवेक्षण समिति
२५. साधारण सभा:
(१) सहकारी ससं ्थाको सर्वोच्च अङ्गको रुपमा साधारण सभा हुनछ
े ।
(२) सहकारी ससं ्थाका सबै सदस्यहरू साधारण सभाका सदस्य हुने छन् ।
(३) सहकारी संस्थाको साधारण सभा देहाय बमोजिम हुनेछ:–
(क)	प्रारम्भिक साधारण सभा,
(ख) वार्षिक साधारण सभा,
(ग)	विशेष साधारण सभा ।
२६. प्रारम्भिक साधारण सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार: प्रारम्भिक साधारण सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम
हुनेछ :–
(क)	प्रारम्भिक साधारण सभा हुने अघिल्लो दिनसम्मको काम कारबाही र आर्थिक कारोबारको जानकारी लिने,
(ख) चालु आर्थिक वर्षको लागि वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृ त गर्ने,
(ग) प्रतिवेदन तथा वित्तीय विवरण अनुमोदन गर्ने,
(घ)	विनियममा उल्लेख भए बमोजिम समिति र लेखा सपु रीवेक्षण समितिको निर्वाचन गर्ने,
(ङ) आन्तरिक कार्यविधि पारित गर्ने,
(च)	लेखा परीक्षकको नियुक्ति र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने,
(छ)	विनियममा तोकिए बमोजिमका अन्य कार्यहरू गर्ने ।
२७. वार्षिक साधारण सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार: वार्षिक साधारण सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम
हुनेछ :–
(क) वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृ त गर्ने,
(ख) वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुमोदन गर्ने,
(ग) समिति र लेखा सपु रीवेक्षण समितिको निर्वाचन तथा विघटन गर्ने,
(घ) सञ्चालक र लेखा सपु रीवेक्षण समितिको संयोजक वा सदस्यलाई पदबाट हटाउने,
(ङ) समिति र लेखा सपु रीवेक्षण समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्ने,
(च)	विनियम संशोधन तथा आन्तरिक कार्यविधि पारित गर्ने,
(छ)	लेखा परीक्षकको नियुक्ति र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने,
(ज) संस्था एकीकरण वा विघटन सम्बन्धी निर्णय गर्ने,
(झ) पारिश्रमिक लगायतका सुविधा तोक्ने,
(ञ) ऋण तथा अनदु ान प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने,
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(ट) सदस्यको दायित्व मिनाहा दिने,
(ठ) समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिने,
(ड)	विनियममा तोकिए बमोजिमका अन्य कार्यहरू गर्ने ।
२८. साधारण सभाको बैठक :
(१) समितिले सहकारी संस्था दर्ता भएको मितिले तीन महिनाभित्र प्रारम्भिक साधारण सभा बोलाउनु पर्नेछ ।
(२) समितिले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले छ महिना भित्र वार्षिक साधारण सभा बोलाउनु पर्नेछ ।
(३) समितिले देहायको अवस्थामा विशेष साधारण सभा बोलाउनु पर्नेछ :–
(क) ससं ्थाको काम विशेषले विशेष साधारण सभा बोलाउनु पर्ने समितिबाट निर्णय भएमा,
(ख) दफा ३८ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोजिम लेखा सपु रीवेक्षण समितिको सिफारिसमा,
(ग) कुनै सञ्चालकले विशेष साधारण सभा बोलाउन पेश गरे को प्रस्ताव समितिद्धारा पारित भएमा,
(घ)	विशेष साधारण सभा बोलाउनु पर्ने कारण खुलाइ पच्चिस प्रतिशत सदस्यले समिति समक्ष निवेदन दिएमा,
(ङ) दफा २९ को उपदफा (१) बमोजिम दर्ता गर्ने अधिकारीले निर्देशन दिएमा,
(४) उपदफा (३) मा जनु सक
ु ै कुरा लेखिएको भए तापनि संस्थाको सञ्चालक वा व्यवस्थापकबाट आफ्नो जिम्मेवारी परू ा नगरी
संस्था सञ्चालनमा समस्या उत्पन्न भएको अवस्थामा दर्ता गर्ने अधिकारीलाई जानकारी दिई साधारण सदस्यहरू मध्येबाट
बहुमत सदस्य उपस्थित भई विशेष साधारण सभा गर्न सकिनेछ ।
२९. विशेष साधारण सभा बोलाउन निर्देशन दिन सक्ने:
(१) संस्थाको निरीक्षण वा सपु रीवेक्षण गर्दा वा कसैको उजरू ी परी छानविन गर्दा देहायको अवस्था देखिन आएमा दर्ता गर्ने अधिकारीले
त्यस्तो सहकारी संस्थाको समितिलाई साधारण सभा बोलाउन निर्देशन दिन सक्नेछ :–
(क) सहकारीको मलू ्य, मान्यता तथा सिद्धान्त विपरित कार्य गरे मा,
(ख) यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम तथा आन्तरिक कार्यविधि विपरित कार्य गरे मा,
(ग) दर्ता गर्ने अधिकारीले दिएको निर्देशनको बारम्बार उल्लङ्घन गरे मा,
(घ) दफा ३१ को उपदफा (२) बमोजिम दर्ता गर्ने अधिकारीले आदेश दिएमा ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम साधारण सभा बोलाउन निर्देशन प्राप्त भएमा समितिले सो निर्देशन प्राप्त भएको मितिले पैंतिस दिनभित्र
साधारण सभाको बैठक बोलाउनु पर्नेछ र साधारण सभाको बैठकमा उजरू ी वा निरीक्षणका क्रममा देखिएका विषयमा छलफल
गरी सोको प्रतिवेदन दर्ता गर्ने अधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) वा (२) मा उल्लिखित अवधिभित्र समितिले साधारण सभा नबोलाएमा दर्ता गर्ने अधिकारीले त्यस्तो साधारण
सभा बोलाउन सक्नेछ ।
(४) सहकारी ससं ्थाको साधारण सभाको लागि गणपरू क सखं ्या तत्काल कायम रहेको सदस्य सखं ्याको एकाउन्न प्रतिशत हुनेछ ।
		 तर पहिलो पटक डाकिएको साधारण सभामा गणपरू क संख्या नपगु ेमा त्यसको सात दिनभित्र दोस्रो पटक साधारण सभा
बोलाउनु पर्ने र यसरी दोस्रो पटक बोलाइएको साधारण सभामा संचालक समितिको बहुमत सहित एक तिहाई साधारण
सदस्यहरुको उपस्थिति भएमा साधारण सभाको गणपरू क संख्या पगु ेको मानिनेछ ।
(५) उपदफा (४) मा जनु सक
ु ै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा २८ को (४) मा भएको व्यवस्था सोही अनसु ार हुनेछ ।
(६) दईु हजार वा सोभन्दा बढी सदस्य भएको संस्थाले साधारण सभा गर्दा समान कार्यसचू ीमा तोकिए बमोजिम सदस्य संख्याको
आधारमा वडा-वडा वा अन्य पायकको स्थानमा संचालक सदस्यहरुलाई पठाई साधारण सभा गर्न र त्यस्तो सभाको निर्णय
प्रमाणित गर्न प्रतिनिधिहरु छनौट गरी त्यस्ता प्रतिनिधिहरुको उपस्थितिको सभाले अन्तिम निर्णय प्रमाणित गर्ने व्यवस्था
मिलाउन सक्नेछ ।
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३०. सञ्चालक समिति:
(१) सहकारी संस्थामा साधारण सभाबाट निर्वाचित एक सञ्चालक समिति रहनेछ । तर, एउटै व्यक्ति लगातार एउटै पदमा दईु
पटकभन्दा बढी सञ्चालक हुन पाउने छै न ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिमा कम्तीमा तेत्तिस प्रतिशत महिला सदस्यको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु पर्नेछ ।
(३) एउटै परिवारको एकभन्दा बढी सदस्य एकै अवधिमा सञ्चालक तथा लेखा समितिको पदमा उम्मेदवार बन्न र निर्वाचित हुन
सक्ने छै न ।
(४) कुनै संस्थाको सञ्चालक सोही संस्थाको कर्मचारी वा आफ्नो संस्थाले सदस्यता लिएको सहकारी संघ वा बैङ्क बाहेक अर्को
कुनै ससं ्थाको सचं ालक बन्न पाउने छै न ।
		 तर वार्षिक दईु करोड रुपैयाँभन्दा कमको कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालकले त्यस्तो सहकारी संस्थामा कर्मचारीको
रुपमा काम गर्न बाधा पर्ने छै न । वार्षिक दईु करोडभन्दा बढी कारोवार गर्ने संस्थामा कुनै संचालक कर्मचारी रहेको भए यो ऐन
प्रारम्भ भएको मितिले दईु वर्षभित्र त्यस्तो संचालकले कर्मचारीको पद त्याग गरी अर्को कर्मचारीको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
(५) यो ऐन प्रारम्भ हुनअ
ु घि कुनै व्यक्ति एकभन्दा बढी ससं ्थाको सञ्चालक वा सोही वा अर्को ससं ्थाको कर्मचारी भएकोमा यो ऐन
प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र कुनै एक संस्थाको मात्र सञ्चालक वा कर्मचारी रहनु पर्नेछ ।
(६) समितिको कार्यावधि चार वर्षको हुनेछ ।
३१. सञ्चालक समितिको निर्वाचन:
(१) समितिले आफ्नो कार्यावधि समाप्त हुनु भन्दा अघि अर्को समितिको निर्वाचन गराउनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम समितिको निर्वाचन नगराएको जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो जानकारी प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र
समितिको निर्वाचन गराउन दर्ता गर्ने अधिकारीले सम्बन्धित समितिलाई आदेश दिन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम दर्ता गर्ने अधिकारीले आदेश दिएकोमा सम्बन्धित समितिले सो आदेश बमोजिमको समयावधि भित्र
समितिको निर्वाचन गराई दर्ता गर्ने अधिकारलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम समितिको निर्वाचन नगराएमा दर्ता गर्ने अधिकारले त्यस्तो संस्था सदस्य रहेको माथिल्लो संघ भए सो
संघको प्रतिनिधि समेतलाई सहभागी गराई समितिको निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्ने गराउनेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिमको निर्वाचन कार्यमा सहयोग परु ्याउनु सम्बन्धित संघ र समितिका पदाधिकारीहरूको कर्तव्य हुनेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोजिम निर्वाचन गराउँदा लागेको सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित ससं ्थाले व्यहोर्नु पर्नेछ।
(७) यस दफा बमोजिम समितिको अर्को निर्वाचन नभएसम्मको लागि समितिले विनियममा व्यवस्था भए बमोजिम आफ्नो कार्य
सञ्चालन गर्नेछ ।
३२. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त समितिको काम,
कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :–
(क) सहकारीका मलू ्य, मान्यता र सिद्धान्त बमोजिम सहकारी संस्थाको सञ्चालन गर्ने,
(ख) आर्थिक तथा प्रशासकीय कार्य गर्ने, गराउने,
(ग)	प्रारम्भिक साधारण सभा, वार्षिक साधारण सभा तथा विशेष साधारण सभा बोलाउने,
(घ) साधारण सभाका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
(ङ) संस्थाको नीति, योजना, बजेट तथा बार्षिक कार्यक्रमको तर्जुमा गरी साधारण सभा समक्ष पेश गर्ने,
(च) संस्थाको सदस्यता प्रदान गर्ने तथा सदस्यता बाट हटाउने,
(छ) शेयर नामसारी तथा फिर्ता सम्बन्धी कार्य गर्ने,
(ज) सम्बन्धित सघं को सदस्यता लिने,
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३३.

३४.

३५.

३६.

(झ)	विनियम तथा आन्तरिक कार्यविधि तयार गरी साधारण सभामा पेश गर्ने,
(ञ) संस्थाको कार्यक्षेत्रभित्र संस्थाको कारोबार र व्यवसायको हित प्रवर्द्धनको लागि आवश्यक कार्य गर्ने, गराउने,
सञ्चालक पदमा बहाल नरहने: देहायको कुनै अवस्थामा सञ्चालक आफ्नो पदमा बहाल रहन सक्ने छै न:(क)	निजले दिएको राजीनामा समितिबाट स्वीकृ त भएमा,
(ख)	निजलाई दफा ३४ काे उपदफा (१) बमोजिम सञ्चालकबाट हटाउने निर्णय भएमा,
(ग)	निज अर्को संस्थाको सञ्चालक रहेमा,
(घ)	निज सोही वा अर्को संस्थाको कर्मचारी रहेमा,
		 तर दफा ३० को उपदफा (४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा लेखिएको कुरामा सोही बमोजिम हुनेछ ।
(ङ)	निज सोही वा अर्को संस्थाको लेखा सपु रीवेक्षण समितिको पदमा रहेमा
(च)	निजको मृत्यु भएमा ।
सञ्चालकलाई पदबाट हटाउन सक्ने:
(१) साधारण सभाले बहुमतको निर्णयबाट देहायको कुनै अवस्थामा सञ्चालकलाई समितिको सञ्चालक पदबाट हटाउन सक्नेछ :–
(क) आर्थिक हिनामिना गरी सम्बन्धित संस्थालाई हानी नोक्सानी परु ्याएमा ।
(ख) अनधिकृ त तवरले सम्बन्धित संस्थाको कारोबार सम्बन्धी विषयको गोपनियता भङ्ग गरे मा ।
(ग) सम्बन्धित संस्थाको कारोबार र व्यवसायसँग प्रतिस्पर्धा हुनेगरी समान प्रकृ तिको कारोबार वा व्यवसाय गरे मा ।
(घ) सम्बन्धित ससं ्थाको अहित हुने कुनै कार्य गरे मा ।
(ङ)	निज शारीरिक वा मानसिक रुपमा काम गर्न नसक्ने भएमा ।
(च) कुनै सञ्चालकमा यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियममा उल्लिखित योग्यता नरहेमा ।
(२) कुनै सञ्चालकलाई समितिको पदबाट हटाउने निर्णय गर्नु अघि त्यस्तो सञ्चालकलाई साधारण सभा समक्ष सफाई पेश गर्ने मनासिब
माफिकको मौका दिइनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको अवधिभित्र कुनै सञ्चालकले सफाई पेश नगरे मा वा निजले पेश गरे को सफाई सन्तोषजनक नभएमा
साधारण सभाले त्यस्तो सञ्चालकलाई पदबाट हटाउन सक्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम सञ्चालकको पदबाट हटाइएको सदस्य समितिको दईु कार्यकालसम्मको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न
पाउने छै न ।
(५) उपदफा (३) बमोजिम कुनै सञ्चालक पदबाट हटेमा त्यस्तो पदमा साधारण सभाले बाँकि अवधिको लागि अर्को सञ्चालकको
निर्वाचन गर्नेछ ।
निजी स्वार्थ समावेश भएको निर्णय प्रकृयामा सल
ं ग्न हुन नहुने:
(१) सञ्चालकले आफ्नो निजी स्वार्थ समावेश भएको निर्णय प्रक्रियामा सल
ं ग्न हुनहु ुदँ नै ।
(२) सञ्चालकले आफूलाई मात्र व्यक्तिगत फाइदा हुनेगरी संस्थामा कुनै कार्य गर्न गराउन हुदँ नै ।
(३) कुनै सञ्चालकले उपदफा (१) को बिपरित हुने गरी वा आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गई कुनै काम कारबाही गरे गराएमा
त्यस्तो काम कारबाही प्रति त्यस्तो सञ्चालक व्यक्तिगत रूपमा उत्तरदायी हुनेछ र त्यस्तो काम कारबाहीबाट संस्थाको
सदस्य वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई हानी नोक्सानी हुनगएको रहेछ भने त्यस्तो हानी नोक्सानी निजको जायजेथाबाट असल
ू उपर
गरिनेछ ।
समितिको विघटन:
(१) साधारण सभाले देहायको अवस्थामा समितिको विघटन गर्न सक्नेछः–
(क) समितिको बदनियतपर्णू कार्यबाट ससं ्थाको कारोबार जोखिममा परे मा,
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(ख) संस्थाले तिर्नुपर्ने दायित्व तोकिएको समयभित्र भक्
ु तान गर्न नसके मा,
(ग)	विनियममा उल्लिखित उद्देश्य र कार्य विपरितको काम गरे मा,
(घ) समितिले आफ्नो जिम्मेवारी परू ा नगरे मा,
(ङ) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीमा उल्लेखित शर्त वा दर्ता गर्ने अधिकारीले दिएको निर्देशनको बारम्बार
उल्लङ्घन गरे मा ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम समिति विघटन भएमा साधारण सभाले नयाँ समितिको निर्वाचन गर्नेछ ।
(३) समितिले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम दर्ता गर्ने अधिकारीले दिएको निर्देशन पालना नगरे मा वा दफा २९
को उपदफा (२) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदन समेतको आधारमा दर्ता गर्ने अधिकारीले समितिलाई उजरू ी वा निरीक्षणको
क्रममा देखिएका विषयवस्क
तु ो गाम्भीर्यताको आधारमा बढीमा छ महिनाको समय दिई सधु ार गर्ने मौका दिन सक्नेछ र त्यस्तो
समयावधिभित्र पनि सधु ार नगरे मा त्यस्तो समिति विघटन गर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम समिति विघटन भएमा त्यसरी विघटन गरिएको मितिले तीन महिनाभित्रमा अर्को समितिको निर्वाचन
सम्पन्न गराउन र त्यस्तो निर्वाचन नभएसम्म ससं ्थाको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न दर्ता गर्ने अधिकारीले तोकिए बमोजिमको
एक तदर्थ समिति गठन गर्नु पर्नेछ ।
(५) यस दफा बमोजिम अर्को समितिको निर्वाचन गराउँदा लागेको सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित संस्थाले व्यहोर्नेछ ।
३७. लेखा सपु रीवेक्षण समितिको गठन:
(१) ससं ्थामा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सदृु ढ गर्न एकजना सयं ोजक र दईु जना सदस्यहरू रहने गरी साधारण सभाले
निर्वाचनबाट लेखा सपु रीवेक्षण समिति गठन गर्नेछ ।
(२) एउटै परिवारको एकभन्दा बढी व्यक्ति एकै अवधिमा एउटै संस्थाको सञ्चालक वा लेखा सपु रिवेक्षण समितिको संयोजक वा
सदस्य पदमा उम्मेदवार बन्न र निर्वाचित हुन सक्ने छै न ।
३८. लेखा सपु रिवेक्षण समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार:
(१)	लेखा सपु रिवेक्षण समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :–
(क) प्रत्येक त्रैमासिकमा संस्थाको आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने, गराउने तर बार्षिक २ करोड भन्दा बढीको कारोवार गर्ने
संस्थाको मासिक आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्नु पर्नेछ ।
(ख) आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा लेखापरीक्षणका आधारभतू सिद्धान्तको पालना गर्ने, गराउने,
(ग)	वित्तीय तथा आर्थिक कारोवारको निरीक्षण तथा मलू ्याङ्कन गर्ने, गराउने,
(घ) समितिको काम कारवाहीको नियमित सपु रिवेक्षण गर्ने र समितिलाई आवश्यक सझु ाव दिने,
(ङ) साधारण सभाको निर्देशन, निर्णय तथा समितिका निर्णय कार्यान्वयन भए नभएको अनगु मन गर्ने,
(च)	लेखा सम्बन्धी प्रतिवेदन र समितिको काम कारबाहीको सपु रिवेक्षण सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन साधारण सभा समक्ष पेश
गर्ने,
(छ) आफूले पटक पटक दिएका सझु ाव कार्यान्वयन नभएको कारणबाट संस्थाको हितमा प्रतिकूल असर परे मा वा त्यस्तो
संस्थाको नगद वा जिन्सी सम्पत्तिको व्यापक रूपमा हिनामिना वा अनियमितता भएको वा संस्था गम्भीर आर्थिक
सक
ं टमा पर्न लागेकोमा सोको कारण खुलाई विशेष साधारण सभा बोलाउन समिति समक्ष सिफारिस गर्ने ।
(ज) आवश्यक परे मा आन्तरिक लेखापरीक्षक नियुक्तिका लागि तीन जनाको नाम सञ्चालक समितिमा सिफारिस गर्ने ।
(२)	लेखा सपु रिवेक्षण समितिको संयोजक वा सदस्य संस्थाको दैनिक आर्थिक प्रशासनिक कार्यमा सहभागी हुन पाउने छै न ।
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परिच्छेद–७
बचत तथा ऋण परिचालन
३९. सदस्य के न्द्रित भई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्नु पर्ने:
(१) संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूको मात्र बचत स्वीकार गर्न, सोको परिचालन गर्न र सदस्यलाई मात्र ऋण प्रदान गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जनु सक
ु ै कुरा लेखिएको भएतापनि बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने गरी दर्ता भएको ससं ्था बाहेक अन्य
विषयगत वा वहुउद्देश्यीय संस्थाले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्न पाउने छै न ।
		 तर यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि बहुउद्देश्यीय वा विषयगत संस्थाको रुपमा दर्ता भई मुख्य कारोवारको रुपमा वचत तथा ऋणको
कारोवार गर्दै आएको भए त्यस्तो संस्थाले तीन वर्षभित्रमा बचत तथा ऋण संस्थामा रुपान्तरण वा तीन वर्षभित्रमा दर्ता हुदँ ाका
बखतमा उल्लेख गरिएको मुख्य कारोवार गर्ने गरी ससं ्था सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । रुपान्तरणको लागि दरखास्त परे को मितिले तीस
दिनभित्र बिगतको मुख्य कारोवार हेरी दर्ता गर्ने अधिकारीले रुपान्तरण गरििदनु पर्नेछ ।
(३) संस्थाले सदस्यलाई प्रदान गर्ने ऋणमा संस्थाको कार्यविधिमा तोकिए बमोजिम बढीमा एक प्रतिशत ऋण व्यवस्थापन शलु ्क
लिन पाइनेछ ।
(४)	बचत र ऋणको ब्याजदर बीचको औसत अन्तर ६ प्रतिशत भन्दा बढी हुने छै न ।
(५) संस्थाले प्रदान गरे को ऋणमा लाग्ने ब्याजलाई मल
ू ऋणमा पँजू ीकृ त गरी सोको आधारमा ब्याज लगाउन पाइने छै न ।
(६) संस्थाले कुनैपनि कम्पनीको शेयर खरिद गर्न सक्ने छै न ।
		 तर
(१) ससं ्थाको दायित्व प्रति प्रतिकूल नहुने गरी ससं ्थाले स्वप्रयोजनको लागि अचल सम्पत्ति खरीद तथा पर्वा
ू धार निर्माण एवं ससं ्था
र सदस्यहरुको हितमा उत्पादन र सेवाको क्षेत्रमा प्राथमिक पँजू ी कोष परिचालन गर्न बाधा पर्ने छै न ।
(२) यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि कुनै संस्थाले कुनै कम्पनीको शेयर खरिद गरे को भएमा त्यस्तो शेयर यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले एक
वर्ष अवधिभित्र हस्तान्तरण गरिसक्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) मा जनु सक
ु ै कुरा लेखिएको भए तापनि ससं ्थाले यो ऐन प्रारम्भ हुनअ
ु घि दर्ता भएका साना किसानद्वारा प्रवर्द्धित
वित्तीय संस्थाको शेयर खरिद गर्न बाधा पर्नेछैन ।
(७) सहकारी संस्थाले प्राथमिक पँजू ी कोषको १५ गणु ासम्म बचत संकलन गर्न सक्नेछ ।
(८) संस्थाले दर्ता गर्दाका बखतका सदस्य बाहेक अन्य सदस्यलाई सदस्यता प्राप्त गरे को तीन महिना अवधि व्यतित नभई ऋण
लगानी गर्न सक्ने छै न ।
४०. सन्दर्भ ब्याजदर सम्बन्धी व्यवस्थाः
(१) संघीय काननु बमोजिम रजिष्ट्रारले बचत तथा ऋणको सन्दर्भ ब्याजदर तोक्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको सन्दर्भ ब्याजदर संस्थाका लागि निर्देशक ब्याजदर हुनेछ ।
४१. व्यक्तिगत बचतको सीमा: ससं ्थामा सदस्यको व्यक्तिगत बचतको सीमा ससं ्थाको विनियममा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

परिच्छेद –८
आर्थिक स्रोत परिचालन
४२. शेयर बिक्री तथा फिर्ता सम्बन्धी व्यवस्था:
(१) संस्थाले आफ्नो सदस्यलाई शेयर विक्री गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जनु सक
ु ै कुरा लेखिएको भए तापनि संस्थाले एकै सदस्यलाई आफ्नो कुल चक्
ु ता शेयर पँजू ीको बीस प्रतिशतभन्दा
बढी हुने गरी शेयर बिक्री गर्न सक्नेछै न ।
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तर नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पर्णू वा आशि
ं क स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको संस्था वा निकायको हकमा
यो बन्देज लागू हुनेछैन ।
(३) संस्थाको शेयरको अकि
ं त मलू ्य प्रति शेयर एक सय रुपैयाँ हुनेछ ।
(४) ससं ्थाको शेयरपँजू ी विनियममा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
(५) संस्थाले खुला बजारमा शेयर बिक्री गर्न पाउने छै न ।
(६) संस्थाको मल
ू धनको रुपमा रहेको कुनै सदस्यको शेयर सोही संस्थाको ऋण वा दायित्व बाहेक अन्य कुनै ऋण वा दायित्व वापत
लिलाम बिक्री गरिने छै न ।
४३. रकम फिर्ता तथा खाता सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था:
(१) कुनै सदस्यले ससं ्थाको सदस्यता त्याग गरी रकम फिर्ता लिन चाहेमा निजको कुनै दायित्व भए त्यस्तो दायित्व भक्
ु तान गरेको मितिले
एक महिनाभित्र निजको बाँकि रकम तोकिए बमोजिम निजलाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ ।
(२) कुनै सदस्यले ससं ्थामा जम्मा गरेको बचत फिर्ता माग गरे मा निजको कुनै दायित्व भए त्यस्तो दायित्व कट्टा गरी बाँकी रकम तोकिए
बमोजिम निजलाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ ।
(३) संस्थाको कारोबारको लेखा प्रचलित काननु को अधिनमा रहि दोहोरो लेखा प्रणाली अनरुु प राख्नु पर्नेछ । यसरी लेखा
अभिलेख ब्यवस्थापन गर्दा सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृ त प्राप्त कम्प्युटराईज्ड लेखा प्रणाली मार्फ त राख्न सकिने
छ । कम्प्युटर प्रविधिमा राखिएका अभिलेखहरुको प्रारम्भिक अभिलेख (गोश्वारा भौचर) प्रत्येक दिनको अन्त्यमा मुद्रण गरी
प्रमाणित गराई राख्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।
४४. ऋण वा अनुदान लिन सक्ने:
(१) संस्थाले विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्था वा अन्य निकायबाट ऋण वा अनदु ान लिन वा त्यस्तो निकायसँग साझेदारीमा काम गर्न
संघीय काननू बमोजिम स्वीकृ ति लिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम विदेशी बैङ्क वा निकायबाट ऋण वा अनदु ान लिन स्वीकृ तिको लागि तोकिए वमोजिमको विवरणहरु
सहित दर्ता गर्ने अधिकारी समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा दर्ता गर्ने अधिकारीले नगर कार्यपालिकामा प्रस्ताव पेश गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिमको प्रस्ताव नगर कार्यपालिकाले उपयुक्त देखमे ा स्वीकृ तिको लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गरी
पठाउनेछ ।
४५. नेपाल सरकारको सुरक्षण प्राप्त गर्न सक्ने:
(१) संस्थाले विदेशी बैङ्क वा निकायसँग लिने ऋणमा सरु क्षण प्राप्त गर्नु पर्ने भएमा संघीय काननू बमोजिम स्वीकृ तिको लागि दर्ता
गर्ने अधिकारी समक्ष प्रस्ताव सहित निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(२) दफा (१) बमोजिम प्राप्त प्रस्ताव उपयुक्त देखिएमा नगर कार्यपालिकाले सघं ीय काननु बमोजिम स्वीकृ तिको लागि मन्त्रालयमा
सिफारिस गरी पठाउनु पर्नेछ ।

परिच्छेद –९
ससं ्थाको कोष

४६. ससं ्थाको कोष:
(१) संस्थाको कोषमा देहाय बमोजिमको रकम रहनेछ :–
(क) शेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकम,
(ख)	बचतको रुपमा प्राप्त रकम,
(ग) ऋणको रुपमा प्राप्त रकम,
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४७.

४८.

४९.

५०.

(घ) नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनदु ान रकम,
(ङ)	विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट प्राप्त अनदु ान वा सहायताको रकम,
(च) व्यवसायिक कार्यबाट आर्जित रकम,
(छ) सदस्यता प्रवेश शलु ्क,
(ज) संस्थाको नाममा प्राप्त हुने अन्य जनु सक
ु ै रकम ।
जगेडा कोष:
(१) संस्थामा एक जगेडा कोष रहनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहाय बमोजिमका रकम रहने छन् :–
(क) आर्थिक वर्षको खदू बचत रकमको कम्तिमा पच्चीस प्रतिशत रकम,
(ख) कुनै संस्था, संघ वा निकायले प्रदान गरे को पँजू ीगत अनदु ान रकम,
(ग)	स्थिर सम्पत्ति विक्रीबाट प्राप्त रकम,
(घ) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको जगेडा कोष अविभाज्य हुनेछ ।
सरं क्षित पूज
ँ ी फिर्ता कोषः
(१) संस्थामा एक संरक्षित पँजू ी फिर्ता कोष रहनेछ ।
(२) दफा ४७ बमोजिमको जगेडा कोषमा सो दफाको उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिमको रकम छुट्ट्याई बाँकी रहेको रकमको
कम्तिमा पच्चीस प्रतिशत रकम उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा वार्षिक रुपमा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको रकम सदस्यले गरे को तोकिए बमोजिम वार्षिक कारोबारको आधारमा सम्बन्धित सदस्यलाई उपलव्ध
गराउनु पर्नेछ ।
सहकारी प्रवर्द्धन कोषसम्बन्धी व्यवस्था:
(१) संस्थाले सहकारी व्यवसायको प्रवर्द्धन गर्नको लागि दफा ४७ बमोजिम जगेडा कोषमा सो दफाको उपदफा (२) को खण्ड (क)
बमोजिमको रकम छुट्याई बाँकि रहेको रकमको शनू ्य दशमलव पाँच प्रतिशतले हुन आउने रकम संघीय काननु मा व्यवस्था भए
बमोजिमको सहकारी प्रवर्द्धन कोषमा वार्षिक रुपमा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषको उपयोग सघं ीय काननु मा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ ।
अन्य कोष सम्बन्धी व्यबस्थाः
(१) दफा ४६, ४७, ४८ र ४९ मा उल्लिखित कोषका अतिरिक्त संस्थामा सहकारी शिक्षा कोष, शेयर लाभांश कोष लगायत तोकिए
बमोजिमका अन्य कोषहरु रहन सक्नेछन् ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषको रकम सो कोषको उद्देश्य पर्ति
ू का लागि विनियममा तोकिए बमोजिम उपयोग गर्न सकिनेछ ।
तर एक वर्षको शेयर लाभांशको रकम शेयर पँजू ीको १८ प्रतिशत भन्दा बढी हुने छै न ।
(३) सहकारी विकास कोष : (क)	महानगरस्तरमा एक छुट्टै सहकारी विकास कोष स्थापना हुनेछ ।
(ख) कोषको उपयोग सहकारीको प्रबर्द्धन, विकास, क्षमता अभिबृद्धि जस्ता क्षेत्रमा गरिने छ ।
(ग) यो कोष योगदानमा आधारित हुनेछ ।
(घ) यो कोषको परिचालनबाट महानगरमा सहकारी प्रशिक्षण के न्द्र सञ्चालन गर्न सकिनेछ ।
(ङ) यो कोषको उपयोग सहकारी ससं ्थाहरुको गणु स्तर कायम गर्न प्रयोग गर्न सकिनेछ ।
(च) कोषको स्थापना र सञ्चालन सबं न्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनछे ।
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परिच्छेद –१०
अभिलेख र सच
ू ना

५१. अभिलेख राख्नु पर्ने:
(१) संस्थाले साधारणसभा, समिति तथा लेखा सपु रिबेक्षण समिति बैठकका निर्णय तथा काम कारबाहीको अद्यावधिक अभिलेख
सरु क्षित साथ राख्नु पर्नेछ ।
(२) संस्थाले कारोबारसँग सम्बन्धित तथा अन्य आवश्यक अभिलेखहरू तोकिए बमोजिम सरु क्षित साथ राख्नु पर्नेछ ।
५२.	विवरण उपलब्ध गराउनु पर्ने : (१) संस्थाले देहायका विवरणहरू सहितको प्रतिवेदन आर्थिक बर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र दर्ता
गर्ने अधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ :–
(क) कारोबारको चौमासिक र वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन,
(ख)	बार्षिक कार्यक्रम, नीति तथा योजना,
(ग) खदु बचत सम्बन्धी नीति तथा योजना,
(घ) सञ्चालकको नाम तथा बाँकी कार्यावधिको सचू ी,
(ङ) साधारण सभाको बैठक सम्बन्धी जानकारी,
(च) शेयर सदस्य संख्या र शेयर पँजू ी,
(छ) सञ्चालक वा सदस्यले लिएको ऋण तिर्न बाँकि रहेको रकम,
(ज) दर्ता गर्ने अधिकारीले समय समयमा तोकिदिएको अन्य विवरण ।

परिच्छेद – ११
लेखा र लेखापरीक्षण
५३. कारोबारको लेखा: ससं ्थाको कारोबारको लेखा दोहोरो लेखा प्रणालीमा आधारित र कारोबारको यथार्थ स्थिति स्पष्ट रुपमा देखिने
गरी सघं ीय काननू बमोजिम रजिष्ट्रारले लागू गरे को लेखामान (एकाउन्टिङ स्ट्याण्डर्ड) र यस ऐन बमोजिम पालना गर्नुपर्ने अन्य शर्त
तथा व्यवस्था बमोजिम राख्नु पर्नेछ ।
५४. लेखापरीक्षण:
(१) ससं ्थाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण सो आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र प्रचलित काननू बमोजिम
इजाजतपत्र प्राप्त र महानगरमा सचू ी अद्यावधिक भएका लेखापरीक्षकद्वारा गराउनु पर्नेछ । यस प्रयोजनको लागि महानगरले
लेखापरीक्षकहरुको सचू ी अद्यावधिक गर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको अवधिभित्र कुनै ससं ्थाले लेखापरीक्षण नगराएको पाइएमा दर्ता गर्ने अधिकारीले त्यस्तो ससं ्थाको
लेखा परीक्षण इजाजतपत्र प्राप्त लेखापरीक्षकबाट गराउन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम लेखापरीक्षण गराउँदा लेखापरीक्षकलाई दिनपु र्ने पारिश्रमिक लगायतको रकम सम्बन्धित ससं ्थाले
व्यहोर्नेछ ।
(४) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम लेखापरीक्षकले गरे को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुमोदनको लागि साधारण सभा समक्ष पेश गर्नु
पर्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम पेश भएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन साधारण सभाबाट अनुमोदन हुन नसके मा पनु ः लेखापरीक्षणको लागि
साधारण सभाले दफा ५५ को अधीनमा रही अर्को लेखापरीक्षक नियुक्त गर्नेछ ।
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५५. लेखापरीक्षकको नियुक्ति:
(१) संस्थाको लेखापरीक्षण सम्बन्धी कार्य गर्न प्रचलित काननू बमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त लेखापरीक्षकहरू मध्येबाट साधारणसभाले
एकजना लेखापरीक्षक नियुक्ति गरी पारिश्रमिक समेत तोक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम लेखापरीक्षक नियुक्त गर्दा एउटै व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीलाई लगातार तीन आर्थिक वर्षभन्दा बढी हुने गरी
नियुक्त गर्न सकिने छै न ।
५६. लेखापरीक्षकमा नियुक्त हुन नसक्ने:
(१) देहायका व्यक्ति लेखापरीक्षकमा नियुक्त हुन तथा नियुक्त भइसके को भए सो पदमा बहाल रहन सक्नेछै न :(क) सहकारी संस्थाको सञ्चालक,
(ख) सम्बन्धित संस्थाको सदस्य,
(ग) सहकारी संस्थाको नियमित पारिश्रमिक पाउने गरी नियुक्त सल्लाहकार वा कर्मचारी,
(घ)	लेखापरीक्षण सम्बन्धी कसरू मा सजाय पाएको तीन वर्षको अवधि भक्
ु तान नभएको,
(ङ) दामासाहीमा परे को,
(च)	भ्रष्टाचार, ठगी वा नैतिक पतन हुने अन्य फौजदारी कसरू मा सजायँ पाएको पाँच वर्ष भक्
ु तान नभएको,
(ज) सम्बन्धित संस्थासँग स्वार्थ बाझिएको व्यक्ति ।
(२)	लेखापरीक्षकले आफू नियुक्त हुनअ
ु घि उपदफा (१) बमोजिम अयोग्य नभएको कुराको ससं ्था समक्ष स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ ।
(३) कुनै लेखापरीक्षक आफ्नो कार्यकाल समाप्त नहुदँ ै कुनै संस्थाको लेखापरीक्षण गर्न अयोग्य भएमा वा संस्थाको लेखापरीक्षकको
पदमा कायम रहन नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएमा निजले लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने वा गरिरहेको काम तत्काल रोकी सो कुराको
जानकारी लिखित रुपमा संस्थालाई दिनु पर्नेछ ।
(४) यस दफाको प्रतिकूल हुनेगरी नियुक्त भएको लेखापरीक्षकले गरे को लेखापरीक्षण मान्य हुने छै न ।

परिच्छेद – १२
छुट, सुविधा र सहुलियत
५७. छुट, सुविधा र सहुलियत:
(१) संस्थालाई प्राप्त हुने छुट, सुविधा र सहुलियत संघीय काननु बमोजिम हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा उल्लेखित छुट, सुविधा र सहुलियत बाहेक संस्थालाई प्राप्त हुने अन्य छुट, सुविधा र सहुलियत तोकिए
बमोजिम हुनेछ ।

परिच्छेद–१३
ऋण असल
ु ी तथा बाँकी बक्यौता
५८. ऋण असल
ू गर्ने:
(१) कुनै सदस्यले संस्थासँग गरे को ऋण सम्झौता वा शर्त कबुलियतको पालना नगरे मा, लिखतको भाखा भित्र ऋणको सावाँ, ब्याज
र हर्जाना चक्
ु ता नगरे मा वा ऋण लिएको रकम सम्बन्धित काममा नलगाई हिनामिना गरे को देखिएमा त्यस्तो सदस्यले ऋण
लिंदा राखेको धितोलाई सम्बन्धित संस्थाले आफ्नो जिम्मामा लिनेछ । संस्थाले धितो सकार गरी जिम्मा लिएको मितिदेखि १
वर्षभित्र ऋणीले साँवा ब्याज र हर्जाना भक्
ु तान गरी धितो बापतको सम्पत्ति फिर्ता लिन सक्नेछ । सो अबधि भित्र पनि ऋणीले
ऋणको सावाँ, ब्याज र हर्जाना चक्
ु ता नगरे मा संस्थाले लिलाम बिक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी आफ्नो साँवा, ब्याज र
हर्जाना असल
ू उपर गर्न सक्नेछ ।
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५९.
६०.
६१
६२.

६३.
६४.

(२) कुनै सदस्यले संस्थामा राखेको धितो कुनै किसिमले कसैलाई हक छोडिदिएमा वा अन्य कुनै कारणबाट त्यस्तो धितोको मलू ्य
घट्न गएमा त्यस्तो ऋणीलाई निश्चित म्याद दिई थप धितो सरु क्षण राख्न लगाउन सकिनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम ऋणीले थप धितो नराखेमा वा उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको धितोबाट पनि साँवा, ब्याज र हर्जानाको
रकम असल
ू उपर हुन नसके मा त्यस्तो ऋणीको हक लाग्ने अन्य जायजेथाबाट पनि साँवा, ब्याज र हर्जाना असल
ू उपर गर्न
सकिनेछ ।
(४) यस दफा बमोजिम साँवा, ब्याज र हर्जना असल
ू उपर गर्दा लागेको खर्चको रकम तथा असल
ू उपर भएको साँवा, व्याज र
हर्जानाको रकम कट्टा गरी बाँकी रहन आएको रकम सम्बन्धित ऋणीलाई फिर्ता दिनु पर्नेछ ।
(५) यस दफा बमोजिम कुनै संस्थाले ऋणीको धितो वा अन्य जायजेथा लिलाम बिक्री गर्दा लिलाम सकार्ने व्यक्तिको नाममा सो
धितो वा जायजेथा प्रचलित काननू बमोजिम रजिष्ट्रेशन वा दाखिल खारे ज गर्नको लागि सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनेछ
र सम्बन्धित कार्यालयले पनि सोही बमोजिम रजिष्ट्रेशन वा दाखिल खारे ज गरी सोको जानकारी सम्बन्धित ससं ्थालाई दिनु
पर्नेछ ।
(६) यस दफा बमोजिम धितो राखेको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्दा कसैले सकार नगरे मा त्यस्तो सम्पत्ति सम्बन्धित संस्था आफैं ले
सकार गर्न सक्नेछ ।
(७) उपदफा (६) बमोजिम आफैं ले सकार गरे मा त्यस्तो सम्पत्ति सम्बन्धित ससं ्थाको नाममा रजिष्ट्रेशन वा दाखिल खारे ज गर्न
सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनेछ र त्यसरी लेखी आएमा सम्बन्धित कार्यालयले सोही बमोजिम रजिष्ट्रेशन वा दाखिल
खारे ज गरी दिनु पर्नेछ ।
कालो सच
ू ी सम्बन्धी व्यवस्थाः संस्थाबाट ऋण लिई रकमको अपचलन गर्ने वा तोकिएको समयावधिभित्र ऋणको साँवा व्याज
फिर्ता नगर्ने व्यक्तिको नाम नामेशी सहित कालोसचू ी प्रकाशन सम्बन्धी व्यवस्था संघीय काननु बमोजिम हुनेछ ।
कर्जा सच
े ।
ू ना के न्द्र सम्बन्धी व्यवस्थाः कर्जा सचू ना के न्द्र सम्बन्धी व्यवस्था सघं ीय काननु बमोजिम हुनछ
बाँकी बक्यौता असल
ू उपर गर्ने: कसैले ससं ्थालाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकम नतिरी बाँकी राखेमा त्यस्तो रकम र सोको ब्याज समेत
सहकारी संस्थाको नियमानसु ार आफै वा दर्ता गर्ने अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिको जायजेथाबाट असल
ू उपर गरिदिन सक्नेछ ।
रोक्का राख्न लेखी पठाउने:
(१) संस्था वा दर्ता गर्ने अधिकारीले दफा ५८ र ६१ को प्रयोजनको लागि कुनै व्यक्तिको खाता, जायजेथाको स्वामित्व हस्तान्तरण,
नामसारी वा बिक्री गर्न नपाउने गरी रोक्का राख्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम रोक्काको लागि लेखी आएमा सम्बन्धित निकायले प्रचलित काननू बमोजिम त्यस्तो व्यक्तिको खाता,
जायजेथाको स्वामित्व हस्तान्तरण, नामसारी वा बिक्री गर्न नपाउने गरी रोक्का राखिदिनु पर्छ ।
अग्राधिकार रहने: कुनै व्यक्तिले संस्थालाई तिर्नु पर्ने ऋण वा अन्य कुनै दायित्व नतिरे मा त्यस्तो व्यक्तिको जायजेथामा नेपाल
सरकारको कुनै हक दाबी भए त्यसको लागि रकम छुट्टाई बाँकि रहन आएको रकममा संस्थाको अग्राधिकार रहनेछ ।
कार्यवाही गर्न बाधा नपर्ने: ससं ्थाले ऋण असुली गर्ने सम्बन्धमा कुनै व्यक्ति वा सहकारी ससं ्था उपर चलाएको कुनै कारवाहीका
कारणबाट त्यस्तो व्यक्ति वा ससं ्था उपर यस ऐन तथा प्रचलित काननू बमोजिमको कुनै कसरू मा कारवाही चलाउन रोक लगाएको
मानिने छै न ।

परिच्छेद– १४
एकीकरण,  विघटन तथा दर्ता खारेज
६५. एकीकरण सम्बन्धी व्यबस्था:
(१) यस ऐनको अधिनमा रही दईु वा दईु भन्दा बढी संस्थाहरु एक आपसमा गाभी एकीकरण गर्न सकिनेछ ।
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(२) उपदफा (१) बमोजिम एकीकरण गर्दा सम्बन्धित संस्थाको कूल कायम रहेका सदस्य संख्याको दईु तिहाई बहुमतबाट निर्णय हुनु
पर्नेछ ।
		
(३) उपदफा (२) बमोजिम एकीकरण गर्ने निर्णय गर्दा एकीकरण शर्त र कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
६६. विघटन र दर्ता खारेज:
(१) कुनै संस्थामा देहायको अवस्था विद्यमान भएमा साधारण सभाको तत्काल कायम रहेका दईु तिहाई बहुमत सदस्यको निर्णयबाट
त्यस्तो संस्थाको विघटन गर्ने निर्णय गरी दर्ता खारे जीको स्वीकृ तिका लागि समितिले दर्ता गर्ने अधिकारी समक्ष निवेदन दिन
सक्नेछ :–
(क)	विनियममा उल्लिखित उद्देश्य तथा कार्य हासिल गर्न सम्भव नभएमा,
(ख) सदस्यको हित गर्न नसक्ने भएमा ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त निवेदनमा छानविन गर्दा त्यस्तो ससं ्थाको विघटन गर्न उपयुक्त देखिएमा दर्ता गर्ने अधिकारीले त्यस्तो
ससं ्थाको दर्ता खारे ज गर्न सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) मा जनु सक
ु ै कुरा लेखिएको भए तापनि दर्ता गर्ने अधिकारीले देहायको अवस्थामा मात्र ससं ्थाको दर्ता खारे ज गर्न
सक्नेछ :–
(क)	लगातार दईु वर्षसम्म कुनै कारोबार नगरी निष्कृ य रहेको पाइएमा,
(ख) कुनै संस्थाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली विपरितको कार्य बारम्बार गरे मा,
(ग)	विनियममा उल्लिखित उद्देश्य विपरित कार्य गरे मा,
(घ) सहकारी मलू ्य, मान्यता र सिद्धान्त विपरित कार्य गरे मा ।
(४) उपदफा (२) वा (३) बमोजिम दर्ता खारे ज गर्नु अघि दर्ता गर्ने अधिकारीले त्यस्तो संस्थालाई सनु वु ाईको लागि पन्ध्र दिनको
समय दिनु पर्नेछ ।
(५) उपदफा (२) वा (३) बमोजिम ससं ्थाको दर्ता खारे ज भएमा त्यस्तो ससं ्था विघटन भएको मानिनेछ ।
(६) उपदफा (२) वा (३) बमोजिम संस्थाको दर्ता खारे जी भएमा त्यस्तो संस्थाको दर्ता प्रमाणपत्र स्वतः रद्द भएको मानिनेछ ।
६७. लिक्वीडेटरको नियुक्ति:
(१) दफा ६६ बमोजिम कुनै संस्थाको दर्ता खारे ज भएमा दर्ता गर्ने अधिकारीले लिक्वीडेटर नियुक्त गर्नेछ ।
(२) उपदफामा (१) मा जनु सक
ु ै कुरा लेखिएको भएतापनि सघं ीय काननु मा तोकिएको सीमा सम्मकाे सम्पत्ति भएको ससं ्थाको हकमा
दर्ता गर्ने अधिकारीले कुनै अधिकृ तस्तरका कर्मचारीलाई लिक्वीडेटर नियुक्ति गर्न सक्नेछ ।
६८. लिक्वीडेशन पछिको सम्पतिको उपयोग: कुनै संस्थाको लिक्वीडेशन पश्चात् सबै दायित्व भक्
ु तान गरी बाँकी रहन गएको सम्पत्तिको
उपयोग संघीय काननु मा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

परिच्छेद –१५
दर्ता गर्ने अधिकारी
६९. दर्ता गर्ने अधिकारी:
(१) यस ऐन अन्तर्गत दर्ता गर्ने अधिकारीले गर्नुपर्ने कार्यहरू भरतपरु महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृ तले गर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको दर्ता गर्ने अधिकारीले यस ऐन बमोजिम आफूमा रहेको कुनै वा सम्पूर्ण अधिकार आफू मातहतको
कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
७०. काम, कर्तव्य र अधिकार: यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य तथा अधिकारको अतिरिक्त दर्ता गर्ने अधिकारीको काम,
कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

dxfgu/ ;xsf/L ultljwL



परिच्छेद –१६
निरीक्षण तथा अनुगमन
७१. निरीक्षण तथा अभिलेख जाँच गर्ने:
(१) दर्ता गर्ने अधिकारीले संस्थाको जनु सक
ु ै वखत निरीक्षण तथा अभिलेख परीक्षण गर्न, गराउन सक्नेछ । यस प्रयोजनको लागि
दर्ता गर्ने अधिकारीले आवश्यक अभिलेख, विवरण वा सचू नाहरू संस्थाबाट झिकाई निरीक्षण तथा सपु रीवेक्षण गर्न सक्नेछ ।
(२) नेपाल राष्ट्र बैंङ्कले जनु सक
ु ै बखत तोकिएको भन्दा बढी आर्थिक कारोवार गर्ने ससं ्थाको हिसाव किताव वा वित्तीय कारोवारको
निरीक्षण वा जाँच गर्न, गराउन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) को प्रयोजनको लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आफ्ना कुनै अधिकारी वा विशेषज्ञ खटाई आवश्यक विवरण वा
सचू नाहरू संस्थाबाट झिकाई निरीक्षण तथा सपु रीवेक्षण गर्न सक्नेछ ।
(४) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम निरीक्षण वा हिसाब जाँच गर्दा दर्ता गर्ने अधिकारी वा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको अधिकार प्राप्त
अधिकृ तले माग गरे को जानकारी सम्बन्धित संस्थाले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(५) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम निरीक्षण वा हिसाब जाँच गर्दा कुनै संस्थाको कामकारबाही यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको
नियम, निर्देशिका, मापदण्ड वा कार्यविधि बमोजिम भएको नपाइएमा दर्ता गर्ने अधिकारी वा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सम्बन्धित
ससं ्थालाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु त्यस्तो ससं ्थाको कर्तव्य हुनेछ ।
(६) नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यस दफा बमोजिम संस्थाको निरीक्षण तथा सपु रीवेक्षण गर्दा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले प्रचलित काननू
बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ ।
(७) यस दफा बमोजिम संस्थाको निरीक्षण तथा सपु रीवेक्षण गर्दा प्राप्त हुन आएको जानकारी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले भरतपरु
महानगरपालिका, नगर कार्यपालिकालाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(८) संस्थाको निरीक्षण तथा अनगु मन मल
ू ऐन बमोजिम सम्बन्धित निकायहरु, संघहरु, नेपाल राष्ट्र बैक वा तोकिए बमोजिमको
संयन्त्रबाट हुनेछ ।
(९) एक भन्दा बढी स्थानीय तह कार्यक्षेत्र भएका संस्थाहरुको अनगु मन महानगरको एकल वा संयुक्त अनगु मन संयन्त्रले गर्ने छ ।
७२. छानविन गर्न सक्ने:
(१) कुनै संस्थाको व्यवसायिक कारोबार सन्तोषजनक नभएको, सदस्यको हित विपरित काम भएको वा सो संस्थाको उद्देश्य विपरित
कार्य गरे को भनी त्यस्तो संस्थाको कम्तीमा पाँच प्रतिशत सदस्यले छानविनको लागि निवेदन दिएमा दर्ता गर्ने अधिकारीले
त्यस्तो संस्थाको छानविन गर्न, गराउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम छानिवन गर्दा माग गरे को विवरण वा कागजात उपलब्ध गराई सहयोग गर्नु सम्बन्धित समितिको कर्तव्य
हुनेछ ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम गरिएको छानविनको जानकारी सम्बन्धित संस्थालाई लिखित रुपमा दिनु पर्नेछ ।
७३. बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने ससं ्थाको निरीक्षण तथा अनुगमन सम्बन्धी विशेष व्यवस्था:
(१)	बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने ससं ्थाले तोकिए बमोजिम अनगु मन प्रणाली अवलम्बन गर्नु पर्नेछ ।
(२) दर्ता गर्ने अधिकारीले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाको तोकिए बमोजिमको अनगु मन प्रणालीमा आधारित भई
निरीक्षण तथा अनगु मन गर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम ससं ्थाको निरीक्षण तथा अनगु मन दर्ता गर्ने अधिकारीले आवश्यकता अनसु ार नेपाल राष्ट्र बैङ्क लगायतका
अन्य निकायको सहयोग लिन सक्नेछ ।
७४. वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने:
(१) दर्ता गर्ने अधिकारीले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिना भित्र संस्थाको निरीक्षण सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन भरतपरु
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महानगरपालिका, नगर कार्यपालिका समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमा देहायका विवरणहरू खुलाउनु पर्नेछ:–
(क) सञ्चालनमा रहेका संस्थाको विवरण,
(ख) अनगु मन गरिएका ससं ्थाको सखं ्या तथा आर्थिक कारोवारको विवरण,
(ग) संस्थामा सहकारी सिद्धान्त र यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम तथा आन्तरिक कार्यविधिको पालनाको
अवस्था,
(घ) संस्थाका सदस्यले प्राप्त गरे को सेवा सुविधाको अवस्था,
(ङ) ससं ्थाको क्रियाकलापमा सदस्यको सहभागिताको स्तर अनपु ात,
(च) संस्थालाई भरतपरु महानगरपालिकाबाट प्रदान गरिएको वित्तीय अनदु ान तथा छुट सुविधाको सदपु योगिताको अवस्था,
(छ) संस्थाको आर्थिक क्रियाकलाप तथा वित्तीय अवस्था सम्बन्धी तोकिए बमोजिमका विवरण,
(ज) संस्थामा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको अवस्था,
(झ) ससं ्थामा सश
ु ासन तथा जिम्मेवारीको अवस्था,
(ञ) संस्थामा रहेका कोषको विवरण,
(ट) संरक्षित पँजू ी फिर्ता कोष वितरणको अवस्था,
(ठ) सहकारीको नीति निर्माणमा सहयोग पगु ्ने आवश्यक कुराहरू,
(ड) सहकारी ससं ्थाको दर्ता, खारे जी तथा विघटन सम्बन्धी विवरण,
(ढ) संस्थाले सञ्चालन गरे को दफा १२ बमोजिमको कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा परियोजनाको विवरण,
(ण) तोकिए बमोजिमका अन्य विवरण ।
७५. आपसी सुरक्षण सेवा सच
ं ालन सम्बन्धी व्यवस्थाः
(१) ससं ्थाले सघं ीय काननु मा व्यवस्था भए बमोजिम आफ्ना सदस्यहरुको जिउधन, बालीनाली वा वस्भतु ाउमा भएको क्षतिको
अश
ू गर्ने गरी आपसी सरु क्षण सेवा संचालन गर्न सक्नेछ ।
ं पर्ति
७६. स्थिरीकरण कोष सम्बन्धी व्यवस्थाः
(१)	बचत तथा ऋण विषयगत संस्थाहरू सम्भावित जोखिमबाट संरक्षणका लागि संघीय काननु मा व्यवस्था भए बमोजिम खडा हुने
स्थिरीकरण कोषमा सहभागी हुनपर्नेछ ।

परिच्छेद –१७
समस्याग्रस्त ससं ्थाको व्यवस्थापन
७७. ससं ्था समस्याग्रस्त भएको घोषणा गर्न सकिने:
(१) यस ऐन बमोजिम गरिएको निरीक्षण वा हिसाब जाँचबाट कुनै ससं ्थामा देहायको अवस्था विद्यमान रहेको देखिएमा कार्यपालिकाले
त्यस्तो संस्थालाई समस्याग्रस्त संस्थाको रुपमा घोषणा गर्न सक्नेछ:(क) सदस्यको हित विपरित हुने गरी कुनै कार्य गरे को,
(ख) संस्थाले परू ा गर्नुपर्ने वित्तीय दायित्व परू ा नगरे को वा भक्
ु तानी गर्नुपर्ने दायित्व भक्
ु तानी गर्न नसके को वा भक्
ु तानी गर्न नसक्ने
अवस्था भएको,
(ग) सदस्यहरूको बचत निर्धारित शर्त बमोजिम फिर्ता गर्न नसके को,
(घ) यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा विनियम विपरित हुने गरी संस्था सञ्चालन भएको,
(ङ) संस्था दामासाहीमा पर्नसक्ने अबस्थामा भएको वा उल्लेखनीय रुपमा गम्भीर आर्थिक कठिनाई भोगि रहेको,
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(च) कुनै संस्थाले सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्नु पर्ने अवधिमा फिर्ता नगरे को भनी त्यस्तो संस्थाका कम्तीमा बीस प्रतिशत
वा बीस जना मध्ये जनु कम हुन्छ सो वरावरका सदस्यहरूले दर्ता गर्ने अधिकारी समक्ष निवेदन दिएकोमा छानविन गर्दा
खण्ड (क) देखि (ङ) सम्मको कुनै अवस्था विद्यमान भएको देखिएको ।
(२) उपदफा (१) मा जनु सक
ु ै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित काननू बमोजिम गठन गरे को आयोगले कुनै संस्थालाई समस्याग्रस्त
संस्था घोषणा गर्न सिफारिस गरे मा वा समस्याग्रस्त भनी पहिचान गरे कोमा वा त्यस्तो आयोगमा परे को उजरु ी संख्या, औचित्य
समेतको आधारमा कार्यपालिकाले त्यस्तो संस्थालाई समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गर्न सक्ने छ ।
७८. व्यवस्थापन समितिको गठन:
(१) दफा ७७ बमोजिम समस्याग्रस्त ससं ्था घोषणा भएकोमा त्यस्तो ससं ्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भक्
ु तानी सम्बन्धी
कार्यका लागि व्यवस्थापन समितिको गठन गर्न दर्ता गर्ने अधिकारीले कार्यपालिका समक्ष सिफारिस गर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सिफारिस भई आएमा कार्यपालिकाले देहाय वमोजिम व्यवस्थापन समितिको गठन गर्न सक्ने छ ।
(क) सम्बन्धित क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरे को वा योगदान गरे को वा काननु ी क्षेत्रमा अनभु व प्राप्त गरे को मध्येबाट एक–
अध्यक्ष ।
(ख)	महानगर न्याियक समितिले तोके को १ जना सदस्य ।
(ग) सहकारी विकास समितिले सिफारिस गरे को २ जना सदस्य ।
(घ) दर्ता गर्ने अधिकारी सदस्य–सचिव ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम गठित व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

परिच्छेद–१८
कसूर, दण्ड जरिवाना तथा पुनराबेदन
७९. कसर ू गरेको मानिने : कसैले देहायको कुनै कार्य गरे मा यस ऐन अन्तर्गतको कसूर गरे को मानिनेछ ।
(क) दर्ता नगरी वा खारेज भएको ससं ्था सञ्चालन गरेमा वा कुनै व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले आफ्नो नाममा सहकारी शब्द वा सो शब्दको
अग्ं जरे ी रुपान्तरण राखी कुनै कारोबार, व्यवसाय, सेवा प्रवाह वा अन्य कुनै कार्य गरे मा,
(ख) सदस्यको बचत यस ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम बमोजिम बाहेक अन्य कुनै पनि प्रयोजनको लागि प्रयोग
गरे मा,
(ग) तोकिएको भन्दा बढी रकम ऋण प्रदान गर्दा जमानत वा सरु क्षण नराखी ऋण प्रदान गरे मा,
(घ) समितिको सदस्य, व्यवस्थापक वा कर्मचारीले संस्थाको सम्पत्ति, बचत वा शेयर रकम हिनामिना गरे मा,
(ङ) ऋण असल
ू हुन नसक्ने गरी समितिका कुनै सदस्य, निजको नातेदार वा अन्य व्यक्ति वा कर्मचारीलाई ऋण दिई रकम हिनामिना
गरे मा,
(च) समितिका कुनै सदस्यले एक्लै वा अन्य सदस्यको मिलोमतोमा ससं ्थाको शेयर वा बचत रकम आफू खश
ु ी परिचालन गरी
ससं ्थालाई हानी नोक्सानी परु ्याएमा,
(छ) झुट्टा वा गलत विवरण पेश गरी कर्जा लिएमा, राखेको धितो कच्चा भएमा वा ऋण हिनामिना गरे मा,
(ज) संस्थाले यस ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम, विनियम विपरित लगानी गरे मा वा लगानी गर्ने उद्देश्यले रकम उठाएमा,
(झ) कृ त्रिम व्यवसाय खडा गरी वा गराई ऋण लिएमा वा दिएमा,
(ञ)	धितोको अस्वाभाविक रुपमा बढी मलू ्याङ्कन गरी ऋण लिएमा वा दिएमा,
(ट) झुट्टा विवरणको आधारमा परियोजनाको लागत अस्वाभाविक रुपमा बढाई बढी ऋण लिएमा वा दिएमा,
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(ठ) कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई एक पटक दिइसके को सरु क्षण रीतपर्वू क फु कुवा नभई वा सो सरु क्षणले खामेको मलू ्यभन्दा बढी हुनेगरी
सोही सरु क्षण अन्य संस्थामा राखी पनु ः ऋण लिए वा दिएमा,
(ड) संस्थाबाट जनु प्रयोजनको लागि ऋण सुविधा लिएको हो सोही प्रयोजनमा नलगाई अन्यत्र प्रयोग गरे वा गराएमा,
(ढ) संस्थाको कुनै कागजात वा खातामा लेखिएको कुनै कुरा कुनै तरिकाले हटाइ वा उडाइ अर्कै अर्थ निस्कने व्यहोरा पारी मिलाई
लेख्ने वा अर्को भिन्नै श्रेस्ता राख्ने जस्ता काम गरे बाट आफूलाई वा अरु कसैलाई फाइदा वा हानि नोक्सानी गर्ने उद्देश्यले कीर्ते
गर्न वा अर्काको हानी नोक्सानी गर्ने उद्देश्यले नगरे वा नभएको झुट्टा कुरा गरे वा भएको हो भनी वा मिति, अङ्क वा व्यहोरा
फरक पारी सहीछाप गरी गराई कागजात बनाई वा बनाउन लगाई जालसाजी गरे वा गराएमा,
(ण) ऋणको धितो स्वरुप राखिने चल अचल सम्पत्ति लिलाम बिक्री वा अन्य प्रयोजनको लागि मलू ्याङ्कन गर्दा मलू ्याङ्कनकर्ताले
बढी, कम वा गलत मलू ्याङ्कन गरी संस्थालाई हानी नोक्सानी परु ्याउने कार्य गरे वा गराएमा,
(त) संस्थालाई हानी नोक्सानी परु ्याउने उद्देश्यले कसैले कुनै काम गराउन वा नगराउन, मोलाहिजा गर्न वा गराउन, कुनै किसिमको
रकम लिन वा दिन, बिना मलू ्य वा कम मलू ्यमा कुनै माल, वस्तु वा सेवा लिन वा दिन, दान, दातव्य, उपहार वा चन्दा लिन वा
दिन, गलत लिखत तयार गर्न वा गराउन, अनवु ाद गर्न वा गराउन वा गैरकाननू ी लाभ वा हानी परु ्याउने बदनियतले कुनै कार्य
गरे वा गराएमा,
(थ) कुनै संस्था वा सोको सदस्य वा बचतकर्ता वा ती मध्ये कसैलाई हानी नोक्सानी पगु ्ने गरी लेखापरीक्षण गरे गराएमा वा
लेखापरीक्षण गरे को झुट्टो प्रतिवेदन तयार पारे मा वा पार्न लगाएमा ।
८०. सजायः
(१) कसैले दफा ७९ को कसरू गरे मा देहाय बमोजिमको सजाय हुनेछ :(क) खण्ड (क), (ग), (ड) र (थ) को कसरू मा एक बर्षसम्म कै द र एक लाख रुपै ँयासम्म जरिवाना,
(ख) खण्ड (ठ) को कसरू मा दईु बर्षसम्म कै द र दईु लाख रुपै ँयासम्म जरिवाना,
(ग) खण्ड (ख) को कसरू मा विगो बराबरको रकम जरिवाना गरी तीन बर्ष सम्म कै द ,
(घ) खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ण) र (त) को कसरू मा विगो भराई विगो बमोजिम जरिवाना गरी देहाय
बमोजिमको कै द हुनेछ :(१) दश लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए एक वर्षसम्म कै द,
(२) दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी पचास लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए दईु वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कै द,
(३) पचास लाख रुपैयाँभन्दा बढी एक करोड रुपैयाँसम्म बिगो भए तीन वर्षदेखि चार वर्षसम्म कै द,
(४) एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी दश करोड रुपैयासम्म बिगो भए चार वर्षदेखि छ वर्षसम्म कै द,
(५) दश करोड रुपैंयाँभन्दा बढी एक अर्ब रुपैयाँसम्म बिगो भए छ वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कै द,
(६) एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जतिसक
ु ै रुपैयाँ बिगो भए पनि आठ वर्षदेखि दश वर्षसम्म कै द,
(ङ) खण्ड (ढ) को कसरू मा दश बर्षसम्म कै द ।
(२) दफा ७९ को कसरू गर्न उद्योग गर्ने वा त्यस्तो कसरू गर्न मद्दत परु ्याउने व्यक्तिलाई मुख्य कसरू दारलाई हुने सजायको आधा सजाय
हुनेछ ।
(३) दफा ७९ को कसरू गर्ने वा त्यस्तो कसरू गर्न मद्दत परु ्याउनु कुनै निकाय संस्था भए त्यस्तो निकाय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी वा
पदाधिकारी वा कार्यकारी हैसियतमा कार्य सम्पादन गर्ने व्यक्तिलाई यस ऐन बमोजिम हुने सजाय हुनेछ ।
८१. जरिवाना हुने :
(१) दफा ८७ बमोजिम कसैको उजरू ी परी वा ससं ्थाको निरीक्षण अनगु मन वा हिसाब किताबको जाँच गर्दा वा अन्य कुनै व्यहोराबाट
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८२.

८३.

८४.

८५.
८६.


कसैले देहायको कुनै कार्य गरे को पाइएमा दर्ता गर्ने अधिकारीले त्यस्तो कार्यको प्रकृ ति र गाम्भीर्यताको आधारमा त्यस्तो कार्य गर्ने
व्यक्तिलाई पाँच लाख रुपै ँयासम्म जरिवाना गर्नेछ :(क) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम विपरित सदस्यसँग ब्याज लिएमा,
(ख) संस्थाले प्रदान गर्ने बचत र ऋणको ब्याजदर बीचको अन्तर छ प्रतिशत भन्दा बढी कायम गरे मा,
(ग) संस्थाले प्रदान गरे को ऋणमा लाग्ने ब्याजलाई मल
ू कर्जामा पँजू ीकृ त गरी सोको आधारमा ब्याज लगाएमा,
(घ) कुनै सदस्यलाई आफ्नो पजँू ीकोषको तोकिए बमोजिमको प्रतिशत भन्दा बढी हुने गरी ऋण प्रदान गरे मा,
(ङ) ससं ्था दर्ता गर्दाका बखतका सदस्य बाहेक अन्य सदस्यलाई सदस्यता प्राप्त गरे को तीन महिना अवधि व्यतित नभई ऋण
लगानी गरे मा,
(च)	प्राथमिक पँजू ी कोषको दश गणु ा भन्दा बढी हुनेगरी बचत संकलन गरे मा,
(छ) शेयर पँजू ीको १८ प्रतिशत भन्दा बढी शेयर लाभांश वितरण गरे मा,
(ज) संस्थाले आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहिर गई कारोबार गरे मा वा गैर सदस्यसँग कारोवार गरे मा,
(झ) संस्थाले यो ऐन विपरीत कृ त्रिम व्यक्तिलाई आफ्नो सदस्यता दिएमा ।
(२) उपदफा (१) मा लेखिएको व्यहोराबाट कसैले देहायको कुनै कार्य गरे को दर्ता गर्ने अधिकारीले त्यस्तो कार्यको प्रकृ ति र
गाम्भीर्यको आधारमा त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछः(क) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम दिएको कुनै निर्देशन वा तोकिएको मापदण्डको पालना नगरे मा,
(ख) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम दिनपु र्ने कुनै विवरण, कागजात, प्रतिबेदन, सचू ना वा जानकारी
नदिएमा,
(ग) यस ऐन बमोजिम निर्वाचन नगरी समिति तथा लेखा सपु रीवेक्षण समितिका पदाधिकारीहरु आफू खश
ु ी परिवर्तन गरे मा
(घ) कुनै संस्थाले दफा ६ को उपदफा (४) बमोजिमको तोकिएको शर्त पालन नगरे मा,
(ङ) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरित अन्य कार्य गरे मा ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको जरिवाना गर्नु अघि दर्ता गर्ने अधिकारीले सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई सफाई पेश गर्न
कम्तिमा पन्ध्र दिनको समयावधि दिनु पर्नेछ ।
रोक्का राख्ने:
(१) दर्ता गर्ने अधिकारीले सम्बन्धित ससं ्थालाई दफा ८१बमोजिम जरिवाना गर्नुका अतिरिक्त तीन महिनासम्म त्यस्तो ससं ्थाको
कारोबार, सम्पति तथा बैङ्क खाता रोक्का राख्ने तथा सम्पत्ति रोक्का राख्न सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको सिफारिस प्राप्त भएमा त्यस्तो संस्थाको कारोबार, सम्पति वा बैङ्क खाता रोक्का राखी सो को
जानकारी दर्ता गर्ने अधिकारीलाई दिनु पर्नेछ ।
दोब्बर जरिवाना हुने:
(१) दफा ८१ बमोजिम जरिवाना भएको व्यक्ति वा संस्थाले पनु : सोही कसरू गरे मा त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थालाई दर्ता गर्ने अधिकारीले
दोस्रो पटकदेखि प्रत्येक पटकको लागि दोब्बर जरिवाना गर्नेछ ।
अनुसन्धानको लागि लेखी पठाउन सक्ने: दर्ता गर्ने अधिकारी वा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यस ऐन बमोजिम आफ्नो काम, कर्तव्य
र अधिकारको पालना गर्दा कसैले दफा ७९ बमोजिमको कसरू गरे को थाहा पाएमा त्यस्तो कसरू का सम्बन्धमा यस ऐन बमोजिम
अनसु न्धान गर्नको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ ।
मुद्दा सम्बन्धी व्यवस्थाः दफा ८० बमोजिम सजाय हुने कसरू को मुद्दा सम्बन्धी व्यवस्था संघीय काननु बमोजिम हुनेछ ।
मुद्दा हेर्ने अधिकारी: दफा ८० बमोजिमको सजाय हुने कसरू सम्बन्धी मुद्दाको कारवाही र किनारा जिल्ला अदालतबाट हुनेछ ।
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८७. उजूरी दिने हदम्याद :
(१) कसैले दफा ८० बमोजिमको सजाय हुने कसरू गरे को वा गर्न लागेको थाहा पाउने व्यक्तिले त्यसरी थाहा पाएको मितिले नब्बे
दिनभित्र दर्ता गर्ने अधिकारी समक्ष उजरू ी दिनु पर्नेछ ।
(२) कसैले दफा ८० बमोजिम जरिवाना हुने कार्य गरे को थाहा पाउने व्यक्तिले त्यसरी थाहा पाएको मितिले नब्बे दिनभित्र दर्ता गर्ने
अधिकारी समक्ष उजरू ी दिनु पर्नेछ ।
८८. पुनरावेदन गर्न सक्ने:
(१) दफा ६ बमोजिम संस्था दर्ता गर्न अस्वीकार गरे को वा दफा ६६ को उपदफा (३) बमोजिम संस्था दर्ता खारे ज गरे कोमा चित्त
नबुझ्नेले सो निर्णयको जानकारी पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र दर्ता गर्ने अधिकारीको निर्णय उपर कार्यपालिका समक्ष
पनु रावेदन गर्न सक्नेछ ।
(२) दफा ८० बमोजिमको जरिवानामा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो निर्णयको जानकारी पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र देहाय
बमोजिम पनु रावेदन गर्न सक्नेछ:
(क) दर्ता गर्ने अधिकारी र कार्यपालिकाले गरे को निर्णय उपर सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा,
(ख) नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गरे को निर्णय उपर सम्बन्धित उच्च अदालतमा ।
८९. असल
ू उपर गरिने: यस परिच्छेद बमोजिम कुनै व्यक्तिले तिर्नु पर्ने जरिवाना वा कुनै रकम नतिरी बाँकी रहेकोमा त्यस्तो जरिवाना वा
रकम निजबाट सरकारी बाँकी सरह असल
ू उपर गरिनेछ ।

परिच्छेद–१९
विविध
९०. मताधिकारको प्रयोग: कुनै सदस्यले संस्थाको जतिसक
ु ै शेयर खरिद गरे को भए तापनि सम्बन्धित संस्थाको कार्य सञ्चालनमा एक
सदस्य एक मतको आधारमा आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्न सक्नेछ ।
९१. सामाजिक परीक्षण गराउन सक्ने:
(१) संस्थाले विनियममा उल्लिखित उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि समितिबाट भएका निर्णय र कार्य, सदस्यहरूले प्राप्त गरे का सेवा र
सन्ष्टि
तु को स्तर, सेवा प्राप्तिबाट सदस्यहरूको जीवनस्तरमा आएको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा वातावरणीय पक्षमा
सकारात्मक परिवर्तन लगायतका विषयमा सामाजिक परीक्षण गराउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम भएको सामाजिक परीक्षणको प्रतिवेदन छलफलको लागि समितिले साधारण सभा समक्ष पेश गर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम पेश भएको सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन छलफल गरी साधारण सभाले आवश्यकता अनसु ार समितिलाई
निर्देशन दिन सक्नेछ ।
(४) यस दफा बमोजिमको सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदनको एक प्रति सम्बन्धित संस्थाले दर्ता गर्ने अधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
९२. सहकारी शिक्षाः सहकारी क्षेत्रको k|j4{gsf] लागि विद्यालय तहको पाठयक्रममा आधारभतू सहकारी सम्वन्धी विषयवस्ल
तु ाई
समावेश गर्न सकिनेछ ।
९३. आर्थिक सहयोग गर्न नहुने: सहकारी संस्थाको रकम सदस्य बाहेक अरु कसैलाई सामाजिक कार्यमा बाहेक अन्य कार्यका लागि
आर्थिक सहयोग गर्न पाइने छै न ।
स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि 'सामाजिक कार्य' भन्नाले शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण सरं क्षण, मानवीय सहायता, सहकारिता
प्रबर्द्धन सम्बन्धि कार्यलाई जनाउँछ ।
९४. अन्तर सहकारी कारोवार गर्न सक्नेः
(१) संस्थाहरुले तोकिए बमोजिम एक आपसमा अन्तर सहकारी कारोवार गर्न सक्नेछन् ।
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(२) अन्तर सहकारी कारोबारको प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
९५. ठे क्कापट्टा दिन नहुने: संस्थाले आफ्नो समितिको कुनै सञ्चालक वा लेखा सपु रीवेक्षण समितिको संयोजक वा सदस्य वा आफ्नो
कर्मचारीलाई ठे क्कापट्टा दिन हुदनै ।
९६. सरकारी बाँकी सरह असल
ू उपर हुने: कुनै ससं ्थाले प्राप्त गरे को सरकारी अनदु ान वा कुनै सेवा सुविधा दरुु पयोग गरे को पाइएमा
प्रचलित काननू बमोजिम सरकारी बाँकी सरह असल
ू उपर गरिनेछ।
९७. कम्पनी सम्बन्धी प्रचलित ऐन लागू नहुने: यस ऐन अन्तर्गत दर्ता भएको संस्थाको हकमा कम्पनी सम्बन्धी प्रचलित ऐन लागू हुने
छै न ।
९८. प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गर्न बाधा नपर्ने: यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले कुनै व्यक्ति उपर प्रचलित काननू बमोजिम
अदालतमा मुद्दा चलाउन बाधा परु य् ाएको मानिने छै न ।
९९. सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको पालना गर्नुपर्नेः संस्थाले सम्पत्ति शद्
ु धीकरण निवारण सम्बन्धी
संघीय/प्रदेश काननु मा भएका व्यवस्थाका साथै तत् सम्बन्धमा मन्त्रालयले जारी गरे को मानदण्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय
जानकारी एकाइबाट जारी भएका निर्देशिकाहरूको पालना गर्नुपर्नेछ ।
१००.  सहकारी प्रबर्द्धन समिति सम्बन्धी व्यवस्था:
(क) सहकारी संस्था दर्ता, प्रबर्द्धन, एकीकरण, नियमन, व्यवस्थापन लगायतका सश
ु ासनसँग संबन्धित विषयमा नीति निर्माण र
आवश्यक योजना कार्यक्रम तय गर्न कार्यपालीकाले तोके को कुनै एक कार्यपालिका सदस्यको संयोजकत्वमा बिषय विज्ञ
सहितको एक सहकारी प्रबर्द्धन समिति गठन गरिनेछ ।
(ख) सहकारी प्रबर्द्धन समिति गठन लगायत अन्य विषयहरु तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
(ग) यो समिति नगरकार्यपालिका मातहत रहने छ ।
(घ) समितिले स्थानीय सहकारी संस्थाहरु स्थापना, प्रबर्द्धन र विकासमा सहयोग परु य् ाउने छ ।
१०१. नियम बनाउने अधिकार: यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि कार्यपालिकाले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।
१०२. मापदण्ड, निर्देशिका वा कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्ने: (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही
संस्थाको दर्ता, सञ्चालन, निरीक्षण तथा अनगु मन लगायतका काम कारबाहीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न
कार्यपालिकाले आवश्यकता अनसु ार मापदण्ड, निर्देशिका वा कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको मापदण्ड बनाउँदा आवश्यकता अनसु ार रजिष्ट्रार, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, मन्त्रालय र सम्बन्धित अन्य
निकायको परामर्श लिन सकिनेछ ।
१०३. खारेजी र बचाउ:
(१) भरतपरु महानगरपािलकाकाे सहकारी ऐन, २०७४ खारे ज गरिएको छ ।
(२) भरतपरु महानगरपािलकाकाे सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम भए गरे का काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरे को
मानिनेछ ।
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cg';"rL १
(दफा ५ काे उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)
btf{ b/vf:tsf] gd'gf
ldlt M====================
>L k|d'v k|zf;sLo clws[tHo",
e/tk'/ dxfgu/kflnsf, gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no,
e/tk'/, lrtjg .
ljifo M ;xsf/L ;+:yfsf] btf{ .
dxf]bo,
xfdL b]xfosf JolQmx¿ b]xfosf s'/f vf]nL b]xfosf] ;+:yf btf{ u/L kfpg lgj]bg ub{5f}F . p2]Zo cg'¿k
;+:yfn] tTsfn ug]{ sfo{x¿sf] of]hgf / k|:tfljt ;+:yfsf] ljlgod b'O{ k|lt o;};fy ;+nUg /fvL k]z u/]sf 5f}F .
;+:yf
-s_
-v_
-u_
-3_
-ª_
-r_
-5_

;DaGwL ljj/0f
k|:tfljt ;+:yfsf] gfd M–
7]ufgf M–
p2]Zo M–
d'Vo sfo{ M–
sfo{If]q M–
bfloTj M–
;b:o ;ª\Vof M–
-!_ dlxnf ======== hgf
-@_ k'?if ========= hgf
-5_ k|fKt ;]o/ k'FhLsf] /sd M— ?= ====
-h_ k|fKt k|j]z z'Nssf] /sd M– ?= ===== .

===============================================
tby{ ;~rfns ;ldltsf cWoIf
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cg';"rL @
(दफा ६ काे उपदफा (१) सँग सम्बन्धित)
;+:yf btf{ k|df0f–kqsf] gd"gf
e/tk'/ dxfgu/kflnsf
gu/sfo{kflnsfsf] sfof{no e/tk'/, lrtjg
btf{ k|df0f–kq
btf{ g+= M ;+:yf ÷ ÷@)=========÷@)=========
e/tk'/ dxfgu/kflnsf ;xsf/L P]g, @)&% sf] bkmf ^ -!_ adf]lhd >L =====================================nfO{ ;Lldt bfloTj
ePsf] ;+:yfdf btf{ u/L :jLs[t ljlgod ;lxt of] k|df0f–kq k|bfg ul/Psf] 5 .
juL{s/0fM=============================
btf{ u/]sf] ldltM
b:tvtM
btf{ ug]{ clwsf/Lsf] gfdM
bhf{M
sfof{nosf] 5fkM
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भरतपुर महानगरपालिका सहकारी (प्रथम सश
ं ोधन) ऐन, २०७६
नगर सभाबाट पारित मिति: २०७६/९/१३
प्रमाणिकरण मिति: २०७६/९/२८
स्थानीय राजपत्रमा प्रकािशत मिति: २०७६/९/२९
१. सक्ं षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “भरतपरु महानगरपालिकाको सहकारी (प्रथम सश
ं ोधन) ऐन, २०७६ रहेको छ ।
२. ऐनको दफा २(ड) दइु वटा भएकोमा पछिल्लोलाई (ड१) गरिएको छ: (ड१) “सदस्य” भन्नाले सहकारी संस्थाको सदस्यता प्रापत्
गरे का व्यक्ति सम्झनपु र्छ ।
३. ऐनको दफा २ को (म) पछि देहायको (य) थप गरिएको छ: (य) “सहकारी अधिकृ त” भन्नाले सहकारी तथा रोजगार प्रवर्द्धन शाखामा
कामकाज गर्ने अधिकृ त स्तरको कर्मचारीलाई सम्झनपु र्दछ ।
४. ऐनको दफा ३ मा उपदफा (८) थप गरिएको छ: (८) यस दफामा अन्यत्र जनु सक
ु ै कुरा लेखिएको भएता पनि भरतपरु महानगरपालिका
भित्र व्यावसायिकरूपमा के रा उत्पादन, रे शम उत्पादन, तरकारी तथा फलफूल उत्पादन, च्याउ उत्पादन, माछा उत्पादन, कुखरु ापालन,
पशपु ालन, मौरीपालन गर्ने तीस जना व्यावसायीहरुले व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि राखी सहकारी संस्था दर्ताको लागि
आवेदन गरे मा आवेदकहरूले माग गरे को वडा क्षेत्र समेटी बिषयगत सहकारी ससं ्था गठन गर्न सक्नेछन ।
५. ऐनको दफा ९ (१) को (ख) पछि देहायको (ग) थप गरिएको छ: (ग) दफा ३(८) अनसु ार दर्ता हुने संस्थाको हकमा उनान्तीस (२९)
वडा सम्म ।
६. ऐनको दफा ९ मा उपदफा ७ थप गरिएको छ: (७) उपदफा (१) मा जनु सक
ु ै कुरा लेखिएको भएतापनि संस्थाले दर्ता भई व्यावसायिक
सेवा प्रारम्भ गरे को एक बर्ष पछि ससं ्थाको साविक कार्यक्षेत्रको कुनै भाग सँग जोडिने गरी महानगरपालिकाको जोडिएको चारवटा
वडा क्षेत्र सम्म संस्थाको माग अनसु ार कार्यक्षेत्र बिस्तार स्वीकृ त गरिनेछ ।
७. ऐनको दफा ११(१)ख लाई देहाय बमोजिम हुने गरी वचत तथा ऋण शब्द झिकिएको छ: ११ (१)ख उपभोक्ता संस्थाः उपभोक्ता
भण्डार, उर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा र सहकारी विद्यालय व्यवस्था विशेषका विषयगत र प्राथमिक आवश्यकता एवम् सेवाको योजना
समेतका आधारमा अन्य उपभोगजन्य ससं ्था;
८. ऐनको दफा ११(१) को (घ) पछि देहायको (ङ) थप गरिएको छ: (ङ) वित्तीय संस्था: बचत तथा ऋणको मात्र कारोवार गर्ने संस्था ।
९. ऐनको दफा ३४ मा उपदफा ५ थप गरिएको छ: (५) यस दफामा अन्यत्र जनु सक
ु ै कुरा लेखिएको भएतापनि दईु वा दईु भन्दा बढी
संस्थाको सञ्चालक समिति वा लेखा सपु रिवेक्षण समितिको जिम्वेवारीमा रहेका पदाधिकारी पछिल्लो पटक निर्वाचित संस्थाको
पदाधिकारीबाट स्वतः पदमुक्त भएको मानिनेछ ।
१०. ऐनको दफा ३७ मा उपदफा ३ थप गरिएको छ: (३) सम्बन्धित् संस्थाको सदस्यता लिएको कम्तिमा तिन बर्ष परू ा भएको,
तर प्रारम्भिक साधारणसभाबाट निर्वाचित हुने लेखा सपु रिवेक्षण समितिका पदाधिकारीहरूको हकमा यो उपदफा लागू हुने छै न ।
११. ऐनको दफा ८१ मा उपदफा १ को खण्ड (च) लाई देहाय बमोजिम संशोधन गरिएको छ: (च) प्राथमिक पँजू ी कोषको पन्ध्र गणु ा भन्दा
बढी हुनेगरी बचत सक
ं लन गरे मा,
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भरतपुर महानगरपालिकाको सहकारी ससं ्था सञ्चालन, अनुगमन तथा नियमन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७५
प्रमाणिकरण मितिः २०७६/४ /८
स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित मितिः २०७६/४/१०
प्रस्तावनाः
		सहकारी संस्था सम्बन्धी प्रचलित सहकारी सम्बन्धी काननु , सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय मलू ्य, मान्यता र सिद्धान्तहरूको अनश
ु रण गर्दै
देशको आर्थिक विकासमा सरकार तथा निजी क्षेत्र सरहको भमि
ू का निर्वाह गर्न सक्षम बन्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले भरतपरु महानगरपालिका
सहकारी ऐन, २०७५ बमोजिम सहकारी संस्थाले गर्ने वित्तीय कारोवारको नियमन कार्य प्रभावकारी बनाउन र सहकारी संस्थाहरूको
कार्यलाई व्यवस्थित गर्न सहकारी ऐन, २०७५ को दफा १०२(१) बमोजिम नगर कार्यपालिकाको २६औ ं बैठकले यो मापदण्ड बनाएको
छ।
१. सक्ं षिप्त नाम र प्रारम्भ
१) यो मापदण्डको नाम “सहकारी संस्था सञ्चालन, अनगु मन तथा नियमन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७५” रहेको छ ।
२) यो मापदण्ड स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन भएको मितिदेखि सहकारी संस्थाको लागि लागु हुनेछ ।
२. परिभाषा
	विषय वा प्रसँगले अर्को अर्थ नलागेमा यस मापदण्डमा,
क) “ऐन” भन्नाले भरतपरु महानगरपालिका सहकारी ऐन, २०७५ लाई जनाउनेछ ।
ख) “नियमावली” भन्नाले भरतपरु महानगरपालिका सहकारी नियमावलीलाई जनाउनेछ ।
ग) “मापदण्ड” भन्नाले सहकारी ससं ्था सञ्चालन, अनगु मन तथा नियमन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७५ लाई जनाउनेछ ।
घ) “विनियम” भन्नाले सम्वन्धीत सहकारी संस्थाको विनियमलाई जनाउनेछ ।
ङ) “संघ” भन्नाले सहकारी संस्थाहरूको छाता सँगठनहरू जिल्ला सहकारी संघ, प्रदेश सहकारी संघ, विषयगत जिल्ला सहकारी
सघं हरू, विषयगत प्रदेश सहकारी सघं हरू, विषयगत के न्द्रीय सहकारी सघं समेतलाई जनाउनेछ ।
च) “संस्था” भन्नाले प्रारम्भिक सहकारी संस्थालाई जनाउनेछ ।
छ) “साधारण सभा” भन्नाले सहकारी संस्थाको नियमित वार्षिक साधारण सभालाई जनाउनेछ ।
ज) “समिति” भन्नाले सहकारी ससं ्थाको सञ्चालक समितिलाई जनाउनेछ ।
झ) “सदस्य” भन्नाले सहकारी संस्थाको विनियम बमोजिम शेयर खरिद गरी सदस्यता प्राप्त गरे को प्राकृ तिक व्यक्तिलाई
जनाउनेछ ।
ञ) “व्यावसायिक इकाई” भन्नाले सहकारी ससं ्थाहरू एक आपसमा मिली कुनै सामहि
ू क उद्देश्यका लागि गठित प्रारम्भिक सहकारी
संस्थाहरूको व्यावसायिक इकाईलाई जनाउनेछ ।
ट) “पँजू ी कोष” भन्नाले सहकारी संस्थाको प्राथमिक पँजू ी र परू क पँजू ीको योग सम्झनु पर्छ र सो शब्दले महानगरले समय समयमा
पँजू ी कोष भनी तोके को अन्य कोष समेतलाई जनाउनेछ ।
ठ) “प्राथमिक पँजू ी कोष” भन्नाले संस्थाको शेयर पँजू ी र जगेडा कोष रकमलाई जनाउनेछ ।
ड) “परु क पँजू ी कोष” भन्नाले संस्थाको अन्य कोष मध्ये सहकारी विकास कोष, घाटा पर्ति
ू कोष, कर्जा जोखिम कोष, स्थिरीकारण
कोष तथा वाँडफाँड नगरे को मुनाफालाई जनाउनेछ ।
ढ) “कार्यविधि” भन्नाले सहकारी संस्थाको कार्यविधि वा यस भन्दा पहिले प्रयोगमा ल्याइएको नीतिलाई समेत जनाउनेछ ।
ण) “कार्यक्षेत्र” भन्नाले सहकारी ससं ्थालाई सदस्यता विस्तार र कारोवार गर्न तोकिएको भौगोलिक क्षेत्र वा निर्दिष्ट स्थानलाई
जनाउनेछ ।
त) “एकाघर परिवार” भन्नाले छुट्टी भिन्न नभै एक घर परिवारमा बसेका बाबु, आमा, दाज,ु भाई, दिदी, वहिनी, पति, पत्नि,
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छोरा, वहु ारी, धर्मपत्रु , धर्मपुत्रिलाई जनाउनेछ । सो शव्दले सदस्यले पालन पोषण गर्नुपर्ने वा निजमा आश्रित व्यक्ति समेतलाई
जनाउनेछ ।
थ) “शेयर पँजू ी” भन्नाले सहकारी ससं ्थाको चक्
ु ता शेयर पँजू ीलाई जनाउनेछ ।
द) “निक्षेप” भन्नाले व्याज दिने गरी वा नगरी सहकारी संस्थाका सदस्यहरूले नियमित वा आवधिक वा ऐच्छिक रुपमा सदस्यका
नाममा जम्मा गरे को बचत रकमलाई जनाउनेछ । यस शब्दले सदस्यहरूका नावालक बालबालिकाको नाममा नियमित जम्मा
हुने बचत रकमसमेतलाई जनाउनेछ ।
ध) “लक्षित समुदाय” भन्नाले मानव विकास सचू ाङ्कमा पछि रहेका महिला, दलित, मुस्लिम, जनजाति, शारीरिक रुपमा कम
सक्षम, भमि
ू हीन किसान, सक
ु ु म्बासी, मजदरु , दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाहरू र गरीबीको रे खामुनी रहेका अन्य समुदायलाई समेत
जनाउनेछ ।
२) विवरण पेश गर्ने सम्बन्धी मापदण्डः
१) संस्थाले आफ्नो कारोवारको मासिक प्रगति विवरण महिना भक्
ु तान भएको मितिले सात दिनभित्र भरतपरु महानगरपालिका, नगर
कार्यपालिकाको कार्यालयमा पेश गर्नुपर्नेछ ।
२) संस्थाले साधारणसभा बस्ने मिति, समय, स्थान र छलफलका बिषयहरु खुलेको जानकारी साधारणसभा हुनभु न्दा पन्ध्र दिन
पहिले भरतपरु महानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालयलाई दिनपु र्नेछ ।
३) ससं ्थाको वार्षिक लेखापरीक्षण गर्नुभन्दा पहिले लेखा परिक्षक नियुक्तिको जानकारी भरतपरु महानगरपालिका, नगर
कार्यपालिकाको कार्यालयलाई दिनपु र्नेछ ।
४) संस्थाको साधारणसभा सम्पन्न भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र साधारणसभाको उपस्थितिसहितको निर्णय प्रतिलिपिहरू र
सक्कल लेखापरीक्षण प्रतिवेदन भरतपरु महानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालयमा पेश गर्नुपर्नेछ ।
५)	वित्तीय कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरूले प्रत्येक महिना अनसु चू ी–३ बमोजिमको ढाँचामा मासिक प्रगति विवरण पेश गर्नु
पर्नेछ। सहकारी संस्थाहरूले प्रत्येक तीन महिनामा अनसु चू ी–३ मा उल्लेखित् विवरणहरूको छुट्टा छुट्टै अनसु चू ीसमेत तयार गरी
पेश गर्नु पर्नेछ ।
६)	वित्तीय कारोवार नगर्ने सहकारी संस्थाहरूले प्रत्येक महिना अनसु चू ी–३ को अतिरिक्त सामान खरिद तथा बिक्रीको छुट्टै विवरण
तयार गरी मासिक प्रगति विवरण पेश गर्नु पर्नेछ ।
७)	निर्धारित समयमा विवरण दाखिला नगर्ने संस्थालाई पटकै पिच्छे रु २५००। – सम्म जरिवाना गरीनेछ ।
३.  शेयर पूज
ँ ी सम्बन्धी मापदण्डः
१) ससं ्थाले जारी गर्ने कूल शेयरपँजू ीको रकम ससं ्थाको विनियममा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
२) संस्था दर्ता गर्न आवेदन गर्दा कूल शेयर पँजू ी उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
३) प्रस्तावित सदस्यहरूले खरिद गरे को शेयर पँजू ीको नामनामेसी विवरण तोकिएको ढाँचामा दर्ताको आवेदन साथ पेश गर्नु
पर्नेछ ।
४) संस्था दर्ताको बेला चक्
ु ता शेयर पँजू ीको रकम कूल शेयर पँजू ीको कम्तिमा २० प्रतिशत हुनपु र्नेछ ।
५) तत्काल बस्ने साधारण सभाबाट अनुमोदन गराउने गरी समितिको निर्णयले संघ संस्थाको शेयर पँजू ी बृद्धि गर्न सकिनेछ। शेयर
पँजू ी बृद्धिको निर्णयको जानकारी सम्बन्धित कार्यालयमा गराउनु पर्नेछ ।
४. शेयर खरिद र अन्य सहकारीमा लगानी
१) एउटा प्रारम्भिक सहकारी संस्थाले अर्को प्रारम्भिक सहकारी संस्थाको शेयर खरिद गर्न वा सो सँग बचत तथा ऋणको कारोबार
गर्न पाउने छै नन् ।
२) यो मापदण्ड जारी हुनु अघि गरीएको अन्य निजी व्यवसाय वा कम्पनी वा फर्ममा गरीएको लगानी प्रचलित सहकारी काननू ले
तोके को समय भित्र संस्थामा फिर्ता ल्याउने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । यो मापदण्डारी भएपछि कुनै निजी व्यवसाय वा व्यापारिक
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फर्म वा कम्पनीमा शेयर र ऋण लगानी गर्न पाइने छै न । यस मापदण्ड विपरित गरीएको शेयर तथा ऋण लगानी सञ्चालकहरूबाट
असुल उपर गराई संस्थाको कोषमा दाखिला गर्न लगाइनेछ ।
३) आफू सदस्य रहेको विषयगत संघ वा राष्ट्रिय सहकारी वैंक बाहेक कुनै पनि संस्थाले समानान्तर अर्को प्रारम्भिक संस्थामा बचत
निक्षेप जम्मा गर्न पाउने छै न। विषयगत संघ वा सहकारी बैंकमा राखिएको निक्षेप रकमलाई तरलतामा गणना गरिने छ ।
५. सञ्चालक र लेखा समितिको गठन
१) एकै परिवारबाट एक भन्दा वढी व्यक्ति एउटै संस्थाको सञ्चालक वा लेखा समितिको कुनै पदका लागि निर्वाचनमा उम्मेदवार
हुन पाउने छै न ।
२) संस्थाहरूमा सचिवालय गठन गर्न पाइनेछैन ।
३) संस्थाबाट लिएको ऋणको भाखा नाघेको ऋण र तिर्नु वझु ाउनु पर्ने अन्य रकम नबुझाएसम्म र वैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट कर्जा
लिई कालो सचू ीमा परे का ब्यक्ति, सञ्चालक वा लेखा समितिको कुनै पदमा उम्मेदवार हुन पाउने छै न ।
४) सञ्चालक समितिले आफ्नो पदावधि समाप्त हुनु अगावै नयाँ समितिको लागि निर्वाचन गराउनु पर्नेछ ।
५) कुनै पनि व्यक्ति भरतपरु महानगरपालिका भित्रका एकै प्रकृ तिको एक भन्दा बढी सहकारी संस्थाको सदस्य हुन पाउने छै नन् ।
उजरु ीका आधारमा भरतपरु महानगरपालिकाले दोहोरो सदस्यता खारे ज गर्न निर्देशन गर्नेछ ।
६) संस्थाको सञ्चालक वा लेखा समितिको पदमा उम्मेदवार हुदँ ासदस्यले आफ्नो नाम कालो सचू ीमा नपरे को, एकाघर परिवारका
अन्य व्यक्तिले मनोनयन पत्र दाखिला नगरे को, र आफू सोही प्रकृ तिको अन्य संस्थाको शेयर सदस्य तथा अन्य संस्थाको
सञ्चालक वा लेखा समितिको पदाधिकारी नरहेको भनी मनोनयन पत्रमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
७) संस्थाको विनियममा सञ्चालकको पदमा उम्मेदवार हुन सदस्य सदस्यहरूका वीच विभेद हुने गरी कुनै प्रावधान राख्न पाईने
छै न । तर यस व्यवस्थाबाट पछाडी परे का महिला वा निश्चित समुदायका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न विनियममा
गरीएको विशेष व्यवस्था अन्तर्गतका पदहरूमा सोही लिंग वा समुदायका व्यक्तिहरूले मात्र तोकिएको पदमा उम्मेदवार वन्न र
निर्वाचित हुन वाधा पर्ने छै न ।
८) एक व्यक्ति समानस्तरको कुनै एक संस्थाको समितिको मात्र पदाधिकारी भई काम गर्न सक्नेछन् ।
९) कर्मचारीहरूको सहभागितामा कर्मचारीहरू मात्र सदस्य हुन पाउने गरी सञ्चालनमा रहेका संस्था बाहेक अन्य संस्थाको
समितिको कुनै पनि पदको निर्वाचनमा वहालवाला निजामती कर्मचारी, बैंक तथा वित्तिय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरू
उम्मेदवार हुन पाउने छै नन् । तर यस प्रावधानले सरकारको लगानी वा सम्पत्तिको उपयोगका कारणबाट सञ्चालक समितिमा
पदेन सञ्चालकको भमि
ू का निर्वाह गर्न यस व्यवस्थाले बहालवाला निजामती कर्मचारीलाई कुनै बाधा पगु ्ने छै न ।
६. सञ्चालक समितिको काम तथा कर्तव्य:
	विनियममा गरीएको व्यवस्था अन्तर्गत वा वाहेक देहायका जिम्मेवारी वहन गर्ने दायित्व समितिको हुनेछ ।
१) संस्थाको बचत तथा सम्पत्तिको सरु क्षा र संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी संयुक्त रुपमा सञ्चालकहरूको हुनेछ । तर बरबुझारथ
नगरे को अवस्थासम्म संस्थाको सम्पत्ति र दायित्व सम्बन्धी जिम्मेवारी अघिल्लो सञ्चालकहरूले समेत वहन गर्नु
पर्नेछ ।
२)	बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने संस्थाले साधारण सभाको स्वीकृ त गरे को वचत तथा ऋण कार्यविधिका आधारमा एक
निश्चित रकम सम्मको ऋण प्रवाहमा व्यवस्थापनलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरे दखि
े बाहेक ऋण उपसमितिको सिफारिसमा मात्र
सञ्चालक समितिले ऋण लगानी गर्नु पर्नेछ । ऋण प्रवाहमा प्रक्रियागत त्रुटीका कारण जोखिम उत्पन्न भएमा सम्बन्धित निर्णय
गर्ने अधिकारी र प्राबिधिक रुपले सिफारिस गर्ने कर्मचारी एवं सामहि
ू क रुपमा निर्णयमा संलग्न समितिका सबै पदाधिकारीले
जिम्मेवारी वहन गर्नु पर्नेछ ।
३)	निर्वाचन भएको १५ दिन भित्र निर्धारित ढाँचामा संस्था का सञ्चालक समिति र लेखा समितिको पदाधिकारीहरूको हालसालै
खिचिएको फोटो सहित तिन पसु ्ते नाम, पद, स्थायी ठे गाना, सम्पर्क फोन र पत्राचारको ठे गाना खलु ्ने विवरण, एवं नागरीकताको
प्रमाणित प्रतिलिपि भरतपरु महानगरपालिका नगरकार्यपालिकाको कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
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४)	प्रारम्भिक संस्थाको सञ्चालक समितिको नियमित बैठक कम्तिमा महिनामा एक पटक राख्नु पर्नेछ । समितिको निर्णय पुस्तिका
सरु क्षित साथ संघ संस्थाको कार्यालयमा राख्ने व्यवस्था अध्यक्ष र प्रमुख व्यवस्थापकले मिलाउनु पर्नेछ । प्रत्येक बैठकको
निर्णयका बारे मा सञ्चालकहरू जिम्मेवार हुनेछन् ।
५) सञ्चालक र प्रमुख ब्यवस्थापकले उपयोग गर्ने सेवा सुविधाको व्यवस्था प्रचलित सहकारी काननू बमोजिम साधारण सभाले
पारित गरे को आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली र स्वीकृ त वार्षिक वजेट तथा कार्यक्रम बमोजिम हुनेछ। सामान्यतया यस्तो
सुबिधा प्रचलन वा ससं ्थाको वित्तिय विश्ले षणका आधारमा अस्वभाविक देखिएमा समायोजनका लागि कार्यालयले आवश्यक
निर्देशन दिन सक्नेछ । निर्देशनको पालना गर्नु संस्थाको कर्तव्य हुनेछ ।
६) समयमै लेखा परीक्षण गराई साधारण सभा सम्पन्न गर्ने दायित्व सञ्चालक समितिको हुनेछ । पदावधि समाप्त हुनभु न्दा कम्तिमा
१५ दिन अगावै निर्वाचनको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने कामको दायित्व समितिको हुनेछ ।
७. लेखा सपु रिबेक्षण समितिको गठन र दायित्वः
१) संस्थाको लेखा सपु रिबेक्षण समिति एक जना संयोजक सहित ३ सदस्यीय हुनेछ । सदस्य निर्वाचित गर्दा कम्तिमा १ जना सदस्य
लेखाको ज्ञान भएको व्यक्ति हुनु पर्नेछ ।
२)	लेखा सपु रिबेक्षण समितिको गठन शेयर सदस्यहरूले निर्वाचनबाट गर्नेछन् ।
३) संस्थाको अध्यक्ष र कार्यकारी प्रमुखसँग एकाघरको नाता सम्वन्ध रहेको शेयर सदस्य लेखा समितिको संयोजक वा सदस्य हुन
सक्ने छै न । लेखा सपु रिवेक्षण समितिका पदाधिकारीले अध्यक्षसँगको आफ्नो नाता सम्बन्ध वा व्यापारिक स्वार्थ भए नभएको
बारे मा सञ्चालक समितिलाई लिखित रुपमा जानकारी गराउनु पर्नेछ ।
४) प्रत्येक संस्थाको लेखा समितिले देहायका विषयमा परीक्षण गरी अनिवार्य रुपमा वार्षिक प्रतिवेदन साधारण सभा र सोको एक
प्रति भरतपरु महानगरपालिकामा पेश गर्नु पर्नेछ ।
क)	ब्यवस्थापन परीक्षण (खास गरी कर्मचारी व्यवस्थापन र सम्पत्तिको उचित प्रयोग र संरक्षणका वारे मा) ।
ख) साधारण सभा र विशेष साधारण सभाको निर्णयको कार्यान्वयनको अवस्था ।
ग) सञ्चालक समितिको वैठक, निर्णय र कार्यान्वयनको नियमितता ।
घ)	वित्तीय कारोवार गर्ने संस्थाको हकमा ऋण लगानी प्रक्रिया र सरु क्षणको अवस्था ।
ङ) शेयर सदस्यहरूलाई नियमानसु ार दिईएको मुनाफा र अन्य थप सुविधाहरू ।
च) कार्यालय, प्रदेश, विभाग वा सम्वन्धीत संघहरूले अनगु मन निरीक्षण गर्दा देखाईएको कै फियत र सझु ावहरू कार्यान्वयनको
अवस्था ।
छ) ससं ्थाको पदाधिकारी र प्रमुख कार्यकारीले लिएका पारिश्रमिक, सुविधा र भत्ता सम्वन्धी विवरण ।
ज) कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया ।
झ) लेखा सपु रिबेक्षण समितिले उल्लेख गर्न चाहेका अन्य विषयहरू ।
५)	लेखा सपु रिबेक्षण समितिले मासिक आधारमा नियमित परीक्षण गरी प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्नेछ ।
६)	लेखा समितिको वार्षिक प्रतिवेदन नियमित वार्षिक साधारण सभा वस्नु भन्दा कम्तिमा १५ दिन अगाडि सञ्चालक समितिमा
पेश गर्नु पर्नेछ । सञ्चालक समितिले वार्षिक साधारण सभाको विवरणमा सो प्रतिवेदन अनिवार्य रुपमा समावेश गरी शेयर
सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
७)	लेखा समितिको प्रतिवेदनहरू लेखापरीक्षकलाई लेखापरीक्षण गर्नु अघि नै उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
८) प्रत्येक चौमासिक प्रतिवेदन तयार गरी सञ्चालक समितिका अध्यक्ष वा कार्यकारी प्रमुख मार्फ त समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
९)	प्राप्त प्रतिवेदन वारे सञ्चालक समितिलाई स्पष्ट पार्न सञ्चालक समितिको वैठकमा लेखा सपु रिवेक्षण समितिका सयं ोजक वा
निजको अनपु स्थितिमा कुनै अर्को सदस्यलाई आमन्त्रण गर्नु पर्नेछ ।
१०) अनगु मनको क्रममा लेखा समितिले आफ्नो दायित्व वहन गर्न नसके को वा नगरे को पाईएमा वा सदस्यहरूले निवेदन दिएमा
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प्रमुख प्रशासाकीय अधिकृ त वा निजले तोके को कर्मचारीले तत्काल अर्को लेखा सपु रिबेक्षण समिति गठनका लागि विशेष
साधारण सभा वोलाउन निर्देशन दिन सक्नेछ ।
८ साधारण सभा
१) साधारण सभा सम्पन्न भएको १५ दिन भित्र सम्बन्धित संस्थाले लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन, कारोवारको वार्षिक प्रतिवेदन,
अध्यक्षले प्रमाणित गरे को सभाको निर्णयका प्रतिलिपिहरू, सदस्यहरूको उपस्थितिको विवरण र निर्वाचन सम्पन्न भएको
भए सञ्चालक र लेखा सपु रिवेक्षण समितिका पदाधिकारीहरूको व्यक्तिगत विवरण समेत तोकिएको ढाँचामा सम्बन्धित
कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
२) साधारण सभाको सचू ना प्रशारणमा देहायका प्रक्रियाहरू परु ा गर्नु संस्थाको कर्तव्य हुनेछ ।
क) साधारण सभा बस्ने सचू ना कम्तिमा १५ दिन अगाडि प्रकाशन र प्रशारण गर्नु पर्नेछ ।
ख)	विशेष साधारण सभाको सचू ना कम्तिमा ७ दिन अगाडि प्रकाशन र प्रशारण गर्नु पर्नेछ ।
ग) सचू नाका लागि सबै सदस्यहरूले जानकारी पाउने माध्यमको उपयोग गर्नु पर्नेछ ।
घ) प्रकाशित वा प्रशारित सचू नाको जानकारी सम्बन्धित कार्यालयलाई सचू ना प्रकाशित भएको मितिले ३ दिन भित्र छिटो
साधनद्वारा गराउनु पर्नेछ ।
ङ) सचू नामा सभा बस्ने स्थान, मिति, समय, र सभामा प्रस्ततु हुने प्रमुख विषयहरू समाबेश गर्नु पर्नेछ ।
च) नयाँ सञ्चालक समिति र लेखा सपु रिबेक्षण समिति वा रिक्त पदहरूमा निर्वाचन गर्नु पर्ने भए निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रमको
संक्षिप्त विवरण समेत अनिवार्य रुपमा प्रकाशन वा प्रशारण गर्नु पर्नेछ ।
छ) सभा बस्ने स्थान संस्थाको कार्यक्षेत्र भित्रको कार्यालय परिसर वा नजिकको सभा हलमा व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ ।
ज) साधारण सभा सञ्चालन भड्किलो र खर्चिलो रुपमा गरे को पाइएमा सम्बन्धित नगरकार्यपालिका कार्यालयले सचेत
गराउन सक्नेछ । सभामा गरीने खर्चको मापदण्ड तयार गरी वार्षिक कार्यक्रम तथा वजेटमा समावेश गर्ने साथै खर्च गर्ने
स्पष्ट आधार, जिम्मेवारी तथा खर्चको सीमा समितिबाट पर्वू निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ ।
३)	निर्वाचन कार्यक्रममा मतदान अधिकृ तका रुपमा कार्यालयले प्रतिनिधि खटाउन सक्नेछ ।
९. निक्षेप सक
ं लन तथा ऋण प्रवाहको सीमाः
१) संस्थाले निक्षेप संकलन गर्ने र कर्जा प्रवाह गर्ने कार्य आफ्नो सदस्यहरूका वीचमा मात्र सीमित गर्नु पर्नेछ ।
२) सक
ं लित निक्षेप रकम सदस्यहरूलाई ऋण प्रवाह गर्ने काम बाहेकको प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पाइने छै न ।
३) सहकारी संस्थाले आफ्नो सदस्यसँग निक्षेप संकलन गर्दा प्राथमिक पँजू ी कोषको वढीमा पन्ध्र गणु ासम्म मात्र संकलन गर्न
सक्नेछ ।
१०. व्याज दर सम्बन्धी व्यवस्थाः
१) संस्थाले वचत निक्षेपमा प्रदान गर्ने व्याजदर र ऋण लगानीमा लिने व्याजदरको निर्धारण सन्दर्भ ब्याजदरको आधारमा
गर्नुपर्नेछ । सहकारी ससं ्थाहरूले गरे को व्याजदर निर्धारण सन्दर्भ ब्याजदर प्रतिकुल भएको पाइएमा सहकारी ऐन, नियमानसु ार
कारबाही गरीनेछ ।
२) ससं ्थाले कर्जा र निक्षेपको ब्याज दर निर्धारण गर्दा विभेदकारी व्यवस्था र व्यवहार गर्न पाईने छै न । लिने दिने व्याज दरमा विभेद
गरे को पाइएमा त्यस्तो विभेदबाट संस्थालाई हानी पुर्याइएको रकम सञ्चालकहरूबाट असल
ू उपर गरीनेछ ।
३)	विभिन्न नामको निक्षेपमा दिइने व्याज दर र विभिन्न कर्जामा लिइने व्याज दरको अन्तर ३ प्रतिशत भित्र कायम राख्नु पर्नेछ ।
४)	निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर अनिवार्य रुपले संस्थाको साधारणसभाबाट निर्णय गराई लागू गर्नु पर्नेछ ।
५)	ब्याजदर परिवर्तनको सचू ना शेयर सदस्यहरूको जानकारीका लागि सार्वजनिक रुपमा एक पटक प्रकाशित गर्न सकिनेछ ।
६) कर्जामा समदर तथा चक्रवृद्धि ब्याज लगाउन पाईने छै न ।
७)	विभिन्न किसिमका वचतमा दिइने व्याज दर र ऋणमा लिने ब्याजदर साधारण सभाले स्वीकृ त गरे को वचत तथा ऋण कार्यविधि
अनसु ार हुनेछ ।
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११. निक्षेप सक
ं लन, ऋण लगानी र व्याज सम्बन्धी जानकारी पेश गर्नु पर्नेः
१) संस्थाको सञ्चालक समितिले वचत निक्षेप, ऋण लगानी, व्याज निर्धारण आदि विषयहरूमा आवश्यक शर्त, प्रक्रिया तथा
कार्यविधिहरू स्वीकृ त गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ ।
२) ससं ्थाले निर्धारण गरे को व्याजदरको विवरण समय समयमा वा कार्यालयले माग गरे को समयमा पेश गर्नु पर्नेछ । ससं ्थाले
परिवर्तन गरे को व्याजदर जानकारीका लागि संस्थाको कार्यालयको सचू ना पाटीमा टाँस गर्नु पर्नेछ ।
१२. लेखा राख्ने प्रणालीः 
संस्थाका सदस्यहरू वीच लाभाँश वितरण प्रयोजनको लागि नगद आधारमा व्याज आय लेखा राखी अन्य प्रयोजनका लागि प्रोदभावी
आधारमा कारोवारको लेखा राख्नु पर्नेछ। नगदमा प्राप्त नभएको व्याजलाई पाउनु पर्ने व्याज हिसावमा खर्च लेखी व्याज मुल्तवी
हिसावमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।
१३. ऋण लगानीका लागि प्रक्रिया तथा सीमाहरू
१) संस्थाले आफ्नो प्रत्येक सदस्यलाई संस्थाको कूल पँजू ी कोषको १० प्रतिशतमा नवढाई ऋण प्रदान गर्न सक्नेछ ।
२) उपदफा (१) बमोजिम ऋण प्रदान गर्दा ऋण लगानीको उद्देश्य खुलाउन पर्नेछ र ससं ्थाको उद्देश्य अनसु ार स्वीकृ त परियोजनाको
आधारमा ऋण लगानी गर्नु पर्नेछ ।
३) सामन्यतया कुनै सदस्यले लिएको ऋणको सावां र व्याज भक्
ु तानी नगरे सम्म निजलाई पनु ः ऋण लगानी गर्न पाइने छै न । विशेष
परिस्थितिमा कारण खुलाई सञ्चालक समितिको निर्णयले ऋण सम्झौता पनु रावलोकन गरी वा अल्पकालीन रुपमा थोरै रकम
लगानी हुने गरी ऋण दिन सकिनेछ ।
स्पष्टिकरणः यस दफाको प्रयोजनका लागि कूल पँजू ीकोष भित्र जम्मा शेयर रकम, जगेडा कोष, बाँडफाँड नगरे को लाभाँश, कर्जा
जोखिम व्यवस्था, स्थिरीकरण कोष र घाटापर्ति
ू कोषको रकमलाई जनाउने छ ।
४) प्रस्तावित ऋण रकम उचित सरु क्षण हुने गरी जायजेथा धरौटी वा कुनै सदस्यको धन जमानीमा मात्र संस्थाले ऋण लगानी गर्नुपर्ने
छ । तर ससं ्थाले जेथा जमानी नभएका सदस्यहरूलाई कुनै वा के ही सदस्यहरूको निक्षेप धितो रहने शर्तमा वा ससं ्थाको स्वीकृ त
कार्यविधिबमोजिम बिना धितो लघु ऋण लगानी गर्न वाधा पर्ने छै न ।
५) ऋण लगानी गर्दा ऋण माग फारमको उपयोग, धितो मुल्यांकन प्रकृ या, ऋण उपसमितिको सिफारिस वा स्विकृ ति र अनुमोदन
जस्ता पर्वू निर्धारित प्रक्रिया अवलम्वन गरी ऋण प्रदान गर्नु पर्नेछ ।
६) ससं ्थाले जेथा धितो राखी ऋण लगानी गर्दा ऋण लिने सदस्यको आफ्नै वा एकाघरका परिवारका सदस्यको नामको जेथा धितो
राखेर मात्र ऋण लगानी गर्नु पर्नेछ ।
७) संस्थाबाट प्रवाहित हुने सवै प्रकारका ऋण लगानीमा कुल परियोजना लागतको वढीमा ८० प्रतिशत अश
ं संस्थाबाट र घटीमा
२० प्रतिशत अश
ं ऋणी सदस्यको स्व–पँजू ीबाट व्यहोर्ने गरी ऋण लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । सदस्यहरूलाई घरजग्गा
खरिद गर्न ऋण दिनु पर्ने भएमा कूल मलू ्यको बढीमा ४० प्रतिशत मात्र लगानी गर्न सकिनेछ। ससं ्थाले कुल ऋण लगानीको २५
प्रतिशतमा नवढ्ने गरी घर जग्गामा कर्जाको सीमा निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।
८) नेपाल राष्ट्र बैकबाट सीमित बैकिङ्ग कारोवार गर्ने स्वीकृ ति लिएका संस्थाहरूको हकमा ऋण नोक्सानी कोष लगायतका
व्यवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिम शर्त पालना गर्न यस मापदण्डले कुनै वाधा पुर्याएको मानिने छै न ।
९) रु. १० लाख भन्दा माथिको कुल परियोजना लागत निर्धारण गर्दा ससं ्थागत मलू ्यांकनकर्ताहरूबाट र अन्यमा कुनै एक
सञ्चालक, ऋण उप समिति सदस्य र ब्यवस्थापकको सामुहिक टोलीले मलू ्याँकन गर्नु पर्नेछ ।
१०) संस्थाले आफ्नो सदस्यको शेयर प्रमाणपत्र धितो जमानी राखी कर्जा प्रवाह गर्न पाउने छै न ।
११) संस्था दर्ता हुदँ ाका बखत रहेका सदस्य बाहेक अन्यको हकमा सदस्यको रूपमा तीन महिनासम्म संस्थामा नियमित बचत गरे
पछि मात्र कर्जा प्रवाह गर्न सकिनेछ ।
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१२) संस्थाले ऋण लगानी गर्दा घट्दो दरमा ब्याज हिसाव गर्नु पर्नेछ। व्याज पँजू ीकरण गर्न पाइने छै न ।
१३)	धितो वापतको सम्पत्ति संस्थाको नाममा दृष्टिवन्धक वा रोक्का गराइ राख्नु पर्नेछ । सञ्चालक वा अन्य कुनै व्यक्तिको नाममा
राख्न पाइने छै न ।
समितिका सदस्यले ऋण लिंदा पालन गर्नु पर्ने मापदण्ड:
१) संस्थाका सञ्चालक तथा लेखा सपु रिवेक्षण समितिका ४९ प्रतिशत भन्दा वढी पदाधिकारीहरूलाई एकै अवधिमा ऋण लगानी
गर्न पाइने छै न । संस्थामा आवश्यकता भन्दा बढी तरलता रहेको अवस्थामा छोटो अबधिको ऋण लगानी गर्न भने यो व्यवस्थाले
बाधा पर्ने छै न ।
२) ससं ्थाको सञ्चालक समिति, लेखा समिति, ऋण उप–समितिका पदाधिकारी तथा व्यवस्थापकले लिएको ऋणको विवरण
वार्षिक रुपमा नगर कार्यपालिका कार्यालयमा पेश गर्नुपर्नेछ ।
पेश्की लिन नपाइनेः
१) ससं ्थाका सञ्चालक, व्यवस्थापक, र लेखासमितिका पदाधिकारीहरूलाई काम र पेश्की फर्छ्यौटको समय सीमा नतोकी पेश्की
दिन पाइने छै न ।
२) उपदफा (१) विपरित व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि लिएको पेश्की रकमलाई ऋण सरह मानी अधिकतम व्याजसहित असल
ू उपर
गर्नु गराउनु पर्नेछ ।
तरलता सम्बन्धी व्यवस्थाः
१) बचत तथा ऋण सम्बन्धी कारोवार गर्ने प्रत्येक संस्थाले कूल निक्षेप रकमको कम्तिमा १५ प्रतिशत रकम तरलता राख्नु पर्नेछ।
नगद मौज्दात, बैंक मौज्दात, सरकारी ऋण पत्रमा गरीएको लगानी र सहकारी बैंक तथा वचत तथा ऋण सहकारी संघमा रहेको
निक्षेप रकमलाई तरलताको रुपमा गणना गरीनेछ ।
२) प्रत्येक महिनाको अन्तिम दिनलाई आधार मानी तरलताको गणना गर्नु पर्नेछ ।
ऋणको वर्गीकरणः संस्थाले आफ्ना सदस्यलाई ऋण लगानी गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सिमित बैकिङ्ग कारोवार गर्नेको हकमा
नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनसु ार र अन्य संस्थाहरूको हकमा देहाय वमोजिम ऋण नोक्सानी कोषको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
१ असल ऋण:
भाखा ननाघेको
१ प्रतिशत
२ शक
१ वर्ष सम्म भाखा नाघेको
३५ प्रतिशत
ं ास्पद ऋण:
३ खराव ऋण:
१ वर्ष भन्दा बढी भाखा नाघेको
१०० प्रतिशत
सरं क्षित पूज
ँ ी फिर्ता कोषः
१) संरक्षित पँजू ी फिर्ता कोषको रकम सदस्यहरूलाई बाँडफाँड गरी भक्
ु तानी गर्नका लागि संस्थासँग प्रत्येक सदस्यले गरे को
कारोवारको लेखाको विवरणको आधारमा गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।
२) उपभोक्ता सहकारी संस्था तथा अन्य उत्पादनमल
ू क सहकारी संस्थाको हकमा संस्थासँग गरे को खरिद तथा विक्री कारोवार र
शेयर लगानीका अतिरिक्त अन्य कारोबार भए सो समेत जोडी औषत अनपु ात रकम निकाली गणना गर्नु पर्नेछ।
लाभाँश वितरणमा प्रतिवन्धः सहकारी संस्थाले संस्थाको अघिल्लो वर्षसम्मको खदु सञ्चित नोक्सान परु ा नभएसम्म सदस्यहरूलाई
लाभाँश वाड्न पाईने छै न । ऐनले तोके भन्दा बढी हुने गरी कुनै पनि नाममा शेयर सदस्यहरूलाई लाभाँश बाड्न पाइने छै न ।
निष्कृ य ससं ्थाः
(१) लगातार २ (दईु ) वर्षदेखि वार्षिक साधारण सभा नगर्ने सहकारी संघ संस्थाहरूको विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था नगर
कार्यपालिका कार्यालयले मिलाउने छ ।
(२)	नियमित रुपमा लेखापरीक्षण नगराउने, निर्धारित समयमा साधारण सभा सम्पन्न नगर्ने, सहकारीका मलू ्य, मान्यता र सिद्धान्तहरू,
प्रचलित ऐन, नियम र विभागले जारी गरे को निर्देशन एवमं ् मापदण्ड तथा विनियमको परिपालना नगरे सम्म त्यस्तो ससं ्थाहरूलाई
नेपाल सरकारबाट उपलव्ध गराइने सेवा सुबिधाहरू उपलब्ध गराइने छै न ।
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(३) दईु वर्ष भन्दा बढी अबधिसम्म वार्षिक साधारण सभा नगर्ने संस्थाहरू निष्कृ य संस्थाहरूको सचू ीमा समावेश गरिनेछ । यस्तो
सचू ीमा परे का संस्थाहरूको दर्ता खारे ज गरिनेछ । संस्था खारे जी र विघटनको कार्य कार्यालयले प्रत्येक वर्ष अनिवार्य रूपमा गर्नु
पर्नेछ ।
दर्ता खारेजीको जानकारी गराउनेः कार्यालयले सहकारी ससं ्थाहरूको दर्ता खारे जी र विघटनको जानकारी सम्बन्धित सघं हरूलाई
दिनेछ ।
सहकारी ससं ्थाको कार्यक्षेत्र विस्तार:
१) संस्थाको कार्यक्षेत्र बिस्तार गर्दा देहायको प्रक्रिया परु ा गर्नुपर्नेछ ।
क. संस्थाको मौजदु ा कार्यक्षेत्रमा सदस्यता एवं व्यावसायिक सेवा बिस्तार भएको दर्तावाला लेखापरिक्षकबाट प्रमाणित
भएको,
ख.	थप प्रस्ताव भएको कार्यक्षेत्रमा सेवा माग गरी संस्थाको सदस्यता माग भएको,
ग. संस्थाको थप प्रस्ताव भएको कार्यक्षेत्रमा प्रचलित सहकारी काननू बमोजिम सदस्यता एवं व्यावसायिक सेवा बिस्तार गर्ने
सञ्चालक समितिको प्रतिवद्धता ।
घ.	विनियम संशोधनको प्रक्रिया परु ा भएको ।
अनुगमन सम्बन्धी प्रक्रिया र जिम्मेवारीः
१) कार्यालयले वित्तीय कारोवार गर्ने ससं ्थाको अनगु मन गर्दा अनसु चू ी १ र वित्तीय कारोवार नगर्ने ससं ्थाको अनगु मन गर्दा अनसु चू ी
२ मा उल्लेख भए बमोजिमको ढाँचाको फारम प्रयोग गर्नु पर्नेछ ।
२) कार्यालयबाट संस्थाको निरीक्षण गर्न आउने कर्मचारीले माग गरे का सम्पूर्ण विवरणहरू उपलव्ध गराउनु संस्थाका पदाधिकारी
एवं सम्बन्धित कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ ।
३) अधिकार प्राप्त सहकारी सघं हरूलेसमेत अनगु मन कार्यमा उपदफा (१) बमोजिमको ढाँचाको फारम उपयोग गर्नु पर्नेछ । आफूले
सम्पन्न गरे को अनगु मनको विवरणको एक प्रति सम्बन्धित कार्यालयलाईसमेत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
४) अनगु मनमा संलग्न कर्मचारी वा पदाधिकारीले सो को प्रतिवेदन सम्बन्धित कार्यालयमा काम सम्पन्न भएको मितिले ७ दिन
भित्र पेश गरिसक्नु पर्नेछ ।
५) ससं ्थामा गम्भीर प्रकृ तिका आर्थिक अनियमितता भएको पाइएमा अनगु मनकर्ताले २४ घण्टा भित्र लिखित रुपमा प्रमुख
प्रशासाकिय अधिकृ तलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ ।
६)	प्राप्त अनगु मन प्रतिवेदनका आधारमा कार्यालयले ७ दिन भित्र सधु ारको प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित संस्था, संघलाई
लिखित जानकारी दिनु पर्नेछ । सधु ार प्रक्रियामा निर्देशनको रुपमा पत्राचार गर्ने वा जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई कार्यालयमा
उपस्थित गराई सधु ारको कार्ययोजना लिने वा अटेर गरे मा काननू ी उपचार र मापदण्ड बमोजिमका कारवाही अघि बढाउने काम
प्रमुख प्रशासाकीय अधिकृ तको जिम्मेवारी हुनेछ ।
९)	नियमित रूपमा कार्ययोजना बनाई अनगु मनको कार्य सञ्चालन गर्नु पर्नेछ ।
कारवाही सम्वन्धी प्राबधानहरुः 
तथ्यपरक जानकारी प्राप्त भएमा वा अनगु मनको क्रममा पाइएका देहायका गम्भीर प्रकृ तिका त्रुटीहरू वा अनियमित कारोवारका लागि
देहाय बमोजिमको कारवाही हुनेछः
क) अनगु मन कार्यमा सहयोग नगरे मा कारोवार रोक्का गरिनेछ ।
ख) शेयर सदस्यहरूलाई नियमानसु ार दिन सकिने लाभाँश वाहेक अन्य रकम वितरण गरी अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा गरे को पाईएमा
लाभाँश वाहेकको रकम सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरूबाट दामासाहिका दरले असुल उपर गरी संस्थाको कोषमा
दाखिला गराईनेछ ।
ग) वार्षिक दईु करोडभन्दा कमको वार्षिक कारोवार गर्ने ससं ्थाको कार्यकारी प्रमुख वाहेक अन्य सञ्चालकले सहकारी ऐन बिपरित
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२५.

२६.
२७.

२८.



पारिश्रमिक लिएको पाईएमा सो रकम असल
ू उपर गरी संस्थाको कोषमा दाखिला गराइनेछ । तोकिए वमोजिमको समय भित्र
रकम दाखिल नगरे मा संस्थाले साँवा र व्याजसमेत असल
ू उपर गर्नेछ ।
घ) कार्यकारी प्रमुखको पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरी साधारण सभाबाट अनुमोदन गराउनु पर्नेछ ।
निर्णय र अनुमोदन सम्वन्धी विवरण पेश नगरे मा लिएको पारिश्रमिक नियमित वा असल
ू उपर गर्नु गराउनु पर्नेछ ।
ङ) प्रचलित काननू र मापदण्ड पालना नगरे को पाईएमा ससं ्थाले प्राप्त गर्ने सुविधाहरू रोक्का गरिनेछ ।
च) कार्य क्षेत्र बाहिरका व्यक्तिलाई सदस्यता दिने तथा गैर सदस्यसँग कारोवार गर्ने संस्थाको बैक खाता रोक्का गर्ने, सार्वजनिक
सचू ना प्रकाशित गरी सर्वसाधारणलाई यस्ता संस्थासँग कारोवार नगर्न सजग गराउने, अनियमितता गरे को सचू ना सार्वजनिक
गर्ने र प्रचलित काननू बमोजिम थप कारवाही गरीनेछ ।
छ)	निक्षेप वापत संकलित रकम अन्यत्र लगानी गरे को पाइएमा उद्देश्य विपरित काम गरे को कसरु मा प्रचलित काननू बमोजिम
कारवाही गरिनेछ ।
विज्ञापन मार्फ त सदस्यता बिस्तार गर्नमा प्रतिवन्धः संस्थाले सार्वजनिक रूपमा उपहार योजना राखी वा आकर्षक विज्ञापन गरी
शेयर विक्री, वचत सक
ं लन र ऋण प्रवाह गर्न पाउने छै न। यस मापदण्डको प्रतिकूल हुने गरी विज्ञापन वा सचू ना वा दृश्य सामाग्री
प्रकाशन वा प्रसारण गरे मा प्रचलित काननू बमोजिम कारवाही हुनेछ । तर संस्थाको महत्वपर्णू निर्णय, विषय र गतिबिधिका वारे मा
सदस्यहरू तथा आम नागरीकलाई जानकारी गराउन सचू ना तथा श्रव्य दृश्य प्रकाशन तथा प्रशारण गर्न यस दफाले वाधा पुर्याएको
मानिने छै न । सहकारी सम्बन्धी जनचेतना अभिबृद्धि हुने गरी प्रशारण वा प्रकाशन गर्ने सहकारी जागरण सम्बन्धी नियमित पत्रपत्रिका,
रे डियो र टेलिभिजनका कार्यक्रम सञ्चालनमा सहयोग र सहकार्य गर्न बाधा पर्ने छै न ।
कारोवार रोक्का राख्न सकिनेः सहकारी सिद्धान्त, सहकारी ऐन, नियम, प्रचलित काननु , मापदण्ड, परिपत्र र निर्देशन पालना नगर्ने
संस्था, संघको खाता र कारोवार रोक्का राख्न सकिनेछ ।
कारवाहीका लागि लेखी पठाईनेः देहायका कुनै कार्य वा कार्यहरूलाई सहकारी ऐन, नियम विपरित प्रकरणका रूपमा लिई
सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरू र व्यवस्थापकलाई प्रचलित सहकारी काननू बमोजिम कारवाही गरिनेछ ।
क) गैर सदस्यसँग कारोवार गरे मा वा सदस्यनै नबनाई कारोवार गरे मा ।
ख) कार्य क्षेत्र वाहिरका व्यक्ति वा निकायलाई सदस्य बनाएमा ।
ग)	बचत निक्षेपको रकम निजी व्यवसायमा लगानी गरे मा ।
घ)	निजी प्रयोजनका लागि अनधिकृ त रूपमा सञ्चालकहरूले कोषको अपचलन गरे मा ।
ङ) साधारण सभा नबोलाई र निर्वाचन प्रक्रिया परु ा नगरी आफूखश
ु ी सञ्चालक वा लेखा समितिको पदाधिकारी थपघट गरे मा ।
च) सम्बन्धित निकायबाट इजाजत लिइ मात्र गर्नु पर्ने कार्य वा कारोवार इजाजत नलिइ सञ्चालन गरे मा ।
छ) पटक पटक भ्रम सिर्जना हुने आकर्षक विज्ञापन/सचू ना मार्फ त सदस्य विस्तार वा कारोवार बढाउने काम गरे मा ।
ज) एकै प्रकृ तिका एक भन्दा बढी संस्थाको पदाधिकारी भई काम गर्ने गरे को पाइएमा ।
झ) अनधिकृ त रुपमा ससं ्थाको कारोवारमा सल
ं ग्न रहेको पाइएमा ।
ञ) कार्यक्षेत्र बाहिर बसोबास गर्ने व्यक्ति संस्थाको सञ्चालक समिति वा लेखा समितिको पदाधिकारी भएको पाइएमा ।
आचारसहि
ं ता सम्बन्धी व्यवस्थाः
१) संस्थाले सहकारी मलू ्य, मान्यता र सिद्धान्तहरू एवं प्रचलित सहकारी ऐन तथा नियमावली, मापदण्ड तथा विनियमावलीमा
आधारित भै संस्थाको पदाधिकारी र सदस्यहरूले पालना गर्नु पर्ने आचारसंहिता तयार गरी लागू गर्नु पर्नेछ ।
२) उपदफा (१) बमोजिम लागू भएको आचारसंहिता संस्थाका पदाधिकारी र सदस्यहरूले अनिवार्य रुपमा पालना गर्नु पर्नेछ ।
३) आचार संहितामा उल्लेख नभएमा पनि देहायका मापदण्डहरूको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको दायित्व हुनेछः
क) ससं ्थाका पदाधिकारीहरू अन्य कुनै पनि ससं ्थाको पदाधिकारीमा बहाल रहन पाउने छै न । एक भन्दा बढी ससं ्थाको
पदाधिकारी भएको पाइएमा संस्थाले त्यस्ता पदाधिकारीलाई तत्कालै निलम्बन गरी सम्बन्धित कार्यालयमा जानकारी
पठाउनु पर्नेछ ।
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ख) एक व्यक्ति महानगर भित्रका समान प्रकृ तिका एक मात्र संस्थाको सदस्य भई सहकारीको मलू ्य, मान्यता र सिद्धान्त
बमोजिम आफ्नो संस्था प्रति प्रतिबद्ध रहनु पर्नेछ ।
२९. सहकारी ससं ्थाको कार्यालय सम्बन्धी व्यवस्थाः
१) संस्थाको कार्यालय तोकिएको कार्यक्षेत्रभित्र स्थापना गर्नु पर्नेछ ।
२) कार्यालयको स्थापना बढी शेयर सदस्यहरू बसोबास गर्ने क्षेत्रमा गर्नु पर्नेछ ।
३) एकै प्रकृ तिको ससं ्थाको कार्यालय रहेको भवन वा घरमा अर्को ससं ्थाको कार्यालय स्थापना गर्न पाइने छै न । एउटै भवन वा
घरमा एक भन्दा बढी एकै प्रकृ तिको संस्थाहरूको कार्यालय भएमा पछि खोलिएको संस्थाको कार्यालय अन्य उपयुक्त ठाउँमा
सार्न कार्यालयले निर्देशन दिन सक्नेछ ।
४) संस्थाको कार्यालय स्थापना गरे को ७ दिन भित्र कार्यालयको निरीक्षण गर्न नगर कार्यपालिकाको कार्यालयलाई लिखित रूपमा
जानकारी गराउनु पर्नेछ ।
५) ससं ्थाको कार्यालय सार्नु पर्दा सम्बन्धित कार्यालयको अग्रिम स्वीकृ ति लिई मात्र सार्न सकिनेछ। कार्यालय सरे को सार्वजनिक
रूपमा जानकारी गराउन उपयुक्त संचार माध्यमको उपयोग गर्नु पर्नेछ ।
३०. साइन बोर्ड राख्ने सम्बन्धी व्यवस्थाः
१) प्रत्येक ससं ्थाले दर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लेख भए वमोजिम ससं ्थाको नाम, दर्ता नम्बर, दर्ता मिति, भौगोलिक कार्यक्षेत्र र दर्ता
भएको कार्यालयको नाम समेत खुलाई नेपाली भाषा देवनागरी लिपिमा साईन वोर्ड लेखी संस्थाको कार्यालयमा सवैले देख्ने
ठाँउमा राख्नु पर्नेछ ।
२) सहकारीको साइन बोर्डमा एकरूपता ल्याउनको लागि राष्ट्रिय सहकारी संघले निर्णय गरे अनरुु प साइन बोर्डको रङ्ग हल्का
हरियोमा सेतो अक्षरले लेखिएको वा बिषयगत के न्द्रीय संघले तोके बमोजिम हुनपु र्नेछ ।
३१. सदस्य वडापत्र सम्बन्धी व्यवस्थाः ससं ्थाको कार्यालयमा सबैले देखिने गरी सदस्य बडापत्र राख्नु पर्नेछ।
३२. कारोबारको लेखा अध्यावधिक रुपमा राख्ने व्यवस्थाः
१) सहकारी संस्थाले आफ्नो सम्पूर्ण कारोबार तथा संस्थागत विवरण, सचू ना र तथ्यांकहरू सहकारी तथा गरीबी सम्बन्धी
ब्यवस्थान सचू ना प्रणाली (COPOMIS) मा सहकारी काननू ले तोके को समयसीमा भित्र अध्यावधिक गर्नु पर्नेछ ।
२) कम्प्युटरमा अभिलेख राख्ने गरे का संस्थाहरूले आर्थिक तथा प्रशासनिक अभिलेखहरू मासिक रुपमा मुद्रण गरी प्रमाणित गरी
राख्नु पर्नेछ । मासिक कारोवारको विवरण सदस्यहरूको जानकारीको लागि संस्थाको कार्यालयमा प्रकाशित गर्नु पर्नेछ ।
३३. सच
ू ना प्रशारण गरिनेः कुनै संस्थाका समिति, पदाधिकारी वा कर्मचारीले प्रचलित काननू ,यो मापदण्ड वा थप निर्देशन, स्वीकृ त
विनियम र सहकारीका सिद्धान्त र मलू ्यहरू विपरितका काम कारवाही गरे को पाइएमा सोको विवरणसहित सञ्चालकलाई समय
सीमासहित काम कारवाही र कारोवार सच्याउन दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नभएमा भरतपरु महानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको
कार्यालयले सोको सचू ना संचार माध्यमबाट सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराई सुचित वा सचेत गराउन सक्नेछ ।
३४. सम्पत्ति खरिद विक्री गर्दा पारदर्शिता अपनाउनु पर्नेः सहकारी संस्थाले अचल सम्पत्ति खरिद वा बिक्री गर्दा साधारण सभाको
निर्णय, निर्धारित खरिद बिक्री प्रक्रिया, घटाघट वा बढाबढको प्रक्रियाबाट ससं ्थालाई बढी फाइदा हुन सक्ने अवस्था र सदस्यहरूको
गनु ासो नआउने गरी पारदर्शिताको प्रणाली अबलम्बन गर्नु पर्नेछ । संस्थाले घर जग्गा लगायत अचल सम्पत्ति खरिद बिक्री गर्दा
पारदर्शी प्रक्रिया अवलम्बन गरे नगरे को साथै प्रचलित मलू ्यबाट घटी बढी गरी संस्थाको अहित गरे नगरे को वारे मा अनगु मन गरी नगर
कार्यपालिका कार्यालयले आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।
३५. ससं ्था सञ्चालनको क्रममा सहकारी सम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम लिनु पर्नेः
१)	वित्तीय कारोवार गर्ने सहकारी ससं ्थाका सञ्चालक समिति र लेखा सपु रीवेक्षण समितिका कम्तिमा ५० प्रतिशत पदाधिकारीहरूले
यो मापदण्ड जारी भएको ६ (छ) महिनाभित्र संस्था व्यवस्थापन, सहकारी लेखापालन र लेखापरीक्षण सम्बन्धी तालिम लिनु
पर्नेछ। सञ्चालक समिति र लेखा समितिको नयाँ निर्वाचन भएको ६ महिना भित्र पालै पालो यस अघि तालिम नलिएका
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३६.

३७.

३८.

३९.



पदाधिकारीहरूलाई उपरोक्त तालीम लिने व्यवस्था संस्थाले मिलाउनु पर्नेछ । संस्थाहरूले यो व्यवस्थाको पालना अनिवार्य
रूपमा गर्नु पर्नेछ ।
२) उपदफा (१) बमोजिमको तालिम लिए नलिएको विवरण सम्बन्धित कार्यालयले माग्न सक्नेछ । यस सम्बन्धमा कार्यालयले
दिएको निर्देशनको पालना गर्नु सबै ससं ्थाहरूको दायित्व हुनेछ ।
नगद मौज्दातको सुरक्षित व्यवस्थापन गर्नु पर्नेः
१) वचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने प्रत्येक संस्थाले आफ्नो कार्यालयमा रहने न्यूनतम नगद मौज्दात, मार्गस्थल नगद र कारोवार
काउन्टरको विमा गर्नु पर्नेछ ।
२) उपदफा (१) बमोजिम विमा गरीएको भन्दा वढी रकम कार्यालयमा मौज्दात राख्न पाइने छै न ।
३) नगद रकम बैंकमा जम्मा नगरी नगदै कारोवार गर्ने र कुनै सञ्चालक वा शेयर सदस्य वा कर्मचारीले प्रयोग गर्न पाइने छै न ।
बचत तथा ऋणको वित्तिय कारोवार गर्ने ससं ्थाले गर्न नहुने कामहरुः
क) वासलत वाहिरको कारोवारहरू (जस्तै प्रतितपत्र, जमानत आदि) ।
ख) सदस्यहरूलाई अधिविकर्ष कर्जा प्रवाह ।
ग)	ब्यापारिक उद्देश्यले घर जग्गाको खरिद विक्री तथा सञ्चालकहरूको लगानीमा खोलिएको निजी उद्योग व्यवसायमा लगानी ।
घ) स्पष्ट कार्यविधिअनसु ार गरीने लघु कर्जा कार्यक्रम बाहेक विना सरु क्षणमा कर्जा प्रवाह ।
ङ) सनु चाँदी र शेयर प्रमाणपत्र धितो राखी कर्जा प्रवाह ।
च) चल्ती खाता सञ्चालन गर्ने ।
छ) एकमुष्ट ३ वर्ष भन्दा बढी अवधिको आबधिक निक्षेप स्वीकार गर्ने ।
ज)	विदेशी मुद्राको कारोवार वा मुद्रा विनिमय ।
झ)	चिठ्ठा तथा उपहार योजना सञ्चालन ।
ञ) कार्यक्षेत्र बाहिरका र सदस्य बाहेकका व्यक्ति तथा निकायसँगको कारोवार ।
सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन नियमको कार्यान्वयनः
१)	वित्तिय कारोवार गर्ने सहकारीका संघ संस्थाहरूले सम्पत्ति शद्
ु धीकरण निवारण ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६६ मा भएका
व्यवस्थाहरू अनिवार्य रुपमा पालना गर्नु गराउनु पर्नेछ ।
२)	वित्तीय कारोवार गर्ने संस्थाले आफ्ना प्रत्येक सदस्यको स्पष्ट रुपमा अभिलेख राख्नु पर्नेछ ।
३) नेपाल राष्ट्र बैंक, वित्तीय जानकारी इकाइमा पठाउनु पर्ने विवरण नियमित र निरन्तर रूपमा पठाउने व्यवस्थाका लागि प्रत्येक
वित्तीय कारोवार गर्ने सहकारी संस्था, संघ र बैंकले सञ्चालक समितिको निर्णय बमोजिम कार्यान्वयन अधिकृ त तोक्नु पर्नेछ ।
४) यस सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायले गर्ने अनसु न्धान वा माग गरे को विवरणहरू उपलब्ध गराई नियमन गर्ने कार्यमा सहयोग गर्नु
सबै ससं ्थाको कर्तव्य हुनेछ ।
सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तहरू:
१. अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघले प्रतिपादन गरे को र विश्वव्यापी रुपमा प्रयोगमा ल्याइएका सहकारीका मलू ्य, मान्यता र
सिद्धान्तहरूको पालना गर्नु सबै ससं ्थाका निर्वाचित तथा नियुक्त पदाधिकारीहरू एवं प्रत्येक सदस्यहरूको प्रमुख कर्तव्य
हुनेछ । सहकारीका मलू ्य, मान्यता र सिद्धान्तहरूको प्रयोगका लागि निरन्तर रुपमा आफ्ना सदस्यहरूलाई जानकारी दिने गरी
सचेतनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु सहकारीका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको जिम्मेवारी हुनेछ ।
२. सहकारी ससं ्थाका सञ्चालक समितिले प्रचलीत सहकारी काननू र मापदण्डमा गरिएको व्यवस्थाहरूको पालनाका लागि
मापदण्ड जारी भएपछि बस्ने साधारण सभामा विनियम संसोधनका लागि प्रस्ताव पेश गरी, पारित गराई कार्यान्वयन गराउनु
पर्नेछ । साधारण सभाबाट विनियम परिमार्जन नगरे मा विनियममा गरिएको व्यवस्थाहरू प्रचलीत सहकारी काननू र मापदण्डसँग
बाझिएमा प्रचलीत सहकारी काननू र मापदण्डका आधारमा विवादको निराकरण गरिनेछ ।
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४०. विनियम सश
ं ोधन वा पुनर्लेखन:
१) संस्थाको प्रारम्भिक साधारण सभाले विनियम संशोधन गर्न सक्ने छै न ।
२) विनियम सश
ं ोधन वा विनियम पनु ःर्लेखन प्रस्ताव गर्नु पर्वू नगर कार्यपालिकाको कार्यालयबाट सैद्धान्तिक सहमति
लिनपु र्नेछ । पर्वू सैद्धान्तिक सहमति नलिइ गरिएको विनियम संशोधन वा विनियम पनु र्लेखन प्रचलित काननू , महानगरपालिकाले
जारी गरे को मापदण्ड र निर्देशन बमोजिम नभए प्रमुख प्रशासकीय अधिकृ त वा निजले तोके को कर्मचारीले सो प्रावधान
अस्वीकृ त गर्न सक्नेछ ।
३) साधारण सभाबाट विनियम संशोधन वा विनियम पनु र्लेखन पारित गरी नगर कार्यपालिकाको कार्यालयमा स्वीकृ तिको लागि
पेश भएको तीस दिनभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृ त वा निजले तोके को कर्मचारीले विनियम संशोधन वा विनियम पनु र्लेखन
स्वीकृ त गर्न सक्नेछ ।
अनुसच
ू ी-१
-bkmf २३-!_ ;+u ;DalGwt_
cg'udg kmf/d
!_ ;xsf/L ;+:yfsf] gfd M–
@_ btf{ g+ M–			 ldlt M–
btf{ ePsf] sfof{no M–
#_ 7]ufgf M–
$_ z]o/ k"FhL M–			 -k|lt z]o/ ? M–_
%_ sfo{If]q M–
^_ ;~rfns ;ldltsf] ;b:o ;+VofM
sfo{sfn M
aif{ 		 -a}7s eQf M–?= _
&_ sd{rf/L ;+Vof M–
-ahf/ k|ltlglw M– _ 		 lgo'lQm lbP÷glbPsf] M–
*_ ;km\6j]o/ M–
(_ z]o/ ;b:o ;+Vof M–
hDdf M–
k'?if M–
dlxnf M–
;+:Yffut M–
!)_ lgIf]kstf{x?sf] ;+Vof
hDdf M–
k'?if M–
dlxnf M–
;+:Yffut M–
!!_ C0fLx?sf] ;+Vof
hDdf M–
k'?if M–
dlxnf M–
;+:Yffut M–
!@_ ;+:yfsf] k|f/lDes ;fwf/0f ;ef ePsf] ldlt M–
s'n ;b:o ;+Vof
M
pkl:yt ;b:o ;+Vof
M
kl5Nnf] ;fwf/0f ;ef ePsf] ldlt
M
s'n ;b:o ;+Vof
M
pkl:yt ;b:o ;+Vof
M
kl5Nnf] ;+rfns ;ldlt lgaf{rg ldlt M
lgaf{rg उप ;ldltsf] rog
M
;fwf/0f ;b:ox?nfO{ ;efsf] ;'rgf lbg] dfWod / k|s[ofM–
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!#_ ;+:yfn] tof/ kf/]sf] sfo{ ;+rfng lgodfanLx?, gLltx?, sfo{lalwx?M
=================================================================================================================================================
=================================================================================================================================================
!$_ ;+:yfn] u7g u/]sf] pk ;ldltx? M–
=================================================================== ==========================================================================
=================================================================== ==========================================================================
!%_ kl5Nnf] ;fwf/0f ;efaf6 kfl/t ePsf मुख्य laifox? M–
=================================================================== ==========================================================================
=================================================================== ==========================================================================
!^_ ;+:yfsf] at{dfg shf{ k|s[lt jf lsl;dx? -Aofhb/ ;lxt_ M–
zLif{s

b/

zLif{s

b/

b/

zLif{s

b/

!&_ ;+:yfsf] at{dfg lgIf]ksf k|sf/x? -Aofhb/ ;lxt_ M–
zLif{s

!*_ lgDg sf/f]jf/x? u/] gu/]sf] M– ;'grfFbL shf{, uNnf shf{, rNtL vftf, cf]=8L=shf{, cfkm\g} z]o/sf] ;'/If0fdf C0f
nufgL, 3/ hUuf lsga]rM
!(_ P]g lgoddf tf]lsP jdf]lhdsf ;DjlGwt sfof{nodf k7fpg] u/]sf] ljj/0fx? M–
=================================================================== ==========================================================================
=================================================================== ==========================================================================
@)_ v'b art÷gfkmfsf] slDtdf @% k|ltzt hu]8f sf]ifdf hDdf u/] gu/]sf]
@!_ z]o/ k'FhLsf] al9df !८ k|ltzt nfefF; ljt/0f u/] gu/]sf]
@@_ ;+:yfn] s'g} k|sf/sf] rGbf, cfly{s ;xof]u k|bfg u/] gu/]sf]
@#_ Pp6} n]vfk/LIfs nuftf/ # k6s eGbf a9L lgo'lQm ePsf] 5 5}g
@$_ ;+:yfsf] s"n r'Qmf z]o/k"FhLsf] @) k|ltzt eGbf j9L Pp6} AolQm jf lgsfo ljz]if -;/sf/L ;d]t_ nfO{ z]o/ ljlqm
ePsf] 5 5}g
@%_ ;+:yfn] shf{df lng] ;]jfz'Ns nufotsf cGo cltl/Qm /sdx? M–
@^_ ;+:yfsf] lgIf]k / shf{ jLrsf] औसत Aofhb/ cGt/ M–
@&_ shf{ tyf ;fk6df kfs]sf] Jofh gub k|flKt Cash Basis sf] cfwf/df cfDbfgL hgfPsf] / lgIf]kdf k|bfg ug]{ Jofh
Accural Basis df n]vf+sg u/]sf] 5 5}g
@*_ ;+:yfsf] s"n k"FhL sf]ifsf] !)Ü eGbf a9L Ps JolQmnfO{ C0f nufgL ePsf] 5 5}g
@(_ jrt tyf C0f gLlt tof/ u/] gu/]sf]
#)_ ;~rfns / n]vf ;ldlt ;b:osf pDd]bjf/x?n] dgf]gogsf ;fydf z]o/ k|df0fkqsf] k|ltlnlk, sfo{If]qleq :yfoL
a;f]jf; u/]sf] k|df0f, ;+:yf;+u s'g} aSof}tf g/x]sf] k|df0f, shf{ sfnf];"rLdf gk/]sf] :j–3f]if0ff cflb sfuhft k]z u/]
gu/]sf]
#!_ ;~rfns ;ldlt lgaf{lrt ePsf] ldltn] !% lbgleq ;~rfnsx?sf] kmf]6f] / tLg k':t];lxtsf] @ k|lt ljj/0f k]z u/]
gu/]sf] M
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#@_ ;+:yfn] C0f pk;ldltsf] l;kmfl/;df C0f nufgL u/] gu/]sf] M
##_ ;b:ox?nfO{ sf/f]jf/L, ;fwf/0f / ;+:yfks elg lae]b u/] gu/]sf] M
#$_ ;fwf/0f ;ef ;DkGg ePsf] !% lbg leq n]vfk/LIf0f k|lta]bg, cWoIfn] k|dfl0ft u/]sf] ;efsf lg0f{osf] k|ltlnlk,
;b:ox?sf] pkl:ylt ljj/0f sfof{nodf k]z u/] gu/]sf] M
#%_ tf]lsP adf]lhd shf{ gf]S;fgL Aoj:yf u/] gu/]sf] M
#^_ ;~rfns ;ldlt, n]vf ;ldlt, C0f pk;ldlt ;b:ox?n] ;+:yfaf6 lnPsf] shf{sf] ljj/0f rf}dfl;s ?kdf ;DalGwt
sfof{nodf k]z u/] gu/]sf]M
#&_ ;+:yf btf{ x'Fbfsf avtsf afx]s cGo ;b:ox?sf xsdf ;b:o ag]sf] tLg dlxgf lgoldt art u/]kl5 dfq C0f
nufgL ug'{kg]{ kfngf eP gePsf] M
#*_ ljlgodsf] kl/lw leq /xL ljleGg sf]ifx?df /sd jfF8kmfF8 u/]sf] 5 5}gM
#(_ ;~rfnsx?n] ;+:yfaf6 pkef]u ul//x]sf] ljQLo tyf cGo ;'lawfx¿M
$)_ ;+:yfaf6 shf{ k|jfx ubf{ dfu ul/g] sfuhftx?, lwtf] d"Nofª\sg nufot cGo k|s[ofx¿ M–
$!_ kl5Nnf] cfGtl/s / afXo n]vfk/LIfsx¿sf d"n s}lkmotx¿M–
$@_ C0f :jLs[t ug]{ clVtof/L s;nfO{ lbOPsf] 5 < / s;/L lbOPsf] 5 <
$#_ shf{ tyf lgIf]ksf] Aofhb/ kl/jt{g ePsf] ;"rgf ;b:ox?nfO{ s;/L lbO{G5
$$_ ;+:yfsf] k|rlnt lalgod adf]lhd ;~rfns ;ldltsf] a}7s a:g] u/] gu/]sf] <
$%_ ;+:yfn] ;fwf/0f hu]8f sf]if afx]ssf sf]ifx? ltgsf] p2]Zo cg';f/ pkof]u ug]{ u/] gu/]sf] <
$^_ ;+:yfn] shf{ k|jfx, lgIf]k ;+sng / z]o/ laqmLsf nflu la1fkg ug]{ u/], gu/]sf]
$&_ gub /sdsf] 9's'6L, sfpG6/ tyf dfu{:y aLdf u/]÷gu/]sf] -u/]sf] eP, aLdf /sd / Dofb_M–
$*_ gubsf] lja/0f v'Ng] Cash Book, Day Book /fVg] u/] gu/]sf], gubsf] lhDd]jf/L afF8kmfF8 u/] gu/]sf], 9's'6Laf6 sf/f]jf/sf
nflu gub lemSbf÷/fVbf ;f] sf] lja/0f /fVg] u/] gu/]sf], 9's'6Lsf] ;fFrf]sf] lhDd]jf/L Sofl;o/ / Aoj:yfksn] lng] u/]
gu/]sf]
$(_ ;+:yfn] ;dfgfGt/ ;xsf/L ;+:yfx¿;Fu z]o/, lgIf]k / shf{÷;fk6L sf/f]jf/ u/]sf] eP To;sf] ljj/0f M–
%)_ ;+:yfsf jt{dfg ;~rfnsx? ;dfgfGt/ ;xsf/L ;+:yf, a}+s tyf laQLo ;+:yfsf] ;~rfns kbdf;d]t axfn ePsf]
eP To;sf] ljj/0fM–
pNn]lvt ljifox¿ tyf hfgsf/L o; ;+:yfsf] cflwsfl/s JolQm÷JolQmx¿;Fu ;+sng ePsf] xf] egL
;xL ug]{ cflwsfl/s JolQmsf] gfd M
x:tfIf/ M
kb M
lg/LIf0f 6f]nLsf] gfd kb x:tfIf/
१
२
३
४
५
ldlt M
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अनसु चू ी-२
-bkmf २३-!_ ;Fu ;DalGwt_
cg'udg kmf/fd
!_ -s_ ;xsf/L ;+:yfsf] gfd M–
-v_ btf{ g+ M–			-u_ sfo{ If]q M–
-3_ kfg g+= M–
-ª_ btf{ ldlt M– 			-r_ btf{ ePsf] sfof{no M–
-h_ k|lt z]o/ M– ?=
-em_ ;b:o ;+Vof M–dlxnfM
k'?ifM 		hDdfM
-`_ a}+s vftf g+= / j}ssf] gfd M–
-6_ ;+rfns M–dlxnfM 		 k'?ifM
hDdfM
-7_ lgjf{rg ldlt M		 kbfjlwM
-8_ kl5Nnf] k6s ;fwf/0f ;ef ePsf] ldlt M
-9_ cl3Nnf] lg/LIf0f ldlt M			
-0f_ xfnsf] lg/LIf0f ldlt M
-t_ n]=k= ePsf] clGtd cf=a
-y_ ;Dks{ kmf]g M
-b_ z]o/ btf{ /lhi6/ /fv]sf]÷g/fv]sf]
-w_ u}x| ;b:o;+u sf/f]af/ u/]sf] eP ;+Vof
-g_ :jLs[t sfo{ If]q aflx/ sf/f]af/ u/]sf] eP sxfF M
-k_ cf=n]=k= u/]÷gu/]sf] 		
-km_ z]o/ k|df0fkq ljt/0f u/]sf] 5÷5}g
@_ ;+:yfsf]
-s_ hUuf lj=
-v_ uf]bfd Ifdtf M
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&_ sfo{qmd ah]6 kf; ePsf] 5÷5}g
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अनसु चू ी-३
-bkmf २-५_, २-६_ ;+u ;DalGwt_
..........................सहकारी संस्था लिमिटेड, भरतपरु महानगरपालिका, वार्ड नं......
चितवन
प.स.ं :- 	मिति :च.नं. :संस्था दर्ता नं. :श्री भरतपरु महानगरपालिका,
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
सहकारी तथा रोजगार प्रवर्द्धन शाखा
भरतपरु , चितवन ।
बिषय:- ...............................महिनाको मासिक कार्य विवरण पठाएको बारे ।
यस संस्थाको मिति २०७...........................महिना सम्मको मासिक कारोबारको िववरण देहाए बमोजिम पेस गरे को छु ।
दायित्व हिसाव
अनसु चू ी
संख्या
१
२

क्र.स
विवरण
१ शेयर पँजु ी बाँकी (१०)
२ कोष हिसाव (२०)
जगेडा कोष
कर्जा जोखिम कोष
अन्य कोष
३ बचत बाँकी (३०)
४ बाँकी ऋण हिसाव (४०)
५ भक्
ु तानी दिनपु र्ने बाँकी (६०)
६ अन्य भक्
ु तानी दिनपु र्ने बाँकी (७०)

गत आ.ब. सम्म गत महिना सम्म यस महिना

जम्मा

सम्पति हिसाव
;+Vof गत आ.व. सम्म ut dlxgf ;Dd o; dlxgf

hDdf

आम्दानी र खर्च हिसाव
अनसु चू ी
सखं ्या गत आ.व. सम्म गत महिना सम्म यस महिना

जम्मा

३
४
५
६

कूल दायित्व (हि.नं.१० देखि ७० सम्मको जोड)
अनसु चू ी

qm=;+=
ljj/0f
७
नगद हिसाव (८०)
७
८
बैंक हिसाव (९०)
८
९
लगानी हिसाव (१००)
९
१० ऋण लगानी हिसाव (११०)
१०
११ पाउनपु र्ने हिसाव (१२०)
११
१२ स्थिर सम्पति हिसाव (१३०)
१२
१३ अन्य सम्पति हिसाव (१४०)
१२
१४ अन्तिम मालशेष
१३
कूल सम्पति (हि.नं.८० देखि १४० र अन्तिम मालशेषको जोड)
qm=;+=

१५



विवरण
सामान खरिद तथा खर्च हिसाव (१५०)
सामान खरिद
ढुवानी ज्याला खर्च

१३
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१६

१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४

कर्मचारी तलब तथा भत्ता खर्च
घर गोदाम भाडा खर्च
मसलन्द खर्च
मर्मत खर्च
बचतमा ब्याज खर्च
बिबिध खर्च
ह्रास खर्च
इन्धन खर्च
बैठक भत्ता खर्च
हर्जना खर्च
व्यापारिक छुट खर्च
भ्रमण खर्च
तालिम खर्च
कर्जाको लागि जोखिम व्यवस्था
भाखा ननाघेको
एक बर्षसम्म भाखा नाघेको
एक बर्षभन्दा बढी भाखा नाघेको
खराब ऋण अपलेखन खर्च
ऋणमा ब्याज खर्च
साधारणसभा खर्च
.................कार्यक्रम खर्च
.................. खर्च
सामान बिक्रि तथा आम्दानी हिसाव (१६०)
सामान बिक्रि
१३
ऋण बाट ब्याज प्राप्त
लगानी बाट ब्याज प्राप्त
विविध आम्दानी
व्यापारिक छुट प्राप्त
प्रशासनिक अनदु ान प्राप्त
.................आम्दानी
खदु नाफा / नोक्सान (१६० – १५०)
शेयर सदस्य संख्या
महिला
परुु ष
संस्थागत
कर्मचारी संख्या
महिला
परुु ष
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भरतपुर महानगरपालिकाको

सहकारी ससं ्था दर्ता निर्देशिका, २०७५
प्रमाणिकरण मितिः २०७६/४/८

स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित मितिः २०७६/४/१०

१.  परिचय

नेपालको सं विधानमा सङ्घ, प्रदे श र स्थानीय तहको एकल अधिकार सूची (क्रमशः अनुसूची ५, ६ र ८) का साथै साझा

अधिकार सूची (अनुसूची ७ र ९) समेतमा सहकारी नियमन, सहकारी सं स्था वा सहकारी विषय पर्दछ । नेपाल सरकार
(मन्त्रिपरिषद्)बाट मिति २०७३।१०।१८ मा स्वीकृत नेपालको सं विधानको अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ मा उल्लेखित सङ्घ,
प्रदे श र स्थानीय तहका अधिकारहरूको कार्य विस्तृतीकरणमा अन्य कुराका अतिरिक्त स्थानीय सहकारी सं स्था दर्ता, अनुमति,
एकीकरण, खारे जी र विघटन स्थानीय तहको अधिकारभित्र पर्ने गरी प्रस्ट पारिएको छ । तदनुसार भरतपुर महानगरपालिकाबाट
सहकारी सं स्थाको दर्ता, अनुमति, खारे जी र विघटनलगायतका सं स्थापकीय कार्यहरूको सम्पादनमा सहयोग पुर्याउन भरतपुर
महानगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५ को दफा १०२(१) बमोजिम नगर कार्यपालिकाको मिति २०७५।१२।७ गते
२६औ ं बैठकको निर्णयबाट तयार गरी नगर कार्यपालिकाको मिति २०७६।४।७ गते ३१औ ं बैठकको निर्णयबाट सहकारी
सं स्था  एकीकरण सम्बन्धी प्रावधान थप गरे र स्थानीय  राजपत्रमा प्रकाशन भएकाे िमति देिख लागू हुनेगरी यो निर्देशिका
बनाएकाे छ।

२.  क्षेत्राधिकार

दर्ता, अनुमति, एकीकरण, खारे जी र विघटनसमेतका सहकारी नियामक कार्यहरूमा सङ्घ, प्रदे श र भरतपुर महानगरपालिकाको

क्षेत्राधिकारको सीमाङ्कन दे हायबमोजिम छ |
क. भरतपुर महानगरपालिका: भरतपुर महानगरपालिकासम्म कार्यक्षेत्र भएका सं स्थाहरू,
ख. प्रदे श: भरतपुर महानगरपालिका भन्दा बढी प्रदे शसम्म कार्यक्षेत्र भएका सङ्घसं स्थाहरू र
ग. सङ्घ: एक प्रदे शभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका सङ्घसं स्थाहरू ।

भरतपुर महानगरपालिकाको नियमनमा देहायका सहकारी ससं ्थाहरू पर्दछन:्
क. भरतपुर महानगरपालिकाबाट दर्ता हुने सबै प्रारम्भिक सं स्थाहरू,

ख. यसअघि दर्ता भएका भरतपुर महानगरपालिकासम्म कार्यक्षेत्र कायम रहे का जुनसुकै प्रारम्भिक सं स्थाहरू
ग.

यसअघि  भरतपुर महानगरपालिकाभन्दा  बढी कार्यक्षेत्र कायम  गरी दर्ता  भएका तर विभाजन, स्थानीयकरण वा
पुनर्गठनको प्रक्रियाबाट अब भरतपुर महानगरपालिकासम्म कार्यक्षेत्र कायम हुने जुनसुकै प्रारम्भिक सं स्थाहरू ।

स्थानीय प्रारम्भिक सहकारी सं स्थाहरू नै स्थानीय तहको नियमन क्षेत्राधिकारमा पर्दछन् भन्नुको अर्थ भरतपुर महानगरपालिका
भन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहे का प्रारम्भिक सं स्थाहरू वा माध्यमिक वा उपल्लो तहका सङ्घहरूसँग भरतपुर महानगरपालिकाको

सरोकार हुँदैन भन्ने भने होइन ।भरतपुर महानगरपालिका भन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका प्रारम्भिक सहकारी सं स्थाहरूले भरतपुर
महानगरपालिकामा कार्यालय राखेर वा केन्द्र खोलेर सेवा सञ्चालन गरे का हुन्छन् । त्यस्ता सं स्थाहरूको कामकाज सहकारी
विधिसम्मत हुँदा स्थानीय सदस्यहरू लाभान्वित हुने र नहुँदा जोखिममा पर्ने हुन्छ  । दर्ता प्रदे श वा सङ्घबाट भएका हुनाले

त्यस्ता सं स्थाहरूको कार्यसञ्चालनमा सम्बन्धित तहबाट सुक्ष्म अनुगमन नभइरहे को पनि हुन सक्छ। अर्थात् स्थानीय रूपमा
ु ै रहन्छ ।
कार्यरत जुनसुकै सहकारी सं घ/सं स्थाका गतिविधिहरूमा भरतपुर महानगरपालिकाको सरोकार जहिलेसक

३.  कानुन

सहकारी सं स्थाको दर्ता लगायतका नियमन कार्यका लागि  भरतपुर महानगरपालिकाले सहकारी ऐन, २०७५ जारी

गरे को छ |
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४.

दर्ता गर्ने अधिकारी

भरतपुर महानगरपालिकामा सहकारी सं स्थाको दर्तालगायतका नियमन र प्रवर्द्धन एवं प्रशिक्षणका कार्यहरू समेत गर्ने

गरी भरतपुर महानगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५ मा प्रमुख प्रशासाकीय अधिकृतलाई दर्ता गर्ने अधिकारी तोकिएको
छ ।

५.

सहकारीपन

सहकारी सं स्था दर्ता गर्ने बेला दर्ता गर्ने अधिकारीको जिम्मेवारी भनेको सहकारीपनको सुनिश्चितता हो ।

सहकारीपनको अभावमा —

क) आर्थिक क्रियाकलाप लोकतान्त्रिक ढङ्गले सङ्गठित गर्ने सहकारी विधि स्थापित हुन पाउँदैन,
ख) सहकारी सं स्था टाठाबाठाहरूको स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम बन्दछ।

६.

सङ्घटन

सङ्गठन भन्दा पृथक सदस्यहरू सम्मिलित भएर सं स्था बन्ने क्रमलाई यहाँ सङ्घटन भनिएको छ । व्यक्ति, बसोबास र

नागरीकता हुँदैमा सहकारी सं स्था बन्दैन । सहकारिताका लागि स्वावलम्बन र पारस्परिकता चाहिन्छ । सहकारी सदस्यमाझ
स्वावलम्बनको पारस्परिक अभ्यास कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ भन्ने निर्धारक सं स्थाको गठन विधि नै हो ।सहकारी सं स्थाहरू
सेवा केन्द्र होइनन्, सशक्तीकरण केन्द्र हुन ् ।

जम्मा तीनथरी आर्थिक प्रकृति भएका वर्गले सहकारी सं स्था गठन गर्न सक्ने हुन्छन् । ती हुन—्
क. प्राथमिक उत्पादक,

ख. वास्तविक श्रमिक र
ग.

७.

सर्वसाधारण उपभोक्ता।

साझा बन्धन

सहकारिता उन्नयनको पारस्परिक प्रयास हो । सक्दा दिने पर्दा लिने आपसलाई पारस्परिकता भनिन्छ । पारस्परिकताका

लागि सदस्यहरूमा साझा बन्धन चाहिन्छ । सदस्यहरूले आफूमाझ भेटाइरहने र त्यसका कारण एक–अर्कामा आफन्ती भाव 
रहिरहने कुरो नै साझा बन्धन हो । छिमेकमा बस्ने अनेक मानिसहरू छिमेकीका नाताले एक हुन्छन् । त्यस अर्थमा छिमेक

साझा बन्धन बन्दछ ।सहकारी सं स्थाहरू प्रायशः छिमेककै साझा बन्धनमा खडा हुने गर्दछन् ।त्यसै ले सहकारी सं स्था 
भन्नेबित्तिकै समुदायमा आधारित सङ्गठन सम्झिन्छ । छिमेकीको नाताजस्तै सदस्यहरूलाई गाँस्ने सूत्रहरू हुन—्
क) पेसाको नाता (जस्तैः खेतीपाती वा चियाको खेती, कालिगडी) र

ख) अर्को सङ्गठनको नाता (जस्तैः साहित्यिक समाज वा गजलकारको समाज, मजदुरहरूको सङ्गठन, अपाङ्गता भएका
व्यक्तिहरूको सङ्घ आदि)।

साझा बन्धन अरू रूपमा पनि भेटिन सक्तछ । औद्योगिक ग्राम झैँ कार्यस्थलीय नाता राम्रो उदाहरण हो । मुख्यतया

भने छिमेक, पेसा र अर्को सङ्गठनको नाता हुन ् ।साझा बन्धन सहकारी सङ्गठनको आधार हुन्छ । त्यसो भन्नुको अर्थ साझा

बन्धन हुनासाथै सहकारी स्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने हाेइन । उदाहरणका लागि व्यवसायी सङ्घका सदस्यहरूमा सङ्गठनको
नाताले साझा सहकारी सदस्यहरूलाई आफन्त बनाइराख्ने कामकुरा नै साझा बन्धन हो ।त्यस्तै, कुनै राजनीतिक दलमा साझा
बन्धन भेटियो भनेर दल–विशेषका सदस्यहरूको सहकारी सं स्था खोल्न सकिँदै न ।

८.

सरोकार

सहकारी सं स्थामा सदस्यको सरोकार लगानीमा प्रतिफल प्राप्ति नभएर उत्पादनमूलक, उपभोगजन्य वा स्व–रोजगारीमूलक

सेवा प्राप्ति हो। सं स्थामा सरोकार जति भयो त्यति नै सदस्य सहभागिता हुने भयो । सं स्थाका गतिविधिहरूमा सदस्यहरू
नाममात्रको सरोकार हुँदा सतही रूपमा सहभागी हुन्छन् भने वास्तविक सरोकार हुँदा सघन रूपमा ।
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९.

विषय

सहकारी सं स्था गठन अनि दर्ता गर्दा किसिमको पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ  । सहकारी सं स्थाको मूल वर्गीकरण त

उत्पादक, श्रमिक र उपभोक्ता नै हो । तीन वटा आयाम प्रत्येक अन्तर्गत विषयहरू छु ट्ट्याउन सकिन्छ । जस्तै– उत्पादक

सं स्थाहरूमा दुग्ध कृषक, फलफूल  कृषक, माछापालक कृषकका व्यवसाय–विशेषमा केन्द्रित प्रकारहरू हुन सक्तछन् ।

उपभोक्ता सं स्थाहरूमा पनि बिजुली, स्वास्थ्य सेवालगायतका किसिम छु ट्टिन्छन् । त्यसै गरी औद्योगिक उत्पादन, हस्तकला, श्रम 
करार — श्रमिक सहकारिता पनि विभिन्न विषयमा विकसित हुन सक्छ।बचत तथा ऋणा सेवा वित्तिय सं स्था अन्तगर्त पदर्छ।

उत्पादक, श्रमिक वा उपभोक्ता — एकैथरी सदस्य हुने सं स्थालाई विषयगत भनिन्छ । उदाहरणका लागि सदस्यहरू सबै चिया
खेती गर्ने भए सं स्था चियाको विषयगत हुन्छ र सेवाहरू चियामा केन्द्रित हुन्छन् । विषयगत सहकारी सं स्थाहरू वस्तु–विशेषका
वा कार्य–विशेषका हुन सक्छन्। कृषि सहकारी सं स्था कार्य–विशेषको हो भने कफी सहकारी सं स्था वस्तु–विशेषको ।

समुदायमा तीनैथरी सदस्यहरू हुन सक्छन् । समुदायमा — खास गरी ग्रामीण समुदायमा — खेतीपाती गर्ने, श्रम गर्ने

र उपभोग गर्ने तीनैथरी परिवारहरू सँगै बस्दछन् । समुदायका सबै जना सबैका यावत् आवश्यकताहरू पूरा गर्ने र साझा
आकाङ्क्षाहरू हासिल गर्ने गरी सहकारी ढाँचामा सङ्गठित हुँदा अझ राम्रो भयो । वास्तवमा सहकारी विचारको प्रारम्भ नै

समुदाय बनाउने चिन्तनबाट भएको थियो । तीनैथरी आर्थिक प्रकृति भएका समुदायका व्यक्तिहरूको सङ्गठन विषयगत नभएर
बहुउद्देश्यीय कहलाइन्छ र सदस्यहरूको आर्थिक प्रकृतिअनुसारका उत्पादन, उपभोग र स्व–रोजगारीका कार्यहरूमा केन्द्रित
हुन्छ । यदाकदा बहुउद्देश्यीय सहकारी सं स्थालाई सामुदायिक सहकारी सं स्था पनि भन्ने चलन छ ।

१०.  पूर्व–शिक्षा

वैचारिक रूपमा पूर्ण  तर व्यवहारमा प्रशस्त विचलन दे खिएको आन्दोलन सहकारी पनि हो।सहकारितामा राजनीतिक

तटस्थता हुनपु र्दछ, सहकारी सं स्थाको शेयर किन्नु  भनेको कम्पनीको शेयर किनेजस्तो  होइन र सदस्यहरूले बचत बैङ्क
नसम्झेर सक्रिय  रूपमा सञ्चालकीय जिम्मा  लिने गरी मात्र सहकारी सं स्था दर्ता  गर्नुपर्दछ। अतः दर्ता  गर्ने अधिकारीले
दरखास्तवालाहरूलाई कम्तीमा एक दिनको पूर–्व सहकारी शिक्षा प्रस्तावित सं स्थाकोतर्फ बाट गराउनु उपयुक्त हुन्छ।

११.  विनियम

सहकारी सं स्थाको विनियम  सं स्थापनको विधानमात्र होइन, अपितु सदस्यहरूको आकाङ्क्षाको विज्ञप्ति पनि  हो ।

विनियममा सङ्घटनको प्रयोजन खुल्नुपर्दछ, सेवाहरूको रूपाङ्कन हुनपु र्दछ र सशक्तीकरणका प्रक्रियाहरू स्थापित गरीनुपर्दछ।
विनियममा सहकारी दर्शन भेटिनुपर्दछ । सुशासनका मानकहरू विनियममै मिल्नुपर्दछ । विनियम सहकारी सदस्यहरूको
रचनाको उपज पनि हुनपु र्दछ। सहकारी सं स्थाको विनियम सदस्यहरूको आकाङ्क्षा झल्किने बडापत्र हुनपु र्दछ । प्रस्तावित

प्रावधानहरू सहकारी मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त, प्रचिलत सहकारी कानून र भरतपुर महानगरपालिकाको सहकारी ऐन बमोजिम 
हुनपु र्दछ। विनियमा उल्लेख गर्नुपर्ने िवषयहरूकाे नमूना अनुसूची १३ मा दिइएको छ।

१२.  कार्यविधि

सहकारी सं स्थापन कार्यविधिलाई गठन र दर्ता गरी दुइटा पाटामा हे र्न सकिन्छ । गठनको प्रक्रिया आवेदकहरूले पूरा

गर्नुपर्ने हुन्छ  भने दर्ता  प्रक्रिया दर्ता गर्ने अधिकारीले । त्यस्तै, गठन परिकल्पना, प्रयत्न, परामर्श, परिमार्जन र पूर–्व तयारीको

वस्तुतः अनौपचारिक शृङ्खला हो भने दर्ता प्रारूपको अध्ययन, प्राज्ञिक प्रतिक्रिया, प्रमाणहरूको छानबिन, प्रत्यक्ष परीक्षण र
आवश्यक पत्राचारको वस्तुतः औपचारिक शृङ्खला।

१२.१ गठन कार्यविधि
क. आपसी सरसल्लाह

वैचारिकस्तरमा सं स्थाको उपादे यताको प्रारम्भिक लेखाजोखा नै आपसी सरसल्लाह हो । ‘आपसी' भनेपछि जसका

लागि सं स्था चाहिएको हो उनीहरू बीचको भन्ने त प्रस्टै भयो, उनीहरूभन्दा परका कसै को अथवा उनीहरू मध्येकै
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टाठाबाठामात्रको प्रभावविनाको भन्ने पनि बोध हुन्छ । पहिलो दिनदे खि नै स्वैच्छिक सदस्यताको भावनाबाट काम 
भएमा नै स्वामित्व सुनिश्चित हुने हो ।आपसी सरसल्लाह दुई–चार दिन — अझ दुई–चार महिना नै — चल्न सक्तछ,
जस दौरान भावी सदस्यहरूले घर–घरै , साथी–साथीबीच वा समूह–समूहमा सहकारिता के हो ? किन राम्रो हो ? र
आफूलाई चाहिएको हो, होइन ? भन्ने खालका आधारभूत प्रश्नहरूको उत्तर प्राप्त गर्न सक्दछन।

ख.  पूर्व–परामर्श

आपसी  सरसल्लाहका क्रममा पैदा भएका अनेक जिज्ञासाहरूको समाधानविना सं स्था  गठन गर्नु  बुद्धिमानी 
होइन ।आपसी  सरसल्लाहकै दौरान दर्ता  गर्ने अधिकारीसँग यथाशक्य  पूर–
्व परामर्श  गरे र वास्तविक सहकारी
ु ाञ्छनीय छ ।
अभ्यास एवं सम्भावनाका सम्बन्धमा प्रस्ट हुन व

ग.  पूर्व–सहकारी शिक्षा

दर्ता  गर्ने अधिकारीसँगको परामर्शको उत्तमोत्तम निष्कर्ष माथि  १० मा भनिएजस्तो  पूर–
्व शिक्षाको व्यवस्था  हुन
सक्तछ ।

घ.  प्रथम प्रारम्भिक भेला

प्रस्तावित सं स्था गठन गर्न इच्छु क व्यक्तिहरूको प्रारम्भिक भेला बोलाउनुपर्दछ । भेलामा सं स्थाको किसिमअनुसार

गठन गर्न  कानुनतः चाहिने न्यूनतम् सङ्ख्यामा इच्छु क सबै व्यक्तिहरू अनिवार्य  रूपमा उपस्थित हुनपु र्दछ ।
भेलामा उपस्थित व्यक्तिहरू मध्येवाट भेलाले तोकेको व्यक्तिको सं योजकत्वमा बैठक बसी दे हायको कार्यसूचीमा
विचार–विमर्श गरे र निर्णय लिनुपर्दछ:
घ–१. सं स्था गठन गर्ने,

घ–२. सं स्थाको नाम र ठे गाना राख्ने,
घ–३. उद्देश्य र कार्य तय गर्ने,
घ–४. कार्यक्षेत्र निर्धारण गर्ने,

घ–५. शेयर र प्रवेश शुल्कको रकम तोक्ने,
घ–६. तदर्थ सञ्चालक समिति गठन गर्ने,

घ–७. सं स्थाको विनियम, कार्ययोजना, सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, आर्थिक तथा प्रशासनिक नियमावली र बचत
परिचालन गर्ने सं स्थाको हकमा बचत परिचालन निर्देशिको को मस्यौदा गर्ने,

घ–८. शेयर र प्रवेश शुल्कबापत उठे को रकम जिम्मा दिने,
घ–९. स्व–घोषणा गर्ने,

घ–१०. दर्ता गर्ने अधिकारीसँग पूर–
्व परामर्श लिने,
घ–११. पूर–
्व सहकारी कक्षा चलाउने र
घ–१२. विविध ।

पहिलो प्रारम्भिक भेलाका निर्णयहरूको नमूना अनुसूची ९ बाट लिन सकिन्छ ।

ङ) दोस्रो प्रारम्भिक भेला

अघिल्लो प्रारम्भिक भेलाले सुम्पेको जिम्मेवारीअनुसार विभिन्न समितिहरूले कार्य  सम्पन्न गरे पछि  त्यस बीचमा
इच्छु क अन्य व्यक्तिहरू समेतलाई दोस्रो प्रारम्भिक भेलामा डाकी सं स्थाको किसिमअनुसार गठन गर्न कानुनतः
चाहिने न्यूनतम्  सङ्ख्या पुगेको उपस्थितिमा दे हायको कार्यसूचीमा छलफल चलाएर निर्णय गर्नुपर्दछ:
ङ-१. मस्यौदा विनियम पारित गर्ने,

ङ-२. कार्ययोजना एवं सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनको प्रारूप स्वीकृत गर्ने,
ङ-३. सं स्था दर्ता गर्न अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने,

ङ-४. सं स्था दर्तापश्चात् शेयर र सदस्य प्रवेश शुल्कबापत उठे को रकम बैङ्कमा खाता खोली जम्मा गर्ने तथा
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खाता सञ्चालन गर्ने,

ङ-५. स्व–घोषणा–पत्रमा सहीछाप गर्ने,

ङ-६. आर्थिक तथा प्रशासनिक नियमावली एवं बचत परिचालन गर्ने सं स्थाको हकमा बचत परिचालन कार्यविधि 
गर्ने र

ङ-७. विविध ।

ु ी १० को नमूना हे र्न सकिन्छ ।
दोस्रो भेलाका निर्णय लेख्दा अनुसच

च.  ससं ्था दर्ताको दरखास्त

माथि उल्लेख भएअनुसारको प्रक्रिया पूरा गरीसकेपछि अनुसूची १४ मा उल्लिखित सम्पूर्ण कागजातहरू सं लग्न 
राखेर दर्ता गर्ने अधिकारी समक्ष दरखास्त दिनुपर्दछ ।

१२.२  दर्ता कार्यविधि
क.  प्रारम्भिक छानबिन

दर्ता  गर्ने अधिकारीले सहकारी सं स्था दर्ताका लागि  परे को दरखास्तमा प्रारम्भिक छानबिन गराउनुपर्ने हुन्छ।

प्रारम्भिक रूपमा आवश्यक कागतपत्रहरू पुगे, नपुगेको हे री आवेदकहरूलाई नपुग कागतपत्रहरू पुर्याउन लगाउनु
पर्दछ।

ख.  विस्तृत छानबिन

दरखास्त दर्ता भएपछि सं स्थाको विनियमका व्यवस्थाहरूका साथै तथ्यहरूको जाँचबुझ विस्तृत छानबिनका दौरान

गरीन्छ। सं स्थाको रचना विनियमबाट हुने हुनाले प्रत्येक बन्दोबस्त  सहकारिताको सिद्धान्त, कानुन र वित्तीय 
अनुशासनका सर्वस्वीकार्य मानदण्डबमोजिम भए, नभएको ध्यानयोग्य छ ।

ग.  स्थलगत परीक्षण

ँ रम्भिक छानबिनकै क्रममा पनि सहकारी विधिव्यवहार अनुसार कार्य 
विस्तृत छानबिनको क्रममा र कहिलेकाही प्रा
हुने हो अथवा पेस भएका कागतपत्रहरू तथ्यपूर्ण हुन ् भन्ने एकिन गर्न स्थलगत परीक्षण आवश्यक हुनसक्छ।

घ.  विशेषीकृत परामर्श

सं स्थाको उद्देश्य वा कार्यहरूको कुनै कुरामा द्विविधा उत्पन्न भएको खण्डमा दर्ता  गर्ने अधिकारीले सम्बन्धित

निकायको परामर्श  लिन सक्तछन् । कतिपय  अवस्थामा निकायगत सहमति  नै चाहिन्छ।उदाहरणका लागि 
सुरक्षाकर्मी श्रमिकहरूको सहकारी सं स्था दर्ता  गर्ने सिलसिलामा गृह मन्त्रालयको सहमति  लिनुपर्दछ।त्यस्तै,

सहकारिताका सिद्धान्त, मूल्य, मान्यताको विषयमा सङ्घीय सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रजस्तो प्राज्ञिक सं स्थाको परामर्श 
लिन सकिन्छ ।

ङ.  दर्ता

सं स्था दर्ता गर्दा दर्ता गर्ने अधिकारीले निर्णय गरी दर्ता कितावमा चढाएर प्रमाणित गर्नुका साथै विनियमसमेत प्रमाणित
गरे र निर्धारित ढाँचामा दर्ताको प्रमाण–पत्र दिनुपर्ने हुन्छ | दर्ता नम्बर दे हायबमोजिम कायम गर्नु वाञ्छनीय छ:
क)

सहकारी प्रशिक्षण तथा डिभिजन कार्यालयबाट अभिलेख हस्तान्तरण भई आएका साबिकका सं स्थाहरूको

ख)

भरतपुर महानगरपालिकाबाट दर्ता हुने सं स्थाको नम्बर एकदे खि सिलसिलेबार दिने,

घ)

जुनसुकै किसिमको सं स्था भए तापनि दर्ता नम्बर एकैनास गर्ने र

ग)

ङ)

दर्ता नम्बर यथावतै राख्ने,

वर्ष फेरिँदा पनि दर्ता नम्बरको क्रम नटु टाउने,

दर्ता नम्बरमा नै किसिम, वर्ष वा अन्य कुराको सङ्केत भरसक नराख्ने ।

दर्ता प्रमाण–पत्रमा सं स्थाको विषयगत वर्गीकरण जनाउन सकिन्छ । महिलामात्रको सं स्थाको हकमा भने 'महिला'

समेत लेखिदिनु राम्रो  हुन्छ  (जस्तै–महिला कफी, महिला हस्तकला वा महिला बहुउद्देश्यीय) । दर्ता  प्रमाण–पत्र दुई



dxfgu/ ;xsf/L ultljwL

प्रति बनाएर एक प्रति अभिलेखमा राख्नुपर्दछ । त्यसै गरी विनियम, कार्ययोजना, सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनलगायतका
कागतपत्रहरू पनि एक प्रति दरखास्तवालाहरूलाई दिएर एक प्रति कार्यालयको अभिलेखमा राख्नुपर्दछ ।

१२.३.  ससं ्था दर्ता गर्ने आधार:
गरीनेछः

सहकारी सं स्था दर्ता  सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस सहित निम्न  आधारमा

१२.३.१  बसोवासको आधारः 

ु रुपमा आवेदन गर्ने अलग अलग परिवारका सहकारी ऐनले तोकेको
बसोबासको आधारमा सं स्था दर्ता गर्न सं यक्त 
सं ख्यामा प्राकृतिक व्यक्तिहरुको निम्नानुसारका कागजातहरु पेश गर्नु पर्नेछ:
१) नेपाली नागरीकताको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी ।

२) हालसालै  खिचिएको पासपोर्ट साइजको एक एक प्रति फोटो ।

३) कार्यक्षेत्रभित्र बसोवास गरे को तर प्रस्तावित सं स्थाको कार्यक्षेत्र बाहिरको नागरीकता भएको आवेदकहरुको
हकमा नेपाली नागरीकताको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपिको साथमा कार्य क्षेत्रभित्र बसोवास गरे को
व्यहोरा प्रमाणित हुने देहायको मध्ये कुनै एक प्रमाणको प्रमाणित प्रतिलिपि ।
क) परिवार सहितको बसाई सराई गरी आएको भए सोको प्रमाण पत्र ।

ख) वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा बसाई सर्नु परे को भए विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र र नाता प्रमाणित ।

ग) घर भएको प्रमाणित गर्न जग्गाधनी पुर्जाको प्रतिलिपि र घर नक्सा इजाजतको प्रतिलिपि वा हालसालै
विद्युत महसुल तिरे को बिल र तिरो तिरे को रसिद ।

घ) विगत दुई वर्ष दे खि  सम्बन्धित कार्य क्षेत्रमा व्यवसाय गरी बसेको प्रमाणित हुने नविकरण सहितको
व्यवसाय इजाजत प्रमाणपत्र र कर तिरे को प्रमाण पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपिहरु ।

ङ) कर्मचारीको हकमा स्थायी नियुक्ति पत्र, हाल कार्यरत कार्यालय वा निकाय खुल्ने प्रमाण र सम्बन्धित

कार्य क्षेत्रमा बसोबास गरे को व्यहोरा प्रमाणित हुने वडा कार्यालयले गरे को बढीमा १ महिना भित्रको
सिफारिस।

च) आमा बाबु श्रीमान् श्रीमती र छोरा छोरी बाहे क अन्यको हकमा एकाघर सगोलमा रहे को नाता समेत
खुल्ने स्थानीय निकायको सिफारिस ।

४) बसोबासका आधारमा सं स्था दर्ताको लागि आवेदन गर्ने व्यक्तिहरु मध्ये कम्तिमा ८० प्रतिशत आबेदकहरुको

स्थायी बसोबास प्रस्तावित सं स्थाको कार्यक्षेत्र भित्र हुन ु पर्नेछ । यो अनुपात सं स्थाले सधै कायम राख्नु पर्नेछ ।

१२.३.२ पेशा र पेशागत सँगठनको आधार:

(१) सहकारी ऐनले तोकेको सं ख्यामा एउटै पेशा वा पेशागत सँगठनका व्यक्तिहरु मिलि प्रारम्भिक सहकारी

सं स्था दर्ता  गर्न  सक्नेछन् । यस आधारमा सं स्था दर्ता  गर्नका लागि  पेशा वा पेशागत सँगठन खुल्ने 
प्रमाणहरु समेत पेश गर्नु  पर्नेछ । यस्ता  सं स्थाको कार्य क्षेत्र सदस्यहरुको प्रकृति  अनुसार सम्बन्धित

निकायको परिसर वा आवेदक सदस्यहरुको ठे गानाका आधारमा बढीमा महानगरका सबै वडा सम्म कायम 
गर्न सकिनेछ ।

२) कानून बमोजिम  गठित एउटा पेशागत सँगठन अन्तर्गत एक भन्दा  बढी सं स्थाको दर्ता  गरीने छै न ।

सम्बन्धित पेशागत सँगठनको आधिकारिक सहमतिमा मात्र पेशागत सँगठनको आधारमा सं स्था दर्ता गर्न 
सकिनेछ ।

१२.३.३ ससं ्थागत आधार:

सरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरु, नेपाल सरकारको पूर्ण, अर्ध वा आंशिक स्वामित्व भएका सरकारी

सं स्थान वा प्राधिकरणका कर्मचारीहरु, सार्वजनिक, सहकारी र निजी  कलकारखानामा कार्यरत मजदूरहरु,
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शैक्षिक सं स्थामा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरु, अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरु मात्र सदस्य हुन सक्ने 
आधारमा निर्दिष्ट कार्यालयको परिसर भित्र मात्र कार्यक्षेत्र रहने गरी आफ्ना सदस्यहरु माझ बचत तथा ऋणको
कारोवार, सदस्यहरुको सामूहिक हित प्रवर्द्धनका लागि  सामाजिक कामहरु र सांस्कृतिक क्रियाकलापहरु
सञ्चालनगर्ने उद्देश्य राखी सहकारी सं स्था दर्ता गर्न सकिनेछ ।

यस आधारमा दर्ता हुने सहकारी सं स्थाका आवेदक सदस्यले आवेदन गर्दा दरखास्तका साथ दे हायका विवरण
पेश गर्नु पर्नेछः

१. नेपाली नागरीकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।

२. हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो १।१ प्रति ।

३. सम्वन्धित निकायको सदस्यता वा नियुक्तिको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि ।
४. सम्बन्धित निकायको स्वीकृति ।

१२.४  ससं ्थाको नाम
१)
२)
३)

४)
५)

सं स्थाको नाममा “बैंक”, “फाइनान्स”, “इन्भेष्टमेण्ट”, “डेभलपमेण्ट” तथा “वित्तीय सं स्था” वा “कम्पनी” जनाउने

शव्दहरु प्रयोग गर्न पाइने छै न ।

सं स्था दर्ता गर्दा एक जिल्लाभित्र एउटा नामको एक मात्र सं स्था दर्ता गर्न सकिनेछ । जिल्ला फरक परे पनि 

जोडिएको नगर वा गाँउमा रहे को कुनै पुरानो सं स्थासँग मिल्दो नाममा सं स्था दर्ता गरीने छै न ।

सं स्थाको प्रस्तावित नामका लागि निवेदन सहित अग्रिम स्वीकृति लिनु पर्नेछ । स्वीकृति लिएको १० दिन भित्रमा

प्रस्तावित नामको सं स्था दर्ताका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा निवेदन पेश गरी सक्नुपर्नेछ । तोकिए बमोजिमको
समय नाघेपछि सो नाम अरुले प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।

कुनै निकाय वा समूह वा व्यक्तिबाट प्रवर्द्धित भनी उल्लेख गरीएको सं स्था दर्ता गरीने छै न । यस्तो शब्दको

प्रयोग सं स्था सञ्चालन कुनै पनि चरणमा प्रयोगमा ल्याउन पाइने छै न ।

तोकिएको भौगोलिक कार्यक्षेत्र भन्दा व्यापक कार्य क्षेत्र जनाउने नाम राखी सं स्था दर्ता गरीने छै न ।

६)

सं चालनमा रहेका अन्य सं स्थाहरुको नामको अगाडि वा पछाडि उपसर्ग वा प्रत्यय वा अन्य शव्द जोडी सं स्था दर्ता 

७)

सं स्थाको नाम दे वनागरी लिपीमा हुन ु पर्नेछ । अनुवाद गरी अंग्ज
रे ी र नेपालीमा फरक नाम उल्लेख गर्न पाइने

गरीने छै न ।

छै न । प्रस्तावित सं स्थाको नाम  अर्थ  खुल्ने  गरी कम्तिमा दुइ अक्षरको हुन ु पर्नेछ । नामका लागि  सं क्षिप्त 
अक्षरको प्रयोग गर्न सकिने छै न । सं स्थाको नाममा सहकारी र लिमिटे ड शब्दको प्रयोग अनिवार्य हुनेछ ।

१३.  पुनर्गठन

स्थापित सं स्थाको कार्यकारण, कार्यक्षेत्र र कार्यसञ्चालनको ढङ्गमा तात्विक फरक परे पुनर्गठन हुन्छ  । पुनर्गठन सहकारी

प्रयासको बढवाका लागि  साङ्गठनिक समायोजनको प्रक्रिया पनि  हो। पुनःरचनाको प्रस्तावले दर्ता  गर्ने अधिकारीका लागि 
नियामक मानदण्डहरू कायम गराउने मौका पनि प्रदान गर्दछ।

सहकारी सं स्थाको पुनर्गठनका दे हायका पाँचोटा मुख्य भेद पहिल्याउन सकिन्छ:
क. स्थानीयकरण
ख. रूपान्तरण
ग.

एकीकरण

ङ.

पुनःसं रचना ।

घ.



विस्तारण
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१३. क.  स्थानीयकरण

कार्यक्षेत्रको व्यापक फैलोट भएको सं स्थाको सदस्यता वा सेवा सञ्चालन नभएको वा नगन्ने मात्रामा भएको कार्यक्षेत्र

झिकेर समुदायमा आधारित एवं सदस्य  केन्द्रित रूपमा सहकारी गतिविधि  सघन तुल्याउने प्रक्रिया नै स्थानीयकरण

हो।सञ्चालकहरूको तहबहमा जोखिमावस्थामा चलिरहे को सं स्थालाई दे हायबमोजिम स्थानीयकरण गरी सुव्यवस्थित तुल्याउने
गुञ्जायस हुन्छ ।

१) सदस्य वा कारोबार सञ्चालन नभएका वडाहरू कार्यक्षेत्रमा नराख्ने गरी विनियमको सम्बन्धित दफा सं शोधन गरे र,

२) उल्लेखनीय मात्रामा सदस्य वा कारोबार सञ्चालन भएका वडाहरूमा कार्यक्षेत्र सीमित गरी कानूनले तोकेको मात्रामा

सदस्य वा कारोबार सञ्चालन नभएका वडाहरूलाई कार्यक्षेत्रबाट झिक्ने गरी विनियमको सम्बन्धित दफा सं शोधनका
साथै त्यसरी कार्यक्षेत्रबाहिर पर्ने सदस्यहरूको शेयर तथा बचतको रकम फिर्ता दिने व्यवस्था मिलाएर र

१३. ख. रूपान्तरण

रूपान्तरण वस्तुतः सं स्थाको विषय परिवर्तन हो । खास गरी ग्रामीण क्षेत्रका बचत तथा ऋणका विषयगत सं स्थाहरू

बहुउद्देश्यीय सं स्थामा परिवर्तित हुन चाहिरहे का दे खिन्छन् । त्यसको उल्टो वा अन्यथा पनि विषयान्तरका प्रस्ताव आउन
सक्तछन् ।

अवस्था एक: बचत परिचालन नगर्ने ससं ्थाबाट नगर्ने नै ससं ्थामा

साधारणतया सदस्यहरूको बचत परिचालन नगर्ने सं स्थाको रूपान्तरणमा नियामक सरोकार खासै हुँदैन।उदाहरणका लागि 
सदस्यहरूको बचत सङ्कलन नगर्ने वडाको दुग्ध उत्पादक सं स्था वडाकै कृषि सं स्थामा परिवर्तित हुन चाहे  विनियम सं शोधनको

प्रक्रिया पूरा गरे भइहाल्दछ । दर्ता गर्ने अधिकारीको जिम्मेवारी नै यस्तो हुन्छ कि सुधारको प्रत्येक मौका छोप्नुपर्ने हुन्छ ।

अवस्था दुई: बचत तथा ऋणको विषयगत ससं ्थाबाट बहुउद्देश्यीय ससं ्थामा

बचत परिचालन गर्ने सं स्थाको हकमा भने वित्तीय अनुशासनका मानदण्डहरू कायम राख्नुपर्ने हुन्छ । भरतपुर महानगरपालिकाको

कुनै वडामा सञ्चालित बचत तथा ऋण सं स्थाले बहुउद्देश्यीय  सं स्थामा रूपान्तरित हुन चाहे को अवस्थामा दे हायका सर्त–
बन्देजहरू पुरा गर्नुपर्दछ ।

ख–१. बचत तथा ऋण सं स्थाकै रूपमा पनि पछिल्लो वर्ष सञ्चालन घाटा वा सञ्चालनमा समस्या परे को नहुनपु र्ने,

ख–२. सं स्थाले नियमित बचत (अर्थात् महिनावारी प्रतिसदस्य रु. १।– दे खि  १,०००।– सम्म) मात्र सङ्कलन गरे को
हुनपु र्ने,

ख–३. नियमित बचतबाहे क दै निक वा चाहे का बेला अनिर्धारित रकम सङ्कलन गरे को वा आवधिक बचत स्वीकार गरे को भए
त्यस्तो बचतको रकम सदस्यहरूलाई फिर्ता दिएर दायित्व फरफारक गरीसकेको हुनपु र्ने,

ख–४. बहुउद्देश्यीय सं स्थाको रूपमा विनियम स्वीकृत भएको तीन वर्षभित्र सं स्थाको बचत दायित्वको रकम र सदस्यतर्फी

वार्षिक खरिद वा विक्री कारोबारको रकमसमेत गरी हुने जम्मा कारोबारमा बचत दायित्वको अनुपात ३० प्रतिशतभन्दा 
तल झार्नुपर्ने,

ख–५. खण्ड ख–४ बमोजिम हुने गरी बचत परिचालन सेवा सीमाङ्कनका साथसाथै व्यावसायिक सेवा विस्तारको कार्ययोजना
एवं विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनसमेत पेस गर्नुपर्ने,

ख–६. बचत तथा ऋण सेवाका उपभोक्ताका साथै वडाका दै निक आवश्यकताका वस्तु उपभोक्ता, प्राथमिक उत्पादक र
वास्तविक श्रमिकहरू समेतलाई सदस्यता खुला गर्नुपर्ने तर महिलामात्रको सं स्था भए ती वर्गका पनि महिलामात्रमा
सदस्यता सीमित राख्न सकिने,

ख–७. माथि खण्ड ख–४ मा उल्लिखित सर्त विनियम सं शोधन भएको ३ वर्षभित्र तथा अन्य सबै सर्तहरू पूर–
्व स्वीकृति 
पाएको १ वर्षभित्र पूरा गर्ने गरी बचत तथा ऋणको विषयगत सं स्थाबाट बहुउद्देश्यीय सं स्थाको रूपमा पुनर्गठनका
लागि  साधारण सभाको दुई–तिहाइ बहुमतको निर्णयसहित स्वीकृति  लिन दर्ता  गर्ने अधिकारी समक्ष निवेदन
दिनुपर्ने ।
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ख–८. बमोजिम निवेदन प्राप्त भएपछि दर्ता गर्ने अधिकारीले वास्तविकताको जाँच गरे र पुनर्गठनका लागि स्वीकृति दिनुका
साथै विनियम सं शोधन प्रस्ताव भइआएको खण्डमा सं शोधित विनियम स्वीकृत गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ ।

अवस्था तीन: बहुउद्देश्यीय ससं ्थाबाट बचत तथा ऋणको विषयगत ससं ्थामा

बहुउद्देश्यीय सं स्थालाई बचत तथा ऋणको विषयगत सं स्थामा पुनर्गठन गर्ने हो भने देहायका सर्त–बन्देजहरू पूरा गर्नुपर्ने
हुन्छ:

ख–१. बहुउद्देश्यीय सं स्थाकै रूपमा पनि पछिल्लो वर्ष सञ्चालन घाटा वा सञ्चालनमा समस्या परे को नहुनपु र्ने,

ख–२. सं स्थाले आफ्नो स्वामित्वमा कृषि फाराम, सङ्कलन केन्द्र, विक्री कक्ष, प्रशोधन सं यन्त्र, कार्यशाला, उपभोक्ता भन्डार,
आपसी सुरक्षणलगायत बचत परिचालनबाहे कका जुनसुकै व्यवसाय चलाएको भए बन्द गर्नुपर्ने,

ख–३. खण्ड ख–२ मा उल्लेख गरीएबमोजिम बन्द भएका व्यवसायतर्फ को सम्पूर्ण दायित्व फरफारक गरी सम्पत्ति नगदमा
परिणत गरीएको हुनपु र्ने,

ख–४. बचत तथा ऋण सं स्थामा परिणत भएको ३ वर्षभित्र सं रक्षण, सं रचना, सम्पत्ति, लागत, तरलतासमेतको वित्तीय 
अनुशासनका स्थापित मानदण्ड पूरा गर्नुपर्ने,

ख–५. सं स्थामा बचत नगर्ने उत्पादक, श्रमिक वा बचत–ऋण सेवाबाहे कका उपभोक्ताहरूको सदस्यता कायम राख्न नहुने,

ख–६. सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण कानुनअन्तर्गत नियामक निकायबाट जारी भएको निर्देशनका थप व्यवस्थाहरू पूर्णतया
पालना गर्नुपर्ने,

ँ ी कोष र जम्मा बचत दायित्वको अनुपात १:१५ सम्म हुन सक्ने र
ख–७. प्राथमिक पुज

ख–८. माथि खण्ड ख–४ मा उल्लिखित सर्त विनियम सं शोधन भएको ३ वर्षभित्र र अन्य सबै सर्तहरू पूर–
्व स्वीकृति पाएको
१ वर्षभित्र पूरा गर्ने गरी माथि अवस्था दुईका हकमा भनिएबमोजिम स्वीकृतिका लागि निवेदन दिनुपर्ने ।

अवस्था चार: नियमित बचत परिचालन गर्ने उत्पादक वा श्रमिक ससं ्थाबाट नियमित नै बचत परिचालन गर्ने वित्तिय  ससं ्थामा

मासिक नियमित रूपमा सीमित मात्रामा बचत परिचालन गरीरहे को वा दै निक रूपमा अनिर्धारित खालको बचत परिचालन
गरीरहे को उत्पादक वा श्रमिक सं स्थालाई नियमित बचत नै परिचालन गर्ने गरी वित्तिय सं स्थामा परिणत गर्दा विनियममा
जो–चाहिने थपघटसमेत गरे र नियमित सं शोधनको प्रक्रिया अपनाए पुग्ने हुन्छ ।

अवस्था पाँच: नियमित वा अन्य प्रकारले बचत परिचालन गर्ने उत्पादक, श्रमिक वा बहुउद्देश्यीय ससं ्थाबाट वित्तिय बाहेकको अन्य 
ससं ्थामा
वित्तिय बाहे कको कुनै पनि प्रकारको सं स्थाले बचत तथा ऋणाकाे मूख्य काराेबार गर्न नसक्ने भएकाले रूपान्तरणको प्रक्रिया
प्रारम्भ गर्नुपूर ्व नै  बचत तथा ऋणा मूख्य काराेबार नहुने गरी बचततर्फ को दायित्व फछ्यौट गरीसकेको हुनपु र्दछ ।

व्यवहारमा प्रायशः माथि  उल्लिखित पाँचवटै अवस्था  परे का हुन्छन् । फरक अवस्था  पर्दा  पनि  खास गरी बचत

परिचालन गरीरहे को वा गर्ने हो, होइन र मासिक रूपमा सीमित मात्रामा बचत परिचालन गरीरहे को वा गर्ने हो वा दै निक

रूपमा अनिर्धारित खालको बचत परिचालन गरीरहे को वा गर्ने हो ? भन्ने विचार गरे र पाँचमध्ये जुन अवस्था मिल्दोजुल्दो हुन्छ 
त्यसै बमोजिम गर्न सकिन्छ |

१३. ग.  सहकारी ससं ्था एकीकरण

१३.ग.१. ससं ्थाको एकीकरण व्यवस्थाको उद्देश्य:

क) सबल र सक्षम सं स्थाको निर्माण गर्न,

ँ ी भौतिक तथा मानवीय सं साधन द्वारा सक्षम र आत्मनिर्भर बनाउन,
ख) सं स्थालाई पूज
ग) सं स्थाको दिगो विकास र स्थायित्व प्रदान गर्न,

घ) सदस्यहरूलाई प्रदान गर्ने सेवामा गुणात्मकता तथा परिमाणत्मकतामा बृद्धि गर्न,
ङ) एक व्यक्ति एक सहकारी सदस्यतालाई जोड दिन,

च) सञ्चालन खर्चमा कटौती गरी उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढाउन,
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छ) सं स्थालाई आधुनिक प्रविधिबाट सम्पन्न बनाई व्यवसायीकरण गर्न,
ज) सहकारी क्षेत्रमा दे खिएका विकृतिहरूमा सुधार गर्न,

१३.ग.२. एकीकरण गर्न सकिने सहकारी ससं ्थाहरुः निम्न सं स्थाहरुलाई
क) कार्य क्षेत्र एक अर्कासँग खप्टिएको वा जोडिएको हुनपु र्ने,

एकीकरण गर्न सकिनेछ ।  

ख) एकै बिषय वा प्रकृतिका सं स्था हुनपु र्ने वा फरक बिषय वा प्रकृतिका भए तापनि मूलतः एकै बिषयमा
प्रतिस्पर्धा भएको हुन ु पर्ने |  

ग) एकीकरण पश्चात सदस्यको प्रत्यक्ष सहभागिता एवं लोकतान्त्रिक नियन्त्रण कायम रहनुपर्ने िवषयमा
सं स्थाहरू प्रतिबद्ध हुनपु र्ने।

१३.ग.३. एकीकरणको व्यवस्थापनः

एकीकरणको व्यवस्थापन निम्नानुसार गर्नु पर्दछः

क) एकीकरण गरीने सं स्थाहरूको आवश्यकता पहिचान गर्ने,

ख) एकीकृत हुने सं स्थाहरूका शेयर सदस्य तथा सञ्चालक समिति, लेखासमिति र अन्य उप समितिका सबै

सदस्य वा पदाधिकारी अथवा आवश्यकता अनुसारको उपस्थितिमा एकीकरण सम्बन्धी अन्तरक्रिया
छलफल कार्यक्रमको सञ्चालन गरी सहमति जुटाउने,

ग) उपयुक्त अन्तरक्रिया छलफल पश्चात एकीकृत हुन चाहने सं स्थाहरूको सञ्चालक समितिको बैठकबाट
ु कार्यदल निर्माण गर्ने,
एकीकरणको निमित्त शर्त र कार्यविधि तयार पार्न सं यक्त 

घ) कार्यदलले शर्त तथा कार्यविधिमा गहन वहस र छलफल पश्चात अनुसूची–१५ बमोजिमको शर्त तथा
कार्यविधि तयार पारी एकीकृत हुन चाहने सं स्थाहरूमा प्रस्तुत गर्ने,

ङ) कार्यदलले प्रस्तुत गरे को शर्त र कार्यविधिलाई एकीकृत हुन चाहने सं स्थाहरूको सञ्चालक समितिको
बैठकबाट साधारण सभामा लै जाने गरी अन्तिम रुप दिने,

च) एकीकरण गर्ने सं स्थाहरूको शर्त  तथा कार्यविधि  सञ्चालक समितिले पारित गरे पछि  सम्बन्धित

सं स्थाहरूको नियमित साधारण सभाको समय भए त्यसै मा सो नभए विशेष  साधारण सभा डाक्ने र
शर्त तथा कार्यविधि प्रस्तुत गर्ने ।

छ) एकीकरणमा सं लग्न  हुने सं स्थाहरुले सहकारी तथा रोजगार प्रवर्द्धन शाखा र छाता सं घ सँग
आवश्यक राय, सुझाव र सहमति प्राप्त गर्ने ।

१३.ग.४. पूर्व  स्वीकृति लिनु  पर्नेः

(१) दफा १३.ग.२ बमोजिम योग्य दुई वा दुई भन्दा  बढी सं स्थाले एक

आपसमा एकीकरण हुन चाहे मा एकीकरण कार्यको समय सीमा र तोकिएको प्रस्तावित कार्ययोजना सहित
आ–आफ्नो  सञ्चालक समितिबाट प्रस्ताव  पारित गरी सो सम्बन्धी  कार्य  गर्न  भरतपुर महानगरपािलका,
सहकारी तथा रोजगार प्रवर्द्धन शाखामा निवेदन दिनु पर्नेछ ।  

२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भए पछि शाखाले माग बमोजिम सं स्थाहरु एकीकरण गर्न योग्य 
दे खिए एकीकरणको कार्य अगाडि वढाउन स्वीकृति दिनु पर्नेछ । तर पूर ्व स्वीकृति नलिएको भए

तापनि सं स्थालाई एकीकरण गर्ने गरी स्वीकृति दिन यस उपदफाले वाधा पुर्याएको मानिने छै न ।  

१३.ग.५. सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्याङ्कन सम्बन्धी व्यवस्थाः

१) पूर ्व स्वीकृति  लिएपछि  एकीकरण हुन

चाहने सं स्थाले आ–आफ्नो सम्पत्ति र दायित्व तथा कारोवारको पछिल्लो मूल्याङ्कन गराउनु पर्ने अवस्था 
भए मुल्यांकनकर्ता नियुक्ति गरी सम्पत्ति र दायित्वको मुल्यांकन गराउनु पर्नेछ ।

२) मूल्यांकनकर्ताले पेश गर्ने प्रतिवेदनमा सं घ÷सं स्थाको दे हाय बमोजिमका विषयहरुमा किटानीका साथ
राय पेश गर्नु पर्ने छ र एकीकरण कार्यबाट उक्त विषयमा पर्ने प्रभावको विस्तृत विश्लेषण समेत गरे को
हुनपु र्नेछः–
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क) कर्जा वर्गीकरण,

ख) कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको पर्याप्तता,

ग) प्रचलित कानून तथा नियमनको पालना स्थिति,
घ) तरलता विवरण,

ङ) जनशक्ति व्यवस्थापन र

च) अन्य आवश्यक विषयहरु।

१३.ग.६. एकीकरणमा राख्नु पर्ने शर्त र कार्यविधिका विषयहरूः
पर्छ ।  

एकीकरणमा निम्न शर्त तथा कार्यविधिहरु राख्नु 

ँ एकीकरण गर्ने हो सो उल्लेख गर्ने ।
क) कुन कुन सं स्थासग

ख) एकीकृत सं स्थाको नाम एकीकृत हुने सं स्थाहरु मध्ये कुन सं स्थाको नाम राख्ने हो वा नयाँ नाम के
राख्ने हो सो को उल्लेख गर्ने र सं स्थाको कार्यालय कहाँ रहने हो ठे गाना समेत उल्लेख गर्ने ।

ग) एकीकृत सं स्थाको कार्य क्षेत्र कति रहने हो सो एकिन गर्ने ।

घ) कुन सं स्थाको विनियम स्वीकार गर्ने हो वा नयाँ विनियम  तर्जुंमा गर्ने वा कुनै विनियममा सं शोधन
गर्ने हो उल्लेख गर्ने ।

ँ को रकम, विनियममा व्यवस्था भए बमोजिमका कोषमा रहेको रकमहरु एकीकृत सं स्थामा
ङ) शेयर पूजि

ँ को रकम र
के कसरी समावेश गर्ने र उपयोग गर्ने तरिका (जस्तैः एकीकृत हुने सं स्थाहरुको शेयर पूजि
सं स्थाको विभिन्न कोषमा रहेको रकम तथा सदस्य सं ख्या सामान्यतया असमान हुन्छन् ।)

च) सं स्थाको सम्पत्ति एकीकृत सं स्थामा के कसरी प्रयोग गर्ने र दायित्वहरु के कसरी भ ुक्तानी गर्ने सो
सम्बन्धी विषय।

छ) अन्य आवश्यक विषय ।  

१३.ग.७. एकीकरणको साधारण सभामा प्रस्तुत गरीने विषयहरूः
सभामा निम्न विषयहरु पेश गर्नु पर्नेछः

सं स्था  एकीकरण कार्यको लागि  साधारण

क) अनुसूची –१५ बमोजिमको ढाँचामा प्रस्तुत गरीएको शर्त तथा कार्यविधि सम्बन्धी विवरण,  
ख) एकीकृत हुने अघिल्लो दिन सम्मको वासलात,  
ग) आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन,

घ) साधारणसभाबाट एकीकरणको स्वीकृति लिने कार्यका लागि अधिकार प्रत्यायोजन गरी प्रतिनिधि तोक्ने 
कार्य,  

ङ) एकीकरण पछि  कुनै विवाद  भए विवाद  समाधान गर्न  एकीकृत हुन आउने सं स्थाबाट वढीमा ५
जनाको विवाद समाधान समिति गठन गर्ने,  

च) एकीकृत सं स्थाहरूको सम्पति (स्थायी भए) नियमानुसार नामसारी सम्बन्धी विषय,

छ) सं स्थाहरुको ऋण लगानी, ऋण असुली र भ ुक्तानी, बचत तथा ऋणको व्याजदर, सदस्यताको क्रम 
सं ख्या, शेयर प्रमाण पत्र लिने दिने, कर्मचारी व्यवस्थापन, कारोवार स्थगन जस्ता विषयहरूमा कुनै
छु ट्टै व्यवस्था गर्नु पर्ने भए सो समेत निर्णय गर्ने ।

१३.ग.८. सम्झौता सम्बन्धी व्यवस्थाः कार्यालयबाट प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्वीकृत प्राप्त गरे का सं स्थाले देहायका
कुराहरु खुल्ने गरी एक आपसमा सम्झौता सम्पन्न गर्नु पर्नेछः

क) एकीकरण हुने सं स्थाको नाम, ठे गाना, कार्यक्षेत्र, एकीकरण भए पछि रहने नाम, ठे गाना, र कार्यक्षेत्र,
ख) सदस्यहरुको हक हित सं रक्षण गर्ने व्यवस्था,

ग) सं स्थाको सम्पत्तिको मूल्याङ्कन, सम्पत्ति÷दायित्वको मिलान पद्धति,
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घ) एकीकरण गर्न लाग्ने अनुमानित समयावधि,

ङ) सं स्थाको विनियमावली, कार्य  सञ्चालनसम्बन्धी नियमावलीहरु, वचत तथा ऋण नीति÷निर्देशिका
सं स्थाको रुपमा परिणत हुने वा एकीकरण हुने सं स्थाको नाम,

ँ ी सं रचना तथा स्वामित्व सं रचना,
च) एकीकरण भएपछिको पूज

ज) एकीकरण भएपछिको सं घ÷सं स्थामा आवश्यक कर्मचारी मात्र रहने गरी कर्मचारी कटौती योजना
तथा जनशक्ति व्यवस्थापन योजना तथा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था,

झ) प्रचलित सहकारी कानूनको पालनाको लागि पूरा गर्नुपर्ने विषय र स्वीकृति प्रक्रिया,

ञ) सं स्थागत पुनर्संरचना, एक आपसमा सदस्यता सेवा केन्द्रहरुको मिलान तथा सञ्चालन व्यवस्था,
ट) अन्य प्रचलित कानून र सो को पालना भएको घोषणा,
ठ) कार्यालयले तोकेका अन्य आवश्यक विषयहरु ।

१३.ग.९. एकीकरणको लागि निवेदन दिनेः 

(१) दफा १३.ग.४ बमोजिम स्वीकृति प्राप्त वा स्वीकृति प्राप्त नभएका सं स्थाले प्रक्रिया पूरा गरी एक
आपसमा एकीकरण हुन चाहे मा एकीकरण कार्यको समय सीमा र तोकिएको प्रस्तावित कार्ययोजना

ँ ी सं रचना अनुसार आ– आफ्नो साधारण सभाबाट प्रस्ताव पारित गरी सो सम्बन्धी 
सहित विद्यमान पूज
कार्य अगाडि बढाउन सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्नु पर्नेछ ।

(२) उप–दफा (१) बमोजिम पारित एकीकरण प्रस्तावका आधारमा दुबै सञ्चालक ससमितिको निर्णय 
ु रुपमा कार्यालयमा अनुसूची –१६ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ ।  
सहित सं यक्त 

१३.ग.१०. कार्यालयले अपनाउनु पर्ने कार्य प्रक्रियाः

(१) एकीकरणको लागि निवेदन पेश भए पछि कार्यालयले

निम्नानुसारको कार्य प्रक्रिया अपनाउनु पर्नेछ ।   

क) कार्यालयसँग एकीकरण लागि पूर ्व स्वीकृति लिए, नलिएको र नलिएको अवस्थामा एकीकरण
पश्चात आउन सक्ने कानूनी जटिलताको विषय यकिन गर्ने,  

ख) एकीकरण हुने सं स्थाहरुको साधारणसभाको दुईतिहाई वहुमतबाट नियमानुसारको प्रस्ताव पारित
भए नभएको हे र्ने,  

ग) एकीकरण कार्य सम्पन्न भएको सूचना पत्र प्रत्रिकामा प्रकाशित गर्न लगाउने,  

घ) सं स्था एकीकरण गरे पछि मुल सं स्थाको दर्ता कायम राखी अन्य सं स्थाको लगत कट्टा गर्ने र
सो को जानकारी जिल्ला सहकारी सं घ, विषयगत सं घ, सहकारी विभाग लगायतका निकायमा
पठाउने,  

(२) सं स्थाहरुको एककिरण गर्दा  हाल  कायम  रहे को नाम  चाहे अन्य  नाम  प्रस्ताव  गरीएमा मापदण्ड 
बमोजिम नयां नाम दिने प्रयोजनका लागि विभागको सहमति आवश्यक नपर्ने ।   

१३.ग.११. अन्तिम स्वीकृति सम्बन्धी व्यबस्थाः

(१) एकीकरणको लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन पूर ्व

स्वीकृत पाएका सं स्था दफा १३.ग.५ बमोजिमको प्रतिवेदन र दफा १३.ग.८ बमोजिमको सम्झौतापत्र

ु रुपमा दे हायका थप कागजात सं लग्न गरी निवेदन
सहित अन्तिम स्वीकृतिको निमित्त कार्यालयमा सं यक्त 
दिनु पर्नेछः–

क) एकीकरण हुने सं स्थाहरुको पछिल्लो  आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण भएको लेखापरीक्षकको
प्रतिवेदन सहितको वार्षिक प्रतिवेदन,

ख) एकीकरण गर्ने सम्बन्धमा कुनै समझदारीपत्र भए त्यस्तो समझदारीपत्र र एकीकरण समिति 
गठनको निर्णय,

ग) एकीकरण हुने सं स्थाको चल  अचल  सम्पत्ति तथा दायित्वको पछिल्लो यथार्थ विवरणको
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मूल्याङ्कनको लागि नियुक्त मूल्यांकनकर्ताको प्रतिवेदन,

घ) एकीकरण हुने सं स्थाको नाम, ठे गाना,

ङ) एकीकरण सम्बन्धमा स्वीकृत भएको अन्तिम कार्य योजना,  
च) कार्यालयले तोकेका अन्य कागजात तथा विवरण,

ु आवेदन
ङ) एकीकृत हुन आउने सं स्थाहरूले अनुसूची –१६ बमोजिमको सं यक्त 
च) एकीकरणको निर्णयहरूको प्रमाणित प्रतिलिपि,
छ) एकीकरणको शर्त र कार्यविधि,

ु
ज) एकीकरण हुने सं स्थाहरुको छु ट्टा छु ट्टै र सं यक्त व
ासलात,  

झ) कार्यालयको स्वीकृतिमा स्थानीय  पत्र पत्रिकामा सं स्था  एकीकरणमा जान लागेको कुराको
सार्वजनिक सूचना जारी गरे को सूचना,  

ञ) उक्त सूचना प्रकाशित भएपछि एकीकरण सम्पन्न नभएसम्म कुनै आर्थिक कारोवार नगर्ने,

ट) एकीकरणका लागि कार्यालयमा पत्राचार गर्दा एकीकृत हुन चाहने सं स्थाको अघिल्लो बर्षको

साधारण सभाद्वारा अनुमोदित लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तथा चालु बर्षको आन्तरिक लेखा परीक्षण
प्रतिवेदन समेत सँलग्न राख्नु पर्ने,

ठ) एकीकृत सं स्थाको विनियममा “एकीकृत सं स्थाको नामबाट भए गरे का काम  कारवाही यस

विनियम बमोजिम भए गरे को मानिनेछ” भन्ने प्रावधान पनि समावेश गर्ने, यसका लागि विनियम 
सं सोधन प्रस्ताव पारित गराउने,

ड) सम्पूर्ण कागज पत्रहरू एकीकृत हुन चाहने सं स्थाका अध्यक्षहरूबाट प्रमाणित गरी पेश गर्नु 
पर्नेछ ।  

२) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन उपर कार्यालयले कारवाही गर्दा  थप विवरण तथा कागजात
आवश्यक भएमा सो निर्णय  गर्नु  अघि निवेदक सं स्थालाई लिखित सूचना दिई थप जानकारी वा
कागजात पेश गर्न लगाउन सक्नेछ र त्यस्ता  सं स्थाका सञ्चालक वा अधिकार प्राप्त  व्यक्तिले
कार्यालयमा उपस्थित भई त्यस्तो थप जानकारी वा कागजात उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

३) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन परे मा कार्यालयले उक्त निवेदन, सोसँग सं लग्न कागजात, विवरण
उपर छानबिन गरी पैंतालिस दिनभित्र सं स्था एक आपसमा एकीकरण गर्न स्वीकृति दिने वा नदिने
निर्णय गरी सोको जानकारी सम्बन्धित सं स्थालाई दिनेछ ।

४) यस कार्यविधि बमोजिम माग गरीएको थप जानकारी वा कागजपत्र सं स्था वा सोका अख्तियारवाला

व्यक्तिले तोकेको समयावधिभित्र उपलब्ध नगराएमा एकीकरणको लागि निवेदकले दिएको निवेदन
फिर्ता लिएको मानिनेछ र सो उपर कुनै कारवाही गरीने छै न । तर पुनः दिएको निवेदन उपर
कारवाही गर्न भने यस व्यवस्थाले बाधा पुर्याएको मानिने छै न ।

५) कार्यालयले कुनै सं स्था  एकीकरण सम्बन्धमा आफुले गरे को निर्णय  तथा सो कार्य  सम्पन्न गर्ने

समेतको ब्यहोरा सर्वसाधारणको जानकारीका लागि पत्रिकामा कम्तीमा दुई पटक सूचना प्रकाशन
गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो सूचनामा एकीकरण हुन ु भन्दा अगाडिका सं स्थाले गरे को कामहरु एकीकरण
हुने सं स्थाले गर्ने व्यहोरा समेत राख्नु पर्नेछ ।

१३.ग.१२. एकीकरण सम्बन्धी  अन्य  व्यवस्थाःसं स्था  एक
बमोजिमको छु ट प्रदान गर्न सकिनेछः–

आपसमा एकीकरण गर्दा  आवश्यकतानुसार दे हाय 

क) दुई वा दुई भन्दा बढी एकै प्रकृतिका सहकारी सं स्थाहरु एकीकरण गर्न चाहने सं स्थाहरुले साविकमा

स्वीकृति पाई कारोवार गरीरहे को कार्यक्षेत्र जोडिएको भएमा उपरोक्त कार्य क्षेत्र  प्रदान गर्न सकिनेछ ।  
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ख) एकीकरण गर्दा खण्ड (क) बमोजिम ठू लो कार्य क्षेत्र रहे को अवस्थामा सं स्थाबाट माग भए बमाेिजम 
एउटै  वडामा सं स्थाकाे कार्यालय नदाेहाेिरने गरी सदस्यता सेवा केन्द्र खोल्न दिइनेछ ।

ग) फरक विषयका सं स्थाहरु एकीकरण हुने भएमा त्यस्ता सं स्थाहरुलाई सो सं स्थाले चाहे को विषय वा
प्रकृति राख्न स्वीकृति प्रदान गर्न सकिनेछ ।    

१३.ग.१३. एकीकरण पश्चात ध्यान दिनु पर्ने कुराहरूः

एकीकरण प्रश्चात निम्न कुरामा ध्यान पु¥याउनु पर्दछ ।  

क) एकीकरणमा सामेल भएका सं स्थाहरु सं स्थाको मूल कार्यालयभन्दा टाढा भए भने सदस्यता सेवा केन्द्र 
खोल्ने स्वीकृति लिई कार्यहरुलाई निरन्तरता दिने,

ख) कर्मचारीको जिम्मेवारी बाडफाड र सञ्चालक, लेखा समितिको जिम्मेवारीको बाडफाडमा विशेष ध्यान
दिने,  

ग) पुरानो सं स्था र एकीकृत सं स्थाको सेवा सुविधामा कटौती होइन अरू उन्नत सेवा सुविधा दिने,

घ) एकीकरण पछि  सञ्चालक र लेखा समितिको निर्वाचन गर्नु  पर्ने भए विशेष  साधारण सभा वोलाइ
निर्वाचन गर्नु पर्छ।

१३.ग.१४. एकीकरणमा सहजीकरण गर्न सकिनेः दे हायको

अवस्था दे खिएकोले सं स्थाबाट एकीकरण गर्न अनुरोध 

भै आएमा कार्यालयले एकीकरण कार्यमा सहजीकरण गर्न सक्नेछ ।  
क) एकै स्थानमा एकै विषयका धेरै सं स्थाहरु सञ्चालन भएकोले,

ख) दुई वा दुई भन्दा बढी सं स्थाहरु एक आपसमा एकीकरण गर्दा सहकारी आन्दोलनलाई सहयोग पुग्ने 
दे खिएमा, ।

१३.ग.१५. विविधः 

१) एकीकरण हुने सं स्थाको सम्पत्ति तथा दायित्व प्राप्त  गरे पछि  सो सम्पत्ति तथा दायित्वको हिसाव 
किताब दुरुस्त राख्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।

२) कार्यालयले सं स्था एक आपसमा एकीकरण गर्न अन्तिम स्वीकृति दिएपछि एकीकरण कार्य तोकिएको
समयमा कार्यान्वयन नगरे को पाइएमा एकीकरण स्वीकृति बदर गरी कारवाही गर्न सक्नेछ ।

१३. घ. विस्तारणः

दर्ता हुँदा कायम  गरीएको भौगोलिक कार्यक्षेत्र बढाउने प्रक्रिया विस्तारण हो।अनगिन्ती  सहकारी

सं स्थाहरूका तर्फ बाट साबिकको कार्यक्षेत्र फैलाउने प्रस्ताव  आउने गर्दछ। बिस्तारण भरतपुर
महानगरपालिका सहकारी ऐन, २०७५ अनुसार गरीनेछ |

१४.  प्रवर्द्धन

सहकारी नियमन—

१)

वैधानिकभन्दा पनि सै द्धान्तिक,

३)

निर्बन्धनात्मक भन्दा पनि निदर्शनात्मक प्रक्रिया हो ।

१)

सहकारी विचारको सञ्चार,

३)

सहकारी सङ्गठनको पुनःसं रचना,

२)

प्रशासकीयभन्दा पनि शैक्षिक,

त्यस अर्थमा नियमनको अर्को पाटो प्रवर्द्धन हो, जसअन्तर्गत—

२)
४)
५)

सहकारी सङ्घटनमा सहजीकरण,
सहकारी व्यवसायमा सहयोग र

सहकारीपनको पुनर्स्थापनामा लागिमेली पर्दछन् ।

प्रकारान्तरले सहकारी प्रवर्द्धनको अर्को पाटो नियमन र अझ अर्को पाटो प्रशिक्षण हो भन्न सकिन्छ। त्यही कुरो सहकारी
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प्रवर्द्धन वा प्रशिक्षणका हकमा पनि लागू हुन्छ  । नियमन सुगमताका दृष्टिकोणबाट पनि प्रवर्द्धन त्यत्तिकै वाञ्छनीय छ।
किनभने प्रवर्द्धन कार्यबाट नै—
१)

ू
समस्याको अनुभति म
िल्दछ,

२)

प्राप्तिमा साझा स्वामित्व कायम हुन्छ,

४)

प्रयासहरू परिपूरक बन्दछन्,

६)

स्व–नियमनको सं स्थागतीकरण गराउन सकिन्छ ।

३)

५)

कार्यमूलक सञ्जालीकरण भइरहन्छ,
पुनःरचनाको अवसर पाइन्छ र

स्थानीय सहकारी विकास कार्यक्रममा स्थानीय आवश्यकताअनुसारका विभिन्न गतिविधि पर्न सक्दछन् । जस्तै—
१)

स्थानीय सहकारी विकास नीति तर्जुमा,

३)

बेरोजगार श्रमिक, भूमिहीन कृषक, विपन्न महिला, गरीबी परिचय–पत्रप्राप्त वा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायतका

२)

४)
५)
६)
७)

सहकारी विचारको सञ्चार,

खास लक्षित समूहका सदस्यहरूलाई सङ्गठित गरे र सहकारी सं स्था स्थापनाका साथै सञ्चालनमा प्रत्यक्ष सहजीकरण
ँ ी,
एवं बीउपुज

सहकारी सदस्य शिक्षा, नेततृ ्व तथा व्यवस्थापन विकासका प्रशिक्षण,
सहकारी सं स्थाहरूको पुनःसं रचनामा परामर्श सहयोग,

पुराना साझा (सहकारी) सं स्थाहरूको पुनःसञ्चालनमा समन्वय, परामर्श, वित्तीय टे वा,

ँ ी अनुदान ।
सहकारी खेती, स्व–रोजगारी, उपज सङ्कलन, प्रशोधन एवं बजारीकरण आयोजनाहरूलाई स्थिर पुज

१५.  अभिलेख

अभिलेख सहकारी नियमनको अभिन्न पक्ष हो । दर्ता गर्ने अधिकारीले अन्य कुराका अतिरिक्त दे हायका कागजातहरू

सुरक्षापूरक
्व राख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ:
क.
ख.

सहकारी सं स्था दर्ता किताब,

घ.

सहकारी सं स्था दर्ता प्रमाण–पत्रको कार्यालय प्रतिको ढड्डा,

ग.

ङ.

च.

छ.

प्रत्येक सं स्थाको दर्ता निर्णय फाइल,

प्रत्येक सं स्थाको सञ्चालनसँग सम्बन्धित कागतपत्रहरू रहने छु ट्टाछु ट्टै इन्डेक्स फाइल,
दर्ता गर्ने अधिकारीबाट भएका परिपत्रहरूको फाइल,
विषयगत निर्णय फाइलहरू,

ज.

सघन अनुगमन प्रतिवेदन फाइलहरू,

ञ.

खास लक्षित वर्गका

झ.
ट.

ठ.

अनुदान प्रदान गरीएका सहकारी आयोजनाहरूको छु ट्टाछु ट्टै फाइलहरू,

k|jl4{t

सहकारी सं स्थाहरूको छु ट्टाछु ट्टै सहजीकरण फाइलहरू,

उजुरी दर्ता किताब र कारबाई फाइलहरू,

अनुसन्धानका सिलसिलामा अधिकारप्राप्त निकायहरूबाट माग भइआएका तथा पठाइएका विवरणहरूको लगत र
फाइल,

ड.

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण कानुनअन्तर्गत जारी नियामक व्यवस्था र पालना, अनुगमन एवं कारबाई फाइलहरू,

ण.

बैठकका कारबाई किताबहरू ।

ढ.



सहकारी प्रशिक्षण तथा डिभिजन कार्यालय हस्तान्तरण भई प्राप्त कागजातहरू,

सूचनाको हक तथा अग्रतापूर्ण खुलासाको लगत तथा फाइल र
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अनुसूची १

दर्ता दरखास्त

रु. १०/- को
टिकट

मिति: २०... । ...।...
श्री दर्ता गर्ने अधिकारीज्यू !
भरतपुर महानगरपालिका,
चितवन ।
विषय: सहकारी सं स्थाको दर्ता ।
महोदय,
हामी दे हायका व्यक्तिहरू दे हायका कुरा खोली दे हायको सं स्था दर्ता गरी पाउन निवेदन गर्दछौँ । उद्देश्यअनुरूप सं स्थाले
तत्काल गर्ने कार्यहरूको योजना र प्रस्तावित सं स्थाको विनियम दुई प्रति यसै साथ सं लग्न राखी पेस गरे का छौँ ।
सं स्थासम्बन्धी विवरण

आवेदकहरूको तर्फ बाट

क) प्रस्तावित सं स्थाको नाम –

हस्ताक्षर

ख) ठे गाना–

नाम 

ग) उद्देश्य–

पद: तदर्थ सञ्चालक समितिका अध्यक्ष
प्रस्तावित श्री ..............................

घ) मुख्य कार्य–

............ सहकारी सं स्था लि. भरतपुर

ङ) कार्यक्षेत्र–

महानगरपालिका वार्ड नं................

च) दायित्व–

चितवन

छ) सदस्य सङ्ख्या–
१) महिला ... ... ... जना
२) पुरुष ... ... ... जना
छ) प्राप्त शेयर

ँ ीको रकम— रु. ... ... ...
पुज

ज) प्राप्त प्रवेश शुल्कको रकम– रु. ... ... ...
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अनुसूची - २

ँ सम्बन्धित)
(भरतपुर महानगरपालिका सहकारी ऐन, २०७५को दफा ५(२)ख सग

१. परिचय

सहकारी ससं ्था आवश्यकता र सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनको विषयवस्तु

२. सं स्था गठन गर्नु पर्नाको कारण

३. सदस्यताको जनसाङ्ख्यिक आधार
४. सहभागिताको औचित्य

५. व्यावसायिक सम्भाव्यता

५.१ सदस्य केन्द्रीयताका आधारमा व्यावसायिक कारोबारको अनुमान
५.२ सदस्यहरूको सं रक्षण सुनिश्चित गर्ने आधारहरू
५.३ कारोबारबाट हुने बचतको प्रक्षेपण

ँ ी आवश्यकता र स्रोत
६. पूज

६.१ आवश्यकताको अनुमान
६.२ स्रोत

६.३ पूंजी परिचालनका तर्क सम्मत आधारहरू

७. बजार विश्लेषण

७.१ नजिकको बजार
७.२ टाढाको बजार

७.३ प्रतिस्पर्धाको स्तर र प्रतिस्पर्धामा रहिरहने आधारहरू

८. कार्यक्षेत्रभित्र रहे का समान प्रकृतिका सहकारी सं स्थाहरूको सङ्ख्या, सेवा र सदस्यताको प्रकाशमा प्रस्तावित सं स्थाको
औचित्य

९. पहिले स्थापना भइसकेका समान प्रकृतिका सं स्थाहरूमा सं लग्न हुन नसक्ने कारण
१०. महिला सशक्तीकरण र सामाजिक समावेशीकरणका आयामहरू
११. जनशक्ति व्यवस्था

१२. सं स्थाको विकास र स्थायित्वका आधारहरू ।
अनुसूचि-३

......................................सहकारी सं स्था लि.,
भरतपुर महानगरपालिका ......., चितवनका

आबेदकहरुको विवरण र दस्तखत नमूना
सि. बाजेको
नं. नाम, थर



बाबुको नाम,
थर

पति/पत्नीको
नाम, थर

आवेदकको
नाम, थर

उमेर

ठे गाना

पेशा

सदस्यले लिन स्वीकार
गरे को शेयरको विवरण
प्रति शेयर
रकम रु.

खरिद शेयर
शेयरको
सं ख्या
जम्मा रकम 

फोटो र
सम्पर्क  
औंठाछाप फोटोमा पर्ने
नं.
गरी सहीछाप
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अनुसूची ४

सं स्थाको नामः– ... ... ... ... ... ... ... ... ...

व्यावसायिक कार्ययोजनाको ढाँचा

ठे गानाः–... ... ... ... ... ... ... ... ...
क. उद्देश्यः–
१. ............... ................. ................. .................. ..............
२. ............... ................. ................. .................. ..............
३. ............... ................. ................. .................. ..............
ख. कार्यहरूः–
१. ............... ................. ................. .................. ..............
२. ............... ................. ................. .................. ..............
३. ............... ................. ................. .................. ..............
४. ............... ................. ................. .................. ..............
५. ............... ................. ................. .................. ..............
६. ............... ................. ................. .................. ..............
ग. आगामी ३ वर्षपछिको अवस्था प्रक्षेपण
१. सदस्यता विस्तार लक्ष्य
विवरण

yy सदस्य सं ख्या 

पहिलो वर्ष

दोस्रो वर्ष

तेस्रो वर्ष

कैफियत

पहिलो वर्ष

दोस्रो वर्ष

तेस्रो वर्ष

कैफियत

 महिला
पुरुष 

जम्मा 

yy कूल सदस्यमा जम्मा दलित सं ख्या  

२. व्यावसायिक सेवा विस्तार लक्ष्य

विवरण

yy सदस्य(सं घ/सं स्था)सं ख्या 
परिमाण

रकम (रु.)

 लाभान्वित हुने सदस्य (जना)

yy सदस्य (सं घ/सं स्था)लाई बस्तु/सेवा बिक्रि 
परिमाण

रकम (रु.)

लाभान्वित हुने सदस्य (जना)

yy सं स्थाका सदस्यलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना
— प्रत्यक्ष पूर्णकालीन (जना)
— अप्रत्यक्ष पूर्णकालीन (वर्षमा २,०८०
    घण्टाको १ जनाको हिसाबमा जम्मा जना)
yy सं स्थाका सदस्यलाई ऋण सेवा (वार्षिक)
— रकम (रु.)
— जना

yy सं स्थाका सदस्यलाई बचत सेवा (मौज्दात)

—
—

रकम (रु.)
जना

३. सहकारी गतिविधि विस्तार लक्ष्य
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yy
yy
yy
yy

सदस्य शिक्षा (वार्षिक जना)

विवरण

पहिलो वर्ष

दोस्रो वर्ष

तेस्रो वर्ष

कैफियत

पहिलो वर्ष

दोस्रो वर्ष

तेस्रो वर्ष

कैफियत

गाउँ /टोल/उपक्षेत्रीय सदस्य बैठकहरू

आयोजना (वार्षिक पटक)

समुदायिक विकासका योजनाहरू सञ्चालन

ँ ीको स्रोत र उपयोग
घ. पूज

yy आवश्यकता

विवरण

— स्थिर पूंजी तर्फ (घर, जग्गा, कारखाना, उपकरण, फर्निचर आदि)
— चालु पूंजी तर्फ (मौज्दात मालसामान, उधारो विक्री, नगद मौज्दात
आदि)
— ऋण लगानीतर्फ
— जम्मा

yy स्रोत

— शेयर पूंजी 

— जगेडा कोष

— अन्य (... ... ...)

— सदस्यको बचत (सदस्यलाई ऋण दिन मात्र)

    जम्मा

कार्यान्वयन जिम्मेवारी बाँडफाँड
ङ. सञ्चालक समितिको जिम्मेवारी
. ... ... ... ... ... ... ... ... ...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

च. गाउँ/टोल/उपक्षेत्रीय बैठकको जिम्मेवारी
. ... ... ... ... ... ... ... ... ...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

छ. लेखा सुपरिवेक्षण समितिको जिम्मेवारी
. ... ... ... ... ... ... ... ... ...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ज. व्यवस्थापन कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी
. ... ... ... ... ... ... ... ... ...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

झ. प्रत्येक सदस्यको जिम्मेवारी
. ... ... ... ... ... ... ... ... ...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ञ. कार्ययोजनाबाट सं स्थाका सदस्यहरूको जीवनमा पर्ने प्रभावका सूचकहरू
. ... ... ... ... ... ... ... ... ...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

छ. कार्यान्वयन प्रगतिको समीक्षा एवं जवाफदे ही स्थापना विधि
. ... ... ... ... ... ... ... ... ...

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

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

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

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

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

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

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

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

. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
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अनुसूची ५

भरपाई
भरपाई दादै

प्रस्तावित

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

सहकारी

संस्था  लि.

को

तदर्थ  सञ्चालक

समितिका

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

श्री ........................ .........................आगे उक्त सहकारी संस्था लि. का सदस्यहरूको............प्रारम्भिक भेलाको मिति...................
को निर्णयबमोजिम प्रतिशेयर रु १००/- का दरले...........................जनाबाट जम्मा........................................कित्ताको हुन आउने
जम्मा रकम रु. ...............................(अक्षरुपि.............................................................................. रुपैयाँ) र प्रवेश शुल्क 
व्यक्ति रु. १००/- का दरले हुन आउने रु. ................(अक्षरुपि ........ ...............................मात्र) गरी जम्मा रु...................
(अक्षरुपि..................................................) सहकारी संस्था दर्ता भएपछि संस्थाको नाममा बैङ्क खाता खोली जम्मा गर्ने कबोल गरी
उक्त रकम मैले बुझिलिई यो भरपाईमा सहीछाप गरी भरतपुर महागरनपालिकामा पेस गरे को छु । प्राप्त रकम हाल मेरो  ..............
..................................................मा रहेको हिसाब नं............................................ मा जम्मा गरी बैङ्क भौचर दाखिला गरे को
छु । उक्त रकम संस्था दर्ता भई नियमानुसार संस्थाको आफ्नै खाता नखोलेसम्म चलन नगरी सुरक्षित राख्नेछु र संस्थाको बैङ्क खाता
खोलेपछि तत्कालै दाखिला गर्नेछु । फरक परे मा कानुनबमोजिम कारबाई भएमा मेरो मञ्जुरी छ ।
इति संवत् २०...... साल ........ महिना .... गते रोज ....शुभम् ।

अनुसूची-६

......................................सहकारी सं स्था लि.,
भरतपुर महानगरपालिका-......., चितवनका

तदर्थ समितिका सदस्यहरुको फोटो सहितको विवरण
सि= बाजेको नाम  बाबुको
नं=
थर
नाम थर

पति/पत्नीको
नाम
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सञ्चालकको
नाम

पद

ठे गाना

पेशा

निर्वाचित
मिति

फोटो र
बहाल 
फोटोमा
रहने औ ंठाछाप
पर्ने गरी
अवधि
सहीछाप

सम्पर्क 
नम्बर



अनुसूची ७

स्व–घोषणा–पत्र
प्रस्तावित श्री ... ... ... ... ... ...सहकारी सं स्था लि. दर्ता गर्न दरखास्त दिने हामी तपसिलबमोजिमका आवेदकहरूले
प्रचलित कानुनसम्मत सहकारी सं स्था स्थापना गरी आफ्नो आर्थिक–सामाजिक उत्थान गर्ने कार्यकारणबाहे क अन्य कुनै कार्यकारण
नभएको र दे हायमा उल्लिखित कुराका साथै अन्य कुनै कुराले सहकारी सं स्थाको सदस्यता प्राप्त गरी सेवा उपयोग गर्न अयोग्य 
नभएको स्व–घोषणा गर्दछौँ :

हामी आवेदकहरू कोही पनि
१) यही प्रकृतिको अन्य सहकारी सं स्थाको सदस्य छै नौँ,
२) बैङ्क, वित्तीय सं स्था वा अन्य कुनै सहकारी सं स्था÷सङ्घ÷राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कको कानून बमोजिम कालो सूचीमा परे का व्यक्ति
होइनौं,

३) यसअघि सहकारी सं स्था खोली सदस्यहरूको रकम हिनामिना गरी कारवाहीमा परे का वा फरार रहे का व्यक्ति होइनौं,
४) सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएका व्यक्ति होइनौं र

५) सहकारी दर्शन, सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता र कानुनबमोजिम  स्वावलम्बन र पारस्परिकताको भावनाबाट आफ्नो  बहुआयामिक
विकासका लागि यस सं स्थाको सञ्चालन गर्न मञ्जुर छौँ।

उपर्युक्त बेहोरा ठीक, साँचो हो । झुठ्ठा ठहरे कानुन बमोजिम सहुँला, बुझाउँला भनी सहीछाप गर्ने
सि. नं.

सदस्यको नाम, थर

नागरीकता नं. र लिएको
जिल्ला

ठे गाना

सम्पर्क नम्बर

सहीछाप

अनुसूची ८

अधिकार प्रत्यायोजन

मिति: २०...।...।...

श्री दर्ता गर्ने अधिकारीज्यू !

भरतपुर  महानगरपालिका।

विषय: अधिकार प्रत्यायोजन ।

महोदय,
यस प्रस्तावित ... ... ... ... ... ...सहकारी सं स्था  लि. को मिति  २०...।...।... मा बसेको दोस्रो प्रारम्भिक भेलाले गरे को
निर्णयानुसार सं स्था दर्ता गर्ने क्रममा प्रचलित कानुनबमोजिम प्रक्रिया पूरा गर्ने सिलसिलामा हाम्रो तर्फ बाट विनियममा सामान्य थपघट
गरी प्रमाणीकरणलगायतका आवश्यक काम–कारबाई गर्न निम्न दस्तखत नमूना भएको तदर्थ  सञ्चालक समितिका ... ... ......
श्री ......  ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... र ... .. ... ... श्री ... ... ... ... .... ... ... ... ... ...समेतलाई अधिकार प्रत्यायोजन
गरीएको बेहोरा अनुरोध गर्दछौँ । निजहरूले हाम्रो प्रतिनिधिको रूपमा गरे का सम्पूर्ण कामको जिम्मेवारी लिने गरी हामी मञ्जुर छौं।
अधिकार प्रत्यायोजन गरीएका व्यक्तिको
नाम,थर

  ठे गाना           पद        दस्तखत नमूना

१. श्री
२. श्री
३. श्री
सम्पूर्ण आवेदकहरुको
सि.नं.



सदस्यहरूको नाम, थर

ठे गाना

सहीछाप
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अनुसूची ९

पहिलो प्रारम्भिक भेला: निर्णयहरूको नमूना
मिति  ... ... ... ... ... ... ... ... का दिन हामी  तपसिलका व्यक्तिहरूले सहकारी सं स्था  खोली सदस्यहरूको आर्थिक तथा
सामाजिकस्तर उठाउने अभिप्रायले श्री ... ... ... ... ... ... को अध्यक्षतामा पहिलो प्रारम्भिक भेला गरी तपसिलबमोजिमका
विषयहरूमा गहन छलफल एवं सान्दर्भिक निर्णय लिइयो ।
सि. नं.

नाम, थर,

ठे गाना		

दस्तखत

१.
२.
३.
....
१००.

प्रस्तावहरू

१.

सं स्था गठन गर्ने,

२.

सं स्थाको नाम र ठे गाना राख्ने,

३.

उद्देश्य र कार्य तय गर्ने,

४.

कार्यक्षेत्र निर्धारण गर्ने,

५.

शेयर र प्रवेश शुल्कको रकम तोक्ने,

६.

तदर्थ सञ्चालक समिति गठन गर्ने,

७.

सं स्थाको विनियम, कार्ययोजना, सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, आर्थिक तथा प्रशासनिक नियमावली र बचत परिचालन गर्ने
सं स्थाको हकमा बचत परिचालन निर्देशिको को मस्यौदा गर्ने,

८.

शेयर र प्रवेश शुल्कबापत उठे को रकम जिम्मा दिने,

९.

स्व–घोषणा गर्ने,

१०. दर्ता गर्ने अधिकारीसँग पूर–
्व परामर्श लिने,
११. पूर–
्व सहकारी कक्षा चलाउने र
१२. विविध ।

निर्णय नं. १

निर्णयहरू

प्रस्ताव नं. १ माथि छलफल गर्दा सहकारी दर्शन, सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता र विधिअनुरूप एकजुट भएर स्वावलम्बन, पारस्परिकता
र किफायतको वृद्धि गर्दै आफ्नो आर्थिक–सामाजिक जीवनस्तर उठाउन विभिन्न व्यावसायिक सेवाहरू एवं सशक्तीकरणका कार्यहरू
सञ्चालनार्थ सहकारी ऐन, नियमबमोजिम ... ... ... ... सहकारी सं स्था गठन गर्ने निर्णय गरीयो ।

निर्णय नं. २

प्रस्ताव नं. २ माथि छलफल गर्दा प्रस्तावित सहकारी सं स्थाको नाम श्री ... ... ... सहकारी सं स्था लिमिटे ड राख्ने निर्णय गर्दै
ठे गाना ... ... ... ... राखी दर्ता भएपछि कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरीयो ।

निर्णय नं. ३

सदस्यहरूको व्यक्तित्व विकास, व्यावसायिक विकास र सामुदायिक विकासका उद्देश्य र तदनुसारका कार्यहरू विनियममा उल्लेख
गर्ने निर्णय गरीयो ।
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निर्णय नं. ४

प्रस्ताव नं. ४ माथि छलफल गर्दा प्रस्तावित ... ... ... ...सहकारी सं स्था को कार्यक्षेत्र ... ... ... ...जिल्लाको ... ... ... ...
महानगरपालिका÷ उपमहानगरपालिका÷नगरपालिका÷गाउँपालिकाको वडा नं ... ...राख्ने निर्णय गरीयो ।

निर्णय नं. ५

प्रस्ताव नं. ५ माथि छलफल गर्दा प्रस्तावित ... ... ... ...सहकारी सं स्था को प्रतिशेयर मूल्य रु. ... ...र प्रवेश शुल्कबापतको रकम 
रु. ... ...राख्ने निर्णय गरीयो ।

निर्णय नं. ६

प्रस्ताव नं. ६ का सम्बन्धमा आजको भेलाबाट प्रस्तावित ... ... ... ... सहकारी सं स्थाको तदर्थ सञ्चालक समिति दे हायबमोजिमको
गठन गर्ने प्रस्ताव पारित गरीयो ।
सि.नं.

पद		
नाम, थर

१

अध्यक्ष

२

उपाध्यक्ष

३

सचिव

४

कोषाध्यक्ष

५

सदस्य

६

सदस्य

७

सदस्य

निर्णय नं. ७

प्रस्ताव नं. ७ माथि छलफल गर्दा यस सहकारी सं स्थालाई विधिवत् दर्ता गरी सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने सम्भाव्यता अध्ययन गरी
प्रतिवेदन तयार पार्न, कार्ययोजना तर्जुमा गर्न र विनियम, आर्थिक–प्रशासनिक नियमावली एवं बचत परिचालन गर्ने सं स्थाको हकमा
बचत परिचालन निर्देशिको बनाउनका लागि तपसिलबमोजिमका व्यक्तिहरू रहने गरी मस्यौदा, अध्ययन वा तर्जुमा समितिहरू गठन
गर्ने र समितिहरूले मिति २०...।...।...मा हुने दोस्रो भेलामा आ–आफ्नो मस्यौदा पेस गर्ने निर्णय गरीयो ।
क. विनियम मस्यौदा समिति
श्री ... ... ... ... ... ... ... ...–सं योजक
श्री ... ... ... ... ... ... ... ...–सदस्य
श्री ... ... ... ... ... ... ... ...–सदस्य
श्री ... ... ... ... ... ... ... ...–सदस्य
श्री ... ... ... ... ... ... ... ...–सदस्य–सचिव
ख. कार्ययोजना तर्जुमा समिति
श्री ... ... ... ... ... ... ... ...–सं योजक
श्री ... ... ... ... ... ... ... ...–सदस्य
श्री ... ... ... ... ... ... ... ...–सदस्य
श्री ... ... ... ... ... ... ... ... –सदस्य
श्री ... ... ... ... ... ... ... ... –सदस्य–सचिव
ग. सम्भाव्यता अध्ययन समिति
श्री ... ... ... ... ... ... ... ...–सं योजक
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श्री ... ... ... ... ... ... ... ...–सदस्य
श्री ... ... ... ... ... ... ... ...–सदस्य
श्री .. ... ... ... ... ... ... ... –सदस्य
श्री ... ... ... ... ... ... ... ...–सदस्य–सचिव
घ. आर्थिक–प्रशासनिक नियमावली मस्यौदा समिति
श्री ... ... ... ... ... ... ... ...–सं योजक
श्री ... ... ... ... ... ... ... ...–सदस्य
श्री ... ... ... ... ... ... ... ...–सदस्य
श्री... ... ... ... ... ... ... ... –सदस्य
श्री ... ... ... ... ... ... ... ...–सदस्य–सचिव
ङ. बचत परिचालन निर्देशिका मस्यौदा समिति
श्री ... ... ... ... ... ... ... ...–सं योजक
श्री ... ... ... ... ... ... ... ...–सदस्य
श्री ... ... ... ... ... ... ... ...–सदस्य
श्री ... ... ... ... ... ... ... ...–सदस्य
श्री ... ... ... ... ... ... ... ...–सदस्य–सचिव

निर्णय नं. ८

प्रस्ताव नं. ८ का सम्बन्धमा सं स्था दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि सम्पूर्ण सदस्यहरूबाट प्राप्त भएको शेयरबापतको रकम रु. ... ...
र प्रवेश शुल्कबापतको रकम  रु. ... ... गरी जम्मा  उठे को रकम  रु. ... ... (अक्षरे पि  रुपैयाँ ... ... ... ... ) सं स्था दर्ता 
भएपश्चात् सं स्थाको नाममा बैङ्क खाता खोली जम्मा  गर्ने गरी हालका लागि  सं स्थाका तदर्थ  समितिका ... ... ... ... ... ...
श्री ... ... ... ... ... ... को जिम्मा दिने निर्णय गरीयो ।

निर्णय नं. ९

प्रस्ताव नं. ९ माथि छलफल गर्दा प्रस्तावित यस सहकारी सं स्थाका सदस्यहरूको स्व–घोषणा तयार गरी मिति २०...। ...।... मा
हुने दोस्रो भेलामा पेस गर्ने निर्णय गरीयो ।

निर्णय नं. १०

प्रस्ताव नं. १० मा छलफल गर्दा तदर्थ सञ्चालक समितिका अध्यक्ष र यथाशक्य मस्यौदा समितिहरूका सं योजकहरू सबै जनाले
मस्यौदा कार्य थाल्नुअगावै दर्ता गर्ने अधिकारीसँग भेटी पूर–्व परामर्श गर्ने तय गरीयो ।

निर्णय नं. ११

प्रस्ताव नं. ११ माथि भएको छलफलबाट दर्ता गर्ने अधिकारीका तर्फ बाट स्रोत व्यक्तिहरू मिल्ने सम्भावनासमेत हे री दोस्रो प्रारम्भिक
भेला नराख्दै पूर–्व सदस्य कक्षा राख्ने टु ङ्गोमा पुगियो ।

निर्णय नं. १२

प्रस्ताव नं. १२ माथि छलफल गर्दा सं स्थाको दोस्रो भेला मिति २०...। ...।... मा गर्ने निर्णय  गरीयो । आजको यस भेलाले
सहकारी सं स्था खोल्ने सम्बन्धमा महत्वपूर्ण निर्णय गरे को हुँदा उपस्थित सहभागीलाई भेलाको अध्यक्षबाट धन्यवाद ज्ञापन गरीयो ।
साथै सबै जना मन, बचन र कर्मले एकजुट भएर सहकारी माध्यमबाट अघि बढ्ने सङ्कल्पका साथ यो प्रारम्भिक भेला समापन
गरीयो ।
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अनुसूची १०

दोस्रो प्रारम्भिक भेला: निर्णयहरूको नमूना
मिति २०...।...।... का दिन हामी तपसिलका व्यक्तिहरूको उपस्थितिमा प्रस्तावित ... ... ... ... ... ...सहकारी
सं स्थाको तदर्थ सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री ... ... ... ... ... ... को अध्यक्षतामा दोस्रो भेला बसी विविध विषयहरू माथि 
गहन छलफल गरी सान्दर्भिक निर्णय लिइयो ।
सि. नं.		

नाम, थर			

ठे गाना		

दस्तखत

१.
२.
३.
.....
100.
१. मस्यौदा विनियम पारित गर्ने,

प्रस्तावहरू

२. कार्ययोजना एवं सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनको प्रारूप स्वीकृत गर्ने,
३. सं स्था दर्ता गर्न अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने,
४. सं स्था दर्तापश्चात् शेयर र सदस्य प्रवेश शुल्कबापत उठे को रकम बैङ्कमा खाता खोली जम्मा गर्ने तथा खाता सञ्चालन गर्ने,
५. स्व–घोषणा–पत्रमा सहीछाप गर्ने,
६. आर्थिक तथा प्रशासनिक नियमावली एवं बचत परिचालन गर्ने सं स्थाको हकमा बचत परिचालन कार्रयािविध कार्यविधि 
पारित गर्ने र
७. विविध ।

निर्णयहरू
निर्णय नं. १

प्रस्ताव नं. १ माथि छलफल गर्दा प्रस्तावित ... ... ... ... ... ... ...सहकारी सं स्था लि. को विनियम बनाउनका लागि मिति २०...।...।... मा
श्री ... ... ... ... ... ... ... को सं योजकत्वमा गठित मस्यौदा समितिले पेस गरे को विनियमको मस्यौदामाथि भेलामा व्यापक
छलफल गरी सर्वसम्मतिले पारित गर्ने निर्णयका साथै विनियमको प्रत्येक पानामा तदर्थ सञ्चालक समितिका सदस्यहरूका साथै
अटे सम्म सबै जनाले हस्ताक्षर गर्ने निर्णयसमेत भयो ।

निर्णय नं. २

प्रस्ताव नं. २ माथि छलफल गर्दा तर्जुमा समितिहरूले पेस गरे का कार्ययोजनाको प्रारूपका साथै सम्भाव्यता अध्ययन
प्रतिवेदनमा सम्बन्धमा छलफल गरी सर्वसम्मतिले पारित गरीयो ।

निर्णय नं. ३

यस सम्बन्धमा छलफल गर्दा प्रस्तावित ... ... ... ... ... ...सहकारी सं स्था लि. दर्ता गर्ने सिलसिलामा सबै सदस्यहरू सम्बन्धित निकायमा
उपस्थित भएर कार्य गर्न विभिन्न व्यावहारिक कठिनाइले गर्दा सं स्था दर्ता गर्न एवं विनियमलगायतका अन्य कागजातमा आवश्यक
सामान्य थपघट गरी प्रमाणित गर्नका लागि तदर्थ सञ्चालक समितिका ... ... ... ... ... ... श्री ... ... ... ... ... ...,...............
श्री ... ... ... ... ... ... र ... ... ... ... ... ... श्री ... ... ... ... ... ...समेतलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गरीयो ।
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निर्णय नं. ४
प्रस्ताव 
प्रवेश

नं.

४ माथि 

शुल्कबापतका

छलफल 

रकम 

हाल 

गर्दा यस
तदर्थ 

सं स्थाका

सञ्चालक

समितिका

सदस्यहरूबाट
...

...

उठे को
...

शेयर
...

...

तथा
...

श्री ... ... ... ... ... ... को जिम्मामा रहे कोमा सं स्था दर्ता भएपश्चात् ... ... ... ... ... ... बैङ्कमा तदर्थ सञ्चालक समितिका
ु
अध्यक्ष र कोषाध्यक्षको सं यक्त द
स्तखतबाट सञ्चालन हुने गरी सं स्थाको नाममा खाता खोल्ने निर्णय गरीयो ।

निर्णय नं. ५

यस सम्बन्धमा तदर्थ  सञ्चालक समितिका तर्फ बाट पेस भएको स्व–घोषणा–पत्रको बेहोराको मस्यौदाउपर छलफल  गरी
सर्वसम्मतिले पारित गरे र सबै जनाले सहीछाप गर्ने निर्णय भयो ।

निर्णय नं. ६

मस्यौदा समितिहरूले पेस गरे का सं स्थाको आर्थिक तथा प्रशासनिक नियमावली र बचत परिचालन गर्ने सं स्थाको हकमा बचत
परिचालन कार्यविधिउपर व्यापक छलफल गरी पारित गरीयो ।

निर्णय नं. ७  .......................................................................................................................................
...........................................।

अनुसूची ११

ससं ्था दर्ता किताबको नमूना
भरतपुर महानगरपालिका
सहकारी सं स्था दर्ता किताब
दर्ता नं.
निर्णय मिति
सं स्थाको नाम, ठे गाना
वर्गीकरण
सदस्य सङ्ख्या
ँ ी रु.
जम्मा प्राप्त शेयर पुज
जम्मा प्राप्त प्रवेश शुल्क रु.
अध्यक्षको नाम, थर
दर्ता गर्ने अधिकारीको दस्तखत
कैफियत
महिला
पुरुष
अन्य
जम्मा
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अनुसूची १२

ससं ्था दर्ता प्रमाण–पत्रको नमूना
भरतपुर महानगरपालिका
दर्ता प्रमाण–पत्र
दर्ता नं.
भरतपुर  महानगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५ को दफा ... बमोजिम श्री ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... लाई सीमित
दायित्व भएको सं स्थामा दर्ता गरी स्वीकृत विनियमसहित यो प्रमाण–पत्र प्रदान गरीएको छ ।

वर्गीकरण  ... ... ... ... ... ... ... ...
दर्ता गरे को मिति  ... ...... ...
दस्तखत  ... ... ... ...
दर्ता गर्ने अधिकारीको नाम  ... ... ... ...
कार्यालयको छाप  ... ... ... ...

अनुसूची १३

विनियममा उल्लेख गर्नुपर्ने बिषयहरु
प्रस्तावना

१. सं क्षिप्त नाम र प्रारम्भ

२. सं स्थाको नाम र ठे गाना
३. परिभाषा
४. उद्देश्य
५. कार्य 

६. कार्यक्षेत्र

७. सं स्थाको सदस्य

८. सदस्यताको योग्यता

९. सदस्यताका लागि निवेदन र प्राप्ति
१०. सदस्यताको अन्त्य

११. सदस्यको निष्कासन

१२. सदस्यताबाट राजीनामा
१३. पुनः सदस्यता

१४. सदस्यको काम, कर्तव्य र अधिकार
१५. सदस्यता खुला रहने



१६. सदस्यता प्राप्ति, पुनः प्राप्ति र राजीनामा स्वैच्छिक हुनपु र्ने
ँ ी
१७. शेयर पुज

१८. सदस्य बन्न कम्तीमा एक शेयर खरिद गर्नुपर्ने
१९. थप शेयर खरिद गर्न सक्ने
२०. शेयर फिर्ता वा हस्तान्तरण
२१. प्रवेश शुल्क

२२. कृत्रिम छे कबार नलगाइने
२३. शेयर प्रमाण–पत्र

२४. सदस्यको दायित्व सीमित हुने
२५. प्रारम्भिक साधारण सभा
२६. वार्षिक साधारण सभा
२७. विशेष साधारण सभा

२८. साधारण सभाको बैठक

२९. साधारण सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार
३०. साधारण सभाको निर्णय अनिवार्य हुने
३१. टोल÷उपक्षेत्रीय बैठक
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३२. टोल÷उपक्षेत्रीय बैठकका कार्यहरू

५८. स्वार्थ बाझिने निर्णयमा सहभागितामा प्रतिबन्ध

३४. सञ्चालक समिति 

६०. जोखिम मूल्याङ्कन

५९. कर्मचारीसँगको कारोबारमा निर्बन्धन

३३. टोल÷उपक्षेत्रीय बैठकको कार्य व्यवस्था
३५. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार

६१. कारोबार नगरीने

३६. समितिको बैठक

६२. कारोबारको लेखा

३७. लेखा सुपरिवेक्षण समिति 

६३. खाताबही

३८. उत्तरदायित्व शृङ्खला

६४. आन्तरिक हिसाब जाँच

३९. अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार

६५. वार्षिक हिसाब जाँच

४०. व्यवस्थापकको नियुक्ति

६६. विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गर्दा जोखिम मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने

४१. व्यवस्थापकको काम, कर्तव्य र अधिकार

६७. अन्य आधारभूत कागजात

६८. एकीकृत सूचना प्रणालीमा आबद्धता

४२. विशेष जिम्मेवारी

४३. कर्मचारीको नियुक्ति तथा सेवाका सर्त

६९. दर्ता गर्ने अधिकारीसमक्ष प्रतिवेदन

४४. सं स्थाको कोष

७०. वित्तीय जानकारी एकाइमा प्रतिवेदन

४५. कोषको सुरक्षा

७१. साधारण सभामा जानकारी गराउनुपर्ने

४६. कोषको उपयोग

७२. हकवालाको मनोनयन

४७. जगेडा कोष

७३. हक दाबी वा नामसारी

ँ ी फिर्ता
४८. सं रक्षित पुज

७४. निर्वाचन

४९. लाभांश वितरण नगरीने

७५. शपथ ग्रहण

५०. जगेडा कोषमा रकम सार्नुपर्ने

७६. एकीकरण वा विभाजन

५१. बचत सङ्कलन गर्न सक्ने/नसक्ने 

७७. कार्यान्वयन अधिकारी

५२. बचत सङ्कलनमा सीमा

७८. मध्यस्थता

५३. ऋण दिन सक्ने

७९. समानता र समता

५४. ऋण प्रवाहमा सीमा

५५. ऋणबाहे कको प्रयोजनमा बचतको रकम लगाउन नहुने
५६. साधारण सभाको स्वीकृति लिनुपर्ने
५७. सदस्य केन्द्रीयता

८०. विनियम सं शोधन

८१. साधारण सभाले कार्यविधि बनाउन सक्ने
८२. व्याख्या गर्ने अधिकार

८३. ऐन, नियमावलीसँग बाझिएकोमा अमान्य हुने ।

अनुसूची १४

ससं ्था दर्ताको लागि आवश्यक कागजात
१.

पहिलो प्रारम्भिक भेला बसी कार्यसूचीमा छलफल गरे र निर्णयहरू भएको दे खिने कारबाई किताबको प्रमाणित प्रतिलिपि ।

२.

दोस्रो प्रारम्भिक भेला बसी कार्यसूचीमा छलफल गरे र निर्णयहरू भएको दे खिने कारबाई किताबको प्रमाणित प्रतिलिपि ।

३.

प्रस्तावित सं स्थाको विनियमका प्रत्येक पृष्ठको शिर–पुछारमा तदर्थ सञ्चालक समितिका प्रत्येक सदस्यहरूले सहीछाप
गरे का दुई सक्कलै प्रतिहरू ।

४.

तदर्थ सञ्चालक समितिका प्रत्येकले शिर–पुछारमा सहीछाप गरे का प्रस्तावित सं स्थाको कार्ययोजनाका दुई सक्कलै प्रतिहरू ।

५.

तदर्थ सञ्चालक समितिको अध्यक्षले दस्तखत गरे को अनुसूची १ को नमूनामा रु. १०।– को टिकट टाँस भएको
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दरखास्त ।
६.

दरखास्तवालाहरू सबै जनाले सहीछाप गरे को सं स्था दर्ता कार्यका लागि अधिकार प्रत्यायोजन–पत्र ।

७.

दरखास्तवालाहरू सबै जनाको नेपाली नागरीकताको प्रमाण–पत्रको आफैँले सक्कलबमोजिम नक्कल ठीक, दुरुस्त छ
भनी सहीछाप गरे को र तदर्थ सञ्चालक समितिका प्रत्येकको नोटरी पब्लिकबाट समेत प्रमाणित गराएको प्रतिलिपि 
सं लग्न ।

८.
९.

दरखास्तवालाहरू फरक परिवारका पर्दछन भन्ने तदर्थ सञ्चालक ससमितिका अध्यक्षको स्वोघोषणा।

दरखास्तवालाहरू सबै जना वडाभित्र स्थायी  रूपमा बसोबास गरीरहे का प्रस्तावित सं स्थाको प्रकृति  सँग मिल्ने 
कारोवार गर्ने व्यक्तिहरु  हुन ् भन्ने बेहोरासहित वडा कार्यालयबाट सं स्था दर्ता गरीदिन सिफारिस भइआएको ।

१०. दरखास्तवालाहरू सबै जनाले महानगरपालिकाभित्र सोही प्रकृतिको अर्को कुनै सं स्थाको सदस्यता लिएको छै न र
साथै पहिले कुनै सहकारी सं स्थामा सं लग्न रही ऋण नतिरे को, रकम हिनामिना वा कुनै बैङ्क वा वित्तीय सं स्थाको
कालो सूचीमा परे को पनि छै न भनी स्व–घोषणा ।
११. सं स्थाको विनियममा कुनै वर्षको खुद बचतबाट जगेडा कोषमा कम्तीमा २५ प्रतिशत छु ट्ट्याउने व्यवस्थाका साथै

ँ ी कोषमा र ०.५
त्यसपछि बाँकी हुने रकमलाई १०० प्रतिशत मानी सोको कम्तीमा २५ प्रतिशत सं रक्षित पुज
प्रतिशत सहकारी प्रवर्द्धन कोषमा छु ट्ट्याउनुपर्ने उल्लेख गरीएको ।

१२. सं स्थाको व्यावसायिक योजना, सदस्यताको आधार र स्रोत परिचालनका पक्षहरू समेतको विश्लेषण गरीएको
सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन।
१५. दरखास्तवालाहरूले शेयर र प्रवेश शुल्कबापत जम्मा गरे को रकम तदर्थ सञ्चालक समितिका जिम्मावाल कसै को
जिम्मामा छ भन्ने बेहोरा खुल्ने भर्पाई ।
१६. दरखास्तवालाहरूको सहीछाप परे को फोटोसहितको विवरण र तदर्थ सञ्चालक समितिका सदस्यहरूको थप विवरण ।

अनुसूची –१५

एकीकरणका शर्त तथा कार्यविधि ढाँचा
सहकारी ऐन, नियम, निर्देशिका तथा सं स्थाको विनियममा भएको व्यवस्था अनुसार...................... सहकारी सं स्था 

लि. .......................... र ...................... सहकारी सं स्था लि. को एकीकरण गर्दा शर्त र कार्यविधि खोली एकीकरण

प्रकृयालाई अघि बढाउनु पर्ने भएकाले निम्नलिखित शर्त र कार्यविधिका अधिनमा रही एकीकरण कार्य सम्पन्न गर्ने यस साधारण
सभाले गरे को निर्णय कार्यान्वयनका लागि भरतपुर महानगरपालिका, नगरकार्यपालिकाको कार्यालय, भरतपुरलाई अनुरोध गर्ने
समेत निर्णय गरीयो ।
क्र.सं . बिषयहरु

एकीकरणका शर्त

एकीकरणको कार्यविधि
  दुवै सं स्थाको साधारणसभाबाट पारित गराई .......
....................................... कार्यालय  ...........
....................... बाट एकीकरणको स्वीकृति  लिई
सं स्था  “..................................” को नामबाट
सञ्चालन गर्ने ।
..........सं स्थाको कार्यालय भवनबाट कार्य सञ्चालन गर्ने ।

१

नाम

.................... सं स्था लि. (दर्ता नं. ...........) ...........
सं स्था  (द.नं. ............... ....) रहेकोमा दुवैलाई
एकीकृत गरी एउटै नामबाट सं स्थाको सञ्चालन गर्ने ।
दुवै सं घ÷सं स्था लाई एकीकृत गरी “..........................
सहकारी सं स्था लि. ................. ” कायम गर्ने ।

२

कार्यालय

दुवै सं स्थाको कार्यालय एउटै बनाउने



कै.
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क्र.सं . बिषयहरु

एकीकरणका शर्त

एकीकरणको कार्यविधि

कै.

३

कार्यक्षेत्र

एकीकृत हुने सं स्थाका कार्यक्षेत्र भ.म.न.पा. वडा
दुवै सं स्थाको कार्यक्षेत्र एकीकृत रुपमा रहने र नं...................
भएकोले
भ.म.न.पा. वडा
कार्यक्षेत्रमा आफ्नो सदस्यहरुलाई सेवा प्रदान गर्ने   नं........... लाई समेत कार्यक्षेत्रका रुपमा स्वीकृति 
लिई सेवा प्रदान गर्ने ।

४

विनियम

दुवै सं स्था एकीकृत भएपछि एउटा मात्र सं स्थाको ............ सहकारी सं स्थाको विनियम .......... स्वीकार
विनियम स्वीकार गरीने
गरी सोही विनियम अनुसार कार्य सञ्चालनगर्ने ।  

शेयर
रकम

....................को लेखा परीक्षण अनुसारको शेयर
दुवै सं स्थाको शेयर रकम  एकीकृत गर्ने । यस
रकम  जम्मा  गरी एउटा सं स्थामा समावेश गर्ने
ु
वर्षको एकीकृत हुन आउने   रकम  पनि  सं यक्त 
।  ................ को शेयर रु ............., ................
रुपमा समावेश गरीने
को शयेर रु............... जम्मा शेयर रु ..............

५

...............र....................
६

कोषको

रकम 

एकीकृत गरी समावेश गर्ने । वितरण गर्न मिल्ने 
सं स्थाको  
कोषहरु सदस्यहरुलाई वितरण गर्ने नमिल्ने कोषहरु
कोषहरु
यथावत राखि  एकीकृत गर्ने । यसरी एकीकृत
गरे पछि नियमानुसार कोषको उपयोग गर्ने

७

८

दायित्व

लगानी 
हिसाव 

९

ऋण
लगानी

१०

बचत
हिसाव

वितरण गर्न मिल्ने कोषहरु सम्वन्धित सं घ÷सं स्थाका
सदस्यहरुलाई वितरण गर्ने, कर्मचारीलाई वितरण गर्ने
कोष पनि वितरण गर्ने र बाँकी कोषहरु नियमानुसार
उपयोग गर्ने  वितरण गर्न मिल्ने कोषहरुको विवरणः
कोषको नाम 
...................सहकारी सं स्था  
जम्मा 
१. शेयर लाभांश  
ँ ी फिर्ता 
२. सुरक्षण पूज
३. कर्मचारी बोनस            
जम्माः 
एकीकृत गरी कोषमा राख्ने कोषहरुः 
कोषको नामः           
सं घीय  सहकारी नियमावली, २०७५ काे व्यवस्था 
अनुसारका काेषहरू        

दायित्व  ................र.................च ुक्ता   गर्नु 
............................... सं घ÷सं स्थाको दायित्व 
पर्ने दायित्व  एकीकरण पश्चात .......................
र .................. सं घ÷सं स्थाको दायित्व  एकीकृत
नै
च ुक्ता  गर्ने
अथवा दायित्व वहनको
गरी .................. वाट फर्छौट गर्ने  
जिम्मेवारी ................ रहने ।
..............................र ...............   छाता
सघहरुमा रहे को लगानी  हिसाव  एकीकृत
गरी   ..................को नाममा कायम  गर्ने
। .............सं स्थाको लगानी  रकम  सम्वन्धित
छाता सं घवाट फिर्ता लिई  आम्दानी बाँध्ने ।

निम्न लगानी हिसाव एकीकृत गरी ............... को
नाममा कायम गर्ने । फिर्ता गर्न मिल्ने रकम फिर्ता 
लिई ................. नाममा  आम्दानी वाँध्ने र सो
कार्यका लागि  छाता सं घहरुवाट पत्राचार गर्ने ।  
लगानी भएको सं स्था ...............................   

.............................र ....................एकीकृत
..........................र...................आफ्ना  भएपछि .............ऋणी सदस्यहरुले ................
सदस्यहरुलाई लगानी गरे को ऋण रकम एकीकृत नाममा उक्त ऋण सार्ने । यसका लागि.................
गरी ...............मा समावेश गर्ने ।
मसान्तसम्म  समय  दिने व्याज मात्र बुझाएर ऋणी 
सदस्यहरुको ऋण ...................बाट उपलब्ध
गराउने व्यवस्था मिलाउने ।
.......................र..................सबै

बचतहरु एकीकृत रुपमा समावेश गर्ने

dxfgu/ ;xsf/L ultljwL

खालका

......................र.........................द्वारा

सं चालित बचत कार्यक्रमहरु  सं स्था.......................
शेयर सदस्यहरुको नाममा समावेश गरी राख्ने



क्र.सं . बिषयहरु

एकीकरणका शर्त

एकीकरणको कार्यविधि

सदस्यता,
सहभािगता र
लाेकतान्त्रीक
िनयन्त्रणा

.................र................... दुवै
सं स्थाका
सदस्यहरुलाई एकीकृत सं स्थामा समावेश गरी
सदस्यहरूकाे प्रत्यक्ष सहभािगता एवं लाेकतािन्त्रक
िनयन्त्रण कायम गर्ने ।

........ र........शेयर सदस्यहरुको सदस्यता एकीकृत
सं स्थामा कायम  गर्दा  प्रवेश मितिको आधारमा
सदस्यता कायम गरी सदस्यहरूकाे प्रत्यक्ष सहभािगता
एवं लाेकतािन्त्रक िनयन्त्रण कायम गर्ने ।

१२

नीतिहरु

सं स्था 
सञ्चालननीति लागु
गर्ने
सन्दर्भमा .................. र ..............भएका
एकै किसिमका नीतिहरु भए .......... का नीतिहरु हाल  रहे का निम्न नितिहरु कायम  राखी  सं स्था 
लागु गर्ने र .................... नभएका नीतिहरुका सञ्चालन गर्ने।  
सन्दर्भमा भन्ने .............. नीतिहरुलाई नै एकीकृत
सं स्थाको नीतिका रुपमा लागू गर्ने ।

१३

बैंक खाता
....................... बैंक र नगद  हस्तान्तरण गरी
..............बैंक कारोवार ......... हस्तानान्तरण
र नगद 
एकीकृत रुपमा राखी उपयोग गर्ने ।
गर्ने, नगद पनि दुबै सं स्थाको एकीकृत गर्ने ।
जिम्मेवारी

१४

सं स्था 
सञ्चालन
प्रक्रिया

१५

ु
दुवै सं स्थाले बुझाउनुपर्ने बाँकी ऋण सं यक्त 
लिनु दिनु
रुपमा .......... नाममा स्थानान्तरण गरी बुझाउने
पर्ने बाँकी
ु रुपमा राख्ने ।
दुवै सं स्थाको एकीकरण गरी सं यक्त 
ऋण तथा
लिनु पर्ने भए पनि यही कार्य विधि  अपनाइ असुल 
सम्पत्ति  
उपर गर्ने ।

१६

केन्द्रीय 
÷जिल्ला ÷
विषयगत
सं को
प्रतिनिधि

११

१७

१८

कर्मचारी  

पान नं.

कै.

................दुवै सं स्थाका वर्तमान सञ्चालक, दुवै सं स्थाका सञ्चालकहरुवाट सञ्चालक ससमिति,
लेखा तथा सल्लाहकार समिति  एवं उपसमितिहरु   लेखासमिति तथा अन्य समिति उपसमिति गठन गरी
मिलाएर विनियममा व्यवस्था  भए बमोजिम  बाँकी कार्य गर्ने ।
अवधि ................ सम्मका लागि कायम गर्ने ।

................ बाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय÷जिल्ला÷विषयगत

सं घको प्रतिनिधि  ............ एकीकृत सं स्थाको तर्फ बाट

पनि निरन्तरता दिने र ...................... का केन्द्रीय 
प्रतिनिधिलाई भने फिर्ता गर्ने ।

दुवै सं स्थाका कर्मचारीहरुलाई यथावत कामकाज
लगाउने ।

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

..................... केन्द्रीय प्रतिनिधि .....................
ु
सं यक्त 
भएको दुवै सं स्थाको प्रतिनिधिका रुपमा
एकीकृत प्रतिनिधि फेरवदल गर्ने ।  

..................... नियुक्त कमर्चारीहरु र .................
नियुक्त कर्मचारीहरुलार ्इ  एकीकृत रुपमा...................
नै यथावत कामकाज लगाउने ।

पान

स्वीकार

गर्ने

र .................... पानलाई रद्द  गर्ने । त्यसका
लागि सम्वन्धित निकायमा जानकारी गराउने ।  

...........................
आन्तरिक

.....

सहकारी

सं स्थाको

राजस्व  कार्यालयमा दर्ता  भएको

पान ....................... लाई प्रयोग गर्ने ।

१९

नगदी र
ढु कुटीको
बीमा गर्ने

२०

‘विवाद 
समाधान
समितिमा......................
र
....................... निम्न सदस्यहरुलाई जिम्मेवारी
एकीकरण एकीकरण पश्चात्त  कुनै विषयमा विवाद  उठे मा
दिने र समितिले गरे को निर्णय सञ्चालक ससमितिले
पछिको
विवाद मिलाउन तिन सदस्यीय समिति निमार्ण गर्ने
अनुमोदन गरे पछि लागू हुने गरी निर्णय गर्ने ।
विवाद 
र विवादको टु ङ्गो लगाउने ।
१. सं योजकः ..................................
सम्वन्धी
२. सदस्यः.....................................
३. सदस्यः ....................................



एकीकृत सं स्था  ...................... को नगदी र उपयुक्त विमा कम्पनीसँग आवश्यक सम्झौता गरी
ढु कुटी (सेफ) को विमा गराई सञ्चालन गर्ने।

नगदी र ढु कुटी  वीमागर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
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क्र.सं . बिषयहरु
विनियममा
२१

सं शोधन र
परिमार्जन

गर्ने समिति  

एकीकरणका शर्त
........................सहकारी
हालको

अवस्थामा

एकीकरणको कार्यविधि

कै.

सं स्थाको विनियम  विनियम  सं सोधन र परिमार्जन गर्दा निम्न  समिति 

कतिपय विषयहरु

थपघट, निर्माण गरी जिम्मेवारी दिने ।

परिमार्जन गरी समयानुकुल  बनाउनु पर्ने भएकाले १. सं योजकः ..................................
व्यापक अध्ययन परिमार्जन गर्न तिन सदस्यीय  २. सदस्यः.....................................
समितिलाई जिम्मा दिने ।  

३. सदस्यः ......................................

..................                                                                         .......................
  दस्तखत     

                            दस्तखत

अनुसूची–१६

एकीकरण दरखास्तको नमूना
(दफा १३.ग.९ सँग सम्बन्धित)

श्रीमान् प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू 
भरतपुर महानगरपालिका,
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय।

बिषयः एकीकरण स्वीकृति पाउँ ।

महोदय,
सहकारी ऐन, बमोजिम सञ्चालन भै आएका तपसिल बमोजिमका सं स्था एकीकरण गर्न सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा भएकोले
एकीकरणको लागि  तोकिएका आवश्यक कागजात सहित यो निवेदन पेश गरे का छौं । अतः उपरोक्त  सं स्थाहरु
एकीकरण गरीिदनुहन
ु अनुरोध गर्दछौं ।  आवश्यक कागजात थान.......सं लग्न छन्।
भवदीय,
...........सं स्थाको तर्फ बाट आधिकारिक व्यक्तिकाे

..............सं स्थाको तर्फ बाट आधिकारिक व्यक्ति

दस्तखत..........

दस्तखत.........

नामः

नामः

पदः

पदः

सं स्थाको नामः

सं स्थाको नामः

ठे गानाः

ठे गानाः

टे लिफोन नं.

टे लिफोन नं.

इमेल ठे गानाः

इमेल ठे गानाः

मितिः

मितिः

सं स्थाको छापः

सं स्थाको छापः
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;xsf/L dfk{mt ;~rfng ug{ ;lsg] pBf]u Joj;fox? M
-s_ s[lif pTkfbg, e08f/0f, k|zf]wg, ljt/0f, ahfl/s/0f tyf s[lif ;fdfu|Lsf] cfk"lt{ .
-v_ Joj;flos kz'kfng tyf kz'hGo pBf]u Joj;fox? .
-u_ jghGo pTkfbg tyf k|zf]wg pBf]ux? / jftfj/0f ;+/If0f;DaGwL pBf]ux? .
-3_ ljBfnosf] :yfkgf tyf Joj:yfkg, Jofj;flos tyf ;Lkd"ns k|lzIf0f s]Gb| :yfkgf / Joj:yfkg, / k/fdz{
;]jf .
-ª_ c:ktfn, ;fd'bflos :jf:Yo ;]jf, cf}iflw tyf :jf:Yo pks/0f pTkfbg tyf ljqmL / :jf:Yo;Fu ;DalGwt cGo
pBf]u Joj;fox? .
-r_ ko{6g pBf]u Joj;fox? .
-5_ ;~rf/ tyf k|lalwsf] ljsf;, lj:tf/ tyf k|;f/0f .
-h_ art tyf C0f Pj+ a}+s tyf ljQLo ;]jf .
-dm_ oftfoft tyf 9'jfgL ;]jf .
-`_ hUuf tyf cfjf; ljsf; .
-6_ >lds :jfldTjsf pBf]u Joj;fox? .
-7_ pkef]Qmf ;xsf/L
-8_ phf{ pTkfbg, k|zf/0f / ljt/0f .
-9_ ljdf Joj;fo .
-0f_ v'b|f tyf yf]s k;nx? .
-t_ h8La'6L v]tL, k|zf]wg / ahfl/s/0f .
-y_ lzkd"ns 3/]n' tyf ;fgf pBf]ux? .
-b_ ;DefJotfsf cfwf/df cGo pBf]u Joj;fox? .
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अनुसच
ू ी- १

सहकारी ससं ्थालाई अनुदान सुविधा प्रदान गर्ने कार्यविधि, २०७६
(दफा १० सँग सम्बन्धित)
दरखास्तको ढाँचा

श्री प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू,
भरतपुर महानगरपालिका,नगर कार्यपालिकाको कार्यलय,
भरतपुर, चितवन।
विषयः अनुदानका लागि प्रस्ताव पेस गरिएको ।
भरतपुर महानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यलयबाट मिति २०७  /  /   गते प्रकाशित सूचना अनुसार यस सङ्घ/
सं स्थाले भरतपुर महानगरपालिकाको वित्तीय  अनुदानसमेतमा ................................ आयोजना सञ्चालन गर्ने गरी मिति 
२०७  /  /   को साधारण सभाले निर्णय  गरे काले सूचनामा तोकिएका कागजात सं लग्न राखी अनुसूची- २ बमोजिमको
विवरण खुलाई यो दरखास्त पेस गरिएको छ।सहकारी सं स्थाहरूलाई अनुदान सुविधा प्रदान गर्ने कार्यविधि, २०७६ का सर्त,
बन्देजहरू पालना गर्न यो सङ्घ/सं स्था मन्जुर छ ।
भवदीय,
....................
अध्यक्ष
नाम, थरः
सं स्थाको नाम, ठे गानाः
सं स्थाको छाप
सम्पर्क नं.:

अनुसच
ू ी- २

सहकारी ससं ्थालाई अनुदान सुविधा प्रदान गर्ने कार्यविधि, २०७६
(दफा १० को खण्ड (ट) सँग सम्बन्धित)
आयोजनाको विवरण

१)

सं घ/सं स्थाको नाम: ..........................................
ठे गाना :
जिल्ला :
भ.म.न.पा. :
वडा नं. :
गाउँ/टोल :
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२)

दर्ता नम्बर र मिति :

३)

आयोजनाको नाम :

४)

आयोजनास्थल 
जिल्ला :
भ.म.न.पा. :
वडा नं.:
गाउँ/टोल :

५)

आयोजना प्रारम्भ हुने मिति:

६)

आयोजना सम्पन्न हुने मिति:

७)

प्रस्तावित आयोजनाको कुल लागत: रु..................................
ँ ी आवश्यकता : रु. ....................................
७.१ स्थीर पुज
क. मेसिनरी उपकरण रु. ....................................
ख. जग्गा रु. ....................................
ग. भवन रु. ....................................
घ. पशुपन्छी खरिद रु. ....................................
ङ. अन्य (खुलाउने) रु. ....................................
ँ ी आवश्यकता : रु. .............................
७.२ कार्यशील पुज
७.३ कार्यक्रम खर्चको आयोजनाको हकमा कार्यक्रम खर्च: रु.......

८)

सं स्थाले बेहोर्ने लागत प्रतिशत: ....................

९)

सं स्थाको लागत बेहोर्ने स्रोत :
क. शेयर रकमबाट रु. ....................
ख. जगेडा कोषबाट रु. ....................
ग. अन्य रु. ....................

१०) भरतपुर महानगरपालिकाको अन्य निकायबाट वित्तीय सहयोग प्राप्त गरे को वा प्राप्त गर्न आवेदन दिएको भए
खुलाउनेः. ........................................................................................................
११) सदस्य सहभागिताको अवस्था

वर्गीकरण
१ महिला
२ परुु ष
महिला र परुु ष जम्मा (१+२)
३ सीमान्तकृ त समुदाय र महिला
४ अन्य समुदाय
सीमान्तकृ त, महिला र अन्य समुदायको जम्मा(३+४)

साधारण सदस्यमा
सखं ्या
प्रतिशत

सहभागिता
सञ्चालक समितिमा
संख्या
प्रतिशत

आयोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने
संख्या
प्रतिशत

"सीमान्तकृत समुदाय" भन्नाले दलित र पिछडिएका अल्पसङ्ख्यक जनजाति  समुदाय  सम्झनु पर्छ  र सो शब्दले अपाङ्गता
भएका व्यक्तिहरूलाई समेत जनाउँछ।
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१२.

कार्यालयको भौतिक स्थिति
आफ्नै भवन
भाडाको घर

१३.

सं स्थागत सुशासनको स्थितिः
१३.१ सञ्चालक समितिको बैठक मासिक नियमित   छ     छै न
१३.२ पछिल्लो वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न मिति 
१३.३ पछिल्लो वार्षिक लेखा परीक्षण सम्पन्न मिति
१३.४ लेखा

सुपरिवेक्षण

समितिको क्रियाशिलता

कस्तो 

छ

?

(क, ख, ग, घ मध्य कुनै एकमा ठिक चिन्ह दिनुहोस)  
क. सुपरिवेक्षण गरी सं चालक समितिलाई लिखित राय सुझाव दिने, आफ्नो छु ट्टै बैठक बस्ने, निर्णय गर्ने,
साधारण सभामा प्रतिवेदन पेश गर्ने गरे को                  
ख. सुपरिवेक्षण मात्र गरी राय सुझाव मात्र दिने गरे को
ग. नियमित रुपमा नगरी कहिलेकाहिँ मात्र गर्ने गरे को
घ. लेखा सुपरिवेक्षण समिति क्रियाशिल छै न
बिषयगत सं घहरूमा आबद्ध     छ       छै न
१३.५ सं स्थाको आन्तरिक कार्यविधि
१३.५.१ आन्तरिक कार्यविधि     छ      छै न
१३.५.२ आन्तरिक कार्यविधि छ भने कतिवटाः
      क.१ दे खि ५      ख. ५ भन्दा बढी
१३.६ सं स्थाले नियमित रुपमा निर्धारित समयभित्र

महानगरपालिकामा पठाउनुपर्ने

मासिक प्रगति  विवरण तथा
अन्य प्रतिवेदन पठाएको -      छ        छै न
    

१३.७ आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन     छ       छै न
१३.८ सम्भाव्यता अध्ययन भएको भए व्यवसायको वार्षिक मुनाफा
दरः
१३.९ सं स्थाले स्वीकृत कार्यक्षेत्र वाहिर कारोवार   छ    छै न
१३.१० सं स्थाले गैर सदस्य सं ग कारोवार     छ      छै न
१३.११ सहकारी सूचना प्रणालीमा आवद्धता- भएको     नभएको
१३.१२ सं चालक समितिमा महिला सहभागिता - भएको      नभएको
भए कति प्रतिशत खुलाउने:-  

१४.

सामूहिक व्यवस्थापनमा सञ्चालन
क)

हुने

नहुने

ख) हुने भए सामूहिक रूपमा के कसरी सञ्चालन गरिने हो, खुलाउने :
…………………………………………………………………………………………………………………………
१५. वातावारणीय  सरोकार (प्राकृतिक स्रोतको जगेर्ना, जैविक विविधतामा बढोत्तरी, स्थानीय  जातको सं रक्षण, प्राङ्गारिक
खेतीपाती, प्रदूषणको रोकथामलगायतमा पर्ने प्रभाव)
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क) सकारात्मक प्रभाव 

हुने

नहुने

ख) हुने भए के कस्तो हुने हो, खुलाउने :
………………………………………………………………………………………………………………………
ग) नकारात्मक प्रभाव 

हुने

नहुने

घ) हुने भए के कस्तो हुने हो, खुलाउने :
………………………………………………………………………………………………………………………
१६.

भरतपुर महानगरपालिका बाट यस अघि सं स्थाले अनुदान लिएको:  
छ             छै न

    

अनुदान लिएको छ भने कहिले.....................कति.....................
कुन शाखाबाट....................

१७.

भरतपुर महानगरपालिकाको

अन्य 

शाखामा यस

आर्थिक

बर्षमा

अनुदान

माग गरे को:  छ        छै न
अनुदान माग गरे को छ भने कुन शाखामा माग गरे को  
१८.

अन्य कुनै कुरा भए खुलाउने :
………………………………………………………………………………………………………………………

माथि  उल्लेखित सम्पूर्ण विवरणहरू सहकारी सं स्था/सं घको आधिकारीक विवरण हो | झुठो विवरण पेश गरी अनुदान
रकम लिएको ठहरे सरकारी बाकीं सरह भरतपुर महानगरपालिकालाई बुझाउला, कानुन बमोजिम सजाय सहुँला भनी मेरो
राजीखुसीले सहिछाप गरिदिए |
अध्यक्षको हस्ताक्षर
नाम, थर :
सं स्थाको नाम र ठे गाना:
सं स्थाको छाप
अध्यक्षको सम्पर्क नं.:
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>L =========================================== ;xsf/L ;+:yf ln=,
=========================, lrtjg
ljlgod ;+;f]wgsf] ltgdxn] ljj/0f
;fwf/0f ;ef ePsf] ldlt M– @)&=== . . 				s'n ;b:o ;+Vof M–
pkl:yt ;b:o ;+Vof M– 						pkl:yt k|ltzt M–

qm=;++ df}h'bf bkmf ;+Vof

qm=;++
!=
@=
!!=

kb

df}h'bf Joj:yf

;+;f]lwt Joj:yf

;~rfns ;ldltsf] ljj/0f
kbflwsf/Lsf] gfd / y/
7]ufgf

;+;f]wgsf] cf}lrTo

x:tfIf/

:jLs[t ug]{ clwsf/L

b:tvt M
gfd y/ M
kb M
ljlgod ;+;f]wgsf nflu k]zug'{ kg]{ sfuhftx?M
!= ;fwf/0f ;efsf] lg0f{osf] kmf]6f]skL k|dfl0ft– !
@= ;+;f]wg :jLs[t u/LkfpmF eGg] ;+:yfsf] lgj]bg –!
#= of] ltgdxn] lg0fo{ @ k|lt b'j}df ;a} ;+rfnsx?sf] ;Ssn x:tfIf/ – !
$= ;+;f]wg ug'{k"j{ ;}4flGts ;xdlt lnPsf] kqsf] kmf]6f]skL – !
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e/tk'/ dxfgu/kflnsf – sfof{no k|d'v÷dxfzfvf÷zfvf ;Dkj{m dfWod
१. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृ त
क्र.स.ं
१.
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१८.
१९.
२०.
२१.
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अधिकृ तस्तर एघारौं (रा. प. प्रथम श्रेणी)

शाखा
प्रमुखज्यूकाे सचिवालय
प्रमुखज्यूकाे सचिवालय
उप-प्रमुखकाे सचिवालय
अार्थिक िवकास महाशाखा
सहरी विकास पर्वा
ू धार िवकास महाशाखा
शैक्षिक प्रशासन महाशाखा
अार्थिक प्रशासन महाशाखा
प्रशासन तथा जनशक्ति वि./शासकीय सधु ार इकाइ
आन्तरिक व्यवस्थापन तथा खरिद शाखा
नगर प्रहरी व्यवस्थापन शाखा
काननू ी मामिला शाखा
राजश्व व्यवस्थापन महाशाखा
सार्वजनिक निजी साझेदारी इकार्इ/मर्मत सम्भार

श्री प्रेमराज जोशी

पद
नाम, थर
िवज्ञ सल्लाहकार
श्री गाेपालचन्द्र न्याैपाने
प्रेस सल्लाहकार
श्री सरु े सचन्द्र अधिकारी
िवज्ञ सल्लाहकार
श्री सञ्जय शाही
उप-सचिव
श्री प्रद्मयु ्न प्रसाद उपाध्याय
सिनियर डिभिजनल र्इन्जिनियर श्री रत्नप्रसाद लामिछाने
नगर िशक्षाा अधिकारी
श्री महेन्द्रप्रसाद पाैड्याल
अधिकृ त स्तर नवाै ँ
श्री ठाकुरप्रसाद पाैडेल
शाखा अधिकृ त
श्री राधा देवकोटा उपाध्याय
अधिकृ तस्तर सातौं
श्री झलक कुमार श्रेष्ठ
नगर प्रहरी निरीक्षक
मेघराज भट्टरार्इ
काननू अधिकृ त
श्री खगेश्वर अधिकारी
अधिकृ तस्तर सातौं
श्री अनजु घिमिरे
वरिष्ठ र्इन्जिनियर
श्री भरतकुमार अाचार्य
ईन्जिनियर साताैं
श्री सन्ताेष अाचार्य
अन्य पर्वा
ईन्जिनियर छैं ठौं
श्री कृ ष्ण बहादरु मल्ल ठकुरी
ू धार शाखा
ईन्जिनियर छैं ठौं
श्री सर्यू प्रकास लामा
भ-ू उपयाेग तथा बस्ती विकास शाखा
अर्वान प्लानर
श्री अस्मिता खनाल
ईन्जिनियर
श्री र्इश्वर कुमार राजभण्डारी
भवन तथा भवन संहिता एवं निर्माण
इजाजत (डिजाईन समेत) शाखा
स्ट्रक्चरल ईन्जिनियर
श्री ज्योति लम्साल
निर्माण सामाग्री परीक्षण प्रयाेगशाला
ईन्जिनियर छैं ठौं
शिशिर सवु ेदी
पनु ः निर्माण शाखा
ईन्जिनियर
श्री विजयराज न्याैपाने
महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण शाखा प्रमुख महिला विकास अधिकृ त श्री शान्ता कुमारी पौडेल
सामाजिक सरु क्षा तथा पञ्जिकरण शाखा अधिकृ तस्तर छै ठौं
श्री माधव सवु ेदी
जनस्वास्थ्य प्रवर्द्धन शाखा
जनस्वास्थ्य अधिकृ त
श्री दीपक सवु ेदी
गै.स.स.समन्वय तथा समुदाय परिचालन शाखा आ.ले.प. अधिकृ त
श्री तुलसी प्रसाद श्रेष्ठ
योजना तथा बजेट शाखा
अधिकृ तस्तर सातौं
श्री असीम रे ग्मी
सचू ना तथा संचार प्रविधि शाखा
सचू ना अधिकृ त
श्री मेनका पण्डित
लेखा अधिकृ त
श्री लक्ष्मण अधिकारी
आर्थिक प्रशासन शाखा
लेखा अधिकृ त
श्री अर्जुन लामिछाने
लेखा अधिकृ त
श्री जगन्नाथ अर्याल
बाली संरक्षण अधिकृ त (कृ षि) श्री विनोद लामिछाने
कृ षि तथा पशपु ंछी व्यवसाय प्रबर्द्धन शाखा
अधिकृ तस्तर आठौं (पश)ु
श्री मेघराज ढकाल
आन्तरिक लेखा परिक्षण
बरिष्ठ आ.ले.प. अधिकृ त
श्री विसरु ाम कुवँर
ससं ्कृति, पर्यटन तथा सम्पदा सरं क्षण शाखा अधिकृ तस्तर छै ठौं
श्री बाबुराम शर्मा
सहकारी तथा रोजगार प्रवर्द्धन शाखा
सहकारी अधिकृ त
श्री रामबाबु पौडेल
सरसफाई व्यवस्थापन शाखा
बरिष्ठ ईन्जिनियर
श्री विराट घिमिरे
विपद व्यवस्थापन शाखा
अधिकृ तस्तर सातौं
श्री जीवलाल कँु वर
वा. तथा हरियाली प्रबर्द्धन शाखा/प्र.म.राेजगार का. अधिकृ त छै ठाै ँ
श्री अस्मिता घिमिरे
सहकारी तथा रोजगार प्रवर्द्धन शाखा
सहायक पाँचाै
श्री सीता लम्साल
वारूणयन्त्र
इन्चार्ज
श्री देवेन्द्रराज रे ग्मी
दर्ता चलानी तथा साेधपछु
सहायक चाैंथाे
श्री राजु श्रेष्ठ
सहकारी तथा रोजगार प्रवर्द्धन शाखा
का.स. पाँचाै
श्री र्इश्वरीप्रसाद बगाले
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इमेल

visit.gpn@gmail.com
scadhikari1@gmail.com
ssanjay7281@gmail.com
pradyumna7@gmail.com
ratnalamichhane@gmail.com
mppaudyal@gmail.com
thakurpoudel45@gmail.com
radha.mrs@gmail.com
jhalakkumarshrestha@gmail.com
khagesworadhikari11@gmail.com
anuj.ghimire@nepal.gov.np
acharyabharat2013@gmail.com
acharyasantosh50@gmail.com
krishnadsk@gmail.com
er.surya2030@gmail.com
asmita_khanal2005@yahoo.com
ekura307@gmail.com
jyoti2043lamsal@gmail.com
subedi.shishir09@gmail.com
bijayaneupane96@gmail.com
shantapaudel2025@gmail.com
madhabsubedi011@gmail.com
dipaks119@gmail.com
shresthatulasi69@yahoo.com
yojanabmc@gmail.com
menaka.pandit@gmail.com
lmcarjun29@gmail.com
jagannath.aryal123@gmail.com
binodlamichhane013@gmail.com
dhakalmeghraj318@gmail.com
bisuprati123@gmail.com
baburamsharma105@gmail.com
prambabu2028@gmail.com
ghimirebirat@yahoo.com
jiblalkunwar18@gmail.com
asmi.ghimire491@gmail.com
lamsalsi123@gmail.com
devendraregmifire@gmail.com
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पद

नाम, थर

सम्पर्क

इमेल

1 वडा सचिव (अ. छै ठौं)

श्री मधुराम दुवाडी 

9845137053

madhuramduwadi@yahoo.com

2 ईन्जिनियर (अ. सातौं)

श्री सं गीता ढकाल

9845570502

sangita.dhakal1993@gmail.com

3 कम्प्यूटर अपरे टर

श्री दर्शन गुरुङ

9817250637

gurungdarshan123@gmail.com

1 वडा सचिव (स. पाँचौं)

श्री रोजी के. सी.

9855064384

rojikc86@gmail.com

2 ईन्जिनियर (अ. छै ठौं)

श्री सन्तोष पाण्डे

9841437796

smpanday2009@yahoo.com

3 कम्प्यूटर अपरे टर

श्री भुवनराज कँडेल

9807279187

bhuwanraj.kandel@gmail.com

1 वडा सचिव (अ. छै ठौं)

श्री लीलाराज खरे ल 

9855061069

alisaalina@yahoo.com

2 ईन्जिनियर (अ. छै ठौं)

श्री सन्तोष पाण्डे

9841437796

smpanday2009@yahoo.com

3 कम्प्यूटर अपरे टर

श्री शालिकराम सापकोटा

9845200758

shalikram751@gmail.com

1 वडा सचिव (अ. छै ठौं)

श्री भोजराज रे ग्मी

9845408999

bhojrajregmi820@gmail.com

2 ईन्जिनियर (अ. सातौं)

श्री सं गीता ढकाल

9845570502

sangita.dhakal1993@gmail.com

3 कम्प्यूटर अपरे टर

श्री गीता शर्मा  

9841984391

gitasharma.pc@gmail.com

1 वडा सचिव (स. पाँचौं)

श्री नारायण बहादुर सुवेदी

9855060372

subedinarayan.000@gmail.com

2 ईन्जिनियर (अ. सातौं)

श्री सन्तोष आचार्य

9849830995

acharyasantosh50@gmail.com

3 कम्प्यूटर अपरे टर

श्री अनन्तमणि ढकाल

9845956388

babuananta52@gmail.com

1 वडा सचिव (स. पाँचौं)

श्री सुरजराज पौडेल

9855057652

surajrajpoudel@gmail.com

2 ईन्जिनियर (अ. सातौं)

श्री शिवहरि अधिकारी

9845087273

shivahari2024@gmail.com

3 कम्प्यूटर अपरे टर

श्री मिना श्रे ष्ठ

9845079863

shresthamina656@gmail.com

1 वडा सचिव (स. पाँचौं)

श्री चन्द्र प्रसाद आचार्य

9845051185

chandra.acharya@gmail.com

2 ईन्जिनियर (अ. सातौं)

श्री घनश्याम मिश्र 

9851138651

ghanshyammishra231@gmail.com

3 कम्प्यूटर अपरे टर

श्री गीता घिमिरे

9845143274

merogeet15@gmail.com

1 वडा सचिव (स. पाँचौं)

श्री जयन्ती आचार्य 

9845026047

acharyajayanti88@gmail.com

2 ईन्जिनियर (अ. छै ठाैं)

श्री सुरज दे वकोटा

9855080983

suraj.devkotaa@gmail.com

3 कम्प्यूटर अपरे टर

श्री विनिता श्रे ष्ठ

9867872501

stha.binita1@gmail.com

1 वडा सचिव (अ. छै ठौं)

श्री योगराज सापकोटा

9845078055

sapkotayograj919@gmail.com

2 ईन्जिनियर (अ. छै ठाैं)

श्री सुरज दे वकोटा

9855080983

suraj.devkotaa@gmail.com

3 कम्प्यूटर अपरे टर

श्री प्रज्ञा शर्मा त्रिपाठी

9845359787

tripathipragya10@yahoo.com

1 वडा सचिव (अ. छै ठौं)

श्री रामहरि खड्का

9851139222

ramharikhadka12@gmail.com

2 इन्जिनियर (अ. छै ठाैं)

श्री सूर्यप्रकाश लामा

9855059336

er.surya2030@gmail.com

3 कम्प्यूटर अपरे टर

श्री अमृता पन्थ

9845567753

amritapanta75@gmail.com

1 वडा सचिव (स. पाँचौं)

श्री ओमप्रकाश न्यौपाने

9845063792

opneupanemadi@gmail.com

2 इन्जिनियर (अ. छै ठौं)

श्री कृष्ण बहादुर मल्ल ठकुरी

9855057582

krishnadsk@gmail.com

4 कम्प्यूटर अपरे टर

श्री शरद घिमिरे

9843503165

friendsharad1@gmail.com

1 वडा सचिव (स. पाँचौं)

श्री महे न्द्र बहादुर कार्की 

9845046625

karki.mahendra2023@gmail.com

2 इन्जिनियर (अ. साताैं)

श्री सरुदे वी शर्मा

9847671461

sarudevisharma@gmail.com

3 कम्प्यूटर अपरे टर

श्री अन्जना कंडेल

9845204606

anjkandel46@gmail.com
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पद

नाम, थर

सम्पर्क

इमेल

1 वडा सचिव (स. पाँचौं)

श्री प्रकाश रे ग्मी

9846441236

regmiprakash02@gmail.com

2 ईन्जिनियर (अ. आठौँ)

श्री राजकुमार पाण्डे 

9849249562

rkp2022@yahoo.com

3 कम्प्यूटर अपरे टर

श्री तारा सं ग्रौला दवाडी

9863050004

sangraula.tara48@gmail.com

1 वडा सचिव 

श्री चन्द्रकान्त कोइराला

9855060991

koirala030@gmail.com

2 ईन्जिनियर (अ. सातौं)

श्री शिवहरि अधिकारी

9845087273

shivahari2024@gmail.com

3 कम्प्यूटर अपरे टर

श्री सुवास पोखरे ल

9855063773

lovelysuvash@gmail.com

1 वडा सचिव (अ. छै ठौं)

श्री दीपक कुमार ढकाल

9845194053

dhakal.dpk66@gmail.com

2 ईन्जिनियर (अ. सातौं)

श्री शिवहरि अधिकारी

9845087273

shivahari2024@gmail.com

3 कम्प्यूटर अपरे टर

श्री राजकुमार चौधरी

9845563403

raju123chau@gmail.com

1 वडा सचिव (अ. छै ठौं)

श्री प्रद्युब्न कुमार खड्का

9845050685

khadkapradhubna@gmail.com

2 ईन्जिनियर (अ. छै ठौं)

श्री प्रवीण श्रे ष्ठ

9851168949

er.prabin87@gmail.com

3 कम्प्यूटर अपरे टर

श्री अप्सरा खरे ल

9849456877

apukharel@gmail.com

1 वडा सचिव (स. पाँचौं)

श्री लक्ष्मी कुमारी गुरुङ

9855048341

laxmigurung668@gmail.com

2 ईन्जिनियर (अ. छै ठौं)

श्री प्रवीण श्रे ष्ठ

9851168949

er.prabin87@gmail.com

3 कम्प्युटर अपरे टर

श्री अनिशा पन्त

9845174630

anisha.pant579@gmail.com

1 वडा सचिव (अ. छै ठौं)

श्री रामकृष्ण ढकाल 

9840701688

2 ईन्जिनियर (अ. सातौं)

श्री घनश्याम मिश्र

9851138651

ghanshyammishra231@gmail.com

3 कम्प्यूटर अपरे टर

श्री सुनिल पण्डित

9845813546

sunilpandit13546@gmail.com

1 वडा सचिव (अ. छै ठौं)

श्री रामकृष्ण पाण्डे 

9845023982

pandey.ramkrishna778@gmail.com

2 ईन्जिनियर (अ. छैं ठौं)

श्री आशिष गुरुङ

9845247947

glimphlookhlooks@gmail.com

3 कम्प्यूटर अपरे टर

श्री आशिष दराई

9865344890

daraiashish04@gmail.com

1 वडा सचिव (अ. सातौं)

श्री डम्बर बहादुर विश्वकर्मा

9851152353

dambarbk@gmail.com

2 ईन्जिनियर (अ. छैं ठौं)

श्री आशिष गुरुङ

9845247947

glimphlookhlooks@gmail.com

3 कम्प्यूटर अपरे टर

श्री कृपा श्रीमल

9865039112

kripashreemal1214@gmail.com

1 वडा सचिव (स. पाँचौं)

श्री पञ्चमाया तामाङ

9845079195

panchamaya15@gmail.com

2 ईन्जिनियर (अ. छैं ठौं)

श्री आशिष गुरुङ

9845247947

glimphlookhlooks@gmail.com

3 कम्प्यूटर अपरे टर

श्री भीम रावल

9865517395

rb2040@gmail.com

1 वडा सचिव (अ. छै ठौं)

श्री नवराज खनाल 

9845150548

nawarajkhanalward10@gmail.com

2 ईन्जिनियर (अ. आठौँ)

श्री राजकुमार पाण्डे 

9849249562

rkp2022@yahoo.com

3 कम्प्यूटर अपरे टर

श्री लक्ष्मी रिजाल

9845045843

LaxmiRijal2019@gmail.com

1 वडा सचिव (अ. छै ठौं)

श्री भरत प्रसाद कुइँकेल

9841777947

kuinkelbharat@gmail.com

2 ईन्जिनियर (अ. आठौँ)

श्री राजकुमार पाण्डे 

9849249562

rkp2022@yahoo.com

1 वडा सचिव (स. पाँचौं)

श्री माधव प्रकाश पोखरे ल

9845721716

pokhrelmadhav2244@gmail.com

2 ईन्जिनियर (अ. आठौँ)

श्री उपेन्द्र सिंह पन्त

9855054449

upendra657@gmail.com

3 कम्प्यूटर अपरे टर

श्री शोभा परियार

9865248362

silvishova@gmail.com

1 वडा सचिव (अ. छै ठौं)

श्री टीकाराम कँडेल

9845090672

tikaramdcccnt2918@gmail.com

2 ईन्जिनियर (अ. छै ठाैं)

श्री कृष्ण बहादुर मल्ल ठकुरी

9855057582

krishnadsk@gmail.com

3 कम्प्युटर अपरे टर

श्री प्रदीप कुमार महतो

9845156349

mahatopradip219@gmail.com

dxfgu/ ;xsf/L ultljwL



वडा क्र.स.ं
वडा नं.
26

वडा नं.
2७

वडा नं.
2८

वडा नं.
2९

पद

नाम, थर

सम्पर्क

इमेल

1 वडा सचिव (स. पाँचौं)

श्री च ुडामणि भण्डारी

9845080651

chuda26mani@gmail.com

2 ईन्जिनियर (अ. छै ठौं)

श्री प्रवीण श्रे ष्ठ

9851168949

er.prabin87@gmail.com

3 कम्प्युटर अपरे टर

श्री सचेत च ुनेली कुमाल 

9845883101

sachetchunelikumal5@gmail.com

1 वडा सचिव (स. पाँचौं)

श्री बाबुराम अधिकारी

9845052667

baburamadhikari063@gmail.com

2 ईन्जिनियर (अ. छैं ठौं)

श्री भरत प्रसाद अधिकारी

9855054656

bradhik4@gmail.com

3 कम्प्यूटर अपरे टर

श्री प्रतिभा दे वकोटा

9845956330

devpratibha2010@gmail.com

1 वडा सचिव (अ. छै ठौं)

श्री कमुप्रसाद चौधरी

9845050088

kpchaudhari2075@gmail.com

2 इन्जिनियर (अ. छै ठाैं)

श्री भरत प्रसाद अधिकारी

9855054656

bradhik4@gmail.com

3 कम्प्यूटर अपरे टर

दिनेश कँ ु वर

9817204931

kunwar027@gmail.com

1 वडा सचिव (स. पाँचौं)

श्री कैलाश रे ग्मी

9855013140

Kailashregmi506@gmail.com

2 ईन्जिनियर (अ. छै ठौं)

श्री विकल पण्डित

9855081688

bikalp95@gmail.com

3 कम्प्यूटर अपरे टर

श्री सुष्मा गुरुङ

9845277404

susigurung77@gmail.com

dxTjk"0f{ ;Dkj{m gDa/x?
qm=;+=
gfd
1 lhNnf k|zf;g sfof{no, lrtjg
2 lhNnf k|x/L sfof{no, lrtjg

;Dks{ g+=
)%^–%@!($$, )%^– %@))$^
)%^–%@)!%%, )%^– %@)(((

3

j8f k|x/L sfof{no, k'nrf]s, gf/fo0fu9

)%^–%&!!$^ ÷ !))

4
5
6
7

e/tk'/ dxfgu/kflnsf – bdsn
lrtjg lhNnf cbfnt, e/tk'/
lhNNff jg sfof{no, e/tk'/
h'lgo/ k|x/L clws[t lzIffno, e/tk'/
;z:q k|x/L an x]8 Sjf6/ !& g+= u0f,
e/tk'/ -l;df ;'/Iff sfof{no cfFk6f/L_
clVtof/ b'?kof]u cg';Gwfg cfof]u, x]6f}8f
;8s l8lehg sfof{no
g]kfn ljB't k|flws/0f, sfof{no k|d'v
ljB't k\mo'h ;]jf, e/tk'/
ljB't k\mo'h ;]jf, gf/fo0fu9
e/tk'/ c:ktfn, e/tk'/
e/tk'/ cfFvf c:ktfn, e/tk'/
aL=kL= sf]O/fnf d]df]l/on SofG;/ c:ktfn, o1k'/L
lrtjg d]l8sn sn]h
sn]h ckm d]l8sn ;fOG;]h
-k'/fgf] d]l8sn sn]h_
g]kfn /]8qm; ;f];fO{6L, gf/fo0fu9
/Qm ;~rf/ s]Gb| -An8 a}+s_ e/tk'/

)%^–%@!)*#
)%^–%@)@^&, )%^– %@)!#&
)%^–%@)@!%, )%^– %@@!(%
)%^–%@)(*!, )%^– %@)***

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20


df]jfO{n g=
(*%%)!&&&&
(*%%)!%%%%
(*%%)()!#@
(*%%)@^!#@
(*$%!$#*&*

)%^–%#)%$$, )%^– $!$!%%
)%&–%@!&$$, %@#@&&
)%^–%@)@!*, )%^– %@!$!*
)%^–%@%#*)
)%^–%@)!^^
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)%^–%@)!!!, %@)$^)
)%^–%@)###, %@!&##
)%^–%@$%)!÷@÷#÷$
)%^–%#@(##

(*$%$!%@@!
(*$%)^^@(&

)%^–%@$@)#, )%^–%@%)!#
)%^–%@)!##
)%^–%@)**)

(*%%)%*#((
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qm=;+=
1
2
3
4
5
6
7
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०
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०
२
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०
०
०
०
०
०
०
०
०
०
०
०
०
०
०
०
०
०
२
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०
१
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7]ufgf
e/tk'/–!)
e/tk'/–!)
e/tk'/–!)
e/tk'/ !)
e/tk'/–!)
e/tk'/–!)
e/tk'/–!
e/tk'/–!)

btf{ g++÷btf{ ldlt
sf= 6]lnkmf]g g+=
@3^-!!$#_)@$
520270
&^.)%#.!!.@(
524050
%%.)%).@.@(
526601
@&#.)%(.@.!#
&((.)^%.(.!
!!!*.@)^&.!!.)#
!)*(÷@)&).)@.)%
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cWoIfsf] gfd
xl/k|;fb kf}8]n
xl/ZrGb| ;'j]bL
/Tgdl0f Gof}kfg]
xl/axfb'/ yfkf
uLtf s]=;L=
If]qs'df/L kf08]
lbg]zs'df/ r's]
s'nk|;fb b]jsf]6f

जिल्ला सहकारी सघं / विषयगत सहकारी सघं  लि.

जडिबुटी सा. उ. मौरी माछा उपभोक्ता
तरकारी
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जिल्ला सहकारी संघ लिमिटेड र बिषयगत सहकारी संघ लिमिटेड

;xsf/Lsf] k|s[lt
lhNnf ;xsf/L ;+3 ln=
lrtjg lhNnf art tyf C0f ;+3 ln=
lrtjg lhNnf b'Uw pTkfbs ;xsf/L ;+3 ln=
lhNnf tfhf t/sf/L tyf kmnkm'n pTkfbs ;xsf/L ;+3 ln=
s[lif ;xsf/L ;+3 ln=
lhNnf ;f p ;+3 ln=
lrtjg lh ax' ;+3 ln=
lhNnf hl8a'l6 ;+3 ln=

 वडा नम्बर
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९
जम्मा

9855080091
9855065269
9845357770
9845052741
9845210663
9845026942
9855056025
9855066147

;Dks{ kmf]g g+=

शित भण्डार
०
०
०
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प्रदेश
४
१
६
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०
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०
०
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३
४
०
०
०
०
०
१
०
०
०
०
१
०
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०
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०
०
३३
८

महानगर
१३
१०
१५
१०
९
१८
७
७
६
२२
७
६
६
१३
१४
१९
३
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१२
१६
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६
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६
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०

ldng ;'j]bL

9843509760

Joj:yfkssf] gfd 6]lnkmf]g g+=
ljgf]b vltj8f
9855081885
cldtf Gof}kfg]
9855014050
9855086202
;'/]z bjf8L

संस्था संख्या
१७
११
२१
१०
९
१८
७
७
६
३५
१०
१०
६
१३
१४
१९
३
१५
१०
१२
१६
१३
१४
६
१३
१३
१२
६
३
३४९
८

भरतपुर महानगरपालिकामा वडा अनुसार सहकारी सघं /ससं ्थाहरूको सख
ं ्यात्मक विवरण  (अा.व. २०७६।०७७)



dxfgu/ ;xsf/L ultljwL

;xsf/Lsf] k|s[lt

1 cfbz{ ;dfh jrt tyf
C0f ;xsf/L ;+:yf ln=
dfF
dgsfdgf art tyf
2
C0f ;xsf/L ;+:yf ln=
3 ;'k|]gf art tyf C0f
;xsf/L ;++:yf ln=
4 k'ikf~hnL art tyf C0f
;xsf/L ;+:yf ln=
5 wgnIdL art tyf C0f
;xsf/L ;+:yf ln=
6 km]G;L art tyf C0f
;xsf/L ;+:yf ln=
7 ;'grfFbL art tyf C0f
;xsf/L ;+:yf ln=
8 ljZjsdf{ art tyf C0f
;xsf/L ;+:yf ln=
9 dxfaf}4 art tyf C0f
;xsf/L ;+:yf ln=
10 k'Nrf]s art tyf C0f
;xsf/L ;+:yf ln=
:j0f{
nIdL jrt tyf C0f
11
;xsf/L ;+:yf ln=
12 d'b|0f Joj;foL art tyf
C0f ;xsf/L ;+:yf ln=
13 dxfgu/ art tyf C0f
;xsf/L ;+:yf ln=
14 ;dfh sNof0f ax' pkef]Qmf
;xsf/L ;+:yf ln=
15 x+z ax''p2]ZoLo ;xsf/L
;+:yf ln=
16 :jl:ts jx'p2]ZooL
;xsf/L ;+:yf ln=
17 l7d'/f b'Uw pTkfbs
;xsf/L ;+:yf ln=
18 cd/bLk dlxnf pTyfg art
tyf C0f ;xsf/L ;+:yf ln=
१९ pHofnf] art tyf C0f
;xsf/L ;+:yf ln=
२० df}nfsfnL art tyf C0f
;xsf/L ;+:yf ln=

qm=
;+=

e/tk'/–@

e/tk'/–@

e/tk'/–@

e/tk'/– !

e/tk'/–!

e/tk'/–!

e/tk'/–!

e/tk'/– !

e/tk'/– !

!!!.
)%%.$.@^
!@)#.
)&$.#.!^
!@&.
)%%.!!.@$
@.!^#.!$(.
%^.!@.@)
@@).
)%*.$.!
&&&.
@)^%.%.^
&$%.
@)^$.*.@)
&%%.
@)^$.!@.)&
((!.
@)^*.)(.!#
3171
657

952 2289
299

26,204,124

15,119,146

5,311,600

24,366,511

1,654,334 4

4
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4,071,900

1,008,373

16,958,624
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2183 22,653,786

2183

1,407,242

2,314,100

3 1

6 3

5 1

4

9

6

6
115,763,223

2,415,373 3 3
95,377,202

532384

533121

527794

056522966

522725

056527743

91,488 13 12 25

9855057692
531167

1
156,259 12 7 19

1 0

23

206,112,841

123,263,452

5,024,227

56533720

525604

uf]laGbk|;fb
cof{n
/ljGb| s'df/
>]i7

O{Zj/L k|wfg

s[i0f s'df/
tdfª
ljgo
s'df/ >]i7
;'lgn
df:s]
afa'/fd
sfsL{
lbg]zs'df/
r's]
dgf]h
k|wfg

lztn s'= >]i7

9855055365

;+lutf
bjf8L
u'/bQ kf}8]n

9845044658

Hof]ltsf yfkf
9855061542

9845954809

9802906723

9855056025

/fd]Zj/
dxtf]
Zofd aGw'
kf]v/]n
s]zj/fh
pkfWofo

ladnb]j
>]i7

9855054283

9866886717

986388372

9845088530

9845361145

9845198487

9802956092

9845592786

9812233244

9845048693

k|b]z

k|b]z

t'n;L/fd yfkf 9849221438 k|b]z
9855057692

9855061219

cf/tL kGt 9845053440 cd[tf yfkf

sd{rf/L ;+Vof
cWoIfsf]
Joj:yfkssf]
hu]8f sf]if d= k'= hDdf sf= 6]lnkmf]g g+=
;Dks{ kmf]g g+=
6]lnkmf]g g+= s}=
gfd
gfd
hLjgfy 9855054531
afa'/fd e§ 9845063332
45,184,577 1,597,074 2 1 3
599046
k/fh'nL
1fg]Gb|dfg 9855055412
uf]kfn bfxfn 9845045785
188,593,000 6,757,095 6 15 21
526894
zfSo
z/b/+hg 9845156422
ld/f >]i7 9845180718
20,524,731
227,358 1 1 2
520910
>]i7
kml0fGb|
9855051101
>j0f /]UdL 9855063738
194,618,408 5,033,931 1 3 4
523010
clwsf/L
Zofd s[i0f 9855055409
/ht >]i7 9845334441
218,896,035 500,071,001 10 2 12
521128
>]i7
7"nf] sfG5f
9851176906
k|sfz u}/] 9855052970
338,628,488 9,479,224 10 3 13
532989
ef]Dhg
afa'/fd 9855051922 /d]z s'df/
9855052253 k|b]z
66,147,370 2,758,305 2 2 4 056527346
/fdbfd
/fdbfd
ljk]Gb| 9855050727
k|lbk lj=s= 9865248083
45,578,589
766,503 4 2 6
056530867
/fd'bfd'
O{Zj/Lk|;fb 9855057445
k|sfz kf08] 9855064636
119,486,392
863,041 9 4 13
531147
l3ld/]

s'n C=nufgL

556,839,533 642,499,967 12,426,832 14 9

21,715,800 234,812,596

23,836,600

858

3,868,545

29,779,100 1,217,122,690

1,156,000

193

8

20,329,535

18,078,800 105,377,852

57,189,617

23,316,000

34,291,000 339,789,187

28,380,000 230,290,037

93,337,400

665

17,244,532

30,226,000 187,354,715

5,225,000

1674 1886 12 3572

358

48

40

8

e/tk'/–@

e/tk'/– !

e/tk'/– !

e/tk'/– !

e/tk'/– !

e/tk'/– !

37,104,205

s'n art

34,798,000 158,194,032

12,963,900

z]o/ k'FhL

6280 119,898,800 1,094,662,929 894,027,354 20,165,529 39 49 88

813|
2404 3876
2065|11|25

e/tk'/– !

e/tk'/–!

e/tk'/–!

e/tk'/–!

e/tk'/–!

7]ufgf

;b:o ;+Vof
btf{ g++÷btf{
dlxnf
k'?if cGo hDdf
ldlt
@)%.
534 421
955
)%&.!@.@#
@#&.
862 1234
2096
)%*.^.@%
&%*.
98
91
189
@)^%.!.!@
**).
174 202 9 385
@)^^.!!.!&
(@).
762 1309
2071
@)^&.^.)!
!))#.
469 661
1130
@)^*.!!.!!
!)^&÷
85 291
376
@)^(.!!.!&
!)&^÷
224 389
613
@)^(.!@.!!
!)**÷
939 1370
2309
@)&).)!.@$
!)(^÷
455 189 1 645
@)&).)@.@!

भरतपुर महानगरपालिकामा वडा अनुसार सहकारी ससं ्थाहरूको  विवरण (अा.व. २०७६।०७७)

dxfgu/ ;xsf/L ultljwL



;xsf/Lsf] k|s[lt

e/tk'/ @

e/tk'/–@

e/tk'/–@

e/tk'/–@

e/tk'/–@

e/tk'/–@

7]ufgf

269
985

572 28,267,000

75
226

123
70
425 560
351
1093 1428

221

221 22,570,000

175

46

3,129,800

1,423,440

9,730,000

52,580,390

20,300,883

50,663,630

20,940,904

60,337,957

2521 13,000,000 102,865,000

198

1172 24,083,500 149,084,116

587 585

39,529,638

269

108 161

11,717,000

2155 42,411,800 405,752,232

5,190,000

966 1189

337,000

391

57

448

550 14,500,000 59,253,504

3,353,687

350

2,005,800

2,341,784

200

197

1,185,200

3117 44,890,414 326,730,251

87

110

128

2468 23,166,600 202,162,403

87,943,000

73,336,505

24,466,375

51,247,883

30,877,000

82,049,700

145,337,009

38,277,444

374,545,761

8,461,000

60,045,453

284,517,863

5,465,000

4,332,261

177,398,667

18,645,544

8,776,340

8,030,000

3

8 3

1

1

19

3

11

1 1

11 3

2

14

385,600

207,089

44,732

348,261

39,044

1,368,625

5,757,420

180,119

4

6

5

3

3

8

4

12 6 18

3 1

5 1

5

2 1

3

2 6

3 1

282,005 24 6 30

670,000

75,500

1,190,727 11 24 35

59,431

149,843

9,170,974 14 5

41,791

6,092,521

ljsf;
kf}8]n
;'lbk cfrfo{

9855055215
9855055751

;+lutf >]i7

9845143012

9845689810

9845063432

9845320601

9865025999

9855066497

z/b s'df/
dxtf]
/tL yfkf If]qL

9845053501
9855082537

k|b]z

k|b]z

lednfn Go"/] 9855061862 d'lQmgfy l3ld/] 9855052057 k|b]z

gu]Gb|jxfb'/ 9858024557 s[i0fk|;fb
l/dfn
1fjnL 9858023596
o'j/fh j+zL 9845023250 ;/f]h
7s'/L
pk/sf]6L 9855082019
lji0f'k|;fb 9855055233
O{Zj/L l3ld/] 9845155185
s+8]n

t'n;L >]i7 9845055439 k|b]z

9816676797

9811858565

;+uL tfdfË

9855058022

9845084439

dgLiff >]i7 9845122232

k[YjL a= zfxL

dw' s'jF/

/0faxfb'/
tfdfª
b]j]Gb|axfb'/
u'?Ë

czf]s >]i7 (*%%)%&!^& /fHoZj/L >]i7 (*$%!!#$##

ly/k|;fb
lwtfn
czf]sk|;fb
nfld5fg]

zf]ef >]i7

Joj:yfkssf]
6]lnkmf]g g+= s}=
gfd
8f= hLjgs'df/
>]i7 9845055539

9845053869

9855055184

;Dks{ kmf]g g+=

056570582

u+uf b]jL 9845180380
kfg' s'df/L >]i7 9845244787
;fksf]6f
zlzsnf
056570522 gf/fo0f s+8]n 9855053472
k|b]z
/]UdL 9845350679
clgtf 9845054978
056570822
;Ltf nfdf 9863048275
>]i7
lrh s'df/ 9855061173 dx]zk|;fb
056570497
>]i7
>]i7 9845940559
nf]d; 9860590570 ch{'g s'df/
570279
k|b]z
>]i7
dxh{g 9855031302

572405

570024

056571845

056572213

056571519

056570297

056572570

9845211934

56524022

984568910

056530599

ldgf kf08]

141,067,992

056523639

20,884,000 126,169,102

3

18,911,477

13,490,163

7,873,000

3

2,261,109

31,492,675

10,142,800 20,780,303

s'n C=nufgL

36,620,000 178,615,695 189,946,647

s'n art

sd{rf/L ;+Vof
cWoIfsf]
hu]8f sf]if d= k'= hDdf sf= 6]lnkmf]g g+=
gfd
ldq/fh
5,347,171 3 2 5
528455
bjf8L
7fs'/ /fh
330,160 3
3
056414119
lai6

z]o/ k'FhL

609 2508

33

95

965|
1036 1432
068|02|10

;b:o ;+Vof
btf{ g++÷btf{
dlxnf
k'?if cGo hDdf
ldlt
!)!@.
750
@)^*.!@.!% 345 405
!)^%÷
805
@)^(.!!.!% 344 461
!)&$÷
596
@)^(.!@.@) 596
&^^.
@)^%.@.@( 730 593 2 1325
!!&#.
7
85
92
)&@.%.!^

(&&.
e/tk'/–@ @)^*.)%.!^
!!().
e/tk'/–@ )&#.^.!*
()(.
e/tk'/–# @)^&.@.&
*#&.
e/tk'/–# @)^^.@.@!
z'e]R5f art tyf C0f
!^!.
31
e/tk'/–#
;xsf/L ;+:yf ln=
)%^.(.%
;g\/fO{h art tyf C0f
*%*.
32
e/tk'/–#
;xsf/L ;+:yf ln=
@)^^.%.!!
d~h/L art tyf C0f
(#*.
33
e/tk'/–#
;xsf/L ;+:yf ln=
@)^&.*.!(
rf}tf/L art tyf C0f
(**.
34
e/tk'/–#
;xsf/L ;+:yf ln=
@)^*.)(.)^
c6f]df]jfON; art tyf C0f
!)@%.
35
e/tk'/–#
;xsf/L ;+:yf ln=
@)^(.@.@@
kjg art tyf C0f
!)&)÷
36
e/tk'/–#
;xsf/L ;+:yf ln=
@)^(.!!.!)
c6f]d]sflgsn art tyf
!)&!÷
37
e/tk'/–#
C0f ;xsf/L ;+:yf ln=
@)^(.!!.@#
;f/yL art tyf C0f
!)&@÷
38
e/tk'/–#
;xsf/L ;+:yf ln=
@)^(.!!.@#
;lbR5f art tyf C0f
!)&%.
39
e/tk'/–#
;xsf/L ;+:yf ln=
@)^(.!@.)&
/fli6«o art tyf C0f
!@).
40
e/tk'/–#
;xsf/L ;+:yf ln=
)%%.)^.@!

२१ ;j{zlQm art tyf C0f
;xsf/L ;+:yf ln
२२ u0fklt art tyf C0f
;xsf/L ;+:yf ln=
२३ a|fDxL dlxnf art tyf
C0f ;xsf/L ;+:yf ln=
२४ lzl4 ljgfos art tyf
C0f ;xsf/L ;+:yf ln=
२५ laB't Aoj;foL art tyf
C0f ;xsf/L ;+:yf ln=
२६ led;]g art tyf C0f
;xsf/L ;+:yf ln=
२७ tkf]e"ld s[lif ;xsf/L
;+:yf ln=
२८ lq/Tg pkef]Qmf ;xsf/L
;+:yf ln=
२९ uf]w'nL art tyf C0f
;xsf/L ;+:yf ln=
३० l8efOg art tyf C0f
;xsf/L ;+:yf ln=

qm=
;+=



dxfgu/ ;xsf/L ultljwL

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

qm=
;+=

;fd'bflos art tyf C0f
;xsf/L ;+:yf ln=
nf]ssNof0fsf/L art
tyf C0f ;xsf/L
;+:yf ln=
sf}l6No art tyf C0f
;xsf/L ;+:yf ln=
;"o{bz{g art tyf C0f
;xsf/L ;+:yf ln=
/fd]Zj/ art tyf C0f
;xsf/L ;+:yf ln=
o1k'/L art tyf C0f
;xsf/L ;+:yf ln=
wf/fkfgL ;fd'bflos
art tyf C0f ;xsf/L
;+:yf ln=
cfgGb s[lif ;xsf/L
;+:yf ln=
wf}nf>L s[lif ;xsf/L
;+:yf ln=
nIdLk'/ s[lif ;xsf/L
;+:yf ln=

b]p/fnL art tyf C0f
;xsf/L ;+:yf ln=
;u'g art tyf C0f ;xsf/L
;+:yf ln=
Pe/]i6 art tyf C0f
;xsf/L ;+:yf ln=
;xf/f lrtjg ax'p2]ZoLo
;xsf/L ;+:yf ln=
k|fOdax'p2]ZoLo ;xsf/L
;+:yf ln=
gf/fo0fu9 tfhf t/sf/L
;xsf/L ;+:yf ln=
a]nrf]s s[lif ;xsf/L
;+:yf ln
lbuf] ljsfz s[lif
;xsf/L ;+:yf ln=
hgtf s[lif ;xsf/L ;+:yf
ln=

;xsf/Lsf] k|s[lt

58

46

912 782

e/tk'/–$

26,291,114

101,093,389

3,421,461

700,000

271,358,421

146,897,174

650
573

370 280
317 256

5,365,000

7 2

563,000

515,000

48,000

37,223

1,338,559

112,202

75,575

172,697

162,743

2 2

2

2

1

1

1 1

1 1 2

2

2

1

4

1

539,000

9

196

10,763,500

65,763,684

22,518,203

3

18 6 24

2 1

4,039,950 4 2 6

273,280

0

5,035,179 17 14 31

13 14 27

0

9,601,640

66,317,709

16,788,934

5

3

0

878,500

720 8,561,000
251

32,095,917

12,205,219

6,779,000 23,866,184 38,717,000

787 6,808,000 24,725,344

9,271,514

454 344

1,811,996

254

3
4 1

1337 25,035,500 147,534,704 146,697,686 8,880,763 4

124 130

*)$.
405 315
@)^%.(.@*

5,608,257

605,027

Joj:yfkssf]
6]lnkmf]g g+= s}=
gfd

u'dfg l;+x 9845109841 led axfb'/
v8\sf
xdfn 7s'/L 9845045249
tf]ofgfy 9855057092 ;l/tf
rfln;]
clwsf/L 9846435060

;Dks{ kmf]g g+=

O{Zj/L k|wfg 9845062737

c?0f sfGt
9845066610 ;l/tf hL=;L= 9845929981
kf]v/]n

9869246503

523224

533740

/fd]Zj/
;fksf]6f

lnnfw/
kf}8]n

dfwj k|;fb
9845081258
;fksf]6f

lji0f' k|;fb
9845145112
kf}8]n

9869246503 zflGt yfkf 9845086043

9845277127 dw';'bg uf}td 9845054933

bof/fd s8]n 9845517248

x'dgfy v/]n 9845367093

056572519 sdnf >]i7 9845205666 zf/bf ltD;]gf 9845519142

412033

056412277 /fdxl/ yfkf 9845205106 gd{bf l/hfn 9845138442

9845101294

9845248562

9845921435

9855060452

;'ljg >]i7 9816231156

lj/axfb'/ 9851118292
lbg]z /f]sf 9856019379 k|b]z
/fgfef6
dbg k|;fb 9855061137
lbg]z
v/]n
nfld5fg] 9855054967
cgs a= 9855058805
du/

jGbgf g]kfn
056571915 6]sjxfb'/ zfxL 9855052987
ltjf/L
lzj zdf{ 9845112772 tf]/0fbQ
cfrfo{
;'j]bL
efg'eQm
afns[i0f
056532063 ;fksf]6f 9845024261 ;fksf]6f
/flwsf
gf/fo0fk|;fb
;fksf]6f
533025
9855064173
s8]n
bfxfn

056571594

056570069

056572423

056571218 afnuf]kfn r's] 9855055521 ;? 9sfn 9855071262

056571276

570891

sd{rf/L ;+Vof
cWoIfsf]
hu]8f sf]if d= k'= hDdf sf= 6]lnkmf]g g+=
gfd

284,355,948 17,098,718 17 3 20

1694 21,268,900 219,074,888 191,198,069

19,959,300

12,573,572

411

147 264

4,569,367
120,101,279

2,829,000

1335 1641 2 2978 12,372,000

(^!.
122 129
@)^*.!.@#
!)!).
e/tk'/–$
@)^*.!@.!@
!@)@.
e/tk'/–$
82 114
)&$.)#.)!

e/tk'/–$

e/tk'/–$

102

49

53
104

1662 28,198,700 311,493,428

589 1073
19,893

177,137,512

1700 15,838,200

400 1300

95,500

279,699,873

1360 1999 10 3379 43,616,300

1178 25,585,200 177,088,964 168,120,784

35,988,143

s'n C=nufgL

610 568

41,183,537

s'n art

588 8,194,700

z]o/ k'FhL

320 268

;b:o ;+Vof
dlxnf k'?if cGo hDdf

&%!.
791 546
@)^$.!).!!

btf{ g++÷btf{
ldlt
*(@.
@)^^.!@.@%
&(^.
)^%.)*.)^
&%^.
@)^$.!@.!$
*#.
)%$.!.!!
!)%$÷
@)^(.)&.)!
&@#.
^$.#.!)
!)!$.
@)^*.!@.!(
!@)%.
)&$.#.@#
!@!).
)&$.#.@#
#(.
)%!.!@.%

*@%.
@)^^.!.^
!)@^.
e/tk'/–$
@)^(.@.@$
!)$*÷
e/tk'/–$
@)^(.)^.)!
!)(&÷
e/tk'/–$
@)&).)@.@!

e/tk'/–$

e/tk'/–$

e/tk'/–#

e/tk'/–#

e/tk'/–#

e/tk'/–#

e/tk'/–#

e/tk'/–#

e/tk'/–#

e/tk'/–#

e/tk'/–#

7]ufgf

dxfgu/ ;xsf/L ultljwL



78

77

76

75

74

73

72

71

70

69

68

67

66

65

64

63

62

61

60

qm=
;+=

7]ufgf

;b:o ;+Vof
btf{ g++÷btf{
s'n art
dlxnf
k'?if cGo hDdf z]o/ k'FhL
ldlt
gf/fo0fL art tyf C0f
!)).
e/tk'/–%
581 413
994 7,545,000 71,251,315
;xsf/L ;+:yf ln=
)%$.!@.#)
gjb'uf{ ejfgL art tyf
*@*.
e/tk'/–%
494 401
895 8,307,500 35,255,137
C0f ;xsf/L ;+:yf ln=
@)^^.!.!&
hoa'4 art tyf C0f
&(&.
gf/fo0fL ;xsf/L
e/tk'/–%
76 36
112 2,071,000 9,405,175
@)^%
;+:yf ln=
cEo"bo ax'p2]ZoLo
#.@)#.!(!.
e/tk'/–%
351 312
663 5,052,000 47,575,250
;xsf/L ;+:yf ln=
)%&.%.%
tf]/Lv]t b'Uw pTkfbs
@@%.
e/tk'/–%
29 141
170 425,000
51,603
;xsf/L ;+:yf ln=
)$(.(.@(
gjb'uf{ b'Uw pTkfbs
@(@.
e/tk'/–%
60 104
164 656,000
1,993,730
;xsf/L ;+:yf ln=
)$(.!!.!&
5fxf/L b'Uw pTkfbs
@.!*$.!&).
e/tk'/–%
21 134
155 103,600
;xsf/L ;+:yf ln=
%&.#.@)
lj/fh b'Uw pTkfbs
(&@.
e/tk'/–%
23 62
85 131,400
225,933
;xsf/L ;+:yf ln=
@)^*.)$.@#
gjrGb|df s[lif ;xsf/L
*@@.
e/tk'/–%
98 107
205 866,000 4,677,930
;+:yf ln=
@)^^.!.@
Ogb|u|fd k'gld{ng art tyf
&).
१७५६ ४३२
e/tk'/–^
2188 17,439,000 75,783,535
C0f ;xsf/L ;+:yf ln=
@)%#.^.!)
OR5fk"0f{ dlxnf art tyf
@**.
e/tk'/–^
695
695 3,012,200 8,426,441
C0f ;xsf/L ;+:yf ln=
)%(.#.!)
/]; art tyf C0f
*@#.
e/tk'/–^
329 373
702 1,0,006,500 39,253,230
;xsf/L ;+:yf ln=
@)^^.!.#
d'bun art tyf C0f
(%$.
e/tk'/–^
38 99
137 1,793,000 38,619,571
;xsf/L ;+:yf ln=
@)^&.!@.&
o'jf art tyf C0f
!!$#.
e/tk'/–^
310 338
648 7,822,700 9,164,897
;xsf/L ;+:yf ln=
)&!.)^.@^
cud art tyf C0f
!!%!÷
e/tk'/–^
20 25
45 675,000
275,000
;xsf/L ;+:yf ln=
@)&@.!.&
b]jcfbz{ art tyf C0f
(^$.
e/tk'/–^
352 198
550 7,958,100 13,270,298
;xsf/L ;+:yf ln=
@)^*.@.!!
;jf]{bo ax'd'vL ;xsf/L
!&;!$-$$&_
e/tk'/–^
121 173
294 1,862,370
;+:yf ln=
)@$.@.!!
ls;fg k|utL ax'd'vL
@)*.
e/tk'/–^
104 317
421 2,818,000
;xsf/L ;+:yf ln=
)$(.(.!^
sNka[If ax'd'vL ;xsf/L
*.)$(.
e/tk'/–^
46 85
131 2,559,000 2,050,373
;+:yf ln=
%).!.!&

;xsf/Lsf] k|s[lt

153,929

286,832

829,469

1 1 2

2 2

4 4

9845209211

9845140580

9845458894

s[i0f k|;fb

k|sfz rGb|
9845205656
kf}8]n

dl0feb| s+8]n 9845063787 df]xg nD;fn 9845810713

9845205656 rfkfufO{ 9845208497

056503233

9845642877

9845279216 k|;fb tdfª 9845278005 gGbnfn tdfª 9845279216

n]vgfy
pQds'df/
9855058567 ;fksf]6f
vgfn
a}s'07/fh
3 3 9845110871 kf}8]n 9855082570 xl/s[i0f /]UdL
xl//fh
s[i0fk|;fb
2 2 9845140580 e§/fO{ 9845055855 s8]n
6]sk|;fb
alatf zdf{
2 2
9845050443 kf}8n]
clwsf/L

1 2 3

5,052,000

230,045

19,753,480

530,176

692,838

533487

z}n]Gb| aGhf/f 9855065221 ;'hg e6\/fO{ 9855082644

uf]laGb
kz{'/fd
9855020745
9865080814
b]jsf]6f
b]jsf]6f
/d]zk|;fb
9855053824
9855053824 lgd{nf l3ld/] 9845144633
sf]O/fnf

400081

;/:jtL ld> 9855059632 d}t >L tfdfË 9845048210

3 1 4

0

2 3 5

056400311

lji0f'k|;fb
clwsf/L
k|]d/fh
400065
sf]O/fnf
lji0f'k|;fb
056400154
ltjf/L
zflns/fd
9855060571
kf}8]n

9855060571 sflnsf l3ld/] 9845051119

9845055084 s[i0f e08f/L 9845067882

nIdL l;+v8f
9865197899
e'h]n
/fwfs[i0f
9745007665
9845024284
cfrfo{

9855054368

0 9855054051 k|sfz kf}8]n 9855054051

5 1 6

1,634,528 0 3 3

13,274

937,000

13,492,433

42,257

4,963,395

0 0 0

1,002,060 5 3 8

2

49,910,543

2

463,148

12,743,219

113,783,454 4,804,231 ६ ३ 9 ९७७५६४००३३९ wgk|;fb >]i7 9845026924 lutf l3ld/] 98454154५० k|b]z

4,972,245

1,450,000

1,150,662

54,124,470
1,170,713

146,715

sd{rf/L ;+Vof
cWoIfsf]
Joj:yfkssf]
hu]8f sf]if d= k'= hDdf sf= 6]lnkmf]g g+=
;Dks{ kmf]g g+=
6]lnkmf]g g+= s}=
gfd
gfd
s]za a=
ljgf]brGb|
2,169,551 3 1 4
518085
9845080918 kf}8]n 9845045286
kf}8]n
lza k|;fb
lai0f' k|;fb
302,867 3 1 4
9855051986 kf}8n] 9847669873
;fksf]6f

11,564,794

40,962,561

72,599,000

s'n C=nufgL



dxfgu/ ;xsf/L ultljwL

lrqjg art tyf C0f

k|ult dlxnf ax'd'vL
;xsf/L ;+:yf ln=
cGgk'0f{ b'Uw pTkfbs
;xsf/L ;+:yf ln=
lqj]0fL b'Uw pTkfbs
;xsf/L ;+:yf ln=
b]jgu/ b'Uw pTkfbs
;xsf/L ;+:yf ln=
sNk b'Uw pTkfbs
;xsf/L ;+:yf ln=
lutfgu/ ;fgf ls;fg
ul/jL lgjf/0f s[lif
;xsf/L ;+:yf ln=
;j{;'ne s[lif ;xsf/L
;+:yf ln=
;fn3f/L hl8a'6L ;xsf/L
;+:yf ln=

;xsf/Lsf] k|s[lt

e/tk'/–&

e/tk'/ –&

e/tk'/–&

e/tk'/– &

e/tk'/– &

e/tk'/–&

e/tk'/–&

e/tk'/–^

e/tk'/–^

e/tk'/–^

e/tk'/–^

e/tk'/–^

e/tk'/–^

e/tk'/–^

e/tk'/–^

7]ufgf

98

97

96

95

;xsf/L ;+:yf ln=
/ljls/0f art tyf C0f
;xsf/L ;+:yf ln=
Uff}/Lu~h b'Uw pTkfbs
;xsf/L ;+:yf ln=
gjs[ifs b'Uw pTkfbs
;xsf/L ;+:yf ln=
lqmofzLn s[lif ;xsf/L
;+:yf ln=

e/tk'/–*

e/tk'/–*

e/tk'/–*

e/tk'/–*

94 z/buf}/L art tyf C0f e/tk'/–*

]dj:tL b'Uw pTkfbs
93 k|;xsf/L
;+:yf ln=

92 ;+:yf ln=

s[i0f b'Uw pTkfbs ;xsf/L

91 ;+:yf ln=

ldlnh'nL ax'p2]Zo ;xsf/L

90 ;xsf/L ;+:yf ln=

dgf:n' art tyf C0f

89 ;xsf/L ;+:yf ln=

cg'kd art tyf C0f

88 ;+:yf ln=

;dtf art tyf C0f ;xsf/L

87 ;xsf/L ;+:yf ln=

86

85

84

83

82

81

80

79

qm=
;+=

btf{ g++÷btf{
ldlt
%!.
)%@.!).!(
!*^.
)$(.(.#
@^.
)%).!@.@*
%$.
@)%@.!).@@
$!* s .
)^@.(.!#
#*@.
)^@.*.!#
!)(@÷
)&).)@.)(
!))(.
@)^*.!@.!@
&!.
)%#.*.(
()#.
@)^&.@.#
!)^#÷
@)^(.!!.)#
!)*@÷
@)^(.!@.#)
!#!.
)%%.!@.!@
@@).
)$(.(.@$
!#&.
)%^.!.@
!)%.
)%%.!.^
&$*.
@)^$.(.@^
!%.
)%).^.@$
#.!(*.!*$.
)%&.$.(
(%%.
@)^&.!@.)*

135
95
46

50
7
10

1,335,500

7,458,974

8,963,898

16

27

82

24
11

322 3,542,000

74 248

27,000

353,610

1154 22,308,000 66,560,134

7,301,563

652 502

0

0

1351 7,047,500 74,166,816

0

300

198 2,938,900

261 4,083,000

58

45,164,867

1,265,131

3,497,000

22,610,409

7,073,000

s'n C=nufgL

1

194,241

722,677

18,147

646,850

1,091,554

81,205,184

11,601,900

61,365,623

7,390,000

11,301,430

2 2

0

0

4 1 5

0

1 2 3

1 1 2

12,119

1

417052

ljZj/fh
9855023540
af:tfsf]6L

8f;'/fd
rfkfufO{ 9845091079

CifL/fd zdf{ 9855065148 uLtf b]lj zdf{ 9845415014

dgf]x/L s8]n 9845083924 ejfgL 9sfn 9861983455

9855063602

;Gtaxfb'/ 9845047246
u0f]z 9sfn 9843363472
u'?ª
1fg axfb'/ 9845113624
;'Gb/ yfkf 9845699632
u'?ª
l8NnL/fd 9841380632 ?b|k|;fb
ltjf/L
;fksf]6f 9841721854

056524825 /fdhL kf}8]n

056520236

056523693

e]if/fh xdfn 9845045682

9845407745 gj/fh ;'j]bL 9845110714

9845053976 /fh' xdfn 9855047314

9845357770 hgf{bg kf}8]n 9855063371

9845063922 b'uf{ kf]v|]n 9845651014

9855053139 s?0f kf]v|]n 9855050524

uLtf >]i7 9865094578

Joj:yfkssf]
6]lnkmf]g g+= s}=
gfd

056417266

OGb|k|;fb 9845085725 ljZjsfGt
l3ld/]
kf}8]n 9855052760
;fb 9802908374 lk|;f e';fn
3 9802908374 lzjk|
9845449876
kf}8]n
i0fgfy 9845075987 3gZofd
1 9855028686 s[l3ld/]
rfkfufO{ 9845044048

2
8 8
1,284,769 2 1

2,827,716

2,281,612 2

248,370 2 0 2

191,176

77,853

68,721

056400139

;Dks{ kmf]g g+=

uLtf cfrfo{ 9845150304

eflu/y
ltldlN;gf
lji0f'k|;fb
1 4 5 056415018
b]jsf]6f
/Tgd0fL
3 3 9845357770
Gof}kfg]
df]xgjxfb'/
1 1
/fpt
;"o{k|;fb
2 1 3 056400341
clwsf/L

1

22,276,165 3 30 33

537,544

sd{rf/L ;+Vof
cWoIfsf]
hu]8f sf]if d= k'= hDdf sf= 6]lnkmf]g g+=
gfd

4944 55,746,100 315,787,671 337,577,375 23,240,540 7 4 11

36,313,753

1,081,100

4,043,598

17,078,113

2,283,405

s'n art

125 136

891 460

155 145

108 90

2922 2002

179

30 149
89,500

1249 9,167,200

56,000

874,500

1014 235

56

102

1,651,000

370 3,629,000

275

95
185

266

136,600

z]o/ k'FhL

266

;b:o ;+Vof
dlxnf k'?if cGo hDdf

dxfgu/ ;xsf/L ultljwL



;'/le s[lif ;xsf/L

;xsf/Lsf] k|s[lt

e/tk'/–*

7]ufgf

e/tk'/–!)

e/tk'/–(

e/tk'/–(

e/tk'/–(

e/tk'/–(

e/tk'/–(

e/tk'/–(

e/tk'/–!)

e/tk'/–!)

e/tk'/–!)

e/tk'/–!)

e/tk'/–!)

e/tk'/–!)

g art tyf C0f
115 bz{
;xsf/L ;+:yf ln=

ldzf art tyf C0f
116 k|;xsf/L
;+:yf ln=

Ggt art tyf C0f
117 ;d'
;xsf/L ;+:yf ln=

63f6 art tyf C0f
118 e];xsf/L
;+:yf ln=

art tyf C0f e/tk'/–!)
114 lxdlzvf
;xsf/L ;+:yf ln=

t lrtjg art tyf
113 PsLs[
C0f ;xsf/L ;+:yf ln= e/tk'/–!)

art tyf C0f e/tk'/–!)
112 gjlrtjg
;xsf/L ;+:yf ln=

art tyf C0f
111 /fOgf]
;xsf/L ;+:yf ln=

nldnfk art tyf C0f e/tk'/–!)
110 d];xsf/L
;+:yf ln=

art tyf C0f
109 cfbz{
;xsf/L ;+:yf ln=

t ;d'bflos art tyf e/tk'/–!)
108 PsLs[
C0f ;xsf/L ;+:yf ln=

art tyf C0f
107 cfdf
;xsf/L ;+:yf ln=

106 ;+:yf ln=

hgd}qL hl8a'l6 ;xsf/L

105 ;+:yf ln=

lqk'/]Zj/ s[lif ;xsf/L

104 ;xsf/L ;+:yf ln=

z/bk'/ b'Uw pTkfbs

103 ;xsf/L ;+:yf ln=

;xefuL art tyf C0f

102 ;xsf/L ;+:yf ln=

cleofg art tyf C0f

101 C0f ;xsf/L ;+:yf ln=

;fdflhs ljsf; art tyf

100 dlxnf ;xsf/L ;+:yf ln= e/tk'/–८

lj;xhf/L ;fdflhs pwdL

99 ;+:yf ln=

qm=
;+=

btf{ g++÷btf{
ldlt
!)^*÷
@)^(.!!.!&
*().
@)^^.!@.!)
&%(.
@)^%.@.!@
(^*.
@)^*.#.!@
!)*#÷
@)^(.!@.@(
&$.
)%#.!!.*
!)#&÷
)^(.)%.!)
!))@.
@)^*.!!.)(
^(.
)%#.%.@*
(^.
)%$.!@.@)
!#*.
)%^.!.^
@.!^)-!$^_
)%^.!@.!)
@.!^^-!%@_
)%^.!@.@#
!^$.
)%^.(.!*
#.@!!.!((.
@)%&.^.)*
&%).
@)^$.(.@&
&%$.
)^$.!!.@(
*)&.
@)^%.!!.!
*!$.
@)^%.!!.@(
*@!.
@)^%.!@.#)

94

0

1,392,000

9,529,900

10,300

18,553,184

253,000

21,827,536

554,326

6,547,862

20,655,515

s'n art

62,852,462

25,611,779

26,846,000

221,100

9,362,020

23,531,044

s'n C=nufgL

2292 236,473,307 176,157,646 166,707,206

691 8,388,000 48,973,110

610 7,925,000

116

825

652

387 2,843,900

668 5,100,100

z]o/ k'FhL

119

98

61

372 460

144 92

192 140

1143 905

571 576

233 467

77

2 1 3

2 2

4 1 5

2 1 3

1 1

5,837,991 8 1 9

8,136,620

11,996,200

9,351,000

945,619

1

1

24,384,160 33,488,774 1,737,095 2 3 5

488,500

881,500

14,988,397

5,290,433

4,877,146

159

7,695,500

10,267,921

832 11,780,300 44,767,819

817 6,545,100

236

332 1,657,800

16,045,000

51,267,102

64,096,841

5,819,500

6,229,624

1

1

2

1

1

2

100,156

2

2

1,679,443 7 1 8

872,413

16,014

68,822

2048 38,145,900 174,994,962 193,428,884 9,668,166 5 1 6

1147 23,869,300 112,634,608 121,588,336 2,448,635 3 2 5

700

196

;Dks{ kmf]g g+=

s[i0f s'df/L
lu/L
cdn ls/0f
9sfn
efg'eQm
s+8]n
k|sfz
clwsf/L
lagf]b
s'df/ >]i7
hulbZj/
vgfn
Clif/fd
b]jsf]6f

522541

533949

533303

;Gtjxfb'/
s]=;L
/ljg
;fksf]6f
lgnk|;fb
kf]v/]n

9865225619 g]q/fh xdfn

9845063349

9855054316

9855058878

9845054717

9845045033

9855013523

9845048051

9845051360

9855065609

9845209539

9841669090

9866028890

;/:jtL
;fksf]6f

xl/ 9sfn

o'j/fh nD;fn

ld7' xdfn

/f]lhgf /]UdL

b'uf{ b]jL b'/f

pbo afa' a/fn

sdnf s'df/L
e08f/L
ladnf
Gof}kfg]
gf/fo0f k|=
;fksf]6f
nIdL
k/fh'nL
ls/0fk|;fb
clwsf/L

9849971113

9851164470

9855058394

9865252619

9845652139

9845152922

9855054984

9845052151

9845052007

9845069389

9845084011

9845055296

;"o{k|;fb 9845086447
;l/tf 9sfn 9845118560
vgfn
k"0f{ k|;fb 9845052291 lednfn
;fksf]6f
;fksf]6f 9845112860
a]bk|;fb 9841707603
x]dsnf kf7s 9845197934
;fksf]6f

ljgf]b kGt 9855060074 lk|tL cfn] du/ 9809272605

9845652139 pQd hf]lz

056526518

528663

056526575

056521799

524169

525917

056524512

056533373

056533076

525455

;Togf/fo0f 9845046020
ljb'/ v8\sf 9845151876
/fpt

k|b]z

k|b]z

k|b]z

k|b]z

k|b]z

Joj:yfkssf]
6]lnkmf]g g+= s}=
gfd

4 0565415045 z}nhf l3ld/] 9845044842 kfj{tL s]=;L= 9845090094

1,786,185 3 0 3

195,377

65,967

199,155

55,084

230,765

1,700,928 4

0

sd{rf/L ;+Vof
cWoIfsf]
hu]8f sf]if d= k'= hDdf sf= 6]lnkmf]g g+=
gfd

1080 452 15 1547 22,837,300 121,719,169 142,727,300 5,813,797 2 1 3

1250 1042

691

357 253

22

449 376

283 369

270 117

668

0

;b:o ;+Vof
dlxnf k'?if cGo hDdf



dxfgu/ ;xsf/L ultljwL

;xsf/Lsf] k|s[lt

7]ufgf

e/tk'/–!)

e/tk'/–!)

e/tk'/ !)

e/tk'/–!)

~h art tyf C0f
129 k';xsf/L
;+:yf ln=

e/tk'/–!)

btf{ g++÷btf{
ldlt
*@&.
@)^^.)!.#)
*$@.
@)^^.#.!@
*(#.
@)^^.!@.#)
*(^.
@)^&.!.*
()!.
@)^&.!.#!
(@*.
@)^&.^.@^
($^.
@)^&.(.@&
(^@.
@)^*.!.@#
(^(.
@)^*.)$.)!
(*(.
@)^*.)(.)&
!)!%.
@)^*.!@.@)
!)$&÷
@)^(.)%.#!
!)^$÷
@)^(.!!.!$
!)*&÷
)&).)!.!(
!!$^÷
@)&!.!!.!@
!!&).
)&@.^.@(
!&;!^-$^!_
)@$.@.!&
!&!.
)%&.*.%

@.!&$.
e/tk'/–!) !^).%&.!.!*
js sd{rf/L pkef]Qmf e/tk'/–!)
*@(.
139 hg;]
;xsf/L ;+:yf ln=
@)^^.!.@#

e/tk'/–!)

;]js jx'p2]]Zo
137 ;xsf/L
;xsf/L ;+:yf ln=

[2]Zo ;xsf/L
138 /f];+:zyfL ax'
ln=

e/tk'/–!)

;]js ax'p2]ZoLo
136 /fi6«
;xsf/L ;+:yf ln=

f] ax'p2]ZoLo ;xsf/L e/tk'/–!)
135 xfd|
;+:yf ln=

lj1fg lzIfs art tyf e/tk'/ !)
134 1fg
C0f ;xsf/L ;+:yf ln=

j{k|x/L art tyf C0f e/tk'/–!)
133 k";xsf/L
;+:yf ln=

cf}Bf]lus ljsf; art
132 lrtjg
tyf C0f ;xsf/L ;+:yf ln= e/tk'/–!)

efj art tyf C0f
131 ;b\
;xsf/L ;+:yf ln=

d] sn]h art tyf
130 lrtjg
C0f ;xsf/L ;+:yf ln= e/tk'/–!)

e/tk'/–!)

art tyf C0f
128 snz
;xsf/L ;+:yf ln

rf/L art tyf C0f e/tk'/ !)
127 sd{
;xsf/L ;+:yf ln=

gf art tyf C0f
126 d';xsf/L
;+:yf ln=

i0ff]b]jL art tyf C0f e/tk'/ !)
125 j};xsf/L
;+:yf ln=

art tyf C0f
124 kl/ro
;xsf/L ;+:yf ln

enfe art tyf C0f e/tk'/–!)
123 z';xsf/L
;+:yf ln=

njf/L art tyf C0f e/tk'/–!)
122 km";xsf/L
;+:yf ln=

~h art tyf C0f e/tk'/–!)
121 tf/fk'
;xsf/L ;+:yf ln=

8n art tyf C0f
120 df];xsf/L
;+:yf ln=

ljsf; art tyf
119 ;du|
C0f ;xsf/L ;+:yf ln= e/tk'/–!)

qm=
;+=

138

115

211

21,182,496

12

45

106

29

24,845,125

11,991,166

s'n C=nufgL

861,849

2

815,843 7
2

7

7,175,323

32,416,529

3,437,100

16,368,390

7,657,881

7,463,062

4,614,132

49,106,299

169

326
845,000

941,000

280 4,998,500

371 12,390,500

56,262

3,402,423

3,947,120

95,539,310

151 8,305,000 20,862,878

3,119,000

960 1,094,300

233

155 1,700,000

3941 7,128,500

1785 13,985,900 33,403,887

297 7,031,300

0

498 9,522,600

118

0

74

804,500

740,000

5,055,107

2,427,147

4,050,000

2,833,036

58,242,099

1,156,010

4,118,170

8,695,179

94,118,516

29,331,000

13,074,111

6,251,079

9,854,041

4,964,577

51,371,602

48,140,351

13,568,377

35,820,969

7 1 8

0 0

4 1 5

2

1
1 1 2

1

4 1 5

2

1 1

816,111

179,664

131,838

22,458

1 1

1

2 7 9

0

0

2 2

1 1 2

1

634,886 2 2 4

217,580

277,134

376,897

39,818

720,430 10 5 15

827,761 4 1 5

96,110

816,558

>L/fd
s'Os]n
s[i0fxl/
kl08t
sdnsfGt
zdf{
hgfb{g
l/hfn

/fh]Gb| zdf{

uf}/LZj/
;fksf]6f

lzj k|;fb
ltjf/L

;'lbk /]UdL

lagf]b ld>

6f]ngfy
;fksf]6f

/fh' kf}8]n

056533048

056521124

523334

k|]d k|;fb
9sfn

/fdxl/ bfxfn

cfgGb/fh
;fksf]6f
slj/fh
lu/L
/3'gfy
clwsf/L

Kf|=
9855059098 clDasf
e08f/L

532472

hgs aGw'
cof{n

056532937 ;'dg l3ld/]

056528447

526774

527547

5255524

521531

530343

522756

521401

533736

sd{rf/L ;+Vof
cWoIfsf]
hu]8f sf]if d= k'= hDdf sf= 6]lnkmf]g g+=
gfd

1044 77,394,500 213,223,183 270,278,156 4,189,553 10 2 12

546 4,537,400

13,069,510

s'n art

190 487 2 677 10,224,000 53,620,815

69 100

110 216

69

118 253

36

z]o/ k'FhL

472 2,788,400

197 332 2 531

540 420

95

38 117

2047 1894

777 1008

183 114

256 242

479 565

325 221

260 212

;b:o ;+Vof
dlxnf k'?if cGo hDdf

9855082549

9845109388

9845150782

521717

9845044752

9855059098

9855056394

9855063083

9855051225

9855065115

9845045556

98550064842

9855063918

9855050362

9855033040

9863048900

9855060873

9855047883

9845085177

;Dks{ kmf]g g+=

/fhg
d/x7\7f

;"o{eQm l3ld/]

Zofd s'df/
lu/L

jf;'b]j uf}td

d]gsf yfkf

k|ldnf yfkf

ejfgL k|;fb
>]i7

cf1f zdf{

j[Gbf
nD;fn

cr{gf yfkf

an/fd cfrfo{

dfwj
cof{n

cfzf u'?Ë

;fdgf lh;L

>j0f vgfn

s[i0f k|;fb
zdf{ j:tL

nIdL e08f/L

zfGtL
kf}8\ofn

9845124383

9845213447

9845048300

9845912975

9844234495

9851156648

9855054029

9845593711

9845082553

9845921221

9846194678

9864213933

9807143539

9867220927

9841275025

9855063313

9869892459

9845051593

k|b]z

k|b]z

k|b]z

k|b]z

k|b]z

k|b]z

k|b]z

k|b]z

Joj:yfkssf]
6]lnkmf]g g+= s}=
gfd

dxfgu/ ;xsf/L ultljwL



e/tk'/–!)

;+rf/ ;xsf/L
140 lqmi6n
;+:yf ln=

e/tk'/–!!

btf{ g++÷btf{
ldlt
(#@.
@)^&.&.!@
(%(.
@)^&.!@.@%
!&.
)%).^.@^
#*.
)%!.!!.#
&^!.
@)^%.!.@@
(#^.
@)^&.*.&
(#(.
@)^&.*.@!
((*.
@)^*.!).@)
!)$#÷
@)^(.)%.@$
!)%%÷
)^(.)&.!$
!)!!.
@)^*.!@.!#
!)(#÷
@)&).)@.!)
s'n art

s'n C=nufgL

1223 16,646,300 104,249,646 85,050,221

z]o/ k'FhL

3,355,528

3 0 3

81

50

150

110 40
0

404

404
331,900

239,900

1980 9,203,000

1241 739

727,504

742,150

34,565,000

1,835,618

982 16,653,000 73,188,838

526 456
553,000

793 4,922,200 23,420,809

420 373

31

3456 46,595,700 239,583,116

1925 1531

870,000

940,000

41,124,000

3,233,000

79,939,725

25,537,546

2 2 4

1

1

3,348

2,443
1

0

1

980,000 6 1 7

18,430

1,871,804 2 1 3

47,235

233,183,930 10,900,443 13 2 15

159

158

157

156

;xsf/L ;+:yf ln=
;+/lIft art tyf C0f
;xsf/L ;+:yf ln=
xfd|f]dfOtL art tyf
C0f ;xsf/L ;+:yf ln=
lzIfs lxt art tyf
C0f ;xsf/L ;+:yf ln=
lzIfs sNof0fsf/L
art tyf C0f ;xsf/L
;+:yf ln=

e/tk'/–!@

e/tk'/–!@

e/tk'/–!@

e/tk'/–!@

*)*.
@)^%.!!.(
($&.
@)^&.!).^
!)%@÷
)^(.)^.@*
!)*!÷
@)^(.!@.@(
!)*$÷
@)&).)!.)$
752 7,042,200
295 1,100,000
177

486 266
91 204
144 33

733,500

12,678,905

705 6,685,000

406 299

3,220,345

5,836,011

21,853,964

14,017,932

3,949,334

7,126,011

25,552,002

17,965,700

17,134,396

4841 29,817,300 203,445,063 213,469,965

171 128 1 300 3,250,500

k|eft lblbalxgL dlxnf art
%&.
e/tk'/–!@
4841 0
tyf C0f ;xsf/L ;+:yf ln=
)%@.!).@^

155 ;fhg art tyf C0f e/tk'/–!@

154

4229061

8,821

151,926

584,221

247,935

2

1

1

1 1

2

1

1

19,135,721 13 1 14

;Dks{ kmf]g g+=

k|b]z

k|b]z

Joj:yfkssf]
6]lnkmf]g g+= s}=
gfd

9845053931

9845023618

lji0f'xl/
k/fh'nL
k|]dk|;fb
9sfn

9855081365

9855030328

k|b]z

9845030522

odgfy
;'j]bL

9845506233 ufoqL zdf{

9845052539

9855064678

9845023023

9845055037

ljs|d s]=;L=

k|]d/fh
vlgof

s'nlbk
Gof}kfg]

lutf e'iffn

k|ltdf
nfld5fg]

9845506233

9845138103

9841337630

eujtL kf}8]n 9846120169

k|b]z

k|b]z

ljdnf s'df/L 9845032247
lgzf 9sfn 9855032765 k|b]z
Gof}kfg]

056523843 ls/0f kf}8]n

532140

420252

05653265

056530328 s'njxfb'/
vqL
ljhof
e08f/L
056524356
nD;fn

zf/bf b]jL 9845153640
;'lgtf ltjf/L 9845417647
kf}8]n

zf/bf s'dfn 9855084466 rGb|snf s'dfn 9845175904

ejfgL b]jL 9745013920
;hgf >]i7 9865077053
clwsf/L
ef]nf
056522025 lzjfsf]6L 9845081868 pdfsGt kf}8]n 9857050814 k|b]z
ch{'g
527405 o'j/fh kf}8]n 9855056915 nfld5fg] 9855054347
xl/ axfb'/ 9855061023
zDe' nfn >]i7 9845035452
520697
/fgfef6
>L k|sfz 9845051743
x'd k|;fb u}/] 9847064268 k|b]z
520898
s8]n
s[i0f a=
056421165 tfdfª 9845113940 ;l/tf kl/of/ 9845790651
/fhg s'df/ 9845090595 lji0f' k|;fb
056525114
9845064575 k|b]z
>]i7
s8]n

533136

sd{rf/L ;+Vof
cWoIfsf]
hu]8f sf]if d= k'= hDdf sf= 6]lnkmf]g g+=
gfd

1759 1547 6 3312 52,503,500 352,628,074 326,652,141 23,088,206 8 6 14

1223 0

;b:o ;+Vof
dlxnf k'?if cGo hDdf

!#@. 1781 1497
3278 46,001,400 278,422,779 264,954,236 16,279,714 7 1 8
C0f ;xsf/L ;+:yf ln=
)%%.!@.!&
153 cyj{ art tyf C0f e/tk'/–!@ @.!^$-!%)_ 856 759 1 1616 30,114,000 306,524,467 263,488,221 12,306,040 1 4 5
;xsf/L ;+:yf ln=
)%^.!@.@!

e/tk'/–!!

e/tk'/–!!

e/tk'/–!!

e/tk'/–!!

e/tk'/–!!

e/tk'/–!!

e/tk'/–!!

e/tk'/–!!

152 e/tk'/ hg;]jf art tyf e/tk'/–!@

151

150

149

148

147

146

145

144

;+:yf ln=
;dembf/L ef]hf8 art tyf
C0f ;xsf/L ;+:yf ln=
a;]gL art tyf C0f
;xsf/L ;+:yf ln=
sfnLu08sL art tyf
C0f ;xsf/L ;+:yf ln=
kf/bzL{ art tyf C0f
;xsf/L ;+:yf ln=
u0f]z:yfg art tyf C0f
;xsf/L ;+:yf ln=
lqu+uf art tyf C0f
;xsf/L ;+:yf ln=
b'/bzL{ hl8a'l6 pTkfbg
;xsf/L ;+:yf ln=
cfsf+Iff s[lif ;xsf/L
;+:yf ln=

143 art tyf C0f ;xsf/L e/tk'/–!!

bLk Hof]tL clej[l4

142 ;xsf/L ;+:yf ln=

lxdfnL art tyf C0f

;"rgf tyf ;~rf/ e/tk'/–!)
141 gd:t]
;xsf/L ;+:yf ln=

7]ufgf

;xsf/Lsf] k|s[lt

qm=
;+=



dxfgu/ ;xsf/L ultljwL

178

177

176

175

174

173

172

171

170

169

168

!^&

!^^

!^%

!^$

!^#

162

161

7]ufgf

24
89

8
31

16,000

683 5,510,500

120 444,000

31

36,500

18,300

48

0

19

8

84

80 209

250 200

12

608

77

182 131

0

92

289

450

60

0

608

96

9,200

115,600

6,183,241

5,730,000

4,515,300

629,000

313 1,548,000

339 277 1 617 16,355,000

683

73

18

91

185

240,851

9,357,841

14,302,511

1,705,982

2,524,664

30,679,690

13,793,175

100,000

2,624,242

35,000

851,600

12,606,395

2,874,329

3,163,407

4,212,273

43,158,300

23,079,161

400,000

864,000

1,163,000

121

19,678,090

64

445,000

222

74 148

1,333,998

65,627,422

776,968

1043 10,803,500 57,702,294

580,500

s'n C=nufgL

609 434

68

s'n art

72,111,875

47

z]o/ k'FhL

384 481 20 885 22,507,100 47,307,748

21

;b:o ;+Vof
btf{ g++÷btf{
dlxnf
k'?if cGo hDdf
ldlt

!!(*.
e/tk'/–!@ )&#.!@.)#
;+:yf ln=
hgr]tgf ax'd'vL
!!^.
e/tk'/–!@ )$*.!@.!@
;xsf/L ;+:yf ln
gjhghfu[lt art tyf e/tk'/–!# $**.
C0f ;xsf/L ;+:yf ln=
)^@.!).@$
pHjn b'Uw pTkfbs e/tk'/–!# #)^.
;xsf/L ;+:yf ln=
)$(.!@.@#
gjf]lbt b'Uw pTkfbs e/tk'/–!#
^%.
;xsf/L ;+:yf ln=
)%#.#.(
a|x| b'Uw pTkfbs
#%@.
e/tk'/–!# )^@.@.!@
;xsf/L ;+:yf ln=
gj pHHjnwf/f b'Uw e/tk'/–!#
)#.
pTkfbs ;xsf/L ;+= ln=
)&^.!).)&
a|dHof]lt s[lif ;xsf/L e/tk'/–!# $((.
;+:yf ln=
)^@.!!.@#
hosflnsf dlxnf art
@^!.
tyf C0f ;xsf/L e/tk'/–!$ )%*.!!.@@
;+:yf ln=
lxdr'nL art tyf C0f e/tk'/–!$ (!#.
;xsf/L ;+:yf ln=
@)^&.@.@#
;"o{ art tyf C0f e/tk'/–!$ !!@@÷
;xsf/L ;+:yf ln=
@)&).!!.!(
uf}r/g art tyf C0f e/tk'/–!$ (*!.
;xsf/L ;+:yf ln=
@)^*.)^.@#
hg Hof]tL dlxnf art
*@.
tyf C0f ;xsf/L e/tk'/–!$ )%$.!.!!
;+:yf ln=
z'ezflGt art tyf e/tk'/–!$ (^).
C0f ;xsf/L ;+:yf ln=
@)^&.!@.@*
pHjn ax'p2]Zo ;xsf/L e/tk'/–!$ @!-!$#_
;+:yf ln=
)@%.&.@@
gj;'Gb/ ax'p2]Zo
#.!(&.!*#.
;xsf/L ;+:yf ln= e/tk'/–!$ %&.$.@(
lqzQmL b'Uw pTkfbs e/tk'/–!$ $*.
;xsf/L ;+:yf ln=
)%@.!).!^
;'Gb/ b'Uw pTkfbs e/tk'/–!$ #.!(^.!*@
;xsf/L ;+:yf ln=
.)%&.$.@$
;++o'Qm b'Uw pTkfbs e/tk'/–!$ #$@.
;xsf/L ;+:yf ln=
)^!.!!.!$

;xsf/Lsf] k|s[lt

160 lgdf{0fsdL{ ;xsf/L

qm=
;+=

8

8

1

1

1

1

3

2

1 1 2

3

0

401026

9855011045

400106

9845047635

lai0f' s'df/L
yf?

0

9845046243

9855059539

9845065920

9855058248

9845152991

9845048461

9845048935

984544410

9845067263

9863371695

9845085680

9845213732

9845083922

9855064306

9855061942

9845087155

;Dks{ kmf]g g+=

/df u'?Ë

gf/fo0f
a+zL
cRo"t
sf]O/fnf
lvn/fh
/]UdL
xf]dgfy
;'j]bL
k/z'/fd
bjf8L
ejgfy
clwsf/L
sdngfy
9sfn
an/fd
kf}8]n
;Ltf ;'j]bL
kf}8]n
xl/ k|;fb
kf}8]n
l8ndfof
s8]n

1 9855058248 afj'/fd
bfxfn
445,782 4
4 056401108 sfzL/fd
dxtf]
xl/zrGb|
635,715
5 5 9845056064
bfxfn
eQmaxfb'
/
677,928
2 2
s'+j/
1

9845065159

2 2 9845087031

3 3

1,456,676 2 0 2

85,694

71,728

545,870

056530891

4 4 9845083922

1 2 3

1,043,527 2

271,066

1,657,698

25,922

9,678,715

1,010,587 2 1 3

111,168

6,846

sd{rf/L ;+Vof
cWoIfsf]
hu]8f sf]if d= k'= hDdf sf= 6]lnkmf]g g+=
gfd

9817250533

;/:jtL zdf{
cf]emf

9845246291

9845948618

9844786540

9864515022

uf]laGb/fh
kGt
ldg axfb'/
yfkf

9845544047

9845056064

;Demgf kfj] 9845807441

hfgsL uL/L

sf}lznf dxtf] 9845091211

ph]ln u'?Ë

;dLIff kGt

;+uLtf
rfkfufO{

kfj{tL ;'j]bL 9845586146

9845820416

9845356274

9845372177

9845059011

9845078089

km"n lu/L

gj/fh
clwsf/L
rf]s/fh
9sfn
lzj/fh
bjf8L
Clifs]z
kf]v|]n

/df clwsf/L 9855030891

Joj:yfkssf]
6]lnkmf]g g+= s}=
gfd

dxfgu/ ;xsf/L ultljwL



;xsf/Lsf] k|s[lt

7]ufgf

62,396,079

s'n art

81,962,916

s'n C=nufgL

2,123,008 4 1 5

0
9855050371 ;/:jtL
kf08]

sd{rf/L ;+Vof
cWoIfsf]
hu]8f sf]if d= k'= hDdf sf= 6]lnkmf]g g+=
gfd

25
180
638 2,793,900
891 7,950,500
44

18

120 60
13

0

625
496 395
24

7

20
732

732 3,754,900

101,000

18,000

75,000

20,900

209

47 162

13,700

20,699,292

147,893

6,500,100

10,404,120

1,957,315

975,756

529 1,450,800 11,338,884

137

0

27,144,315

181,530

7,150,000

26,500,209

1,784,632

41,488

14,915,316

2 2

1 1

1

1

3

1

3

1 1 2

1

3,449,350 2 0 2

265,000

445,210

684,913

1,588

1,187,888 1 2 3

583,206

404,504 2 0 2

)%^%(!@^!

056591552

056591180

592343

lktfDa/
cfrfo{
gGblszf]/
zdf{
nIdLnfn
l3ld/]
rGb|k|;fb
clwsf/L
eujtL
clwsf/L
/fd
clwsf/L
xl/ jxfb'/
lj=s
sdnf
kf]v|]n

sNkgf
Gof}kfg]
501
1177 5,000,200 14,263,197 19,166,447 1,603,334 4
4 056591356 uf]lkwg
rfln;]
126 614,000
880,665
1,562,200
0 9845208830 ?s'
clwsf/L
537
1238 20,906,000 82,043,163 101,857,759 1,767,407 7 1 8 056591040 lszf]/
u'?ª
lg/Ghg
207
260 836,500
219,021
662,337
1 1
;'j]bL
2107 31 3655 31,686,442 185,735,999 200,579,510
29 6 35 056572404 z'/];
kf}8]n
237
285 826,900
269,237
4,197,520
5 5 9845068215 >Ls[i0f
b]jsf]6f

1568 21,731,200

z]o/ k'FhL

124

13

48

1517

53

701

126

605

529

1162 406

0

;b:o ;+Vof
btf{ g++÷btf{
dlxnf k'?if cGo hDdf
ldlt

179 holzj u0f]z b'Uw e/tk'/–!$ &&%.
pTkfbs ;xsf/L ;+=ln=
@)^%.$.@^
lzjgu/ ul/jL
180 lgjf/0f ;fgf ls;fg e/tk'/–!$ #&*.
)^@.*.!#
;xsf/L ;+:yf ln
k|ult dlxnf ljsf;
181 art tyf C0f ;xsf/L e/tk'/–!% !!#.
)%%.%.!^
;+:yf ln=
182 gd{bf art tyf C0f e/tk'/–!% !)$!÷
;xsf/L ;+:yf ln=
@)^(.)^.!$
cfwf/
dlxnf
art
tyf
!)&#÷
183
C0f ;xsf/L ;+:yf ln= e/tk'/–!% @)^(.!@.)@
184 cy{u0f]z art tyf e/tk'/–!% !!@#÷
C0f ;xsf/L ;+:yf ln=
@)&).!!.@)
gf/fo0fk'
/
ax'
p
'
2]
Z
o
#.!.%(.@)(.
185
e/tk'/–!% )##.^.@(
;xsf/L ;+:yf ln=
186 s+rgh+3f ax'p2]Zo e/tk'/–!% !!))÷
;xsf/L ;+:yf ln=
@)&).)#.#!
hog]kfn ls;fgsNof0f
187 b'Uw pTkfbs ;xsf/L e/tk'/–!% !^%.
)$(.!.!*
;+:yf ln=
188 gd"gf b'Uw pTkfbs e/tk'/–!% @$@.
;xsf/L ;+:yf ln=
)$(.!).!^
cfgGbk'
/
b'
U
w
pTkfbs
@(*.
189
e/tk'/–!% )$(.!!.!(
;xsf/L ;+:yf ln=
ls;fgsNof0f b'Uw
##.
190 pTkfbs ;xsf/L
e/tk'/–!% )%!.*.!^
;+:yf ln=
191 ;x'lnot s[lif ;xsf/L e/tk'/–!% !!^#.
;+:yf ln=
)&@.$.@^
k|
f
Ë
+
ufl/s
s[
l
if
pTkfbs
#$#.
192
e/tk'/–!% )^!.!!.!*
;xsf/L ;+:yf ln=
km'naf/L dlxnf ;fgf
193 ls;fg s[lif ;xsf/L e/tk'/–!% !!*).
)&@.!).@%
;+:yf ln=
194 gd{b]Zj/ ;fgf ls;fg e/tk'/–!% !!(!.
s[lif ;xsf/L ;+:yf ln=
)&#.^.@)
811|
:jfeLdfg
hl8a'
6
L
195
ljsf; ;xsf/L ;+:yf ln= e/tk'/–!^ 065|11|19
196 Hof]tL dlxnf art tyf e/tk'/–!^ !!$.
C0f ;xsf/L ;+:yf ln=
)%%.%.!^

qm=
;+=

9845330567

9845046658

9845052164

9845047440

9845050893

9855052084

9845083726

9845078034

9845053953

9855061513

9855052850

9845026435

9845154248

9845066604

9845114970

9845074386

;Dks{ kmf]g g+=

9845507206

9841823976

9845248568

9845050136

9845698913

9845068215

9855054047 k|b]z

9845363086

9845062598

9845208830 k|b]z

9845582561

9866358958

;Demgf u}/]

9840186902

ljdnf lj=s 9845467300

zfGtf e§

b]jLs'df/L
zdf{
;fljqL
clwsf/L
cgGt
clwsf/L

eujfg yfkf

sfzL/fd
s+8]n

;/:jtL
kf}8]n
uf]df a/fn
ljZjgfy
clwsf/L
gd/fh e§
ljZj]Zj/
Gof}kfg]
/fdk|;fb
pkfWofo

laBf s]=;L=

;'idf zf]8f/L 9855050216

Joj:yfkssf]
6]lnkmf]g g+= s}=
gfd



dxfgu/ ;xsf/L ultljwL

;xsf/Lsf] k|s[lt

7]ufgf

39

1,650,000

3,691,571

s'n art

186,075 2

2

502030

209

118
27
40
133

91
8
47
71

601 9,780,000

386 215

15,600

35

35

10,000

100

90

10

160,000

815,000

43,500

1301 6,939,300

32

204

87

180,000

104,500

19,300

135,400

119,200

1301

27

193

47 146

5

176

38 138

35

300

66 234

449 346 14 809 9,821,900

248,900

36,735,469

2,301,774

817,076

96,453

13,497,836

3 3

1

318,734 3

0

1

3

1 1 2

1,546,428 2 3 5

667,225

9855053522

056591678

1 9809292104

2 1 3

400,424 1

885,658 4 1 5

8,700,000

22,253

493,792

3 3

;"o{xl/
d/x¶f
2 2 9845177235 nIdL b]jL
kf}8]n
k|sfz
v8\sf

1 1 9855046900 lzjnfn
Gof}kfg]
44,776,190 1,807,687 4
4 9845421288 ;fljqL u'?Ë

2,239,000

2,512,330

440,266

11,385

23,045,942

5259 36,186,600 310,789,367 336,582,223 8,475,721 20 9 29

2644 2615

9845653531

xl/ axfb'/
yfkf
gf/fo0fbQ
b]jsf]6f
If]q k|;fb
;fksf]6f
k|]daxfb'/
af]u6L
ef]h/fh
kf}8]n
b08kf0fL
e§
cd[tjxfb'/
yfkf
sNof0f
clwsf/L
;'ljg
Gof}kfg]
h'4axfb'/
vqL
lji0f'axfb'/
clwsf/L
xl/ axfb'/
yfkf

sd{rf/L ;+Vof
cWoIfsf]
hu]8f sf]if d= k'= hDdf sf= 6]lnkmf]g g+=
gfd

38,589,800 1,859,794 3 0 3

6,461,000

s'n C=nufgL

502021

430 7,465,000 31,584,720

113

z]o/ k'FhL

791 598 13 1402 15,025,200 120,500,000 151,000,000 13,639,000 5 3 8

193 237

74

;b:o ;+Vof
btf{ g++÷btf{
dlxnf k'?if cGo hDdf
ldlt

197 ul/df art tyf C0f e/tk'/–!^ &&^.
;xsf/L ;+:yf ln=
@)^%.$.@(
ljhonIdL
art
tyf
()^.
198
C0f ;xsf/L ;+:yf ln= e/tk'/–!^ @)^&.@.^
199 d+unk'/ art tyf C0f e/tk'/–!^ &#*.
;xsf/L ;+:yf ln=
@)^$.^.!
dfu{
b
z{
g
art
tyf
C0f
(&#.
200
e/tk'/–!^ @)^*.)$.@(
;xsf/L ;+:yf ln=
201 l;4fy{ art tyf C0f e/tk'/–!^ (*^.
;xsf/L ;+:yf ln=
@)^*.)*.@^
ls;fg
ax'
p
2]
Z
oLo
202
e/tk'/–!^ #.!.%$.@)$.
;xsf/L ;+:yf ln=
)##.^.@(
z/0f
ax'
p
2]
Z
oLo
@@^.
203
e/tk'/–!^ )%*.%.!
;xsf/L ;+:yf ln=
204 laho b'Uw pTkfbs e/tk'/–!^ @%$.
;xsf/L ;+:yf ln=
)$(.!).*
u9L
b'
U
w
pTkfbs
!).
205
e/tk'/–!^ )%).@.!#
;xsf/L ;+:yf ln=
01|
206 uf}/j b'Uw pTkfbs e/tk'/–!^ 2067|03|30
;xsf/L ;+:yf ln=
207 k/fqmd b'Uw pTkfbs e/tk'/–!^ !)%)÷
;xsf/L ;+:yf ln=
@)^(.)^.@*
1fg]Zj/ tfhf t/sf/L
208 tyf kmnkm'n pTkfbs e/tk'/–!^ @^%.
)%*.!@.^
;xsf/L ;+:yf ln=
ljZjk|sfz cuf{lgs
209 tfhf t/sf/L ;xsf/L e/tk'/–!^ *&@.
)^^.&.@#
;+:yf ln=
210 d+unk'/ ;fgfls;fg e/tk'/–!^ #.!.%%.@)%
;xsf/L ;+:yf ln=
211 gj ljxfgL s[lif ;xsf/L e/tk'/–!^ !!(^.
;+:yf ln=
)&#.!!.@#
pkxf/
;fdflhs
pBdL
**#.
212
dlxnf ;xsf/L ;+:yf ln= e/tk'/–!^ @)^^.!!.!*
213 rGb| bz{g pkef]Qmf e/tk'/–!^ !@)&.)&$.#
;xsf/L ;+:yf ln=
hgsNof0f b'Uw pTkfbs e/tk'/–!& @!@.
214 ;xsf/L ;+:yf ln=
)$(.(.@!
efuL/yL dlxnf b'Uw
*!).
215 pTkfbs ;xsf/L ;+:yf ln= e/tk'/–!& @)^%.!!.!(
uf}/jlzn ls;fg s[lif e/tk'/–!& 1200|
216 ;xsf/L ;+:yf ln=
2074|02|02

qm=
;+=

9845951297

9812232152

9845509675

9845421288

9845245997

9845052741

9845047697+

9845180536

9845169624

9855081000

9845508945

9851155686

9855050932

9845048544

9855057996

9855060801

9845052741

;Dks{ kmf]g g+=

9845044631

9811172028

9845675123

l;tf/fd
clwsf/L
sljtf yfkf

9845090357

ch'{g 9sfn

8f]n/fh
;'j]bL 9855046900
/df clwsf/L 9845394645

lzjnfn
kf}8]n

gd'gf a:g]t 9806543674
;Ltf/fd
9sfn 9845052168
lzj cof{n 9855053522
o1k|;fb
9sfn 9855073099
ljdn k'8f;}gL 9845152698

bLks uf}td 9855063881
kbd k|;fb
kf}8]n 9845024056
sf]lknf u'?Ë 9809292104 k|b]z

t'n;L kf}8]n 9845549586
ldgf
clwsf/L 9845653531
/fdhL l3ld/] 9845056718

Joj:yfkssf]
6]lnkmf]g g+= s}=
gfd

dxfgu/ ;xsf/L ultljwL



;xsf/Lsf] k|s[lt

7]ufgf

l;h{gf dlxnf lasf;
233 art tyf C0f ;xsf/L e/tk'/ !(
;+:yf ln=
234 u'~hgu/ ;+ d art tyf e/tk'/ !(
C0f ;xsf/L ;+:yf ln=
235 kljq cfly{s ;'wf/ art e/tk'/ !(
tyf C0f ;xsf/L ;+:yf ln=
236 avfg ax'p2]Zo ;xsf/L e/tk'/ !(
;+:yf ln=

rGb| ;"o{art tyf C0f e/tk'/–!*
217 ;xsf/L ;+:yf ln=
218 pTs[i6 art tyf C0f e/tk'/–!*
;xsf/L ;+:yf ln=
219 s]Gb|lbk art tyf C0f e/tk'/ !*
;xsf/L ;+:yf ln=
220 u'Ghgu/ ax'p2]ZoLo e/tk'/–!*
;xsf/L ;+:yf ln=
221 u0f]z ax'p2]Zo ;xsf/L e/tk'/–!*
;+:yf ln=
222 pGgtL dlxnf ljsf; e/tk'/–!*
ax'p2]Zo ;xsf/L ;+:yf ln=
223 x:tlj/ lxdfn b'Uw
pTkfbs ;xsf/L ;+:yf ln= e/tk'/–!*
224 cfbz{ b'Uw pTkfbs e/tk'/ !*
;xsf/L ;+:yf ln=
225 ;dk{0f b'Uw pTkfbs e/tk'/ !*
;xsf/L ;+:yf ln=
226 e'jgj:tL dlxnf b'Uw e/tk'/ !*
pTkfbs ;xsf/L ;+:yf ln=
227 ;bfjxf/ tfhf t/sf/L e/tk'/ !*
;xsf/L ;+:yf ln=
228 k|l;4 hl8a'6L ;xsf/L e/tk'/ !*
;+:yf ln=
229 rgf}nL s[lif ;xsf/L e/tk'/ !*
;+:yf ln=
230 ;xh s[lif ;xsf/L e/tk'/ !*
;+:yf ln=
231 lrtjg rgf}nL zLte08f/ e/tk'/ !*
;xsf/L ;+:yf ln=
232 gful/s art tyf C0f e/tk'/ !(
;xsf/L ;+:yf ln=

qm=
;+=

21
78

19
49

635,000

59,500
4,730,101

157,072

359,454

3,580,765

2,889,780

5,825,000

109,550

401,454

5,334,191

148,903

86,964

711 4,150,400

1,757,819

2,072,529

1,718,922 2 3 5

3

3

2

736 3,508,900 18,089,274 22,060,026

2

0

223,361

4

0

1 1

0

0

0

0

0

0

6,784,603

1,339,284 4

37,832

1,495,545

1,008,022

547,010

170,087

2,652,737

2

;"o{snf
clwsf/L

d}tl;+x
tdfª

xl/s[i0f
;fksf]6f
/fd ljs|d
7s'/L
>Lnfn
clwsf/L

;f]dgfy
sfˆn]
056592483 /]zd/fh
u'?ª
591466

592148

056592470

9861870681

s]bf/gfy
bjf8L
l;l4 k|;fb
5 1 6
591017
k/fh'nL
9 3 12 056591542 nf]s]Gb|
clwsf/L
/fd jxfb'/
1
1 056591316
3n]
xl/
k|;fb
2 2
9sfn
xl/snf
2
2
9sfn
l6sfdfof
1 2 3
If]qL
2 0

*%!.
@)^^.$.!
!!@). 390 346
@)&).!).@#
)!.
247 464
@)!#.!@.@)

3,875,134

958 11,789,000 34,434,804 38,984,100

0

127

40

94,900

4,600

496,700

5,500

80,500

168,567

228,015

sd{rf/L ;+Vof
cWoIfsf]
hu]8f sf]if d= k'= hDdf sf= 6]lnkmf]g g+=
gfd

544 1,054,504

591 367

60

13

73

46

38

8

55
427

40

15

126

427

113

13

698,000

6,051,476

2650 7,100,000 37,500,000 28,800,000

4,035,668

1348 1302

275 2,493,700

s'n C=nufgL

722 10,001,950 25,752,651

123

s'n art

429 293

152

z]o/ k'FhL

)*%. 544
@)%$.)$.@)

@&.
)%!.@.(
(*).
@)^*.)&.!
!@)$.
)&$.#.!(
@.@#.*(-(&^_
)@^.!@.@*
!)$.
)%%.!.$
!$%.
%^.$.!)
@(.
)%!.@.!%
$&.
)%@.^.@^
(#).
@)^&.&.!)
!))*.
@)^*.!@.)!
%&&.
)^#.@.@%
***.
)^^.!@.@
(!%.
)^&.#.!
!!%(÷
@)&@.#.@!
!)#@.
@)^(.#.@!
^*).
)^#.(.!$

;b:o ;+Vof
btf{ g++÷btf{
dlxnf
k'?if cGo hDdf
ldlt

9855054641

9845815687

9845177086

9855046956

9845047193

9845950949

9855081886

9811201743

9845791406

9855049001

9868326155

9851060995

9845070058

984506738

;Dks{ kmf]g g+=

9811827567

9845152372

9845674696

9865189064

9863048450

9845044059

9861870681

9845674696

9845815687

9807230187

gf/fo0f dxtf] 9845050776

lji0f's'df/L
dxtf]

u+uf b]jL
u'?Ë

lgtf of]~hg 9845394785

yfg]Zj/
nfld5fg]

/fdrGb| /]UdL 9845052671

Plhgf yfkf

lzjaxfb'/
e08f/L
lbkf jf]x/f
clwsf/L
d+hLnf 3n]
yfg]Zj/
nfld5fg]
nIdL ;'j]bL

;dg g]kfnL

k|b]z

Joj:yfkssf]
6]lnkmf]g g+= s}=
gfd



dxfgu/ ;xsf/L ultljwL

;xsf/Lsf] k|s[lt

7]ufgf

gjhfu[lt dlxnf
237 ax'p2]ZoLo ;xsf/L e/tk'/ !(
;+:yf ln=
238 z'enIdL b'Uw pTkfbs e/tk'/ !(
;xsf/L ;+:yf ln=
239 u'~hgu/ b'Uw pTkfbs e/tk'/ !(
;xsf/L ;+:yf ln=
240 zfGtL b'Uw pTkfbs e/tk'/ !(
;xsf/L ;+:yf ln=
241 zf/bfgu/ b'Uw pTkfbs e/tk'/ !(
;xsf/L ;+:yf ln=
242 h]=Pd=;L= art tyf e/tk'/–@)
C0f ;xsf/L ;+:yf ln=
243 atf; art tyf C0f e/tk'/–@)
;xsf/L ;+:yf ln=
244 nIdL b'Uw pTkfbs e/tk'/–@)
;xsf/L ;+:yf ln=
245 rgf}nL b'Uw pTkfbs e/tk'/–@)
;xsf/L ;+:yf ln=
246 k"j{ ledgu/ b'Uw pTkfbs e/tk'/–@)
;xsf/L ;+:yf ln=
247 nIdL b]jL b'Uw pTkfbs e/tk'/–@)
;xsf/L ;+:yf ln=
248 z+s/ b'Uw pTkfbs e/tk'/–@)
;xsf/L ;+:yf ln=
249 bb|xfgL b'Uw pTkfbs e/tk'/–@)
;xsf/L ;+:yf ln=
250 zfsDe/L tfhf t/sf/L e/tk'/–@)
;xsf/L ;+:yf ln=
251 u'~hgu/ ;fgf ls;fg e/tk'/–@)
s[lif ;xsf/L ;+:yf ln=
e/tk'/–@)
252 :jo+ ;xfotf s[lif
;xsf/L ;+:yf ln=
253 z+s/rf]s hfu[lt df5f e/tk'/–@)
kfng ;xsf/L ;+:yf ln=
k~r Hof]tL dlxnf
254 art tyf C0f ;xsf/L e/tk'/–@!
;+:yf ln=
255 s}nfz art tyf C0f e/tk'/–@!
;xsf/L ;+:yf ln=

qm=
;+=

99

78

24
50

21

14
55

&*. 1045 0
)%#.!@.$
&%#.
125 62
@)^$.!!.)@

1,803,694

3,251,447

5,700,572

1,899,400

187

2,006,400

36,825,853

57,000

1045 14,120,800 25,152,898

57

146,787

130,081 1

9855081328

/fhs'df/
>]i7

1 1

1

9845180507
9845066731

9845356346 z]ifsfGt
/]UdL

9843496924

9845177235

9845397186

9845050938

lbJo zdf{

592157

Clif/fd
ltjf/L
d]
9845050938 3gfy
kf]v/]n
4 056591247 ozf]bf
kf]v|]n
k|]d k|;fb
0
clwsf/L
9846787122 efg'eQm
a/fn

0
9855064922

9845075782

ljsn
l3ld/]
2 2

9845056350

591328

9845054861

9869698848

;'lgtf g]kfn

lrqs'df/L
yfkf

xl/k|;fb
kf08Lt

9845356346

9855075169

9846787122

eSt axfb'/
>]i7 9845176345
l8NnL /fh
/]UdL 9885101762
sdn s'df/L
3n] 9845023589

tLy{ k|;fb
nD;fn

;'sb]j bjf8L 9845078318

eujtL zdf{
9'ªfgf 9845620149
cl:dtf
g]jf/ 9869142428

uf]ljGb sF8]n 9855056209

9845111962

k'?if]Qd
sF8]n

9845056237

9865003710

xl/bfz
;fksf]6f

zf/bf sfGt
l3ld/]

afndfof
u'?Ë

Joj:yfkssf]
6]lnkmf]g g+= s}=
gfd

8f]n/fh u}/} 9845951391

9855081551

056592275 dx]Gb| u'?ª

591618

v]d/fh
l3ld/]

9845079771

;Dks{ kmf]g g+=

4 4 9845078318 l8lNn/fd
bjf8L

0

2

3,378,273 4 0 5

229,578

11,096

35

214,672

22

2

43

86,000

2 2

2 2

0

2 2

2 9845052495 ;Gtdfof
u'?Ë

3 1 4

2

29

150,000

56,600

36,878

7,073,249

312,476

310,196

1,303,905

575,360

564,043

sd{rf/L ;+Vof
cWoIfsf]
hu]8f sf]if d= k'= hDdf sf= 6]lnkmf]g g+=
gfd

14

150,000

524,893

159,068

4,280,134

30,035,031

947,172

9,848,200

s'n C=nufgL

1341 12,561,300 59,070,447 134,702,618 6,484,024 4

105,000

141,467

9,900

120,900

5,635,363

17,631,139

711,614

12,217,372

s'n art

1341

105

38

147

17 130

2,369,355

407

3,200

239 168

32

48,700

544 12,247,200

31

1

98

9,400

707,700

z]o/ k'FhL

287 257

65

33

0

94

73

@!$.
)$(.(.@@
@%#.
)$(.!).*
#^.
)%!.!).!&
&.
)$(.%).!.&
@!$.
)%*.@.$
!!)*÷
@)&).)^.!^
!(^.
)$(.(.%
@@!.
)$(.(.@$
@%@.
)$(.!).*
#%.
)%!.!).!@
!&$.
)%&.*.^
&*@.
@)^%.^.!#
!!#&÷
@)&!.$.@#
(@$.
@)^&.^.!$
!)((÷
)&).)@.@(
*#@.
@)^^.@.!$
21

545

#@!(. 468 77
)%&.&.@!

;b:o ;+Vof
btf{ g++÷btf{
dlxnf
k'?if cGo hDdf
ldlt

dxfgu/ ;xsf/L ultljwL



;xsf/Lsf] k|s[lt

7]ufgf

32

59
70

4

44
73

520,000

177,300

1,233,400

1

1278 11,011,300

983 36,763,000 166,852,283 179,637,550 4,649,458 3 1 4
786 29,056,200 26,188,052
100

411 2,600,000

781 497
527 456
397 389

336
74

100
75
32

106

512 30,423,200 81,989,634

256 256

53,500

100,000

381 5,745,000

168 213

451,158

450,250

31,761,414

2,579,433

2,432,203

249,305

6,411

540,000

41,211,478

40,312,006

147,455,323

4,728,615

1,774,519

2

0

4 1 5

1 1 2

10 5 15

2

2 1 3

1,380,577

3 3

2,471,446 1 1 2

30,250

269,657

216,789

40,320

12,740

4

200 4,487,900

1,732,177 4

/f]lx0fL/fd
9sfn
dl0fnfn
s'+j/
zld{nf yfkf
If]qL
lr/~hLjL
kf]v|]n
lbks
nfld5fg]
afns[i0f
9sfn
ljho
axfb'/ 3n]
af;'b]j
;fksf]6f

9845201152

9855055853

9855063517

9845529553

9855063413

9845143095

9845068593

9845206699

9845149254

9845063343

9845422246

9855013161

9845176442

;Dks{ kmf]g g+=

lagf af]6]
df/k|;fb
9845156999 s'yklnof
dfwj k|;fb
cfrfo{

411031

9845145381

9845056931

9845144873

9845049037

9845334113

kljqf /]UdL
k|sfz
nfld5fg]
/ljnfn
nfld5fg]

;'/h 9sfn

;+uLtf 3tL{

9845141967

9865430811

ldqnfn af]6] 9845181072

9845803442

9845355014

9845091371

9855091640

9845057422

hut b]jsf]6f 9845771026

9845655580

9845346920

clgtf
sf]O/fnf
d'gf lwtfn

9845203395

9845206699

;Dhgf ld>

nIdL vgfn

uf]laGb ;'j]bL 9847064578
b08kfl0f 9862546609
kf]v|]n
;'zLnf 9824257979
;fksf]6f
k|]d s'df/L 9845113432
c:nfdL

x]df
kf}8]n
k[y' >]i7

Joj:yfkssf]
6]lnkmf]g g+= s}=
gfd

axfb'/
o'j/fh If]qL 9855058410 rGb|du/
efd0fL 9855048879 OGb|lanf;
9845803442 zf]a/fn
e08f/L

401033

056691640

9845529553

056411044

2 9845346920

84 116

37,751,459

2

1 1 2

1

777 19,042,700 23,723,930

461,802

594,381

67,274

426 351

50,191,347

3,540,105

151,850

35,592

137,379

828 6,008,600 19,774,777

2,988,381

130,000

235,964

65,759

eujtL >]i7
k|zfGt
4,950,277 8 4 12
592190
lu/L
lrq;]
g
8,667,302 11 6 17
530267
clwsf/L
l;+xaxfb'/
166,254
1 1
yfkf
tf/fklt
231,426 2
2 9824257979
ltjf/L
s[
67,308 1
1 9845113432 i0fZofd
lu/L
0

115,000

sd{rf/L ;+Vof
cWoIfsf]
hu]8f sf]if d= k'= hDdf sf= 6]lnkmf]g g+=
gfd

828

143 1,479,100

103

36

141

78

63

18,539

37

25

12

20,000

1093 122,950,900 243,308,788 28,200,913

490 603

155,026,655

1828 75,198,500 75,934,273

1,187,904

s'n C=nufgL

907 921

930,200

s'n art

92

165,600

z]o/ k'FhL

92

;b:o ;+Vof
btf{ g++÷btf{
dlxnf k'?if cGo hDdf
ldlt

256 kfj{tLk'/ ;+ d art tyf e/tk'/–@! *%#.
C0f ;xsf/L ;+:yf ln=
@)^^.$.!
k|
o
f;
art
tyf
C0f
((@.
257
e/tk'/–@! @)^*.)(.@(
;xsf/L ;+:yf ln=
258 k|]/0ff art tyf C0f e/tk'/–@! *((.
;xsf/L ;+:yf ln=
@)^&.!.@^
ho
kj{
t
b'
U
w
pTkfbs
!!%.
259
e/tk'/–@! )%%.%.!^
;xsf/L ;+:yf ln=
@).
260 /f/f b'Uw pTkfbs
e/tk'/–@! )%).&.!
;xsf/L ;+:yf ln=
261 ;/:jtL b'Uw pTkfbs e/tk'/–@! !(!.
;xsf/L ;+:yf ln=
)%&.!!.!^
/+
l
unf
b'
U
w
pTkfbs
!)@$.
262
e/tk'/–@! @)^(.@.!&
;xsf/L ;+:yf ln=
263 lqufpmF s[lif ;xsf/L e/tk'/–@! &^@.
;+:yf ln=
@)^%.@.@^
k~rzLn
s[
l
if
;xsf/L
(%*.
264
e/tk'/–@! @)^&.!@.@*
;+:yf ln=
kfj{tLk'/ dlxnf ;fgf
265 ls;fg s[lif ;xsf/L e/tk'/–@! !!$!÷
)&!.&.@^
;+:yf ln=
266 cf]d >L s[lif ;xsf/L e/tk'/–@! !!(@.
;+:yf ln=
)&#.(.#
cf]
d
lzjfno
s[
l
if
!!(#.
267
e/tk'/–@! )&#.)(.@)
;xsf/L ;+:yf ln=
268 ;dfh pTyfg pkef]Qmf e/tk'/–@! *!&.
;xsf/L ;+:yf ln
@)^%.!@.@
k|
e
fj
pkef]
Q
mf
;xsf/L
!!%^÷
269
e/tk'/–@! @)&@.@.!*
;+:yf ln=
kl6xfgL dWojtL{ art
^#!.
e/tk'/–@@ )^#.%.@*
270 tyf C0f ;xsf/L
;+:yf ln=
{Zj/ art tyf C0f e/tk'/–@@ ($*.
271 ;j]
;xsf/L ;+:yf ln=
@)^&.!).(
f] art tyf C0f e/tk'/–@@ !!@$÷
272 /fd|
;xsf/L ;+:yf ln=
@)&).!@.%
xgf{ dlxnf art tyf
&*%.
273 ;f]
C0f ;xsf/L ;+:yf ln= e/tk'/–@@ @)^%.^.#)
ax'p2]Zo ;xsf/L e/tk'/–@@ ^.$.!!&.
274 cd/
;+:yf ln=
)@*.^.*
ax'p2]ZoLo
!%&.
e/tk'/–@@ )%^.&.!@
275 /fKtL
;xsf/L ;+:yf ln=

qm=
;+=



dxfgu/ ;xsf/L ultljwL

;xsf/Lsf] k|s[lt

7]ufgf

294

293

292

291

290

289

288

287

286

285

284

283

282

l;tfdfO{ s[lif ;xsf/L e/tk'/–@@
;+:yf ln=
gjHof]tL dlxnf art tyf e/tk'/–@#
C0f ;xsf/L ;+:yf ln=
dgsfdgf art tyf e/tk'/–@#
C0f ;xsf/L ;+:yf ln=
laqmd afaf dlxnf
art tyf C0f ;xsf/L e/tk'/–@#
;+:yf ln=
s]?ª\uf dWojtL{ art
tyf C0f ;xsf/L
e/tk'/–@#
;+:yf ln=
hutk'/ ;+= d art tyf e/tk'/–@#
C0f ;xsf/L ;+:yf ln=
;lhnf] art tyf C0f e/tk'/–@#
;xsf/L ;+:yf ln=
cfo'if dlxnf ljsf; e/tk'/–@#
s[lif ;xsf/L ;+:yf ln=
sflnsf s[lif ;xsf/L e/tk'/–@#
;+:yf ln=
kf}/vL dlxnf s[lif e/tk'/–@#
;xsf/L ;+:yf ln=
dw'k'/L s[lif ;xsf/L e/tk'/–@#
;+:yf ln=
k~rtTj s[lif ;xsf/L e/tk'/–@#
;+:yf ln=
hutk'/ dlxnf ;fgf
ls;fg s[lif ;xsf/L e/tk'/–@#
;+:yf ln=

88,515,723

1521 14,701,800 54,266,437

^^(.
)^#.*.@^
*%$.
@)^^.$.!
!)#!.
@)^(.#.!!
*&(.
@)^^.!!.!@
^^#.
)^#.*.!$
!)@@.
@)^(.!.!&
!)&(÷
@)^(.!@.@^
!@)^.
)&#.#.@^
!!$@÷
)&!.&.@^
665

65

32

305

99

266

135

78

109

618 411

8,597,654

3 3

13,470,997

365,349

3,217,630 4 2 6

17,016,655

1 1 2

0

1 0 1

1 1 2

7,546,000

173,494

2,474,338 3 1 4

2,228,099

0

5,209,190 2 11 13

411017

0

ej]Zj/
ltjf/L

zDe'/fh e§

1,315,566

665

3,196,000

200 1,277,000

110

1,124,200

142,500

14,742,025 34,842,108

1,719,432

260,350

355,841

842

7,050

2

2

1 2 3

1 1

clgtf lj=s

;f]lgdfof
b/fO{
odk|;fb
uf}td

;'/]z kf}8]n

tf]ogfy
clwsf/L

dfof b]jL
:ofªtfg
l8NnLk|;fb
zdf{

dfwj kf}8]n

hLjg bjf8L

/ljnfn
nfld5fg]

/fd k|;fb
;fksf]6f

9845026196

9845446649

9807250210

9845145119

9845248146

9845420853 k|b]z

9845362320

9865026500

9845163832

9845091371

9855054633

Joj:yfkssf]
6]lnkmf]g g+= s}=
gfd

9861091259 df]ltaxfb'/ 986091258 /Tgnfn 9845051824
lj=s=
lj=s=
lqnf]
r
g
9855046662 /ldnf lyË 9865195053
9865195053
clwsf/L
056411110 zfGtf ९८४३१६९११५ ;l/tf 9sfn 9845631055
a:g]t

9845113742

9845803499

9809113065

9855082529

9855055261

9855063693

9804271041

9845152650

9855054175

k|;fb
056401107 k|]dcfrfo{
ledk|;fb
af:tf]nf
/fddfof
cof{n

9861220721

9845956565

;Dks{ kmf]g g+=

ledgfy
kf}8]n

1029 39,700,000 108,900,000 137,500,000 2,246,000 3 4 7 9855082008 ldg axfb'/
kl/of/
ozf]bf
266 193,000 2,757,808 3,142,440
54,547 1
1
clwsf/L
s[i0faxfb'/
208 1,135,400 4,913,761
1,591,900
315,372
3 3
v8\sf
305 128,500 1,219,631
1,905,335
781,732 1
1
kfj{tL kGt

123 122 2 247 6,848,900

!!)@÷
109 1,145,300 3,113,737
@)&@.!.( 51 58
&(.
275 0
275 1,394,325 6,183,481
)%$.!.%
!$(.
395 479 84 958 412,224,700 124,626,532
)%^.^.@
%@#.
)^@.!@.@#
2,140,897

2,314,536

1,110,146

207

206,700

1,506,989

411 1,494,400

s[i0fk|;fb
;fksf]6f

sd{rf/L ;+Vof
cWoIfsf]
hu]8f sf]if d= k'= hDdf sf= 6]lnkmf]g g+=
gfd

0
3,178,111

s'n C=nufgL

0

s'n art

0

z]o/ k'FhL

0

;b:o ;+Vof
btf{ g++÷btf{
dlxnf
k'?if cGo hDdf
ldlt

?Ëf b'Uw pTkfbs e/tk'/–@@ *#^.
276 s];xsf/L
;+:yf ln=
@)^$.^.@&
;fu/
b'
U
w
pTkfbs
(!!.
277
e/tk'/–@@ @)^&.@.!$
;xsf/L ;+:yf ln=
@)&.
278 u+ufgu/ b'Uw pTkfbs e/tk'/–@@
;xsf/L ;+:yf ln=
)$(.(.!) 111 300
279 kbd s~rg b'Uw pTkfbs e/tk'/–@@ (*@.
;xsf/L ;+:yf ln=
@)^*.)&.@&
hgHof]
t
L
b'
U
w
pTkfbs
@@^. 28 179
280
e/tk'/–@@ )$(.(.@(
;xsf/L ;+:yf ln=
sdn kf]v/L ul/jL
281 lgjf/0f ;fgf ls;fg e/tk'/–@@ #&(.
)^@.*.!@ 1350 171
s[lif ;xsf/L ;+:yf ln=

qm=
;+=

dxfgu/ ;xsf/L ultljwL



;xsf/Lsf] k|s[lt

7]ufgf

73
72
28
33

11
14
6
6
440

88

4

57,000

3,400

31,400

8,400

200,500

0

440 1,015,700

39

34

86

84

92

116

79

37

8,360,850

250,970

733,102

4,367,436

5,749,298

514 1,297,700

514

580,000

5,134,543

86 176 6 268 6,221,500

2,572,669

2,398,201

6,947,157

1,799,500

489,044

59,925,485

s'n art

300 1,328,500

300

111 1,040,000

74

37

299

51 248

42,000

42

34

8

0

171 1,946,000

1284 30,562,900

113

z]o/ k'FhL

659 625

58

;b:o ;+Vof
btf{ g++÷btf{
dlxnf
k'?if cGo hDdf
ldlt

295 hg>lds b'Uw pTkfbg e/tk'/–@# !@.
)%).#.@&
;xsf/L ;+:yf ln=
!&#.
;'
o
/
{
Tg
b'
U
w
pTkfbs
296
e/tk'/–@# )%&.*.^
;xsf/L ;+:yf ln=
297 ;Tsf/ art tyf C0f e/tk'/–@$ !)*%÷
@)&).)!.)$
;xsf/L ;+:yf ln=
298 w'|jgu/ b'Uw pTkfbs e/tk'/–@$ (%).
@)^&.!!.)(
;xsf/L ;+:yf ln=
;'gf}nf] ljxfgL dlxnf
299 b'Uw pTkfbs ;xsf/L e/tk'/–@$ (().
@)^*.)(.!!
;+:yf ln=
s]?Ëf tfhf t/sf/L
300 tyf kmnkm'n pTkfbs e/tk'/–@$ %@^.
)^@.!@.@#
;xsf/L ;+:yf ln=
((&.
301 wDk'; ;fd'bflos s[lif e/tk'/–@$ @)^*.!).!(
;xsf/L ;+:yf ln=
**@.
302 cfTdlge{/ ;fdflhs pBdL e/tk'/–@$ @)^^.!!.!*
dlxnf ;xsf/L ;+:yf ln=
303 ;+ud art tyf C0f e/tk'/–@% @.!*)-!^^_
)%&.#.!@
;xsf/L ;+:yf ln=
@*(.
ldng
dlxnf
art
tyf
304
e/tk'/ @% )%(.#.!!
C0f ;xsf/L ;+:yf ln=
$(.
305 w'|atf/f ax'p2]Zo
e/tk'/–@% )%@.*.%
;xsf/L ;+:yf ln=
306 cd[[t ls;fg ax'p2]Zo e/tk'/–@% !)@.
)%$.!@.#!
;xsf/L ;+:yf ln=
*#^.
hAsf
ls;fg
ax'
p
2]
Z
o
307
e/tk'/–@% @)^^.@.!&
;xsf/L ;+:yf ln=
308 z's|gu/ b'Uw pTkfbs e/tk'/–@% @@@.
)$(.(.@$
;xsf/L ;+:yf ln=
!$.
cd[
t
b'
U
w
pTkfbs
309
e/tk'/ @% )%).#.!)
;xsf/L ;+:yf ln=
310 kfzfª b'Uw pTkfbs e/tk'/–@% &&!.
@)^%.$.!
;xsf/L ;+:yf ln=
*^@.
hglk|
o
b'
U
w
pTkfbs
311
e/tk'/–@% @)^^.%.!*
;xsf/L ;+:yf ln=
@%#.
312 cd[t dlxnf s[lif
e/tk'/–@% )%*.!).@!
;xsf/L ;+:yf ln=
313 dft[e"ld dlxnf s[lif e/tk'/–@% !)#).
@)^(.@.#!
;xsf/L ;+:yf ln=

qm=
;+=

8,419,400

562,651

365,788

3,499,006

7,667,865

12,513,694

10,651,066

3,658,192

4,351,515

411,500

90,199,679

3,014,155

s'n C=nufgL

0

4 4

2

1

1 1

4 4

1

1

0

2

2 2

1

1 1

1 1 2

1

1 1 2

2

1

5 5

1 1

4 2 6

204,410 2

49,990

191,421

404,756

550,198

785,937

111,384

992,037

940,918

41,974

3,367,441

104,855

1,216,151

2,990,824

9855058162

9855065324

9855057999

9845046062

9845023656

;Dks{ kmf]g g+=

9807266513

9845087383

9845276166

ljgf]b kf]v/]n 9845932164

lji0f' df]Qmfg

/fdx/L
l3ld/]

s[i0fk|;fb
kf}8]n

Joj:yfkssf]
6]lnkmf]g g+= s}=
gfd

clDasf
af:tfsf]6L 9845219370
9869698049 z'eb|f l3ld/] 9845208473 vLdfb]jLe08f/L 9845530365
clwsf/L
afa'
/
fd
9845035950 s[i0frGb| 9849971224
9849971224
cfrfo{
l3ld/]
wg
s'
d
f/L
9845150319 kljqf kf]v|]n 9845178987
9845178987
l/hfn
s'nrGb| 9845367724 /fdrGb|
cfrfo{
jf:tf]nf 9845175889
9845219136 elu/y zdf{ 9855053815 OZj/Lk|;fb 9860613552
Gof}kfg]
e'iffn
/fdgfy
dxtf] 9845465133 k'ik/fh dxtf] 9845114638
o'j/fh
v'df zdf{
bjf8L 9845471680 j;]n 9861140331
9745009181 z+s//fd 9855057583 s[i0frGb| 9745009181
/fhe08f/L
l3ld/]
odgfy
lxdsnf
9866886253
a;]n 9845946988 e'iffn 9866886253
sf;Lk|;fb
xl/ k|;fb
Gof}Kffg] 9845050030 dxQf] 9845244637
9845066464 rGb|s'df/L 9845965356 u+ufb]jL 9845066464
clwsf/L
l3ld/]
9855058162

zf]ef
nf]Krg

9861839736 hgs/fh
k'/L

9855066303 dx]Gb|s'df/
>]i7
xl/k|;fb
clwsf/L

v]dnfn
e'iffn

sd{rf/L ;+Vof
cWoIfsf]
hu]8f sf]if d= k'= hDdf sf= 6]lnkmf]g g+=
gfd



dxfgu/ ;xsf/L ultljwL

;xsf/Lsf] k|s[lt

7]ufgf

48
36

17
11

26,653,860

8,856,349

13,872,976

2 1 3

77,025,000

198,500

108,161

564,592

145,403

450,845

496,358

3

542 3,068,507
261 1,472,345

542
261

5,584,663

16,718,775

7,443,000

18,637,066

739,104

2

3

9855055347
9855081307

e/tsfGt
clwsf/L
s'nk|;fb
vgfn

2 9845529084 /fwfb]jL
If]qL

3

xl/k|;fb
kf}8]n
nfns[i0f
e08f/L
;'lgtfs'df/L
rf}w/L

9845948347

9869308178

9855063962

9845330581

9845356878

9845220717

9845079233

9845138318

9845208941

9845026264

9855057945

ldng u'?Ë

9845359479

l6sf/fd
dxtf]

3 9860248391 /fwf kf]v|]n

0

1

1 1

1

3

3

1

056416106

416299

416011

9845219136

;Dks{ kmf]g g+=

OGb|k|;fb
j:ofn

?kfb]jL
v/fn
l6sfk|
;fb
1
clwsf/L
k'?iff]Qd
3
sdn 9sfn
3 9845079233 s[i0faxfb'/
yfkf
lnnfw/
1
kf}8]n

0

1,509,778 3 4 7

210,624

110,642,446 1,341,490 1

12,315,711

28,178,096

656 436 23 1115 16,766,500 101,294,583 104,045,157 1,868,148 4 2 6

32,000

28

8

25,500

1071 8,150,000

47

130,000

56,000

1071
20

58

39

19
65

125

18 107

12,500

645 1,833,370

645

0

429 7,313,100

150 279

17,326,890

2,888,123 6 1 7

1

816 13,189,033

25,967,820

1

343 473

20,475,341

310,116

1495 7,966,200

8,627,681

619 876

5,127,142

056621075

sd{rf/L ;+Vof
cWoIfsf]
hu]8f sf]if d= k'= hDdf sf= 6]lnkmf]g g+=
gfd

411 1,620,800

s'n C=nufgL

300 111

s'n art

1175 17,034,700 84,818,065 184,871,271 18,031,529 1 3 4

z]o/ k'FhL

910 265

;b:o ;+Vof
btf{ g++÷btf{
dlxnf
k'?if cGo hDdf
ldlt

@&*.
314 ;fgf ls;fg s[lif
e/tk'/ @% )%(.@.@$
;xsf/L ;+:yf ln=
315 ;[hgzLn df}/L kfng e/tk'/–@% &#^.
@)^$.%.#!
;xsf/L ;+:yf ln=
($!.
316 lbJou'~h dWojtL{ art tyf e/tk'/ @^ @)^&.(.!!
C0f ;xsf/L ;+:yf ln=
klZrd lrtjg art
!!@%÷
e/tk'/ @^ @)&).!@.%
317 tyf C0f ;xsf/L
;+:yf ln=
lbAoHof]lt h'g]nL art
!!$)÷
e/tk'/ @^ @)&!.&.!$
318 tyf C0f ;xsf/L
;+:yf ln=
!(%.
319 cGgk"0f{ ax'p2]ZooL e/tk'/ @^ )$(.(.%
;xsf/L ;+:yf ln=
!%*.
e/tk'/ @^ )%^.&.!*
320 rfFbgL ax'p2]ZoLo
;xsf/L ;+:yf ln=
@().
321 zflGt dlxnf ax'p2]ZooL e/tk'/ @^ )%(.#.!!
;xsf/L ;+:yf ln=
@!(.
322 sflnsf b'Uw pTkfbs e/tk'/ @^ )$(.(.@$
;xsf/L ;+:yf ln=
323 dgf]sfdgf sfnLsf b'Uw e/tk'/ @^ #$).
)^!.&.!
pTkfbs ;xsf/L ;+:yf ln=
%@(.
/fdhfgsL
b'
U
w
pTkfbs
324
e/tk'/ @^ )^#.!.!&
;xsf/L ;+:yf ln
325 vo/3f/L b'Uw pTkfbs e/tk'/ @^ !!)!÷
@)&).)$.!$
;xsf/L ;+:yf ln=
326 lbJo tfhf t/sf/L e/tk'/ @^ *#).
@)^^.@.!
;xsf/L ;+:yf ln=
!!^(.
lbJogu/
;fgf
ls;fg
327
e/tk'/ @^ @)&@.)^.@*
s[lif ;xsf/L ;+:yf ln=
328 lxd lzv/ s[lif ;xsf/L e/tk'/ @^ !@)*.
)&$.#.#)
;+:yf ln=
329 hgsNof0f art tyf e/tk'/–@& *).
)^$.!.)%
C0f ;xsf/L ;+:yf ln=
!)($÷
;'
d
b
]
L
dlxnf
art
tyf
330
e/tk'/–@& @)&).)@.!&
C0f ;xsf/L ;+:yf ln=
lzjfno dlxnf art
331 tyf C0f ;xsf/L e/tk'/–@& !!&&.
)&@.!).^
;+:yf ln=

qm=
;+=
9845155781

9845053890

9845448660

9855052409

9845370338

9845090764

9845152408

cGh'
yfkf du/

;l/tf
clwsf/L
/fhs'df/L
dxtf]

lji0f' kf}8]n

9845529084

9845419465

9845547616

9845812989

cg'kf e08f/L 9860248391

d'gf vgfn

nId0fk|;fb
kf}8]n
lzjaxfb'/
l;njfn

nf]sgfy /]UdL 9845774603

sNkgf dxtf] 9845698580

ls/0f/fh
d/x¶f

ljzfn rg

;'/h
clwsf/L

;'lgtf rf}w/L 9845210831

s[i0fb]jL
a/fn

Joj:yfkssf]
6]lnkmf]g g+= s}=
gfd

dxfgu/ ;xsf/L ultljwL



;xsf/Lsf] k|s[lt

7]ufgf

343 d's'Gb]Zj/ b'Uw pTkfbs e/tk'/–@* ^!.
;xsf/L ;+:yf ln=
)%#.@.!
344 bf]efg b'Uw pTkfbs e/tk'/–@*
;xsf/L ;+:yf ln=
345 ;femf gd"gf b'Uw pTkfbs e/tk'/–@* !^@.
;xsf/L ;+:yf ln=
)%^.(.%
nf}
v
/L
s[
l
if
pTkfbs
!)^@.
346
;xsf/L ;+:yf ln= e/tk'/–@* )&@.$.@%
347 ldqldng jrt tyf e/tk'/–@( (#%.
C0f ;xsf/L ;+:yf ln=
@)^&.$.#
;kmn ;fdflhs pBdL
348 dlxnf ;xsf/L ;+:yf e/tk'/–@( !)!&.
@)^(.!.*
ln=
349 sljnf; ;fgf ls;fg e/tk'/–@( )#.
s[lif ;xsf/L ;+:yf ln=
@)&^.)(.@$

z]o/ k'FhL

s'n art

165,000

0

33

33

644 2,450,000

930,000

23

62

133,500

621

24

38

89

303,000

1566 3,971,900

60

29

४९

787 779

४८

१

2000 3,753,892

1100 900
6,000

339

226 113

60

1589

1388 201

46

32

14

48,630

19,484

27,942,500

s'n C=nufgL

75,305

312,580
0

3 3

0

1,489,129 1 2 3

844,480 1 2 3

lhtaxfb'/
dNn

056404001 adaxfb'/
yfkf
s[i0fk|;fb
kf}8]n

sd{rf/L ;+Vof
cWoIfsf]
hu]8f sf]if d= k'= hDdf sf= 6]lnkmf]g g+=
gfd

6,569,631

34,203,067

760,747

710,632

9,301,262

12,329,828

35,114,240

1,109,000

15,973,050

1

2 2

1

2,072,436 2
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सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५० को उपदफा (२) मा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने गरी दर्ता भएको ससं ्थाबाहेक अन्य विषयगत वा
बहुउद्देश्यीय संस्थाले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्न नपाउने र त्यस्ता विषयगत वा बहुउद्देश्यीय संस्थाले ऐन प्रारम्भ हुनअ
ु घि बचत तथा ऋणको मुख्य
कारोबार गर्दै आएको भए तीन वर्षभित्रमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार नहुने गरी दर्ता हुदँ ाका बखतमा उल्लेख गरिएको मुख्य कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था
रहेको बेहोरा विदितै छ । कुनै सहकारी संस्थाले ऐनको दफा २ को खण्ड (ज) मा दिइएको मुख्य कारोबारको परिभाषाअनसु ार आर्थिक वर्ष २०७४।७५ को
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा उक्त आर्थिक वर्षसम्ममा परिचालित बचतको दायित्वको रकम र उक्त आर्थिक वर्षको सदस्यतर्फ को खरिद वा विक्री
कारोबारको रकम जोडी हुने जम्मा रकममा बचत दायित्वको रकम तीस प्रतिशतभन्दा बढी रहेको भए २०७७ साल असोज मसान्तसम्ममा बचत दायित्वको
रकम आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को सदस्यतर्फ को खरिद वा विक्री कारोबारसमेत गर्दा हुने रकमको तीस प्रतिशत कायम गराउन यथाशीघ्र कार्ययोजना
बनाएर कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु हुन सचि
ू त गरिन्छ । स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारमा अभिलेख हस्तान्तरण भइसके का सहकारी ससं ्थाहरूले
कार्ययोजनाको प्रति सम्बन्धित स्थानीय तह वा प्रदेशको सहकारी मन्त्रालयमा र विभागको नियमन क्षेत्राधिकारभित्र परे का सहकारी ससं ्थाहरूले सहकारी
विभागमा पेस गर्नुपर्नेछ ।

बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गरेका बहुउद्देश्यीय तथा अन्य विषयगत सहकारी ससं ्थाहरूलाई अत्यन्त जरूरी सचू ना
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