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ऩरयच्छे द-१
कामवकायी सायाॊश
सुशासन(व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारन) ऐन २०६४ को दपा (४१) भा भन्रारम तथा ववबाग य अन्म केन्रीमस्तयका
सयकायी ननकामरे प्रत्मेक आनथवक वषव सभाद्ऱ बएको नभनतरे तोवकए फभोब्जभको अवनधनबर आपूरे सो आनथवक
वषवबरय सञ्चारन गये को कामवक्रभ , सम्ऩादन गये को काभ य त्मस्तो काभको अवब्स्थनत तथा प्रगनत य रागत
रगामतका अन्म आवश्मक कुयाहरू सभेत सभावेश गयी वावषवक प्रनतवेदन तमाय गयी भन्रारम वा केन्रीम स्तयका
ननकामरे बए प्रधानभन्री तथा भब्न्रऩरयषद्को कामावरमभा , ववबागरे बए सम्फब्न्धत भन्रारमभा य अन्म कामावरम
तथा ननकामरे बए तारुक कामावरमभा ऩेश गनुव ऩने व्मवस्था गरयएको छ । त्मस्तो प्रनतवेदन आपूबन्दा भानथल्रो
ननकामको स्वीकृनत नरई आवश्मकता अनुसाय साववजननक रुऩभा प्रकाशन गनव सभेत सवकने साथै सम्फब्न्धत
भन्रारम वा ननकामरे त्मस्तो भन्रारम वा ननकाम वा सो अन्तगवतका कामावरमहरूभा सुशासन कामभ गनव गये का
सुधाय कामवक्रभ य त्मसफाट प्राद्ऱ ऩरयणाभको वववयण उल्रे ख गनुव प्रावधान याब्खएको छ । प्रधानभन्रीरे सो
प्रनतवेदनको आधायभा प्रत्मेक वषव शासकीम सुधाय सुशासन सम्फन्धभा बए गये का उल्रे खनीम प्रगनत सम्फन्धी
प्रनतवेदन व्मवस्थावऩका सॊ सद सभऺ ऩेश गनुऩ
व ने व्मवस्था गरयएको छ । सोवह प्रावधान अनुसाय सहकायी तथा
गरयफी ननवायण भन्रारम य भातहतका ननकामहरूरे आनथवक वषव २०७२/०७३ भा सम्ऩादन गये का कामवहरू
सभेटी मो वावषवक प्रनतवेदन तमाय गरयएको छ। प्रस्तुत प्रनतवेदनका सूचनाहरूरे सयोकायवारा तथा आभ
नागरयकको सूसब्ु चत हुन ऩाउने सॊ वैधाननक रुऩभा प्रत्माबूत भौनरक हकराई व्मवहायभा उतानव सहमोग ऩुग्ने अऩेऺा
गरयएको छ ।
नेऩारको सॊ ववधान, २०७२ रे अथवतन्रको एक प्रभुख आधाय स्तम्बको रूऩभा सहकायी ऺेरराई

अॊनगकाय गये को

सन्दबवभा मस ऺेरको अनधकानधक ऩरयचारन गयी स्वानधन , सभुन्नत तथा सभाजफाद उन्भुख अथवतन्रको ववकासको
रानग साॊगठननक य सॊ स्थागत ववकास कामव बई यहेको छ । सयकायीस्तयभा वव. स. २०१० भा सहकायी ववबाग
य सहकायी अनबमानको प्रणेता सहकायीको रूऩभा ब्चतवन ब्जल्राभा फखान ऋण सहकायी

सॊ स्थाको गठन ऩश्चात

नेऩारभा सहकायी ऺेरको सॊ स्थागत ववकासको आयम्ब बएको हो । सहकायी ऐन, २०४८ को भुख्म प्रावधानहरू
ु ा मस
प्रवर्द्वनात्भक प्रकृनतको बएकारे सॊ ख्मात्भक रुऩभा सहकायी सॊ घ सॊ स्थाहरूको ववकास तथा ववस्ताय हुनभ
ऐनको भहत्त्वऩूणव बूनभका यहेको भान्न सवकन्छ

। मसै सन्दबवभा

नागरयकहरूको उत्सुकता तथा ववश्व सहकायी आन्दोरनराई

ु भा फढ्दै गएको सहकायीको रहय
भूरक

,

सभेत दृविगत गयी सहकायी तथा गरयफी ननवायणको

ऺेरको नीनत ननभावण , प्रवर्द्वन, ववकास, नफस्ताय तथा सयकाय य सहकायी ऺेर नफचको सभन्वमकायी बुनभका ननवावह
गयी गरयफी न्मूननकयण कामवक्रभराई याविम भहत्व य प्राथनभकताभा याख्ने उद्देश्मका साथ नेऩार सयकाय (भॊ . ऩ.)
को नभनत २०६९ सार जेष्ठ ५ गते को ननणवम रे सहकायी तथा गरयफी ननवायण भन्रारमको गठन बएको हो ।
तत्ऩश्चात सहकारयताराई अथवतन्रको एक आधायब्शरा भान्दै

नेऩारको सॊ ववधान २०७२ को धाया

(५४), को

उऩधाया (३) भा "स्रोत साधनको न्मामोब्चत ववतयण , सफै प्रकायका आनथवक शोषण य असभानताको अन्त्म

तथा

साववजननक, सहकायी य ननजी ऺेरको सहबानगता तथा ववकास भापवत उऩरधध साधनस्रोतको अनधकतभ् उऩमोग गदै
ददगो आनथवक ववकास गने एवॊ प्राद्ऱ उऩरब्धधहरूको

न्मामोब्चतववतयण गदै शोषणयवहत सभाजको ननभावण गयी

याविमअथवतन्रराई आत्भननबवय , स्वतन्र तथा उन्ननतशीर फनाउॉदै

सभाजवाद उन्भुख अथवतन्रको ववकास गने

याज्मको आनथवक उद्देश्म हुनेछ ।" बनी सॊ वैधाननक व्मवस्था सभेत गये को छ।
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त्मस्तै सहश्राधदी ववकास रक्ष्म य साकव ववकास रक्ष्म सभेतराई दृविगत गयी नेऩार सयकायका आवनधक मोजनारे
गरयफी न्मूननकयणराई नै ऩवहरो प्राथनभकताभा याखेको

य ववनबन्न ननकामफाट सञ्चारन बईयहेका गरयफी

ननवायणसम्फब्न्ध कामवक्रभफीच सॊ मोजन य सभन्वम कामभ गनव तथा गरयफी ननवायणका कामवक्रभहरूराई ऩरयचारन
गयी ग्रानभण अथवतन्रको ववकासभा भहत्वऩूणव बूनभका

को रानग सभेत भन्रारमरे कामव गरययहेको छ ।

स्थाऩनाकार दे ब्ख नै सहकायी भापवत गरयफी ननवायणभा टे वा ऩु मावयउने कामवभा तल्रीन यहेको मस भन्रारमफाट
आ.फ. २०७३/७४ भा सम्ऩादन गरयएका प्रभुख कामवको सायाॊश दे हाम फभोब्जभ यहेका छन्।
 नीनत तथा कानुन ननभावण्
सहकायी ऐन

२०४८ राइव प्रनतस्थाऩन गयी सहकायी प्रवर्द्वन य ननमभन सुदृढीकयण गयी नमाॉ सहकायी

ववधेमक तमाय गरयएको य सो ववधेमक अथव सनभनतफाट सुझाव सवहत ऩारयत गयी २०७४ जेष्ठ २७ गते
व्मवस्थावऩका सॊ सदभा ऩठाइएको छ ।
 सहकायी सम्फन्धी ववत्तीम ऺेर यणनीनत्
मस भन्रारमरे सहकायी ऺेरको फचत तथा ऋण सम्फन्धी कामवभा प्रबावकारयता ल्माउन ववब्त्तम ऺेर यणनीनत
कामवमोजना (Financial Sector Development Strategy-FSDS) फभोब्जभ मस भन्रारमरे गने कामवहरूको
ववस्तृत कामवमोजना (Action Plan) तमाय गयी कामावन्वमन अनुगभन गने कामव गरययहेको छ ।
 सहकायीको याविम आमभा मोगदान्
सहकायी ऺेररे कूर याविम आम/उत्ऩादनभा गये को मोगदानको ब्स्थनत थाहा ऩाउन सो सम्फन्धी प्रायब्म्बक
अध्ममन शुरू गरयएको छ । मसको रानग वतवभान सहकायीहरूको सवक्रमता/ननब्स्क्रमताको साथै ववत्तीम
वववयणहरूको अध्ममनको कामव बैयहेको छ ।
 व्मवस्थाऩन सुचना प्रणारीको ऩायदब्शवता य सॊ स्थागत ववकास्
सहकायी तथा गरय फीसम्फन्धी ननमनभत बयऩदो य वास्तववक सभमभा व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारी रागू गरयएको
छ य सो व्मवस्था सॊ चारन गनव सहकायी तथा गरयफी सम्फब्न्ध व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारी कामवववनध सभेत
स्वीकृत बएको छ । तथमाॊक अद्यावनधक हुने य दै ननक रुऩभा सहकायी सॊ घसॊ स्थाको सॊ गठन दताव

, सॊ ख्मा ,

ववत्तीम य सॊ चारन सम्फन्धी कायोवाय जानकायी हुने उद्देश्मरे तमाय गरयएको सफ्टवेमय भापवत सॊ चारन हुने
गरय सञ्चारन कामवववनध २०७३

स्वीकृत बएको छ । सो कामवववनध २०७३ /१२/१८ भा स्वीकृत गयी

सहकायी ववबाग य भातहतका कामावरमहरूभा रागू गनव सहकायी ववबागराई ऩरयऩर सभेत गरयएको
बय छरयएय यहेका करयफ ३५० 0० सहकायी सॊ घसॊ स्थाहरूको वववयण

छ।दे श

वास्तववक सभमभा प्रवविी गनावसाथ

जानकायी हुने गयी प्रवविी गने काभ शुरुवात गयी हारसम्भ करयफ ३००० सहकायीहरूको सहकायी सम्फन्धी
तथमाङ्क प्रवववि सम्ऩन्न बएको छ।
 गरयफ घयऩरयवाय ऩवहचान तथा ऩरयचमऩर ववतयण्
गयीफ घयऩरयवाय सहमोग सभन्वम वोडवको सब्चवारमवाट सवे ऺण सम्ऩन्न २५ ब्जल्राहरूभा गरयफ घयऩरयवाय
ऩवहचान ऩरयचमऩर ववतयण गनव ३,९१,८३१ घयऩरयवाय गरयफ ऩवहचान गयी अब्न्तभ सुची गरयफ घयऩरयवाय
सहमोग सभन्फम फोडवफाट स्वीकृत

बै सो सूची नेऩार सयकाय भब्न्रऩरयषद्माय अब्न्तभ स्वीकृनतको रानग

नसपारयस बएको छ ।
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 सहकायी अनुगभन्
सहकायी ववबाग , नडनबजन सहकायी कामावरम तथा सहकायी प्रब्शऺण तथा नडनबजन कामावरमहरूफाट ७६६१
ऩटक ननमनभत एवॊ २४५१ ऩटक सघन अनुगभन भापवत सहकायी सॊ घसॊ स्थाहरू को कायोफायको ऩरयऺण
गरयएको छ । ऩरयऺणफाट औ ॊल्माईएका ववनबन्न ऩऺहरूको

यहेका ववकृनत ऩवहचान गयी सुधायको रानग

ननदे शन ददई सहकायी ऺेरराई सुशासनमुक्त ऺेरको रुऩभा स्थावऩत तुल्माउने कामव बएको छ ।
 अनुदान ववतयण्
साभाब्जक तथा आनथवकरुऩरे ऩनछ ऩये का सीभान्तकृत , बूनभहीन य वऩछनडएको वगव तथा दनरतको सभुदामराई
सहकायीभा सॊ गदठत गयी आधुननक व्मवसामभा रुऩान्तयण गनव

, सहकायी भापवत उच्च भूल्मका कृवष उऩज

प्रशोधन तथा साभूवहक खेनतका रानग भाऩदण्डका आधायभा ऩूब्ॉ जगत अनुदान प्रदान गनव सहकायी सॊ स्थाहरूराई
अनुदान सुववधा प्रदान गने ननदे ब्शका, २०७३ नभनत २०७३।९।२७ भा नेऩार सयकाय (भब्न्रऩरयषद्) फाट
स्वीकृत बएको छ

। ईराभ , झाऩा, यौतहट य नुवाकोट ब्जल्राफाट २

/२ वटा य कञ्चनऩुयफाट १ वटा

ॉ ीगत अनुदान ददने गयी सम्झौता सम्ऩन्न बै ननयन्तयता ददइएको छ ।
आमोजना सञ्चारनका रानग ऩुज
 तानरभ सञ्चारन्
केन्रीम सहकायी प्रब्शऺण केन्रफाट नफनबन्न ३२ वटा तानरभ प्माकेज सञ्चारन गयी ऩुरुष ३२८ जना, भवहरा
४३४ जना, दनरत ३२ जना, आददवासी जनजाती २१२ जना, भधेशी ५८ जना, अऩाङ्ग ४ जना, अन्म ४५६
जना य जम्भा ७६२ जना प्रब्शब्ऺत बएका छन् ।
 याविम सहकायी ववकास वोडवभापवत सहकायीको वर्द्व
प्र न य ववकास्
सहकायी सॊ स्थाहरूरे गये को व्मवसाम, सहकायी भापवत सॊ चारन गये को उद्योग आनथवक तथा साभाब्जक प्रगनतका
साथै ब्शऺाको प्रचायभा सहमोग, दुय दयाज सम्भ सहकायी सुचना ऩुगी सहकायी व्मवसाम प्रवर्द्वनको रानग ४८
ऩटक सहकायी दऩवण टे नरनबजन प्रसायण गरयएको छ । सहकायी सॊ फाद ऩनरका भानसक 1000 प्रनतको दयरे
12 अॊक प्रकाशन गरयएको छ । ब्शऺा, सुचना य सहकायी गनतववधीको प्रचाय प्रसाय बइव सहकायी गनतववधी
फाये भा दुय दयाजसम्भ सन्दे शभुरक सूचना ऩुमावसउन २४ ऩटक सहकायी ये नडमो प्रसायण गरयएको छ । ननगौर
गाई गौशाराराई सहकायीकयण गनव सहकायी भापवत सञ्चारनको भोडानरटी तमाय गरयएको छ।
 सॊ घीमता कामावन्वमन सम्फन्धी कामव्
स्थानीम तह सञ्चामरन आदे श २०७४ फभोब्जभ सॊ ववधानको अनुसूब्चभा बएको कामव ववबाजन य कामव
ववस्तृतीकयणराइव कसयी स्थानीम तहरे सञ्चा२रन गनव सक्छन बन्ने ववषमभा ववस्तृत भाऩदण्ड , कामवववनध तथा
ववननमभ तमाय बइयहेको छ।
 अनुगभन्
सहकायी तथा गरयफी ननवायण भन्रारमफाट प्रथभ चौभानसकभा ४ वटा , दोस्रो चौभानसकभा १३ वटा य तेस्रो
चौभानसकभा ४ वटा गयी २१ वटा ब्जल्राब्स्थत कामावरमहरूको कामवक्रभ कामावन्वमनको अनुगभन तथा
ननरयऺण गने कामव सम्ऩन्न बएको छ। साथै सहकायी ववबागफाट सॊ घन अनुगभन गरयएका १४ वटा सहकायी
ु भन गने कामव सम्ऩन्न बएको छ ।
सॊ स्थाहरूको ऩुनअवनग
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ऩरयच्छे द-२
प्रभुख उऩरब्धधहरू
नेऩार सयकाय (कामवववबाजन) ननमभावरी, २०७२ अनुसाय मस भन्रारमराई सहकायी तथा गरयफी ननवायणको
ऺेरभा काभ गने कामवऺेर प्रदान गरयएको दे ब्खन्छ । मसै कामवव्मवस्था अनुसाय नीनत ननभावण

,

आमोजना/कामवहरूको सम्बाव्मता अध्ममन, फजेट तथा कामवक्रभ ननभावणको साथ सहकायी सॊ घसॊ स्थाको ववकास ,
प्रवर्द्वनको ऺेरभा कामवहरू सम्ऩादन गरयएको छ । उक्त कामवहरू सम्ऩादन गने क्रभभा भन्रारमरे दे शको
आनथवक, साभाब्जक, याजनीनतक ऺेरभा मोगदान ऩुमावउउन सघाउ ऩुमाव एको छ । सभग्रभा बन्नुऩदाव भन्रारमको
प्रभुख उऩरधधीहरू ननम्न रूऩभा औ ॊल्माउन सवकन्छ ।
क) साभाब्जक ऺेरभा गये को मोगदान/हानसर बएको उऩरब्धध:

१. साभाब्जक ऩरयचारन् मस आनथवक वषवभा सञ्चारन बएको कामवक्रभहरूरे सहकायी सॊ घ/सॊ स्थाहरूको
सॊ ख्माभा वृवर्द् हुन गई नागरयकहरूराई आम आजवनको रानग सभुदामभा आधारयत बई साभाब्जक
ऩरयचारनको रुऩभा स्वयोजगाय/योजगायको ऺेरभा कामव गने वातावयण फनेको छ ।

२०७३ असाय

भसान्तसम्भ प्रायब्म्बक सहकायी सॊ स्था करयफ ३३९५८, ब्जल्रा सहकायी सॊ घ ७०, ववषमगत सहकायी सॊ घ
२५३, ववषमगत केन्रीम सॊ घ २० , याविम सहकायी फैँ क १ गयी जम्भा ३ ४३०३ सहकायी सॊ घ सॊ स्था
ऩुगेका छन् । सहकायी सॊ घसॊ स्थाहरूको सॊ ख्माभा बएको मस वृवर्द्रे भूरत

: सहकायी व्मवसाम प्रनत

साभाब्जक उद्यभशीरता ववकास गनव भद्दत ऩुगेको छ बने सचेतना अनबवृवर्द् बई याज्म य जनता फीच
सॊ स्थागत ववकासको स्रोतको काभ सभेत गये को छ ।

२. गरयफ घयऩरयवाय ऩवहचान् हार ववद्यभान गरयफीको दुश्चक्रराई तोड्नको रानग ववकासको भुर
सभेवटन नसवकएका , आनथवक तथा साभाब्जक रुऩभा वऩछनडएका ववनबन्न वगव तथा

प्रवाहभा

सभुदामराई रब्ऺत

कामवक्रभहरूको प्रबावकायी सञ्चारन गनव है नसमत खुल्ने ऩरयचमऩर प्रणारी रागु गने याज्मरे नरएको नीनत
अनुरुऩ अछाभ, फझाङ, फाजुया, कैरारी, जुम्रा, हुम्रा, भुग,ु डोल्ऩा, कारीकोट,जाजयकोट, फददवमा, रुकुभ, योल्ऩा,
प्मूठान, अघावखाॉची, कवऩरफस्तु, तनहू ॉ, फाग्रुङ, गोयखा, याभेछाऩ, नसन्धुरी, यौतहट, नसयाहा, खोटाङॊ , बोजऩुय गयी
२५ ब्जल्राहरूभा

गरयफ घयऩरयवाय ऩवहचान ऩरयचमऩर ववतयण गनव

३,९१,८३१ घयऩरयवाय गरयफ

ऩवहचान गयी अब्न्तभ सुची गरयफ घयऩरयवाय सहमोग सभन्फम फोडवफाट स्वीकृत बएको छ |

३. गरयफी ननवायण नीनत् भन्रारमरे मस आनथवक वषवभा याविम गरयफी ननवायण नीनत , २०७३४ को भस्मौदा
तमाय ऩाने क्रभभा ववनबन्न ननकामहरूफाट प्राद्ऱ ऩृष्ठऩोषण सभावेश गने कामव बएको छ।

४. सहकायी भापवत गरयफी ननवायण् उच्च भुल्मका कृवष वस्तु प्रशोधन उद्योग ब्चमा (, कवप, अदुवा, अरैं ची,
रप्सी, परपूर, भह, उखु, जनडवुटी, दुग्ध, सुऩायी, वेसाय तथा अन्म भसरा वारी

स्थाऩना गनव )९ वटा

प्रायब्म्बक सहकायी सॊ स्थाहरूराई ऩूब्ॉ जगत अनुदान प्रदान गने ननणवम गरयएको छ ।

५. सशब्क्तकयण् सहकायी प्रणारीभा आवर्द् बै रै वङ्गक रुऩभा ऩछानड ऩये का भवहराहरूको साभाब्जक सवक्रमता
फढ्न गएको छ। सभग्र सहकायी प्रणारीभा भवहराको आवर्द्ता ५१ प्रनतशत ऩुगेको छ। २०७४ असाय
भसान्तसम्भभा ४२७३ ओटा भवहराद्राया सञ्चानरत सहकायी सॊ स्थाहरू यहेका छन्।
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ख) आनथवक ऺेरभा दे हामका उऩरब्धधहरू हानसर बएको दे ब्खन्छ:

१. योजगायी वृवर्द्: २०७४ असाय भसान्तसम्भ करयफ

६१ राख कूर सदस्महरू

ववनबन्न सहकायी सॊ घ

सॊ स्थाभा आवर्द् बई सहकायी ऺेरभा करयव ६१ हजाय धमब्क्तरे प्रत्मऺ योजगायी प्राद्ऱ गये का दे ब्खन्छ ।

२. ववत्तीम ऺेरभा मोगदान : मस आनथवक वषव सम्भभा

ु को अथवतन्रको एक भहत्वऩूणव वहस्सा यहेको
भुरक

ॉ ी रगबग
सहकायी ऺेरको अथवतन्रभा यहेको मोगदानराई हेदाव शेमयऩूज

ॉ ी रु २ खफव
७६ अफव , फचत ऩूज

९८ अवव य कजाव रगानी २९२ अफव गयी रगबग५ ६६ अफवको ववत्तीम कायोवाय गये को दे ब्खन्छ ।

३. आनथवक कायोवायभा वृवर्द्: ३४३०३ सहकायी सॊ घ सॊ स्थाको भाध्मभफाट ६१ राख व्मब्क्तहरू सहकायी
सञ्जारभा आफर्द् बै आनथवक ऺेरभा रगानी अनबवृदद्द बै सभग्र अथव व्मवस्थाभा टे वा ऩुग्न गएको छ।
ग) याजनीनतक/कानूनी उऩरब्धध:
१. सहकायी ऎन, २०७३: सहकायी सॊ घ /सॊ स्थाहरूको कायोवायभा सुशासन कामभ गनव सहकायी ऎन , २०४८
राई ऩुनयावरोकन गयी सहकायी ऎन , २०७३ ववधेमक तमाय गरयएको य सो ववधेमक अथव सनभनतफाट
सुझाव सवहत ऩारयत गयी २०७४ जेष्ठ २७ गते व्मवस्थावऩका सॊ सदभा ऩठाइएको छ । कानूनी याज्मको
स्थाऩनाभा प्रस्तुत ऐनको कामावन्वमनरे भहत्वऩूणव बूनभका खेल्ने अऩेऺा गनव सवकन्छ । मस ऐन ऩारयत
बएभा सभस्माग्रस्त सहकायी सॊ स्थाहरूको रानग गदठत छानववन आमोगको नसपारयशराइ कामावन्वमन गनव
ु ा साथै जनभानसभा सहकायी प्रनतको सकायात्भक बावना जागृत हुने दे ब्खन्छ ।
सहज हुनक
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ऩरयच्छे द-३
ननकामगत उऩरब्धधहरू्
सहकायी तथा गरयफी ननवायण भन्रारम
1.

सहकायी ऐन २०७२ को भस्मौदा् सहकायी ऐन , २०७३ को भस्मौदा तमाय गयी नभनत २०७२/१0/१0
भा भब्न्रऩरयषदभा स्वीकृनतका रानग ऩेश बएकोभा नभनत २०७३/०४/०५ भा स्वीकृत बई उक्त भस्मौदा
नभनत २०७३/०४/०७ भा व्मवस्थावऩका सॊ सद सब्चवारमभा ववधेमकको रुऩभा दताव गरयएको छ । सो
ववधेमक आनथवक सनभनत अन्तगवत उऩसनभनत गठन बै छरपर भा मस भन्रारमका ऩदानधकायीहरुरे बाग
नरएका ।

2.

सहकायी तथा गरयवी सम्फन्धी व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारी: सहकायी तथा गरयवी सम्फन्धी व्मवस्थाऩन सूचना
प्रणारी सञ्चारन कामवववनध २०७३ तमाय गरयएको छ । सो कामवववनध २०७३।१२।१८ भा स्वीकृत गयी
सहकायी ववबाग य भातहतका कामावरमहरूभा रागू गनव सहकायी ववबागराई ऩरयऩर सभेत गरयएको

छ।

सहकायी तथा गरयवी सम्फन्धी व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारी कामावन्वमनका रानग सहकायीभा आवर्द्
सॊ चारकहरूराई प्रब्शऺक-प्रब्शऺण तानरभ नेऩार फचत तथा ऋण केब्न्रम सहकायी सॊ घ नरनभटे ड

रे

काठभाडौँ, सुखेत य नेऩारगञ्जभा य याविम सहकायी सॊ घरे ब्चतवनभा प्रदान गये को छ। जसफाट १५० जना
सहबागी राबाब्न्वत बएका छन्। दे श बय छरयएय यहेका करयफ ३५०० सहकायी सॊ घसॊ स्थाहरूको वववयण
मथा सभम भा प्रनफवि गने य व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारी को शुरुवात गयी करयफ ३००० सहकायीहरूको
सहकायी सम्फन्धी तथमाङ्क प्रववविको कामव सम्ऩन्न बएको छ।
3.

गरयफी ननवायण सम्फन्धी साकव ववकास रक्ष्म (SDG): गरयफी ननवायण सम्फन्धी साकव ववकास रक्ष्म २०१५
सम्भको प्रगनत प्रनतवेदन तमायीको रानग मस भन्रारम य नेऩार ईब्न्जननमरयङ म्मानेजभेन्ट एण्ड डे बरऩभेन्ट
कन्सल्टे न्सी प्रा.नर. (Nepal Engineering Management & Development Consultancy Pvt. Ltd.) फीच नभनत
२०७४।०२।०३ भा सम्झौता बई अब्न्तभ प्रनतवेदन प्राद्ऱ हुन आएको छ।

4.

गरयवी ननवायण सम्फन्धी कामवक्रभहरूको सॊ बाव्मता अध्ममन: गरयवी ननवायण सम्वन्धी कामवक्रभको सॊ बाव्मता
अध्ममनको कामवराई अगानड फढाउन नेऩारको सॊ ववधान २०७२ को सॊ घीम सॊ यचना फभोब्जभ प्रदे शहरूराई
सभेत सभावेश गने गयी

आशमऩर भाग गरयएकोभा ५ वटा

आशमऩरको भूल्माङ्कन बै मस भन्रारम य

ईन्बाईयोभेन्ट रयसोसव म्मानेजभेन्ट कन्सल्टे न्सी प्रा.नर. (Environment Resource Management Consultancy
Pvt. Ltd.) फीच नभनत २०७४।०१।०७ भा सम्झौता बएकोभा उक्त कामव प्रायम्ब बई

प्रायब्म्बक प्रनतवेदन

प्राद्ऱ बएको छ ।
5.

याविम गरयफी ननवायण नीनत , २०७४: याविम गरयवी ननवायण नीनतको भस्मौदाभा ववनबन्न भन्रारम तथा
ननकामहरूको याम /सुझाव तथा प्रनतवक्रमाराई सभेत सभेटी तमाय ऩारयएको याविवम गरयफी ननवायण नीनतको
भस्मौदाराई भा. ववबागीम भन्रीज्मूफाट स्वीकृत गयी भब्न्रऩरयषद्बभा ऩेश गने चयणभा यहेको छ।

6.

ननरयऺण तथा अनुगभन् सहकायी तथा गरयफी ननवायण भन्रारमफाट प्रथभ चौभानसकभा ४ वटा य दोस्रो
चौभानसकभा १३ वटा य तेस्रो चौभानसकभा ४ वटा गयी २१ वटा ब्जल्राब्स्थत कामावरमहरूको कामवक्रभ
6

कामावन्वमनको अनुगभन तथा ननरयऺण गने कामव सम्ऩन्न बएको छ।सहकायी ववबागफाट सॊ घन अनुगभन
गरयएका १४ वटा सहकायी सॊ स्थाहरूको ऩुन् अनुगभन गने कामव सम्ऩन्न बएको छ।
7.

स्थानीम तह सञ्चासरन आदे श २०७४ : सञ्चारन आदे श

फभोब्जभ सॊ ववधानको अनुसूब्चभा बएको कामव

ववबाजन य कामव ववस्तृतीकयणराइव कसयी स्थानीम तहरे सञ्चाएरन गनव सक्छन बन्ने ववषमभा ववस्तृत
भाऩदण्ड, कामवववनध तथा ववननमभ तमाय बइयहेको छ।
भन्रारम य अन्तगवत ननकामका ऩदानधकायीहरूको उऩब्स्थनतभा चारु आ.व.भा स्वीकृत कामवक्रभहरूको

8.

कामावन्वमन अवस्था य आगाभी आ.व.को फजेट तथा कामवक्रभ तमायीसम्फन्धी छरपर तथा वैठकहरू
सम्ऩन्न बएको छ ।
ु आमोजनाभा अन्तयाविम सहकायी
सहकायी तथा गरयफी ननवायण भन्रारम य याविम सहकायी सॊ घको सॊ मक्त

9.

ु याि सॊ घ ववकास कामवक्रभ तथा भन्रारमको सॊ मक्त
ु तत्वावधानभा अन्तयावविम गरयफी
ददवस य सॊ मक्त
ननवायण ददवस भनाउने कामव सम्ऩन्न बएको छ।
10. ऺभता ववकास सम्फन्धी कामव् भन्रारमका कभवचायीहरूको ऺभता अनबवृवर्द् गनव ड्राईनबङ्ग तानरभ तानरभ
प्रदान गने कामव सम्ऩन्न बएको छ ।
11. फावषवक ववत्तीम प्रगनत्
आ. व. २०७३/७४ भा भन्रारम य अन्तगवतका ननकामहरूफाट सञ्चानरत कामवहरूको ववत्तीम प्रगनत ब्स्थनत
वववयण दे हाम फभोब्जभ यहेको छ्
क्र.

आमोजना/ कामवक्रभको

१

सहकायी तथा गरयवी

कता
P1

२

सहकायी ववबाग

P1

३

सहकायी ऺेर सुदृवढकयण

P1

४

सहकायी प्रब्शऺण केन्र

P1

५

नडनबजन

P1

६

गरयव घयऩरयवाय सहमोग

सॊ.

नाभ

प्राथनभ

ननवायण भन्रारम

आमोजना

सहकायी

कामावरमहरू

सभन्वम वोडवको

याविम सहकायी ववकास

P2

वोडव

रु हजायभा

३५२०११-३/४

फावषवक खचव
रु हजायभा

खचव

प्रनतशत

205349

77944

37.96

18194

17751

97.57

३५२१३४-३/४

664744

220959

33.24

३५२१३३-३/४

64274

60258

93.75

३५२०१८-३

200233

194159

96.97

३५२०२०-३/४

364106

25766

7.08

३५२०१९

397300

81068

20.40

३५२०१७-३

P1

सब्चवारम
८

फजेट उऩशीषवक नॊ. फावषवक वजेट

जम्भा

1904815

7

677905 35.41

12. फेरुजूको ब्स्थनत्
सहकायी तथा गरयफी ननवायण भन्रारम य अन्तगवतका ननकामहरूको आ. व. २०७२/७३ सम्भको फेरुजु य
पर्छ्यौट सम्फन्धी वववयण ननम्नानुसाय छ :
ननकाम

आ.फ. २०७१/७२ सम्भको
फेरुजु

पछवमौट

यकभ

यकभ

फाॉकी

वेरुजु

आ.फ. २०७२/७३ को

भ.रे .ऩ. फाट थऩ बएको
पस्मौट फेरुजु यकभ जम्भा फेरुजु
प्रनतशत

यकभ

सहकायी तथा गरयवी ननवायण भन्रारम

६१०७ ५१६४

९४३ ८४.५६

२०८७७

२१८२०

सहकायी ववबाग

६८१९ ३९५५

२८६४ ५८.00

२००७३

२२९३७

०.८८ २१८६६३

२६५८३४

६०५१७ ९५३९ ५०९७८ १५.७६ २५९६१३

३१०५९१

ऩब्श्चभ उच्च ऩहाडी गरयवी ननवायण
आमोजना
जम्भा

४७५९१

४२० ४७१७१

सहकायी ववबाग् (सहकायी प्रब्शऺण/नडनबजन कामावरमहरू)
मस ववबागको उऩरब्धध दे हाम फभोब्जभ यहेका छन्:
(क) सहकायी सॊ घ सॊ स्थाको ववकास, सुदृढीकयण य ननमभन्

1. अनुगभन/ सघन अनुगभन् सहकायी ववबागवाट रु ५ कयोड बन्दा फवढको कायोफाय गने १६० वटा
सहकायी सॊ स्थाहरूको अनुगभन गयी प्रनतवेदन ऩेश गनव रगाई छरपर ऩश्चात सुधायको रानग आवश्मक
ननदे शन ददने कामव बएको

य ब्जल्रास्तय कामावरमहरूवाट ५ कयोडबन्दा तर ववत्तीम कायोवाय गने

२२९१ वटा सहकायी सॊ स्थाहरूको सघन अनुगभन गने कामव सम्ऩन्न बएको छ।

2. बौनतक ऩूवावधाय ननभावण् नडनबजन सहकायी कामावरम धाददङ , नुवाकोट, ईराभ, झाऩा, फाया य दोरखाभा
ऺनतग्रस्त बवनभध्मे धाददङ्गको नमाॉ बवन ननभावण
ढरान कामव सम्ऩन्न बई यॊ गयोगनको कामव बइयहेको

कामव सम्ऩन्न बएको छ य नुवाकोटको तेस्रो तल्रा
, फददवमा, इराभ काभ्र्रक
े ो बवन ननभावणको दुईतल्रा

ढरान सम्ऩन्न बई ननभावण कामव चारु यहेको य झाऩाको कामावरम बवनको पाउण्डे सनको कामव सम्ऩन्न
बई वऩल्रयको कामव बइयहेको छ।

3. सचेतना सम्फन्धी कामव् सहकायी सचेतना ऩुब्स्तका , सहकायी सदस्म ब्शऺा भारा , सहकायी ऐन ननमभ तथा
भाऩदण्ड सॉगारो प्रकाशन , सहकायी दऩवण प्रकाशन , सहकायीको सॊ ब्ऺद्ऱ ऩरयचम नाभक अॊग्रज
े ी ऩुब्स्तका य
सहकायी ब्रोसय प्रकाशन गरयएको छ ।
(ख) सहकायी प्रवर्द्वन य सॊ यऺण्
1. ववबाग तथा भातहतका ५१ जना कभवचायीहरूराई सहकायी तथमाॊक व्मवस्थाऩन , सॊ घसॊ स्था ननमभन तथा
ऺभता ववकास प्रब्शऺक प्रब्शऺण तानरभ प्रदान गरयएको छ ।
2. दे शका ववनबन्न ५ स्थानहरूभा सहकायी धमवसाम प्रवधवन गोष्ठी सम्ऩन्न गरयएको छ।
3. सूचनाको हक सम्फन्धी अन्तयवक्रमा गोष्ठी सम्ऩन्न गरयएको छ।
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(ग) अनुदान् उच्च भुल्मका कृवष वस्तु प्रशोधन उद्योग

ब्चमा (, कवप, अदुवा, अरैं ची, रप्सी, परपूर, भह, उखु,

जनडवुटी, दुग्ध, सुऩायी, वेसाय तथा अन्म भसरा वारी स्थाऩना गनव )९ वटा प्रायब्म्बक सहकायी सॊ स्थाहरूराई
ऩूब्ॉ जगत अनुदान प्रदान गने ननणवम गरयएको छ । ववगत आ .व. हभा सहकायी ववबागफाट सहकायी व्मवसाम
सञ्चारनका रानग अनुदान प्राद्ऱ ६० वटा ऩरयमोजनाहरूको अनुगभन गरयएको छ ।

(घ) याविम तथा केन्रीम सॊ घहरूको ऺभता ववकास्याविम, केन्रीम तथा ब्जल्रा तहका सहकायी सॊ घहरूको ऺभता
ववकास तथा सॊ स्थागत सुदृढीकयण अनुदान तपव २५ वटा सॊ घहरूराई अनुदान प्रदान गने कामव बएको छ।

(ङ) सहकायी सम्फन्धी सचेतना/प्रचाय प्रसाय्

टे नरनबजन तथा ये नडमो भापवत ५१ ऩटक सहकायी सम्वन्धी

श्रव्मदृष्म साभाग्री प्रशायण गरयएको साथै ववनबन्न ऩरऩनरकाहरू भापवत ७५ ऩटक सहकायी सूचना प्रकाशन
गरयएको छ ।

(च) सहकायी सम्फन्धी ऺभता अनबवृवर्द्् २०७४ असाय भसान्त सम्भ सहकायी ऺेर सुदृवढकयण आमोजना अन्तगवत
नडनबजन सहकायी कामावरमहरूफाट दे हामका तानरभ सम्ऩन्न बएका छन्।
क्र.सॊ .

सम्ऩादन बएको तानरभ

तानरभ सॊ ख्मा

१

आधायबूत सहकायी व्मवस्थाऩन तानरभ

२३५

५८७५

२

सहकायी सचेतना तथा ववब्त्तम साऺयता तानरभ

३३७

8425

३

सहबानगतात्भक सहकायी रे खाऩारन तानरभ

३०३

७५७५

४

सॊ चारक तथा व्मवस्थाऩकहरूको रानग ऩुनतावजनग तानरभ

७०

1750

५

रब्ऺत फगव तथा सभूहहरूको ऩवहचान गयी ऩूव व सहकायी

२५३

12650

६

आधायबूत सहकायी व्मवस्थाऩन तानरभ (डोल्ऩा य हुम्रा)

२

50

७

आधायबूत सहकायी रे खाऩारन तानरभ (डोल्ऩा य हुम्रा)

२

50

ब्शऺा तथा सभूह सहकायीकयण कामवक्रभ सञ्चारन

राबाब्न्वत सॊ ख्मा

केन्रीम सहकायी प्रब्शऺण केन्र्
मस केन्रको उऩरब्धध ननम्नानुसाय यहेको छ्

1. तानरभ सम्फन्धी वववयण्
क्र. तानरभको नाभ

रक्ष्म प्रगनत भवहरा

ऩुरुष दनरत आ.ज. भधे शी अऩाङ्ग अन्म

जम्भा

सॊ .
१

सहकायी रेखाऩारन तानरभ

६

६

६८

८७

६

३८

१३

०

९८

322

२

प्रब्शऺक प्रब्शऺण तानरभ

७

६

४४

१०३

३

३३

१५

०

९६

307

३

यणनीनतक मोजना तजुभ
व ा तानरभ

३

३

२८

४९

४

१४

८

0

४१

150

४

उद्यभब्शरता तथा सहकायी

३

३

२६

३८

१

१८

४

0

४१

134

७

७

१११

६०

१३

६१

0

३

९४

356

३

३

३१

४६

३

२४

५

१

४४

160

व्मवसाम प्रफर्द्वन तानरभ
५

सॊ स्थागत ऺभता ववकास तानरभ

६

सहकायी व्मवस्थाऩन तथा
रेखाऩारन तानरभ

७

व्मवस्थाऩन सीऩ ववकास तानरभ

२

२

१७

२६

२

९

८

0

२४

90

८

व्मवसावमक नेतत्ृ व ववकास तानरभ

२

२

१३

२५

०

१५

५

०

१८

80

९

ऩल्सव अनुगभन तानरभ

१

0

0

0

0

0

0

0

0

1

34

32

338

434

32

212

58

4

456

1600

जम्भा
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गयीफ घयऩरयवाय सहमोग सभन्वम फोडवको सब्चवारम्
ु ाई् गयीफ घयऩरयवाय सहमोग सभन्वम वोडवको सब्चवारमवाट सवे ऺण
 गरयफी घयऩरयवाय सबे ऺणको गुनासो सुनव
सम्ऩन्न बएका अछाभ , फझाङ, फाजुया, कैरारी, जुम्रा, हुम्रा, भुग,ु डोल्ऩा, कारीकोट,जाजयकोट, फददवमा, रुकुभ,
योल्ऩा, प्मूठान, अघावखाॉची, कवऩरफस्तु, तनहू,ॉ फाग्रुङ, गोयखा, याभेछाऩ, नसन्धुरी, यौतहट, नसयाहा, खोटाङॊ , बोजऩुय
गयी २५ ब्जल्राहरूभा गरयफ घयऩरयवाय ऩवहचान ऩरयचमऩर ववतयण गने प्रथभ चयणभा छाननएका
ब्जल्राका १२ ,४०,३५० घयऩरयवायभध्मे प्रायब्म्बक रुऩभा गरयफ ऩवहचान बएका ३

२५

,५६,४१८ घयऩरयफायको

ु ाईको कामव सम्ऩन्न बएको छ ।
साफवजननक गुनासो सुनव
ु ाईका रानग सम्फब्न्धत ब्जल्राभा कुर ७२ ,२०९ गुनासो सॊ करन बै ब्जल्राभा प्रायब्म्बक छाननफन
 गुनासो सुनव
ऩश्चात सब्चफरामभा कुर ३२ ,६०१ गुनासाहरू प्राद्ऱ बएकोभा गुनासो उऩय छाननफन गदाव प्रभाण बएका कुर
५,२०५ य प्रभाण नबएका २७,३९७ गुनासो सॊ करन गरयएको।
 उजुयी छाननफन गरय तथमाङ्क अद्याफनधक गयी

१२,४०,३५० घयऩरयवायभद्ध्मे 14 ,८३४ घयऩरयवाय दोहोयो

ऩनव गएको वा गरयफ ऩवहचानका आधाय खुल्ने वववयण उऩरधध नबएकारे जम्भा १२

,२४,४१७ घयऩरयवाय

कामभ बएका छन् । १२,२४,४१७ घयऩरयवाय भध्मेफाट ३,९१,८३१ घयऩरयवाय गरयफ ऩवहचान गयी अब्न्तभ
सुची गरयफ घयऩरयवाय सहमोग सभन्फम फोडवफाट स्वीकृत बएको छ ।
याविम सहकायी ववकास फोडव्

1. सहकायी सम्फन्धी प्रचाय प्रसाय/सचेतना अनबवृवर्द्् सहकायी सॊ स्थाहरूरे

गये को व्मवसाम , सहकायी भापवत

सॊ चारन गये को उद्योग आनथवक तथा साभाब्जक प्रगनतका साथै ब्शऺाको प्रचायभा सहमोग
सहकायी सुचना ऩुगी सहकायी व्मवसाम प्रवर्द्वनको रानग

, दुय दयाज सम्भ

४८ ऩटक सहकायी दऩवण टे नरनबजन प्रसायण

गरयएको छ । सहकायी सॊ फाद ऩनरका भानसक 1000 प्रनतको दयरे 12 अॊक
ब्शऺा, सुचना य सहकायी गनतववधीको प्रचाय प्रसाय बइव सहकायी गनतववधी फाये भा दुय

प्रकाशन गरयएको छ ।
दयाजसम्भ सन्दे शभुरक

सूचना ऩुमावाउन
ा २४ ऩटक सहकायी ये नडमो प्रसायण गरयएको छ ।

2. अध्ममन/अनुसन्धान् दे हामका अध्ममन/अनुसन्धान गरयएको्
२.१ सहकायी ददघवकानरन यणनीनत तजुभ
व ा

गनव ७ प्रदे शहरूभा सयोकायवाराहरू सॊ ग अन्तयकृमा तथा

कामावशारा गोवष्ठ सम्ऩन्न गरयएको छ।
२.२

फोडवद्राया प्रवदद्रव त नभूना सहकायी

सॊ घसॊ स्थाहरूराइव

गरयएको सहमोगफाट दे ब्खएको ३ वटा

सहकायीहरूको प्रबावकायीता अध्ममन सम्ऩन्न बएको ।
२.३ सहकायी ववकास कोषफाट रगानन गयीएका सहकायीहरूको प्रबावकायीता अध्ममन्

सहकायी ववकास

कोषवाट रगानी गरयएका सहकायी सॊ घ सॊ स्था हरूको प्रबावकायीता के कस्तो यहेको छ बन्ने सन्दबवभा १२
वटा सहकायी सॊ घ सॊ स्थाहरूको अध्ममन अनुसन्धान गयी प्रनतवेदन तमायी गयीएको

छ ।जसवाट आगाभी

ददनभा सहकायी ववकास कोष भापवत गरयने रगानीभा थऩ आधायहरू ऩवहचान बएको छ।
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3. बौनतक ऩूवावधाय ननभावण् ननगौर गाइव गौशारा सॊ यऺण एवॊ सहकायीकयण तथा अन्म ववकल्ऩको रूऩभा सॊ चारन
गने सम्फन्धभा प्रस्ताव तमायी बएको छ। ननगौर गाइव गौशाराको कामावरम बवन य ऩारे घय, कम्ऩाउण्ड वार,
नारा, गाइव गोठ ननभावण कामव सम्ऩन्न बएको छ ।

4. सहकायीहरूको सभेत सहकामवभा साझेदायी कामवक्रभ् २१ वटा सहकायी सॊ स्थाहरूराइव
ब्शऺा सम्फब्न्ध तानरभको रानग अनुदान ववतयण गरयएको

आधायबुत सहकायी

छ। जसरे सहकायी सॊ स्थाहरूको सदस्महरूराइव

ु ो साथै सहकायी सॊ चारन व्मवस्थाऩनभा
सहकायी ब्शऺा तानरभ प्राद्ऱ बइव सहकायी सम्फब्न्ध जानकायी हुनक
सहमोग ऩुग्नुका साथै कायोवाय य व्मवसावमक ऺभता वृवर्द्

हुने अऩेऺा गरयएको छ । साझेदायी कामवक्रभफाट

करयव 630 सहकायी कनभवहरू राबाब्न्वत बएका छन्।

5. सहकायी सॊ घहरूको बौनतक ऩुवावधाय , व्मवसावमक ऺभता ववकास्
व्मवसावमक ऺभता ववकास

सहकायी सॊ घहरूको बौनतक ऩुवावधाय ,

गनव १० वटा सहकायी सॊ घहरूराइव अनुदान ववतयण गरयएको

सॊ घहरूको बौनतक ऩूवावधाय, ववकास य व्मवस्थाऩनभा सहमोग ऩुगेको छ।
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छ ।

जसरे

ऩरयच्छे द-४
सुशासन कामभ गनव गरयएका प्रमास य सोको उऩरब्धध्
१. सूचना सम्प्रेषण व्मवस्था् मस भन्रारमको कामव सम्ऩादनफाये सयोकायवाराहरुराई सूसब्ु चत गनव दे हामका
कामव गरयएको्
 वेवसाईट व्मवस्था् मस भन्रारम य भातहत ननकामसॊ ग सम्फब्न्धत जानकायीहरू भन्रारमको वेबसाइट
www.mocpa.gov.np भा याखी सभम सभमभा अद्यावनधक गने गरयएको छ ।
 सूचनाको हक अनुसाय प्रनतवेदन् सूचनाको हकसम्फन्धी ऐन, २०६४ को दपा ५ (३) य ननमभावरीको ननमभ
३ फभोब्जभ साववजननक गनुऩ
व ने वववयण हये क ३/३ भवहनाभा साववजननक गने गरयएको छ ।
 सूचना अनधकायीको व्मवस्था् भन्रारमभा एक सूचना अनधकायी तोकी सॊ ववधान प्रदत्त सूचनाको हकअनुसाय भाग
बएका सूचनाहरू सूचना अनधकायीभापवत प्रदान गने गरयएको छ ।
 प्रवक्ताको व्मवस्था्

प्रवक्ता एवॊ सहामक प्रवक्ता तोकी भन्रारम सम्वर्द् जानकायीहरू सभम सभमभा

प्रवक्ता/सहामक प्रवक्ता भापवत साववजननक गने गरयएको छ ।
ु ाई् भन्रारम य भातहत ननकामहरूसॊ ग सम्फब्न्धत ऩये का उजुयी एवॊ गुनासोहरू उऩय सभमभा नै
२. गुनासो सुनव
ु ाई एवॊ छानववन गयी पर्छ्यौट/कायवाही गने गरयएको छ ।
सुनव
3. नागरयक वडाऩर् भन्रारम य भातहत ननकामफाट प्रदान गरयने सेवा सुववधा य सो का रानग ब्जम्भेवाय
ऩदानधकायीहरू सम्फन्धभा नागरयक फडाऩर याखी सववसाधायणराई जानकायी हुने व्मवस्था गरयएको छ ।
४. अनुगभन व्मवस्था् सहकायी सॊ घसॊ स्थाहरूको सघन तथा ननमनभत अनुगभन गयी दे ब्खएका कैवपमत सुधायको
रानग ननदे शन ददइएको य त्मसफाट क्रभश: सुधाय हुॉदै गएको छ ।
5. अन्तवक्रवमा् भन्रारम सम्वर्द् गनतववनधहरूका सम्फन्धभा ऩरकायहरूसॊ ग अन्तवक्रवमा गने गरयएको छ ।
६. सहकायी सॊ घसॊ स्थाहरूको कामवप्रवक्रमाभा सुधाय् सम्फब्न्धत नडनबजन सहकायी कामावरम /सहकायी प्रब्शऺण तथा
नडनबजन कामावरमको स्वीकृनत ववना कुनै सहकायी सॊ स्थारे सेवा केन्र वा अन्म कुनै नाभभा अनतरयक्त कामावरम
स्थाऩना गये /नगये को सम्फन्धभा वववयण सॊ करन गयी कायवाहीको प्रवक्रमा अगाडी फढाइएको

छ।

साधायणसबाको फैठकको ननणवम प्रभाब्णत गने व्मवस्थाभा ऩरयभाजवन गयी सॊ चारक सनभनतका सफै ऩदानधकायी य
सॊ चारक सनभनतको ववननमभभा स्वीकृत सॊ ख्माबन्दा कम्तीभा १ जना फढी शेमय सदस्महरूरे प्रभाब्णत गनुऩ
व ने
व्मवस्था गरयएको ।सहकायी सॊ घसॊ स्थाहरूरे कामावरम प्रमोजनको रानग घयजग्गा खरयद गदाव अऩनाउनुऩने प्रवक्रमा
ननदे शनका साथै सहकायी सॊ स्थाहरूफाट कनभशन एजेन्ट याखी फचत सॊ करन गनव नहुने व्मवस्था कामावन्वमन गनव
रगाइएको छ।
७. प्रनतवेदनसम्फब्न्ध व्मवस्था् सहकायी ववबाग अन्तगवत दताव बई सॊ चारनभा आएका सफै सहकायी सॊ स्थाहरूरे
ननमनभत रुऩभा भानसक प्रगनत वववयण सम्फब्न्धत कामावरमभा ऩेश गनुऩ
व ने व्मवस्था गरयएको छ।
12

८. सचेतना वृदद्द् सहकायी भूल्म , नसद्दान्तको प्रचरनका रानग सहकायी ब्शऺा तथा तानरभको ऺेर ववस्ताय गयी
सहकायी जागयण अनबवृवर्द् गरयएको छ।
९. कामवसम्ऩादन कयाय् सहकायी ववबागको यब्जिाय य भातहतका सहकायी नडनबजन कामावरम , सहकायी प्रब्शऺण
तथा नडनबजन कामावरम प्रभुखसॉग कामवसम्ऩादन कयाय गयी व्मब्क्त उन्भुख कामव प्रणारी अवरम्फन गरयएको।
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ऩरयच्छे द-५
सुशासन कामभ गने ददशाभा मस ननकामको बावी कामवददशा
सहकायी य गरयफी ननवायणको ऺेरभा सुशासन कामभ गनव दे हामका व्मवस्थाहरु कामावन्वमन गरयनेछ्

1.

कानूनी शासन्

सहकायी ववधेमक २०७३ ऐनको रुऩभा रुऩान्तयण बएऩनछ सो ऐन कामावन्वमनको रानग

सहकायी ननमभावरी भाऩदण्ड , ननदे ब्शका तमाय गयी ऐनको उद्देश्म अनुसाय सहकायी ऺेरभा प्रबावकायी
कानूनी व्मवस्था रागू गरयनेछ।

2.

स्थानीम तह जवापदे वहता् स्थानीम तहफाट सम्ऩादन हुने सहकायी सम्फब्न्ध दताव , सहकायी प्रवर्द्वन , ववकास,
प्रब्शऺण य ननमभनभा स्थानीम तहराई जवापदे ही य ब्जम्भेवाय तुल्माउन आवश्मक ऩने ददग्दशवन

, नभूना,

ववननमभ तथा ननदे ब्शका रगामतको तजुभ
व ा गरयनेछ ।

3.

सूचना प्रणारीको व्मवस्थाऩन भापवत ऩायदब्शवता प्रवर्द्वन् सहकायी तथा गरयफी ननवायण सम्फन्धी व्मवस्थाऩन
सूचना प्रणारी (COPOMIS) राई स्थानीम तहदे ब्ख याविम स्तयसम्भ सहकायी तथा गरयफी ननवायणसम्फब्न्ध
तथमाङ्क वास्तववक सभमभा अद्यावनधक ब्स्थनत थाहा ऩाउने गयी व्मवस्थाऩन गयी ऩायदब्शवता प्रवर्द्वन गरयनेछ।

4.

सॊ यचनात्भक सुधाय् सहकायी ववबागको ऩुनसॊ यचनात्भक कामव गयी अनुगभनको कामवराई प्रबावकायी फनाई
सहकायीको भूल्मभान्मता य नसद्दान्त फभोब्जभ सञ्चारन गने आधाय सृजना गरयनेछ। केन्रीम सहकायी
प्रब्शऺण केन्रराई याविम सहकायी प्रनतष्ठानको रुऩभा ववकास गने गयी सॊ गठनात्भक सॊ यचनाभा सुधाय
गरयनेछ। प्रब्शऺणको प्रबावकारयता भापवत सहभनत उन्भुख सहकायी कायोफायको सञ्चारन हुने व्मवस्था
गरयनेछ।

5.

आन्तरयक ननमन्रण प्रणारीभा सुधाय्
प्रबावकायी वनाउन

सहकायी सॊ घ सॊ स्थाको प्रशासननक , ऋण य रे खासम्फब्न्ध नीनत

सहकायी फचत सुयऺण कोष , सहकायी ऋण रगानी सुयऺण कोष कामवववनध

, रे खा

खातासूची, रे खाभान, रे खा नीनत , आन्तरयक ननमन्रण ननदे ब्शका तमाय गयी सहकायी ऺेरभा ववत्तीम ब्स्थयता
एवॊ जोब्खभ न्मुनीकयण गयी सहकायी सुशासन प्रवर्द्वनराई अगानड वढाईनेछ ।

6.

आनथवक कायोवायभा शुद्दता् सहकायी सॊ घ-सॊ स्थाहरुको आनथवक कायोवायभा शुद्दता कामभ गनव

सम्ऩब्त्त

शुर्द्ीकयण ननवायण सम्फन्धभा ननवावह गनुऩ
व ने दावमत्व य बूनभका सवहतको ननदे ब्शका स्वीकृत गयी सोको
प्रबावकायी ढॊ गरे कामावन्वमन गरयनेछ ।

7.

सॊ चाय यणनीनत् याविम सहकायी नीनत अनुसायको नीनत , यणनीनत य कामवनीनत कामावन्वमन गनव य त्मस्तो
कामावन्वमनको सूचना सञ्चाय यणनीनत भापवत सम्प्रेषण गने व्मवस्था नभराई सयोकायवाराहरुराई सुसब्ु चत गने
कामव गरयनेछ ।
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नेऩार सयकाय

सहकायी तथा गरयफी ननवायण भन्रारमको सॊ गठन तानरका

dGqL

अनुसूची-१

lghL ;lrjfno

pk;lrj – !
gf=;'= – !
;lrj

lghL ;lrjfno

/f=k=ljlzi^ >])fL

;xsf/L tyf Joj:yfkg dxfzfvf

of]hgf tyf ul/aL lgjf/)f dxfzfvf

;x–;lrj -/f=k=k|yd=, k|zf;g=_ – 1
gf=;'= – 1

;x;lrj -/f=k=k|yd=, k|zf;g=_ – 1
gf=;'= – 1

k|zf;g tyf hgzlQm ljsf; zfvf
p=;= – 1, zf=c= –2 sDKo"^/ clws[t – !, gf=;'=– @,

of]hgf tyf gLlt th'{df zfvf

vl/bf/ –

#, sDKo"6/ ck/]6/ –$, x=;=rf=– ^, sf=;=– (

15

!

p=;=– 1, zf=c=– 2, gf=;'= 1

p=;=– 1, zf=c=– 2, gf=;'= 1

cg'udg,d"NofÍg tyf cg';Gwfg zfvf

P]g, lgod k/fdz{ zfvf

p=;=– 1, zf=c= – 2, tYof° clws[t – 1, cy{ lj! 1, gf=;'= 1

!

klZrd pRr kxf8L ul/jL lgjf/f0f cfof]hgf

cfly{s k|zf;g zfvf
p=;= -n]vf_ – 1, n]vf clws[t – 2, n]vfkfn –

;=n]=kf= –!

p=;=– 1, zf=c=– 1, gf=;'=–

ul/aL lgjf/)f zfvf

;xsf/L k|j${g zfvf

p=;=-sfg"g_– 1, gf=;'=–

zf=c= – !
gf=;'= – !

@,

;xsf/L ljsf; af]*{

गयीफ घयऩरयवाय सहमोग सभन्वम वोडवको सब्चवारम

;xsf/L ljefu
s]lGb|o ;xsf/L k|lzIf)f s]Gb| 1÷;xsf/L k|lzIf)f tyf l*lehg
sfof{no s]Gb| 5÷l*lehg ;xsf/L sfof{no 33

सहकायी तथा गरयफी ननवायण भन्रारम
b/jGbL t]l/hM
;lrj
;x–;lrj k|=
pk–;lrj k|=
p=;=-sfg"g_

– 1
– 2
– 6
– 1

p=;=-n]vf_
–1
tYof° clws[t-p=;_– 1
zfvf clws[t k|= –10
sDKo"^/ clws[t – 1
n]vf clws[t
–2
cy{ lj! –1
gf=;'=
–11

n]vfkfn
sDKo"^/
v/Lbf/
;=n]=kf=
x=;=rf=
sf=;= –
hDdf M

–2
ck/]^/–4
– 3
– 1
– 6
9
–62

अनुसूची -२
कामवववबाजन ननमभावरी अनुसाय भन्रारमको कामवहरू्
नेऩार सयकाय (भॊ . ऩ.) को नभनत २०६९ /०२/०५ को ननणवमानुसाय गठन बएको सहकायी तथा गरयफी
ननवायण भन्रारमको कामव ववबाजन नेऩार सयकाय (कामवववबाजन ननमभावरी) २०७२ अनुसाय दे हाम फभोब्जभ
यहेको छ ।

1.

सहकायी य गरयफी ननवायण सम्फन्धी नीनत, मोजना तथा कामवक्रभको तजुभ
व ा, कामावन्वमन, अनुगभन य
भूल्माङ्कन,

2.

सहकायी सॊ घसॊ स्थाको ववकास, सुदृवढकयण य ननमभन,

3.

सहकायी य आनथवक ववकास,

4.

सहकायीको प्रवर्द्वन य सॊ यऺण,

5.

अन्तयावविम सहकायी सॊ गठन सम्फन्धी ववषम,

6.

अन्तयावविमस्तयभा सहकायी सॊ स्थाको प्रवर्द्वन य ववकास,

7.

सहकायी फचत तथा ऋण रगानीसम्फन्धी ववषम,

8.

सहकायी य गरयफी ननवायणसॉग आवर्द् सॊ घसॊ स्थाको अनुगभन, ये खदे ख य ननमभन,

9.

सहकायी यकभको रगानी,

10.

सहकायी य गरयफी ननवायण सम्फन्धी ववनबन्न ननकामफाट सञ्चानरत कामवक्रभको सभन्वम, अनुगभन य
भूल्माङ्कन,

11.

सहकायी य गरयफी ननवायणसॉग सम्फब्न्धत अन्तय भन्रारमगत कामवको सभन्वम,

12.

सीभान्तकृत, ववनबन्न वगव य सभुदामभा यहेका गरयफको ऩवहचान,

13.

सहकायी य गरयफी ननवायणका ऺेरभा कामवयत याविम तथा अन्तयावविम गैयसयकायी सॊ स्थाको प्रफर्द्वन,
काभको सभन्वम, अनुगभन य भूल्माङ्कन,

14.

सहकायी य गरयफी ननवायण सम्फन्धी अध्ममन, अनुसन्धान, सवे ऺण,

15.

सहकायी सम्फन्धी ऺभता अनबवृवर्द्,

16.

सहकायी य गरयफी ननवायणसम्फन्धी आमोजनाको सॊ बाव्मता अध्ममन, कामावन्वमन, अनुगभन य भूल्माङ्कन,

17.

सहस्राधदी ववकास रक्ष्म (गरयफी ननवायण सम्फन्धी),

18.

याविम सहकायी ववकास फोडव,

19.

सहकायी सॊ घ/सॊ स्था ।
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अनुसूची: ३
सहकायी प्रब्शऺण/नडनबजन कामावरमहरू य कामवऺेर
क्र.सॊ . नडनबजन कामावरम

भुकाभ

प्रादे ब्शक अनधकाय ऺेरका ब्जल्राहरू

२

चन्रगढी

झाऩा

१

नड. स. का., ईराभ

३

नड. स. का., भोयङ्ग

४
५
६
7

8
9

10
11

12
13
14
15
16
17

18
19

20
21

22
23
24
25
26
27

28
29

30
31

32
33
34
35
36
37

38

नड. स. का., झाऩा

नड. स. का., धनकुटा

स. प्र. तथा नड. का., सुनसयी
नड. स. का., नसयाहा

नड. स. का., उदमऩुय
नड. स. का., दोरखा
नड. स. का., धनुषा

नड. स. का., सरावही

नड. स. का., काठभाडौं
नड. स. का., रनरतऩुय
नड. स. का., बक्तऩुय

नड. स. का., काभ्र्ेऩरान्चोक
नड. स. का., नुवाकोट
नड. स. का., धाददङ्ग

स. प्र. तथा नड. का., ब्चतवन
नड. स. का., फाया
नड. स. का., ऩसाव

नड. स. का., यौतहट

नड. स. का., भकवानऩुय

स. प्र. तथा नड. का., कास्की
नड. स. का., तनहुॉ

नड. स. का., फाग्रुङ्ग

नड. स. का., स्माङ्गजा

नड. स. का., नवरऩयासी
नड. स. का., रूऩन्दे ही
नड. स. का., ऩाल्ऩा

नड. स. का., कवऩरवस्तु
नड. स. का., दाङ

नड. स. का., फददवमा

स. प्र. तथा नड. का., फाॉके
नड. स. का., सुखेत

नड. स. का., जुम्रा

स. प्र. तथा नड. का., कैरारी
नड. स. का., डोटी

नड. स. का., फैतडी

नड. स. का., कञ्चनऩुय

ु , ऩाॉचथय, ईराभ
ताप्रे जङ्ग

ईराभ

ववयाटनगय
धनकुटा
इनरूवा

भोयङ्ग

ु ासबा, बोजऩुय, धनकुटा
तेह्रथुभ, सॊ खव
सुनसयी

राहान

नसयाहा, सद्ऱयी

सोरुखम्ु फु, ओखरढुॊ गा, खोटाङ्ग, उदमऩुय

गाईघाट

चरयकोट

याभेछाऩ, दोरखा

जनकऩुयधाभ नसन्धुरी, धनुषा, भहोत्तयी
भरॊ गवा

सरावही

रनरतऩुय

रनरतऩुय

काठभाडौं

काठभाडौं

बक्तऩुय

बक्तऩुय

धुनरखेर

नसन्धुऩाल्चोक, काभ्र्े

ववदुय

धाददङ्गवेसी
बयतऩुय
करै मा

यसुवा, नुवाकोट
धाददङ्ग

ब्चतवन
फाया

ववयगॊज

ऩसाव

गौय

यौतहट

हेटौंडा

भकवानऩुय

ऩोखया

कास्की

गोयखा, रम्जुङ्ग, तनहु,ॉ भनाङ्ग

दभौरी

फाग्रुङ्ग

ऩुतनरफजाय
ऩयासी

बैयहवा

ऩववत, म्माग्दी, फाग्रुङ्ग, भुस्ताङ्ग
स्माङ्गजा

नवरऩयासी
रूऩन्दे ही

तानसेन

गुल्भी, ऩाल्ऩा

तौनरहवा

अघावखाॉची, कवऩरवस्तु

रूकुभ, योल्ऩा, सल्मान, प्मूठान, दाङ

घोयाही

गुररयमा

फददवमा

नेऩारगॊज

ववये न्रनगय
जुम्रा

धनगढी

फाॉके

जाजयकोट, दै रेख, सुखेत

हुम्रा, डोल्ऩा, भुग,ु कारीकोट, जुम्रा
कैरारी

ददऩामर

फझाङ्ग, फाजुया, अछाभ, डोटी

फैतडी

भहेन्रनगय
17

ुव ा, फैतडी
दाचर

डडे ल्धुया, कञ्चनऩुय

