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१. पृ भूिम 
नेपालमा सहकारी अिभयान िबगत पांच दशक देिख नै शु  भएको भएता पिन सहकारी 
सं थाह को वत त्रता/खु लापन तथा थापना/िबकास भने २०४६ सालको शफल 
आ दोलन प ात २०४८ सालमा सहकारी ऐन को िनमार्ण पिछ मात्र देश यापक पमा 
थापना भएका हुन । िमि त आिथर्क प्रणाली अ तगर्त समाजको सामािजक तथा 
आिथर्क पा तरण गनर्का लािग आम िकसान तथा उद्यिमह को िहतकालािग साझा 
सहकािर सं थाह  यापक पमा प्रबधर्न गिरएतापिन समाजका सभ्रा तह को  एकलौिट 
पहंुच र सरकारमूिख यब थापनले गदार् लगभग यसखाले  साझा सहकारीह  या त 
िबघटन भएका छन वा िनि क्रय अव थामा पुगेका छन । 
नेपाल सरकारको उदार आिथर्क नीितको अबल बन संगै िबशषे गिर सहिर के्षत्र र अधर् 
सहिर के्षत्रमा बचत तथा ऋण सहकारी सं था र फाइना स क पिनह को बािढ नै 
आएको छ । यी बचत तथा ऋण सहकारी सं थाह ले आ ना सद यह  बीच बिकङ 
कारोबार मात्र गरेका छैनन ् उद्यम प्रबधर्न, पुंजी िबकास, स पित िनमार्णका के्षत्रह मा 
समेत प्रया  योगदान पुरयाएका छन ्।  
सं थाह ले आिथर्क के्षत्रमा पुरयाई रहेको योगदान, सद यह लाई पुगेको सहयोग र समग्र 
िबि य िबकासमा उिनह को प्रभाबलाई जनताको सामािजक  तथा आिथर्क पा तरणमा 
सदपुयोग गनर् सकेमा मात्र सहकारीह को उपादेयता देिखने हंुदा उिनह लाई समाजमुिख 
बनाउंदै भौितक तथा आिथर्क िबकासमा उिनह को मह वलाई थािपत गनर् सिकने कुरा 
िनिबर्बाद छ । यसै प्रसंग्गमा सरकारको तीन ख बे िनित (Public Private Cooperative) 

लाई पिन समय/पिरबेश अनुसार तजुर्मा गिर कायर् वयनमा यान पुरयाउन यितकै 
आब यक छ । 
हाल नेपालमा २०६८ आषाढ मसा त स म दतार् भएका सहकारी सं थाह को संख्या 
२३३०१ छन ्जस म ये १०९९७ (४७.१६%) बचत तथा ऋण सहकारी सं थाह  पदर्छन ्। 
भक्तपुर िज लाको (१६ गा.िब.स. र २ नगरपािलका) २०६८ आषाढ मसा त स म दतार् 
भएका सहकारी सं थाह को आंकडालाई हेदार् ५२८ सहकरी सं था छन ्जस म ये ४२८ 
(८१%) बचत तथा ऋण सहकारी सं थाह  पदर्छन ्। 
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२.  अ ययनको उदे य र तौर तिरका 
भक्तपुर िज ला िनबार्चन के्षत्र नं. २ मा स चािलत/कायर्रत बचत तथा ऋण सहकारी 
सं थाह को अ ययनको खास उदे य िन नानुशार रहेको िथयो; 
 सं थाह को हालको अव था/ि थित, 
 सं थाह ले समुदायमा पुरयाएका उ लेखिनय  सेवाह , 
 समदुायमा समािजक तथा आिथर्क िबकासमा पुरयाएका योगदानह , 
 सं थामा मानिबय ोत को अव था, आब यक शीप िबकास को ोत/ आब यकाता, 
 सं थाह  एउटै टोल/गांउमा धेरै भएका अव थामा सं थालाई गाभेर/िमलाएर 

(merge) सेवा प्रदान गदार्को महशुस, 
 सं थाह को समुदाय साथै अ य िनकायह संग स ब ध/सहकायर् र, 
 सं थाह को थािनय तह/के्षत्रमा सं थाह को संजाल (Cooperative  Network)  को 

अव था/औिच य/मह व। 
यो अ ययन सहभािगता मक सामुदाियक लेखा जोखा को मा यमबाट भक्तपुर िज लाको 
िनबार्चन के्षत्र नं. २ अ तगर्त पन २ नगरपािलका (भक्तपुरको वाडर् नं. २,६,७,११,१२,१४,१६ 
र १७; म यपुर िथिमको वाडर् नं. ७ देखी १७) र ८ गा.िब.स. ह  (िच ापोल, नंखेल, 
िसपाडोल, कटु जे, िस टार, दिधकोट, गु डु र बालकोट) मा थािपत तथा स चािलत 
बचत ्तथा ऋण सहकारी सं थाह को अ यन िब ेषणको लािग सं था छनौटकालािग 
िन न आधारह  रािखएको िथयो । 
 िज ला सदरमुकाम/मुख्य शहरबाट िवकट,  
 िबप न समुदायह को बाहु यता भएको गा.िब.स., 
 सबै बगर् जाित/जनजाितह को उपि थित भएको गा.िब.स., 
 पयार्  मात्रामा यबसाय संचालन भएको नगरपािलकाको शहरी के्षत्र/वाडर्, 
 मिहला सद यह  द्वारा मात्र स चािलत सं था र, 
 म यपुर िथिम र भक्तपुर नगरपािलकाका िबप न बगर्ह को बाहु यता भएको 

वाडर्/के्षत्र मा स चािलत सं था । 

उपरोक्त आधारबाट दबैु नगरपिलका का आंिसक वाडर्ह  र ८ गा.िब.स. ह बाट आब यक 
सुचनाह  सहभािगमूलक प्रकृयाबाट संकलन गिरएको िथयो ।  

यो अ ययनको लािग तय गिरएका उदे्ध यह को आधारमा सं थाह बाट जानाकािर िलन ु
पन कुरा ह को सुिच (Check List) तयार पािरएको िथयो (अनुसुिच-१) र उक्त सुिचह को 
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आधारमा प्र यक्ष (१६) र अप्र यक्ष (९) गिर ज मा २५ वटा सं थाह मा सं थाका 
अ यक्ष/प्रब धक/ यब थापक ह संग प्र यक्ष बिृ तत कुराकािनबाट जानाकािर हािसल 
गिरएको िथयो। यसरीनै आब यक जानाकिर सहकारी िडिभजन कायार्लय, िज ला 
सहकारी संघ, िज ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ र अ य जािनफकार यिक्त ह बाट 
पिन प्र यक्ष बिृ तत कुराकािनबाट जानाकािर िलइएको िथयो ।  

अ ययनको लािग आब यक गा.िब.स./न.पा., सं था, जानाकािरका खाका, तौर तिरका र 
जानाकािर िलनु पन कुरा ह को सुिच (Check List)  ह  पुनजार्गरण समाज नेपाल का 
कायर् सिमित अ यक्ष/सद य, अ ययन टोिलका सद य र सहकारी  िबशषेज्ञह को 
सहभािगता मक छलफलबाट अि तम प िदइएको िथयो ।  

हाल प्रकाशन मा आएका सहकारी सं था स बि ध िनित/िनयम, लेख, प्रितबेदन ह को 
पिन बिृ तत अ ययन गिरएको िथयो । 

अ ययनबाट आएका जानाकिरह को िब ेषण प ात प्रा  भएका सुचना तथा िनचोडह  
कायार्शाला गोि  मा प्र तुत गिर सहभािगह बाट (सहकारी सं था, लाभाि वत समुदायका 
सद य, िज ला का सघं/सं था प्रितिनिध) प्रा  िट पणी र सुझाबह लाई मनन गिर 
अि तम प्रितबेदन तयार गिरएको िथयो । 

सं थाह को थलगत अ ययन/छलफल जे  १ – २१, २०६९ मा गिरएको िथयो। थप 
जानाकािर/परामशर् ह  थलगत अ ययन/छलफलका अिघ तथा पिछ भक्तपुर र 
काठमा डौ मा गिरएको िथयो । थलगत अ ययन/छलफलको क्रममा स पकर्  गिरएका 
सं था/ यिक्तह को नाम/ठेगाना अनुसुिच-२ मा रािखएको छ । 

२.१ अ ययनको पिरिध 
भक्तपुर िज लाको िनबार्चन क्षेत्र नं २ मा पन २ वटा नगरपािलका का केिह वाडर्ह  र ८ 
गा.िब.स. मा कायर्रत सं थाह मा यस अ ययन/छलफलको लािग सं था र थान 
छनौटका आधारह मा परेका पिरधीबाट मात्र जानाकारी िलइएको िथयो । यस 
अधययन/िब ेषणबाट आएका नितजा, िनचोड तथा िबक पह  उक्त क्षेत्रबाट प्रा  
आंकडा/अिभलेख, सूचना तथा प्र यक्ष कुराकानीमा आधािरत हुन । अत: यस प्रितबेदनका 
िनचोड तथा िबक पह लाई सामा यत अ य के्षत्रह कोलािग सामा यीकरण गनर् भने 



सामािजक आिथर्क पा तरणका लािग सहकारी सं थाह को योगदान र सं थाह को संजालको औिच य: सहभािगता मक अ ययन 
 

7 
 

सिकने छैन । यो अ ययन खास कारण तथा उदे्ध य रािखएर िबशषे पिरबेश र 
अव थामा गिरएको िथयो । 

यो अ ययन छोटो समय र िसिमत ोत/साधनबाट स प न गनुर् परेकाले 
अधययन/िब ेषणको लािग िसिमत ् सं था/ यिक्तह  संग मात्र स पकर् , कुराकानी र 
सम वय गनर् स भब भएको िथयो । 

३. अ ययनको लेखाजोखा र ठहर 

३.१ सं थाह को हालको अव था/ि थित  
भक्तपुर िज लामा २०६८ आषाढ मसा त स म दतार् भएका सं थाह  ज मा ५६० रहेका 
छन ्जस म ये ४४८ बचत तथा ऋण सहकारी सं थाह  रहेका छन ्1 र, यी सं थाह  
माफर् त ९३,७२० समदुायका सद यह ले प्र यक्ष सेवा पाएका छन ् ।  यसलाई भक्तपुर 
िनबार्चन के्षत्र नं. २ मा हेदार् २४० बचत तथा ऋण सहकारी सं थाह  रहेका छन ् भने 
५६,९४० सद यह ले प्र यक्ष सेवा पाएको देिख छ । यसलाई जनसखं्या (९२,६८६) को 
आधारबाट हेरय  भने किरब ६२% सद य (१६,७९१ घर धुरी) मा सेवा पुगेको देिख छ । 
हाल स म यी सं थाह बाट भक्तपुर के्षत्र नं २ मा लगभग सद यह को शयेर पँुजी 
.५७७६३३४८२/-, बचत रकम .२४६८२३९९२३/- र ऋण लगानी .४९६७१४४३२४/- को 
योगदान देिख छ । यसरीनै उक्त के्षत्रम एउटा सं थाबाट गा.िब.स. के्षत्रमा २ देिख ६ 
जना र न.पा. के्षत्रमा ६ देिख १० जना स मलाई रोजगारीको अबसर जृना गरेको 
पाइ छ र हालस म भक्तपुर िनबार्चन के्षत्र नं. २ मा ९५० देिख ११५० जना यक्तीह लाई 
प्र यक्ष रोजगारी प्रदान गरेको पाइ छ । 
यो अ ययनको िशलिसलामा िबिभ न दायरा, के्षत्र, अव था र सं थाका िक्रयाकलाप, 
सामािजक तथा आिथर्क पा तरणको लािग बचत तथा ऋण सहकारी सं थाह को 
योगदान र सं थाह लाई थािनय के्षत्रमा संजाल (Network) को औिच य तथा मह वबारे 
छलफलबाट आएका भनाइह  बंुदागत पमा िन नानुशार छन ्। 

३.२ सं थाको उदे य 
भक्तपुर िज लाको के्षत्र नं २ मा संचािलत अधीकांश बचत तथा ऋण सहकारी 
सं थाह को उदे य िन नानुशार रहेको पाईयो; 

                                                            
1 २०६९, िडिभजन सहकारी कायार्लय, भक्तपुर 
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 सद यह लाई वाबलि ब र िमत ययी बनाउन पे्रिरत गिर उिनह बाट िनयिमत 
बचत गन, 

 संकिलत बचतमा समय सापेिक्षत याज प्रदान गन, 
 पंूिजको अभाब भएका/िवप न यिक्तह लाई आय आजर्न हुने के्षत्र पिह याएर 

आयमूलक साथै शीपमूलक कायर्को लागी शुलभ याज दरमा ऋण लगािन गन, 
 िन न बगर्का/िबप न मिहलाह को आिथर्क उ थानको लािग िबशषे कायर्क्रम ह  

संचालन गन, 
 समदुायमा वरोजगारको मौकाह  सजृना गन, 
 सहकारी िशक्षा, तािलम साथै वा य र सामािजक सेवा प्रदान गन 
 सद यह लाई योजनाब द तवरले आय आजर्नको िनि त अशं सचंय गराई 

भिब यमा आइ पन कुराह को लािग केिह रकम जोहो गन बानी बसाउन उ पे्रिरत 
गन, 

 सं थाको िबकासको लािग आय आजर्न हुने पिरयोजना सचंालन गन, 
 सद यह लाई आिथर्क एबं सामािजक लाभ हुने अ य कायर्क्रमह  सचंालन गन, 
 सद यह का यिक्त व, नेतृ व तथा समुदायको िबकासमा टेवा पुरयाउने खालका 

प्रिशक्षणह  संचालन गन, 

३.३ समदुायमा सामािजक तथा आिथर्क िबकासमा पुरयाएका योगदानह  

अ ययनको दायरामा परेका सं थाह  २०५७ देिख २०६७ सालमा थापना भएका पाइएका 
िथए। स पकर्  गिरएका सबै सं थाह ले कुनै न कुनै पमा समुदाय/टोलमा 
सेवा/सहयोगह  उपल ध गराएको पाईयो । उपल ध गराईएका सेवा/सहयोगह  
िन नानुशार पाइएको िथयो; 
सामािजक/आिथर्क सेवा: 
 सं थाको सद य मृ यु भएमा . १०,०००/- स म राहत कोष, 
 िबरामी भएमा िनर यािज ऋण सहयोग (६ मिहना स म), 
 सद य बेप ा भएमा/हराएमा खोज तलासमा सहयोग, 
 शयेर सद यको घरमा कसैको मृ यु भएमा प्र येक सद यले .५०/- दरले सहयोग 

रकम उठाइ एक मु  सहयोग िदने, 
 सद यको पिरवार मृ यु भएमा एक मु  . २०००/- सहयोग,    

 असामयीक िनधन भएको पिरवारमा सहयोग ( .५०००/-), 
 शयेर सद यह लाई आपद िबपदमा आिथर्क सहयोग िदने (५०००-५०,००० स म 

िदएको – १४% याजमा), 
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 दैिब प्रकोप सेवा 
 राहत कोषको यब था जस अ तगर्त सद यको घरमा मृ यू भएमा .५०००/- स म 

सहयोग, 
 समदुायका जे  सद यह लाई िबिभ न मठ म दीरमा दशर्न भ्रमण गराएको, 
 दशमा सं कृित जगेनार्कोलािग िलङ्गे िपङको थापना, 
 शयेर सद य र ितनका पिरवार िबरामी पदार् पूणर् सहयोग र सहकायर् गन, 
 सामुदायीक बाटो िनमार्ण मा सहयोग, 
 गांउ/टोलको चौिक िनमार्णमा सहयोग (  ५५११/), 
वा य सेवा:  

 वा य शरसफाई स ब धी जन चेतना मुलक कायर्क्रम स चालन गरेको, 
 िनशु क वा य िशिबर (हाड जोिनर्, मिहला प्रजनन), 
 रक्त दान कायर्क्रम, 
 रेडक्रस भवन िनमार्णमा आिथर्क सहयोग (  ५०००/-), 
 वा य के्षत्रमा सहयोग (मगृौला पिडत लाई  ५५११/-),  

 िबरामी उपचार सेवा, 
 समदुायमा ए बुले स स चलनमा आिथर्क सहयोग (१०००/-) 

िशक्षा सेवा: 
 िशक्षा के्षत्रमा सहयोग (आिथर्क र छात्र बिृत, 
 छात्र बतृी (िनयिमत सेवा १% भ दा कम), 
 कूललाई फिनर्चर सहयोग (४५ गोटा), 
 खेलकुद िबकास कायर्क्रममा सहयोग, 

अ य सेवा: 
 मिहला कानुिन साक्षरता कायर्क्रम 

 अपाङ्ग सं थालाई आिथर्क सहयोग (  १५०००/-), 
 िब  बाताबरण िदवसमा िज ला बन कायार्लयको सहयोगमा बकृ्षारोपण, 
 कृिष भ्रमण र िबउ िबजन िबतरण गरेको, 
 सं थामा सद यह लाई िनशु क इ टरनेट सेवा, 
 समदुायका सद यह मा बचत तथा ऋणको सेवा, 
 िबल भुक्तानी सेवा (िबजुिल/टेिलफोन), 
 िबप नलाई बैदेिशक रोजगारीमा जानलाई ऋण सहयोग, 
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 समदुायका सद य/ यिक्तह लाई िनशु क यबसायीक तािलम प्रदान, 
 िकराना पशल स चालनमा ऋण सहयोग, 
 ऋण सेवा (गाई पालन, कुखुरा पालन, तरकारी खेती) 

३.४ सं थाह को समदुाय साथै अ य िनकायह संग स ब ध/सहकायर् 
सं थाह को समुदायमा साथै उक्त के्षत्रमा कायर्रत अ य संघ/सं थाह  संगको स ब ध 
तथा सहकायर्को अव थाबारे जानाकारी िलदां िन न बमोिजमको अव था पाइएको िथयो; 
- सं थागत सहकायर्को पमा वबल बन मिहला बचत तथा ऋण  सहकारी संग 

रकम कारोबार मा सहयोग, 
- थािनय NGO संग सहकायर्मा समुदायमा मिहला जनचतेना, सरसफाई, कृिष 

तािलम, 
- गा िब स संग सहकायर् गरी मिहलाह मा युिटिसयन तािलम (६०:३०), 
- जनचतेना मिहला समुह कोषको लािग शयेर सद यह बाट बािषर्क  २५/ संकलन, 
- िज ला बन कायार्लयसंगको सहकायर्मा बकृ्षारोपण कायर्क्रम, 
- रेडक्रस, फुलबरी फोहर संकलन के द्र र समुदाय संगको सहकायर्मा गाँउ टोल 

शरसफाईकायर्क्रम संचालन, 
- समदुायमा पूबर् सहकारी िशक्षा कायर्क्रम सचंालन, 
 
यसरी सं थाह ले समदुायमा सामािजक आिथर्क िबकासकोलािग प्रश त सहयोग 
पुरयाएको देिख छ तर य ता सहयोग कायर्क्रमह  सं थाको िनयिमत कायर्क्रममा भने 
पदनन र यो सं थाले ऐि छक कायर्क्रमको पमा मात्र सचंालन गरेको पाइएको छ । 

३.५ सं थाको सिमितमा सामािजक/लैङ्िगक समाबेिसकरण 
स पकर्  गिरएका सं थाह  मा  केिह सं थामा मात्र िबधानमा सामािजक समाबेिसकरण 
लाई प्र  उ लेख गरीएको पाइयो। सं थाह मा ७ देिख ११ जना को कायर् सिमित पाइयो 
भन ेमिहला समाबेिसकरणको आधारबाट हेदार् थोरै सं था मा मात्र सानो संख्यामा (२ जना 
स म) मात्र रहेको पाइयो। 

३.६ सं थामा मानिबय ोत को अव था, आब यक शीप िबकास को ोत/ आब यकता 
बचत तथा ऋण सहकारी के्षत्रमा मानिबय ोत र दक्षता/शीप को अव था के क तो छ 
र शीप िबकासको लािग ोत को/कहां हो भ ने िजज्ञासामा स पकर्  गिरएका अिधकांस 
(९९%) सं थाह ले िडिभजन सहकारी कायार्लय लाई मुख्य ोतमा मानेको पाइयो र 
अ य ोतह  िन नानुशार पाइयो । 
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- टाफह  भरसक योग्य िलने गरेको, 
- ोत: िडिभजन सहकारी कायार्लय, संघ, ने सकुन, सहकारी सं था र सं था 

सद यह  र यहांबाट Leadership, PEARLS and Office management तािलम ह  
िलन पाएको, 

- सहकारी िडिभजन कायर्लयबाट तािलम खचर् सं थागत गिरएको, 
- सहकारी िडिभजन कायर्लयबाट लेखा यब थापन तािलम र संचालक सिमती ले 

सामानय यब थापन स बि ध तािलम, 
- आब यक भएको र शीपकोलािग आफै यब था गन गरेको; 

३.७ सं थाको िज ला, केि द्रय तथा राि य सहकािर सं थाह मा आब दता 
धेरैजसो सं थाह  िज ला/केि द्रय बचत तथा ऋण सहकारी र राि य सहकारी बकमा 
आब द नभएको (स पकर्  गिरएको सं था मा ६०%) पाइयो । अ ययनकै िशलिसलामा 
आब द रहंदा नरहंदा सं थालाई पन फरक बारे छलफल हंुदा सं थाह को भनाइ 
िन नानुशार पाइएको िथयो; 

आब द रहंदा नरहंदा सं थालाई फरक 

- आब दता नरहंदा संघबाट पाउने सेवा सुिबधाबाट बि चत, 
- अिभलेखको अभाब हुने, 
- सेिमनार/गोि मा भाग िलन नपाइने 
- ने सकुनमा आब द हंुदा फ ड चलाउन पाईने, 
- अ तराि य भ्रमणमा सहभािगता हुने मौका, 
- आब दता हंुदा तािलम तथा ऋणमा सुिबधा/सहयोग पाईने; 
- िबिभ न तािलम, गोि  तथा भ्रमणमा सहभािगता हुन सहज हुने; 
- आब द हंुदानै बढी फायदा तर आब द हुनलाई शयेर सद यता कि तमा १० िक ा 

िलनु पन र प्रित िक ा शु क १,०००/- का दरले ज मा १०,०००/- लाग्ने रकम 
साना सहकारीलई महंगो पन । 

३.८ सं थाह को थािनय तह/क्षते्रमा सं थाह को संजाल (Cooperative Network) को 
अव था/औिच य/मह व। 

सहकारी सं थाह को संख्या िदनािदन ब दै गएको र िबद्धमान संख्यालाई िज ला सघंले 
प्र यक्ष स पकर् , सम वय र अनुगमन साथै सहकारीताको ममर्/भावना अनु प प्रारि भक 
सं थाह लाई समे न नसिक रहेको अव थामा िसिमत के्षत्र िभत्र संजालको 
औिच य/मह व बारे छलफल हंुदा स पकर्  गिरएका सबै सं थाह ले संजालको 
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औिच य/मह व भएको िबचार राखु्न भयो र थप िबचार र भाबना िन नानुशार यक्त 
गिरएका िथए; 
 औिच य/मह व भएको। य ले सं थालाई काम गनर् सहज हुने र य तो 

िकिसमको महशुस गिरएको पिन छ तर, खासै पहल भएको छैन । 
 राम्रो हो, सहकारी-सहकारी सम वयकोलािग केिह समय पिहले दिधकोट, िस टार, 

बालकोटमा पहल गरेको (कायर्पत्रपिन तयार गरेको िथयो) तर पिछ यितकै 
अलमल भइ सेलायो (मिहला अिभयान सं थाका अ यक्ष ी सिरता भट्टराईको 
संयोजकतामा सिमती गठन भएको िथयो) । 

 भएमा राम्रो र, गा.िब.स. तिरय सजंाल भए राम्रो; संजाल भए सहकारीह मा 
समान यबहार र अवशर प्रा  हुन सक्ने ।   

 संजाल िनमार्ण गरेमा राम्रो हु छ तर यसको लािग कुनै पहल गिरएको छैन। 
 महशसु गरीएको छ, संजाल गठन गरेमा सं थाह लाई अगािड बढाउनमा सहज 

हुने । 
 
थलगत भ्रमण/छलफल प ात बचत तथा ऋण सहकारी सं थाह को थािनय के्षत्रमा 
संजाल (SACCos’ Network) को मह व र औिच यलाई म यनजर गद िनि त छनौटका 
आधार तयार गरी ३५ सं थाह को छनौट गरी एक िदने संजाल अिभमुिखकरण/प्रिशक्षण 
को आयोजाना गरीएको िथयो (संजाल अिभमुिखकरण/प्रिशक्षण को िबषय ब तु/ ोत 
यिक्त ह को सचूी अनुसिच: ३ मा िदईएको छ) ।  

 
यस अिभमुिखकरणको दौरानमा बचत तथा ऋण सहकारी सं था बीचआगािम िदनका 
कायर्ह लाई िनर तरता िदन सहभािगह बाट शु वाित कायर्योजना (अनुसुची: ४) तयार 
गरी सहभािग सं थाह बाट शु मा चौलागाई, दिधकोट को सयंोजक वमा एक तदथर् 
सिमित समेत गठन गरीएको िथयो । 

३.९ सं थाह  एउटै टोल/गांउमा धेरै भएका अव थामा सं थालाई गाभेर/िमलाएर 
(merge) सेवा प्रदान गदार्को महशुस, 

सं थाह  एउटै गांउ/ठांउ/टोल/भवनमा अिधक सखं्यामा थापना हुनु र कितपय थानमा 
अ व थ प्रितसप्रधा हुने गरेको अव थामा, धेरै भएको अव थामा सं थालाई 
गाभेर/िमलाएर (merge) सेवा प्रदान गरने सवालमा सं थाह को िमि त भावना पाइयो र 
ज मा केिह कारण/तकर् /त्रास को भावनाह  यक्त गनुर्भएको िथयो; 

 सं थालाई िमलाएर लैजांदा सहकारीलाई सहज हु यो, तर बढी कमर्चारी हुनसक्छ 
र पािर िमकको यब था गनर् किठन हु छ । पदको िबभेद हुन सक्छ । 
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 राम्रो हो, सेवा सुिबधा नघ ने गरी कायार् वयन भएमा । 
 हुनत िनयमले ३ िकिम को फरकमा मात्र शाखा राख्ने िनयम छ तर िनयमन गन 
िनकायबाट कायार् वयन भएको छैन । 

 यबहािरकता निम ने/उदे य कितपय निम ने भएकाले गा न सम या छ । 
 िबचार, यबहार साथै उ दे य निम ने भएकाले गा न ठीक हंुदैन । 
 अ व थ प्रित पधार्लाई हेदार् सं थाह  गाभेर स चालन गरे सेवा प्रदान गनर् सहज 
हु छ भ ने महशुस गिरएकोछ । 

३.१० िज ला/के्षत्रमा सहकािर स बि ध जानाकािर गोि ह  हुने गरे/नगरेका र 
सहभािगताको अव था ? 

 खासै सहभागी नभएको;  

 िडिभजन कायार्लय बाट लेखा यब थापन तािलममा सहभागी भएको; 
 हुनेगरेको, संघ, िडिभजन माफर् त तर चासो राखु्न पछर् ; 
 किहलेकािह ंिडिभजनबाट हुनेगरेको;  

 खासै सहभागी नभएको; 
 सहकारीका िनकाय बाहेक अ य क्षेत्र िज लामा सहकारी स बि ध जानाकारी केिह 
पिन छैन; 

३.११ सरकारको तीन ख बे नीित (Public Private Cooperative) अ तरगत यस 
 सं थाबाट के के कायर्ह  पहल भएकाछन? 

नेपाल सरकारले सहकारीलाई तीन ख वे नीितम ये एक ख वका पमा वीकार गरेको 
छ । नेपालको अ तिरम संिवधान २०६३ मा सहकारीलाई अथर्त त्रको एक ख बाको 
पमा वीकार गिरएको हो । यसप ात प्र येक आिथर्क वषर्मा आउने बजेट वक्त यमा 
पिन सहकारीलाई उ च प्राथिमकतामा पान गिरएको छ । यसै प्रसङ्गमा तीन ख बा 
म येको एक ख बा सहकारी सं था आफैमा के क ता कायर्क्रम/नीित ह  पहल भएका 
छन भ नेबारे छलफल हंुदा सं थाह बाट िन नानुशार िबचारह  यक्त गिरएका िथए; 
- हाल स म कुनै पहल छैन; 
- खासै केिह पिन पहल भएको छैन तर सहकारीको ठुलो भूिमका छ; 
- हाल स म कुनै जानाकरी पाईएको छैन; 
- आधीकािरक जानाकरी पाईएको छैन, िमिडयाबाट सुनेका छ ; 
- हाल स म य तो कुनै पहल भएको छैन; 
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३.१२ के क तो अपेक्षा गिरएको छ? 
क) सं थाबाट समुदायले  

 ऋण सहज पमा पाए हु यो;  

 बचतको सिह सदपुयोग गिरयोस; समय समयमा सहयोग पाईयोस; 
 संि चत रकम उिचत कायर्मा लगाइयोस; 
 मिहलाह को लािग शीपमुलक तािलम; आ नो बचतको सुरक्षा; बराबर शयेर राख्न 
पाईयोस (५००-१५००० स म) 

 सामािजक र दैिब प्रकोपमा आिथर्क सहयोगको अपेक्षा;  

 आिथर्क बिृ द, सामिजक सेवामा सहयोग, यबसायीक तािलमह को अपेक्षा; 
 

ख) समदुायबाट सं थाले  

 शयेर सद य बिृ द भए हु यो; बचत गन बानीको िवकास गिरिदए हु यो; 
 सं थागत उदे य र मह वलाई बुिझिदए हु यो; 
 बिढसे बिढ सद यह  सं थामा आब द होउन;  
 सद यह को आसा आकांक्षालाई पुरा गनर् सिकयोस; 
 सद यह ले सं थाको बा यता/पिरि थित बुिझदेवोस; 
 िनयिमत बचत गन बानीको िबकास होस जसले गदार् उिनह  आ मािनभर्र ब न 
सकुन; 

 िनयिमत बचत गन बािन बसाई भिब यकोलािग आिथर्क सुरक्षा ग न; 
 सं था द्वारा िदइएको िसपमुलक तािलमको सिह सदपुयोग गरी आिथर्क उ नित 
ग न; 

 

ग) िज ला/केि द्रय/राि य सं था बाट प्रारि भक सं थाह ले 

 सं थाको कायर्के्षत्र िब तार गन उदे य/काममा िडिभजन कायार्लयले सहयोग 
 गिरिदएहु यो; 

 सहकारी नमर्स सगं बािझएको; अ तरसहकारी कारोबार, िनयमानुसार कायर् 
अनुगमन भइ िदए हु यो; 

 सहकारी संचालनमा दक्षताको लािग आब यक शीप र िनशु क आब यकतानुशार 
तािलम/भ्रमण; 

 आिथर्क सहयोगमा सहयोग/सम वय; 
 समय-समयमा िडिभजनबाट अनुगमन/िनरीक्षण/ सझुाब; 
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 सहकारीलाई यबि थत पमा संचालन गनर् आब यक ज्ञान तथा तािलम 
(क युटरबाट आिथर्क कारोबार शीप) को यब था; 

 

घ) िबभाग, म त्रालय बाट प्रारि भक सं थाह ले 

 िनयमानुसार अनुगमन र नीती िनयममा प्र ता र समयमा उपलब ता 
 मिहलाह बाट स चािलत सं थाह ले कहां कता बाट के क ता सहयोग पाउन 
सिक छ? सुचनाको सहयोग; 

 आब दता िलदंा .१०,०००/ लाग्ने यो रकम र कर ज ता शु कह मा मिहला 
सं थाह लाई छुटको यब था; 

 कर अशुिलमा प्र ता भइिदनु पन; 
 ऋण याज दरमा िबशषे सहुिलयत; 
 सहकारी िशक्षा सबै सहकारीह लाई िनयिमत पमा िदइनु पन; 

 

ङ) अ य राि य/अ तरराि य सं थाह  बाट प्रारि भक सं थाह ले 

 सहकारी आ नो बलबुताले अगािड बढेको सहकारीलाई केिह अ यारा अव थामा 
पुग्दा सरस लाह सुझाब िलने/िदन ेसं था कुन हो थाहा पाउन पाए हु यो? 

 स मेलन, तािलममा सुिबधा र मिहला सं थाह लाई िबशषे प्राथिमकता; 
 के्षत्र नं. २ अ तगर्तका बचत तथा ऋण सहकारी सं थाह को बीचमा सजंाल गठन 
गरेमा सं थाको िबकासमा मह वपूणर् योगदान पुग्ने िथयो; 

 सहकारी स ब धी सुचना/चतेनामुलक कायर्क्रम र नेतृ व िबकास स बि ध 
तािलमको यब था; 

४.  िनचोड 
बचत तथा ऋण सहकारी सं था माफर् त बचत पिरचालन, लगानी अिभविृद्ध गद सहकरीलाई 
रा को आिथर्क, सामािजक र सां कृितक िवकासको मह वपूणर् मा यम बनाउने तथा ग्रािमण 
िवकासमा सहकारीलाई सयंोजनकारी भूिमका खे ने गरी दीघर्कािलन सोच सिहतको योजना 
तजुर्मा, नीित िनयममा समयानुकूल पिरवर्तन सहकारी  िशक्षा,  सूचना र तािलममा सबैको 
सहज पहंुचको यव था आिद ज री भैसकेको पृ भूिममा ग्रामीण के्षत्रह मा प्रारि भक 

सं थाह को सिक्रय भूिमका अ य त मह वपूणर् रहेको छ ।  
सहकारी सं थाको दतार् प्रकृया, संचालन गितिविध र अ य सिृजर्त वतर्मान घटनालाई  हेन 
हो भने देशमा उ पादन सहकारीह को संख्या यादै  यून छ भने भएका सहकारीवीच 
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िदगोपन पिन यित भरपद  र उपयुक्त छैन । बचत तथा ऋण सहकारीलाई यवि थत 
गनर् नसिकएमा आिथर्क पलायन र िवचलनको ि थती नआउला भ न पिन सिक न िवगत 
देिख वतर्मानस मको नेपाली सहकारी आ दोलनलाई हेन हो भने धेरै सम या र चुनौती 
मात्र होइन, प्रश त स भावना र अवसरह  पिन छन ्। 

४.१ वतर्मान सम याह  

१ समय सापेक्ष ऐन िनयम, िविनयम, िनयमावली र मापद डको कमी रहेको र भएका 
पिन कायार् वयनमा आउन नसकेको अव था ।  

२ सहकारी सूचना प्रदायक िनकायको अभाव । 
३ सूचना प्रणाली र सूचना स पे्रषणको अभावको ि थती । 
४ सहकारी िशक्षालाई औपचािरक पमा यव था नगिरनु । 
५ तािलमका अवसरमा पहँुच िव तार नगिरनु । 
६ सहकारी संघ सं थामा राजनैितक ह तके्षप ब नु । 
७ िनयमनकारी िनकाय र छाता संगठनह को भूिमका प्रभावकारी र िहतकारी नहुनु। 
८ यवसाियक नतेृ व िवकास नहुनु,  यवसाियक क्षमता एवं पँूजीको अभाव हुनु । 
९ सरकार र सहकारी बीच सम वयको कमी हुनु । 
१० िनजी के्षत्रले सहकारी के्षत्रलाई सहज पमा वीकानर् नसक्नु । 
११ विगर्करण नगरी सबैलाई एउटै करको दायरामा राखु्न ।  
१२ सं थामा मुनाफा आजर्नलाई मात्र िवकास र िदगोपनको  पमा िलनु । 
१३ जनमानसमा सहकारी सं थाप्रितको सोचाई/धारणामा पिरवतर्न आउन नसक्नु । 
१४ िवितय कारोबार गन बचत तथा ऋण िनयमन र िनरीक्षणको लािग समचुीत 

सं थागत यव था नहुनु । 
१५ रा यको प  नीितको अभावमा सहकारी के्षत्रले सदैव शंका र असुरक्षा महशसु    गनुर् 

। 
१६ सं था िभत्र शयेर िबतरणमा आफुखुशी िसिमत यिक्तमा मात्र िबतरण गिर अ यलाई 

लाभा सबाट बि चत गिरने पिरपािट । 
१७ कालो सिुचमा परेका सं थाह लाई कारबािहको दायरामा याउन नसक्नु । 
१८ सरकारले अिघसारेको ितन ख बे िनित आज स म पिन प्र  नहुनु । 
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१९ िज लामा सबै बचत तथा ऋण सहकरी सं थाह लाई एउटै आंखाले हेिरनु (दगुर्म, 
असहाय मिहला, अपांग्ग तथा िपछिडएका समदुायबाट संचािलत) । 

२० सबै सं थाह लाई एउटै करको दायरामा रािखनु र 
२१ सं थाह को लेखा परीक्षण गिरदंा सानो ठुलो कारोबार गन सबैलाई एउटै तहबाट 

लेखा परीक्षण हुनु । 
 

यी प्रितिनिध मूलक सम या बाहेक अ य धेरै समा याह   बाट नेपालको सहकारी के्षत्र 
गुिज्ररहेको पाई छ । यी सम याह सँग िभ ने क्रममा सहकारी  के्षत्रले धेरै चुनौतीह को 
सामना समेत गनुर्परेको अव था देिखएकोछ । 

४.२ वतर्मान अव थामा देिखएका चुनौतीह  

क. दगुर्म, पहाडी र िपछिडएका क्षेत्रमा सहकारीता िव तार र सु िढकरण गनर् । 
ख. स प न र औधोिगक,  यापािरक घरानका सहकारीसँग िसमा तकृत वगर्का सहकारीले 

गनुर् परेको प्रित पधार् ।  
ग. सं थागत सुशासन पद्धितको िवकास गनर् । 
घ. सहकारीलाई राजनैितक भागव डाबाट अलग रािख योग्य, सक्षम र सवल नेतृ वको 

पिहचान गनर् ।  
य ता चुनौतीह सँग सामना गद सं था र सं थागत  गितिविध अगािड  बढाउन सकेमा 
नेपालको सहकारी आ दोलन सफल हुने साथै देशको िदगो िवकास  हुने  र सामािजक 
सदभाब समेत बढेर जानेछ । 
सहकारीको िव तार र िबकासको क्रममा सहकारी के्षत्रले थुप्रै स भावना ह  बोकेको छ । 
र, यस के्षत्रमा प्रश त अवसरह  प्रा  हुने देिख छ । 
यसै परीपे्रक्षमा सरकारले अिघ सारेको तीन ख बे आिथर्क नीतीमा एक ख बा सहकारीनै 
हुनुका साथै देशमा िन न कुराह को सकारा मक वाताबरण ब दैगएकाले पिन समग्र 
सहकारीको औिच य/मह व प्रबल देखएकोछ । 
 रा ले आिथर्क िवकासको नीित अवल बन गदार् सहकारी के्षत्रलाई मह व िदनु, 
 ितन ख बे अथर्नीित िभत्र सहकारी याख्या हुनु, 
 सहकारी म त्रालय र िवभागको संजाल िव तार हुनु, 
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 छाता सं थाह  िवषयगत संघ, िज ला संघ, के द्रीय संघ र राि य संघको छाता 
संगठनह  िव तार हुनु, 

 उ पादन, प्रशोधन, संकलन, बजार यव था, उपभोक्ता, िवतरण वा य/िशक्षा, िवज्ञान 
प्रिविध, आवास, िव दतु संचार, यातायात र िवमा लगायतका के्षत्रमा सहकािरता माफर् त 
संजाल िनमार्ण हुनु, 

 मिहला सहकारी संख्या मकता सँगसगै गुणा मकता ब नु, 
 अ तरार्ि य संघ सं था र दात ृिनकाय पिन सहकारी िवकास प्रित प्रितवद्ध रहनु, 
 सहकारीलाई छापा र रेिडयो मा यममा  जनचेतना अिभविृद्ध कायर्क्रममा थान िदनु, 
 रोजगारका अवसरह  सजृना गरी म र सीप िवदेशीनुबाट रोकी रा को िदगो 

िवकासमा टेवा िदनु । 
यस प्रकार धेरै ठूलो स भावना बोकेको सहकारी के्षत्रलाई  िवकास गनर् र िदगो िवकासको 
सहयात्री बनाउन िदघर्कािलन ि कोण तय गरी,  रणिनतीह   प्रयोग  गरी िनित तथा 
कायर्क्रमका कायर्गत िनितह मा समय सापेक्ष सुधार गनर् सकेमा अपेिक्षत उपलि धह  
प्रा  हुने अनुमान मात्र लगाउने होइन जोिखमको  अव थामा पिन यूिनकरण  गनर् 
सिक छ, तर कायार् वयन अनुगमन र मू याङकनको  यव था मू य मा यता र िसद्धा त 
बमोजीम हुनुपदर्छ । 
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अनुसुिच १: बचत तथा ऋण सहकािर अ यन तथा िब लेषण को लािग चेक िल ट 
भक्तपुर िज ला के्षत्र नं २ मा बचत तथा ऋण सहकारी सं थाह को लगत संलन तथा 
जानाकारी; 
१. सं थाको उ दे य 

२. सं थाले हाल स म पुरयाएका उ लेखिनय सेवाह  

३. थानीय समुदायमा (सं थाको कायर् के्षत्र) सामािजक साथै आिथर्क िवकासमा 
पुरयाएका योगदानहा  (के के हुन?) 
क) सं थाको यो सेवा/कायर्क्रम अिनबायर् हो िक ऐि छक ? 

 
४. सं थाको समुदायह  संग स ब ध र सहकायर् का  अव था (सहकायर्का 

उदाहरणह ) 
५. सं थाको सिमितमा सामािजक समाबेिशकरण 

६. सं थामा मानबीय ोत को अव था र उिनह को आब यक शीप िबकास को ोत/ 
आब यकता 

७. सं थाको िज ला, केि द्रय तथा राि य सहकारी सं थाह मा आब दता 
क) आब द रहदा नरहदा सं थालाई फरक 

 

८. सं थालाई य तो छुटै्ट यस के्षत्रमा सहकारी स जालको महशसु र पहल  

९. सं थाह  एउटै टोल/गांउमा धेरै भएका अव थामा सं थालाई गाभेर/िमलाएर 
(merge) सेवा प्रदान गदार् महशुस 

१०. के्षत्र/िज लामा सहकारी स बि ध जानाकारी गोि ह  हुने गरे/नगरेका छन र 
सहभािगताको अव था 

११. सरकारको तीन ख बे नीित (Private Public Cooperative) अ तरगत यस सं थाबाट 
के के कायर्ह  पहल भएकाछन? 

१२. के क तो अपेक्षा गिरएको छ? 

क) सं थाबाट समुदायले 

ख) समदुायबाट सं थाले 

ग) िज ला/केि द्रय/राि य सं था बाट प्रारि भक सं थाह ले 

घ) िबभाग, म त्रालय बाट प्रारि भक सं थाह ले 

ङ) अ य राि य/अ तरराि य सं थाह  बाट प्रारि भक सं थाह ले 

 
१३. अ यमा सं थाको केिह भनाइ/प्र ह  छन भने; 
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अनुसुिच २: भक्तपुर िनबार्चन क्षते्र नं २ मा थलगत अ ययन/छलफलको क्रममा 
प्र यक्ष/अप्र यक्ष स पकर्  गिरएका सं था/ यिक्तह को नाम/ठेगाना 

 

प्र यक्ष स पकर्  गिरएका सं था/ यिक्तह : 
१.  सं थाको नाम:   गु डु बचत तथा ऋण सहकारी सं था   

 स पकर्  गरेको यिक्तको नाम: गणेश बहादरु िगिर पद: अ यक्ष 

 नगर पािलका/गा. िब. स.: गु डु  वाडर् नं.: १ टोल/गांउ: गु डु 
 

२. सं थाको नाम:   चमेली बचत तथा ऋण सहकारी सं था   

 स पकर्  गरेको यिक्तको नाम: राम प्रसाद नेउपाने पद: अ यक्ष 

 नगर पािलका/गा. िब. स.: दिधकोट वाडर् नं.: २ टोल/गांउ: िब वा 
 

३. सं थाको नाम:   जनचतेना मिहला बचत तथा ऋण सहकारी सं था 
 स पकर्  गरेको यिक्तको नाम: शोभा के.िस.  पद: सिचब/संचालक 

नगर पािलका/गा. िब. स.: िस टार वाडर् नं.: ८ टोल/गांउ: कािकर्  गांउ 
 

४. सं थाको नाम:    जय गणपित बचत तथा ऋण सहकारी सं था  

 स पकर्  गरेको यिक्तको नाम: मनोज बािनया पद: अ यक्ष 

नगर पािलका/गा. िब. स.: िस टार वाडर् नं.: ३ टोल/गांउ: चारदोबाटो 
 

५. सं थाको नाम:    मिहला अिभयान बचत तथा ऋण सहकारी सं था 
 स पकर्  गरेको यिक्तको नाम: दगुार् ितवारी स जेल पद: सिचब/सद य 

नगर पािलका/गा. िब. स.: बालकोट  वाडर् नं.: २ टोल/गांउ: बालकोट 
 

६. सं थाको नाम:    चमेरो बचत तथा ऋण सहकारी सं था  

 स पकर्  गरेको यिक्तको नाम: भीमसेन े   पद: कोषा यक्ष 

नगर पािलका/गा. िब. स.: बालकोट वाडर् नं.: ५ टोल/गांउ: कौशलटार 
 

७. सं थाको नाम:    शुभकामना बचत तथा ऋण सहकारी सं था  

 स पकर्  गरेको यिक्तको नाम: जृना सुवाल  पद: प्रब धक 

नगर पािलका/गा. िब. स.: भक्तपुर  वाडर् नं.: १४ टोल/गांउ: नासझा 
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८. सं थाको नाम:    दिक्षणकािल मिहला बचत तथा ऋण सहकारी सं था 
 स पकर्  गरेको यिक्तको नाम: राधा हुमागांई  पद: अ यक्ष 

नगर पािलका/गा. िब. स.: म यपुर िथिम वाडर् नं.: १६ टोल/गांउ: लोक थली 
 

९. सं थाको नाम:    सिजलो बचत तथा ऋण सहकारी सं था  
 स पकर्  गरेको यिक्तको नाम: रोषन भक्त े   पद: यब थापक 

नगर पािलका/गा. िब. स.: म यपुर िथिम वाडर् नं.: १७ टोल/गांउ: लोक थली 
 

१०. सं थाको नाम:    दपर्ण बचत तथा ऋण सहकारी सं था  

 स पकर्  गरेको यिक्तको नाम: स तोष थापा  पद: अ यक्ष 

नगर पािलका/गा. िब. स.: म यपुर वाडर् नं.: १५ टोल/गांउ: कौशलटार 
 

११. सं थाको नाम:    लोहिक थिल माता बचत तथा ऋण सहकारी सं था 
स पकर्  गरेको यिक्तको नाम: करण द्वारे  पद: यब थापक 

नगर पािलका/गा. िब. स.: म यपुर वाडर् नं.: १६ टोल/गांउ: लोहिक थली 
 

१२. सं थाको नाम:    सबर् ी बचत तथा ऋण सहकारी सं था  

 स पकर्  गरेको यिक्तको नाम: दीपे द्र खत्री  पद: प्रब धक 

नगर पािलका/गा. िब. स.: कटु जे  वाडर् नं.: ८ टोल/गांउ: पा डु बजार 
 

१३. सं थाको नाम:    िसमल बचत तथा ऋण सहकारी सं था  

 स पकर्  गरेको यिक्तको नाम: हिरभक्त हेङ्जु   पद: प्रब धक 

नगर पािलका/गा. िब. स.: िच ापोल वाडर् नं.: १ टोल/गांउ: िसमलटार 
 

१४. सं थाको नाम:    िसि दल मी बचत तथा ऋण सहकारी सं था  

 स पकर्  गरेको यिक्तको नाम: गणेशराम र जीत  पद: कोषा क्ष 

नगर पािलका/गा. िब. स.: कटु जे  वाडर् नं.: ८ टोल/गांउ: सु दरब ती 
 

१५. सं थाको नाम:    न दीके र बचत तथा ऋण सहकारी सं था  

 स पकर्  गरेको यिक्तको नाम: ीराम य जु  पद: सिचब 
नगर पािलका/गा. िब. स.: नङखेल वाडर् नं.: २ टोल/गांउ: नङखेल 
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१६. सं थाको नाम:    अनमोल बचत तथा ऋण सहकारी सं था  
 स पकर्  गरेको यिक्तको नाम: राजु थापा  पद: अ यक्ष 

नगर पािलका/गा. िब. स.: िसपाडोल वाडर् नं.: १ टोल/गांउ: सूयर्िबनायक 

अप्र यक्ष स पकर्  गिरएका सं था/ यिक्तह : 
१.  सं थाको नाम:   िस दी िबनायक बचत तथा ऋण सहकारी सं था  
 स पकर्  गरेको यिक्तको नाम: मुकेश िक बु पद: कोषा यक्ष 

 नगर पािलका/गा. िब. स.: कटु जे  वाडर् नं.: ८ टोल/गांउ: कटु जे 

 

२.  सं थाको नाम:  अिधकार बचत तथा ऋण सहकारी सं था  
 स पकर्  गरेको यिक्तको नाम: ईशवरी िस पकार पद: सिचब 
 नगर पािलका/गा. िब. स.: भक्तपुर  वाडर् नं.: १ टोल/गांउ: 
 

३.  सं थाको नाम:   िन यनाथ बचत तथा ऋण सहकारी सं था  

 स पकर्  गरेको यिक्तको नाम: शीब कुमार वायना पद: अ यक्ष 

 नगर पािलका/गा. िब. स.: भक्तपुर वाडर् नं.: १३ टोल/गांउ: 
 

४.  सं थाको नाम:   नारी सेवा बचत तथा ऋण सहकारी सं था  

 स पकर्  गरेको यिक्तको नाम: लिलता कमर्चायर् पद: उपा यक्ष 

 नगर पािलका/गा. िब. स.: भक्तपुर वाडर् नं.: १ टोल/गांउ: 
 

६.  सं थाको नाम:   िबनायक बचत तथा ऋण सहकारी सं था  
 स पकर्  गरेको यिक्तको नाम: पहलमान े  पद: सद य 
 नगर पािलका/गा. िब. स.: कटु जे  वाडर् नं.: ८ टोल/गांउ:  
 

७.  सं थाको नाम:  गैर सरकारी सं था, भकतपुर  

 स पकर्  गरेको यिक्तको नाम: शिमर्ला लवजु  पद: कायर्क्रम सहायक 

 नगर पािलका/गा. िब. स.: भक्तपुर  वाडर् नं.: १ टोल/गांउ: 
८.  सं थाको नाम:   िडिभजन सहकारी कायार्लय, भक्तपुर 
 स पकर्  गरेको यिक्तको नाम: गु  पसार्द दाहाल पद: सहकारी सहायक 

 नगर पािलका/गा. िब. स.: भक्तपुर  वाडर् नं.: १ टोल/गांउ:  
९.  सं थाको नाम:  सहकारी प्रिशक्षण के द्र, बाने र, काठमा डौ  
 स पकर्  गरेको यिक्तको नाम: गोकणर् अयार्ल  पद: प्रिशक्षण अिधकृत 
 नगर पािलका/गा. िब. स.: काठमाणडौ  वाडर् नं.: १ टोल/गांउ:  
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अनुसुिच ३: भक्तपुर िनबार्चन क्षते्र नं २ मा संजाल (Network) अभीमुिखकरण 
(Orientation) तािलम को िबषय/ब तु  

 

१. संजाल (Network) के हो ?   - पूणर् चे जोङ 
२. संजालका िबिश  गुण  (characteristics) – मदन थापा 
३. संजाल (Network) िबकासका चरणह  - पूणर् चे जोङ 
४. संजाल (Network) र साकोस (SACCos) - पूणर् चे जोङ 
५. संजाल (Network) िनमार्णका चरणह  - पूणर् चे जोङ 
६. संजाल (Network) का चुनौतीह   - पूणर् चे जोङ 
७. संजाल (Network) र नेतृ व   – कृ ण भक्त राई 
८. संजाल (Network) र स चार   - अजुर्न शािह 

 

अनुसुिच ४: भक्तपुर िनबार्चन क्षते्र नं २ संजाल (Network)  अभीमुिखकरण 
(Orientation) मा सहभािग सं था ह  बाट तयार गिरएको कायर्योजना 

 

कायर् योजना (Action Plan): 
 भक्तपुर िनबार्चन के्षत्र नं २ का बचत तथा सहकारी सं थाह  बीच सहकारी संजाल  

(SACCos’ Network) बारे सबै गा िब स ह मा छलफल गरी जानाकरी गराउने; 
 जानाकारी छलफल प ात प्रितिनधीमुलक सं थाह को भेला गराई थािनय तौरमा 

सहकारी संजाल  (SACCos’  Network) गठन तथा पहल गन, य को लागी 
सहयोगको आब यकता परेमा िडिभजन सहकारी कायार्लय, िज ला बचत तथा 
ऋण सहकारी सं था र पुनजार्गरण समाज नेपाल लाई स पकर्  गन; 

 संजाल स बि ध आब यक तािलम/जानाकरी चािहएमा पुनजार्गरण समाज नेपाल 
लाई स पकर्  गन; 
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