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जमैिनी न.पा. बागलुङको आर्थिक सहयोग र मसवाइसी साकोसको व्यवस्थापन तथा सिन्वयिा मितत २०७८ चैत्र २२ देखी बैशाख
८,२०७९गते सम्ि जमैिनी न.पा. का बबमिन्न वडािा ववत्तीय साक्षरता तथा प्रववर्ि मशक्षा कायिक्रि सम्पन्न िएको छ।
मसवाइसी साकोसका प्रवन्िक कवव न्यौपाने र सहायक प्रवन्िक मशवप्रसाद शिािले सहजीकरण गनुििएको कायिक्रिको उद्घाटन तथा
सिापन सत्र मसवाइसी साकोसका सञ्चालक समिती सदस्य श्री कृष्णप्रसाद ररजाल ज्युको अध्यक्षतािा सम्पन्न िएको र्थयो।
कायिक्रििा सिाज कल्याण उपिोक्ता सहकारी संस्था मल। का अध्यक्ष नारायण सापकोटा, स्थानीय सिाजसेवी लक्ष्िीनारायण
सापकोटा लगाएतले सहकारीता र ववत्तीय साक्षरता तथा प्रववर्ि मशक्षा कायिक्रिको िहत्वका बारे बोल्नु िएको र्थयो। कायिक्रििा
जमैिनी न.पा का बबमिन्न १० ओटा वडा बाट कररव ५०० जनाको सहिागीता रहेको र्थयो।
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साथ,ै जमैिनी न.पा िा २०७८ चैत्र १८ र १९ गते िएको
सहकारी तथा ववत्तीय ज्यवस्थापन तामलििा पनी
मसवाइसी साकोसले सहकायि गरेको र्थयो । ६५ औं
राष्ट्ष्िय सहकारी ददवसको अवसरिा जमैिनी
नगरपामलकािा सञ्चामलत सहकारीका सञ्चालक र
व्यवस्थापकहरुलाई दईु ददने तामलि ददएको हो । उत्त
कायिक्रििा जमैिनी न.पा मित्र पने बबमिन्न ४० वटा
सहकारीका प्रतततनिीहरुको सहिागीता रहेको र्थयो
जसिा सहकारीका शयेर सदस्यहरुलाई कसरी
प्रिावकारी सेवा ददने लगाएतका ववषयिा तामलि
केष्ट्न्ित िएको र्थयो ।
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सिवाइसी साकोसको व्यवस्थापन र
मसवाईसी साकोसका सेवाकेन्िको
सिन्वयिा वागलङु ष्ट्जल्लाका
बबमिन्न ठााँउिा ववत्तीय साक्षरता तथा
प्रववर्ि मशक्षा कायिक्रि सम्पन्न िएको
छ।

मसवाइसी साकोसका प्रवन्िक कवव
न्यौपाने, सहायक प्रवन्िक मशवप्रसाद
शिाि र सचुना तथा प्रबबर्ि बबिाग
प्रिखु सुददप पौडलेले सहजीकरण
गनुििएको कायिक्रिक बागलङुको जैदद,
अजेवा, िामलका, बोबाङ,
तंग्राि,ताराखोला, पबितको पाङ, बेनीको
रत्नेचौरिा सन्चालन िएका र्थए ।
कायिक्रििा बचतको योजना , बचत
गदाि बुझ्नु पने कुराहरू , ऋण मलदा
बुझ्नु पने कुराहरु , ववत्तीय स्वतन्त्रता

तथा ववत्तीय योजनाहरु ,मसवाईसी
सहकारीले के कस्ता सेवा सबुबिाहरु
आफ्ना सदस्यहरु लाई प्रदान गदछि
जस्ता कुराहरू प्रबन्िक र सहायक
प्रबन्िक ज्यूले जानकारी ददनु िएको
र्थयो िने सचूना तथा प्रववर्ि
सम्बष्ट्न्ि िोबाईल बैङ्ककङ, ATM, QR,

Miscall Banking, SMS Banking आदी
जस्ता सेवा सवुविा,प्रयोग र यसका
फाइदाका बारेिा सचूना तथा प्रववर्ि
प्रिखु श्री सदुदप पौडले ज्यूले
सहजीकरण गनुििएको र्थयो । उक्त
कायिक्रििा बागलङु ष्ट्जल्लाका
बबमिन्न िेगका ६२१ जना सदस्य
हरुको उपष्ट्स्थतत रहेको र्थयो ।
छलफल गनि तयार रहेको बताउनु
ियो ।
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कायिक्रिका सहजकताि दािोदर अर्िकारीले
उपसमितीको कायि, संस्थािा उपसमितीको
िूमिका तथा संस्थाका साना–साना कािहरु
कसरी गने िन्ने कुरा व्यावहाररक र रिाईलो
सैमलिा प्रकट गनुििएको र्थयो ।उत्त
कायिक्रिको सिापन संस्थाका अध्यक्ष ज्यूले
गनुििएको र्थयो िने कायिक्रििा आठ वटा
सेवाकेन्द« बाट ३४ जनाको उपष्ट्स्थीती रहेको
र्थयो ।

मसवाइसी साकोसको दइु ददने सेवाकेन्द«
संचालन तथा व्यवस्थापन उपसमिती क्षिता
बबकास तामलि बागलुङिा सम्पन्न िएको
छ। नफेस्कुनका िहासर्चव दािोदर
अर्िकारीले सहजीकरण गनुििएको
कायिक्रििा मसवाईसी साकोसका नयााँ तथा
पुनगिठन िएका आठ वटा सेवाकेन्द«का
व्यवस्थापन उपसमितत सदस्य पदार्िकारीको
सहिागीता रहेको र्थयो । कायिक्रििा
मसवाईसी साकोसका अध्यक्ष चष्ट्डडप्रसाद शिाि
पौडलेले व्यवस्थापन उपसमिती संस्थाको
खम्वा को रुपिा काि गनुि पने र यस्ता
तामलिले संस्थालाई तनकट िववष्यिा राम्रो
वाटेिा दहड्न िद्ित प¥ुयाउने कुरा व्यक्त्त
गनुि िएको र्थयो ।
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किस्तािो भाखा नाघेिो तर ऋणिो भाखा ननाघेिो अवस्थामा

ि) ऋण ततने अवधि पुरा नहुुँदै िहिारी िसं्थामा राखेिो धितोिो मलू्ांिन घट्न गएमा (बाटो बनाउन, अन्् िुनै परर्ोजना िचंालन गनन, िरिारले 
अधिग्रहण गनन िक्दछ, जसमनमा नदीले िटान गरेिो, अन्् प्रिोप वा अन्् िुनै िारणले घट्न िक्दछ ।
१) ऋणी सदस्यलाई थप र्ितो राख्न लगाउन सककने ।
२) ऋणी सदस्यले थप र्ितो राख्न निानेिा ऋणी सदस्यको नाििा रहेको चल अचल सम्पवत्त, बैंक खाता सम्बष्ट्न्ित कायािलय िाफि त रोक्का गनि सक्ने 
ब्यवस्था छ ।

ऋणिो भाखा नाघेमा
ख) ऋणिो अवधि पुरा हुुँदा िमेत ऋणिो िाुँवा, व््ाज र जररवाना चुक्ता नभएमााः

१) ऋणी सदस्यले ससं्थालाई बुझाउनु पने सााँवा, व्याज, जररवानाको रकि अंक र अक्षरिा स्पष्ट खलुाई ३५ ददनको म्याद ददई ससं्थािा आई बुझाउनु 
िन्ने पत्र पठाउने । यदद ततरी सकेको दावी गरेिा ततरेको ववल, रसीद, प्रिाण मलइ आउनु िनी पत्र पठाउने ।
२) पदहलो पटक ३५ ददनको म्याद ददाँदा सिेत ऋणी सदस्य ससं्थािा ऋण चुक्ता गनि नआएिा ससं्थाले ऋणी सदस्यलाई पुन ३५ ददनको म्याद ददई 
उक्त अवर्ि मित्र ससं्थालाई ततनुि पने सााँवा, व्याज, जररवाना ऋणी सदस्यले चुक्ता नगरे र्ितो मललाि गनि लागेको दोस्रो पत्र ददने ।
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सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यहरुलाई गरेको ऋण लगानी नै सहकारीको िूख्य सम्पवत्त हो । नेपाल जस्तो
बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको बाहुल्य िएको देशिा सहकारी संस्थाले गरेको ऋण बेलैिा असुल हुन सकेन
िने मसगंो सहकारी क्षेत्रलाई नै ठूलो असर पदिछ । सहकारी संस्थाले गरेको ऋण लगानीको असुली तनिािररत
अवर्ििा हुन सकेन िने बचतकतािहरुको रकि जोखखिा पदिछ र मसगंो संस्थाको बबत्तीय र संस्थागत स्वास््य
संकटिा पदिछ । सहकारीिा ऋण असुली सरल ढंगले होस ् र सहकारी संस्था ऋणी असुलीको कारणले जोखखििा
नपरोस ् िनी सहकारी ऐन २०७४ को दफा ७९, ८०, ८३, ८४ र ८५ र सहकारी तनयिावली २०७५ को दफा ३०
देखख ३६ सम्ििा ऋण असुलीका लार्ग तनम्न अनुसार कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।



३) ऋण चुक्ता नगरे र्ितो मललािी गनि लागेको सचूना कम्तीिा एउटा स्थानीय वा राष्ट्ष्िय दैतनक पबत्रकािा ३५ ददनको म्याद राखी प्रकाशन गने ।
४) दोस्रो पत्रको म्याद मित्र ऋण चुक्ता नगरे र्ितो मललािी गनि लागेको सचूना ससं्थाको कायािलय, स्थानीय सरकारको वडा कायािलय र अन्य 
साविजतनक स्थानिा पतन टााँस्ने ।

नोटाः िसं्थाले त्ार गरेिो दोस्रो पत्र बुझाउन जाुँदा ऋणी िदस््ले नबुझेमा वा ऋणी िदस्् नभेटटएमा िमेत दैतनि पत्रत्रिामा प्रिासित िूचनािो
आिारमा िसं्थाले सललाम प्रकि्ा अगाडि बढाउन िक्ने व््वस्था तन्मावली उललेख रहेिो छ ।
५) ऋणी सदस्यलाई दोस्रो पटक ३५ ददनको म्याद ददाँदा सिेत ऋण चुक्ता नगरेिा ससं्थाले दैतनक पबत्रकािा प्रकामशत सचूना अनुसार कायािलय खलु्ने 
सिय देखख कायािलय बन्द हुनु िन्दा १ घडटा पदहले मललािी प्रकक्रया पुरा गनुि पदिछ । पबत्रकािा प्रकामशत सचूना अनुसार मललाि गने ददन बबदा परेिा 
िोमलपल्ट मललाि प्रकक्रया अगाडड बढाउनु पदिछ ।
६) र्ितो मललाि बबक्री गदाि मललाि बबक्री गने चलअचल सम्पवत्तको िोल सम्बष्ट्न्ित वडा कायािलयको प्रतततनर्ि, िालपोत कायािलयको वा स्थानीय 
पामलकाको िालपोत फााँट हेने कििचारी, सम्बष्ट्न्ित ववषयको प्राववर्िक, सम्बष्ट्न्ित ससं्थाको व्यवस्थापक सदहतको टोलीले कायि गरी उक्त िोलबाटै 
मललािको शुरु गनुि पदिछ ।
७) मललाि गदाि डााँक वढाबढिा जसले िेरै डााँक बोल्दछ उसको नाििा मललाि बबक्री स्वीकृत गनुि पदिछ ।
नोटाः िाुँि वढाबढमा िचंालि िसमतत, लेखा िसमतत, उपिसमततिा पदाधििारी, िमनचारी र उनीहरुिो नजजििा नातेदारले भाग सलन नपाउने व््वस्था 
िहिारी तन्मावलीमा रहेिो छ।
७) डााँक बढाबढ गदाि डााँक बोलेको रकिलाई अंक र अक्षरिा डााँक वढाबढ फारििा लेखाई सहीछाप गराउने।
८) डााँक बढाबढिा सबै िन्दा िेरै डााँक गने ब्यष्ट्क्तबाट डााँक रकिको १० प्रततशत रकि डााँक बढाबढ सम्पन्न हुाँनासाथ मलई बााँकी रकि डााँक बढाबढ 
गरेको मिततले ७ ददन मित्रिा मलने र ७ ददन मित्रिा ससं्थालाई बााँकी रहेको ९० प्रततशत रकि नबुझाएिा िरौटी बापत राखेको १० प्रततशत रकि 
जफत हुने करार डााँक बढाबढ गने ब्यष्ट्क्त सगं गनुि पदिछ ।
९) ससं्थाले ऋणी सदस्यको र्ितो मललाि गदाि कुनै पतन ब्यष्ट्क्तले र्ितो सकार नगरेिा ससं्थाले उक्त र्ितो सकार गनि सक्दछ।
१०) कसलेै र्ितो सकार नगरी ससं्थाले आफ्नो नाििा गरेको सकार गरेको र्ितोको सम्बष्ट्न्ित ऋणी सदस्यले ऋणको सााँवा, ब्याज, जररवाना र 
मललाि प्रकक्रयािा लागेको खचि ससं्थालाई ततरी र्ितो कफताि मलन चाहेिा र्ितो मललाि गरेको ६ िदहना मित्रिा ससं्थाले सम्बर्ित ऋणीलाई कफताि ददनु 
पदिछ ।
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११) मललाि बबक्री गदाि ष्ट्जल्ला प्रशासन कायािलय वा मललाि बबक्री गने स्थान नष्ट्जकको सरकारी कायािलयको प्रतततनर्ि र स्थानीय वडा कायािलयको 
प्रतततनर्िलाई साक्षी राखी िलुलु्का उठाई मललाि बबक्री प्रकक्रया अगाडड बढाउनु पदिछ ।
१२) मललाि बबक्री गदाि सम्बष्ट्न्ित ऋणीलाई सिेत पत्र पठाई मललािी पकक्रयािा िाग मलन जानकारी गराउनु पदिछ ।
१३) ष्ट्जल्ला प्रशासन कायािलय, सरकारी कायािलय, वडा कायािलयका प्रतततनर्ि तथा सम्बष्ट्न्ित ऋणी उपष्ट्स्थत निएिा पतन मललाि प्रकक्रया अगाडड 
बढाउन सककन्छ ।
१४) मललािको लार्ग दैतनक पबत्रकािा सचूना प्रकामशत िईसकेपतछ सम्बष्ट्न्ित ऋणी सदस्य ससं्थाको कायािलयिा आई पुरै ऋण चुक्ता गरेिा वा केही 
ऋण चुक्ता गरी बााँकी रकि तनष्ट्चचत अवर्ि मित्र ततने म्याद िाग्दा ससं्थाले केही सिय उपलब्ि गराउन उर्चत ठानी ऋणी सदस्य र ससं्थाबीचिा 
सहितत िएिा सहकारी ससं्थाले मललाि प्रकक्रयालाई केही सियका लार्ग स्थर्गत गने सक्दछ ।
१५) ऋणी सदस्यले ततनुि पने ऋणको सााँवा, ब्याज, जररवाना र असलुी प्रकक्रयािा लागेको खचि रकि र्ितो मललािबाट असलु हुन नसकेिा ऋणीको 
स्वामित्विा रहेको अन्य जायजेथाबाट सिेत असलु गनि सक्दछ ।
१६) ऋणी सदस्यको ऋण असलु गनि ससं्थािा राखेको र्ितो मललाि गदाि सिेत ऋणी पुरै असलु हुन नसकेिा अन्य जायजेथाबाट असलु गनि मललािको 
प्रकक्रया अगाडड बढाउन सककने छ । अन्य जायजेथाबाट मललाि गरी असलुी गदाि उक्त सम्पवत्तिा सरकारी बााँकी असलु गरी बााँकी रकििा सहकारी 
ससं्थाको अग्रार्िकार रहने व्यवस्था छ ।
१७) ऋणी सदस्यको र्ितो मललाि गदाि ऋणी सदस्यले ततनुि पने रकि िन्दा बढी रकििा मललाि िएिा ऋण चुक्ता गरी बााँकी रहेको रकि 
सम्बष्ट्न्ित ऋणी सदस्यलाई नै उपलब्ि गराउनु पदिछ ।
१८) ऋणी सदस्यले ततनुि पने ऋण ससं्थालाई िकु्तानी नगरेिा ऋणी सदस्यलाई कालोसचूीिा राख्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

सहकारी ससं्थाहरुले िार्थका कानूनी व्यवस्थालाई कायािन्वयन गरररहाँदा आफ्नो ससं्थाका ऋण असलुी नीतत, तनयिावली, कायिववर्िहरु सघंीय, प्रादेमशक 
र स्थानीय सहकारी ऐन, तनयिावली सगं बाखझने खालका छन ्िने तछटो िन्दा तछटो सहकारी कानून सगं नबाखझने गरी सशंोिन सिेत गनुि आवचयक 
छ ।

-दािोदर पंगेनी, कोषाध्यक्ष, ष्ट्जल्ला सहकारी सघं मलमिटेड रुपन्देही
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