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स्थानीय राजपत्र 
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भाग-२ 

सानीभेरी गाउँपालिका 

गाउँ कायाापालिकाको कायाािय 
नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय गाउँ सभाले बनाएको तल लेजिए बमोजिमको काययविधध 
सियसाधारणको िानकारीको लाधग प्रकाशन गररएको। 

संम्बत ्२०७७ सालको काययविधध नं  02 

 

सानीभेरी गाउँपाधलकाको एक घर- एक शेयर लगानी साझेदारी अनदुान काययविधध, 
२०७७ 

गाउँ काययपाधलकाबाट पाररत धमधतिः २०७७/०६/१४ 

                 गाउँपाधलका अध्यक्षबाट प्रमाणीकरण धमधतिः २०७७/०६/१६ 

प्रस्तािना: नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५७ को उपधार (४) बमोजिम 
सानीभेरी गाउँपाधलकाको सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०१ को उपदफा (१) 
िमोजिम गाउँ गाउँमा सहकारी घर घरमा भकारी भन्न ेउदेश्यका साथ यस सानीभेरी 
गाउँपाधलका के्षत्र धभत्रका सम्पूणय घरपररिार लाई सहकारी मूल्य, मान्यता र धसद्धान्त 
अनरुुप स्थानीयस्तरमा छररएर रहेको पूिँी,  प्रविधध तथा प्रधतभालाई स्िािलम्बन र 
पारस्पररकताका आधारमा एकीकृत गदै सदस्यहरुको आधथयक, सामाजिक तथा 



साँस्कृधतक विकासमा आिद्ध गरी िचत गने िानीको विकास गनय र धतनको जििनस्तर 
माथी उठाई आधथयक आत्मधनभयर समवृद्धका लाधग एक घरपररिाको लाधग कम्तीमा 
दश वकत्ता शेयर िररद गररददन ेगाउँपाधलकाको नीधतका साथ यो काययविधध तयार 
गरी लाग ुगनय िान्छनीय भएकोले काययपाधलकाको धनणयय बाट एक घर- एक शेयर 
लगानी  साझेदारी अनदुान काययविधध, २०७७ िारी गररएको छ । 

१. संजक्षप्त नाम र प्रारम्भिः (१) यस काययविधधको नाम सानीभेरी गाउँपाधलका एक घर- 
एक शेयर लगानी साझेदारी अनदुान काययविधध, २०७७ रहेको छ । 

 (२) यो काययविधध तरुुन्त लाग ुहनुेछ । 

२. पररभाषािः विषय िा प्रसंगले अको अथय नलागेमा, 
(१) “शेयर” भन्नाले सहकारी संस्थाको शेयर पूिीको अंश सम्झनपुछय । 

(२) “घरपररिार” भन्नाले एउटै घरधभत्र िसोबास गने मानो नछुविएको पररिार 
लाई सम्झनपुछय । 

(३) “के्षत्र” भन्नाले सानीभेरी गाउँपाधलका धभत्र पने भभूाग लाई सम्झनपुछय । 

(४) “बचत” भन्नाले सदस्यले सहकारी संस्थामा िम्मा गरेको रकम सम्झनपुछय 
। 

(५) “सदस्य” भन्नाले सहकारी संस्थाको सदस्यता प्राप्त गरेको व्यजि सम्झनपुछय 
। 

(६) “संस्था” भन्नाले सानीभेरी गाउँपाधलकाको सहकारी ऐन २०७४ अनसुार 
गठन भएको िचत तथा ऋण सहकारी संस्था सम्झनपुछय । 

(७) “गाउँपाधलका” भन्नाले सानीभेरी गाउँपाधलका रुकुम(पजिम) लाई 
सम्झनपुछय। 

(८) “कायायलय” भन्नाले गाउँ काययपाधलकाको कायायलय सम्झनपुछय। 

(९) “अध्यक्ष” भन्नाले गाउँपाधलका सरकार प्रमिुलाई सम्झनपुछय। 

(१०) “अधधकृत भन्नाले गाउँपाधलका प्रमिु प्रशासकीय अधधकृतलाई सम्झनपुछय। 

(११) “संविधान” भन्नाले नेपालको संविधान २०७२ लाई सम्झनपुछय। 



(१२) “सहकारी” ऐन भन्नाले गाउँपाधलकाको सहकारी ऐन २०७४ लाई 
सम्झनपुछय। 

(१३) “काययविधध” भन्नाले एक घर- एक शेयर लगानी साझेदारी अनदुान 
काययविधध, २०७७ लाई सम्झनपुछय। 

(१४) “शहीद पररिार तथा घाइते” भन्नाले िनयदु्ध र िनआन्दोलनको क्रममा 
शहीद भएका सगोल पररिारहरु र घाइतेहरुलाई सम्झनपुछय। 

(१५) “विपन्न पररिार” भन्नाले सानीभेरी गाउँपाधलका धभत्र बसोिास गने तर ३ 
मवहना मात्र िानपगु्न ेनागररकहरुलाई सम्झनपुछय। 

(१६) “वकत्ता” भन्नाले रु. १०० बराबरको एक वकत्ता शेयर सम्झनपुछय। 

३. काययक्रममा आिद्ध हनुिेः सानीभेरी गाउँपाधलकाको के्षत्र धभत्र िसोिास गनय सम्पूणय 
घरपरीिारहरुले यस काययक्रममा सहभागी हनुेछन र सो घरपररिारका सदस्य 
मध्ये कुनै एक िना  व्यजिले मात्र शेयर प्राप्त गनेछ। 

४. शेयर प्रदान नगररनिेः एउटै घरवपरिार धभत्र िसोिास गने मानो नछुविएका प्रत्येक 
सदस्यको लागी शेयर प्रदान गररन ेछैन। 

५. सूचीकृत भएको हनुपुनेिः गाउँपाधलकाभरी काययके्षत्र भई एक घर धरुी एक शेयर 
सदस्य र इच्छुक सिै सदस्यहरुलाई शेयर सदस्य वितरण गरेको बचत तथा 
ऋण सहकारी संस्था गाउँपाधलकामा सूचीकृत भएको हनु ुपनेछ । 

६. न्यूनतम शेयर िररद गनुयपने: (१) प्रत्येक घरधरुीले साझेदारी शेयर िररद गदाय 
न्यूनतम दश वकत्ता देिी पचास वकत्ता रु.१ हिार देिी रु. ५ हिारको शेयर 
हनुपुनेछ । रु.१ हिार भन्दा कमको शेयर िररद गरेको शेयर सदस्यलाई यो 
सवुिधा ददन गाउँपाधलका कायायलय बाध्य हनुेछैन । 

   (२)उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको भएतापधन एक घर एक शेयर 
साझेदारी अनदुान वितरणमा िनयदु्ध र िनआन्दोलनमा घाइते र शवहद पररिार 
र अधत विपन्न पररिारहरुलाई सम्बजन्धत िडाको धसफाररस र गाउँ 



काययपाधलकाको धनणययानसुार ५० वकत्ता रु. ५ हिार सम्मको साझेदारी शेयर 
वितरण गनय सवकनेछ । 

   (३) उपदफा (२) बमोजिम शेयर वितरण गदाय कम्तीमा २० प्रधतशत रकम 
सम्बजन्धत शेयर सदस्यले साझेदारी गनुयपनेछ। 

७. एक घर-एक शेयर साझेदारी अनदुान भिुानी प्रवक्रया:  
)१  (गाउँपाधलकामा सूचीकृत भई छनौट भएको बचत तथा ऋण सहकारी संस्था 

र गाउँपाधलका धबचमा सम्झौता गने । 

)२ (पवहलो पक्ष गाउँपाधलका र दोस्रो पक्ष बचत तथा ऋण सहकारी संस्था धबच 
सम्झौता भए अनसुार एक घर - एक शेयर साझेदारी अनदुान दोस्रो पक्षलाई 

प्रधतशत४० भिुानी गदाय पवहलो चरणमा ,  दोस्रो चरणमा ३० प्रधतशत र 
तेस्रो चरणमा ३० प्रधतशत घरधरुीलाई गररनेछ । 

)३ (दोस्रो पक्ष बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले एक घर एक शेयर साझेदारी 
सदस्यको लाधग रु  .हिार सम्म वितरण गदाय इच्छुक ५ हिार देिी  १
शेयर सदस्यले देहाय बमोजिमको कागिात पेश गनुय पनेछ । 

(क) आफूँले प्राप्त गरेको शेयर प्रमाण पत्रको प्रधतधलपी । 

(ि) स्थायी िसोिास प्रमाजणत गररएको सम्िजन्धत िडाको धसफारीस पत्र । 

(ग) गाउँपाधलकाको साझेदारी शेयर अनदुान िम्मा गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको 
धनिेदन ।  

(ङ) नेपाली नागररकताको प्रमाण पत्रको प्रधतधलपी । 

 )४ (दोस्रो पक्ष बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले पवहलो पक्ष गाउँपाधलकामा एक 
घर एक शेयर साझेदारी अनदुान शेयरको लाधग रु .५हिार देिी  १ हिार 

सम्म र शहीद पररिार तथा घाइते र विपन्न पररिारहरुको हकमा रु  .हिार  ५
सम्म वितरण गरेको सिै कागिात एकमसु्ठ फाइधलङ्ग गरी गाउँपाधलकामा पेश 
गनुय पनेछ । 



)५ (दोस्रो पक्ष बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले पवहलो पक्ष गाउँपाधलका सरकाले  
एक घर एक शेयर साझेदारी अनदुान शेेयर वितरणले िनताको आय -आियनमा 
बवृद्ध गरेको प्रगधत प्रधतिेदन र महालेिा पररक्षकले मागेको िेला िधत िेरपधन 
लेिा पररक्षण गदाय आिश्यक पने कागिात पेश गरी अधनिायय सहयोग गनुय 
पनेछ । 

८. रकम जझक्न नपाइनिेः शेयर सदस्यको नाममा यसरी िम्मा भएको रकम उसको र 
गाउँपाधलकाले िम्मा गरी ददएको रकम गरी िम्मा रु.२ हिार देिी रु. १० 
हिार सम्मको शेयर रकम यस कायायलयको धसफाररस विना जझक्न पाउने छैन 
। 

९. कारबाही हनुिेः कायायलयको धसफारीस विना िम्मा गरेको शेयर रकम जझकेमा त्यस्तो 
शेयर सदस्यलाई कायायलयले आिश्यक कारबाही गनय सक्नेछ । 

१०. रकम थप गनय सक्निेः शेयर सदस्यहरु मध्ये कायायलयले राम्रो कायय गने शेयर 
सदस्यलाई थप सेिा सवुिधाको व्यिस्थाका साथै शेयर िररदको लागी थप रकम 
पधन प्रदान गनय सक्नछे । 

११. बचत तथा ऋण सहकारी संस्था हनुपुनेिः शेयर िररद कतायले गाउँपाधलकामा 
सूचीकृत भएको बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा िररद गरेको हनुपुनेछ। 
अन्य संस्थामा िररद गरेको शेयर कतायलाई कायायलयले रकम िम्मा गरर ददन 
िाध्य हनुेछैन । 

१२. संशोधन गनय सक्निेः यो काययविधधका दफा उपदफाहरुलाई संशोधन िा थपघट 
गने अधधकार सानीभेरी गाउँ काययपाधलकालाई मात्र हनुेछ । 

१३. बाजझएमािः यो काययविधधमा उल्लेि भएका प्रािधान र प्रवक्रयाहरू स्थानीय सरकार 
सञ्चालन ऐन २०७४ संग  बाजझएमा बाजझएको हदसम्म अमान्य हनुेछ। 

१६. बचाउिः यो काययविधध िारी हनुभुन्दा पवहले भए गरेका एक घर- एक शेयर 
साझेदारी  अनदुान तथा सहयोगहरू यसै काययविधध बमोजिम भए गरेको माधननेछन।्   

 



 

 

 

आज्ञाले, 

नाम:भूपाल स िं सिष्ट 

प्रमुख प्रशा कीय असिकृत 


