कोशेल घर संचालन नद शका, २०७७
१.

तावना –

साना साना पँज
ु ीवाट संचा लत लघु घरे लु तथा साना उ%यमी (यवसायीह*को उ+थानको ला,ग
तथा लघु घरे लु तथा साना उ%यमीह*को वजार करण सहिजकरणको ला,ग सं थागत*पमा
वध1ना+मक सेवाह* उपल(ध गराउन बेलका नगरपा लकाले नगर

भ4 रहे का उ%योगह*वाट

उ+पा5दत माल सामानह*को 6ब78 9वतरण वढाउने राि;<य तथा अ>तराि;<य वजारमा समेत
पँहुच वनाउन आव यक (यव था गन उदे @यले उपयA
ु त

थानमा सरकार र नीिज Bे4का छाता

संसेथाह* समेतको सहकाय1 र सहकार को धारणा अन*
ु प कोशेल घर
लDय

थापना र संचालन गन

लएको छ । +यसै अन*
ु प यस नगरमा प न कोशेल घर -सौगात गह
ृ _

थापना तथा

संचालन गन आव यकता भएकोले कोशेल घर संचालन नद शका, २०७७ जार गJरएको छ ।

प र छे द – १
सं
१. सं

त नाम र

त नाम र

ार भ

ार भ –

१.१ यो नद शकाको नाम

"कोशेल

घर संचालन नद!शका,, २०७७" रहे नेछ ।

१.२ यो नद शका बेलका नगर काय1पा लकाले ि वकृती गरे को म त दे Kख लागु हुनेछ ।
२. प रभाषा – 9वषय र सNगले अकO अथ1 नलागेमा
२.१

"कोशेल

घर" भ>नाले लघु घरे लु तथा साना उ%यमीह*ले उ+पादन गरे का व तुह* र

+य ता

उ%यमीह*लाई आव यक पन कQचा पदाथ1 र मे सन औजार सरल र सल
ु भ

मS
ु यमा उपल(ध हुने तो7कएको थानलाई जनाउनेछ ।
२.२ "कोष" भ>नाले कोशेल घर संचालन गन1 जTमा भएको दफा ३ बमोिजमको रकमलाई
जनाउनेछ ।
२.३

"उ'यमी"

भ>नाले लघु घरे लु तथा साना 7क समका उ%यमह* संचालन गन (यिAतलाई

जनाउनेछ ।
२.४

"मे!सन

औजार" भ>नाले लघु घरे लु तथा साना उ%यमीह*लाई आव यक पन य>4

उपकरणह*लाई जनाउनेछ ।
२.५

"क

चा पदाथ-" भ>नाले लघु घरे लु तथा साना उ%यमीह*लाई उ+पादनको ला,ग

आव@यक पन भौ तक सामाYीह*लाई जनाउनेछ ।
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२.६

"नगर

उ'योग

वध-न सम1वय स!म त" भ>नाले घरे लु तथा साना उ%योगह*को

9वकास 9व तार र

वध1न गन1 ग5ठत नगर

तर य स म तलाई जनाउनेछ ।

प र छे द – २
कोशेल घर संचालनको उदे 2य
३. कोशेल घर संचालनको उदे 2य –
३.१ नगर भ4 छJरएर रहे का सानासाना पँुजीवाट संचालन गJरएका लघु घरे लु तथा साना
उ%यमीह*का 9व9वध उ+पादनह* कोशेल घरको मा\यमवाट उपभोAता माझ 9व78
9वतरण गन वातावरण ^ज
ृ ना गन ।
३.२ लघु घरे लु तथा साना उ%यमीह*लाई आव यक पन कोरामाल कQचा पदाथ1ह* मे सन
उपकरणह* सहज र सल
ु भ तJरकाले उपल(ध गराउन सहिजकरणको भु मका नवा1ह गन।
३.३

थानीय सीप ^ोत र साधनह*को आधारमा उ+पादन भएका व तुह*को 6ब78को
मा\यमवाट परTपरागत उ+पादनह*को

वध1न भै थप रोजगार र आय आज1नमा टे वा

पु–याउने ।
३.४

थानीय उ+पादनह*को सहज खJरद 6ब78को वातावरण वनाउने ।

३.५ कोशेल घर संचालनवाट बेलका नगरको औ%यो,गक जागरणको वातावरण ^ज
ृ ना गन1
सहयोग पु_ने ।
४. ल

त तथा लाभाि1वत वग- –

४.१ स–साना पँज
ु ीवाट संचा लत लघु घरे लु तथा साना उ%यमीह* ।
४.२ लघु घरे लु तथा साना उ+पादनका उपभोAता (यापार तथा (यवसायीह* ।
४.३ मे सन उपकरणका (यापार तथा (यवसायीह* ।
४.४ आय आज1न काय1मा सJरक सरकार तथा गैर सरकार
४.५

नकायह* ।

वदे शी तथा 9वदे शी पय1टकह* ।

प र छे द – ३
कोशेल घर कोष 6थापना र संचालन
५. कोषको 6थापना तथा संचालन –
५.१ कोशेल घर संचालन गन1 एक कोशेल घर कोष

थापना हुनेछ । उAत कोषको संचालन

नगरपा लकाले गनछ । कोशेल घर सहकार मा ह ता>तरण भएप छ कोषको संचालन प न
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सहकार वाटै हुनेछ ।
५.२ उAत कोषमा तप सल बमोिजमको रकम तथा व तुगत सहयोग रहनेछ ।
क. बेलका नगरपा लकाले कोशेल घर संचालनका ला,ग वा9ष1क काय18ममा तो7कएको
रकम ।
ख. नगरपा लकाले कोशेल घर संचालनको ला,ग JरभिSभङ फaडको *पमा

दान गरे को

रकम ।
ग. नगर उ%योग वाKणcय संघ नगर घरे लु तथा साना उ%योग महासंघ लघु उ%यमी
समह
ु संघ र अ>य 9व भ>न गैर–सरकार सं थाह*वाट

ाdत रकम तथा व तुगत

सामानह* ।
घ. लघु उ%यम 9वकास काय18मवाट

ाdत रकम ।

ङ. उ%यमी तथा (यवसायीह*ले शेयरको *पमा लगानी गरे को रकम र सहयोग सामाYी ।
च. अ>तराि;<य सं थाह*वाट

६. कोषको

योग –

कोषको

ाdत सहयोगह* ।

योग दे हाय बमोिजमको काय1मा गJरनेछ ।

६.१ उ%यमीह*ले उ+पादन गरे का ढाका कपडाह* तथा ह तकलाका सामाYीह* खJरद गन1 ।
६.२ कृषकह*ले उ+पादन गरे का

सो,धत कृ9ष उपजह* खJरद गन1 ।

६.३ लघु घरे लु तथा साना उ%यमीह*ले उ+पादन गरे का व तुह*को (यव थापन गन1 ।
६.४ उ%यमीह*लाई आव यक पन मे सन उपकरण कQचा पदाथ1ह* खJरद गन1 ।
६.५ कोशेल घर संचालन गन (यिAतको पाJर^ मक, घरभाडा, 9वजल
ु , पानी महशुल,
आयकर

आद भA
ु तानी गन1 ।

६.६ कोशेल घर संचालनको ला,ग आव@यक पन फ न1चर आद सामाYी (यव थापन गन1 ।
६.७ स म तले नण1य गरे का अ>य काय18ममा खच1 गन1 ।

७. कोषको स9चवालय –
यस कोषको स,चवालय बेलका नगरपा लकाको उ%योग 9वकास शाखामा रहने छ ।
कोशेल घरको सTपुण1 5हसाव 7कताव उ%योग 9वकास शाखाले राeेछ । कोशेल घर
सहकार मा ह ता>तरण भएप छ कोषको सTपक1 काया1लय प न सहकार सं थामानै रहनेछ।

८. लेखाप र ण –
आ,थ1क वष1 समाdत भएको २ म5हना भ4 नगरपा लकाले तोकेको लेखा पJरBकवाट लेखा
पJरBण गराई नगरपा लकामा

तवेदन पेश गनु1 पनछ ।
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प र छे द – ४
कोशेल घर संचालक स!म त गठन
९. नगर6तर य कोशेल घर संचालक स!म तको गठन –
९.१ कोशेल घर संचालन तथा (यव थापन गन1 तप सल बमोिजमको कोशेल घर संचालक
स म तको गठन हुनेछ ।
तप सल
अ\यB –

नगर

मख
ु

सद य –

उप –

मख
ु

सद य –

मख
ु

शासकgय अ,धकृत

सद य –

अ\यBले तोकेको वडा\यB

सद य –

अ\यBले तोकेको १ जना काय1पा लका सद य
म5हला द लत जनजातीवाट

सद य –
सद य –

थानीय बhकका

मख
ु

कृषी तथा पशप
ु ंBी शाखावाट

सद य – नगर

तर य लघु उ%यमी समह
ु संघको

त न,ध

सद य – नगर

तर य घरे लु तथा साना उ%योग महासंघका

सद य – नगर

तर य उ%योग वाKणcय संघको

त न,ध

सद य –

उ%यमी म\येवाट अ\यBले तोकेको १ जना

सद य –

सTवि>धत Bे4को 9वi १ जना

सद य स,चव

– उ%योग 9वकास शाखा

त न,ध

मख
ु

वजेटको पJर,ध भ4 र5ह आव यकता अनुसार 9वi पदा,धकार र अ>य कम1चार ह*लाई
बैठकमा आम>4ण गन1 स7कनेछ ।
१०. नगर6तर य कोशेल घर संचालक स!म तको बैठक

कृया

१०.१ स म तको बैठक अ\यBले तोकेको म त समय र

–
थानमा आव यकता अनस
ु ार

ब नेछ।
१०.२ स म तको बैठकमा छलफल हुने 9वषय तथा काय18म स5हतको सच
ु ना सद य
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स,चवले लKखत वा मौKखक*पमा सवै सद यलाई 5दनु पनछ ।
१०.३ स म तको बैठकमा बैठकमा स म तमा बहुमत सद य उपि थत भएमा गणपुरक संjया
पुगेको मा ननेछ ।
१०.४ स म तको बैठकको अ\यBता स म तको अ\यBले र नजको अनप
ु ि थ तमा उपा\यBले
गनछ ।
१०.५ स म तको बैठकको नण1य बैठकमा उपि थत सद यको बहुमत%वारा गJरनेछ ।
१०.६ स म तको बैठकको नण1य नण1य पिु तकामा लेKख सद य स,चवले

माKणत गनु1

पनछ ।
१०.७ स म तको बैठक सTवि>ध अ>य काय19व,ध स म त आफैले नधा1रणगरे बमोिजम हुनेछ।

११. कोशेल घर संचालक स!म तको काम कत-Bय तथा अ9धकार
११.१ कोशेल घर संचालक स म तको काम कत1(य अ,धकार दे हाय बमोिजम हुनेछ ।
क. कोशेल घरको वा9ष1क काय1योजना वनाई नगरकाय1पा लका माफ1त ि वकृत गराउने ।
ख. 9व भ>न काया1लय तथा संघ सं थावाट

ाdत नगद तथा व तुगत सहयोग ि वकार

गन ।
ग. स म तमा

ाdत रकमको आधारमा उ%यमीह*को उ+पा5दत सामानह* खJरद गन

(यव था मलाउने ।
घ. उ%यमीह*लाई कोशेल घरमा सामान खJरद 6ब78 गन1 उ+ ेर त गन ।

!!= pBf]u k|j4{g ;dGjo

;ldltsf] sfd, st{Jo tyf clwsf/ M;ldltsf] sfd, st{Jo /

clwsf/

b]xfojdf]lhd x'g]5 .
s_ sf]z]nL 3/sf] jflif{s sfo{ of]hgf jgfO{ gu/sfo{kflnsf dfkm{t l:js[t u/fpg] .
v_ljleGg sfof{no tyf ;+w ;+:yfjf6 k|fKt gub tyf j:t'ut ;xof]u l:jsf/ ug]{ .
u_;ldltdf k|fKt /sdsf] cfwf/df pBdLx?sf] pTkfbLt ;fdfgx? vl/bug]{ Joj:yf ldnfpg]
3_pBdLx?nfO{ sf];]nL 3/df ;fdfg vl/b ljs|L ug{ pTk|]/Lt ug]{ .
ª _pBdLx?nfO{ cfjZos kg]{ d]l;g cf}hf/ / sRrf kbfy{x? vl/b ljs|Ls]f of]hgf jgfO{
sfof{Gjog ug]{ .
r_sf];]nL 3/ ;+rfng ug]{ :yfgsf] plrt k|j4{g , /]vb]v / lgoGq0f ug]{ .
5_ ;do ;dodf sf]ifsf] vftfkftf,Joj:yfkg jf/] cjnf]sg u/L /fo ;Nnfxf / ;'dmfj k|bfg
ug]{ .

h_

sf];]nlL 3/sf] sf]ifdf /sdsf] Joj:yfkg ug{ ;DjGwLt lgsfox?;+u ;dGjo u/L sf]if
jढfpg] sfo{df ls|ofl;n /xg] ।
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dm=_sf];]nlL 3/jf6 ;fdfg ljs|L ljtj/0f ubf{ kfg ljnsf] cfjZos x'g] x'bf cfGtl/s /fh:j
sfof{nojf6 kfg g+ lng] sfo{sf] nfuL kxn ug]{ .
`=_sf];]nL 3/ ;+rfngsf] pb]Zo k|fKtLsf] nfuL cGo cfjZos sfo{ ug]{ u/fpg] .
kl/R5]b %
ljljw
Joj:yf
Joj:y M pQm sfo{s|dsf] nflu ;s];Dd gu/kflnsfjf6

!@=
!@=sf]z]nL घ/ ;+rfng ug]{ sd{rf/L
sd{rf/L Joj:yfkg ug'{kg]{ छ . gu/kflnsfjfट t'?Gt sd{rf/L Joj:yf x'g g;Sg] cj:yfdf
sf]z]nL 3/df ;fdfg vl/b ljs|L ug{ / To;sf] lx;fj lstfj /fVg j9Ldf @ jif{sf] nfuL
! hgf S.l.C kf; u/]sf] JolQm lgo'Qm u/L sfddf nufpg ;lsg] 5 .pQm sd{rf/Lsf]
kfl/>ldssf] Joj:yf gu/ pBf]u k|j4{g ;ldltn] lg0f{o u/]jdf]lhd x'g]5 .sd{rf/L
Joj:yfkg klg ;f]xL ;ldltn] ug]{छ .

!#=sf]ठf / ;dfgsf] Joj:yf Msf]z]nL3/ ;+rfngsf] nflu gu/kflnsfn] ef8fdf nufpg] Pp6f
sf]7f-;ट/_ efडfdf Joj:yfkg u/L lbg' kg]{ छ . pQm sf]ठfdf zf] s]z / /ofsx?sf] vl/b
u/L pBdL4f/f pTkflbt ;fdfgx? ,pBdLnfO{ cfjZos kg]{ sRrf kbfy{ / d]l;g cf}hf/x?
/fVg] k|jGw ldnfpg] .pTkflbt ;fdfgx?, sRrf kbfy{ / d]l;g cf}hf/x? cfjZoStf cg';f/
gu/ pBf]u k|j4{g ;ldltn] lg0f{ofg;f/ yk ug'{ kg]{5 .
!=ljs|
ljs|L d'No lgwf{/0f MpBdLx?n] pTkfbg u/]sf] ;fdfg ,sRrf kbfy{ / d]l;g cf}hf/x? vl/b
u/L Joj:yfkg eO{;s]kl% ;do kl/l:ylt / cj;/sf] vf]hL u/L gu/ pBf]u k|jw{g
;ldltn]lg0f{o u/]cg';f/ nfut d'Nodfj9Ldf !) k|ltzt ;Dd gfkmf hf]8L ljs|L
ljtj/0f ug{ ;Sg]5 .pQm gfkmjf6 sd{rf/Lsf] kfl/>lds, sf]7f ef8f, ljh'nL jlQsf] vr{
Joj:yfkg ug'{ kb{{% .

!%=sf]
sf]z]nL 3/nfO{ ;xsf/Lsf] cjwf/0fdf n}
n}hfg] M sf]z]nL 3/ lbuf] ?kdf ;+rfng ug{sf] nflu
;xsf/Lsf] cjwf/0ff cg';f/ pBdLx?sf] ;xsf/L ;+:yf :yfkgf ePkl5 sf];]nL 3/
;+rfngsf] nflu x:tfGt/)f Joj:yf ldnfpg' kb{% . x:tfGTf/)f kZrft sf]z]nL £f/sf]
;Dk")f{ sf/f]jf/ pBdLx? s} ;xsf/L ;+:yfn] ug]{ 5 . ;Dk"0f ;DktL / bfloTj ;f]lx ;xsf/L

;+:yfsf] x'g]5 . gu/kflnsf / cGo ;fdm]bf/ ;+:yfx?n] l/elNeª km08sf] ?kdf nufgL u/]sf]
/sd pQm ;xsf/Ln] z]o/sf] ?kdf u|x0f u/L z]o/ ljtj/0f ug'{ kg]{5 .
!^_sfo{
sfo{ ;+rfng lgb]{lzsf ;+zf]wg M ;ldltsf] ;~rfng lgb]{lzsf ;+zf]wg ug{ cfjZos ePdf
sfo{ ;ldltn] tof/ ul/ k|d'v ;dIf k]z ug'{kg]{% = .

!&= sfo{ ;+rfng lgb]{lzsf l:js[lt M k|:tfljt ;+zf]wg k|:tfj pko'Qm nfu]df k|d'vn]
sfo{kflnsfdf k]zu/L sfo{kflnsfn] :jLs[t lbPkl5 dfq ;~rfng lgb]{lzsf ;+zf]wg eO{
sfof{Gjog x'g]5 .=
!* c:ki6tf jf/] lg0f{o M s'g} ljifodf c:ki6tf eP, ljjfb eO{ lg?k0f x'g g;s] ;f] ljifodf
gu/ sfo{kflnsfn] u/]sf] lg0f{o clGtd x'g]5 =
!(==jfwf
jfwf c8sfp km'sfpg
fpg ;Sg]
;Sg M o; sfo{ljlwdf n]lvPsf] s'g} Joj:yf sfof{Gjog ug]{
;DjGwdf s'g]} l4ljwf jf jfwf c8\rg k/]df gu/sfo{kflnsfn] cfjZos lg0f{o u/L To:tf]
jfwf km'sfpg ;Sg]5 =
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@)sfo{
sfo{ljlwdf gn]lvPsf s'/fx? sfo{kflnsfn] ug]{ M o; sfo{ljlwdfdf n]lvPsf s'/fx? o;}
jdf]lhd / gn]lvPsf s'/fx? gu/ sfo{kflnsfsf] lg0f{ocg';f/ x'g]5 =
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