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मेगा ड्रिम बहुउदे्दश्यीय सहकारी संस्था ड्रिड्रमटेड 

ऋण पररचािन नीड्रि २०७५ 

१. प्रस्िावना 

मेगा क्षिम बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था क्षलक्षमटेडका बितकताा एवं शेयरिनी सदस्यहरुल ेसंस्थाबाट सहुक्षलयत ब्याजदरमा 

सरल तररकाले ऋण प्राप्त गरी आय आजानमा लगाई आक्षथाक तथा सामाक्षजक गक्षतक्षवक्षिको माध्यमबाट समदृ्ध बनुन् र 

संस्थाले ऋण लगानीबाट सहजसँग ऋण असलु गरी प्राप्त शलु्क तथा ब्याजबाट संस्था र सदस्यको दीगो भक्षवष्य र सबैको 

क्षहत कायम गरी समदृ्ध संस्था बनाउने भधने लक्ष्य तथा उद्देश्यका साथ यो ऋण पररिालन नीक्षत २०७५ जारी गररएको छ । 

पररच्छेद १ 

संड्रिप्त नाम, प्रारम्भ, पररभाषा िथा उदेश्य 

१.१  संड्रिप्त नाम र प्रारम्भ 

१.१.१  यस नीक्षतको नाम मेगा क्षिम बहुउद्देश्यीय सहकारी क्षल. को ऋण पररिालन नीक्षत २०७५ रहनेछ । 

१.१.२ यो ‘’ऋण पररिालन नीक्षत २०७५’’ संिालक सक्षमक्षतबाट क्षनणाय गररएको क्षमक्षत देक्षख संस्थाको हरेक ऋण 

लगानी प्रक्षिया एवं सम्पणूा सदस्य हरुमा लाग ुहुनेछ र आगामी सािारणसभाबाट अनुमोदन गराईनेछ । 

१.२  पररभाषा  :  

ड्रबषय वा प्रसंगिे अको अथष निागेमा यस ऋण पररचािन नीड्रि २०७५ मा  

१.२.१ ‘’संस्था’’ भधनाले मेगा क्षिम बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था क्षल.लाई सम्झनुपछा । 

१.२.२ ‘’क्षवक्षनयम’’ भधनाले मेगा क्षिम बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था क्षल. को क्षवक्षनयम (संसोिन सक्षहत ) लाई जनाउनेछ । 

१.२.३ “ऋण पररिालन नीक्षत” भधनाले ऋण पररिालन नीक्षत २०७५ र ऋण नीक्षतका अधय संसोिनहरु समेतलाई जनाउन े

छ । 

१.२.४  “गे्रस समय” भधनाले संस्था बाट क्षलएको ऋणको क्षकस्ताको भकु्तानी सरुु गनुा पवूा संस्थाले प्रदान गरेको सावाँ 

क्षकस्ता क्षतना नपने छुट क्षदएको समयलाई जनाउने छ । 

१.२.५ “रीबेट” भधनाले ऋणको ब्याज वा ब्याज दरमा  प्रदान गररने छुटलाई जनाउनेछ । 

१.२.६ “ब्यबस्थापन प्रमखु, ब्यबस्थापक, प्रमखु कायाकारी अक्षिकृत” भधनाले संस्थाको ब्यबस्थापनको प्रमखुलाई 

जनाउनेछ । 

१.२.७ “ऋण क्षवभाग प्रमखु” भधनाले संस्थाको ऋण क्षवभाग प्रमुखलाई जनाउनेछ । 

१.२.८ “सक्षमक्षत” भधनाले संिालक सक्षमक्षतलाई जनाउनेछ । 

१.२.९ “ऋण उपसक्षमक्षत” भधनाले संस्थाको क्षवक्षनयम बमोक्षजम संिालक सक्षमक्षतबाट गठन गररएको ऋण उपसक्षमक्षतलाई 

जनाउनेछ । 

१.२.१० “ ऋण ब्यबस्थापन उपसक्षमक्षत” भधनाले संिालक सक्षमक्षतबाट क्षनक्षित क्षसमा सम्मको लाक्षग ऋण स्वीकृक्षतको 

लाक्षग गठन गररएको कमािारीहरु संलग्न भएको उपसक्षमक्षतलाई जनाउनेछ । 

१.२.११  “क्षितो” भधनाले ऋण लगानी गदाा सिुरण वापत क्षलइने िल/अिल सम्पक्षिलाई जनाउनेछ । 

१.२.१२ “बित क्षितो ऋण " भधनाले सदस्यहरुको संस्थामा रहकेो अवक्षि तोक्षकएको बहुउद्धेश्यीय िकु्ता नभइधजेल क्षफताा 

नगररने बित क्षितो राखेर गररने ऋण लगानीलाई जनाउनेछ । 

१.२.१३  “अिल सम्पक्षि” भधनाले घर तथा जग्गा लाई जनाउनेछ । 

१.२.१४ “५ सी” भधनाले ऋण क्षवशे्लषणका लाक्षग प्रयोग गररने स्कोररंग (मापन अंक) औजार लाई जनाउनेछ । 

१.२.१५ “ब्यबस्थापन समहू” भधनाले ब्यबस्थापनको प्रमखु, ऋण क्षवभाग, क्षवि तथा प्रशासन क्षवभाग, बित क्षवभाग एव ं

अधय क्षवभाग भए सो क्षवभाग सक्षहतको प्रमखुहरुको समहू लाई जनाउनेछ । 
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१.२.१६ “ऋणी” भधनाले संस्थासंग सम्झौतापत्र, शतानामा तमशुक गरी वा संस्थाका शताहरु माधन तयार भई ऋण क्षलएको 

सदस्य बुझ्नु पदाछ ।   

१.२.१७ "जमानी" भधनाले ऋणीले ऋण नक्षतरे वा क्षतना नखोजे आफु जमानी बसेको ऋणको सम्पणूा साँवा ब्याज 

सक्षहतको रकम सहज असलुी गररक्षदने/गराउने वा तोक्षकएको अबक्षिक्षभत्र िकु्ता गने/गराउने वा सो ऋणको क्षजम्मा 

क्षलने व्यक्षक्त अथवा सदस्य बुझ्नु पदाछ । 

१.२.१८ "सािी" भधनाले ऋण लगानी गदाा भएको प्रक्षिया, अवस्था वा ऋणी र ऋणको बारेमा सम्पणूा जानकारी क्षदने 

व्यक्षक्त सम्झनु पदाछ  । 

१.२.१९ “भाखा नाघेको ऋण” भधनाले तमसकु बमोक्षजम ऋण क्षतने अबक्षि सक्षकएको वा तोक्षकएको क्षकस्ता तथा ब्याज 

प्राप्त नभएको ऋणलाई जनाउनेछ । 

१.२.२० “एकाघरपररवार”भधनाले एकै घरमा बसी यौटै भाधसा प्रयोग गने वा मानो नछुट्टीएको पररवारका सदस्यहरुलाई 

जनाउनेछ । 

१.२.२१ “बित जमानी” भधनाले सदस्यहरुको संस्थामा रहकेो क्षनयक्षमत बित तथा अबक्षि तोक्षकएको बित क्षितो राखेर 

ऋण िकु्ता नभइधजेल क्षफताा नगररने बित रकमको जमानीलाई जनाउनेछ । 

१.२.२२ “व्यक्षक्तगत जमानी” भधनाले ऋणी सदस्यको जमानी बस्न तयार भएको सामाक्षजक रुपमा प्रक्षतक्षित वा संस्थाले 

पत्याएको व्यक्षक्त भधने बुझ्नु पदाछ ।  

१.२.२३ “िनजमानी” भधनाले ऋणी सदस्यको जमानी बस्न तयार भएको संस्थामा वा अधय कुनै ठाउँमा रहकेो आफ्नो 

बित लगायत िल अिल सम्पक्षत दखेाई लेखी क्षदने व्यक्षक्त सम्झनु पदाछ ।  

१.२.२४  “सामकु्षहक जमानी” भधनाले दईु वा दईु भधदा बढी व्यक्षक्त ऋणी सदस्यको जमानी बस्न तयार भएको समहुलाई 

सम्झनुपदाछ । 

१.३  उदेश्य: 

यस  नीड्रि िजुषमा गनुषको उदेश्य देहाय बमोड्रजम रहनेछ । 

१.३.१ संस्थाको ऋण लगानी, असलुी तथा ऋण ब्यबस्थापन सम्बक्षधि सम्पणूा कायालाई प्रभाबकारी रुपमा ब्यबस्थापन 

गने । 

१.३.२   संस्थामा भएको पुंजी तथा बित रकम जोक्षखम कम (सरुक्षित) हुने गरी सदस्यहरुलाई ऋण उपलब्ि गराउन े । 

१.३.३  संस्था लाई क्षविीय रुपमा सिम तथा स्वस्थ राख्ने । 

 

पररच्छेद २ 

ऋण सम्बड्रधि व्यवस्था  

द्रष्टब्य: संस्थाले सदस्यहरुलाई प्रदान गने ऋण सदस्यहरुको अक्षिकारको रुपमा नभई सकु्षविाको रुपमा क्षलइनेछ । 

२.१  ऋण ड्रिने सदस्यको योग्यिा 

२.१.१  सहकारी ऐन/कानुन, नीक्षत, सहकारी मापदण्ड, संस्थाको क्षवक्षनयम तथा ऋणसंग सम्बक्षधित नीक्षतहरु र अधय सम्बक्षधित 

ऐन, क्षनयमहरु तथा समय समयमा हुने पररमाजान समेतलाई पररपालना गना तत्पर हुनुपने । 

२.१.२  शेयर सदस्यता क्षलएको कक्षम्तमा ३ मक्षहना परुा भएको हुनुपने । आपतकालीन अबस्थामा परुानो शेयरिनीको क्षसफाररस 

क्षलई जमानी क्षदएमा यस क्षनयमले बाध्य हुनेछैन । 

२.१.३  संस्थाको धयनूतम  ५१  क्षकिा शेयर खररद गरेको हुनुपने । तर िीतो बेगरको कजाामा सकेसम्म संस्थामा रहकेो बित र 

खररद गरेको शेयरको १० गणुासम्म मात्र आबेदन क्षदन सक्षकनेछ । 

२.१.४  सदस्यको ऋण क्षनवेदन स्वीकृक्षत पवूा क्षनज र क्षनजको एकाघरका पररवारको संस्थाको ऋण कारोबार क्षववरण र व्यवहार 

लगायतका ऋण इक्षतहास क्षवशे्लषण गदाा क्षविीय अनुशासनमा रहकेो हुनुपने र संस्थाको आधतररक कालो सुक्षिमा परेको १ 

बषा अवक्षि काटेको हुनुपने । 
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२.१.५  अवक्षिमा क्षनिेप क्षितो ऋण र आपतकालीन ऋण बाहके ऋण मागकताासंग संस्थाको अधय कुनै संस्थाको कालो सिुीबाट 

हटेको ऋण उठ्न बाक्षक नरहकेो हुनुपने र ऋण माग गदााको बखतमा ब्याज बाकी नरहकेो हुनुपने । 

२.१.६   ६५ बषा उमेर ननाघेको हुनुपने तर यो व्यवस्था बित क्षितो ऋण र आपतकालीन ऋणमा लाग ुहुने छैन । 

२.१.७   क्षनयक्षमत रुपमा बित गरेको हुनुपने । बित खातामा तोक्षकएको रकम मौज्दात रहकेो हुनुपने । 

२.१.८  नैक्षतकवान, अनुशाक्षसत र संस्थागत ब्यबहारमा सौहादापणूा सम्बधि भएको हुनुपने । 

२.१.९ सहकारी ऐन २०७४ को दफा ८० बमोक्षजम कालो सुक्षिमा नपरेको तथा अधय क्षविीय संघ/संस्थामा ऋण कारोबार गरी 

कालो सुक्षिमा नपरेको हुनुपने । 

२.१.१० ऋण माग गने समय मा कुनै फौजदारी तथा अधय कानुनी अक्षभयोग नलागेको हुनुपने । 

२.१.११  समय समयमा हुने संस्थाको नीक्षत क्षनयमको पररवतान तथा संशोिनलाई माधन तयार भएको । 

२.१.१२ सदस्यको ५ सी मुल्यांकन गदाा धयनुतम  ७० अंक प्राप्त गरेको । 

२.१.१३ स्वास््य अवस्था राम्रो भएको तथा मानक्षसक सधतुलन क्षठक भएको । 

२.१.१४ दामासाहीमा नपरेको । 

२.२  ऋणको प्रकार (Types of Loan): 

२.२.१ पररयोजनाका आिारमा ३ ड्रकड्रसममा बड्रगषकरण गररनेछ  

 पररयोजनाका आिारमा संस्थाले प्रत्येक ऋणको दहेाय बमोक्षजम लगानी सीमा तथा अबक्षि तोक्नेछ । 

१. साना पररयोजना:  यस क्षकक्षसमको पररयोजनामा बढीमा रु ५ लाखसम्म कजाा लगानी गना सक्षकने छ । यसको 

अक्षिकतम अबक्षि १ बषाको हुनेछ ।    

२. मझौिा पररयोजना: : मझौला पररयोजना अधतगात अक्षिकतम रु.५ दके्षख १० लाख सम्म प्रदान गना सक्षकनेछ र 

यसको अक्षिकतम अवक्षि २ बषाको रहनेछ । 

३. ठुिा पररयोजना:  ठुला पररयोजना अधतगात रु.१० लाख भधदा बढी रकम प्रदान गना सक्षकनेछ । यसको भकु्तानी 

अवक्षि अक्षिकतम अवक्षि ५ बषाको रहनेछ । 

 २.२.२ संस्थाबाट सदस्यहरुलाई लगानी गररने ऋणलाई सरुिण र ऋणको प्रयोगको आिारमा क्षनम्नानुसार वगीकरण गररनेछ: 

अ)  सुरिणको आिारमा ऋणका ड्रिषषकहरु:   

क) क्षितो ऋण ( Collateral Loan)      ख) जमानी ऋण ( Witness Loan) 

आ)  प्रयोगका आिारमा ऋणका ड्रिषषकहरु: 

क) कृक्षष तथा पशपुालन ऋण ( Agricultural Loan) 

ख) ब्यापाररक/ ब्यबसाक्षयक ऋण  (Business Loan) 

ग) औिोक्षगक ऋण (Factory Loan) 

घ) सेवा ब्यबसाय ऋण ( Service Business Loan) 

ङ) वैदके्षशक रोजगार ऋण ( Foreign Employee Loan) 

ि) हायर पिेज ऋण ( Hire Purchase Loan) 

छ) व्यक्षक्तगत ऋण ( Personal Loan ) 

ज) आकक्षस्मक तथा खर खाँिो ऋण ( Emergency Loan ) 

झ) शैक्षिक ऋण (Educational Loan) 

ञ) आवास तथा जग्गा खररद ऋण ( Home & Land Loan) 

ट) कमािारी सकु्षबिा ऋण ( Staff Facility Loan) 

ठ) सकु्षविा ऋण ( Facility Loan)  

ड) लघ ुउद्यम / क्षवि ऋण (Micro Finance Loan) 

ढ) क्षबक्षबि ऋण ( Miscellaneous Loan)  

संस्थाले आबश्यकता हरेी उल्लेक्षखत ऋण क्षशषाकहरुमा थप घट गना सक्नेछ  
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उल्लेक्षखत ऋणका क्षशषाक हरुलाई दहेाय बमोक्षजम स्पष्ट पाररएको छ । 

 

२.२.१.अ.क ) ड्रििो ऋण : 

क्षितो ऋण भधनाले संस्थाले ऋणी सदस्य संग ऋण सरुिण बापत िल अिल सम्पक्षि स्वीकार गरी प्रदान गररने ऋणलाई 

जनाउनेछ । ऋण माग गने सदस्यको संस्थामा रहकेो बित क्षितो राखी क्षलइने ऋणलाई समेत क्षितो ऋण माक्षनधछ । 

२.२.१.अ.ख) जमानी ऋण : 

जमानी ऋण भधनाले ऋणी सदस्यले अधय सदस्यहरुको संस्थामा रहकेो बित क्षनिेपको आिारमा क्षलक्षखत मधजरुी प्राप्त 

गरी प्रदान गररने ऋणलाई जनाउनेछ । साथै लघ ुक्षवि ऋणको हकमा समहु जमानीमा लगानी गररने ऋणलाई समेत जमानी 

ऋण जनाउने छ । जमानी ३ क्षकक्षसमको हुनेछ  

१. व्यड्रिगि जमानी      २. सामुड्रहक जमानी       ३. िन जमानी  

२.२.१.आ.क) कृड्रष िथा पिुपािन ऋण : 

१) पररभाषा: एकीकृत कृक्षष तथा पशपुालन ( कुखरुा, बंगरु, माछा, हाँस ), कृक्षष वन, तरकारी खेक्षत, फलफुल खेक्षत, 

नगदबेाली, खाद्याधन बाली, कृक्षष औजार खररद, मलखाद खररद, कुखरुापालन, माछापालन, मौरीपालन, च्याउ खेक्षत, 

पषु्प खेक्षत, कफी खेक्षत, क्षिया खेक्षत, नसारी, पशपुालन, आक्षद कायाका लाक्षग प्रदान गररने ऋणलाई कृक्षष तथा पशपुालन 

ऋण भक्षनधछ । 

२) गे्रस समय: २.२.१.आ.क. मा उल्लेक्षखत सम्पणूा ऋणहरुमा अक्षिकतम १ मक्षहनासम्मको गे्रस समय प्रदान गना 

सक्षकनेछ । तर ग्रेस समयको अवक्षिभर क्षकस्ताबधदी ताक्षलकामा उल्लेक्षखत समय अनुसार ब्याज भुक्तानी गनुा पनेछ । 

३) भुिानी िररका: ऋणको भकु्तानी अक्षनवाया क्षकस्ताबधदी रुपमा गनुापनेछ । पररयोजना र ऋणीको आम्दानीको 

क्षवशे्लषण गरी आपसी सहमक्षतको आिारमा माक्षसक वा त्रैमाक्षसक क्षकस्ताबधदी लाग ुगररनेछ । तर माक्षसक क्षकस्ताबधदीको 

ब्याजदर त्रैमाक्षसक क्षकस्ताबधदीको भधदा १ % कम हुनेछ । 

२.२.१.आ.ख) ब्यापाररक/ ब्यबसाड्रयक ऋण : 

१) पररभाषा: आयात, क्षनयाात, होलसेल व्यापार, क्षमनी सपुर माकेट, हस्तकला व्यापार, सुनिाँदी व्यापार, मझौला 

खालका खररद तथा क्षबक्षि जधय पसलहरु लगायतका ब्यापारमा प्रदान गररने ऋणलाई ब्यापाररक वा ब्यबसाक्षयक ऋण 

भक्षननेछ । 

२) भुिानी िररका  : ऋणको भकु्तानी अक्षनवाया क्षकस्ताबधदी रुपमा गनुापनेछ । पररयोजना र ऋणीको आम्दानीको 

क्षबशे्लषण गरी आपसी सहमक्षतका आिारमा दकै्षनक, साप्ताक्षहक, माक्षसक वा त्रैमाक्षसक क्षकस्ताबधदी लाग ु गररनेछ । तर 

दकै्षनक, साप्ताक्षहकको ब्याजदर माक्षसक भधदा १ % र माक्षसक क्षकस्ताबधदीको ब्याजदर त्रैमाक्षसक क्षकस्ताबधदीको भधदा १ 

% कम हुनेछ ।  

३) गे्रस समय  : माक्षथ उल्लेक्षखत सम्पणूा ब्यापाररक ऋण हरुमा अक्षिकतम १ मक्षहनाको गे्रस समय प्रदान गना सक्षकनेछ । 

तर ग्रेस समयभर क्षकस्ताबधदी ताक्षलकामा उल्लेक्षखत समय अनुसार ब्याज भकु्तानी गनुापनछे । 

२.२.१.आ.ग.) औिोड्रगक ऋण : 

१) पररभाषा: सदस्यहरुको औिोक्षगक ब्यबसायको लाक्षग रु.५ लाख भधदा बढीको पकू्षजबाट प्लाक्षस्टक, फक्षनािर, 

पक्षस्मना, कपडा, क्षग्रल, गामेधट, गलैिा, कक्षप उिोग, छापाखाना, ईटा उिोग, िसर उिोग, बेकरी, जिुा तथा िप्पल, 

मसला, हस्तकला(ठुला), क्षबस्कुट, िाउिाउ आक्षद िेत्रमा लगानी गररने ऋणलाई औिोक्षगक ऋण भक्षननेछ । 

२) ऋण प्रवाह िररका: यस प्रकारको ऋणका लाक्षग संस्था र ऋणीको आपसी सहमक्षतमा कक्षम्तमा २ क्षकस्तामा ऋण 

लगानी गररनेछ । 

३) भुिानी िररका : ऋणको भकु्तानी अक्षनवाया क्षकस्ताबधदी रुपमा गनुापनेछ । पररयोजना र ऋणीको आम्दानीको 

क्षबशे्लषण गरी आपसी सहमक्षतका आिारमा साप्ताक्षहक, माक्षसक वा त्रैमाक्षसक क्षकस्ताबधदी लाग ुगररनेछ । तर साप्ताक्षहक र 

माक्षसक क्षकस्ताबधदीको ब्याजदर त्रैमाक्षसक क्षकस्ताबधदीको १ % कम हुनेछ । 
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२.२.१.आ.घ.) सेवा व्यावसाय ऋण: 

१) पररभाषा: सदस्यहरुले आफ्नो आय आजान हुने तथा समदुाय र अधय सवासािारण व्यक्षक्तहरुलाई समेत  सेवा प्रदान 

गने हतेुले संिालन गना सक्षकने व्यवसाय (बोक्षडिंग स्कुल, कलेज, अस्पताल, स्वास््य क्षक्लक्षनक, कधसल्टेधसी, पयाटन, 

ताक्षलम केधर आक्षद) को लाक्षग लगानी गररने ऋण लाई सेवा व्यवसाय ऋण भक्षननेछ । 

२) भुिानी िररका : ऋणको भकु्तानी अक्षनवाया क्षकस्ताबधदी रुपमा गनुापनेछ । पररयोजना र ऋणीको आम्दानीको 

क्षबशे्लषण गरी आपसी सहमक्षतका आिारमा साप्ताक्षहक, माक्षसक वा त्रैमाक्षसक  क्षकस्ताबधदी लाग ुगररनेछ ।  

२.२.१.आ.ङ .) बैदेड्रिक रोजगार ऋण : 

१) पररभाषा: सदस्य वा क्षनजको एकाघरका पररवारको सदस्य रोजगारीका लाक्षग क्षबदशेमा जान (श्रम इजाजत पत्र र 

क्षभसा प्राप्त भएपछी मात्र)को लाक्षग क्षदइने ऋणका लाक्षग बैदके्षशक रोजगार ऋण भक्षननेछ । यस प्रकारको ऋण रोजगारीमा 

जाने दशेको क्षभसा प्रक्षियाको लाक्षग लाग्ने खिा तथा क्षटकट खिाका लाक्षग मात्र प्रदान गररनेछ । यस प्रकारको ऋणको 

अक्षिकतम क्षसमा रु.१० लाख सम्मको हुनेछ । 

२) भुिानी िररका : ऋणको भकु्तानी अक्षनवाया माक्षसक/त्रैमाक्षसक क्षकस्ताबधदीमा क्षतनुापनेछ । 

२.२.१.आ.च.) हायर पचेज ऋण : 

१) पररभाषा: संस्थाका स्वाक्षमत्वमा आउन सक्ने खालका क्षनक्षज प्रयोजन वा व्यवसाक्षयक प्रयोजनका लाक्षग सवारी 

सािन खररद गनाको लाक्षग प्रदान गररने ऋणलाई हायर पिेज ऋण भक्षननेछ | 

२) ऋण प्राप्त गने आिार :  

क) यस प्रकारको ऋण प्राक्षप्तका लाक्षग ऋणी सदस्य वा पररवारको भरपदो माक्षसक रुपमा आय हुनुपनेछ र क्षनक्षज प्रयोजनको 

लाक्षग भने स्थायी आयश्रोत खलुाउनु पनेछ । 

ख) खररद गररने सवारी सािन ऋण िकु्ता नगरुधजेल सम्मका लाक्षग संस्थाको नाममा दताा कायम रहनेछ । 

ग) ऋणीले सवारी सािनको क्षनयमानुसार क्षवमा गनुापनेछ । 

घ) ऋणीले सवारी सािनको क्षनयमानुसार कर क्षतरी रहनु पनेछ । 

ङ) सवारी सािन दघुाटना वा िोरी भएको हकमा ऋणी स्वयम ्वा ऋणीको पररवारले त्यसको िक्षत व्यहोनुापनेछ । 

ि) संस्थाको िन सजृना हुने बित (सवारी सािन बित, घर जग्गा बित, गहना, भ्रमण क्षशिा आक्षद) मा भाग क्षलने 

सदस्यहरुलाई यस प्रकारको ऋणमा प्राथक्षमकता क्षदइनेछ ।                 

 छ) सदस्यले कक्षम्तमा सवारी खररद मलु्यको ३०% स्वयम ्लगानी गनुापनेछ वा यस भधदा बढी गनुा परेमा अक्षनवाया रुपमा 

अिल सम्पक्षि क्षितो राख्नुपनेछ । 

३) भुिानी िररकााः   ऋणको भकु्तानी (सावाँ तथा ब्याज) अक्षनबाया माक्षसक क्षकस्ताबधदी गनुापनेछ । 

२.२.१.आ.छ.) व्यड्रिगि/सापटी ऋण : 

१) पररभाषा: क्षनयक्षमत बित तथा १ पटक भधदा बढी असल ब्यबसाक्षयक ऋणको कारोबार गरररहने सदस्यको व्यक्षक्तगत 

वा व्यापार/ब्यबसयागत प्रयोजनका लाक्षग सदस्य वा एकाघर पररवारमा छोटो अवक्षिका लाक्षग आबश्यक पने रकममा 

प्रदान गररने ऋणलाई व्यक्षक्तगत वा सापटी कजाा भक्षननेछ । यस प्रकारको ऋण ब्यबसाक्षयक ऋणको ५० % नबढ्ने गरी 

अक्षिकतम ५० लाख सम्म हुनेछ र अक्षिकतम अबक्षि ६ मक्षहना रहनेछ । यस्तो कजाा नक्षबकरण वा म्याद थप गररने छैन । 

२) भुिानी िररका: ऋणको भकु्तानी अक्षनबाया माक्षसक ब्याज िकु्ता हुने गरी जक्षतसकैु घटाउन सक्षकनेछ । तर कायाशील 

(ररभक्षल्वंग) र रु. १ लाख भधदा बढीको ऋणको हकमा भने स्वीकृत सीमाक्षभत्र ऋणीले ऋण क्षतना र पनुः क्षलन सक्नेछ । 

पनुः ऋण क्षलदा एक पटकमा कक्षम्तमा रु. २५ हजार क्षलनुपनेछ । यस प्रकारको ऋण प्रत्येक मक्षहना स्वीकृत ऋणको 

कक्षम्तमा २५ % का दरले घटाउद ैलग्नु पनेछ । यस्तो खालको भकु्तानी सकु्षविा १ पटक संस्था संग ऋण कारोबार गरेका र 

भाखा ननघाएका ऋणीहरुले मात्र प्राप्त गना सक्नेछ । यस प्रकारको भकु्तानी सेवा क्षलदा तोक्षकएको ब्याजदरमा थप १ % 

ब्याज लाग्नेछ । 
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२.२.१.आ.ज.) आकड्रस्मक ऋण / खर खााँचो ऋण : 

१) पररभाषा: यस प्रकारको ऋण सदस्यहरुलाई घरायसी खाँिो टाना (औषक्षि उपिार, िाडपवा, क्षबबाह, ब्रतबधि तथा 

अधय भैपरी आउने) कायाका लाक्षग प्रदान गररनेछ तथा अकस्मात पना आउने घटना ( अस्पताल पयुााउनुपने अवस्था, 

क्षबरामी, सतु्केरी/ झाडाबाधता/हृदयघात, दघुाटना, दवैीप्रकोप, मतृ्य ुआक्षद ) का लाक्षग प्रदान गररने ऋणलाई आकक्षस्मक/ 

खरखाँिो ऋण भक्षनधछ । 

२) भुिानी िररका : ऋणको भकु्तानी (सावाँ) अक्षनवाया माक्षसक वा त्रैमाक्षसक क्षकस्ताबधदीको रुपमा गनुापनेछ । तर ब्याज 

भने माक्षसक रुपमा नै बुझाउनु पनेछ । 

२.२.१.आ.झ.) िैड्रिक ऋण : 

१) पररभाषा: स्वदशेी तथा क्षवदशेी  उच्ि क्षशिाको लाक्षग प्रदान गररने ऋण , यस प्रकारको ऋण प्राक्षप्तको लाक्षग ऋणी 

सदस्य वा  पररवारको भरपदो स्थायी आयश्रोत हुनु पनेछ ।  

५) भुिाड्रन िररका : ऋणको भुक्तानी (सावाँ)अक्षनवाया माक्षसक, त्रैमाक्षसक  वा अिाबाक्षषाक क्षकस्ताबधदीमा गनुापनेछ 

२.२.१.आ. ञ.) आवास िथा जग्गा खररद ऋण  :  

१) पररभाषा: यस प्रकारको ऋण सदस्यहरुले व्यक्षक्तगत प्रयोजनका लाक्षग घर ,घडेरी खररद तथा नयाँ घर क्षनमााण गना , 

सम्पक्षि जोड्न जग्गा खररद गने कायाका लाक्षग प्रदान गररने छ । यस प्रकारको ऋण संस्थाको कुल उठ्न बाँकी ऋणको 

अक्षिकतम १० % भधदा बढी हुने छैन । 

२.२.१.आ. ट.) कमषचारी सुड्रबिा ऋण: 

 संस्थामा कायारत रहने कमािारीहरुलाई सकु्षबिा स्वरूप कमािारी सकु्षबिा ऋण प्रदान गररनेछ । 

१) ऋण प्राप्त गने आिार :  

क) यस प्रकारको ऋण प्राक्षप्तका लाक्षग ऋणी कमािारी कक्षम्तमा १ बषा अबक्षिदखेी परुा समय कायारत भएको हुनुपनेछ 

अधय क्षनक्षज प्रयोजनको लाक्षग भने स्थायी आयश्रोत खलुाउनु पनेछ ।    

ख) ऋणी कमािारीले कजाा िकु्ता नगरुधजेल सम्म संस्थाको काम छाड्न वा राक्षजनामा क्षदन पाउने छैन । 

ग) अस्थाई कमािारीको हकमा बढीमा ३ मक्षहनाको आिार तलब बराबर र स्थाई कमािारीको हकमा बढीमा १ बषाको 

आिार तलब बराबर कजाा सुक्षबिा प्रदान गना सक्षकनेछ । तर ब्यबस्थापकीय तहको हकमा संिालक सक्षमक्षतको 

क्षनणायानुसार हुनेछ ।  

घ) संस्थामा अनुशासनहीन वा अधय कुनै कारबाहीमा परेका र पेश्की लगायत सकु्षबिा क्षलएका कमािारीले १ बषासम्म 

यस्तो कजाा उपयोग गना पाउने छैनन्  । साथै ऋणी कमािारीले ऋण िकु्ता नहुधजेलसम्म पेश्की लगायत अधय सकु्षबिा 

पाउने छैनन् ।  

ङ) यस्तो कजााको लगानी संस्थामा रहकेो अक्षिकृत तहको कमािारीको क्षसफाररसमा १ जना व्यक्षक्तगत जमानी र १ जना 

पाररबाररक जमानीमा मात्र गररनेछ  । 

ि) संस्थाको ब्यबसाय क्षबस्तार र ख्याती ( गडुक्षवल ) बढाउन उल्लेख्य भकू्षमका क्षनबााह गरेको र बढी भधदा बढी 

सदस्यहरुलाई सेवा पयुााएको कमािारी लाई यस प्रकारको ऋणमा प्राथक्षमकता क्षदइनेछ । 

छ) सबारी सकु्षबिाको हकमा कजाा िकु्ता नहुधजेल सबारी सािन संस्थाको नाममा नै दताा कायम रहनेछ । 

ज) यस प्रकारको कजााको ब्याजदर अधय भधदा सहुक्षलयत हुन ेतर औषत बित ब्याजदर भधदा कम नहुनेगरी क्षनिाारण 

गररनेछ । यस प्रकारको ऋणको सीमा जम्मा कजाा लगानीको १ % नबढ्न ेगरी हुनेछ ।  

४) भुिानी िररकााः ऋणको भकु्तानी (सावाँ तथा ब्याज) अक्षनबाया माक्षसक क्षकस्ताबधदी गनुापनेछ, सो क्षकस्ता रकम 

क्षनजको तलबबाट कट्टा गररनेछ । साथै तलबको ५० % सम्म रकम ऋणमा कट्टा गना सक्षकनेछ ।  

 २.२.१.आ. ठ.) सुड्रबिा ऋण :  

१) पररभाषा: ऋण कारोबारमा तोक्षकएको सता बमोक्षजम क्षनयक्षमत क्षकस्ता भकु्तानी गरी संस्थाको ५ बषाको रेकडामा उत्कृष्ट 

ठहररएका असल ऋणी हरुलाई प्रदान गररने ऋणलाई सकु्षविा ऋण भक्षननेछ । 
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२) ऋण प्राप्त गने आिार : 

क) ६ मक्षहना भधदा बढी अवक्षिको कक्षम्तमा २ वटा ऋणको कारोबार गरेको र क्षवगत ५ बषा सम्मको अवक्षिमा गरेको ऋण 

कारोबारमा संस्थाको रेकडामा एक क्षदन पक्षन ऋणको भाखा ननघाएको हुनुपने  

ख) संस्थको ब्यबसाय क्षबस्तारमा उल्लेख्य योगदान पयुााएको र ऋण माग रकमको कक्षम्तमा १० % शेयर भएको हुनुपने । 

ग) संस्थामा क्षनजको वा पररवारको नाममा कक्षम्तमा २ वटा बित खाता (माक्षसक क्षनयक्षमत बित र कारोबार / ऐक्षच्छक 

वित) खोक्षल क्षनयक्षमत रुपमा कारोबार गरेको हुनुपने । 

घ) संस्थामा कक्षम्तमा २ पटक ऋणको उत्कृष्ट कारोबार गरेको हुनुपने ।      

ङ) असल ऋणी छनोटको लाक्षग संस्थाले अलग्गै कायाक्षवक्षि बनाई लाग ुगनेछ । 

३) ऋणको ड्रसमा : यस प्रकारको ऋणमा एक सदस्यलाई अक्षिकतम रु. ५,००,०००|-  मात्र लगानी गररनेछ । 

४) ब्याजदर : यस प्रकारको ऋणको ब्याज संस्थाको ऋणमा क्षलइने धयनूतम ब्याज भधदा २ % कम हुनेछ । तर धयनुतम 

ब्याज आिार माधदा आपतकालीन ऋणलाई समावेश गररने छैन । 

५)  भुिानी िररका : यस प्रकारको ऋणको भकु्तानी दकै्षनक / साप्ताक्षहक / माक्षसक क्षकस्ताबधदीमा हुनेछ ।  

२.२.१.आ. ड.) िघु उद्यम / ड्रवत्त ऋण : 

१) पररभाषा: सदस्यहरुको घरेल ुउद्यम ब्यबसायको लाक्षग अक्षिकतम रु. ३ लाख सम्मको पुजी बाट उत्पादन सरुु गना 

सक्षकने  (तेल क्षमल, साना होटेल, कुटानी क्षपसानी, क्षसलाई बुनाई, हस्तकला ( साना ), हातेतान, मैनबिी, साबुन, 

दालमोठ, क्षसधके िाउिाउ, वेतवास, साना व्यापार आक्षद) ऋणलाई लघ ुउद्यम ऋण भक्षननेछ । यस क्षशषाकमा मक्षहला, 

अपाङ्ग, क्षपक्षडत तथा क्षपछक्षडएका वगालाई प्राथक्षमकता क्षदइनेछ । 

िघु कजाष समुह :  ३ जना वा सो भधदा बढी सदस्यहरु क्षमली आपसमा कुनै काम / उद्यम गने उद्देश्यले गठन भएको 

समहुलाई लघ ुसमहु भक्षननेछ । यस्ता क्षकक्षसमका समहुले संस्थामा क्षनयक्षमत खाता खोली कारोबार गने र आबश्यक परेको 

बखत सामकु्षहक क्षनणायबाट क्षनक्षित उद्देश्यको लाक्षग एकपटकमा बढीमा ५०% सदस्यले ऋण माग गना सक्नेछन । पक्षहलो 

पटक बढीमा १ लाखसम्म र ३ पटक भधदा बढी पटकको कारोबार पिात बढीमा ५ लाख रुपैंयासम्म ऋण क्षदइनेछ । 

२) गे्रस समय : उल्लेक्षखत ऋणमा अक्षिकतम २ मक्षहनासम्मको गे्रस समय प्रदान गना सक्षकनेछ । तर गे्रस समयको 

अवक्षिभर क्षकस्ताबधदी ताक्षलकामा उल्लेक्षखत अनुसार ब्याज भुक्तानी गनुापनेछ । 

३) ब्याजदर : यस क्षशषाकमा ब्याजदर संिालक सक्षमक्षतले समय समयमा तोके बमोक्षजम हुनेछ । तर अधय ब्यबसाक्षयक 

ऋणको तुलनामा यसको ब्याजदर २% सम्म कम हुनेछ । 

४)  भुिानी िररका  : ऋणको भकु्तानी अक्षनवाया क्षकस्ताबधदी रुपमा गनुापनेछ । पररयोजना र ऋणीको आम्दानी क्षवशे्लषण 

गरी आपसी सहमक्षतको आिारमा साप्ताक्षहक, माक्षसक वा त्रैमाक्षसक क्षकस्ताबधदी लाग ु गररनेछ । तर माक्षसक 

क्षकस्ताबधदीको ब्याजदर त्रैमाक्षसक क्षकस्ताबधदीको भधदा १ % कम हुनेछ । 

 

२.२.१.आ. ढ.) ड्रबड्रबि:  

१) पररभाषा: संस्थाले माक्षथ उल्लेक्षखत क्षशषाकहरु बाहके सदस्यहरुलाई अधय कुनै फरक प्रयोजनका लाक्षग छुट्टै 

कायानीक्षत बनाइ क्षबक्षबि क्षशषाकमा कजाा लगानी गना सक्नेछ । यस्तै संस्थामा संिालक सक्षमक्षतले कुनै कारण दखेाई 

संस्थाको ऋण लगानी गदाा बखतको उद्देश्य अनुसार सक्षह लगानी नभएको पाइएमा खराब क्षशषाक अधतगात फरक क्षशषाक 

बनाई सो क्षशषाकमा ऋण रकम साना सक्नेछ । 

 २) ब्याजदर : माक्षथ उल्लेक्षखत ऋणहरुको ब्याजदर समय समयमा संिालक सक्षमक्षतले तोके बमोक्षजम हुनेछ । लगानी 

गररने ऋणहरु (आपतकालीन ऋण र कमािारी सकु्षबिा ऋण बाहेक) को ब्याजदरको अधतर बढीमा ३ % भधदा बढी हुन े

छैन । ब्यबस्थापकले कजाा क्षदंदा सदस्यले संस्थाप्रक्षत गरेको व्यवहार र योगदान साथै क्षनयक्षमत बित कारोबार तथा 

अक्षघल्ला ऋणका रेकडाहरु हरेी उपयकु्त ठानेमा १ प्रक्षतशत सम्म ब्याज हरेफेर गना सक्नेछन । 

३) ब्याज भुिानी : आपतकालीन ऋण बाहके अधय सम्पणूा ऋणहरुको ब्याज कजाा क्षलंदा बखत शतानामामा तोके 

अनुसार वा बढीमा अक्षनवाया माक्षसक रुपमा भकु्तानी गनुापनेछ । ब्याज रकम हरेक मक्षहनाको ७ गते क्षभत्र बुझाईसक्नुपनेछ । 



 

8 
 

वा क्षबशेष कारण भए अक्षग्रम भकु्तानी गना समेत सक्षकनेछ वा  ऐक्षच्छक बित खातामा जम्मा गरी ब्याज कट्टा गने व्यवस्था 

समेत क्षमलाउन सक्षकनेछ । 

२.३ ऋणको ब्याज सम्बड्रधि व्यवस्था: 

२.३.१ ब्याजदर: 

संस्थाद्वारा प्रदान गररने पररमाजान हुन सक्ने ऋणहरुको ब्याजदर समय समयमा संिालक सक्षमक्षतले तोके बमोक्षजम हुनेछ । 

बजारमा ऋणको ब्याज पररबतान भएमा वा संस्थाको क्षविीय क्षवशे्लषणबाट ब्याजदर पररबतान गना आबश्यक दके्षखएमा 

साक्षबक ब्याजदरमा संिालक सक्षमक्षतले आबश्यकता अनुसार पररबतान गना सक्नेछ र ऋणी सदस्यहरुले सोको स्वीकार 

गनुा पनेछ । 

पररच्छेद ३ 

३.१   ऋण माग प्रड्रक्रया : 

३.१.१  ड्रनबेदन िथा कागजािहरु :  

सदस्य ऋण आवेदन गना क्षनम्नानुसारको प्रक्षियाहरु परुा गरेको हुनुपनेछ । 

क) संस्थाले तयार पारेको ऋण मागफाराम अनुसार दफा ३.९. मा उल्लेख गररएको मध्ये आवश्यक कागजातहरु सक्षहत 

ऋण शाखामा दताा गराउनु पनेछ । 

३.१.२  अचि सम्पड्रत्त ड्रििो जमानि: 

३.१.२.१ संस्थामा आबद्ध सदस्यले आफ्नो वा एकाघर पररवार क्षभत्रको सदस्यको नाममा दताा रहकेो अिल सम्पक्षि मात्र क्षितो 

जमानत बापत संस्थामा राख्न पाउनेछ । तर अत्याबश्यक ठहररएमा तेश्रो पिको अंक्षशयार सक्षहतको मंजुररनामा क्षलई क्षितो 

राख्न पाउने छ ।  

३.१.२.२  क्षितो क्षदएको अिल सम्पक्षि संस्थाबाट अनुसिूी २ ( क्षितो मुल्यांकन फारम ) बमोक्षजमको क्षनिााररत प्रक्षिया परुा गरी 

मलु्यांकन गररने र मलु्यांक्षकत अंकको अक्षिकतम  ८० प्रक्षतशतमा नबढाई ऋण प्रदान गना सक्षकनेछ । घर क्षितोको हकमा 

पक्षक्क घर हुनुपनेछ र आक्षिकारीक क्षनकायले मलु्यांकन गररएको दर रेटललाई आिार माक्षननेछ । प्रिक्षलत मलू्य 

क्षनिाारणका लाक्षग संस्थाले अलग्गै क्षितो मलु्यांकन क्षनदके्षशका बनाई लाग ुगनेछ । 

३.१.२.३ संस्थाको कायािेत्र क्षभत्रको अिल सम्पक्षि उपयकु्तता हरेी क्षितो जमानत स्वरूप स्वीकार गना प्राथक्षमकता क्षदइनेछ । 

कायािेत्र रहकेो क्षजल्ला संग जोक्षडएका अधय क्षजल्ला क्षभत्रको वा नगरपाक्षलका वा पक्षक्क सडकसंग जोक्षडएको सदस्यको 

नाममा नै कायम रहकेो अिल सम्पक्षि पक्षन क्षितोको रुपमा स्वीकार गना सक्षकनेछ । संस्थाको कायािेत्र क्षभत्र बसोबास 

गरररहकेो वा ब्यबसाय संिालन गरररहकेो अबस्थामा भने संस्थाले उपयकु्त ठहरेको एकाघर सदस्यको नाममा रहकेो 

नेपाल राज्यभरको िल अिल सम्पक्षत क्षितो स्वरूप स्वीकार गना सक्षकने छ ।  

३.१.२.४ क्षितो मलु्यांकन शलु्क (सदस्यले संस्थालाई भकु्तानी गने) दरुी र रकमको आिारमा संस्थाले तोके बोमोक्षजम हुनेछ । 

३.१.२.५ कसैको अिल सम्पक्षत क्षितो राखी कुनै सदस्यले ऋण क्षलएकोमा माग भएको ऋण भधदा क्षितोको बढी मलु्यांकन भइ कम 

ऋण प्रबाह भएको अबस्थामा क्षितोवाला आफै वा एकाघरको अरु कसैले थप ऋण माग गरेमा सो क्षितोले खाम्ने हद 

सम्म क्षितोवालाको मधजरुीमा थप ऋण प्रदान गना सक्षकनेछ । 

३.१.२.६ क्षितो गठुीको घर जग्गा भएमा सम्बक्षधित क्षनकाय वा गकु्षठ संस्थान बाट क्षसफाररश तथा स्वीकृक्षत क्षलनु पनेछ । 

३.१.२.७ सरुिण राक्षखने क्षितो मोही कायम नभएको एकलौटी हकभोग कायम रहकेो घर जग्गा हुनु पनेछ र संयकु्त नाममा पास 

भएको जग्गा सम्बक्षधित व्यक्षक्तहरुको मंजुररनामाबाट सरुिण क्षलन सक्षकनेछ । 

३.१.३ ड्रििो सम्बड्रधि हदम्याद : 

३.१.३.१ घरजग्गा रक्षजस्रेसन पाररत भएको क्षमक्षतले २ मक्षहना परुा भएको हुनुपनेछ तर राक्षजनामा पास भै क्षलखतमा उल्लेख भएको 

मलु्यको आिारमा गररएको मलू्यांकनको हकमा हद म्याद लाग्ने छैन ।      

३.१.३.२ क्षितो क्षदने घर जग्गा बकस पत्रबाट प्राप्त हुन आएमा २ वषा ३५ क्षदन परुा भएको हुनुपनेछ ।  

३.१.३.३ अपतुाक्षलबाट प्राप्त गरेको घर जग्गा क्षितो क्षदने भएमा ३ बषा परुा भएको हुनुपनेछ ।  

३.१.३.४ अंशबधडा बाट प्राप्त स्वक्षमत्व भएको क्षितो भएमा ४५ क्षदन परुा भएको हुनुपनेछ ।  
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३.१.३.५. नामसारी बाट स्वाक्षमत्व भएको क्षितो भएमा कानुनी हदम्याद लाग्ने छैन ।             

३.१.३.६ क्षललाम बढाबढ बाट सकार गरेको  घर जग्गा क्षितो भएमा कानुनी हदम्याद लाग्ने छैन ।  

३.१.३.७ क्षितो क्षदने घर जग्गा क्षबद्यतु उच्ि भोल्टेज (हाईटेधसन लाईन) भएमा सम्बक्षधित क्षनकायले तोक्षकएको मापदण्ड को दरुी 

कटाई बनाएको हुनुपने र जग्गाको हकमा कुल िेत्रफल बाट प्रभाक्षवत िेत्रफल कट्टा गरी मलु्यांकन गनुापनेछ । 

३.१.३.८ नक्षद खोला खोल्सा आक्षदको अवस्था हरेी क्षितो नोक्सानी नहुने अवस्था भएमा नक्षद, खोला, खोल्सा प्रकृक्षत अनुसार 

१०० क्षफट सम्म कट्टा गरी मुल्यांकन गनुापनेछ तर राजमागाको हकमा सडक क्षबभाग वा स्थानीय क्षनकायले तोकेको सडक 

क्षसमा कटाई बाँक्षक रहने घरजग्गाको मात्र मुल्यांकन गनुापनेछ । 

३.१.३.९ ५ बषा भधदा परुानो सबारी सािन क्षितो स्वीकार गना सक्षकने छैन त्यस्ता सबारी सािनका लाक्षग अधय अिल सम्पक्षि 

(घरजग्गा)क्षितो सरुिण पेश गनुापनेछ । 

३.१.३.१० क्षितो सम्बक्षधि अधय ब्यबस्था प्रिक्षलत कानुनको आिारमा तय गररनेछ । 

३.१.४  ऋण मागपत्र साथ पेि गनुषपने कागजािहरु: 

संस्थाबाट ऋण क्षलन िाहने सदस्यले ऋण क्षनवेदनको साथमा दहेाय बमोक्षजमका कागजातहरु पेश गनुा पनेछ । 

३.१.४.१ जग्गािनीको नागररकता प्रमाणपत्रको प्रक्षतक्षलक्षप २ प्रक्षत ।             

३.१.४.२ जग्गा िक्षन प्रमाण पजुााको सक्कल र सो को प्रक्षतक्षलक्षप १ प्रक्षत । 

३.१.४.३ िाल ुबषाको क्षतरो क्षतरेको रक्षसद १ प्रक्षत  । 

३.१.४.४ फाइल नक्सा ,ब्लुक्षपं्रट नक्सा र रेश नक्सा १/१ प्रक्षत ।              

३.१.४.५ क्षितोको प्राप्त श्रोत (बकस पत्र,राक्षजनामा,अंशबंडा खलुेको कागजात ) । 

३.१.४.६ क्षितो जमानतको मंजुररनामा र एकासबलको अंक्षशयारको मंजुररनामा । 

३.१.४.७ व्यापार ब्यबसाय ऋणमा ब्यबसाय दतााको प्रमाणको प्रक्षतक्षलक्षप । 

३.१.४.८ व्यक्षक्तगत तथा पाररवाररक आयव्यय क्षववरण ( आय श्रोत प्रमाक्षणत गरेको पत्र ) । 

३.१.४.९ व्यापार ब्यबसाय ऋणमा ब्यबसाय नक्षबकरण गरेको प्रमाण पत्रको प्रक्षतक्षलक्षप । 

३.१.४.१० आयकर दताा तथा कर िकु्ता प्रमाण पत्रको प्रक्षतक्षलक्षप ।          

३.१.४.११ लेखापरीिण प्रक्षतबेदन १ प्रक्षत । 

३.१.४.१२ घरको नक्शा पास प्रमाण पत्रको प्रक्षतक्षलक्षप तथा घर नं ।           

३.१.४.१३ सवारी िनी दताा प्रमाण पत्र, रुट परक्षमट, तथा िालकको लाइसेधसको प्रक्षतक्षलक्षप ।    

३.१.४.१४ क्षबमा(इधसरेुधस) को पोक्षलसीको १ प्रक्षत ।             

३.१.४.१५ ऋणी, मधजरुी नामा क्षदने र जमानी क्षदने व्यक्षक्तको नागररकता र पासपोटा साइजको फोटो १/१ प्रक्षत । 

 ३.१.४.१६ पररयोजनाको क्षबस्ततृ क्षववरण ( ब्यबसाक्षयक योजना ) । 

३.१.४.१७ ऋणीको नगद प्रबाह क्षववरण ।  

३.१.४.१८ संस्थाले माग गरेका अधय कागजातहरु । 

३.१.५  ऋण ड्रवशे्लषण (५ड्रस) : 

प्रक्षिया परुा भइ आएको ऋण क्षनबेदनलाई ५ क्षस का अिमा ब्यबस्थापनको क्षजम्बेवारी प्राप्त कमािारी (ऋण फाँटको प्रमखु 

वा सहायक) ले क्षवशे्लषण गरी राय क्षटप्पणीका साथ क्षसफाररश सक्षहत स्वीकृक्षतका लाक्षग अक्षिकार प्राप्त क्षनकायमा पेश 

गररनेछ । यस िममा क्षितो मलु्यांकन गना अक्षख्तयार प्राप्त क्षनकायले संस्थाको क्षनिााररत ढांिा बमोक्षजम क्षितो मलु्यांकन 

गरी क्षसफाररश सक्षहत सम्बक्षधित क्षनकायमा मलु्यांकन प्रक्षतबेदन पेश गनुापनेछ । ५ सी मा ६० % भधदा कम अंक प्राप्त 

गरेको अबस्थामा ऋणको प्रक्षियालाई अघाडी बढाइने छैन । साथ ै ब्यबसाक्षयक वा पररयोजना ऋणको हकमा 

ब्यबसाक्षयक योजना फारम बमोक्षजमको ढांिामा थप ऋण क्षवशे्लषण गररनेछ ।  
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५ सी का आिारमा प्राप्त कुि स्कोरको िह र ऋण ड्रसफाररस/स्वीकृड्रि सम्बड्रधि कारबाही 

कुि स्कोर(प्रड्रििि) ड्रनणषय र आबश्यकिा 

६०% वा सो भधदा तल क्षसफाररस/स्वीकृक्षत नगने क्षकन क्षक यस्तो ऋण हरु असलु हुने सम्भावना नै हुदनै 

६१% दके्षख ८०% सम्म क्षसफाररस/स्वीकृक्षत गने तर क्षितो अक्षनवाया,जमानी अक्षनवाया,क्षनयक्षमत वा अक्षनवाया 

बित गरररहकेो हुनुपने क्षछटो क्षछटो सपुररवेिण गनुा पने 

८१% दके्षख ९०% सम्म क्षसफाररस/स्वीकृक्षत गने तर कुनै न कुनै क्षितो िाक्षहने र क्षदगो सपुररवेिण हुनु पन े

९१% दके्षख १००%सम्म कक्षहलेकाही अनुगमन गदाा हुने 

 

 

३.१.६  ऋण ड्रनबेदन माड्रथ कारबाही: 

प्रक्षिया परुा भै आएको ऋण क्षनबेदनलाई ऋण लगानी कायाक्षबक्षि अनुरुप ऋण स्वीकृत गरी प्रदान गररनेछ । 

३.१.७  ऋण स्वीकृड्रिका आिार िथा अड्रिकार िेत्र : 

ऋण स्वीकृत गदाा दहेाय बमोक्षजम प्रक्षिया तथा अक्षिकार प्रत्योजन गररनेछ । 

क्र.स 

 

ऋण रकम ड्रििो मुलयांकन ड्रसफाररिकिाष ऋण स्वीकृड्रि गने 

क रु.१ लाख सम्म ऋण सहायक वा ब्यबस्थापकले 

तोकेको कमािारी 

ऋण सहायक वा 

तोकेको कमािारी 

ऋण अक्षिकृत वा ऋण 

प्रमखु 

ख रु. १ दके्षख ३ लाख 

सम्म 

ऋण सहायक वा ब्यबस्थापकले 

तोकेको कमािारी 

ऋण सहायक वा ऋण 

अक्षिकृत 

ऋण अक्षिकृत वा ऋण 

प्रमखु 

ग रु. ३ लाख दके्षख रु. ५ 

लाख सम्म 

ऋण अक्षिकृतले वा शाखाको 

ब्यबस्थापक ले तोकेको कमािारी 

ऋण सहायक वा ऋण 

अक्षिकृत 

ऋण प्रमखु वा ब्यबस्थापक 

घ रु.५ लाख दके्षख रु.१० 

लाख सम्म 

ऋण क्षवभागको तोक्षकएको 

कमािारी र ऋण उपसक्षमक्षतको 

प्रक्षतक्षनक्षि 

 

ऋण अक्षिकृत वा ऋण 

प्रमखु 

ब्यबस्थापन समहू: क्षबि 

तथा लेखा प्रमखु, ऋण 

प्रमखु र ब्यबस्थापक 

ङ रु.१० लाख दके्षख २५ 

लाख सम्म 

संस्थागत मलु्यांकनकताा, ऋण 

क्षवभागको तोक्षकएको कमािारी र 

ऋण उपसक्षमक्षतको प्रक्षतक्षनक्षि 

ब्यबस्थापक वा 

ब्यबस्थापन समहू 

ऋण उपसक्षमक्षत वा 

ब्यबस्थापन समहु 

ि रु. २५ लाख भधदा 

माक्षथ 

संस्थागत मलु्यांकनकताा, ऋण 

उपसक्षमक्षतको संयोजक र ऋण 

अक्षिकृत वा प्रमखु ब्यबस्थापक 

ऋण उपसक्षमक्षत वा 

ब्यबस्थापन समहु 

संिालक सक्षमक्षत वा 

संिालक सक्षमक्षतले गठन 

गरेको कायाकारीणी 

उपसक्षमक्षत 

 

३.१.८  ड्रनबेदन दस्िुर  :   

ऋण मागपत्र प्रस्तुत गदाा क्षनबेदन दस्तुर बापत दहेाय बमोक्षजमको क्षनवेदन दस्तुर बुझाउनु पनेछ: 

३.१५.१ बित क्षितो वा जमानीमा प्रदान गने ऋणमा:  रु.    ५००|- 

३.१५.२ अिल सम्पक्षि क्षितोमा प्रदान गने ऋणमा:  रु. १,०००|- 

वा एक लाख सम्मको ऋणमा रु. ५०० र सो भधदा माक्षथ   रु. १,०००|- हुनेछ । 

क्षनबेदन दस्तुर संिालक सक्षमक्षतले समय सापेि पररबतान गना सक्नेछ । 

३.२  ऋण िगानी प्रड्रक्रया : 
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३.२.१ ऋण माग फारम भने: 

ऋण मागकतााले ३.१.१ मा उल्लेख भए बमोक्षजमको अनुसिूीको माग फारम भरी दताा भएको ऋण माग क्षनबेदन ऋण 

शाखाले फाइक्षलंग गरी ऋण उपसक्षमक्षत समि पेश गनुा पनेछ  । 

३.२.२  ऋण उपसड्रमड्रि : 

३.२.२.१ संस्थाको क्षवक्षनमयमा उल्लेख गरे अनुसारको संस्थाको ऋणको लगानी तथा असुली ब्यबस्थापनका लाक्षग एक उप 

सक्षमक्षत रहनेछ । 

३.२.२.१ ऋण उपसक्षमक्षतको बैठक सामाधयतया हप्तामा १ पटक बस्नेछ र आबस्यकता अनुसार अधय समयमा पक्षन बस्न सक्षकनेछ । 

३.२.२.२ संस्थाको ऋण लगानी तथा असलुीको प्रभावकारी व्यस्थापन गना ऋण लगानीका अवसरहरुको पक्षहिान ऋण क्षबशे्लसण, 

क्षितो क्षनरीिण तथा मलु्यांकन, ऋण क्षसफाररस तथा स्वीकृती, ऋणको अनुगमन, ऋण असलुीमा सहयोग, ऋण प्रक्षतबेदन 

संिालक सक्षमक्षतमा पेश तथा संिालक सक्षमक्षतले समय समयमा ऋणसंग समबक्षधित तोक्षकक्षदएका कायाहरु गने काया ऋण 

उपसक्षमक्षतको हुनेछ । 

३.२.२.३ संस्थाको ऋण ब्यस्बथापनमा ऋण उपसक्षमक्षतको भकू्षमकाको आिारमा संिालक सक्षमक्षतले ऋण उपसक्षमक्षतका 

सदस्यहरुलाई समय समयमा क्षनिाारण गरे बमोक्षजमको यातायात तथा खाजा खिा वा बैठक भिा उपलब्ि गराईनेछ । साथै 

ऋण असलुी कायामा लागेका सामाधय खिा संस्थाले उपलब्ि गराउनेछ । 

३.२.३  ऋण उपसड्रमड्रिको कायष ड्रववरण : 

३.२.३.१ आबश्यकता अनुसार बैठक बस्ने । 

३.२.३.२ ऋण माग पत्र अध्ययन तथा क्षवशे्लषण गने । 

३.२.३.३ क्षितो तथा पररयोजनाको लगानी पबूा स्थलगत क्षनरीिण गरी मलु्यांकन गने । 

३.२.३.४ ऋणी संग आबश्यक छलफल तथा परामशा गने । 

३.२.३.५ ऋण स्वीकृक्षतको लाक्षग ऋण ब्यबस्थापन उपसक्षमक्षत समि क्षसफाररश गने । 

३.२.३.६ ऋण सदपुयोगीताको अनुगमन गरी प्रक्षतबेदन तयार गने । 

३.२.३.७ ऋण असलुीको आवक्षिक कायायोजना तयार गरी भाखा नाघेको कजाा असलुी गने/गराउन े। 

३.२.३.८ संिालक सक्षमक्षतको बैठकमा ऋण सम्बक्षधि आबश्यक प्रक्षतबेदन पेश गने/गराउने । 

३.२.३.९ ऋण संग सम्बक्षधित अधय आबश्यक कायाहरु गने गराउने । 

३.२.३.१० ऋण सम्बधिमा बजारका अबस्थाहरु क्षवशे्लषण गरी आबश्यकता अनुसार नीक्षतगत पररमाजानको लाक्षग संिालक 

सक्षमक्षत समि क्षसफाररश गने । 

३.२.४ कायषकारीणी उपसड्रमड्रि : 

संिालक सक्षमक्षतले प्रदान गरेको अक्षख्तयारको अिारमा संस्थागत महत्वपणुा क्षनणाय एव ं ऋण लगानी तथा असलुी 

ब्यबस्थापन समेतका लाक्षग ५ सदस्यीय १ कायाकारी उपसक्षमक्षत गठन गना सक्षकनेछ । जसमा संस्थाका 

उपाध्यि/सक्षिव/कोषाध्यि मध्ये १ जना संयोजक रहने गरी २ जना, संिालक सक्षमक्षतका सदस्य मध्येबाट २ जना (ऋण 

संयोजक अक्षनबाया रहने गरी) र व्यबस्थाक मताक्षिकार नहुने गरी पदने सदस्य रहनछेन् । उपसक्षमक्षतको बैठक आवश्यकता 

अनुसार बस्नेछ । संिालक सक्षमक्षतले प्रदान गरेको अक्षख्तयारको आिारमा क्षसफाररस भै आएका ऋणको औक्षित्य र  

आवश्यकता क्षवशे्लषण गरी ऋण प्रदान गनुा उपसक्षमक्षतको प्रमखु काया हुनेछ । स्वीकृत ऋण प्रक्षतबेदन संिालक सक्षमक्षतको 

बैठकमा पेश गररनेछ । 

३.२.५  ड्रििो ड्रनरीिण िथा मुलयांकन प्रड्रक्रया : 

३.२.५.१ रु. २५ लाख सम्मको ऋण कायाकारीणी उपसक्षमक्षतबाट क्षितोको स्थलगत क्षनरीिण गररनेछ । क्षितो क्षनरीिण गदाा उक्त 

क्षितोको फोटो सक्षहत क्षलई ऋणको फाइलमा संलग्न गरी मुल्यांकन सक्षहतको फारम भरी दस्तखत गरी फाइलमा राक्षखनेछ । 

यसरर क्षितो मलु्यांकन गदाा मालपोतको मलु्यानाकन र िलनिल्तीको मलु्यांकनलाइ आिार माक्षन मलु्यानाकन गररनेछ । 

जसमा मालपोत मलु्यांकनलाइ ४० % र िलनिल्तीको मलु्यांकनलाइ ६०% अंक भार क्षदई सोको औषतबाट प्राप्त 

रकमलाई संस्थाको मलु्यांकन कायम गररनेछ । 
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३.२.५.२ रु. १० लाख भधदा माक्षथको ऋण मागमा संस्थागत मलु्यांकनकतााले आबश्यक प्रक्षिया सक्षहत प्रारक्षम्भक मुल्यांकन 

प्रक्षतबेदन संस्थामा पेश गनेछ र प्राप्त प्रक्षतबेदन उपर संस्थागत मुल्यांकनकताा, ऋण उपसक्षमक्षत सदस्य, ऋण शाखा प्रमखु र 

ब्यबस्थापकको सामुक्षहक टोक्षल माफा त क्षवशे्लषण गरी अक्षधतम मुल्यांकन प्रक्षतबेदन तयार गराई ऋण उपसक्षमक्षत समि पेश 

गररनेछ । 

३.२.५.३ यसरी कायम गररएको मलु्यांकन क्षितोमा पबुाािार क्षवकास, सुक्षविाहरु थप र क्षिक्षतको ब्याजदरमा उल्लेख्य पररबतान 

भएको बाहके सामाधय अबस्थामा १ बषा सम्म पररबतान गररने छैन । 

३.२.५.४ गकु्षठ संस्थानको नाममा रहकेो अिल सम्पक्षतको हकमा कुल मलु्यांकनको ५०% मात्र ऋणको लाक्षग स्वीकाया मलु्यांकन 

कायम गरी सोको ७५% सम्म मात्र ऋण लगानी गररनेछ । 

३.२.५.५ सामाधयतया माटोको जोडाइ भएको घरको मलु्यांकन गररने छैन । तर क्षबशेष अबस्थामा सोको अवस्था हरेी धयनुतम मलू्य 

राखी मलु्यांकन गररनेछ । 

३.२.५.६ नयाँ सवारी सािनको मुल्यांकन कम्पनीको कोटेशनको आिारमा गरी सोको बढीमा ६०% सम्म मात्र ऋण लगानी 

गररनेछ । तर सहायक क्षितो यथेि भएको अबस्थामा १००% नै लगानी गना बािा पने छैन । 

३.२.५.७ रु. ५ लाख भधदा माक्षथ ऋणको मागमा सरुिणको लाक्षग प्राप्त परुाना यातायात सािनको मलु्यांकन प्राक्षबक्षिक माफा त 

गराइनेछ भने सो भधदा तलको ऋण मागमा ऋण उपसक्षमक्षतले सवारीको अवस्था क्षवशे्लषण गरी ५ बषा सम्म परुानो 

सवारीको मलु्यांकन गदाा क्षबमालेखमा तोक्षकने दरले बाक्षषाक ह्रास कट्टी गरी बाँक्षक रहकेो रकमको ७५ % ले हुन आउने 

रकम मात्र मलु्यांकन गररने छ भने ५ बषा भधदा बढी परुाना सवारीको हकमा धयनुतम मलु्य तोकी अिल सम्पक्षतको 

मलू्यांकनलाई प्राथक्षमकतामा राक्षखनेछ । 

३.२.५.८ क्षितो क्षदने घर जग्गामा उच्ि क्षबद्यतु भोल्टेज (हाइटेधसन लाइन) भएमा सम्बक्षधित क्षनकायले तोक्षकएको मापदण्डको दरुी 

कटाई बनाएको घर हुनु पने र जग्गाको हकमा कुल िेत्रफलबाट प्रभाक्षवत िेत्रफल कट्टा गरी हुन आउने जग्गाको मात्र 

मलु्यांकन गररनेछ । 

३.२.५.९ नक्षद, खोल्सा, खोला आक्षद रहकेो जग्गा क्षितो प्राप्त हुन आएमा नक्षद, खोला र खोल्साको प्रकृक्षत अनुसार सम्बक्षधित 

क्षनकायले लाग ुगरेको मापदण्ड कट्टा गरी मलु्यांकन गनुा पनेछ भने राजमागाको हकमा सडक क्षबभाग वा स्थानीय क्षनकायले 

तोकेको सडक सीमाको मापदण्ड कट्टा गरी बाँक्षक रहने घरजग्गाको मात्र मलु्यांकन गनुापनेछ । 

 

३.२.६  ड्रििो िथा जमानीको व्यवस्था : 

३.२.६.१.आकक्षस्मक ऋण को हकमा कुनै सदस्य वा क्षनजको पररवारमा मतृ्य ुभएमा, बाढी, पक्षहरो, आगजनी, दघुाटना, दबैी आपत 

क्षबपत परेमा र क्षबरामी परर अस्पतालमा भनाा गरी उपिार गराउनुपने अबस्थामा एक जना शेयर सदस्यको जमानी तथा 

क्षसफाररस क्षलनु पनेछ । 

३.२.६.२  कुनै सदस्यले जमानी क्षदएको रकम बराबरको ऋण नबुझाएसम्म क्षनज वा जमानी क्षदनेले अधय कुनै ऋण माग गना र अको 

व्यक्षक्तलाई जमानी क्षदन पाउने छैन तर आकक्षस्मक ऋण र बित ऋणको हकमा लाग ुहुने छैन । 

३.२.६.३  हायरपिेज ऋणको हकमा ऋण क्षलई खररद गररने यातायातको सािन नै क्षितो रहनेछ । संस्थाले आबस्यक ठानेमा थप 

अिल सम्पक्षि समेत क्षितो क्षलन सक्षकनेछ । ५ बषा भधदा परुाना सवारी सािनहरुमा लगानी गनुापदाा आबस्यक पने परैु 

अिल सम्पक्षि क्षितो क्षलनु पनेछ । यातायात(हायरपिेज) ऋणका क्षितो रहने सबारी सािनको क्षबमा अक्षनवाया गनुा पनेछ । 

हायरपिेज ऋण लगानी सम्बधिमा आबस्यक थप क्षबषय स्पस्ट पाना संस्थाले छुट्टै कायाक्षवक्षि बनाई लाग ुगनेछ ।  

३.२.६.४ घर क्षितोमा राक्षखने ऋणको हकमा क्षितोमा रहकेो घरमा आगलागी, हुलदगंा जस्ता जोक्षखमका सम्भावना भएका 

ब्यबसायहरु संिालन भएको अवस्थामा, सो ऋणमा जग्गाको भधदा घरको मलु्यांकन अक्षिक रहकेो अबस्थाका साथै 

रु.२० लाख भधदा माक्षथको ऋण लगानी गनुापने अबस्थामा क्षितोमा रहने घरको क्षबमा अक्षनवाया गनुापनेछ ।  

३.२.६.५ घर क्षनमााण गदाा जनु क्षकिामा घर क्षनमााण गने हो उक्त क्षकिा घर सक्षहत अक्षनवाया रोक्का राख्नु पनेछ । 

३.२.६.६ हस्ताधतरण भै जाने गकु्षठ घरजग्गाको मुल्यांकन गदाा कुल मूल्यांकनको ५०% मुल्यांकन कायम गररनेछ | उक्त मुल्यांकन 

रकम बाट क्षनयमानुसार माक्षजान कट्टी गररनेछ । 
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३.२.६.७ सामाधयतया माटोको जोडी भएको घरको मुल्यांकन गररने छैन | तर क्षबशेष अबस्थामा छुट्टै कायाक्षवक्षि बनाई मलु्यांकन 

गररनेछ । 

३.२.६.८ घरको मलु्यांकन गदाा क्षनमााण सम्पधन भएको क्षमक्षतले १ वषा परुा भएपछी घट्दो दरमा बाक्षषाक ५%क दरले ह्रास कट्टी गरी 

मलु्यांकन कायम गररनेछ । 

३.२.६.९ नयाँ यातायात सािनको मुल्यांकन कम्पनीको कोटेशनको आिारमा गरी सो को बढीमा ७५%सम्म मात्र ऋण लगानी 

गररनेछ । 

३.२.७  ड्रििो मुलयांकन गदाष ध्यान ड्रदनपुने कुराहरु : 

३.२.७.१ मोही भएको जग्गा क्षितो राखी ऋण गररने छैन ।  

३.२.७.२सामाधयतया क्षितोको जग्गा रैकर हुनुपदाछ । क्षबशेष अबस्थामा गकु्षठ घर जग्गा भएमा सम्बक्षधित क्षनकाय वा गुक्षठ 

संस्थानबाट क्षसफाररस तथा स्वीकृक्षत क्षलनु पनेछ ।          

३.२.७.३ जग्गा वा घरसम्म सक्षजलै िारपांगे्र सबारी जानसक्ने बाटो क्षफल्ड र नक्सामा हुनुपनेछ ।       

३.२.७.४ घरजग्गामा कुनै पक्षन क्षकक्षसमको मदु्धा माक्षमला वा झैझगडा नभएको हुनुपनेछ ।          

 ३.२.७.५ लालपजुाा तथा नक्सामा उल्लेख भएअनुसारको क्षववरण क्षफल्डमा पक्षन साक्षबत हुनुपनेछ । 

 

३.३  ऋणको स्वीकृड्रि प्रड्रक्रया: 

३.३.१ बचि/िन जमाड्रनको आिारमा प्रदान गररने ऋण: 

३.३.१.१ बितको आिार अधतगात आवक्षिक बित, क्षनयक्षमत बित, बाल बित र ऋणीको नामका अधय बितहरुलाई (भकु्तानी 

रोक्का गरर) ऋण लगानी गररनेछ । यस प्रकारको ऋण संस्थाका अधय सदस्यहरुको  बित जमानी राखेर पक्षन क्षदन 

सक्षकनेछ र यसका लाक्षग ऋण क्षनबेदन एवं तमसकुमा क्षनजहरुको मधजरुी क्षलनुपनेछ । यसै गरी कक्षम्तमा ३ जना भधदा बढी 

सदस्यहरुको क्षसफाररसमा सामकु्षहक जमानी कजाा लगानी गना सक्षकनेछ । 

३.३.१.२ यस प्रकारको ऋण को हकमा सदस्यले ऋण रकम सम्बक्षधित कमािारीले क्षसफाररस सक्षहत ऋण स्वीकृक्षतको लाक्षग ऋण 

फाँटको प्रमखु समि पेश गनुा पनेछ । 

३.३.१.३ ऋण फाँट को प्रमखुले ऋण मागपत्र अध्ययन र क्षवशे्लषण गरी स्वीकृक्षत गरेपक्षछ सम्बक्षधित कमािारीले आवश्यक प्रक्षिया 

परुा गरी ऋण प्रदान गना सक्नेछन् । 

३.३.१.४  यस प्रकारको ऋण आवक्षिक बित बाहकेको हकमा अक्षिकतम अवक्षि १ बषाको हुनेछ र आवक्षिक बितको हकमा 

भने आवक्षिक बितको अबक्षि बराबर ऋणको भाखा हुनेछ । 

३.३.१.४ यस प्रकारको ऋण क्षनयक्षमत र आवक्षिक बितको हकमा अक्षिकतम ९०% मात्र ऋण लगानी गररनेछ र अधय बितको          

हकमा अक्षिकतम ८०% मात्र ऋण लगानी गररनेछ । 

३.३.१.५ आकक्षस्मक ऋणको हकमा कुनै सदस्यलाई आपत क्षबपत परेमा वा क्षबरामी परी अस्पतालमा भनाा गरी उपिार गराउनुपने 

अबस्थामा एकाघरको व्यक्षक्तलाई क्षनबेदन सक्षहतको आबश्यक प्रक्षिया परुा गरी ऋण लगानी गना सक्षकने छ । यस्तो 

अबस्थामा एकाघरको पररवारलाई पक्षहलो प्राथक्षमकता क्षदइने छ । 

३.३.१.६ कुन ैसदस्यले जमानी क्षदएको रकम बराबरको ऋण नबुझाएसम्म क्षनज वा जमानी क्षदनेले अधय कुनै ऋण माग गना र अको 

व्यक्षक्तलाई जमानी क्षदन पाउने छैन तर आकक्षस्मक ऋणको हकमा यो व्यवस्था लाग ुहुने छैन । 

३.३.१.७ ऋण शाखा प्रमखुले क्षसफाररश सक्षहत ऋण स्वीकृक्षतको लाक्षग ब्यबस्थापक समि पेश गनुापने छ । ब्यबस्थापको स्वीकृक्षत 

पिात आबश्यक प्रक्षिया परुा गरी ऋण क्षनकाशा गररनेछ । 

३.३.१.८ बित क्षनिेप क्षितो वा जमानत राखी प्रदान गररने ऋणहरु ऋण अक्षिकृत वा ऋण प्रमखुले नै स्वीकृक्षत गना सक्नेछ । 

३.३.२  ड्रििो रोक्का, दृड्रष्टबधिक िथा सबारी सािन नामसारी प्रकृया : 

३.३.२.१ ऋण स्वीकृक्षत भएपछी मालपोत कायाालयको रेकडामा क्षितो रोक्का/दृस्टी बधिक गना लगाई  (अनुसिुी५र५.१)सो को पत्र 

सम्बक्षधित कजाा माग कतााको व्यक्षक्तगत फाइलमा समाबेश गररनेछ । 
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३.३.२.२  रु.५ लाख भधदा माक्षथको ऋण लगानीको स्वीकृत  भएपछी संस्थाले क्षितो रहने घरजग्गा संस्थाको नाममा दृस्टी बधिक 

पास गरी ऋण  प्रदान गररनेछ उक्त घर जग्गा संस्थाको नाममा दृस्टी बधिक गदाा लाग्ने खिा सबै सम्बक्षधित ऋणी सदस्यले 

व्यहोनुा पनेछ । 

३.३.२.३  यातायात (हायरपिेज) ऋणमा सम्बक्षधित सबारी सािन संस्थाको नाममा नामसारी भै आएपक्षछ मात्र ऋण लगानी 

गररनेछ सो बापत लाग्ने खिा ऋणी सदस्य आफैले व्यहोनुा पनेछ । 

३.३.२.४ क्षितो रोक्का/दृक्षष्टबधिक तथा सवारी नामसारी कायामा संस्थाको कमािारी प्रक्षतक्षनक्षि हुनुपनेछ । 

३.३.२.५ क्षितो रोक्का/दृक्षष्टबधिक तथा सवारी नामसारी गदाा नामसारी गदाा लाग्ने सम्पणूा खिाहरु सम्बक्षधित ऋण मागकताा 

सदस्यले व्यहोनुा पनछे  । 

३.३.३  अचि सम्पड्रि ड्रििो राखी प्रदान गररने ऋण : 

३.३.३.१ सदस्यले अिल सम्पक्षत क्षितो राखी ऋण क्षलन िाहमेा संस्थाले तयार पारेको ऋण माग पत्र ऋण शाखामा पेश गनुा पनेछ । 

३.३.३.२  सम्बक्षधित कमािारीले ऋण माग पत्रसाथ आवश्यक कागजातहरु परुा भए नभएको हरेी परुा नभएको भए परुा गराएर मात्र 

ऋण माग पत्र दताा गराउनु पनेछ । 

३.३.३.३ ऋण शाखाबाट ऋण माग कताा सदस्यसंग ऋण सम्बधिमा छलफल गरी क्षविीय परामशा गनुापनछे । 

३.३.३.४ सदस्यबाट प्राप्त भएको क्षितो तथा पररयोजनाको संस्थाका प्रक्षतक्षनक्षिहरुबाट स्थलगत क्षनररिण गररनेछ । 

३.३.३.५ ऋण संयोजक, ब्यबस्थापक र ऋण शाखा प्रमखुले संयकु्त छलफल माफा त ५क्षस क्षवशे्लषण गरी सोको मलु्यांकन फारम भरर 

क्षसफाररश सक्षहत सम्बक्षधित फाइलमा संलग्न गनुा पनेछ ।  

३.३.३.६ संस्थाको ऋण नीक्षत अनुरुप प्रक्षिया परुा भएको दके्षखएमा ऋण फाइल ऋणको क्षसमा अनुसार कायाकारी उपसक्षमक्षत वा 

ऋण उपसक्षमक्षतको बैठक समि पेश गनुा पनेछ । 

३.३.३.७ कायाकारी उपसक्षमक्षत वा ऋण उपसक्षमक्षत बाट उक्त फाइलहरुको अध्ययन तथा क्षवशे्लषण गरी आबश्यकता अनुसार ऋणी 

तथा ऋणीको एकाघर पररवार संगको प्रत्यि भेटघाट बाट आवश्यक छलफल गरी ५ सी मलू्यांकनको आिारमा ऋण 

स्वीकृत गररने छ । 

३.३.३.८ कायाकारी उपसक्षमक्षत वा ऋण उपसक्षमक्षत बाट स्वीकृत भएका ऋणहरु संिालक सक्षमक्षत समि अनुमोदनका लाक्षग पेश 

गररने छ । 

३.३.४  ऋण स्वीकृि / अड्रस्वड्रक्रि भएको जानकारी : 

३.३.४.१  ऋण स्वीकृत वा अस्वीकृतको जानकारी क्षनणाय भएको क्षमक्षतले ७ क्षदन क्षभत्र ऋण माग गने सदस्य वा समहू (लघु क्षबि) 

लाई क्षदनु पदाछ । 

३.३.५  ऋण स्वीकृि वा िगानी हुन नसक्ने अवस्थाहरु : 

 दहेाय बमोक्षजमका अबस्थामा दके्षखएका संस्थाको ब्यबस्थापन,ऋण उपसक्षमक्षत वा कायाकारी उपसक्षमक्षतले ऋण माग 

फारम दताा नगराउन,ऋण क्षसफाररश नगना वा ऋण स्वीकृत नगना सक्नेछ । 

३.३.५.१ भाखा नाघेको तथा क्षनयक्षमत ब्याज र क्षकस्ता नबुझाई भाखा नघाउने ऋणी “५ सी” अधतगात ऋणको स्तर मलु्यांकन गदाा 

ऋण लगानीको लाक्षग अयोग्य ठहने भएकोले त्यस्ता ऋणीलाइ संस्थाले तत्पिात ऋण लगानी नगना सक्नेछ । 

३.३.५.२ अधय बैंक तथा क्षविीय संस्थाबाट खराब ऋणीको सिूना क्षनकालेको अबस्थामा । 

३.३.५.३ गलत पररयोजनामा ऋण लगानी हुने दके्षखन आएमा । 

३.३.५.४ क्षबगतमा संस्थाको अक्षहत हुने गक्षतक्षवक्षिमा संलग्न भएको खलु्न आएमा । 

३.३.५.५ क्षितोमा कुनै समस्या रहकेो जानकारी प्राप्त हुन आएमा । 

३.३.५.६ पररवारका अधय कुनै सदस्यले ऋण लगानीमा आपक्षत जनाई क्षलक्षखत क्षनबेदन प्राप्त भएमा वा एकाघरका व्यक्षक्तहरुले 

सािी बस्न वा जमानत क्षदन मधजरु नगरेमा । 

३.३.५.७ कुनै मनाक्षसब कारणबस संस्थाले लगानी गना उपयुाक्त नदखेेको अबस्थामा । 
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३.३.६ ऋण ब्यबस्थापन/सेवा िुलक : 

ऋण स्वीकृक्षत प्रक्षियामा लाग्ने खिा ब्यबस्थापनका लाक्षग संस्थाले स्वीकृत ऋणको बढीमा १% सेवा शलु्क ऋण लगानी 

गने बखतमा ऋणी सदस्य संग कट्टा गनेछ । साथै संस्थाको संस्थागत पुंजी बदृ्दी गनाका लाक्षग ऋणी सदस्यसंग ०.५% 

रकम अक्षनवाया सहयोग वा योगदान स्वरूप क्षलन सक्षकनेछ तर यस्तो शलु्क तथा सहयोग आपतकालीन तथा आवक्षिक 

बित क्षितो ऋणमा क्षलइने छैन । सदस्य स्वयंको बित जमानीमा लगानी गररने ऋणमा ०.५ % सेवा शलु्क र ०.५ % 

सहयोग बापत क्षलइनेछ । 

३.३.७  िेयर थप गनुष पने : 

संस्थाको शेयर पुंजी ब्यबस्थापन गनाको लाक्षग क्षविीय क्षवशे्लषण “पल्सा” को आिारमा संिालक सक्षमक्षतले समय समयमा 

सदस्यलाई ऋण प्रदान गदाा शेयर र बित थप गनुा पनेछ भधन े व्यवस्था लाग ु गराउन सक्ने छ । सो व्यवस्था तोक्षकए 

बमोक्षजम हुनेछ । रु. १ लाख दके्षख भधदा माक्षथको लाक्षग ऋण माग रकमको १० % शेयर खररद गररएको हुनुपनेछ । उक्त 

अनुपातले खाम्ने हदसम्मको पक्षछल्लोपटक ऋण लगानी गदाा पुनः शेयर खररद गना अक्षनवाया हुन ेछैन । 

३.३.८  पुनाः ड्रनबेदन: ऋण स्वीकृक्षतको जानकारी पाएपक्षछ सदस्यले उल्लेक्षखत शतामा ऋण क्षलन मधजुर छु भनी पनुः क्षनबेदन 

क्षदनु पनेछ । 

३.३.९  ऋण प्रड्रक्रयागि िुलक: संस्थाले तोके अनुसारको क्षफल्ड क्षनरीिण, कागजात तयार, प्रक्षतबेदन तयार सम्बक्षधि शलु्क 

तथा मलु्यांकन शुल्क लगायत लाग्ने सम्पणूा प्रक्षियागत शलु्कहरु स्वयम ्ऋण मागगने सदस्यले नै बुझाउनु पनेछ । 

३.३.१०  अचि सम्पड्रत्त ड्रििो राखी ड्रदइने ऋणको स्वीकृड्रि प्रड्रक्रया 

३.३.१०.१ कुनै सदस्यले अिल सम्पक्षि क्षितो राखी ऋण मागपत्र पेश गरेमा सम्बक्षधित कमािारीले ऋण क्षनबेदन साथ आवस्यक     

कागजातहरु प्रस्तुत भए नभएको हनेे र परुा नभएको भए परुा गराउनु पनेछ  

३.३.१०.२ ऋण मागकताा सदस्यसंग ऋण सम्बधिमा आवश्यक छलफल गरी क्षबस्ततृ जानकारी क्षलनुपनेछ । 

३.३.१०.३ संस्थाको ऋण नीक्षत अनुरुप प्रक्षकया परुा भएको दके्षखएमा क्षितो मलू्यांकनको लाक्षग क्षसफाररस एवं स्वीकृतको अक्षिकार  

बमोक्षजम तोक्षकएको समय क्षभत्र क्षितो मलु्यांकन गरी सम्बक्षधित क्षनकायमा पेश गनुापनेछ । 

३.३.११ रोक्का/फुकुवा दस्िुर 

संस्थाले कुनै सदस्यलाई ऋण प्रवाह गदाा ऋणी स्वयम ्ले क्षितो रोक्का दस्तुर बुझाउनु पनेछ तर संस्थाले  रोक्का तथा 

दृस्टीबधिकको ब्यबस्थापन गदाा संिालक सक्षमक्षतले समय समयमा तोके बमोक्षजमको दस्तुर ऋण माग गने सदस्यल े

संस्थामा बुझाउनु पनेछ । 

३.३.१२ ड्रििो रोक्का: ऋण स्वीकृत भैसकेपक्षछ क्षजल्ला मालपोत कायाालयको रेकडा मा क्षितो रोक्का/दृस्टी बधिक गरी सो को    

जानकारी पत्र सम्बक्षधित ऋण मागकतााको व्यक्षक्तगत फाइलमा समावेश गररनेछ । दृस्टी बधिक पास, वा फुकुवा कायामा 

संस्थाकै कमािारी संलग्न हुनुपनेछ । 

 

३.४  ऋण प्रवाह (ड्रनकासा)  : 

३.४.१ ऋण स्वीकृत भैसकेपक्षछ ऋणी सदस्यलाई ऋण क्षनकासाको लाक्षग अनुसिूी १.४ बमोक्षजम तमसकु गराई तथा अनुसिूी 

१.६ तथा अनुिसुी १.७ ( हायरपिेज ऋणको हकमा ) बमोक्षजमको सतानामा पत्र गराई ऋण क्षनकासा गररनेछ । संस्थाले 

सदस्यलाई ऋण प्रदान गदाा सामाधयतया भरपाई वा आधतररक पत्रमा गराई सदस्यको ऐक्षिक बित खातामा जम्मा गररनेछ 

| िेक वा नगद माफा त लगानी गने अबस्थामा सदस्यलाई ऋणको िेक वा नगद बुझ्नु पवूा नगद वा िेक बुक्षझक्षलएको 

भरपाई अक्षनवाया गनुापनेछ । स्वीकृत भै क्षकस्ताबधदीमा प्रदान गनुापने प्रकृक्षतको ऋणको अक्षनवाया सदपुयोक्षगता क्षनरीिण 

गरेर मात्र अधय क्षकस्ता प्रदान गररनेछ । स्वीकृत भएको ऋण बमोक्षजमको ढाँिा मा तमसकु तयार गरी सो तमसुकमा 

ऋणीको लेखात्मक तथा रेखात्मक सक्षहछाप गराई कक्षम्तमा १ जना एकाघर पररवारको सदस्य सक्षहत २ जना सािीहरु 

राखी ररत पबुाक तमसकुमा दस्तखत गराएपक्षछ मात्र ऋण प्रदान गररनेछ तर िन जमानी ऋणमा भने सम्बक्षधित िन जमानी 

बस्नेहरुको दस्तखत हुनुपनेछ ।  

३.४.२  ऋण मागकतााले ऋण स्वीकृत भएको ४५ क्षदन क्षभत्र ऋण लक्षगसक्नु पनेछ । अधयथा स्वीकृत ऋण स्वतः रद्द हुनछे ।  
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३.४.३ मनाक्षसब कारण खलुाई स्वीकृत ऋण रकम घटाउन वा ऋण क्षलनको लाक्षग अबक्षि थप गना ऋणीबाट क्षनबेदन प्राप्त भएमा 

कायाकारी उपसक्षमक्षतबाट औक्षित्यता हरेी ऋण तथा अबक्षि थपघट गना सक्षकने छ । 

३.४.४ संस्थाले सदस्यलाई ऋण प्रदान गदाा भपााइ पत्रमा दस्तखत गराई एकमषु्ट वा क्षकस्ताबधदी रुपमा सदस्यको ऐक्षच्छक बित 

खातामा जम्मा गररनेछ । िेक वा नगद माफा त लगानी गनुापने अबस्थामा सदस्यलाई नगद वा छेक बुक्षझक्षलएको भपााइ 

गराइनेछ । 

३.४.५ ऋण स्वीकृत भई क्षकस्ताबधदीमा प्रदान गनुापने प्रकृक्षतको ऋण अक्षनबाया सदपुयोक्षगता क्षनररिण गरेर मात्र अधय क्षकस्ता 

प्रदान गररनेछ । 

३.५  ब्याजमा छुट िथा हजाषना : 

३.५.१  क्षकस्ता तोक्षकएको ऋणको हकमा क्षकस्ताबधदी ताक्षलका अनुसार नै ऋणको साँवा ब्याज भकु्तानी गनुापनेछ यसरी क्षकस्ता र 

ब्याज बुझाउने उत्कृष्ट ऋणीहरुलाई ब्याज रकम मा बढीमा २-५% ररवेट (छुट)प्रदान गररनेछ ।    

      

३.५.२  क्षकस्ताबधदी ताक्षलका भधदा पछाडी ब्याजदरमा पक्षहलो ३ मक्षहना सम्म भाखा नाघेमा २%, दोस्रो ३ मक्षहना सम्म भाखा 

नाघेमा ३ % र तेस्रो ३ मक्षहना सम्म ४% र िौथो ३ मक्षहना भरर र सो भधदा बढी अवक्षिका लाक्षग ५ % का दरले हजााना 

लगाईनेछ ।            

  ३.५.३ एकमिु भकु्तानी गने ऋणको हकमा तोक्षकएको समयमा ब्याज भकु्तानी गदाा ब्याज रकम मा बढीमा २ % दरले छुट प्रदान 

गररनेछ र भाखा नाघेको अवस्थामा ५ % थप ब्याज लाग्नेछ । 

३.६ स्वीकायष भुिानी: 

३.६.१   नगद: ऋण तथा ब्याजको भुक्तानी नेपाली मरुामा मात्र स्वीकार गररनेछ । क्षजधसी स्वीकार गररने छैन, संस्थाको बैंक 

खातामा नगद जम्मा गररएको बैंक भौिरलाई समेत नगद ै सरह माक्षननेछ तर संस्थाले सदस्यहरुलाई मौज्दात रहकेो 

खाताको जारी गरेको भकु्तानी पजुाालाई ( िेक ) स्वीकृत गररनेछ । संस्थाले समय समयमा स्वीकार गना सक्ने बैंकहरुको 

िेक स्वीकार सम्बक्षधि सिूना जारी गना सक्नेछ तर त्यस्तो िेक सदस्य वा क्षनजको घर पररवारको हुनु पनेछ तर तेस्रो 

पिको िेक भने संस्थाले स्वीकार गने छैन । यक्षद कुनै सदस्यको िेक बाउधस भएको पाईएमा ऋण फाट प्रमखुले तत्काल 

समक्षधित सदस्यलाई जानकारी गराउनु पनेछ र त्यस्तो सदस्यको िेक अकोपटक दके्षख संस्थाले स्वीकार गना बाध्य हनु े

छैन । ऋण िकु्ता र क्षितो फुकुवा भने िेक नगदमा पररणत भए पिात मात्र हुनेछ । 

३.६.२ चेक : िेक सम्बक्षधित ऋणीको व्यक्षक्तगत, भखारै क्षखक्षिएको, क्षवश्वास योग्य र स्थानीय बैंकको भएमा मात्र स्वीकार गना  

सक्षकनेछ । 

३.७  ऋण अनुगमन िथा ड्रनरीिण (ऋण सदुपयोड्रगिा जााँच) : 

३.७.१ ऋण क्षनकासा भएपछी ऋणको सक्षह सदपुयोग भएको छ वा छैन सो को अनुगमन गना संस्थाको ऋण फाँट र ऋण 

उपसक्षमक्षत क्षजम्मेवार रहनेछ । 

३.७.२ ऋण अनुगमन गदाा क्षवशेषत नयाँ तथा बढी जोक्षखमयकु्त िेत्रमा लगानी गररएका तथा ठुलो आकारका संकास्पद ऋण 

हरुलाई अनुगमन प्राथक्षमकता क्षदईनेछ । 

३.७.३ ऋण अनुगमन गदाा अनुसिूी ६ बमोक्षजमको फारम प्रयोग गरी ऋणीको सम्बक्षधित फाइल मा राक्षखनेछ । 

३.७.४ ऋण सदपुयोग नभएको अबस्थामा ऋण सदपुयोग हुन नसक्नुको कारण समेत खलुाई त्यस्ता ऋणी उपर गनुापने आबस्यक 

कारबाहीको लाक्षग सम्बक्षधित क्षनकायमा अनुसिूी ६ बमोक्षजमकै फारम प्रयोग गरी अनुगमनकतााले क्षसफाररस गनुापनेछ । 

३.७.५  अनुगमन प्रक्षतबेदन बाट ऋणको दरुुपयोग भएको दके्षखन आएमा तुरुधत ऋण असलुी प्रक्षियालाई अगाडी बढाइनेछ । 

यस्तो अबस्थामा संस्थाले बढीमा ५ % सम्म(हजााना बापत)ब्याजदर थप गरी ऋण असलु गना सक्नेछ । 

३.८  ड्रििो पररबिषन, फुकुवा िथा सवारी नामसारी सम्बड्रधि व्यवस्था : 

३.८.१ संस्थामा सदस्यले क्षलएको ऋणको सरुिण बापत राक्षखएको क्षितो पररबतान गनुा पने भएमा ऋणी सदस्यले क्षनबेदन 

क्षदनुपनेछ । सो क्षनबदेन ऋण क्षलएको रकमको आिारमा ब्यबस्थापन वा ऋण उपसक्षमक्षतमा गररनेछ । उपसक्षमक्षतल े
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क्षवशे्लषण गरी नया क्षितोको क्षनररिण तथा मलु्यांकन गरी क्षितोले खाम्ने भएमा क्षितो पररबतान सम्बक्षधि तोक आदशे जारर 

गनेछ । 

३.८.२ सदस्यले क्षलएको ऋण िकु्ता गरेमा उक्त ऋणको सरुिण बापत क्षदएको क्षितो फुकुवा गनुा पने भएमा कक्षम्तमा १ क्षदन 

अगाडी संस्थालाई जानकारी गराएमा संस्थाबाट उक्त क्षितो पत्र रोक्का भएमा अनुसिूी १८ बमोक्षजमको पत्र माफा त र 

दृक्षष्टबधदक रोक्का भएमा अनुसिूी १९ बमोक्षजमको पत्र माफा त क्षितो फुकुवा गररनेछ । 

३.८.३ सदस्यले हायर पिेज ऋण अधतगात ऋण िकु्ता गरेमा सरुिण बापत संस्थाको नाममा रहकेो सवारी सािन ऋणी वा 

ऋणीले इच्छाएको व्यक्षक्त वा संस्थाको नाममा नामसारी गररनेछ । २ पांगे्र सवारीको हकमा नामसारी गदाा िाक्षहने संस्थाको 

ऋण क्षवभागको क्षनणाय पत्र तयार गरी नामसारी पत्रको साथमा सम्बक्षधित क्षनकायमा पठाइनेछ । 

३.९ ऋणको प्रड्रिबेदन 

ब्यबस्थापकले हरेक मक्षहनाको ७ गते क्षभत्र अक्षघल्लो मक्षहनाको मसाधतसम्मको ऋण प्रक्षतबेदन अनुसिूी ८ बमोक्षजम तयार 

प्रक्षतबेदनको सारांश संिालक सक्षमक्षत तथा ऋण उपसक्षमक्षतको संयोजकलाई पेश गनुापनेछ । सोक्षह प्रक्षतबेदन बमोक्षजम 

भाखा नाघेको तथा असल ऋणीको लाक्षग क्षनयमानुसार ऋण जोक्षखम कोषमा रकम छुट्याउनु पनेछ । साथै भाखा नाघेको 

ऋण असलुीको लाक्षग कायायोजना बनाइ असलुी काया गनुा पनेछ । 

 

 

पररच्छेद ४ 

भाखा नाघेको ऋण ब्यबस्थापन  

४.१ ऋण असुिी प्रड्रक्रया: 

४.१.१  ऋण लगानी गरेको बखतमा संस्थाले ऋणी सदस्य हरुलाई ऋण भकु्तानी ताक्षलका प्रदान गनेछ । साथै तमशकु तथा 

शतानामामा उल्लेख भए अनुसारका शताहरु पालना गनुा सदस्यको कताब्य हुनेछ । 

४.१.२  ऋणको भाखा नाघ्नु १ हप्ता अगाडी ऋण फाँटबाट ऋणीलाई क्षवक्षभधन माध्यमबाट (टेक्षलफोन, इमेल, एसएमएस, फेसबुक, 

पत्र आक्षद ) जानकारी गराईनेछ ।                 

४.१.३  ऋण असलुी कायालाई ब्यबक्षस्थत गना सक्षमक्षतले आबश्यक अनुसार ऋण असलुी क्षबभाग वा कमािारी गठन गरी काया 

गराउन सक्नेछ ।  

४.१.४ ऋण असलुीमा सदस्यले ऋण नक्षतने गलत क्षनयत राखी भाखा अवक्षिको ख्याल नगरी आलटाल गरेमा, गलत क्षववरण 

क्षदई झकु्याएमा, बेवास्ता गरेमा, अटेरी गरेमा, शता तथा सम्झौताको उल्लंघन गरेमा संस्थाका कमािारी वा पदाक्षिकारीले 

क्षबक्षभधन माध्यमद्वारा ( टेक्षलफोन, इमेल, एसएमएस, पत्र आक्षद ) क्षनयक्षमत ताकेता गनेछन्, यस्तो ताकेताबाट समेत असलु 

नहुने अवस्था आएमा घर ठेगानामा गई भेटी सम्झाउने, पररवार तथा जमानी बस्ने व्यक्षक्तहरुलाई ताकेता गने, सामाक्षजक 

तथा मानक्षसक दबाब क्षदने, कायाालयमा उपक्षस्थत गराई स्पष्टीकरण क्षलने जस्ता कायाहरु गनेछ । 

४.१.५ उल्लेक्षखत प्रक्षियाबाट समेत असलु हुन नसकेमा कानुनी कारबाहीका लाक्षग ऋण उपसक्षमक्षत, कायाकाररणी उपसक्षमक्षत वा 

संिालक सक्षमक्षत समि क्षसफाररस गनेछ, ऋण फाँटले संस्थाको ऋण असलुी कायाक्षवक्षि तयार पारी लाग ुगनेछ । 

४.१.६ क्षललामी प्रक्षिया / धयाक्षयक प्रक्षिया ऋण असलु उपर गररने क्षबक्षि अबलम्बन गररनेछ ।  

४.२ िगानीमा रहेको ऋणको प्रकार: 

 जोक्षखमको आिारमा लगानीमा रहकेो ऋणलाई दहेाय बमोक्षजम ४ भागमा क्षबभाजन गररनेछ  । 

४.२.१ असल ऋण  

४.२.१ १ दके्षख ३० क्षदन सम्म भाखा नाघेको ऋण (कमसल) 

४.२.२ १ दके्षख १२ मक्षहना सम्म भाखा नाघेको ऋण (शंकास्पद) 

४.२.३ १२ मक्षहना भधदा बढी नाघेको ऋण (खराब) 
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४.३  भाखा नाघेको ऋणको गणना: 

४.३.१  ऋणको तमसकु र भकु्तानी ताक्षलका अनुसार तोक्षकएको समयसीमा क्षभत्र ऋणको क्षकस्ता, ब्याज र साँवा भकु्तानी नगरेको 

ऋण लाई भाखा नाघेको ऋणको रुपमा गणना  गररनेछ । 

४.३.२  संस्थालाई क्षतनुापने क्षकस्ता रकम तोक्षकएको समयमा प्राप्त नभएमा ऋणको साँवा रकम लाई नै भाखा नाघेको ऋणको रुपमा 

गणना गररधछ । 

४.३.३  संस्थालाई क्षतनुापने ब्याज रकम तोक्षकएको समयमा प्राप्त नभएमा ऋणको साँवा रकम परैु लाई न ैभाखा नाघेको ऋणको 

रुपमा गणना गररधछ । 

४.३.४  तोक्षकएको तमसुकको म्याद समाप्त भएको क्षदन दके्षख नै ऋणलाई भाखा नाघेको ऋणको रुपमा गणना गररनेछ । 

४.३.५ भाखा नाघेको ऋणको गणना प्रत्येक मक्षहनाको मसाधतमा गररनेछ । 

४.४  नड्रबकरण, म्याद थप र भाखा संिोिन : 

दहेायको अबस्थामा मात्र ऋणको साँवा समयक्षभत्र बुझाउन नसक्ने उक्षित कारण दखेाई १५ क्षदन अगाबै अनुसिूी १.७ 

अनुसारको क्षलक्षखत क्षनबेदन गरेमा ऋण स्वीकृत गने क्षनकायले बढीमा १ बषासम्म म्याद थप गना सक्नेछ। यसरर म्याद थप 

गदाा थप अबक्षिको नया तमसुक बनाउनु पनेछ र म्याद थप्नुपवुा क्षतनुापने सम्पणूा ब्याज िकु्ता गनुा पनेछ ।   

४.४.१  ऋणी सदस्यको मतृ्य ुभएमा । 

४.४.२. कुनै दबैी क्षबपक्षि आगलागी, भकूम्प, बाढीपक्षहरो आई ऋणीको घर वा ब्यबसाय तहसनहस भएको वा नस्ट भएको 

अवस्थामा ।              

४.४.३  ऋणी सदस्यलाई अकस्मात कुनै दघुाटना भएमा वा दीघारोग (क्याधसर, मटुु, क्षकड्नी, एड्स आक्षद) लागेमा ।   

४.४.४  ऋण क्षवभागले जायज ठहराएको अधय क्षवषम पररक्षस्थक्षत भएमा । 

४.४.५ ऋणीको काबु बाक्षहरको पररस्थक्षत जधय कारणले पररयोजना क्षवफल भएमा । 

४.४.६ सामाधयतया कजाा नक्षबकरण गररनेछैन । कजाा नक्षबकरण गनुा पने मनाक्षसब कारण भए अनुसिूी ९ अनुसारको काम 

कारबाही पिात ऋण क्षवभागले मनाक्षसब ठहराएमा नक्षबकरण हुनेछ ।  

४.५  िाइन अफ के्रड्रडट ऋणको म्याद थप र भाखा संिोिन सम्बड्रधि व्यवस्था: 

लाइन अफ िेक्षडट अधतगातका व्यापार, उद्योग र सेवा ऋणको सम्पणूा ब्याज र ३० % भधदा बढी साँवा िकु्ता भएमा,  

क्षबशेष कारण उल्लेख गरी भाखा म्याद थप वा नक्षवकरणका लाक्षग सदस्यले अनुसिूी ९ अनुसारको क्षनवेदन क्षदन सक्नेछन 

। सदस्यले भाखा संसोिनका लाक्षग पेश गरेको क्षनबेदन उक्षित र मनाक्षसब लागेमा व्यवस्थापन, ऋण उपसक्षमक्षत र संिालक 

सक्षमक्षतले आफ्नो अक्षिकार िेत्र क्षभत्र रही आबश्यक प्रक्षिया पयुााई क्षनयमानुसार म्याद थप वा नक्षवकरण गना सक्नेछ तर 

यस प्रकारको ऋणको नक्षवकरण बढीमा २ पटक सम्म मात्र गररनेछ ।  

४.६  जोड्रखम ऋणको ब्यबस्थापन :  

उपरोक्त जोक्षखम हरुलाई क्षनम्न अनुसार ब्यबस्थापन गररनेछ 

४.६.१  ऋणमा हुन सक्ने सम्भाक्षबत जोक्षखमलाई धयनु गना ऋण लगानीको (असल र कमसल ऋण) १% रकम माक्षसक रुपमा खिा 

लेक्षख ऋण सरुिण कोषमा दाक्षखला गररनेछ । 

४.६.२  माक्षसक रुपमा भाखा नाघेको ऋण गणना गरी दहेाय बमोक्षजम ऋण सरुिण कोषको व्यवस्था गररधछ । 

(क) १२ मक्षहना भधदा बढी समय भाखा नाघेको ऋणका लाक्षग १००% बराबर रकम 

(ख) १ मक्षहना दके्षख १२ मक्षहनासम्म भाखा नाघेको ऋणका लाक्षग ३५% बराबर रकम 

(ग) असल तथा कमसल ऋणका लाक्षग १% 

४.६.३  माक्षसक रुपमा ब्याज प्राप्त नभएको ऋण लाई समेत १ क्षदन दके्षख १२ मक्षहना सम्म भाखा नाघेको ऋणको रुपमा गणना 

गररधछ । 

४.६.४  ऋण सरुिण कोष ब्यबस्था गने िममा क्षवक्षनमय बमोक्षजमको डुवधत ऋण कोषको कुल रकम ले अपगु भएमा खिा लेखरे 

कोषको व्यवस्था गररनेछ । 
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४.६.५  ऋण अपलेखन (िाजा/ राइट अफ) नीक्षत तयार गरी भाखा नाघेको २ वषा भधदा बढी भै उठ्नै नसक्ने अबस्थामा पगुेका 

ऋण लाई अपलेखन गररनेछ । 

४.६.६  पररयोजनाको सरुिाको लाक्षग ऋणी लाई अक्षनवाया रुपमा सम्भाव्य क्षबमा गना सक्षकने पररयोजनाको क्षबमा गराइनेछ । 

४.६.७ भाखा नाघेको ऋण असलुी भई जोक्षखम व्यवस्था कोषको रकम बढी हुन आएको रकमलाई संस्थाको आम्दानी क्षहसाबमा 

राक्षखने छ  । 

४.७ ऋणी िथा जमाड्रनको बचि / िेयर ड्रफिाष नहुने :  

ऋण क्षलने सदस्यले संस्थालाई क्षतना, बुझाउन बाँकी ऋण, ब्याज, क्षबलम्ब शलु्क आक्षद संस्थामा बुझाई क्षहसाब राफसाफ 

नगरेसम्म ऋण क्षलन/क्षदलाउन आफ्नो बित क्षनिेप वा शेयर क्षितो जमानी राखीक्षदने ऋणी वा सदस्यको वा आबश्यक परे 

क्षनजहरुको एकाघर पररबारका नाममा भएको समेत बित तथा शेयर रकम क्षफताा हुनेछैन ।  

४.८  भाखा नाघेको ऋण असुिी िररका : 

ऋणीले िकु्ता गनुापने ऋणको भाखा समाप्त भएको साथै तोक्षकएको समयमा क्षकस्ता वा क्षनयक्षमत ब्याज नक्षतरेको खण्डमा 

उक्त ऋण भाखा नाघेको ऋणमा गणना हुनेछ र उक्त भाखा नाघेको ऋण असलुीको लाक्षग संस्थाले दहेाय अनुसारको 

असलुी प्रक्षिया अपनाउने छ । 

४.८.१  भाखा समाप्त हुनुभधदा कक्षम्तमा ७ क्षदन अक्षघ ऋणी लाई भाखा नाघ्ने समयको स्मरण गराउन अनुसिूी १० बमोक्षजमको 

स्मरण पत्र/इमेल/टेक्षलफोन/एस.एम.एस वा फेशबुक माफा त स्मरण गराईनेछ । 

४.८.२  भाखा नाघेको ७ क्षदन क्षभत्र भाखा नाघेको ऋणको साँवा,ब्याज िकु्ता गना अनुसिूी ११ बमोक्षजमको 

इमेल/टेक्षलफोन/एस.एम.एस/ताकेता पत्र बाट ताकेता गररनेछ । 

४.८.३ ताकेता पत्र पठाई सके पिात ऋणी सम्पका मा आएर उक्षित कारण दखेाई थप भाखा माग गरेमा अक्षिकतम ३० क्षदनको 

अबक्षि थप गरी १३ अनुसिूी बमोक्षजमको प्रक्षतबद्दता कागज गराइनेछ । 

४.८.४  ऋणीले ताकेता पत्र बुक्षझक्षलएको १५ क्षदन क्षभत्र पक्षन भकु्तानी नआएमा अनुसिूी ११ बमोक्षजमको दोस्रो ताकेता पत्र 

पठाइनेछ  । 

४.८.५ दोश्रो ताकेता पत्र पठाई सके पछी सम्पका मा आएर उक्षित कारण दखेाई थप भाखाको लाक्षग अनुरोि गरेमा ऋण 

उपसक्षमक्षतले ७ क्षदनको म्याद क्षदई असलुी प्रक्षिया अगाढी बढाउने छ । 

४.८.६  उक्त ताकेता पत्रको पक्षन बेवास्ता गरी भकु्तानी प्राप्त नभएमा ऋणीले उक्त पत्र बुक्षझक्षलएको १५ क्षदन क्षभत्र संस्थालाई 

भकु्तानी प्राप्त नभएमा अनुसिूी १२ बमोक्षजमको तेस्रो पत्रको साथ सिेत गराउनका लाक्षग ऋण फाँटबाट ऋणीको घरमा 

गइ ऋणीको प्रक्षतबद्दता क्षलइनेछ । 

४.८.७  ऋणीले प्रक्षतबद्दता गरेबमोक्षजमको (प्रक्षतबद्दता बढीमा १ मक्षहनाको लाक्षग मात्र स्वीकार हुने) अबक्षि क्षभत्र पक्षन साँवा ब्याज 

भकु्तानी नगरेमा सो को १५ क्षदन क्षभत्र संस्थाको सिूना पाटीमा भाखा नाघेको ऋणीहरुको क्षलस्टमा ब्यबस्थापनले नाम 

प्रकाक्षशत गनेछ । 

४.८.८  संस्थाको सिूना पाटीमा ऋण क्षतनाका लाक्षग भाखा नाघेका ऋणी हरुको नाम प्रकाक्षसत गरेको १५ क्षदन क्षभत्र पक्षन 

संस्थालाई भकु्तानी प्राप्त नभएको खण्डमा ऋण फाँट ,ऋण उपसक्षमक्षत तथा संिालक सक्षमक्षतका कक्षम्तमा १ जना 

प्रक्षतक्षनक्षिको संयकु्त टोलीले ऋणी लाई ऋण क्षतनाका लाक्षग अक्षधतम मौका (बढीमा ३५ क्षदन) का साथ िेतावनी (पक्षत्रकामा 

ऋण क्षतना आउने सम्बधिमा सिुानाबाट नाम प्रकाक्षशत गनाका लाक्षग) क्षदइनेछ । 

४.८.९  ऋणको अक्षधतम भाखा नाघेको ऋणको हकमा दफा १ देक्षख ६ सम्मको प्रक्षियाहरु परुा भैसके पिात पक्षन ऋण असलुी 

नभएमा संिालक सक्षमक्षतको क्षनणाय क्षितो क्षललामी प्रक्षियालाई (क्षितो क्षललाम काया क्षबक्षि अनुसार)अगाडी बढाईनेछ । 

४.८.१० भाखा नाघेको तथा क्षनयक्षमत ब्याज र क्षकस्ता नआएको दवुै ऋणलाई भाखा नाघेको ऋणको रुपमा पररभाक्षषत गररएकोले 

भाखा नघाउने ऋणी ‘५ सी’अधतगात ऋणको स्तर मुल्यांकन गदाा भक्षबस्यमा ऋण लगानीको लाक्षग पणूा योग्य नठहररने 

भएकोले त्यस्ता ऋणीहरूलाई पुनः ऋण क्षवशे्लषण गदाा स्कोर घटाइने छ । 

४.८.११  बितको आिारमा लगानी गररने ऋणको अक्षधतम भाखा क्षमक्षतसम्म पक्षन ऋण िकु्ता नभएमा स्वतः बित बाट कट्टा गरी 

ऋण असलु गररनेछ । यक्षद बितबाट सम्पणूा ऋण असलु हुन नसकेमा ऋणीको शेयर तथा एकाघर पररवारको सदस्यको 
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वा जमानी बस्ने व्यक्षक्तको शेयर तथा बितबाट क्षलक्षखत जानकारी गराई वा नगराई क्षसिै रकम कटाई ऋण असलु गररधछ । 

यस्तो अबस्थामा संस्थाले आबस्यकता अनुसार सम्बक्षधित ऋणी सदस्यलाई जानकारी गराई वा क्षबना जानकारी समेत 

उक्त रकम कट्टी गना सक्नेछ । 

४.८.१२ ऋण असलुी सम्बधिी माक्षथ ४.१.४ मा उल्लेख भए अनुसारको ताकेता प्रकृया अबलम्बन गना सक्षकनेछ ।  

४.९ ड्रििो ड्रििामीको व्यवस्था  : 

 संस्थाको खराब ऋण असलु उपर गना दहेाय बमोक्षजम क्षितो क्षललाम प्रक्षिया अपनाइने छ । 

४.९.१ संस्थाबाट प्रथम र दोश्रो स्मरण पत्र र ३५ क्षदने ऋण बुझाउन ल्याउने बारे पत्र पठाईने छ । 

४.९.२ उक्त क्षमक्षत क्षभत्र सावाँ ब्याज नबुझाएमा क्षतन पसु्ते सक्षहत ३५ क्षदने साबाजक्षनक सिूना प्रकाक्षशत गरी सोको सम्बक्षधित ऋणी 

तथा क्षितो जमानत क्षदने व्यक्षक्तहरुलाई क्षदइने छ । 

४.९.३ उक्त क्षमक्षत क्षभत्र पक्षन नबुझाएमा क्षितो क्षललाम बढाबढ सम्बक्षधि ३ पसु्ते,क्षितोको क्षववरण,क्षितो क्षललाम बढाबढ हुन े

स्थान,समय सक्षहत ३५ क्षदने साबाजक्षनक सिूना प्रकाक्षशत गरी तोक्षकएको म्याद क्षभत्र पक्षन रकम नबुझाएमा ३६ औ ंक्षदनमा 

क्षललामी बढाबढ गररने व्यहोराको जानकारी सम्बक्षधित ऋणीलाइ क्षदई सक्षहछाप गराई क्षलईने छ । ३६ औ ंक्षदनमा क्षितो 

क्षललामी सक्षमक्षतको रोहबरमा तोक्षकएको समय र स्थानमा क्षितो क्षललाम बढाबढ गररनेछ र उक्त सदस्यलाई शेयर 

सदस्यताबाट क्षनस्कासन गना सक्षकनेछ । 

४.९.४ ऋणीले आफ्नो जम्मा भएको बित रकम क्षितो राखी ऋण क्षलएको भएमा त्यस्ता ऋणीले क्षलएको ऋण असलुी गना जम्मा 

भएको शेयर तथा बित रकमबाट ऋण कट्टा गरी असलुी गररनेछ । 

४.९.५ सदस्यले आफ्नो बित रकमको क्षितो जमाक्षनको आिारमा ऋण उपलब्ि गराएको छ भने त्यस्तो ऋणीले ऋण नक्षतरेमा 

जमानी बस्ने सदस्यको शेयर तथा बित रकमबाट ऋण कट्टा गरी असलु उपर गररनेछ । 

४.९.६ हायरपिेज ऋणको हकमा ३ क्षकस्ता भधदा बढी भाखा नाघेमा संस्थाले उक्त यातायात सािन क्षनयधत्रणमा क्षलई क्षललाम 

बढाबढ गरी असलु उपर गररनेछ । यसरर क्षललाम गरी असलुी गदाा अपगु भएमा नपगु रकमको लाक्षग क्षितो जमानतमा 

रहकेो अिल सम्पक्षत समेत क्षललाम गरी असलु उपर गररनेछ । 

४.१० ड्रििो ड्रििामी प्रड्रक्रया : 

४.१०.१ ऋण असलु उपर गना संस्थालाई क्षदएको क्षितोको हालको अवस्था जांिबुझ गरी ऋण उपसक्षमक्षत, ऋण शाखा र 

ब्यबस्थापक सक्षहतको टोलीले वतामान मलु्यांकन प्रक्षतबेदन संिालक सक्षमक्षत समि पेश गनुा पदाछ । 

४.१०.२ ३५ क्षदने क्षितो क्षललाम बढाबढ सम्बक्षधि साबाजक्षनक सिूना पठाएको लगिै ३६ औ ंक्षदनमै क्षितो क्षललामी गनुा पने भएमा 

सिूना प्रकाक्षशत भएको भोक्षल पल्ट बाटै क्षनयम ४.११.२ र क्षललामी उपसक्षमक्षतको पदाक्षिकारीलाई क्षललामी हुने क्षदन 

स्थान र उपक्षस्थक्षत सम्बक्षधि जानकारी गराउनु पनेछ । 

४.११ ड्रििो ड्रििामी उपसड्रमड्रिको व्यवस्था  : 

 संस्थाबाट ऋण क्षलई सो साँवा ब्याज रकम नक्षतने शेयर सदस्यबाट संस्थाको रकम असलु उपर गना क्षितो क्षललामी क्षबक्षि 

गरी असलु उपर गनुा पने अबस्थामा क्षनम्न सदस्य पदाक्षिकारी भएको क्षितो क्षललामी उपसक्षमक्षत ब्यबस्था गररनेछ । 

४.११.१ उपसक्षमक्षत: 

 संस्थाका संिालक सक्षमक्षतको अध्यि : अध्यि  

संस्थाका संिालक सक्षमक्षतका सक्षिब वा कोषाध्यि मध्ये १ : सदस्य  

संस्थाका ऋण उपसक्षमक्षतका संयोजक/प्रक्षतक्षनक्षि : सदस्य  

कानुनी सल्लाहकार : सदस्य  

ब्यबस्थापक : सदस्य सक्षिब  

 

४.११.२ प्रक्षतक्षनक्षिहरु: 

 क्षजल्ला प्रशासन कायाालयका प्रक्षतक्षनक्षि : सदस्य  

 क्षजल्ला प्रहरी कायाालयका प्रक्षतक्षनक्षि : सदस्य  



 

21 
 

 क्षजल्ला मालपोत कायाालयका प्रक्षतक्षनक्षि : सदस्य  

 क्षडक्षभजन सहकारी कायाालय वा सो काया गना तोक्षकएको प्रक्षतक्षनक्षि : सदस्य  

 सम्बक्षधित नगरपाक्षलका/गाउँपाक्षलकाका अध्यि वा वडा अध्यि प्रक्षतक्षनक्षि : सदस्य  

४.१२ ड्रििो ड्रििामी उपसड्रमड्रिको बैठक भत्ता  : 

क्षितो क्षललामी उपसक्षमक्षतको बैठक भिा र खाजा खिा संस्थाको आक्षथाक तथा प्रशासक्षनक क्षनयमावलीमा भएको ब्यबस्था 

बमोक्षजम हुनेछ । 

४.१३ ड्रििामी खचष   : 

क्षितो क्षललामी सिूना प्रकाक्षशत गदााको खिा तथा क्षललामी सम्बक्षधि अधय सम्पणूा खिा सम्बक्षित ऋणी हरुले नै 

दामासाहीले व्यहोनुा पनेछ । 

४.१४ पधचकृि मूलय कायम गने  : 

क्षितो क्षललामी प्रक्षियाको लाक्षग संस्थाले कक्षम्तमा १ जना कमािारी सक्षहतको टोलीलाई डोर खटाइ क्षितो रहकेो 

सम्बक्षधित स्थानमा गई स्थानीय भर भलादक्षम, जनप्रक्षतक्षनक्षि,स्थानीय क्षनकायका प्रक्षतक्षनक्षि र स्थानीय बाक्षसधदाहरुको 

भेला गराई सो क्षितोको पधिकृत मलू्य कायम गनुा पदाछ । कायम गररएको पधिकृत मलू्य माक्षथ उल्लेक्षखत कक्षम्तमा ५ जन 

व्यक्षक्तहरुको साँिी रोहबरमा दस्तखत गराई मिुलु्का तयार गररनेछ । कायम गररएको पधिकृत मूल्य सरकारी मलू्य भधदा 

कम हुनु हुनेछैन । उक्त मिुलु्कामा तोक्षकएको मूल्य नै क्षललाम बढाबढ को डाक मलू्य कायम हुनेछ । 

४.१५ ड्रििो ड्रििाम बढाबढमा जम्मा गनुष पने रकम : 

४.१५.१ क्षललाम सभार गरेको सम्पणूा रकम बुझाउन नसक्ने भएमा कुल रकमको १०% िरौटी सोक्षह क्षदनमा दाक्षखला गनुा पनेछ र 

बाँक्षक रकम १५ (पधर) क्षदन क्षभत्र बुझाउनु पनेछ । नबुझाएमा िरौटी रकम जफत गररनेछ । 

४.१५.२ क्षितो, क्षललाम बढाबढमा सकार गना सम्बक्षधित व्यक्षक्तलाई उपलब्ि गराइनेछ । 

४.१५.३ सम्बक्षधित समहुको अधय कुनै सदस्यले बढाबढ साकार गना िाहमेा र क्षनज संग क्षितो सकार गना रकम नभएमा संस्थाले 

ऋण उपलब्ि गराएर पक्षन क्षितो सकार गना मद्दत पयुााउनेछ । 

४.१६ ड्रििो संस्थािे सकार गनष सक्ने  : 

क्षितो क्षललाम बढाबढमा कोक्षह क्षितो सकार गना नआएमा सो क्षललाम बढाबढ उपसक्षमक्षतको रोहबरमा उक्त क्षितो संस्था 

आफैले सकार गना सक्नेछ । संस्थाल ेसकार गरेको क्षितो बोल कबोल वा टेधडर बाट क्षबक्षि गना सक्नेछ । 

४.१७ ड्रििो ड्रफिाष ड्रदने सम्बड्रधि व्यवस्था  : 

४.१७.१ संस्थाले क्षितो सकार गरेको खण्डमा ऋणीलाई सकार गरेको सूिना ७ क्षदन क्षभत्र क्षदइनेछ र ऋणीले सिूना प्राप्त क्षमक्षतले 

३५ क्षदन क्षभत्र सकार गरेको रकममा संस्थाको ऋणमा कायम अक्षिकतम ब्याजदरले हुन आउने रकम संस्थालाइ बुझाएमा 

क्षितो क्षनज वा क्षनजले तोक्षकएको व्यक्षक्तलाई क्षफताा क्षदन सक्नेछ । 

४.१७.२ ऋणीले घर जग्गा क्षफताा गदाा मालपोत कायाालयमा रक्षजष्रेसन गनुापरेमा सम्पणूा खछा स्वयं ऋणीले व्यहोनुापनेछ । 

४.१८ ड्रििो संस्थाको नाममा नामसारी (दाड्रखिा खारेज) गनुषपने  : 

संस्थाले सकार गरेको घरजग्गा दाक्षखला खारेज गरी संस्थाको नाममा नामसारी गरी गैह्र बैंक्षकंग सम्पक्षत क्षहसाबमा 

राख्नुपनेछ । संस्थाको नाममा दताा भएको गैह्र बैंक्षकंग सम्पक्षत आबश्यकता हरेी संस्थाले रेख दखे र संरिण गने गरी क्षजम्मा 

क्षदई भोगिलन गना लगाइने छ । 

४.१९ संस्थाको गैह्र बैंड्रकंग सम्पड्रि ड्रबड्रक्र गने व्यवस्था  : 

क्षललाम सकारबाट संस्थाको स्वाक्षमत्वमा आएको घरजग्गा क्षबक्षि संस्थाको आक्षथाक प्रशासक्षनक क्षनयमावली अनुसार 

बढीमा २ बषा क्षभत्र क्षबक्षि गरी सक्नु पनेछ । 

 

 

 

४.२० ड्रििो ड्रििामी ड्रबड्रक्र सम्बड्रधि अड्रधिम व्यवस्था  : 
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क्षितो क्षललाम सम्बधिमा प्रिक्षलत ऐन कानुन बमोक्षजम माक्षथ उल्लेक्षखत प्राबिान बाक्षझन गएमा बाक्षझएका कुराहरु 

प्रिक्षलत ऐन कानुनले तोके बमोक्षजम हुनेछ । 

 

 

 

पररच्छेद ५ 

ऋण अपिेखन 

५.१ ऋण अपिेखन गररने अवस्था : 

५.१.१ कुनै पक्षन सदस्यले क्षलएको ऋणको अक्षधतम भाखा २ बषा भधदा बढी समय नाघ्ने क्षबक्षिकै देहायको अबस्थामा उक्त 

ऋणलाई स्वतः ऋण अपलेखन कायाक्षवक्षि अनुसार ऋण अपलेखन गररनेछ । 

५.१.२  प्रिक्षलत कानुन अनुसार ऋणी सदस्य टाट पक्षल्टएको प्रमाक्षणत भएमा । 

५.१.३  क्षितो क्षबक्षि बाट पक्षन ऋण परुा िकु्ता नहुन ेअवस्था भइ संस्थाले घाटा व्यहोनुा पने अवस्था तथा सदस्यले भक्षवष्यमा 

बाँकी ऋण िकु्ता गने धयनु सम्भावना रहकेो अबस्थामा । 

५.१.४  ऋणीको मतृ्य ू भैसकेको र संस्थालाई क्षनज ऋणीको जाय जेथा, जमानी बस्ने तथा उसका नक्षजकका नातेदार बाट ऋण 

उठ्छ भधने पयााप्त आिार नभएको अबस्थामा । 

५.१.५  ऋणी सदस्य हराइरहकेो र संस्थाले अक्षधतम भाखा नाघेबाट संस्था बाट अक्षधतम संपका  भएको ३० क्षदन दके्षख ऋणी संग 

संपका  राख्न असमथा रहकेो अबस्थामा । 

५.१.६  ऋणीको संस्थामा रहकेो कुनैपक्षन खाता बाट रकम सादाा नपगु भएको अबस्थामा । 

५.१.७  ऋणीले जालसाजी (जमाक्षनको क्षकते हस्तािर, नक्कली लालपजुाा आक्षद)गरर ऋण क्षलएको र ऋण उठ्ने कुनै पक्षन 

सम्भावना कम रहकेो अबस्थामा । 

५.१.८  भाखा नाघेको ऋण असलुीको लाक्षग संस्थाको प्रिक्षलत व्यवस्था अनुसारको प्रक्षिया अबलम्बन गदाा पक्षन अधतत असलु 

हुने सम्भावना कम रहकेो ऋण । 

५.१.९  ऋणी बाट प्राप्त हुनुपने ऋण रकम सािारण कारबाही बाट असलु गना नसक्षकने भै असलुी प्रक्षिया अगाडी बढाउदा 

संस्थाले प्राप्त गने रकमको तुलनामा बढी खिा लाग्ने दके्षखएको अबस्थामा । 

५.१.१० प्राकृक्षतक प्रकोप, आकक्षस्मक दघुाटना वा ऋणीको काबु बाक्षहरको पररक्षस्थक्षतका कारण यथेस्ट प्रमाणका आिारमा ऋण 

उठ्न सक्ने सम्भावना कम दके्षखएको अबस्थामा । 

५.१.११ तर माक्षथको बाहकेको हकमा भने कुनै पक्षन सदस्यल े क्षलएको ऋणको अक्षधतम भाखा २ वषा भधदा बढी समय नाघ्ने 

क्षबक्षिकै उक्त ऋणलाई स्वतः ऋण अपलेखन कायाक्षवक्षि अनुसार ऋण अपलेखन गररनेछ । 

५.२ अपिेखन प्रड्रक्रया : 

५.२.१ हरेक मक्षहना संस्थाको ब्यबस्थापनले अपलेखन गनुापने ऋणको तथा अपलेखन गररने ऋणीको साकोसमा रहकेो बित 

तथा शेयरको क्षलक्षखत प्रक्षतबेदन तयार गरी संिालक सक्षमक्षतमा भाखा नाघेको ऋणको अपलेखन गनाको लाक्षग क्षसफाररस 

गनेछ । 

५.२.२ ब्यबस्थापनबाट प्राप्त प्रक्षतबेदन ऋण उपसक्षमक्षतले सक्षमिा गरी क्षसफाररस सक्षहत अपलेखनको लाक्षग संिालक सक्षमक्षत 

समि पेश गनेछ । 

५.२.३ ऋण अपलेखनको लाक्षग प्राप्त प्रक्षतबेदन उपर संिालक सक्षमक्षतले अध्ययन गरी आवश्यक क्षनणाय गने छ । 

५.२.४ संिालक सक्षमक्षतको क्षनणाय बमोक्षजम ऋण शाखा प्रमखुले कानुनी रुपमा साना क्षमल्ने ऋणीको बित तथा शेयर बाट ऋण 

असलुी गनेछ । 

५.२.५ ऋण शाखाले संस्थामा रहकेा अपलेखन गरेको ऋण संग सम्बक्षधित अधय लेखा तथा रेकडाहरुको कमािारी बैठकमा समेत 

जानकारी गराइनेछ । 
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५.२.६ ऋण शाखाले अपलेखन गररएको ऋणको रेकडा ब्यबस्थापन गनेछ । अपलेखन गररएको ऋणको क्षबस्ततृ क्षववरण 

सक्षहतको प्रक्षतबेदन संिालक सक्षमक्षतको बैठकमा माक्षसक रुपमा पेश गनेछ । 

५.२.७ संस्थाको लेखा सक्षमक्षतले सम्पूणा अपलेखन ऋणहरुको अपलेखन लेखा र गैर वासलात सिुी नाफा नोक्सान अक्षभलेखको 

सक्षमिा गनेछ । 

५.२.८ आबश्यकता अनुसार अपलेखन गररएका ऋणहरुको क्षववरण आफु आबद्द भएको माक्षथल्लो संघहरु तथा क्षनयमनकारी 

क्षनकायहरूलाई पठाइनेछ । 

५.२.९ अपलेखन गररएको ऋण पणूा रुपमा भकु्तानी गरेमा संस्थाले रोक्का गरेको शेयर तथा बित खाता फुकुवा गररनेछ तर १ बषा 

सम्म कुनै प्रकारको ऋण प्रदान गररनेछैन । 

५.३ अपिेखन सम्बड्रधि अधय प्रड्रक्रया : 

५.३.१  ऋण क्षवभागको कमािारीले कानुनी रुपमा साना क्षमल्ने ऋणीको बित तथा शेयर ऋण  असलुीका लाक्षग साना सक्नेछन् र 

लेखा फाँट लाई अपलेखनका लाक्षग क्षसफाररस गररनेछ । 

५.३.२  उक्त ऋणी सदस्यले क्षनयतबस ऋण नक्षतरी संस्थालाई नोक्सानीमा पयुााउन खोजेको ठहर भएमा सो सदस्यलाई साकोसका 

क्षवक्षवि सेवाबाट बक्षधित गराईनछे । 

५.३.३ संस्थाको लेखा सपुररबेिण सक्षमक्षतले सम्पणूा नयाँ अपलेखन ऋण हरुको अपलेखन लेखा र गैर वासलात सिुी(Off 

Balance Sheet) रेकडा (कालो सकू्षिको खाता) को सक्षमिा गनुा पनेछ । 

५.३.४  ऋण क्षवभागले भाखा नाघेको तथा अपलेखन गररएको ऋणको रेकडा व्यवस्थापन गनेछ । ऋण अपलेखन गररएको 

ऋणको क्षवस्ततृ क्षववरण सक्षहतको प्रक्षतबेदन संिालक सक्षमक्षतको बैठकमा माक्षसक रुपमा पेश गनेछ । 

५.३.५  ऋण क्षवभागले संस्थामा रहकेा भाखा नाघेको र अपलेखन गरेको ऋण संग सम्बक्षधित अधय लेखा तथा रेकडाहरुको 

कमािारी बैठकमा समेत सक्षमिा गनुापनेछ । 

५.३.६ अपलेखन गररएका ऋणहरुको क्षववरण आफु आबद्द भएको माक्षथल्लो संघहरुलाई पठाइनेछ र त्यसको बोिाथा सम्बक्षधित 

क्षडक्षभजन सहकारी कायाालयलाई पक्षन क्षदइनेछ । 

५.३.७  अपलेखन गरेको ऋण पणूा रुपमा भकु्तानी गरेमा संस्थाले रोक्का गरेको शेयर तथा बित खाता फुकुवा गररनेछ । 

५.४  अपिेखन गररसकेपड्रछको कायष(ड्रक्रयाकिाप) 

५.४.१ अपलेखन गरेको ऋणलाई संस्थाको क्षविीय क्षववरण (वासलात) मा उल्लेख गररदनै | अपलेखन गररएको ऋण(टाट 

पक्षल्टएको बाहके)लाई असलु गनाका लाक्षग संस्थाको तफा बाट ऋणी संग अझ बढी भेटघाट,ताकेता,कडा कारबाही 

अगाडी बढाइनेछ । कुनै असलुी एजेधसी,असलुी धयाक्षिकरण वा संस्थाको धयाक्षयक अंग/कानुन ब्यबसायीलाई उठाउनको 

लाक्षग क्षजम्मा समेत लगाउन सक्षकनेछ । 

५.४.२ अपलेखन गररएको ऋण असलु भएमा उक्त ऋणबाट ( साँवा, ब्याज, हजााना समेत) प्राप्त रकमलाई आम्दानी जनाइने छ । 

५.५  सेवाबाट बड्रधचि  

५.५.१  ऋण अपलेखन गररएका ऋणी हरुलाई संस्थाबाट प्रदान गररने सम्पणूा सेवाबाट बक्षधित गररनेछ । 

५.५.२ िाल ु बषामा अपलेखन गररएका ऋण हरुको क्षववरण समावेश गरी बाक्षषाक लेखा पररिण प्रक्षतबेदनमा अक्षनवाया रुपल े

उल्लेख गनुापनेछ । 

५.६ ऋण अपिेखनको रेकडष राख्नुपने  

५.६.१ अपलेखन गररएको ऋणको अक्षभलेख राख्न छुट्टै एक ऋण अपलेखन अक्षभलेख पकु्षस्तकाको व्यवस्था गरी अध्यावक्षिक 

रुपमा अक्षभलेख राक्षखनेछ । 

५.६.२ प्रत्येक ऋण अपलेखन गदाा क्षसररयल नम्बर कायम गररनेछ । 

५.६.३ ऋण अपलेखन पकु्षस्तकामा अनुसिूी १४ बमोक्षजमका क्षबबरण हरु अक्षनबाया रुपमा राक्षखनेछ । 

५.६.३.१ ऋण रकम र सो को ब्याज 

५.६.३.२ ऋण अपलेखन गररएको क्षमक्षत 

५.६.३.३ सक्षमक्षतको बैठक संख्या र क्षनणाय नं., 
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५.६.३.४ ऋणको लाक्षग क्षलईएका सरुिण को क्षववरण , 

५.६.३.५ ऋणको स्वीकृक्षतको लाक्षग क्षसफाररसकताा हरुको क्षववरण, 

५.६.३.६ ऋण स्वीकृक्षत गने पदाक्षिकारी/हरुको नाम, 

५.६.३.७ ऋण असलुीका लाक्षग सम्बक्षधित कयालायाबाट भए गरेका सम्पणूा काम कारबाहीको क्षववरण, 

५.६.३.८ ऋण असलु गना ऋणी संग कुनै प्रकार सहमक्षत भएको भए सो को व्यहोरा, 

५.६.३.९ ऋण अपलेखन गनुापने औक्षित्य, 

५.६.४ ऋण अपलेखन गदाा व्यवस्था गररएको ऋण जोक्षखम व्यवस्थाकोष खिा लेक्षख गररनेछ । यक्षद ऋण जोक्षखम कोष व्यवस्था 

नभएको अबस्थामा वा कम भएको अबस्थामा नाफा/नोक्सान क्षहसाबमा खिा लेक्षख ऋण अपलेखन गररनेछ । 

५.७ अपिेखन गररएका ऋण हरुको असुिी 

५.७.१ अपलेखन गररएका ऋण हरु उपर संस्थाको दाबी कायमै रहने हुदा असलुीका लाक्षग संस्थाले क्षलएको क्षितो,ऋणीको अधय 

जायजेथा बाट क्षलनुपने रकम असलु उपर गने अक्षिकार सरुक्षित रहनेछ । 

५.७.२ स्वीकृत बाक्षषाक/अिाबाक्षषाक तथा त्रैमाक्षसक कायायोजना अनुसार अपलेखन ऋणको असलुी भए नभएको सबधिमा 

क्षनयक्षमत रुपमा अनुगमन गररनेछ । 

अपलेखन भैसकेका ऋण हरुको असलुी प्रक्षिया यस नीक्षत,संस्थाको ऋण नीक्षत,भाखा नाघेको ऋण र असलुी नीक्षत तथा 

अधय प्रिक्षलत कानुनमा व्यवस्था गरीए  बमोक्षजम गररनेछ । 

५.७.३ अपलेखन गररएका ऋण हरु असलुीको लाक्षग संिालक सक्षमक्षतले क्षबशेष कायायोजना बनाई असलुीका लाक्षग कारबाही 

अगाडी बढाउनेछ । 

५.७.४ ऋण अपलेखन गदाा क्षववरणमा उल्लेख गररएको ब्याज तथा अधय रकमलाई समेत असलुीको लाक्षग उक्षिकै महत्वका 

साथ योजना बनाइनेछ । 

५.८ कािो सुड्रचमा समाबेि गररने 

५.८.१  अपलेखन मा परेका ऋणलाई ऋणीले भकु्तान नगरेसम्म कालो सुक्षिमा राक्षखनेछ । 

५.८.२ ऋणीले ऋण भकु्तानी गरेपपिात कालोसकु्षिबाट क्षनजको नाम हटाइनेछ तर क्षनजलाई कालो सिूीबाट हटाइएको १ बषा 

भधदा अगाडी कुनै पक्षन ऋणको कारोबार गररनेछैन । 

५.९ गोपड्रनयिा 

५.९.१ ऋण अपलेखनका सम्बधिमा भए गरेका काम कारबाहीको क्षववरण गोप्य राक्षखनेछ र सरोकारवाला (संस्थाको 

ब्यबस्थापन,ऋण उपसक्षमक्षत, संिालक सक्षमक्षत, लेखा सपुररवेिण सक्षमक्षत, क्षडक्षभजन सहकारी कायाालय, माक्षथल्ला 

संघहरु) बाहके अधयलाई जानकारी क्षदइने छैन । 

पररच्छेद ६ 

ऋण राफसाफ 

६.१ ऋण राफसाफको अवस्था : 

पररच्छेद ५ बमोक्षजम अपलेखन गररएको ऋण असलुी नहुने यक्षकन भएमा अवस्था हरेी संिालक सक्षमक्षतले राफसाफको 

लाक्षग सािारण समि पेश गनेछ । 

संस्थाबाट प्रबाह गररने ऋणमा देहाय बमोक्षजमका जोक्षखमका सम्भावनाहरु रहकेा हुधछन । 

६.१.१ संस्थाले लगानी गरेको ऋण भाखा नाघ्न गइ असलुी हुने सम्भावना धयनु हुने  

६.१.२ लामो समय भाखा नाघेका ऋणहरु असलुी हुने सम्भावना ज्याद ैधयनु हुने  

६.१.३ अनायास वा पररक्षस्थतबश केक्षह ऋणहरु उठ्ने नसक्ने अबस्थामा पगु्ने  

६.१.४ प्राकृक्षतक प्रकोपका कारण सदस्यको पररयोजनानै नष्ट भ ैऋण उठ्ने सम्भावना धयनु हुने  

६.२ जोड्रखम ब्यबस्थापन : 

 उपरोक्त जोक्षखम हरुलाई क्षनम्नानुसार ब्याबस्थापन गररनेछ । 
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६.२.१ ऋणमा हुन सक्ने सम्भाक्षवत जोक्षखमलाई धयनु गना ऋण सरुिण कोषको ब्यबस्था गरी सो कोषमा ऋण लगानी गदाा १ 

प्रक्षतशत रकम दाक्षखला गररनेछ । 

६.२.२ माक्षसक रुपमा भाखा नाघेका ऋण गणना गरी दहेायबमोक्षजम ऋण सरुिण कोषको ब्यबस्था गररनेछ । 

६.२.२.१ १२ मक्षहना भधदा बढी समय भाखा नाघेका ऋणका लाक्षग १००% बराबर रकम 

६.२.२.२ १ दके्षख १२ मक्षहनासम्म भाखा नाघेको ऋणका लाक्षग ३५% बराबरको रकम  

६.२.३ माक्षसक रुपमा ब्याज प्राप्त नभएको ऋणलाई समेत १ दके्षख १२ मक्षहना सम्म भाखा नाघेका ऋणको रुपमा गणना गररनेछ । 

६.२.४ ऋण ब्यबस्थापन कोषको ब्यबस्थापन गने िममा क्षवक्षनयम बमोक्षजम दबुधत ऋण कोषको कुल रकमले अपगु भएमा खिा 

लेखेर भएपक्षन कोषको ब्यबस्था गररनेछ । 

६.२.५  ऋण अपलेखन नीक्षत तयार गरी भाखा नाघेका २ बषा भधदा बढी भई उठ्न ैनसक्ने अबस्थामा पगुेका ऋणलाई अपलेखन 

गररनेछ । 

६.२.६ पररयोजनाको सरुिाको लाक्षग ऋणीलाई अक्षनबाया रुपमा उक्त पररयोजनको क्षबमा गना लगाउनु पदाछ । 

६.३ बािा अड्काउ फुकाउने र व्याख्या गने अड्रिकार  :  

यस नीक्षतको कायाधवयन गने िममा कुनै क्षकक्षसमको क्षद्वक्षविा वा बािा अड्काउ आइपरेमा सो को ब्याख्या गने र बािा 

अड्काउ फुकाउने अक्षधतम अक्षिकार संिालक सक्षमक्षतलाई हुनेछ । 

६.४  स्विाः ड्रनड्ररक्रय हुने : 

यस नीक्षतका व्यवस्था हरु नेपालको संक्षबिान, सहकारी ऐन, क्षनयमावली, सहकारी क्षबभागद्वारा जारी मापदण्ड, नेपाल राष्र 

बैंक ऐन २०५८, बैंक तथा क्षबक्षतय संस्था सम्बक्षधि ऐन २०७३ र सो अधतगात बनेका र जारी गररएका क्षनयम वा क्षवक्षनयम 

वा जारी भएका क्षनदके्षशकाको व्यवस्था एवं प्रिक्षलत ऐन क्षनयम कानुन संग बाक्षझएमा बाक्षझएको हदसम्म स्वतः क्षनक्षस्िय 

हुनेछ । 

६.५ खारेजी र बचाऊ : 

 यो नीक्षत जारी भएपछी यस अक्षघको ऋण नीक्षत खारेज हुनेछ । सो नीक्षत अनुरुप हालसम्म भएका काम कारबाहीहरु यसै 

ऋण नीक्षत अनुरुप भएको माक्षननेछ । यस नीक्षतमा उल्लेख भएका ब्यबस्थाहरु नेपालको संक्षबिान, प्रिक्षलत कानुन तथा 

ऐनसंग बाक्षझएमा स्वतः खारेज हुनेछ । 
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अनुसुड्रचहरु 

 

अनुसची १ 

मेगा क्षिम बहुउद्दशे्यीय सहकारी संस्था क्षलक्षमटेड 

बालाज-ु१६,माछापोखरी 

कजाा लगानीका लाक्षग िेकक्षलस्ट  

क्र.स संिग्न गनुष पने आबश्यक कागजािहरु संख्या/एकाई 
संिग्न 

कैड्रफयि 
छ छैन 

१. कजाा माग क्षनबेदन (जानकारीहरु पूणा रुपमा भररएको) १ थान    

२. कजाा माग कतााको पासपोटा साइज फोटो  ३ प्रक्षत    

३. कजाा माग कतााको नागररकताको प्रमाक्षणत प्रक्षतक्षलक्षप  २ प्रक्षत    

४. जमाक्षनको पासपोटा साइज फोटो  १ प्रक्षत    

५. जमाक्षनको नागररकताको प्रमाक्षणत प्रक्षतक्षलक्षप १ प्रक्षत    

६. ब्यबसाय दताा प्रमाणपत्र  दतााको प्रकृक्षत अनुसार     

७. बैंक कारोबार क्षववरण  कजााको प्रकृक्षत अनुसार    

८. क्षितो सम्बक्षधि पूणा कागजात  कजााको प्रकृक्षत अनुसार    

९. शेयर रकम  कजाा लगानीको क्षनयमानुसार    

१०. कम्पक्षन संिालक भए शेयर लगत प्रमाण –पत्र  कजााको प्रकृक्षत अनुसार    

११. सम्बक्षधित आ.ब. को कर िकु्ता प्रमाण पत्र वा अध्यावक्षिक पत्र  कजााको प्रकृक्षत अनुसार    

१२. 

. 

कारोबारको  ड्रववरण (पड्रछलिो ३ मड्रहनाको )    

क.) कजाष माग किाषको आवक्षिक/मदु्दती/सािारण बित लगायत 

अधय बितको क्षववरण  

संलग्न गररएको    

ख.) कजाष माग किाषको पाररवाररक बितको क्षववरण  संलग्न गररएको    

ग.) कजाष माग किाषको शेयर  रकमको क्षववरण  संलग्न गररएको    

घ.) जमानी को आवक्षिक/मदु्दती/सािारण बित लगायत अधय 

बितको क्षववरण 

संलग्न गररएको    

ङ.) जमानी को पाररवाररक बितको क्षववरण संलग्न गररएको    

ि.) जमानी को शेयर  रकमको क्षववरण संलग्न गररएको    

१३. बजार शाखाको क्षसफाररस  कजाा माग क्षनबेदनमा     

१४. कजाा लगानीको औक्षित्य ? संलग्न गररएको     

१५.      

१६.      

१७.      

१८.      

१९.      

२०.      

 

 

 

 

_______________                      _______________                             ______________ 

    ियार गने  रुजु गने     प्रमाड्रणि गने  
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फोटो 

आवेदकको नाम (दवेनागरीमा) 

 
बाबुको नाम 

 आमाको नाम 

 
बजेको नाम 

 पक्षत/पत्नीको नाम 

 
राक्षष्रयता 

 

ना.प्र.नं 

 

जारी स्थान 

 पेशा  

 जधम क्षमक्षत 

 

उमेर 

 

क्षलङ्ग 

 

पद 

 

स्थायी ठेगाना 

 

प्रदशे 

 

अंिल क्षजल्ला 

 

न.पा/गा.पा 

 टोल 

 

घर नं 

 

मागा 

 

वडा न ं

 सम्पका  

 

फोन 

 

मोबाइल 

 

पोष्ट बक्स न ं

 अस्थायी ठेगाना 

 

प्रदशे 

 

अंिल 

 

क्षजल्ला 

 

न.पा/गा.पा 

 टोल 

 

घर न ं

 

मागा 

 

वडा न ं

 सम्पका  

 

फोन 

 

मोबाइल 

 

इमेल 

 

अनुसूची १.१ 

ऋण माग फाराम 

 

श्री मेगा क्षिम बहुउद्धेश्यीय सहकारी संस्था क्षल. 

 

 

 

                                                                                    क्षमक्षत:..................... 

श्रीमान् कायाालय प्रमखु ज्य,ू 

  

महोदय, 

 म क्षनबेदन गदाछु/गदाछौं क्षक मा/हामी क्षमक्षत......................दके्षख यस मेगा क्षिम बहुउद्धेश्यीय सहकारी संस्था क्षल. को 

सदस्य रही क्षनयक्षमत कारोबार गद ैआइरहकेो छु/छौं । म/हामीलाई तपक्षशलमा उल्लेख गररए अनुसारको ब्यबसाय संिालन गनाको 

लाक्षग क्षनम्न बमोक्षजमको माग अनुसार कजाा उपलब्ि गराई क्षदनु हुन अनुरोि गदाछु/गदाछौं । म/हामी सहकारी ऐन क्षनयम, संस्थाको 

क्षवक्षनयम, ऋण नीक्षत तथा अधय प्रिक्षलत कानुन र क्षनयमहरुको शता बधदजे पररपालन गना पणूा मधजरु छु/छौं । 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आबेदकको ड्रववरण 

कजाष आबेदन फारम 
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नाम: 

ठेगाना: 

कजाषको ड्रववरण 

ि.स. कजाा क्षशषाक कजाा माग रकम 

(रू) 

िकु्ता गने 

अबक्षि 

क्षकस्ताको 

क्षकक्षसम 

सरुिण कैक्षफयत 

१.       

२.       

 

१.  कजाा मागको प्रमखु उद्देश्य (के-का लाक्षग) : 

२. पररयोजनाका लाक्षग आबश्यक जम्मा रकम : 

❖ स्व-पुँजी : 

❖ बाह्य कजाा : 

३. पररयोजना अबक्षि : 

४. फमा/कम्पनीको नाम :                                           दताा गने कायाालय                            दताा क्षमक्षत:  

५. पान/भ्याट न ं                       फोन नं   :           

 

६ . ब्यबसाय रहकेो ठेगाना : 

७. ब्यबसायको प्रकृक्षत : खरुा___होलसेल(थोक)___क्षबिेता___क्षवतरक__         ब्यबसायको क्षकक्षसम..........................  

८. स्वाक्षमत्व/प्रोपाइटर : 

९. माक्षसक कारोबार रकम :                                                 १०.  दकै्षनक व्यापार औषत: 

११. ब्यबसाय रहकेो घरिनीको नाम :                                                                      सम्पका  नं : 

     

 

 

१२. पररवार संख्या :................         मक्षहला :................             परुुष : .................. 

क. पररवारमा काम गना सक्नेको संख्या :...........     मक्षहला :...........       परुुष :.............. 

ख. काम गना सक्नेको संख्या :............. मक्षहला :................. पुरुष :................ 

ि.सं नाम क्षलङ्ग नाता उमेर पेशा कायाालय 

१.       

२.       

३.       

४.       

५.       

६.       

७.       

 

१३. संस्थामा क्षकनेको शेयर रकम (रु):  क. क्षनवेदक:..................            ख. पाररवाररक   :....................    

         

कजाष मागको ड्रववरण 

ड्रनवेदकको पाररवाररक ड्रववरण 
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१४. संस्थामा बित गरेको कुल रकम (रु):  क. क्षनवेदक :.....................   ख. पाररवाररक :.................... 

१५. यस संस्थाबाट पक्षहले क्षलएको कजाा/पटक :......... कजाा रकम रु........................कजाा िुक्ता क्षमक्षत................. 

१६. पाररवाररक बित/शेयर क्षववरण (क्षनवेदक सक्षहत)   

क्र.सं खािावािाको नाम खािा नं/सदस्यिा न ं बचि रकम िेयर रकम नािा 

१.      

२.      

३.      

४.      

५.      

     

१७. ब्यबसायबाट हुने माक्षसक औसत आम्दानी : रु..................... १८. ब्यबसायमा भएको जम्मा लगानी : रु....................... 

१९. हाल यस संस्थामा कजाा वा अधय कजाा जमानी रहकेो.........वा नरहकेो ........ ।  रहकेो भए रकम रु.................      

२०. अधय बैंक तथा क्षबक्षिय संस्थाबाट कजाा क्षलई क्षतना बाँक्षक रकम छ/छैन ? 

क्र.सं संघ/संस्थाको नाम कजाष ड्रिएको 

रकम 

बााँड्रक कजाष रकम माड्रसक ड्रकस्िा 

रु. 

कैड्रफयि 

१.      

२.      

३.      

    

२१. बित कारोबार रहकेो अधय बैंक, क्षविीय संघ संस्थाहरु 

क्र.सं संघ/संस्थाको नाम खािावािाको नाम ठेगाना 

१.    

२.    

३.    

४.    

५.    

            

 

क्र.सं घर जग्गा ड्रववरण िनीको नाम पररमाण 

(इकाई सड्रहि) 

इकाई दर जम्मा मूलय 

१      

२      

३      

क्र.सं सवारी सािन ड्रववरण िनीको नाम दिाष नं. उमेर/बनेको बषष जम्मा मूलय 

१      

२      

क्र.सं िगानी (िेयर) ड्रववरण िनीको नाम पररमाण  इकाई दर जम्मा मूलय 

१      

२      

सम्पड्रि िथा दाड्रयत्व ड्रववरण 
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क्र.सं नगद, बैंक िथा ड्रबमा ड्रववरण खािावािाको नाम खािा नं प्रकार जम्मा मूलय 

१      

२      

३      

क्र.सं िािु िथा गहना िनीको नाम पररमाण इकाई दर जम्मा मूलय 

१      

२      

३      

क्र.सं दाड्रयत्वहरु िनीको नाम प्रकार भुिानी दर पररमाण 

१      

२      

३      

 

 

 

          क्षनवेदक श्री............................लाई म/हामी राम्रोसंग क्षिधदछु/क्षिधदछौं । क्षनजलाई या क्षनबेदनमा उल्लेक्षखत ब्यबसाय 

संिालन गना रु.......................सम्म कजाा क्षदएमा फरक पदनै । यक्षद क्षनजले आफुले गरेको बोल कबोल अनुसार कजाा िकु्ता 

नगरेमा म/हामी यस संस्थाको क्षनयमानुसार जवाफदहेी हुन पणूा मधजरु छु/छौं । उल्लेक्षखत कजाा मेरो/हाम्रो सहमक्षत मधजरुीले 

क्षलएको हुदँा क्षनजले िकु्ता नगरेमा मेरो हाम्रो घरघराना, िल अिल जायजेथाबाट असलुउपर गरी क्षलनु । 

क्र.सं व्यड्रिगि जमानी ड्रदनेको ड्रववरण ठेगाना जमानीको 

फोटो 

 

 

१. 

जमाक्षनको नाम: स्थायी ठेगाना:...........क्षजल्ला.........न.पा/गा.पा 

वडा नं........, ..............टोल 

अस्थायी ठेगाना : ................क्षजल्ला......... 

न.पा/गा.पा वडा नं........, ................टोल 

सम्पका  नं............................................. 

इमेल :............................................... 

 

 

जमानीको फोटो 

र फोटोमा पनेगरी 

हस्तािर 

 

आमाको नाम: 

बाबुको नाम : 

बाजेको नाम: 

सदस्यता नं/बित खाता नं: 

क्षनवेदकसंगको नाता: 

 

 

 

२. 

जमाक्षनको नाम: स्थायी ठेगाना:...........क्षजल्ला.........न.पा/गा.पा 

वडा नं........, ..............टोल 

अस्थायी ठेगाना : ................क्षजल्ला......... 

न.पा/गा.पा वडा नं........, ................टोल 

सम्पका  नं............................................. 

इमेल :............................................. 

 

 

 

जमानीको फोटो 

र फोटोमा पनेगरी 

हस्तािर 

 

आमाको नाम: 

बाबुको नाम : 

बाजेको नाम: 

सदस्यता नं/बित खाता नं: 

क्षनवेदकसंगको नाता: 

 

 

 

३. 

जमाक्षनको नाम: स्थायी ठेगाना:...........क्षजल्ला.........न.पा/गा.पा 

वडा नं........, ..............टोल 

अस्थायी ठेगाना : ................क्षजल्ला......... 

न.पा/गा.पा वडा नं........, ................टोल 

सम्पका  नं............................................. 

इमेल :................................................. 

 

 

 

जमानीको फोटो 

र फोटोमा पनेगरी 

हस्तािर 

 

आमाको नाम: 

बाबुको नाम : 

बाजेको नाम: 

सदस्यता नं/बित खाता नं: 

क्षनवेदकसंगको नाता: 

जमाड्रनको ड्रववरण 
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कजाा माग सम्बक्षधि अधय केक्षह भए .................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................... ......... 

......... ... .. .... ................................. 

 

माक्षथ उल्लेक्षखत ऋण माग सम्बक्षधि व्यहोरा सबै क्षठक साँिो हो, झठुो ठहररएमा सहुलँा बुझौंला । 

आवेदकको 

           नाम: 

           दस्तखत: 

            क्षमक्षत: 

 

 

 

आवेदक श्री..............................................................लाई म राम्रोसंग क्षिधदछु । क्षनजलाई रु.........................ऋण क्षदएमा 

फरक पदनै । फरक परेमा संस्थाको क्षनयमानुसार जवाफदहेी हुनेछु । 

क्षटप्पणी............................................................................................................................................................. 

 

नाम :                                               पद :                                                हस्तािर :                    क्षमक्षत : 

 

आवेदक श्री.......................................................ले पेश गरेको यस क्षनबेदन संस्थाको क्षनयमानुसार प्रकृया पगुेकाले दताा गरी 

कजाा लगानी प्रकृया अक्षि बढाउन अनुरोि गदाछु । 

क्षटप्पणी............................................................................................................................................................ 

 

नाम :                                               पद :                                                हस्तािर :                    क्षमक्षत : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

औठंा छाप 

 

दाँया 

 

बाँया 

बजार िाखािे भने 

कायाषिय प्रयोजनको िाड्रग 

फारम दताा नं :.................................................               दताा गने पदाक्षिकारीको नाम :...................................... 

शाखा :.................................................................       पद :........................................... 

                                                                                  हस्तािर/क्षमक्षत :....................................................... 
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अनुसूची १.२ 

कजाा क्षफल्ड आनुगमन फारम 

 

श्री मेगा क्षिम बहुउद्धेश्यीय सहकारी संस्था क्षल. 

 

 

१.  ड्रनवेदकको ड्रववरण 

क. क्षनवेदकको नाम :............................................................................................................................................ 

ख. बाबु/आमाको नाम :....................................................................................................................................... 

ग. पक्षत/पत्नीको नाम :.......................................................................................................................................... 

घ. कजाा क्षलनुको कारण :...................................................................................................................................... 

 

२. ड्रनवेदकको ठेगाना 

क्षजल्ला ..................................................न.पा/गा.पा................................वडा नं................गाउँ.............................. 

टोल :.........................................सडक मागा :............................फोन न. ..........................मोबाइल.......................... 

जमानी सदस्यको नाम :........................................................................................................................................ 

जमानी सदस्यको ब्यबसायको नाम :...........................................पान. नं.................................सम्पका  नं...................... 

३. ब्यबसायको ड्रववरण 

क. ब्यबसायको नाम :............................................................. साझेदारहरु भएको वा नभएको :.................................. 

ख. ठेगाना:..................................................................... ग. शाखाहरु भएको...........नभएको................................... 

घ. ब्यबसाय हनेे मखु्य कमािारीको नाम :................................................................................................................. 

ङ. जम्मा कमािारीको संख्या :................ि. ..................सवारी सािन भएको.....नभएको........सवारी दताा नं..................... 

छ. ब्यबसायमा हालसम्मको लगानी : रु. ................................. ज. हालको अनुमाक्षनत स्टक : रु..................................... 

  

घरसम्म पगु्ने नक्सा ब्यबसायसम्म पगु्ने नक्सा 

  

 

 

 

कजाष ड्रफलड अनुगमन फारम 
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सी.नं. योग्यताको आिारहरु अक्षिकतम 

अंक 

प्राप्तांक 

१ ऋण मागकतााको साकोस संगको क्षबगतको ऋण कारोबारको रेकडा (भाखा नाघेको पटक 

जक्षत बढी भयो उक्षत नै स्कोर घटाउने) 

४  

२ अधय क्षविीय संस्था/समदुायसंगको क्षविीय कारोबारको रेकडा (भाखा नाघेको वा कालो 

सकु्षिमा परेको भए स्कोर घटाउने) 

२  

३ ऋण मागकतााको संस्थाप्रक्षतको िारणा (सकारात्मक,क्षठकै,नकारात्मक) २  

४ माक्षसक बित क्षनयक्षमत तथा सकोसका कायािमहरु मा सहभाक्षगता –

(क्षनयक्षमत,कक्षहलेकाही,अक्षनयक्षमत) 

३  

५ ऋण मागकतााको सामाक्षजक/आक्षथाक प्रक्षतिा (राम्रो,क्षठकै,नराम्रो) २  

६ साकोसका उत्पादनमा सहभाक्षगता –(क्षनयक्षमत बित + कारोबार बित + िन सजृना गने 

बित,क्षनयक्षमत बित + कारोबार बित ,क्षनयक्षमत बित मात्र) 

२  

 जम्मा  १५  

 

 

 

सी.नं. योग्यताको आिारहरु अक्षिकतम अंक प्राप्तांक 

१ माक्षसक क्षनयक्षमत आम्दानीको अवस्था (अक्षत राम्रो,सामाधय,राम्रो) १०  

२ व्यवसाक्षयक स्थाक्षयत्व (लामो समय सम्म क्षटकी राख्ने सम्भावना भएको,भखारै नया 

ब्याबसाय शरुु,तर सकारात्मक नक्षतजा नआएको,नक्षतजा हनेा बाँकी ) 

५  

३ क्षबगत कक्षहले दके्षख ऋणीले व्यवसाय संिालन गद ैआएको हो? 

३ बषा बढी- (पखुाा दके्षख गरी आएको) 

३ बषा कम – (नयाँ िेत्रमा व्यवसाय शरुु) 

५  

४ क्षनयक्षमत आम्दानीबाट वा नगद प्रवाहबाट वित गरी क्षकस्ता क्षतना सक्ने िमता 

(पाररवाररक खिा भधदा बढी भइ सक्षजलै क्षकस्ता (सावाँ तथा ब्याज)क्षतना 

सक्ने,कक्षहलेकाही मात्र क्षकस्ता अपगु हुने,खासै कमाई नहुने) 

१०  

५ पररयोजनाको प्रक्षतफलबाट ऋणको सम्पणूा साँवा ब्याज समयमै भकु्तानी हुने अवस्था 

(ब्यबसायको टना ओभर हनेे) 

१०  

६ ऋण मागकतााको व्यवसाक्षयक ज्ञान तथा अनुभव (पखु्यौली व्यवसाय भए/नभएको) ५  

७ के पररयोजना/ब्यबसाय क्षबगत दके्षख बकृ्षद्द हुद ैआएको छ वा हुने सम्भावना छ? ५  

८ यो ऋण बाहेक सोक्षह वा अधय कायाका लाक्षग अधयत्रबाट पक्षन ऋण क्षलइएको 

छ/छैन? 

५  

 जम्मा  ५५  

 

“५ सी” का आिारमा ड्रवस्िेषण 

चररत्र(Character)= १५ 

ऋण ड्रिनष सक्ने िमिा (Capacity to pay ) =  ५५ 
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सी.नं  योग्यताको आिारहरु  अक्षिकतम अंक प्राप्तांक 

१  ऋण माग रकम र आफ्नो र संस्थाको तफा बाट लगानी गने पुँजीको अनुपात 

(५०:५०,४०:६०,३०:७०) 

५  

२  ऋण मागकतााको खदु सम्पक्षि (कुल सम्पक्षि –कुल दाक्षयत्व ,(+मा 

रहकेो),(=रहकेा),(-मा रहकेो)  

५  

३  पुँजीको सक्षह सदपुयोग गरी बित बकृ्षद्दको अवस्था वा बितमा बढोिरी (कारोबार 

बित तथा िन संिय गने बितमा प्रक्षत बषा १००%भधदा बढी,५० दके्षख १०० % र 

५० % भधदा कम ) 

५  

 जम्मा  १५  

 

 

 

सी.नं. योग्यताको आिारहरु  अक्षिकतम अंक प्राप्तांक 

१  क्षितोको पयााप्तता (ऋण रकम भधदा क्षिकोको मलु्यांकन ७५% दके्षख १००%ल े

बढी ,५०% दके्षख ७५ % मात्र बढी,५०%भधदा कमले बढी ) 

५  

२  क्षितो सक्षजलै नगदमा रुपाधतरण गना सक्षकने अवस्था (सक्षजलै क्षललाम गना 

सक्षकने,क्षललाम गना नसकी साकोस स्वयंले स्वीकाना पने) 

२  

३  क्षितोको कानुनी र सामाक्षजक अवस्था (क्षववाद मकु्त,अंश क्षववाद,बाटो क्षववाद,िार 

क्षकल्ला प्रमाक्षणत आक्षद) 

३  

 जम्मा  १०  

 

 

 

सी.नं. योग्यताका आिारहरु  अक्षिकतम अंक प्राप्तांक 

१  पररयोजनाको वातावरणीय अनुकुलता (वातावरण मा प्रक्षतकुल असर पने/नपन े

जस्तो िवुाँ प्रदकु्षषत,खोला पादकु्षषत आक्षद ) 

१  

२  उत्पादनको बजार अवस्था (उत्पादनले बजार पाउने/नपाउने ) १  

३  पररयोजनाको कानुनी र सामाक्षजक माधयता (स्वीकाया/अस्वीकाया) १  

४  पररयोजनालाई बधद, हड्तालले प्रभाब पाने क्षस्थक्षत (तत्कालै असर गने,केक्षह 

समयपक्षछ मात्र असर पने)  

१  

५  पररयोजनामा ऋणीको हकै्षसयत,भकू्षमका,दाक्षयत्व(प्रमखु भकू्षमका,सहायक 

भकू्षमका,नाम मात्रको भकू्षमका) 

१  

 जम्मा  ५  

 

पुाँजीको संरचना (capital structure) = १५ 

 

क्षितो – Collateral = १० 

 

अवस्था (condition)=५ 
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नोट:ब्यबसाक्षयक प्रयोजन बाहकेका ऋणका लाक्षग केक्षह सिूक हरु असाधदक्षभाक हुने हुदा त्यसलाई प्रयोजनमा नल्याउने र सो को 

सट्टामा त्यसकै तल माक्षथको सिूकलाई  बढी अंक भार क्षदएर कुल स्कोर १०० बनाउने वा कुल अंक घटी बनाइ नम्बर क्षदएमा कुल 

अंकलाई प्रक्षतशतमा क्षनकाल्ने  

“५ सी” क्षवशे्लषणको आिारमा कुल प्राप्तांक = 

 

५ सी का आिारमा प्राप्त कुल स्कोरको तह र सो को आिारमा ऋण स्वीकृक्षत सम्बक्षि कारबाही  

कुि अंक(प्रड्रििि) ड्रनणषय आबस्यकिा 

७०%वा सो भधदा तल  स्वीकृत नगने,क्षकनक्षक यस्तो ऋण हरु असलु हुने सम्भावना नै हुदैन  

७१%दके्षख ८० % सम्म  स्वीकृक्षत गने तर क्षितो अक्षनवाया ,जमानी अक्षनबाया ,क्षनयक्षमत वा अक्षनवाया बित गरररहकेो 

हुनुपने  र क्षछटो क्षछटो सपुररवेिण गनुापने  

८१% दके्षख ९०% सम्म  स्वीकृत गने तर कुनै न कुनै क्षितो िाक्षहने र क्षदगो सपुररवेिण हुनुपने  

९१ % दके्षख १००% सम्म  क्षितो सक्षहत वा बेगर पक्षन स्वीकृत गना सक्षकने   

 

 

मुलयांकनकिाषको राय, ड्रटप्पणी िथा ड्रसफाररस : 

 

 

 

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................... 

 

 

 

क्र.सं आम्दानी ड्रववरण माड्रसक रु. खचष ड्रववरण माड्रसक रु. 

१ तलब/भिा  रासन/घरायसी  

२ व्यापारबाट आम्दानी  कमािारी तलबभिा  

३ अधय ब्यबसाय  घरभाडा  

४ घरभाडा  इधिन/यातायात  

५ अधय सदस्यको तलब  बैंक कजाा ब्याज  

६ बैदके्षशक रोजगार  मसलधद / स्टेसनरी  

७ कृक्षष/खेक्षत, उत्पादन  क्षशिा तथा स्वास््य  

८ उद्योग  टेक्षलफोन/पानी/क्षबजलुी  

९ ....................  .........................  

१० ....................  ........................  

 जम्मा अधदनी रु.  जम्मा खचष रु.  

 

सदस्यको आम्दानी िथा खचष ड्रववरण 
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आम्दानी िथा खचषको ड्रवशे्लषण :............................................... ........................................ ......................... 

..................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

 

 

 

क्र.सं सम्पड्रि ड्रववरण माड्रसक रु. दाड्रयत्व ड्रववरण माड्रसक रु. 

१ क्षस्थर सम्पक्षत   बैंक क्षविीय संस्थाको कजाा  

२ सवारी सािन  क्षतना बाँक्षक उिारो  

३ क्षवद्यतुीय सामाग्रीहरु  अधय सापटी  

४ बैंक क्षविीय संस्थामा रहकेो बित    

५ मौज्दात सामग्री    

६ उठ्न बाँक्षक उिारो    

७ अधय क्षविीय लगानी    

८     

९ ....................  .........................  

१० ....................  .........................  

 जम्मा सम्पड्रि रकम रु.  जम्मा दाड्रयत्व रकम रु.  

 

सम्पड्रि िथा दाड्रयत्वको ड्रवशे्लषण :............................................... ........................................ ............... ...... 

..................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

 

साक्षिको नाम: ........................................... .................  सक्षिको नाम :................................................................. 

हस्तािर :........................क्षमक्षत:..................................... हस्तािर:............................क्षमक्षत:.................................... 

माक्षथ उल्लेख गररएको सम्पणूा व्यहोरा हामीले आनुगमन गदाा पाएको/दके्षखएको जानकारी अनुसार दरुुस्त र क्षठक छ । झठुो भए सहुलँा/बुझौंला । 

  

कजाा क्षसफाररस रकम रु. :............................................ 

अनुगमन गने अक्षिकृतको नाम :.....................................   अनुगमन गने अक्षिकृतको नाम :.................................... 

पद :.....................................................................       पद :.......................................................................... 

हस्तािर/क्षमक्षत :.......................................................      हस्तािर /क्षमक्षत :....................................................... 

 

प्रमाक्षणत गनेको नाम :...................................................................................पद :.............................................. 

कजाा स्वीकृत रकम रु:.............................................. क्षमक्षत :........................................हतािर............................. 

 

 

 

 

सदस्यको सम्पड्रि िथा दाड्रयत्व ड्रववरण 
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अनुसूची १.३ 

स्वघोषणा पत्र 

 

 

 

श्री प्रमखु कायाकारी अक्षिकृत ज्य,ू 

श्री मेगा क्षिम बहुउद्दशेीय सहकारी संस्था क्षलक्षमटेड 

का.म.न.पा.-१६माछापोखरी काठमाडौ ँ⃓ 

 

स्वघोषणा पत्र 

 म साक्षबक............अंिल ............ क्षजल्ला ...................... न.पा / गा.क्षब.स.वडा नं...............घर नं...... भइ 

पररबक्षतात प्रदशे नं......., ...............क्षजल्ला .......... न.पा /गा.पा, वडा नं............घर नं............, ..............टोलमा 

स्थायी घर भइ हाल प्रदशे नं......., ...............क्षजल्ला .......... न.पा /गा.पा, वडा नं............घर नं............, 

..............टोलमा बस्ने श्री ............................को को नाक्षत /नाक्षतनी श्री ..........................को छोरा/छोरी 

श्री........................कोपक्षत/पत्नी बषा ........ म यस श्री मेगा क्षिम बहुउद्दशेीय सहकारी संस्थाक्षलक्षमटेडको सदस्य श्री 

.......................................... यो घोषणा गदाछु क्षक मैले संस्थामा जानकारी गराएको व्यहोरा बाहके हालसम्म कुन ै

क्षनकाय,बैंक,क्षविीय संस्था,सहकारी संस्था कम्पनी लगायत अधय कुनैपक्षन व्यक्षक्त तथा संघ संस्थाको ऋणी भई कालो 

सकु्षिमा नरहकेो र सामाक्षजक,पाररवाररक नातागोता संगको सम्बधि,क्षमत्र एबम ब्यबसाक्षयक कारोबारमा कुनै झै-ँझगडा तथा 

असमझदारी नभएको व्यहोरा अनरुोि छ ⃓ 

 

                                                                                                           क्षनवेदक  

                                                                                      नाम :- ........................................  

                                                                                      ठेगाना :- ..................................... 

                                                                     मोबाइल नं. :- ....................................... 

दायाँ बायाँ 
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अनुसूची १.४ 

ऋण िमसुक 

क्षलक्षखतम ्िनी नेपालको सहकारी ऐन बमोक्षजम क्षडक्षभजन सहकारी कायाालय, काठमाडौंमा दताा नं. ३६०९/०६७/ ०६८ 

माफा त दताा भई कामनपा-१६, बालाज,ु माछापोखरीमा मखु्य कायाालय रहकेो मेगा क्षिम बहुउद्दशे्यीय सहकारी संस्था क्षल. 

आगे श्री ........................................... को नाती श्री ....................................................... को छोरा नागररकता 

अनसुार ........................ अंिल ....................क्षजल्ला ................................... गा.क्षव.स./ न.पा. वडा नं. ............ 

(कायम प्रदशे नं. ......, ....................... न.पा./गा.पा. वडा नं. .........., ....................) स्थायी घरभई हाल बागमती 

अंिल काठमाडौ ँक्षजल्ला ............ ............ न.पा. वडा नं. ........, ................. टोल ....................... बस्ने संस्थाको 

सदस्य नं. ......... भएको बषा ......... को म श्री ....................... ..................... 

(ना.प्र.नं....................../.................. ) ले कजाा माग क्षनबेदनमा उल्लेख गरे बमोक्षजम ....................... काया गनाका 

लाक्षग यस संस्थाबाट उल्लेक्षखत क्षितो जमानी............................, ........................., .................) लाई  सरुिण 

दखेाई/राखी आजका क्षमक्षतमा प्रिक्षलत नेपाली रुपैयाँ रू. ......................./-(अिेरुपी रू 

............................................... मात्र) बाक्षषाक ..... का दरले ब्याज बझुाउने गरी ऋण क्षलएको क्षठक साँिो हो । उक्त 

ऋण रकम तोक्षकएको प्रयोजनमा लगाई उक्त ऋण रकम र सो मा लाग्ने ब्याज समेत संस्थाले तोक्षकक्षदएको प्रक्षिया बमोक्षजम 

भकु्तानी ताक्षलका अनसुार .......... क्षकस्ताबधदीमा आजका क्षमक्षतले ........... अथाात ् क्षमक्षत ............ साल ........ मक्षहना 

...... गते सम्ममा यस संस्थामा बझुाउन ल्याउने छु । उल्लेक्षखत ऋण रकम तथा भक्षवष्यमा थप स्वीकृत हुने रकमको 

सम्बधिमा यस संस्थाको क्षवक्षनयम तथा नीक्षत क्षनयम र पक्षछ लाग ु हुने क्षनयमहरु समेत पालना गनेछु । संस्थाबाट आज 

क्षलएको ऋण तथा भक्षवष्यमा दके्षखने अधय दाक्षयत्वको समेत कजाा कारोबारको सरुिणका क्षनक्षमि मेरो आफ्नो सम्पक्षि, 

अंशभाग वा मेरो हकभोगको अरु कसैको हकदाबी लाग्न/ेनलाग्ने एकल/संयकु्त व्यापार, पसल, सवारीसािन र अधय 

िलअिल जायजेथा समेत क्षदन स्वीकार गदाछु । उल्लेक्षखत ऋण तथा संस्थाको दाक्षयत्व बापतको रकम िकु्ता नहुधजेलसम्म 

मेरो व्यापार, ब्यबसाय, क्षितो तथा िलअिल सम्पक्षत अरु कसैलाई कुनै रुपबाट हक हस्ताधतरण गने छैन, गरेमा यसै 

कागजबाट बदर होस ् । तोक्षकएको समयाबक्षि क्षभत्र ऋणको साँवा ब्याज रकम बझुाउन नल्याएमा मेरो वा मेरो हक लाग्ने 

क्षितोबाट असलू उपर गररक्षलन ुहोला । यस क्षितोबाट असलु हुन नसके संस्थामा रहकेो मेरो तथा मेरो पररवारको नाममा 

रहकेो बित खाताको रकमबाट लेना रकम असुल उपर गररक्षलनहुोला ।  सो बाट पक्षन संस्थाको सम्पणूा लेना रकम असुल 

उपर नभएमा प्रिक्षलत ऐन क्षनयम र संस्थाको क्षनयम अनसुार मेरो वा मेरो हकलाग्ने नेपाल राज्यभरको िल अिल समेतका 

जायजेथाबाट काननु अनसुार असलुउपर गरीक्षलन ुहोला । मैले यसपक्षछ यो रकम ( र यसपक्षछ थप वा सजृना हुने अधय 

दाक्षयत्व समेत) को रकम क्षलएको छैन वा बुझाउनपुने छैन भनी भधने छैन वा नक्षतने िेष्टा गने छैन, गरेमा यसै क्षलखतले बदर 

होस ्। पक्षछ अधय कारण दखेाई मेरो/हाम्रो हक लाग्ने जायजेथा तथा िलअिल सम्पक्षिबाट संस्थाले असलुउपर गरी क्षलन 

पाइने होइन भधने कुराको समेत कुनै उजरु गने छैन, गरे यसै क्षलखतले बदर गरी क्षदन ुभनी संस्थामा मैले गरेको क्षलक्षखत तथा 

मौक्षखक शताहरुको अक्षिनमा रही क्षकनाराका सािीहरुको रोहबरमा मेरो मनोमान राजीखुशी साथ संस्थाको प्रिान 

कायाालयमा बसी यो कागज लेखी लेखाई, पढी, बझुी यस पिात सक्षहछाप गरी िनी मेगा क्षिम बहुउद्दशे्यीय सहकारी 

संस्थालाई क्षदयाँ । मकुाम िनी संस्थाकै कायाालय हो । ईक्षत सम्बत ्........... साल ......मक्षहना ..... गते, रोज ..... शभुम ्। 
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अनुसूची १.५ 

व्यड्रिगि जमानी 

 

 

क्षलक्षखतम म ......(अधिलको नाम) .... अधिल ...( क्षजल्लाको नाम)... क्षजल्ला ....(पाक्षलका नाम) ... न.पा/गा.पा. वडा न.ं 

......., ...( गाउँ टोलको  नाम )... टोल ( साक्षवक  ................... न.पा. / गा.क्षव.स. वडा नं. .........) स्थायी घरभई हाल 

काठमाडौं क्षजल्ला ........... (पाक्षलका) .... नगरपाक्षलका वडा नं. ...., .................... टोल बस्ने श्री ...( हजुरबुबाको नाम 

) ... को नाती / नाक्षतनी श्री .....(..बबुाको नाम )....... .............तथा श्रीमती ...(आमाको नाम )........... को छोरा / छोरी 

श्रीमान/श्रीमती को ....( पक्षत /पत्नीको नाम )............ को  पक्षत/ पत्नी बषा ..( उमेर).......... को श्री ....( जमानीको नाम  

...) ... ( नाप्रनं.    ..........................., क्षजल्ला ) आगे ..........( ऋणीको ठेगाना)........ अधिल ...................... 

क्षजल्ला ......... न.पा/गा.पा. वडा नं. ......., ................................ टोल ( साक्षवक ........, ................... 

न.पा./गा.क्षव.स. वडा न.ं .........) स्थायी घरभई हाल काठमाडौं क्षजल्ला ............. नगरपाक्षलका वडा नं. ...., 

.................... टोल बस्ने श्री .............................. को नाती/नाक्षतनी श्री ........................... तथा श्रीमती 

...(आमाको नाम )........... को छोरा / छोरी श्रीमान/श्रीमती को ................ श्रीमान/श्रीमती बषा ........ को श्री ...( 

ऋणीको नाम ).......... , ..( ब्यापारको नाम ).....  नामको व्यापारका संिालक ले कामपा-१६, माछापोखरी, 

काठमाडौंक्षस्थत प्रिान कायाालय रहकेो मेगा क्षिम बहुउद्दशे्यीय सहकारी संस्था क्षल.को प्रिान कायाालयसँग सामकु्षहक 

जमानीमा ............कजाा शीषाक अधतगात रु....................../- ( अिेरुपी ......................... ) ऋण  क्षलनका लाक्षग 

मलाई जमानी बक्षसक्षदन अनरुोि गरेकोमा क्षनजको कुरामा मेरो क्षिि बझु्यो । क्षनजलाई म राम्रोसँग क्षिधदछु । साथै मलाई 

क्षनजले यस संस्थासँग क्षलन लागेको ऋण रकमका लाक्षग क्षनजको जमानी हुन समेत मधजरु छ । क्षनज ऋणीले यस संस्थासँग 

क्षलएको ऋण रकम तोक्षकएको अबक्षिक्षभत्र ( नवीकरण वा म्याद थप समेत) मा साँवा र ब्याज गरी संस्थाको क्षनयम बमोक्षजम 

नक्षतरे नबझुाएमा मेरो नाममा यस संस्थामा रहकेो मेरो बित खाताबाट मैले कुनै रकम क्षझक्न नपाउने गरी रोक्का गररक्षदएमा 

समेत मधजरु छु । क्षनज ऋणीले यस संस्थासँग क्षलएको रकम संस्थाको क्षनयम बमोक्षजम नक्षतरे/नबझुाएमा क्षनजको जमानी 

भएको हकै्षसयतले उक्त रकमको दाक्षयत्व बहन गनाको साथै संस्थाको मेरो वा मेरो हकलाग्ने सदस्यको खाताको बित वा 

शेयर रकमबाट कट्टी गरी असुल गरेमा समेत मेरो मधजरुी रहनेछ । सो बाट पक्षन उक्त कजााको पणूा रकम िकु्ता हुन नसकेमा 

मेरो घर घरानाबाट वा मेरो हकलाग्ने िल अिल सम्पक्षतबाट क्षनयमानसुार असलु उपर गरी क्षलएमा म कुनै क्षकक्षसमको 

क्षवरोि वा उजरुबाजरु गने छैन, गरेमा यसै क्षलखतले बदर होस ्। पक्षछ अधय कारण दखेाई मेरो वा मेरो हक लाग्ने जायजेथा 

तथा िल अिल सम्पक्षिबाट संस्थाले असलु उपर गरी क्षलन पाइने होइन भनी भधने छैन र सो कुराको कुन ैउजरु गने छैन, गरे 

यसै क्षलखतले बदर गरी क्षदन ु भनी संस्थामा मैले गरेको क्षलक्षखत तथा मौक्षखक शताहरुको पररक्षिमा रही क्षकनाराका 

सािीहरुको रोहबरमा मेरो मनोमान राजीखुशी साथ संस्थाको प्रिान कायाालयमा बसी यो कागज लेखी लेखाई, पढीबािी, 

बझुी सक्षहछाप गरी िनी मेगा क्षिम बहुउद्दशे्यीय सहकारी संस्थालाई क्षदयाँ । मकुाम िनी संस्थाकै कायाालय हो । ईक्षत सम्बत ्

........... साल ......मक्षहना ..... गते, रोज ..... शभुम ्।     

दायाँ   बायाँ 

 

जमानी बस्नेको 

फोटो र सक्षह 
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अनुसूची १.६ 

ििषनामा 

क्षलक्षखतम ् मेगा क्षिम बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था क्षल. को ऋणी म ............................ ( ना.प्र.नं. 

.................../ ...............) मेरो नाममा क्षस्वकृत भएको ऋण रकम रू. .............    (अिरुपी 

.......................... मात्र) त्यस संस्थाले भकु्तानीको माग गनाासाथ तरुुधत क्षतने व्यहोने गरी र संस्थासँग गरेको 

अधय क्षलक्षखतमहरुको शता तथा दाक्षयत्वहरुका साथै तपक्षशलमा उल्लेक्षखत शताहरुको अिीनमा रही सोक्षह 

बमोक्षजम क्षतने व्यहोने गरी र सो ऋण रकममा आजको क्षमक्षतदके्षख तोक्षकएको ब्याज र साँवा रकम समेत क्षतने व्यहोने 

कबलु गदाछु । त्यस संस्थाले भकु्तानी माग गरेको बखत साँवा ब्याज लगाएतका रकम नबझुाएमा लाग्ने हजााना, 

ब्याज सक्षहतको अधय शलु्क समेत नक्षतरे नबझुाएमा प्रिक्षलत संस्थाको क्षवक्षनयम, संस्थाको ऋण लगानी तथा 

असलुी नीक्षत, सहकारी ऐन २०७४, अधय प्रिक्षलत ऐन, काननु क्षनयमअनसुार असुलउपर गररक्षलन ुहोला भक्षन मेरो 

मनोमान राजीखसुी साथ यस संस्थाको कायाालयमा बसी यो शतानामा लेखाई, पढी र सक्षहछाप समेत गरी िनी 

मेगा क्षिम बहुउद्दशे्यीय सहकारी संस्थालाई क्षदएँ । साथै यसै अनसुारको शतानामा कागज १ प्रक्षत बकु्षझक्षलएँ । 

ििषबधदेज 

१) संस्थाको बित तथा कजाा सम्बधिी नीक्षत, क्षनयम, तथा यस सँग सम्बक्षधित र अधय प्रिक्षलत ऐन, कानुन, मापदण्ड एव ं

संस्थाले भक्षवष्यमा जारी गने सबैखाले क्षनदशेनहरु पणूा रुपमा पालना गना मञ्जरु छु । 

२) संस्थाको यस कजाा र यसपक्षछ दके्षखन आएको दाक्षयत्व सबैखाले दाक्षयत्व क्षतना बुझाउन मधजरु छु, हुनेछु । 

३) संस्थाले हालको बित तथा ऋणको ब्याजदर, जररवाना, शुल्क आक्षद क्षबषयहरुमा भक्षवष्यमा थपघट गरेमा मधजरु हुनेछु । 

४) मेरो लाक्षग भनी क्षलएको ऋण अधय व्यक्षक्तलाई उपयोग गना क्षदएमा संस्थाबाट प्राप्त हुने सम्पणूा सेवा सकु्षविाबाट बक्षधित 

गरेमा र जनु प्रयोजनको लाक्षग भनी क्षलएको ऋण सोक्षह प्रयोजनमा प्रयोग नगरेमा थप ५% हजााना ब्याज क्षतना मधजरु छु । 

५) मैले कुनै पक्षन कारणबाट हुने पररयोजनाको असफलता, मौसमी प्रभाव, ब्यापारमा ह्रास लगायत कारण दखेाई मेरो 

अनुपक्षस्थक्षतमा वा अधय कुनै बहानामा कजााको क्षकस्ता वा रकम क्षतना बुझाउन क्षढलाससु्ती वा अटेर गने छैन । 

६) आजको क्षमक्षतबाट ........ मक्षहनाका लाक्षग साँवा र ब्याज रकम ....... क्षकस्ता ताक्षलकाको रुपमा क्षनयक्षमत रकम रू. 

............/- बुझाउने छु । कथमकदाक्षित क्षकस्ता नआएमा कायाालयको सम्पणूा नीक्षतक्षनयम माधन तयार छु । 

७) कुनै कारणबाट संस्थाको कुनै क्षकस्ता रकम वा कजाा रकम क्षतना बुझाउन नसक्ने भएमा कक्षम्तमा ३ क्षदन अक्षघ क्षलक्षखत 

जानकारी गराउनेछु र त्यस मक्षहनाको मसाधतसम्ममा सो क्षकस्ता बापतको रकम जम्मा गनेछु । 

८) ऋणको साँवा र ब्याज समयमा भकु्तानी नगरेमा मेरो क्षनयम अनुसार ताकेता गरेमा, पत्र लेखेमा, साबाजक्षनक सिुना टाँस 

गरेमा वा नाम कालो सकु्षिमा उल्लेखगरी पत्रपक्षत्रकामा नाम प्रकाक्षशत गरेमा समेत मेरो मधजरुी रहनेछ । 

९) संस्थाले मेरो अनुपक्षस्थक्षतमा मेरो पररवार, नातेदार, जमानी, कमािारी तथा सम्बक्षधित अधय व्यक्षक्तलाई यस कजााको 

क्षबषयमा जानकारी वा सहयोग क्षलने क्षदने गरेमा मेरो पणूा मधजरुी रहनेछ । 

१०) अधय संस्थागत क्षनणाय, मौक्षखक सहमक्षत र माक्षथ उल्लेक्षखत सम्पूणा शताहरुको पणूा पालना गना प्रक्षतबद्ध छु, मधजरु छु/छौं । 

ईक्षत सम्बत् ....... साल ...... मक्षहना .... गते, रोज .... शभुम ्। 
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अनुसूची १.७ 

हायर पिेज ऋणका लाक्षग शताानामा 

क्षलक्षखतम िनीका नाम काठमाडौ ँ क्षजल्ला कामनपा वडा  न ं१६ बालाज ुप्रिान कायालय मेगा क्षिम बहूद्दके्षशय सहकारी 

संस्था क्षल. (यस पक्षछ प्रथम पि भक्षनएको छ।)श्री.........................को नाक्षत श्री........................छोरा 

श्रीमक्षत......................को श्रीमान नागररकता अनसुार.........अधिल.......क्षजल्ला.......न.पा./गा.क्षब.स. वडा 

नं..........बस्ने वषा.....को नागररकता नं............................शेयर सदस्य नं.....................भएको 

म..............................(यसपक्षछ दोस्रो पि भक्षनएको)हामी दइु पिले कबकु्षलयत गरी हायर पिेज ऋण क्षशषाक अधतगात 

क्षलएको उल्लेक्षखत रु............../-(अिेरुपी..............)ऋण संिालन गरेको................(उदाहरण बा ५१ ख ८५८८ को 

टाटा मोडेल नं.1P1CA765T),तपक्षशलमा उल्लेक्षखत शता बधदजेहरु पालन गने गरी संिालन गना यो सवारी सािन  

संिालन गने सम्बक्षधि करार को क्षलक्षखत गरी एक एक प्रक्षत क्षलयौ क्षदयौ । 

शता नं ०१:-दोश्रो पिले प्रथम पिबाट क्षमक्षत..............................मा करार गरी ऋण सकु्षविामा संिालन 

गरेको..............(सवारी सािन को क्षववरण)सवारी सािन व्यवहार मा ल्याउँदा सवारी ऐन तथा प्रिक्षलत क्षनयम पालन 

गनेछु र उक्त क्षनयमहरु उल्लंघन हुने गरी काननुले बधदजे गरेको काम कारबाही मा वा माल समान ढुवानी गने कायामा उक्त 

सवारी सािन प्रयोग गने छैन गरे सो को जवाफदहेी म/हामी स्वयम हुनेछौ । 

शता नं ०२:-उक्त सवारी सािन प्रयोग मा ल्याउदा दोस्रो पि स्वयम वा दोस्रो पि को कमािारी,िालक,हले्परको गक्षल्त बाट 

वा लापरबाहीले दघुाटना भई वा अधय कुनै पक्षन अवस्था मा ऐन क्षनयम बमोक्षजम दण्ड,सजाय,जररवाना वा िक्षतपकू्षता क्षतना 

परेमा सो को सम्पणूा जवाफ दके्षह दोस्रो पि स्वयं हुन मधजरु गदाछ । 

शता नं.०३:-प्रथम पि को लेना रकम असुल उपर नभए सम्म उक्त सवारी सािन दोस्रो पिले िाल ुहालत मा राख्नपुनेछ 

।सवारी सािन को मलू्य मा  असर पने कुनैपक्षन काम कारबाही गना पाउने छैन ।उक्त सवारी सािन मा समय समयमा गराउन ु

पने ममात सिुार(सक्षभाक्षसंग)दोस्रो पिले आफ्नो खिा मा गराउन ुपनेछ । 

शता नं.०४:-दोस्रो पिले आफ्नो खिा मा उक्त सवारी सािन को क्षबमा कम्पक्षन बाट िक्षत तथा जोक्षखम को क्षबमा गराइ सो 

को सक्कल प्रक्षत संस्थामा पशे गना दोस्रो पि ले मधजरु गदाछ ।दोस्रो पि ले क्षबमा को  म्याद समाप्त हुन १५ क्षदन अगाबै      

उल्लेक्षखत सवारी सािनको क्षबमा गराइ सो को सक्कल प्रक्षत प्रथम  पिलाइ उपलब्ि गराउन ुपनेछ ।उल्लेक्षखत अबक्षि क्षभत्र 

प्रथम पिलाई  उपलब्ि गराउन नसके प्रथम पिले क्षबमा गराई सो बापत लागेको रकम दोस्रो पिबाट ऋण रकम सरह 

असलु उपर गनेछ । यसमा दोस्रो पि मधजरु गदाछ । 

शता नं०५:-उक्त सवारी सािन िलाउदा कथम कदाक्षित दघुाटना भएमा प्रथम पि लाई तत्काल सो को जानकारी क्षदई 

सम्बक्षधित क्षबमा कम्पक्षनबाट िक्षतपकू्षता असलुउपर गना गराउन आबश्यक प्रमाण दोस्रो पि आफै ले जटुाउन ु पनेछ 

।आबश्यक परेमा आ- आफ्नै खिामा काननुी कारबाही समेत गराउन ुपनेछ । दघुाटना परेको सवारी सािन लाई िाल ुहालत 
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मा राख्न लागेको खिा भधदा क्षबमा कम्पक्षन बाट असलु उपर भएको िक्षतपकू्षता रकम कम भएमा कम भएजक्षत रकम वा क्षबमा 

कम्पनी बाट िक्षतपकू्षता रकम उपलब्ि नभएमा त्यस्तो ममातमा  लाग्ने खिा दोस्रो पि आफैले बझुाउन मधजरु गदाछ ।  

शता नं.०६:-प्रथम पिबाट प्राप्त ऋण कजााको सम्पणूा सावा,ब्याज तथा अधय रकम िकु्ता नभएसम्म उक्त सवारी सािन राम्रो 

िाल ुअवस्था मा राख्नेछु सो अबक्षि क्षभत्र प्रथम पिले िाहमेा उक्त सवारी सािन जनु सकैु बखत क्षनरीिण  गना सक्ने साथ ै

उक्त सवारी सािन को पाटपजुाा क्षबगारी  सट्टा पट्टा वा अदलबदल गरी असल हालतमा रह ेभएको दके्षखन नआएमा िनी 

कम्पक्षन ले  यस शताानामा क्षबरुद्द माक्षन उक्त सवारी सािन  कब्जा गरी नोक्सानी भएको िक्षतपकू्षता बापत हजााना दाबी गरेमा 

सो बमोक्षजमको हजाना तत्काल नै बझुाउन दोस्रो पि मधजरु गदाछ । 

शता नं.०७:-उक्त सवारी सािन व्यवहारमा ल्याउदा क्षबग्री दघुाटना परर वा अधय कारणले िाल ु अवस्थामा नरहतेा पक्षन 

सस्था लाई क्षतनुा बझुाउन ुपने सावा ब्याजको क्षकस्ता रकम क्षनिााररत समयमा क्षतना बुझाउन दोस्रो पि मधजरु गदाछ । 

शता नं०८:-संस्थाले समय समयमा क्षनिाारण गरेको ब्याजदर माधन दोस्रो पि मधजरु गदाछ । 

शता नं०९:-प्रथम पिबाट प्राप्त ऋणको सम्पणूा सावा ब्याज िकु्ता भकु्तान नभएसम्म उक्त सवारी सािनमा िनी संस्थाकै 

स्वाक्षमत्व कायम रहनेछ ।दोस्रो पिले कुनै काम कारबाही गरी गराई प्रथम पिको हकअक्षिकार खलल हुने गरी वा अरु 

कसैलाई क्षितो बधिक वा भोग बधिक वाकुनै पक्षन व्यहोरा  बाट हक छोक्षडक्षदने काया दोस्रो पिले गना पाउने छैन । 

शता नं.१०:-उक्त सवारी सािन दताा गदाा तथा ब्यबहारमा ल्याउदा वा िाल ुराख्न रुट इजाजत क्षलदा सवारी सािन जाँि 

पास गराउदा,प्रदषुण जाँि गराउदा,सवारी कर,नाक्षबकरण दस्तरु बापत लाग्ने सम्पणूा खिा एबम अरु क्षकक्षसमको भैपरी आउने 

सबै खिा दोस्रो पि आफैले व्यहोना मधजरु गदाछ । 

शता नं११:-यस करारनामा माउल्लेक्षखत शता हरु क्षबरुद्द काम कारबाही गरेमा अथवा शता अनसुार गनुापने काम कारबाही 

नगरी प्रथम पिको हक अक्षिकारमा कुनै क्षकक्षसमको बािा क्षबरोि हानी नोक्सानी गरेमा प्रथम पिले उक्त सवारी सािन 

कब्जा गरी वा नगरी आफ्नो हजाानाको थप दाबी गना पाउनेछ ।यसरर दाबी हुन आएमा दाक्षब भए अनसुार को हजााना बापत 

को रकम तत्काल नै प्रथम पि लाई बझुनुा दोस्रो पि मधजरु गदाछ । इक्षत 

सम्वत..............साल...........मक्षहना.................गते,रोज...........शभुम ्। 

प्रथम पि                                                                                                             दोस्रो पि 

मेगा क्षिम बहूद्दशेीय सहकारी संस्था क्षल.                                                      .....................................  

.................................................                                                         .......................................     

सािी 

०१....................................... 

०२....................................... 
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अनुसूची १.७ 

कजाा लगानीको लाक्षग व्यक्षक्तगत क्षसफाररस  

क्षमक्षत : ..................... 

श्रीमान अध्यि ज्य,ु  

मेगा क्षिम बहुउद्दशे्यीय सहकारी संस्था क्षल. । 

 

क्षबषय : कजाा लगानीको लाक्षग क्षसफाररश गररएको बारे । 

उपरोक्त सम्बधिमा यस मेगा क्षिम बहुउद्दशे्यीय सहकारी संस्था क्षल. का सदस्य ............ क्षजल्ला 

..............न.पा/गा.पा. वडा नं............. पररबक्षतात ठेगाना ........... न.पा/गा.पा वडा नं ...... स्थाई घर भई हाल सोक्षह 

स्थानमा बसोबास गने श्री ............ले (कजाा क्षलनुको कारण) .........अवक्षिका लाक्षग ............. शीषाकमा 

रु................... (अिरेक्षप........................) ऋण माग गनुाभएकोमा क्षनज सदस्य मेरो क्षिनजानको व्यक्षक्त तथा असल 

व्यक्षक्त भएको र ब्यबहाररक रुपमा अत्याबश्यक भएको कारण म यस सदस्य भएको हकै्षसयतले क्षनजलाई कजाा लगानीको 

लाक्षग म पणूा क्षजम्मेवार तथा जवाफदहेी हुनेगरी क्षनवेदकको माग बमोक्षजम प्रक्षिया पबुाक कजाा लगानीका लाक्षग अनरुोि 

सक्षहत क्षसफाररस गदाछु । 

 

 

.................................. 

(क्षसफाररस गनेको नाम)  

   ( सम्पका :) 

   (दस्तखत) 
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अनुसूची १.७  

कजाा िकु्ता गने म्याद थप पत्र 

क्षमक्षत : ..................... 

श्रीमान कायाालय प्रमखु ज्य,ू  

मेगा क्षिम बहुउद्दशे्यीय सहकारी संस्था क्षल., माछापोखरी-१६, बालाज,ु काठमाडौ ँ। 

क्षबषय :  कजाा िकु्ता गने म्याद थप गररक्षदने बारे । 

महाशय, 

उपरोक्त सम्बधिमा काठमाडौ,ँ ................................ बस्ने संस्थाको सदस्य नं. ................ भएको म 

............................................... (नाप्रनं. ................., ...............) ले यस मेगा क्षिम बहुउद्दशे्यीय सहकारी 

संस्थाबाट क्षमक्षत २०७४ | ०१| ०१ गते क्षलखत तमशकु तथा शतानामामा उल्लेख गरेअनरुुप शता, क्षितो/जमानी राखी 

ब्यबसाक्षयक कजााको रुपमा क्षलएको रु. ......................... /- ( अिेरुपी ............................................. मात्र ) को 

िकु्ता गने भाखा क्षमक्षत २०७४ | १२ | १० मा सक्षकएको तर मेरो / हाम्रो व्यक्षक्तगत  / पाररबाररक / ब्यबसाक्षयक 

क्षवक्षवि.................. कारणले सो ऋण हालसम्म पक्षन िकु्ता गना नसकेको व्यहोरा क्षवनम्रताका साथ जानकारी गराउँदछु । 

यसबाट संस्थालाई पना गएको असरप्रक्षत िमा िाहधछु र सो ऋणको िकु्ता गने म्याद आजका क्षमक्षतले ......... मक्षहना अथाात ्

क्षमक्षत २०७५ | ०३ | ३० गते सम्मका लाक्षग थप गररक्षदनहुन क्षबनम्र अनरुोि गदाछु । तसथा मेरो नाममा रहकेो ऋणको 

आजसम्मको साँवा, ब्याज तथा हजााना समेत गरी बाँकी रकम रु. ............... /- ( अिेरुपी ....................... 

......................... मात्र ) को भकु्तानी ताक्षलका अनुसार दकै्षनक/ साप्ताक्षहक/ माक्षसक क्षकस्ताको रुपमा प्रक्षत क्षकस्ता रु.  

................ /- ( अिेरुपी ................................................) का दरले यस अवक्षिक्षभत्रमा क्षतने/बझुाउनेछु भधने 

प्रक्षतबद्धता सक्षहत यो क्षनबेदन पेश गरेको छु । यस पिात मैले कजाा क्षलंदाका बखत गरेको शताानसुार वा क्षनबेदनमा उल्लेख 

गरे अनसुारको क्षकस्ता रकम क्षनयक्षमत नबझुाएमा र क्षमक्षत २०७५ | ०३ | १५ गते सम्मको अवक्षिमा पक्षन सो कजाा िकु्ता 

नगरेमा मैले कजाा क्षलंदाका बखत कबलु गरेको क्षितो तथा यस संस्थामा रहकेो मेरो तथा मेरो पररबारको नामको बित र 

शेयर रकमबाट असलु गरेमा समेत मेरो कुनै क्षबरोि हुनेछैन । सोबाट समेत कजाा िकु्ता हुन नसकेमा कजाा सम्बधिी प्रिक्षलत 

ऐन क्षनयम, संस्थाको क्षनयम अनसुार मेरो िल अिल सम्पक्षत तथा मेरो हक लाग्ने नेपाल राज्यभरको जनु कुनै पक्षन 

जायजेथाबाट काननु अनसुार कारबाही गरी असलु गरेमा समेत मेरो पणूा मधजरुी रहनेछ । 

ड्रनवेदक         

 नाम :          

 सदस्यता नं.   खाता नं. :  

 नक्षबकरण रकम :   हस्तािर : 

ठेगाना : .................................. सम्पका  नं. : 

 

क्षनवेदक श्री .............................................................. ले पेश गरेको क्षनवेदन अनसुार मनाक्षसब कारण दके्षखएकोले 

सो कजाा िकु्ता गने म्याद .......... मक्षहनाका लाक्षग थप गना क्षसफाररस गदाछु । 

क्षसफाररस गने अक्षिकारी : ...................................................................  हस्तािर : ......................  

स
ाि

ी 

क
ाठ

म
ाड

ौ ँक्षज
ल्
ल

ा क
ाम

न
प
ा-.........., ....................... ब

स्न
 ेब

ष
ा ......... क

ो श्र
ी 

............ ......................................................................................... १
 

कायाषिय प्रयोजनाथष 
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अनुसूची २ 

 

मेगा ड्रिम बहुउदे्दश्यीय सहकारी संस्था ड्रिड्रमटेड  

 

स्थिगि ड्रनरीिण मुलयांकन फारम  

 

क्षमक्षत:......................./................../.............. 

उपरोक्त सम्बधिमा ऋण क्षनवेदक श्री ...........................................ले पेश गरेको 

क्षितो............................क्षजल्ला........................न.पा/गा.पा,वडा नम्बर ..........,..............................क्षस्थत क्षितो रहकेो 

स्थानमा गई हाक्षम दहेायमा उल्लेक्षखत संस्थाका प्रक्षतक्षनक्षिहरुले क्षनरीिण गदाा उक्त क्षितो उपर कुनै झै-ँझगडा तथा कक्षिंगल नरहकेो 

र उक्त क्षितोको मालपोत र स्थानीय िलनिल्तीको मलू्यलाई औसतमा मलु्यांकन गदाा जग्गाको रु............................र सोमा 

क्षनक्षमात कच्िी/पक्की घरको .............................गरर कुल मलु्यांकन रु .................................(अिेरुपी रुपैया 

...............................) कायम गरी गररएको छ । 

क्षितोको मुल्यांकन क्षववरण: 

जग्गाको क्षववरण  मलु्यांकन (प्रक्षत आना) औसत मलु्यांकन (प्रक्षत 

आना) 

संस्थाको मलु्यांकन 

(औसत) क्षकिा नं. िेत्रफल मालपोत (४० %) िलनिल्ती (६०%) 

      

      

      

      

      

      

 

नोट: आजको क्षमक्षतमा मालपोत मलु्यांकन रु.......................प्रक्षत आना (मालपोत मलू्यांकन पकु्षस्तका अनुसार ) र िलनिल्तीको 

मलू्यांकन रु.......................प्रक्षत आना रहकेो । साथै जग्गाको हकमा मालपोत मलू्यांकन र घरको हकमा 

नगरपाक्षलका/गाउँपाक्षलका  को मूल्यांकनलाई आिार क्षलईएको । 

 

सवारी सािनको मलू्यांकन: 

 

सवारी सािनको क्षववरण 

सवारीको 

क्षकक्षसम 

मोडल क्षमक्षत  च्याक्षसस नं. इक्षधजन नं. दताा नं. रंग  मलु्यांकन  

       

       

       

       

 

कैक्षफयत : ......................................................................................................................................................... 
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स्थलगत मलू्यांकनकतााको: 

 

१) नाम, थर:................................. २) नाम, थर:................................. 

पद :.......................................      पद :....................................... 

हस्तािर:.................................      हस्तािर:................................. 

 

३.) नाम, थर:................................. ४) नाम, थर:................................. 

पद :.......................................      पद :....................................... 

हस्तािर:.................................      हस्तािर:................................. 

 

संस्थागत मलू्यांकनकतााको: 

१) नाम:...................................... 

ठेगाना:................................... 

दताा नं.................................... 

 

संस्थागि कारोबार 

दताा नं.......................... क्षमक्षत ........................................ मा दताा भएको ऋण क्षनवेदक श्री/श्रीमती 

.........................................को कारोबार, ५ सी क्षवशे्लषण तथा संस्थागत मलू्यांकनकतााको मलू्यांकन/स्थलगत  

मलु्यांकन समेतलाई दृक्षष्टगत गरी आगामी प्रक्षियाको लाक्षग ऋण उपसक्षमक्षतको बैठकमा पेश गररयो । 

 

......................................   ........................................... 

     ऋण शाखा प्रमखु                                   ब्यबस्थापक  

 

ऋण उपसड्रमड्रिको ड्रनणषय 

 

उपरोक्त सम्बधिमा ऋण क्षनवेदक श्री/श्रीमती .......................................................ले पेश गरेको ऋण माग अनुसार 

स्थलगत क्षनरीिण/संस्थागत मूल्यांकनकतााको मूल्यांकन तथा ऋणीको संस्थागत तथा ब्यबसाक्षयक कारोबार एबम 

आयश्रोत क्षवशे्लषण गदाा क्षनजलाई ऋण क्षशषाक अधतगात ................................................ पररयोजना संिालन गना रु 

.................................... मात्र ऋण स्वीकृक्षतको लाक्षग क्षसफाररश गदाछौं ।  

 

 

..........................                              .......................                   ..................... 

               सदस्य सक्षिब    सदस्य              संयोजक 
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अनुसूची ३ 

 

 

मेगा ड्रिम बहुउदे्दश्यीय सहकारी संस्था ड्रिड्रमटेड काठमाडौ ाँ  

ड्रििो जमानिको मंजुररनामा  

 

क्षितो क्षदएको मधजरुीनामा 

क्षलक्षखतम ..................क्षजल्ला..................नगरपाक्षलका/गाउँपाक्षलका वडा नं...................., ........................ क्षस्थत यस 

मेगा क्षिम बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था क्षलक्षमटेड का शेयर सदस्य (सदस्यता नं........................) ..................................ले म 

................................................को नाममा दताा रहकेो साक्षबक .................वडा नं ........., क्षक.नं ......................,िेत्रफल 

.......................................को जग्गा क्षितो जमानत बापत रु................................../- (अिेरुपी रुपैया 

..............................................मात्र) ऋण क्षलनको लाक्षग संस्थालाई जेथाजमानी राक्षखक्षदन क्षनजले म संग अनुरोि गरेकोमा मेरो 

क्षिि बुझ्यो । उक्त ऋण रु................................/- को लाक्षग माक्षथ उल्लेक्षखत जग्गा क्षितो जमानत बापत जेथाजमानी क्षदन मेरो 

मधजरुी भएकोले यो क्षितो जमाक्षनको कागज गररक्षदएको छु । क्षनजले त्यस संस्थाबाट क्षलएको ऋणको साँवाब्याज तथा तोक्षकएको 

क्षकस्ता यस संस्थाबाट क्षनिााररत समय र शता बमोक्षजम नबुझाएमा मैले क्षदएको जेथाजमानीको जग्गा लगायत सम्पणूा क्षलगलगापात 

क्षललाम क्षबकी समेत जे जो गनुापछा गरी असलु उपर गरेमा मरेो मधजरुी छ । पछी अकााले खाएको ऋण बापतमा मेरो जग्गाबाट 

असलु उपर गनुापने होइन भक्षन कुनै कुराको उजरु बाजरु गने छैन । गरेमा यसै जमाक्षनको कागजले बदर गराई क्षलनु भक्षन मेरो मनोमानी 

खकु्षसराक्षजका साथ यो जेथाजमानीको कागज संस्थाकै कायाालयमा बसी लेखाई सािी राखी सक्षहछाप गरी यस मेगा क्षिम 

बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था क्षलक्षमटेडमा िढाएँ ।  

 

तपक्षशल: 

................................क्षजल्ला,......................न.पा/गा.पा,वडा नं..................., बस्ने बषा .............को श्री....................१ 

 

दायाँ बायाँ 

 

 

सािी: 

१................................क्षजल्ला,......................न.पा/गा.पा,वडा नं..................., बस्ने बषा .............को श्री....................१ 

२.................................क्षजल्ला,.....................न.पा/गा.पा,वडा नं..................., बस्ने बषा .............को श्री....................१ 

 

 

इक्षत सम्बंत ........................साल ........................मक्षहना............................गते रोज.............शभुम ्। 
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अनुसूची ४ 

 

मेगा ड्रिम बहुउदे्दश्यीय सहकारी संस्था ड्रिड्रमटेड  

ड्रििो रोक्का ड्रनबेदन 

                                               क्षमक्षत:.................... 

प स./च.नं.: 

 

श्रीमान् मालपोत अक्षिकृत ज्य,ु 

मालपोत कायाालय, 

................ (क्षजल्ला) 

ड्रबषय:ड्रििो रोक्काको व्यवस्था सम्बधिमा । 

 

प्रस्तुत क्षबषयमा यस संस्थाको सदस्य नं..........रहकेो श्री ..............................ले यस मेगा क्षिम बहुउद्धेश्यीय सहकारी संस्था 

क्षल.मा रु...................(अिरेपी ......................मात्र) ऋण मागेको र उक्त ऋण सुक्षविा प्रदान गनाको लाक्षग क्षनज सदस्यको नाममा 

रहकेो/क्षनजको एकाघरको सदस्य ...................ले क्षितो मधजरुी क्षदएको तपक्षशल बमोक्षजमको जग्गा त्यस कायाालयमा रोक्का गरी 

यस संस्थालाई जानकारी गरईक्षदनुहुन अनुरोि गदाछु । 

तपक्षसल 

जग्गािनीको नाम: 

ठेगाना:क्षजल्ला.................,न.पा...............वडा नं ............... 

बाबुको नाम:.................. 

बाजेको नाम:........................ 

नागररकता नं:...................... 

ि.स. क्षजल्ला  गा.क्षव.स./न.पा. वडा नं. क्षकिा नं. िेत्रफल  कैक्षफयत  

१. ............ .........न.पा. ........... ................ ............ .......... 

 

 

भवदीय  

................ 

(ब्यबस्थापक) 
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अनुसूची ४.१ 

 

मेगा ड्रिम बहुउदे्धश्यीय सहकारी संस्था ड्रि. 

ड्रििो दृस्टीबधिक रोक्का ड्रनबेदन 

 

प.स./ि.नं.: ..................................                                       क्षमक्षत: 

 

श्रीमान मालपोत अक्षिकृत ज्य,ु 

मालपोत कायाालय, 

....................(क्षजल्ला) 

ड्रबषय: ड्रििो दृस्टी बधिक  रोक्काको व्यवस्था सम्बधिमा । 

 

 प्रस्तुत क्षबषयमा यस संस्थाको सदस्य नं..........रहकेो श्री ..............................ले यस मेगा क्षिम बहुउद्धेश्यीय सहकारी 

संस्था क्षल.मा रु...................(अिरेपी ......................मात्र) ऋण मागेको र उक्त ऋण सकु्षविा प्रदान गनाको लाक्षग क्षनज सदस्यको 

नाममा रहकेो/क्षनजको एकाघरको सदस्य ...................ले क्षितो मधजरुी क्षदएको तपक्षशल बमोक्षजमको जग्गा त्यस कायाालयमा 

दृस्टीबधिक/सािारण रोक्का गरी यस संस्थालाई जानकारी गराईक्षदनुहुन अनुरोि गदाछु । दृस्टीबधिक/सािारण रोक्काको लाक्षग यस 

कायाालय बाट तपक्षसलका हस्तािर भएको यस संस्थाका (पद उल्लेख गने)..............................श्री ........................लाई 

प्रक्षतक्षनिीको रुपमा पठाईएको व्यहोरा अनुरोि गदाछु । 

कमािारीको नाम                                      दस्तखत 

............................                               ............................. 

तपक्षसल 

जग्गािनीको नाम: 

ठेगाना: क्षजल्ला.................,न.पा............... वडा नं ............... 

बाबुको नाम:.................. 

बाजेको नाम:........................ 

नागररकता नं:...................... 

ि.स. क्षजल्ला  गा.क्षव.स./न.पा. वडा नं. क्षकिा नं. िेत्रफल  कैक्षफयत  

१. ............ .........न.पा. ........... ................ ............ .......... 

भवदीय  

................ 

(ब्यबस्थापक) 
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अनुसूची ५ 

मेगा ड्रिम बहुउदे्धश्यीय सहकारी संस्था ड्रि. 

पररयोजना/व्यवसाय ड्रवशे्लषण फाराम 

 

ऋण माग पत्र दताा नं  दताा क्षमक्षत  

१ पररयोजना ब्यबसाय क्षवशे्लषण  स्थलगत भ्रमण क्षमक्षत: 

क)क्षनवेदक को नाम: ठेगाना: 

ख)सदस्यता नं.: क्षन.बा.नं. 

ग)पररयोजनाको क्षकक्षसम: संिालन रहकेो अवक्षि: 

घ)पररयोजनाको नाम: प्रोपाईटरको नाम: 

ङ)पान नं.भ्याट नं .: दताा क्षमक्षत:       क्षनकाय: 

ि)औषत माक्षसक अक्षिकतम क्षबक्षि/ आय  औसत माक्षसक धयनुतम क्षबक्षि/आय: 

ज)औषत माक्षसक नाफा (बित):रु. सबै भधदा बढी क्षबक्षि/आय हुने प्रमखु ३ मक्षहना  

झ)सबै भधदा कम क्षबक्षि/व्यय हुने प्रमखु ३ मक्षहना  जम्मा कामदार संख्या: 

कामदारको प्रक्षत व्यक्षक्त माक्षसक तलब  औषत उिारोमा क्षदइने अवक्षि: 

)औषत प्रक्षतव्यक्षक्त उिारोमा रहने रकम  औषत व्यबसायमा रहने सामग्रीको (स्टक)मलू्य  

ट)पररयोजनाको स्थल : क्षक.नं.          िेत्रफल : 

 

नगद प्रवाह क्षवशे्लषण क्षववरण 

क्षनवेदकको नाम : ब्यबसायको नाम : कजाा माग रकम : 

 

क   प्रमाणीकरणको लाक्षग प्रयोग भएको कागजातको नाम  

१  ब्यबसाय बाट हुने क्षबक्षि क्षववरण  गत मक्षहना  गत मक्षहना  गत मक्षहना   
१.१  बस्तु/सामग्री क्षबक्षि...........१      

१.२  बस्तु/सामग्री क्षबक्षि...........२      
१.३  बस्तु/सामग्री क्षबक्षि...........३     

 २  जम्मा ब्यबसाय बाट हुने क्षबक्षि      
३  ब्यबसायमा हुने खिा क्षववरण      
३.१  बस्तु/सामग्री खररद ...........१      
३.२  बस्तु/सामग्री खररद ...........२      
३.३  बस्तु/सामग्री खररद ...........३      
३.४    कमािारी तलब,भिा तथा अधय सकु्षबिा      

 
३.५   बक्षि, क्षबजलुी,पाक्षन      
३.६  यातायात,ढुवानी खिा      
३.७   घर भाडा खिा      
३.८   ब्यबसाय स्थलमा गररने खाना खिा      
३.९   ऋण भकु्तानी      
३.१०   .................खिा      
३.११ क्षबक्षबि खिा     

४  जम्मा ब्यबसायमा हुने खिा      

५  खदु नगद प्रवाह (क्षबक्षि/खिा)     

६  माक्षसक खदु नगद प्रवाह      
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अनुसूची ५.१ 

 

मेगा ड्रिम बहुउदे्धश्यीय सहकारी संस्था ड्रि. 

नगद प्रवाह ड्रवशे्लषण ड्रववरण 

 

क्षनवेदकको नाम : ब्यबसायको नाम : कजाा माग रकम : 

 

 

क  

ब्यबसायको क्षबक्षि तथा खिा क्षववरण  

 

 

प्रमाणीकरणको 

लाक्षग प्रयोग 

भएको 

कागजातको 

नाम 

 

१  

ब्यबसाय बाट हुने क्षबक्षि क्षववरण  गत मक्षहना  गत मक्षहना  गत 

मक्षहना  

 

१.१  बस्तु/सामग्री क्षबक्षि...........१      

१.२  बस्तु/सामग्री क्षबक्षि...........२      

१.३  बस्तु/सामग्री क्षबक्षि...........३      

 २  जम्मा ब्यबसाय बाट हुने क्षबक्षि      

३  ब्यबसायमा हुने खिा क्षववरण      

३.१  बस्तु/सामग्री खररद ...........१      

३.२  बस्तु/सामग्री खररद ...........२      

३.३  बस्तु/सामग्री खररद ...........३      

३.४    कमािारी तलब,भिा तथा अधय 

सकु्षबिा  

    

३.५   बक्षि, क्षबजलुी,पाक्षन      

३.६  यातायात,ढुवानी खिा      

३.७   घर भाडा खिा      

३.८   ब्यबसाय स्थलमा गररने खाना खिा      

३.९   ऋण भकु्तानी      

३.१०   .................खिा      

३.११  क्षबक्षबि खिा      

४  जम्मा ब्यबसायमा हुने खिा      

५=४(२) खदु नगद प्रबाह (क्षबक्षि-खिा)     

६  माक्षसक खदु नगद प्रबाह    

ख  घरायसी आम्दानी खिा क्षववरण      

७  क्षनयक्षमत घरायसी आम्दानी     
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..................            ...........................               ....................... 

संयोजक                  सदस्य  सदस्य  

 

७.१  पररवार सदस्यको पेधसन      

७.२  पररवार सदस्यको तलब भिा तथा 

अधय सकु्षबिा  

    

७.३  कृक्षष,पशपुालन आक्षद बाट क्षनयक्षमत 

रुपमा हुने आम्दानी  

    

७.४  अधय आम्दानी (केक्षह भए 

लेख्ने)................. 

    

८  जम्मा घरायसी आम्दानी  

 

    

९  घरायसी खिा     

९.१  खाना खिा      

९.२  बक्षि क्षबजलुी,पाक्षन      

९.३  क्षशिा खिा (क्षफ,भनाा,क्षकताब,कक्षप 

आक्षद) 

    

९.४  घर भाडा खिा      

९.५  यातायात,ढुवानी खिा      

९.६  लिा कपडा खिा      

९.७  औषक्षि उपिार खिा      

९.८  फोन खिा      

९.९  ऋण,सापटी भकु्तानी      

९.१०  ....................खिा      

९.११  क्षबक्षबि खिा      

१०  जम्मा घरायसी खिा      

११=९(१०) खदु घरायसी नगद प्रवाह (जम्मा 

घरायसी आम्दानी 

(जम्मा घरायसी खिा) 

    

१२  औसत माक्षसक खदु प्रवाह  सी.नं.११ को ३ वटा कोलमको अंक जोडी ३ ले भाग 

गने  

 

   

१३  जम्मा व्यवसाय तथा घरायसी खुद नगद प्रवाह (सी.नं. ६ र १२ को अंक जोडी २ ले भाग गने )  

१४=(१३*५

० %) 

कजाा भकु्तानी िमता (५०%)     

 अक्षिकतम ऋण क्षदन सक्षकने आकार      

 अवक्षि      

 ऋणको क्षकस्ता      
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अनुसूची ६ 

मेगा ड्रिम बहुउदे्धश्यीय सहकारी संस्था ड्रि. 

ऋण सदुपयोड्रगिा अनुगमन फारम  

 

१.सदस्यको नाम :  २. स.नं. : 

३. ऋण क्षलएको क्षमक्षत:  ४. क्षलएको रकम : 

५.क्षतना बाँक्षक रकम:  ६. ऋणको उद्देश्य : 

७.ऋणको अबक्षि:  ८. पररयोजनामा लगानी : 

आफ्नै श्रोतबाट साकोसको ऋणबाट अधय श्रोत 

जटुाएको 

सािन/सामग्री 

रकम जटुाएको 

सािन/सामग्री 

रकम जटुाएको 

सािन/सामग्री 

रकम 

      

      

      

      

 

९. पररयोजनाको अवस्था: 

क) सािन मात्र जटुाएको तर ब्यबसाय शरुु नभएको  

ख) ब्यबसाय शरुु भएको ....................मक्षहना भएको  

ग) ब्यबसायबाट उत्पादन शरुु भै .........................बराबरको रु......................... उत्पादन भएको  

घ) उत्पादनबाट ............................रकम आम्दानी भैसकेको  

१०. पररयोजनामा मानक्षबय श्रोत ब्यबस्थापन: 

क) ऋणी आफै मात्र संलग्न  

ख) ऋणी तथा पररवारका ...................जना सदस्यको प्रत्यि संलग्नता  

ग) बाक्षहरबाट ...............जना स्थायी र ................ जना अस्थायी कामदार राखेको  

घ) समय समयमा प्राक्षबक्षिक सल्लाह क्षलन ............... जना प्राक्षवक्षिकको व्यवस्था  

११. के ऋणीले पररयोजना/ब्यबसायको दकै्षनक/माक्षसक/बाक्षषाक आम्दानी तथा खिाको क्षहसाब क्षकताब राख्ने गरेको छ  ? यक्षद छ 

भने दकै्षनक/माक्षसक/बाक्षषाक खदु नाफा वा नोक्सान कक्षत छ ?  

१२. पररयोजना/ब्यबसायबाट उत्पाक्षदत बस्तुको क्षबिीका लाक्षग बजार अबस्था कस्तो छ ? 

१३. पररयोजना/ब्यबसायको क्षबमा गररएको छ ? 

१४. पररयोजना बाहके पररवारको माक्षसक आम्दानी र त्यसको श्रोत  

ि.स पररवारमा कमाई गना सक्ने सदस्यहरु श्रोत माक्षसक अनुमाक्षनत आम्दानी 

    

    

    

    

    

    

जम्मा:    
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१५. पररयोजना वा ब्यबसायले कानुनी माधयता प्राप्त गरेको छ ? र क्षतनुा पने करहरु ऋणीले समयमा नै क्षतने गरेको छ ? 

१६. ऋणीले साकोसमा बित क्षनयक्षमत र पक्षहले क्षलएका ऋणहरू समय क्षभत्र नै क्षतने गरेको छ ? 

१७. अनुगमन गरेको ऋणको क्षकस्ता भाखा नाघेको छ ? 

१८. पररयोजनाको लाक्षग हालको लगानी पयााप्त छ वा छैन ? छैन भने कक्षत थप पुँजीको आबश्यकता होला ? 

१९. क्षितो राखेको सम्पक्षतको अवस्था कस्तो छ ? 

२०.ऋण असलुीका लाक्षग अनुगमनकतााले ऋणीको पररयोजना/ब्यबसायमा तथा ऋणी स्वयंमा दके्षखएका गक्षतक्षबक्षि तथा 

जोक्षखमहरू के के छन्?  

२१. अनुगमनकतााको राय,क्षसफाररश,क्षटप्पणी : 

 

अनुगमनकिाषको: 

 

नाम,थर : दस्तखत: 

 

नाम,थर : दस्तखत: 

 

नाम,थर : दस्तखत: 

 

अनुगमन गरेको  क्षमक्षत: 
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अनुसूची ७ (क) 

मेगा ड्रिम बहुउदे्धश्यीय सहकारी संस्था ड्रि. 

 

भपाषइ  

 

आजका क्षमक्षतमा यस संस्थाबाट .................................................ऋण क्षशषाक अधतगात 

.......................................पररयोजना संिालन गना क्षमक्षत ............................मा स्वीकृत ऋण रु ............................ 

(अिेरुपी रुपैया .................................................................मात्र) मेरो नामको कारोबार खातामा जम्मा गररक्षदनु हुन अनुरोि 

सक्षहत यो भपााइमा दस्तखत गररक्षदए । 

सदस्यको दस्तखत: 

ऋणी सदस्यको नाम थर: 

सदस्यता नम्बर: 

ऋण खाता नम्बर: 

 

उपरोक्त ऋणी सदस्यको अनुरोि बमोक्षजम स्वीकृत ऋण रकम रु........................................(अिेरुपी रुपैया 

.................................................................मात्र) ऋण लगानी बापत यसै संस्थामा क्षनजको नाममा रहकेो व्यक्षक्तगत 

खाता,खाता नम्बर .........................मा रकम जम्मा गररयो । 

 

..............................                              ...............................   .......................................... 

         तयार गने                                                दामकाम गने     प्रमाक्षणत गने  

 

 

ईक्षत सम्बत २०७..........................साल ......................मक्षहना........................गते रोज ................ शभुम् 
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अनुसूची ७ (ख) 

मेगा ड्रिम बहुउदे्धश्यीय सहकारी संस्था ड्रि. 

 

अनुरोि पत्र  

 

यस संस्थाबाट ब्यबसाक्षयक ऋण अधतगात लाईन अफ िेक्षडट सकु्षबिाको ऋणमा स्वीकृत सीमासम्म लगानीमा रहकेो ऋण कटाई 

बाँक्षक ऋण प्रयोग गना पाईने सकु्षबिा अनुसार बनको रहेको ऋण मध्ये रु........................................(अिेरुपी रुपैया 

.................................................................मात्र) मेरो नामको ऐक्षच्छक खातामा जम्मा गररक्षदनु हुन अनुरोि गदाछु । 

 

 

ऋणको क्षववरण रकम 

जम्मा स्वीकृत ऋण  

लगानीमा रहकेो ऋण  

लगानी योग्य बाँक्षक ऋण   

खातामा साना अनुरोि गररएको ऋण   

 

सदस्यको दस्तखत: 

ऋणी सदस्यको नाम थर: 

सदस्यता नम्बर: 

ऋण खाता नम्बर: 

 

उपरोक्त ऋणी सदस्यको अनुरोि बमोक्षजम स्वीकृत ऋण रकम मध्ये रु........................................(अिेरुपी रुपैया 

.................................................................मात्र) ऋण लगानी बापत ऐक्षच्छक खातामा जम्मा गररयो । 

 

..............................                              ...............................   .......................................... 

         तयार गने                                                दामकाम गने     प्रमाक्षणत गने  

 

 

ईक्षत सम्बत २०७..........................साल ......................मक्षहना........................गते रोज ................ शभुम् 
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अनुसूची ७ (ग) 

मेगा ड्रिम बहुउदे्धश्यीय सहकारी संस्था ड्रि. 

 

अनुरोि पत्र  

 

यस संस्थाबाट िनजमानी ऋण अधतगात बित र शेयर रकम, ऋण सकु्षबिा अनुसार स्वीकृत भएको ऋण 

रु........................................(अिेरुपी रुपयैा .................................................................मात्र) मेरो नामको कारोबार 

खातामा जम्मा गररक्षदनु हुन अनुरोि गदाछु । 

 

 

ऋणको क्षववरण रकम 

जम्मा स्वीकृत ऋण  

लगानीमा रहकेो ऋण  

लगानी योग्य बाँक्षक ऋण   

खातामा साना अनुरोि गररएको ऋण   

 

सदस्यको दस्तखत: 

ऋणी सदस्यको नाम थर: 

सदस्यता नम्बर: 

ऋण खाता नम्बर: 

 

उपरोक्त ऋणी सदस्यको अनुरोि बमोक्षजम स्वीकृत ऋण रकम मध्ये रु........................................(अिेरुपी रुपैया 

.................................................................मात्र) ऋण लगानी बापत कारोबार खातामा जम्मा गररयो । 

 

..............................                              ...............................   .......................................... 

         तयार गने                                                दामकाम गने     प्रमाक्षणत गने  

 

 

ईक्षत सम्बत २०७..........................साल ......................मक्षहना........................गते रोज ................ शभुम् 
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अनुसूची ८ 

मेगा ड्रिम बहुउदे्धश्यीय सहकारी संस्था ड्रि. 

 

ऋण प्रड्रिबेदन  

क्षमक्षत : .................... 

१.  क्षमक्षत..................दके्षख ...............सम्म  

 

ऋण ब्यबस्थापन उप-सड्रमड्रि / ऋण उप-सड्रमड्रिबाट स्वीकृि ऋणको ड्रववरण: 

ि.सं सदस्यको नाम थर सदस्यता नं  पररयोजना  स्वीकृत ऋण रकम लगानी भैसकेको रकम  लगानी हुन बाँक्षक रकम 

       

       

       

       

       

       

 

ड्रमड्रि .....................मसाधिसम्मको ऋण िगानी िथा असुिी ड्रववरण 

ि.सं ड्रववरण  रकम 

१ अक्षघल्लो मक्षहनाको मसाधतसम्म लगानीमा रहकेो कुल ऋण रकम   

२ यस मक्षहनामा लगानी गरेको कुल ऋण रकम   

३ यस मक्षहनामा असलुी भएको कुल ऋण रकम   

४ हाल लगानीमा रहकेो कुल ऋण रकम (१+२-३)  

 

ड्रमड्रि .....................मसाधिसम्मको ऋण स्िरीकरण (Loan Ageing) प्रड्रिबेदन: 

 

 

 

क) ऋणको अवस्था र बक्षगाकरण  

 

ऋण 

क्षशषाक 

 

खाता नं 

 

कोड 

 

सदस्यता 

नं 

 

सदस्यको 

नामथर 

 

लगानी 

क्षमक्षत 

 

भाखा 

सक्षकने 

क्षमक्षत 

 

स्वीकृत 

रकम 

 

लगानी 

रकम 

भाखा नाघेको 

१ देक्षख 

३० क्षदन  

१ देक्षख 

१२ 

मक्षहना  

१ बषा 

भधदा 

माक्षथ 

            

            

            

            

            

            

            

            

 

ख) भाखा नाघेको ऋण क्षववरण   
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ऋण क्षशषाक  

 

सदस्यता नं 

 

सदस्यको 

नामथर 

 

लगानी रकम 

भाखा नाघेको 

१ दके्षख ३० क्षदन १ दके्षख १२ 

मक्षहना 

१ बषा भधदा 

माक्षथ 

       

       

       

       

       

 

ग) भाखा नाघेको ऋणको लाक्षग कोषको व्यवस्था  

क्षववरण रकम कोष ब्यबस्थापन प्रक्षतशत 

१ बषा भधदा माक्षथ भाखा नाघेको ऋण रकम   १०० 

१ दके्षख १२ मक्षहना सम्म भाखा नाघेको ऋण रकम   ३५ 

१ क्षदन दके्षख ३० क्षदन सम्म भाखा नाघेको ऋण रकम   १  

भाखा नाघेको कुल ऋण रकम    

असल ऋण रकम   १ 

लगानीमा रहकेो कुल ऋण रकम    

भाखा नाघेको ऋणको प्रक्षतशत    

ऋण जोक्षखम ब्यबस्थापनको कोष रकम    

 

 

..............                                                              ....................                     ................. 

तयार गने                                                                   जांि गने                     प्रमाक्षणत गने  
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अनुसूची ०९ 

 

मेगा ड्रिम बहुउदे्धश्यीय सहकारी संस्था ड्रि. 

 

क्षमक्षत : .................... 

 

श्रीमान संयोजकज्य ू

ब्यबस्थापन उपसक्षमक्षत  

मेगा क्षिम बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था क्षलक्षमटेड  

 

ड्रबषय: ऋण नड्रबकरण गररड्रदनु हुन । 

 

उपरोक्त क्षबषयमा त्यस संस्थाबाट ब्यबसाक्षयक ऋण क्षशषाकमा ..............................पररयोजना संिालन गना 

रु.................................. ऋण क्षलएको र हाल सम्म पक्षन उक्त पररयोजना संिालनमा नै रही रहकेोमा क्षमक्षत............................. 

बाट उक्त ऋणको भकु्तानी अबक्षि सक्षकने/सक्षकएको हुदँा संस्थाको क्षनयनानुसार उक्त ऋण नक्षबकरण गररक्षदनु हुन हाक्षदाक अनुरोि 

गदाछु । 

 

क्षनवेदकको : 

दस्तखत:............................... 

नाम,थर:................................ 

सदस्यता नम्बर:....................... 

ऋण नम्बर:............................ 

 

पररयोजना अनुगमन र ऋण ड्रवभागको ड्रसफाररस 

उपरोक्त अनुसार ऋणीको पररयोजना क्षनरीिण,अनुगमन गदाा क्षनजको ब्यबसाक्षयक पररयोजना पणूा संिालनमा रही पररयोजना 

सम्बक्षधि कागजातहरु अध्यावक्षिक रहकेो र क्षमक्षत .....................................सम्मको ब्याज समेत िकु्ता रहकेोले उक्त ऋण 

नक्षबकरणको लाक्षग उक्षित दके्षखधछ । 

 

दस्तखत :............................... 

नाम,थर:................................. 

पद:....................................... 

 

ब्यबस्थापन उपसड्रमड्रिको ड्रनणषय: 

क्षमक्षत:....................................... 

ऋणीको ब्यबसाक्षयक कारोबार तथा आयश्रोत क्षवशे्लषण गदाा क्षनजलाई ब्यबसाक्षयक ऋण क्षशषाक अधतगात .......................... 

पररयोजना संिालन गना रु........................................... मात्र नक्षबकरण गने क्षनणाय गररधछ । 

 

 

..............                                                            ....................                     ................. 

सदस्य                                                                     सदस्य                         संयोजक  
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अनुसूची १० 

 

मेगा ड्रिम बहुउदे्धश्यीय सहकारी संस्था ड्रि. 

प. सं/ि. नं : 

क्षमक्षत : .................... 

 

श्रीमान ..............................................ज्यू 

............................................................ 

 

 

ड्रबषय: स्मरण गराईएको सम्बधिमा । 

 

उपरोक्त सम्बधिमा यहाँले ................................ क्षशषाकमा क्षलनु भएको ऋणको भाखा समाप्त हुन गईरहकेोले यहाँको स्मरणको 

लाक्षग यो पत्र प्रेक्षषत गररएको छ । ऋणको भाखा नघाउने ऋणीलाई संस्थाले खराब ऋणीको रुपमा हनेे र हजााना समेत लाग्ने कुरा 

यहाँलाई जानकारी नै छ । अत: हामीलाई क्षबश्वास छ यहाँले उक्त ऋण भाखा सक्षकनु अगाबै भकु्तान गरी असल ऋणीको रुपमा 

आफुलाई प्रस्तुत गनुाहुनेछ । 

 

भाखा सक्षकने क्षमक्षत:.............................................. 

बाँकी रहकेो ऋण रकम रु:...................................... 

 

 

   ..................................... 

         ऋण शाखा प्रमखु  
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अनुसूची ११ 

 

मेगा ड्रिम बहुउदे्धश्यीय सहकारी संस्था ड्रि. 

प. सं/ि. नं : 

क्षमक्षत : .................... 

 

श्रीमान ..............................................ज्यू 

............................................................ 

 

 

ड्रबषय: भाखा नाघेको स्मरण पत्र  । 

 

उपरोक्त सम्बधिमा यहाँले क्षलनु भएको ऋण दहेायको क्षमक्षतमा भाखा समाप्त भएकोले आफुले उपभोग गरररहनु भएको ऋण र सोको 

ब्याज समेत यक्षह क्षमक्षत .........................................गते क्षभत्र भकु्तान गना हुन हाक्षदाक अनुरोि गररधछ । भाखा नघाउने ऋणीहरु  

संस्थाको  खराब ऋणीको सकु्षिमा पना जाने र हजााना समेत लाग्ने कुरा यहाँलाई जानकारी नै छ । अत: हामीलाई क्षबश्वास छ यहाँले 

उक्त समयाबक्षि क्षभत्र आफुले संस्थालाई क्षतना बुझाउन बाँक्षक ऋण भकु्तान गरी असल ऋणीको रुपमा आफुलाई प्रस्तुत गनुाहुनेछ । 

 

भाखा सक्षकएको क्षमक्षत:.............................................. 

बाँकी रहकेो ऋण रकम रु:...................................... 

 

नोट:संस्थाको ऋण नीड्रि अनुसार ड्रनयड्रमि ड्रकस्िा र ब्याज भुिानी नभएमा पड्रन भाखा नाघेको ऋणमा गणना गररने व्यवस्था रहेको । 

 

 

   ..................................... 

         ऋण शाखा प्रमखु  
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अनुसूची १२ 

 

मेगा ड्रिम बहुउदे्धश्यीय सहकारी संस्था ड्रि. 

प. सं/ि. नं : 

क्षमक्षत : .................... 

 

श्रीमान ..............................................ज्यू 

............................................................ 

 

 

ड्रबषय: अड्रनबायष भुिानी गनष आउनु हुन  । 

 

उपरोक्त क्षबषयमा ........................क्षजल्ला ...........................न.पा/गा.पा वडा नं................... बस्ने यस संस्थाका शेयर 

सदस्य तपाई ...........................................ले ........................................क्षशषाकमा .................................नामको जग्गा 

क्षितो जमानत बापत दृक्षष्टबधिक/रोक्का राखी क्षमक्षत ..........................................मा रु.................................. (अिेरुपी 

................................................मात्र) ऋण क्षलनु भएकोमा ऋण लागे पिात ...................................क्षमक्षत 

...................................दके्षख उक्त ऋणको कुनै ब्याज तथा क्षकस्ता प्राप्त नभएको र बारम्बार भेटघाटमा ताकेता गदाा समेत 

ऋणको क्षकस्ता भकु्तानीको लाक्षग तपाईबाट कुनै प्रकारको पहल नभएको हुदँा यस पत्र माफा त संस्थालाइ भकु्तानी क्षदनु पने सम्पूणा 

रकमहरु आगामी क्षमक्षत ................................ ....................गते कायाालय समय क्षभत्र अक्षनबाया भकु्तानी गना हुन अनुरोि 

गदाछौं । अधयथा यस पत्रको बेवास्ता गरी संथाले पाउनु पने भकु्तानी नपाएमा संस्थाले भाखा नाघेको सकु्षिमा राखी ऋणी र क्षितो 

िक्षन समेतको ३ पसु्ते नामावली फोटो सक्षहत पक्षत्रकामा प्रकाशन गरी असलुी प्रक्षिया अघाडी बढाइने व्यहोरा जानकारी गराइधछ । 

यसबाट तपाइको सामाक्षजक प्रक्षतिामा पना जाने असकु्षविा प्रक्षत संस्थाको जवाफदके्षहता नहुने पक्षन जानकारी गराइधछ । 

 

 

   ..................................... 

         ऋण शाखा प्रमखु  
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अनुसूची १३ 

 

मेगा ड्रिम बहुउदे्धश्यीय सहकारी संस्था ड्रि. 

 

प्रड्रिबद्दिा-पत्र  

 

म ............................................ले मेगा क्षिम बहउुद्देश्यीय सहकारी संस्था क्षलक्षमटेड काठमाडौ ँ बाट 

.........................................काया गनाका लाक्षग रु.....................................ऋण क्षलएकोमा 

रु.........................................को गत क्षमक्षत................................................दके्षख भाखा नाघकेोमा उक्त रकम 

एकमषु्ट/आंक्षशक रु..............................का दरले आगामी क्षमक्षत ......................................क्षभत्र भकु्तानी गनेछु यक्षद भकु्तानी 

नगरेमा संस्थाबाट हुने कुनै पक्षन कारबाही सहुलँा भक्षन राजी भएकोले यो क्षलक्षखत प्रक्षतबद्दतामा दस्तखत गरी १/१ प्रक्षत बुक्षझक्षलएँ/ 

क्षदएँ । 

 

ऋणीको नाम,थर:.............................................. 

सदस्यता नम्बर:................................................ 

ठेगाना:........................................................... 

क्षमक्षत:............................................................. 

समय:............................................................. 

 

 रोहबर: 

 १................................................................ 

 २................................................................ 
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अनुसूची १४ 

 

मेगा ड्रिम बहुउदे्धश्यीय सहकारी संस्था ड्रि. 

 

 

ऋण अपिेखन ड्रववरण फारम  

१. ऋणको अबस्थाको ड्रववरण: 

१. सदस्यता नम्बर  

२. ऋणी सदस्यको नाम, थर   

३. ठेगाना   

४. ऋणको उद्देश्य   

५. ऋण क्षह.नं.  

६. ऋण लगानी क्षमक्षत   

७. ऋण लगानी रकम   

८. भकु्तानी क्षमक्षत   

९. बाँक्षक ऋण   

१०. हाल सम्मको ब्याज   

११. अधय रकम   

१२. काम गने कमािारीको नाम,थर  (क).......................................... 

(ख)......................................... 

१३. ऋण क्षसफाररश गने पदाक्षिकारीको नाम,थर  (क).......................................... 

(ख)......................................... 

(ग).......................................... 

(घ) ......................................... 

(ङ).......................................... 

१४. ऋण स्वीकृत गने पदाक्षिकारीको नाम,थर  (क).......................................... 

(ख)......................................... 

(ग).......................................... 

(घ) ......................................... 

(ङ).......................................... 

 

२.ड्रििो सुरिणको बृड्रस्िि ड्रववरण (घर िथा जग्गा): 

जग्गािनीको नाम :......................................... 

जग्गािनीको बाबुको नाम :.............................. 

जग्गािनीको बाजेको नाम :............................... 

जग्गािनीको ठेगाना :...................................... 

 

ि.स ठेगाना वडा नं. क्षकिा नं. जग्गािनीको 

हकक्षहस्सा 

जग्गाको 

क्षकक्षसम 

िेत्रफल 

१.       



 

66 
 

२.       

३.       

 

क) शरुुको क्षितो मलु्यांकन रकम: ख) हालको क्षितो मलु्यांकन रकम: 

 

          मुलयांकन गने पदाड्रिकारीको नाम,थर  

ि.स नाम,थर पद दस्तखत 

१.    

२.    

३.    

४.    

५.    

 

            

 

 

           ३.ऋणीसंग सम्बड्रधिि ऋणबाट घटाउन ड्रमलने खािाहरुमा भएको रकमको ड्रववरण: 

ि.स क्षववरण  रकम कैक्षफयत 

१. क्षनयक्षमत बित    

२. शेयर    

३. कारोबार बित    

४. बाल बित    

५. अधय    

६. जम्मा    

 

        ४.  ऋण असुिीको िाड्रग हािसम्म भएको कारबाही ड्रववरण: 

ि.स क्षववरण छ/छैन यक्षद छ भने क्षमक्षत 

१. ऋण िकु्ता गना रकेट गरेको    

२. ऋण िकु्ता गना सिूना प्रकाक्षशत गरेको    

३. भेटघाटमा ताकेता गरेको    

४. क्षितो क्षललामीको सिूना प्रकाक्षशत गरेको    

५. कालोसिूीमा समाबेश गरेको    

६. अधय (यक्षद भएमा ):   

 

      ५. ऋणको िाड्रग गररएको जोड्रखम व्यबस्थाको ड्रववरण: 

क) कजाा जोक्षखम व्यवस्था कोष (प्रक्षतशतमा)  : 

ख) कजाा जोक्षखम व्यवस्था कोष रकम  : 

 



 

67 
 

६.अपिेखन गनुष पनाषको औड्रचत्यिा: 

:................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

 

       ७.ऋण अपिेखनको िाड्रग ड्रसफाररि गररएको रकम  : 

       अधय बााँड्रक बक्यौिा रकम  : 

 

 

      ...............................                               ..............................                       ........................................ 

            सदस्य सक्षिब         सदस्य  संयोजक  

 

 

 

       ऋण अपिेखन संख्या : 

१. ऋणी सदस्यको नाम, थर   

२. सदस्यता नं.  

३. ठेगाना  

४. ऋण क्षशषाक   

५. पररयोजना   

६. ऋण क्षहसाब न ं  

७. ऋण लगानी क्षमक्षत   

८. ऋण लगानी रकम   

९. ऋण उपसक्षमक्षतको क्षनणाय क्षमक्षत  

१०. संिालक सक्षमक्षतको क्षनणाय क्षमक्षत   

११. अपलेखन गररएको क्षमक्षत   

१२. अपलेखन गररएको रकम   

१३. ब्याज तथा अधय बक्यौता रकम   

 

 

असुिी ड्रववरण:         

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 
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अनुसूची-१५  

मेगा ड्रिम बहुउदे्धश्यीय सहकारी संस्था ड्रि. 

ड्रबषय: ड्रििो दृड्रष्टबधिक पाररि गररड्रदने सम्बधिमा 

क्षलक्षखतम िनीका नाम ऐन २०४८ अनुसार क्षजल्ला/क्षडक्षभजन सहकारी कायालय, काठमाडौमँा दताा नं............ क्षमक्षत 

.................मा दताा भएको श्री मेगा क्षिम बहुउद्धेश्यीय सहकारी संस्था क्षलक्षमटेड काठमाडौ ँ क्षजल्ला काठमाडौ ँमा.न.पा 

स्थाक्षपत(यस पक्षछ क्षलक्षखतम िनी भक्षन उल्लेख भएको .....................को .............................को 

.......................................क्षजल्ल ......................................न.पा/गा.पा  वडा नं.................बस्ने बषा 

.............को .............................................(आग े यसपक्षछ दृक्षष्ट बधिकी क्षदन े व्यक्षक्त भनी लेक्षखएको) 

.........................को 

............................................को...........................................................................क्षजल्ला 

.......................न.पा/ गा.पा वडा नं.................. बस्ने बषा ..................को 

..........................................................सो िन व्यहोना ऋणी ( यसपक्षछ यस क्षलक्षखतम िक्षन भक्षन उल्लेख भएको )ले 

...............................ऋण अधतगात .....................................गनाका लाक्षग िनी संस्था संग माग गरेको र 

तपक्षसलका शता बधदजेको अक्षिनमा रही िनीले ऋणीलाई ऋण लगानी गना सहामक्षत भए अनुसार 

रु...........................अिरेक्षप......................................मात्र कजाा क्षलएको क्षठक साँिो हो । उक्त ऋण ऋण बापत 

सरुिणको लाक्षग अरु कासैको हाक दाबी नलाग्ने मेरो/हाम्रो एकलौटी हक भोक क्षतरोको कसैलाई कुनै तवरबाट क्षितो 

बधिक वा हक छाडी नक्षदएको राक्षजनामा, दान, बकस, छोडपत्र इत्यादी कुनै व्यहोराले हक जाने गरी कसैलाई नक्षदईको 

तपक्षसलमा उल्लेक्षखत क्षववरण भएको घर जग्गा िनीयको लगानीको सरुिण बापत ऋणीका तफा  बाट दृक्षष्ट बधिकी 

लेक्षखक्षदएको छु/छौं । शता अनुसार तोक्षकएको समयमा साँवा तथा ब्याज समेत ऋणीले बुझनुा सकेन भने सहकारी ऐन, 

क्षनयम, िक्षन संस्थाको क्षवक्षनयम, ऋण लगानी तथा असलुी नीक्षत शता बधदजे तथा अधय प्रिाक्षलत कानुन बमोक्षजम भोग 

िलन गना वा क्षललाम क्षबक्षि समते जो गना पने गरी साँवा ब्याज हजााना समेत क्षितो लेक्षखक्षदएको सम्पक्षत बाट असलु उपर 

गरी क्षलएमा समेत मेरो/हाम्रो मधजरुी भएकोले मेरो/हाम्रो मनोमान खकु्षशराजीले क्षकनाराका साक्षिहरुको रोहबरमा िनी 

संस्थाको कायाालयमा बसी यो दृक्षष्ट बधिक्षकको कागज लेक्षख सक्षह छाप गरी क्षदएँ/ क्षदयौं । 

िपड्रसि  

क्षजल्ला गा.पा/न.पा वडा नं क्षक.नं िेत्रफ़ल क्षकक्षसम कैक्षफयत 
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ििषहरु: 

१. क्षितो लेक्षखएको सम्पक्षत दृक्षष्टबधिकी लेक्षख क्षदने व्यक्षक्तको क्षजम्मा रहनेछ । उक्त सम्पक्षत कुनै क्षकक्षसम बाट हानी नोक्सानी वा 

घटी बढी सखु्खा िरा, मसुा, लटु, िहुावट तथा दबैी पप्रकोप परेमा सहकारी संस्था (िनी) जवाफदेही हुने छैन । 

२. दफा नं १ मा जनुसकैु कुरा लेक्षखएको भएतापक्षन उपरोक्त सम्पक्षतको सरुिा वा हानी नोक्सानी बाट बिाउन संस्थाले िाहमेा 

आफ्नो क्षजम्मा वा क्षनयधत्रणमा क्षलई सरुिा गना र हानी नोक्सानी बाट बिाऊ गना सक्ने छ । यस अबस्थामा सो गदाा लाग्ने कर 

खिा ऋणीले हजााना समेत व्यहोनुा पनेछ । 

३. ब्याजदर प्रिक्षलत क्षनयमानुसार संस्था (िनी) ले तोक्षकएको अनुसार हुनेछ । ब्याजदर पररबतान भएमा सोक्षह अनुसारको ब्याज 

क्षलइनेछ । 

४. क्षितो जमानत लेक्षखएको सम्पक्षत ऋणीले स्थानीय क्षनकाय र नेपाल सरकारमा बुझाउनुपने मालपोत कर , कर दस्तुर इत्यादी 

समयमै बुझाई सरुक्षित राख्नु पदाछ । 

५. ऋणीले जनु कायाको लाक्षग ऋण क्षलएको हो सो कायामा ऋणको रकम सदपुयोग गरेको छ वा छैन र ऋणको साँवा ब्याज क्षतने 

प्रबधि गरेको छ छैन भधने क्षबषयमा िनी संस्थाले आबश्यकता अनुसार जक्षहले सुकै ऋणीलाई पवूा सिूना क्षदई वा नक्षदइ 

क्षनररिण गना सक्नेछ । 

६. ऋणीले िनी(संस्थाले) गने क्षनररिणमा जक्षहले सकैु पक्षन सहयोग गानुा पनेछ । 

७. उल्लेक्षखत जग्गामा कैक्षफयातमा उल्लेख गरेको/नगरेको घर/टहरा, गोदाम, कारखाना र भक्षवष्यमा बधने घर, टहरा, कारखाना 

आक्षद समेत यसैबाट संस्थालाई क्षदन मधजरु गदाछु । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ऋणी 

ऋणीको नामथर: 

ऋणीको न.प्रा.नं 

नगररकाता क्षदने कायाालय 

िनीको तफा बाट अक्षख्तयार प्राप्त व्यक्षक्तको 

नामथर: 

पद: 

संस्थाको छाप: 

दताा प्रमाण-पत्र नं: 
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अनुसूची-१६ 

मेगा ड्रिम बहुउदे्धश्यीय सहकारी संस्था ड्रि. 

क्षमक्षत: .............................. 

पा.स. :.......................... 

ि.न. :......................... 

ड्रबषय: सवारी नामसारी सम्बधिमा । 

नेपाल सरकार, 

यातायात ब्यबस्था कायाालय  

....................................। 

 

उपरोक्त सम्बधिमा ................क्षजल्ला ............न.पा /गा.पा वडा नं ...... बस्ने यस संस्थाका शेयर सदस्य श्री 

......................(स. नं ................) लाई यस संस्थाको सवारी सािन खररद ऋण अधतगात दहेायमा उल्लेक्षखत क्षववरणको सवारी 

सािन गराइने भएकोले उक्त सािन यस संस्थाको नाममा नामसारी गररक्षदनु हुन अनुरोि छ । उक्त कायाको लाक्षग दहेायका व्यक्षक्तलाई 

प्रक्षतक्षनक्षि तोकी पथैएको व्यहोरा समेत अबगत गराइधछ । 

सवारीको क्षववरण: 

Model No…………. 

Displacement:……………… 

Engine No: …………….. 

Chassis No: ………….. 

Reg No: ………… 

Mfgd No:…………….. 

Colour:……………. 

Mfgd Company 

  

 

 

 

 

 

 

 

अक्षख्तयार प्राप्त व्यक्षक्तको नामथर: 

ठेगाना: 

नमनुा दस्तखत: 

भवदीय  

नाम : 

पद: 
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अनुसूची-१७ 

मेगा ड्रिम बहुउदे्धश्यीय सहकारी संस्था ड्रि. 

आज क्षमक्षत ............................................................ गते यस संस्था अधतगातको ऋण शाखाको बैठक 

.............................श्री .................................को संयोजकत्वमा बसी दहेाय बमोक्षजम क्षनणायहरु गररयो । 

 

उपक्षस्थक्षत: 

१.  ................................ :................................................. 

२. ................................. :................................................. 

३. ................................. :.................................................. 

४. ................................. :.................................................. 

 

प्रस्ताबहरु : 

१. ......................................... नं. को मोटरसाइकल/स्कुटर नामसारी सम्बधिमा । 

२. क्षबक्षबि । 

क्षनणायहरु: 

१. प्रस्ताब नम्बर १ उपर छलफल गदाा यस संस्थाको ऋण नीक्षत ......................अनुसार सवारी सािन खररद ऋण 

अधतरगत यस संस्त्थाका शेयर सदस्य ..................................................... लाई मोटरसाईकल/स्कुटर उपलब्ि 

गराईएकोमा क्षनजबाट सोको सम्पणूा क्षकस्ता तथा ब्याज भकु्तानी भएकोले यस संस्थाको नामबाट उक्त सवारी सािन 

ऋणीको इच्छा अनुसार .................................को नाममा नामसारी गररक्षदने क्षनणाय गररयो । 

२. प्रस्ताब नम्बर २ उपर छलफल गदाा अधय छलफलका  क्षबषयहरु नभएकोले आजको बैठक यक्षह सम्पधन गने क्षनणाय गररयो 

। 

 

 

 

 

क्षलक्षखतम ...........................................................को नाक्षत/नाक्षतनी/बुहारी ................................को 

छोरा/छोरी/पत्नी.....................................क्षजल्ला.....................................न.पा/गा.पा वडा नम्बर 

........................बस्ने बषा ................को ..............................................(ना.प्र. नं...............................,क्षज.प्र. का 

.............................,क्षमक्षत ........................./......./.......) आगे मैल े क्षमक्षत २०......../............/.......................... 
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मा,सवारी दताा  नम्बर ............................., इक्षधजन नम्बर .........................., च्याक्षसस नम्बर 

......................................को ...............................मोडेल भएको ..............................यातायात सेवा सक्षमक्षत 

अधतगात ....................................... रुटमा संिालन भै आएको सवारी ...........................न.पा/गा.पा वडा 

नं......................क्षस्थत मेगा क्षिम बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था क्षलक्षमटेड बाट ऋण रकम लगानी भई खररद गरी उक्त गाडीको 

िक्षन  मेगा क्षिम बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था क्षलक्षमटेड र ऋणी म .......................................भएको र हाल मैले िक्षन 

सहकारीलाई रु.......................................र सोको ब्याज हजााना समेत क्षतना बुझाउन बाँक्षक रहकेोले सो रकम मैले उक्त 

....................................नं. को गाडीको दाबी छोडीक्षदने भएकोले तपाई िक्षन मेगा क्षिम बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था 

क्षलक्षमटेड ले जो कसैलाई ............................अंिल यातायात व्यवस्था कायाालय, ................................., नेपालबाट 

क्षबक्षि गरी उक्त लेना रकम असुल गररक्षलएमा मेरो मधजरुी छ । पछी उक्त ...................नं. को गाडी तपाई िक्षन मेगा क्षिम 

बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था क्षलक्षमटेड ले हक हस्ताधतरण (क्षबक्षि) गना क्षमल्ने वा पाउने होइन भक्षन कक्षह ँ कतै कुनै पक्षन 

उजरुबाजरु समेत गने छैन । कुन ैउजरु गरेमा समेत यक्षह मधजरुीनामाको क्षलखतले बदर गररक्षदनु भक्षन मेरै घरमा बसी सािीको 

रोहबरमा यो मधजरुीनामाको क्षलखत लेखाइ सक्षहछाप गरी तपाई िक्षन मेगा क्षिम बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था क्षलक्षमटेड लाइ 

क्षदयाँ । 

 

सािी : 

...................................................१ 

...................................................१ 

 

ईक्षतसम्बत .........................साल .........................मक्षहना.....................गते रोज..............शभुम ...............। 
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मेगा ड्रिम बहुउदे्धश्यीय सहकारी संस्था ड्रि. 

प. सं/ि. नं : 

क्षमक्षत : .................... 

 

श्रीमान ..............................................ज्यू 

............................................................ 

 

 

ड्रबषय: ऋण चुिा गने सम्बड्रधि िाकेिा पत्र । 

 

उपरोक्त सम्बधिमा यस संस्थाबाट यहाँले ............................... ऋण क्षशषाकमा क्षलनु भएको रु................................ को गत 

क्षमक्षत ...........................साल ..........................मक्षहना ...........................गतेबाट भाखा नाघेकोमा यहाँलाई फोन सम्पका  

माफा त/क्षिठी माफा त जानकारी गराउंदा समेत हाल सम्म ऋण िकु्ता नभएकोले उक्त ऋण रकम यक्षह क्षमक्षत ....................... गत े

क्षभत्र अक्षबलम्ब िकु्ता गना हुन पनु एकपटक यस कायाालयको पत्र, तपाईको इमेल तथा फेसबुक, पत्र माफा त पनु अनुरोि गररधछ । 

यस पत्रको पक्षन बेवास्ता गरी संस्थाको भकु्तानी प्राप्त नभएमा संस्थाका कमािारी तथा ऋण उपसक्षमक्षतका पदाक्षिकारीहरु तकेताको 

लाक्षग घरमा आउने र संस्थाको नीक्षत बमोक्षजम असलु उपर समेत गररक्षलने व्यहोरा जानकारी गराइधछ । 

 

 

   ..................................... 

         ऋण शाखा प्रमखु  

 

नोट: संस्थाको ऋण नीड्रि बमोड्रजम भाखा नाघेको अधिगषि ड्रकस्िा र ब्याज ड्रनयड्रमि नआएको ऋणिाई समेि जनाउनेछ । 
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मेगा ड्रिम बहुउदे्धश्यीय सहकारी संस्था ड्रि. 

प. सं/ि. नं : 

क्षमक्षत : .................... 

 

श्रीमान ..............................................ज्यू 

............................................................ 

 

ड्रबषय: भुिानी गनष आउनु हुन  । 

 

उपरोक्त सम्बधिमा तपाईले ...............................क्षशषाकमा क्षलनु भएको ऋण रु................................ (अिेरुपी 

......................................मात्र) को ब्याज तथा क्षकस्ता प्राप्त नभएको र बारम्बार भटेघाटमा ताकेता गदाा समेत ऋणको क्षकस्ता 

भकु्तानी नभएको हुदँा यस पत्र माफा त संस्थालाई भकु्तानी क्षदनुपने सम्पणूा रकमहरु आगामी क्षमक्षत .......................................गते 

केयाली समय क्षभत्र अक्षनबाया भकु्तानी गना हुन अनुरोि गदाछौं ।अधयथा यस पत्रको बेवास्ता गरी संस्थाले पाउनु पने भकु्तानी नपाएमा 

संस्थाका प्रक्षतक्षनक्षिहरु असलुीको लाक्षग तपाईको घरमा आउने व्यहोरा अबगत गराइधछ । यसबाट तपाईको सामाक्षजक प्रक्षतिामा पना 

जाने असकु्षविा प्रक्षत संस्था जवाफदहेी नहुने व्यहोरा जानकारीका लाक्षग अनुरोि गररधछ । 

 

   ..................................... 

         ऋण शाखा प्रमखु  
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मेगा ड्रिम बहुउदे्धश्यीय सहकारी संस्था ड्रि. 

प. सं/ि. नं : 

क्षमक्षत : .................... 

 

श्रीमान ..............................................ज्यू 

............................................................ 

 

 

ड्रबषय: भुिानी गनष आउनु हुन  । 

 

उपरोक्त सम्बधिमा ...........................क्षजल्ला ...........................न.पा./गा.पा वडा नं................. बस्ने यस संस्थाका शेयर 

सदस्य तपाई .......................................ले ........................क्षशषाकमा ....................नामको जग्गा क्षितो जमानत बापत 

दृक्षष्टबधिक रोक्का राखी क्षमक्षत ............................मा रु........................../- (अिेरुपी ..............................................मात्र 

) ऋण क्षलनु भएकोमा ऋण लागे पिात उक्त ऋणको कुनै ब्याज तथा क्षकस्ता प्राप्त नभएको र बारम्बार भेटघाटमा ताकेता गदाा समेत 

ऋणको क्षकस्ता भकु्तानीको लाक्षग तपाईबाट कुनै प्रकारको पहल नभएको हुदँा यस पत्र माफा त संस्थालाई भकु्तानी क्षदनु पने सम्पुणा 

रकमहरु आगामी क्षमक्षत........................................ गते कायाालय समय क्षभत्र अक्षनबाया भकु्तानी गनाहुन अनुरोि गदाछौं । अधयथा 

यस पत्रको बेवास्ता गरी संस्थाले पाउनु पने भकु्तानी नपाएमा संस्थाले भाखा नाघेको सकु्षिमा राखी असलुी प्रक्षिया अगाडी बढाउने 

व्यहोरा जानकारी गराइधछ । यसबाट तपाईको सामाक्षजक प्रक्षतिामा पना जाने असकु्षविा प्रक्षत संस्था जवाफदहेी नहुने जानकारी 

गराइधछ । 

   ..................................... 

         ऋण शाखा प्रमखु  
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अनुसूची-१८ 

मेगा ड्रिम बहुउदे्धश्यीय सहकारी संस्था ड्रि. 

प. सं/ि. नं : 

क्षमक्षत : .................... 

श्री मालपोत कायाालय  

........................................................... 

 

 

ड्रबषय: ड्रििो फुकुवा सम्बधिमा । 

 

उपरोक्त क्षबषयमा यस संस्थाका शेयर सदस्य (सदस्यता नम्बर ..............................) ................................ 

क्षजल्ला,.......................न.पा/गा.पा वडा नम्बर ................बस्ने श्री ....................................... लाई ऋण लगानीको लाक्षग 

त्यस कायाालयलाई पठाईएको ि.नं. ........................., क्षमक्षत ........................................... को पत्र अनुरुप तपक्षशल 

बमोक्षजमको जग्गा त्यस कायाालयको रेकडामा रोक्का राक्षखएकोमा क्षनजबाट उक्त ऋणको सम्पूणा सावाँ ब्याज प्राप्त भैसकेको हुँदा 

उक्त जग्गा फुकुवा गररक्षदनु हुन अनुरोि गररधछ । 

 

िपड्रिि: 

 

जग्गािनीको नाम : 

जग्गािनीको बाबुको नाम  : 

जग्गािनीको बजेको नाम : 

जग्गािनीको ठेगाना  : 

 

फुकुवा गनुापने क्षितोको क्षबबरण 

सी.नं. गा.पा./न.पा. वडा नं. क्षकिा नं. जग्गािनीको 

हक क्षहस्सा  

जग्गाको 

क्षकक्षसम  

िेत्रफल  कैक्षफयत  

 

 

 

 

 

       

 

 

 

संस्थाको िफष बाट अड्रख्ियार प्राप्त:       भवदीय  

प्रक्षतक्षनक्षिको नाम:...............................................            ..................................... 

पद :................................................................            ...................................... 

नमनुा दस्तखत:..................................................     कजाा क्षबभाग प्रमखु  
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अनुसूची-१९ 

मेगा ड्रिम बहुउदे्धश्यीय सहकारी संस्था ड्रि. 

प. सं/ि. नं : 

क्षमक्षत : .................... 

श्री मालपोत कायाालय  

........................................................... 

 

ड्रबषय: ड्रििो दृड्रष्टबधिक फुकुवा सम्बधिमा । 

 

उपरोक्त क्षबषयमा यस संस्थाका शेयर सदस्य (सदस्यता नम्बर ..............................) ................................ 

क्षजल्ला,.......................न.पा/गा.पा वडा नम्बर ................बस्ने श्री ....................................... लाई ऋण लगानीको लाक्षग 

त्यस कायाालयलाई पठाईएको ि.नं. .........................,क्षमक्षत ........................................... को पत्र अनुरुप तपक्षशल 

बमोक्षजमको जग्गा त्यस कायाालयको रेकडामा दृक्षष्टबधिक रोक्का राक्षखएकोमा क्षनजबाट उक्त ऋणको सम्पणूा सावाँ ब्याज प्राप्त 

भैसकेको हुदँा उक्त जग्गा फुकुवा गररक्षदनु हुन अनुरोि गररधछ । 

 

िपड्रिि: 

जग्गािनीको नाम : 

जग्गािनीको बाब/ुपक्षतको नाम  : 

जग्गािनीको बाजे/ससरुाको नाम : 

जग्गािनीको ठेगाना  : 

 

दृक्षष्टबधिक फुकुवा गनुापने क्षितोको क्षबबरण 

सी.नं. गा.पा./न.पा. वडा नं. क्षकिा नं. जग्गािनीको 

हक क्षहस्सा  

जग्गाको 

क्षकक्षसम  

िेत्रफल  कैक्षफयत  

 

 

 

 

 

       

 

संस्थाको िफष बाट अड्रख्ियार प्राप्त:       भवदीय  

प्रक्षतक्षनक्षिको नाम:...............................................            ..................................... 

पद :................................................................            ...................................... 

नमनुा दस्तखत:..................................................     कजाा क्षबभाग प्रमखु  

 

समाप्त 


















