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सहकारी संघ/संस्थाहरुको 

भुक्तानी पूर्ाा फछ्यौट

नवीन कुमार काकी 

ववभागीय प्रमखु 

सूचना प्रवववि संचार तथा प्रकाशन ववभाग



भुक्तानी तथा फछ्यौट

भुक्तानी

• वसु्त तथा सेवा खरीद गदाा

गररन्छ |

• चेक, ड्र ाफ्ट, नगद आदद

माध्यमको प्रयोग हुन्छ |

• समय संगै दिदिन्न िुक्तानी

दवदिहरू दवकदसत िएका

छन |



भुक्तानी तथा फछ्यौट

फछ्यौट

• िुक्तानीको माध्यमवाट पूरा

हुन्छ |

• फछ्यौट तव हुन्छ जव

एकको खाता डे्दिट हुन्छ र

अकोको खातामा के्रदड्ट

हुन्छ |



भुक्तानी प्रणाली 



भुक्तानी प्रणालीको विकास



सहकारी संघ/संस्थाहरुमा कार्ाान्वर्नमा रहेको 

भुक्तानी प्रणाली
• िुक्तानी पूजाा माफा त (चेक )

• सदस्य सम्बन्धित सहकारी 

संघ/संस्थामै पुगु्नपने िाध्यता

• केही सीदमत सहकारी 

संघ/संस्थाहरुले मात्र इ-पेमेण्ट 

सेवाको शुरुवात गरेका छन |

• कुनै औपचाररक िुक्तानी 

प्रणालीको दवकास निएको |

• सहकारीको िचत कतााले आफुले 

िसोिास गरेको स्थान िन्दा

िादहर देशको कुनै स्थानमा जानु 

परे अन्य िैंक तथा दवत्तीय

संस्थाको िर पनुापने अवस्था 

रहेको 



जम्मा सहकारी संस्थाको संख्या : ३४५१२

जम्मा सदस्य सहिादगता: करीि ६५ लाख (अन्दाजी )

सहकारी िैंक : १ 

केन्द्रीय सहकारी  संघ : २०

दजल्ला सहकारी संघ : ६९ 

सहकारीमा प्रत्यक्ष रोजगारीको अिस्था : ६१,०००

सहकारी के्षत्रमा जम्मा शेयर पंूजी: ७३ अवा

सहकारी के्षत्रमा जम्मा िचत: ३ खवा २ अवा

सहकारी के्षत्रमा जम्मा कजाा: २ खवा ७३ अवा 

देशमा सहकारीहरुको तथ्ांक



 मोिाइल िैंदकङका प्रयोगकताा : ९१ लाख

 इन्टरनेट िैंदकङका प्रयोगकताा ९ लाख २८ हजार ७ सय ९

 काड्ा प्रयोगकताा ७० लाख

 Connect IPS मा समेत उले्लखीय रूदच

 मोवाइल वालेट प्रयोग कताा िढ्दै

देशमा बैंवकङ प्रविवि प्रर्ोगको आकर्ाण

स्रोत: नेपाल राष्ट्र िैंक ( कादताक मासान्त सम्म )



सहकारी के्षत्रमा भुक्तानी तथा फछ्यौट प्रणालीको 

आिश्यकता

• समय र पैसाको िचत गना आवश्यक छ |

• प्रदिदिको प्रयोगवाट सदस्यलाई सहज रुपमा सेवा प्रदान गना

सदकन्छ |

• नोट सम्बिी खचाको कटौती गना आवश्यक छ |

• यसले सहजता प्रदान गछा |

• प्रिावकारी छ |

• जोन्धखम हुदैन |



• सहकारीको सञ्चालन दक्षतामा बदृ्धि ल्याउछ |

• भकु्तानी परु्ाा हराउने तथा द्धिन्ट गरररहने झन्झट हुदनै |

• सदस्यलाई उत्कृष्ट सेवा िदान गना सद्धकन्छ |

• कम र्नशद्धक्तवाट नै सहकारीको काया सम्पन्न गना सद्धकन्छ |

• सदस्यहरुलाई सहकारीको कायाालयमै पगु्नपुने बाध्ययता हुदनै |

• नगद बोक्नपुने बाध्ययता तथा र्ोद्धिम हुदनै |

भुक्तानी तथा फछ्यौट प्रणालीिाट हुने फाददाहरु



नेपालको रावरि र् भुक्तानी प्रणाली

नेपाल िुक्तानी प्रणाली दवकास रणनीदतद्वारा प्रस्तादवत



NCBL द्वारा सुझाि प्रसु्तत गररएको नेपालको रावरि र् 

भुक्तानी प्रणाली



प्रस्तावित अन्तर सहकारी भुक्तानी पूर्ाा फछ्यौट 

व्यिस्थामा कारोिार

सहकारीको

केन्रीकृत भकु्तानी तथा फछ्यौट िणाली

राद्धरिय सहकारी बैंक

द्धलद्धमटेड

सहकारी १

सहकारी २

सहकारी ३

सहकारी ४

कारोवार (Outward)
कारोवार (Inward)

सिस्टम

िहकारीको खाता िञ्चालन तथा

ररकससिलेशन

नेपाल द्धक्लयररिंग

हाउस द्धलद्धमटेड



सहकारी संघ/संस्थाहरुको भुक्तानी पुर्ाा फछ्यौट 

सम्बन्धमा साझेदारी गने वनकार्हरु

राष्ट्रिय 

सहकारी बैंक

ष्ट्िष्ट्िटेड 

नेपाि ष्ट्लियररिंग 

हाउस ष्ट्िष्ट्िटेड

सहकारी सिंघ/

सिंस्थाहरु



• सहकारी क्षेत्रमा भकु्तानी द्धलने/द्धदने पक्षहरू द्धबच रकमको आदानिदानको

लागी िभावकारी सिंयन्त्र तयार गने

• सहकारी क्षेत्रको भकु्तानी िणालीमा हुने र्ोद्धिमहरु घटाउने र व्यवद्धस्थत

गने

• दशेको आद्धथाक वदृ्धि, द्धवत्तीय समावेशीतामा िभावकारी योगदान पयुााउने

िणालीको िवध्यदान गने

भुक्तानी तथा फछ्यौट प्रणालीका उदे्दश्यहरु 



अनुगमन सम्बन्धमा: 

मन्त्रालय, सहकारी दविाग, नेपाल राष्ट्र  िैंक, 

भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन सम्बन्धमा 

दसस्टम सञ्चालन हुने दनकाय ( नेपाल न्धियररंग हाउस दलदमटेड् – प्रस्तादवत ) 

सहभागी वनकार् सम्बन्धमा 

सहकारी संघ/संस्थाहरु

कारोिार सेटलमेन्ट गने सम्बन्धमा 

रादष्ट्र य सहकारी िैंक दलदमटेड्

सफ्टिेर्र तथा नेटिका  सेिा प्रदार्कहरु 

स्वचादलत रुपमा सेवा सञ्चालन गना दवदिन्न सेवा प्रदायकहरु

सहकारीको भुक्तानी पुर्ाा फछ्यौट प्रणाली सम्बन्धमा 

मुख्य सरोकारिाला वनकार्हरु



रावरि र् सहकारी बैंक नै वकन ?

• जम्मा सदस्य: : ११, ४०० देशिर

• सदस्य िएका दजल्ला संख्या : ७७

• शाखा संख्या: ४४

• दक्ष जनशन्धक्त

• सहकारीका समू्पणा अन्तरााष्ट्र ीय दनकायहरु  

संग सहकाया गदै अगाड्ी िदढरहेको 

• प्रादवदिक पूवािार सम्पन्न

• नेपाल राष्ट्र  िैंक तथा सहकारी दविागको 

संयुक्त अनुगमनमा रही काया गरररहेको |



सहकारी संघ/संस्थाहरुको भुक्तानी पूर्ाा फछ्यौट 

सम्बन्धमा प्रस्तावित रावरि र् सहकारी बैंकको भूवमका

• यस प्रणालीको लागी आवश्यक मानव संसािानको दवकास गने

• आवश्यक प्रादवदिक पूवाािारको व्यवस्थापन गने 

• सहकारी संस्थाहरुलाई क्रमश यस प्रणालीमा आिद्ध गदै लैजाने 

• सहकारी िुक्तानी प्रणालीलाई प्रवद्धान गदै जाने

• सुरदक्षत तथा प्रिावकारी िुक्तानी तथा फछ्यौट प्रणालीको मापदण्ड तयार 

गरी कायाान्वयन गदै जाने

• प्रणालीमा आिद्ध सहकारी सदस्यहरु क्षमता वृन्धद्ध गदै लैजाने 



• सहकारीमा मानव संसािानको दवकास गने

• सहकारीको लागी आवश्यक प्रदवदि सम्बिी पूवािारको थप गने

• यस प्रदक्रयामा सहिादगता जनाउने

• CBS को स्तर उन्नदत गने

• यस प्रणाली सम्बिमा समय/समयमा सल्लाह तथा सुझाव ददने

सदस्य सहकारी संघ/संस्थाको दावर्त्व

नेपाल क्लिर्ररङ हाउस वलवमटेडको भूवमका
• िुक्तानी प्रणालीमा सहिागी सहकारी दवच मध्यस्थता कायम गने

• िुक्तानी तथा फर्च्यौत सम्बिी सुरदक्षत र प्रिावकारी मापदण्ड

तयार गना सहयोग गने

• आवश्यक प्रादवदिक सहयोग प्रदान गने

• यस प्रणाली सम्बिमा तालीम ददने



 सहकारी ऐनको दफा १४० तथा सहकारी दनयमावली २०७५ को दफा ८०

को उपदफा ४ र ५ मा सहकारी संघ/संस्थामा आिद्ध सदस्यहरुलाई आफ्नो

सहकारीमा िएको खाताको रकम देशको कुनै पदन सहकारी

संघ/संस्थाहरुवाट िुक्तानी दलन सके्न व्यवस्था |

कानूनी प्राििान 



• राष्ट्र िैंक सेटलमेन्ट िैंकको रुपमा रहेको

• राष्ट्र िैंकले न्धियररंग हाउसलाई दनदेदशत तथा अनुगमन गरररहेको

• न्धियररंग हाउस प्रादवदिक रुपमा न्धियररंग सेवा प्रदायकको रुपमा रहेको

• िैंक तथा दवत्तीय संस्था न्धियररंग हाउसको सदस्य हुने

• सहकारीहरु िने न्धियररंग हाउसको सदस्य िन्न नसके्न

ितामान अिस्थामा बैंक तथा वित्तीर् संस्थाको 

भुक्तानी फछ्यौट व्यिस्था 



सहकारी के्षत्रको आिश्यकता तथा कार्ाान्वर्न

• रादष्ट्र य सहकारी िैंक सेटलमेन्ट िैंकको रुपमा िने्न |

• सहकारी मन्त्रालय वा सहकारी दविागले सहकारी िैंकलाई दनदेदशत तथा

अनुगमन गने |

• सहकारी मन्त्रालय वा सहकारी दविागले नेपाल न्धियररंग हाउस

दलदमटेड्लाई प्रादवदिक सेवा प्रदायकको रुपमा तोके्न |

• नेपाल न्धियररंग हाउस दलदमटेड्ले सहकारी को िुक्तानी पुजाा फछ्यौट

गना प्रादवदिक सेवा प्रदान गने

• सहकारीहरु समेत नेपाल न्धियररंग हाउसको सदस्य िन्न पाउने



स्थापना सम्बिी

• राष्ट्र  िैंक ऐन

• िादफया

• ऐन, दनयमावली, दिदनयमावाली

िुक्तानी फछ्यौट  सम्बिी

• दवदनमय अदिकार पत्र ऐन

• िुक्तानी तथा फछ्यौट ऐन/ 

दनयमावली

• पररपत्रहरु 

दनयन्त्रण प्रणाली

• िैंदकंग अपराि र सजाय ऐन

• सम्पदत्त शुद्धीकरण र सङ्गदित 

अपराि दनवारण ऐन

• लगायत

प्रस्तादवत सहकारीको िुक्तानी पुजाा फछ्यौट प्रणाली सम्बिी

•सहकारी ऐन

•सहकारी दनयमावली
िुक्तानी तथा फछ्यौट  ऐन/ दनयमावली •यस सम्बिी सहकारी दविाग सदहत 

दनयमनकारी दनकायका पररपत्रहरु  

प्रस्तावित सहकारीको भुक्तानी पूर्ाा फछ्यौट 

प्रणाली सम्बन्धमा आकृर हुने कानूनहरु



िन्यिाद |


