કૉ-ઓપરે ટિવના નનયમોમાાં ફેરફાર કરવો
કૉ-ઓપરે ટિવે UK ની હાઉન િંગ કૉ-ઓપરે ટિવ્

માિે રાષ્ટ્રીય પ્રનિનનનિત્વ કરિી

સ્ાં થા - Confederation of Co-operative Housing (CCH - કન્ફેડરે શન
ઓફ કૉ-ઓપરે ટિવ હાઉન િંગ)ને પોિાના નનયમો અદ્યિન કરવામાાં હાયિા કરવા
કહ્યાં છે .
કૉ-ઓપરે ટિવની નોંિણી ઘણાાં વર્ષો પહેલાાં કાયદે ર નનયમોના
જે કૉ-ઓપરે ટિવને પોિાનો કાયદે ર મોભો એક કૉ-ઓપરે ટિવ

મ ૂહ વડે થઈ હિી
ો ાયિી િરીકે

આપે છે . િેઓ Financial Conduct Authority (ફાઇનાન્ન્ યલ કન્ડક્િ
ઓથોટરિી) નામક

રકારી

સ્ાં થા

ાથે નોંિાયેલા છે . કૉ-ઓપરે ટિવ પર જે રીિે

શા ન ચલાવાય છે િે નનયમો નનિાાટરિ કરે છે .
કૉ-ઓપરે ટિવ, અને રાષ્ટ્રીય સ્િરે ઘણી કૉ-ઓપરે ટિવ્

દ્વારા હાલમાાં ઉપયોગાનિન

નનયમોનો ડ્રાફ્િ (કાચો મય દ્દો), વર્ષા 1981 માાં િૈયાર કરાયો હિો અને અત્યારના
દ
ાં ભામાાં િે જૂનો થઇ ગયો છે . િે નનયમો 21મી

દીમાાં કૉ-ઓપરે ટિવ્

જે રીિે

ચ
ાં ાલલિ કરે છે િેને યોગ્ય રીિે પ્રનિલિિંલિિ કરિા નથી. કૉ-ઓપરે ટિવ્
( હકારી ચળવળને પ્રનિલિિંલિિ કરિી રાષ્ટ્રીય
નનષ્ટ્ણાિો
નવો

સ્ાં થા) અને િેઓના કાયદે ર

ાથે કાયારિ, CCH દ્વારા હાઉન િંગ કૉ-ઓપરે ટિવ્

માિે મોડેલ નનયમોનો

ેિ ડ્રાફ્િ કરવામાાં આવ્યો છે . CCH ભલામણ કરી રહ્યાં છે કે હયાિ કૉ-

ઓપરે ટિવ્

માિે આ નવા મોડેલ નનયમો અદ્યિન કરવા એ યોગ્ય છે .

આ કરવામાાં હાઉન િંગ કૉ-ઓપરે ટિવ્
િેની

UK

ાથે

મ
ાં િ થવા

ામાન્ય

માિે નનયમોના નવા

ેિની ચચાા કરવા અને

ભા િોલાવવી અનનવાયા િને છે . કૉ-ઓપરે ટિવની

નમનિએ નવા નનયમો ધ્યાનમાાં લીિા છે અને કૉ-ઓપરે ટિવ િેઓને સ્વીકારે િેવી
દરખાસ્િ મ ૂકે છે .

નવા CCH મોડેલ નનયમો સ્વીકારવાની ચચાા કરવા માિે
િમામ કૉ-ઓપરે ટિવ

ભ્યો હાજર રહેવા અને મિ આપવાને પાત્ર છે

દરખાસ્િ હેઠળના નવા CCH મોડેલ નનયમોનો

પ
ાં ૂણા

ેિ કૉ-ઓપરે ટિવ્ ની

વેિ ાઇિ પર ઉપલબ્િ છે .
www.maynardcoop.org.uk/news/publications/fullymutualhousing
co-opmodelrules
નનયમ ફેરફારોનો

ારાાંશ નીચે આપ્યો છે . જો િમે નનયમમાાં ફેરફારને લગિા કોઇ

મયદ્દાઓ ઉઠાવવા ઇચ્છિા હો િો, કૃપા કરી CCH નાાં Nic Bliss (નનક બ્બ્લ )ને

ખા

ઇમેઇલ મોકલો, nic@cch.coop . Nic

ામાન્ય

ભામાાં પણ હાજર રહેશે.

નવા નનયમો – મહત્વના મયદ્દાઓ
હાઉન િંગ કૉ-ઓપરે ટિવ્

માિે ના નનયમોમાાં નીચેના મયદ્દાઓ અવશ્ય આવરી લેવા

રહ્ાાં:
•

કૉ-ઓપરે ટિવના લક્ષ્યો – વ્યાખયાાંટકિ કરે છે કે કૉ-ઓપરે ટિવને શય ાં કરવાની
પરવાનગી રહે છે (એિલે કે, કૉ-ઓપરે ટિવ ન દ્ાાંિો હેઠળ હાઉન િંગ પ ૂરાંય
પાડવય/ાં ચ
ાં ાલન કરવય)ાં

•

કૉ-ઓપરે ટિવને રહેલી

ત્તાઓ –

ય ન દ્ કરવા કૉ-ઓપરે ટિવે
ામાન્ય રીિે હેતઓ

કરવા જરૂરી કાયો કરવા
•

રજજસ્િડા ઓટફ

•

કૉ-ઓપરે ટિવના

•

લોકો

ક્ાાં છે િે કહેવ યાં

ભ્ય િનવા કેવી રીિે અરજી કરે છે

ભ્યપદ કેવી રીિે

•

છે

ભ્યો અને િેઓએ ખરીદે લા શેરને લગિી માટહિી
માપ્િ થાય છે અને

ભ્યોને કેવી રીિે િટહસ્કૃિ કરી શકાય

•

ામાન્ય

ભાઓ, ખા

કરીને વાનર્ષિક

ાિારણ

ભા (જેમાાં િિાાં ભ્યો હાજર

રહી શકે છે ) કેવી રીિે યોજવામાાં આવે છે
•

મેનેજમેન્િ

નમનિ કેવી રીિે કામ કરે છે અને િેના

ભ્યોને કેવી રીિે ચિવામાાં
ાં ૂ

અને કાઢી મ ૂકવામાાં આવે છે
•

નમનિને કઇ

ત્તાઓ હોય છે

•

કૉ-ઓપરે ટિવ શય ાં ઉિાર લઇ શકે છે

•

કૉ-ઓપરે ટિવ કેવી રીિે પોિાનય ાં નાણાકીય ઓટડિ કરાવે છે

•

નનયમોમાાં નવવાદો કેવી રીિે ઉકેલવામાાં આવે છે

•

નનયમો કેવી રીિે સયિારી શકાય છે

•

જો કૉ-ઓપરે ટિવ

કાં ેલી લેવામાાં આવે િો શય ાં થશે

વિગતોનો સમાિેશ - નવા નનયમોમાાં મહત્વના ફેરફારમાાં કૉ-ઓપરે ટિવ
દ
ાં ભાની

રળિા માિે ઉપરના મયદ્દાઓ નવશે પયષ્ટ્કળ નવગિો

માવવાની રહે છે .

1981 નનયમોમાાં એક રખા મયદ્દાઓ આવરી લેવાયા હિા અને મોિાભાગે
હિો – પરાં ત ય િહય ઓછી નવગિો હિી. આની
જોયય ાં કે ઘણી વાર નનયમો

ાથે

ભ્યો માિે
રખો

ાર

મસ્યા એ હિી કે કૉ-ઓપરે ટિવ્ ે

િ
ાં નાં િિ મયદ્દાઓની વ્યવસ્થા કરવાની રીિને લગિી

નજીવી સ્પષ્ટ્િિા રહેિી હિી. કૉ-ઓપરે ટિવ્

જે રીિે કાયા કરે છે િે વ્યવહારય રીિોના

ઘણાાં વર્ષોના અનયભવના આિારે પ ૂરી પાડેલી નવગિો

ાથે, નવા નનયમો વિારે

ચટડયાિી સ્પષ્ટ્િિા પ ૂરી પાડવાનય ાં િારે છે .
નવા નનયમોમાાં ઘણાાં નવગિવાર ફેરફારો રહેલા છે . એવી ભલામણ કરવામાાં આવે છે
કે નનયમોની નવગિ નવચારવા ઇચ્છિા લોકોએ વેિ ાઇિ પરની માટહિી વાાંચવી
જોઇએ અને

ામાન્ય

ભામાાં કોઇ ખા

મયદ્દાઓ લાવવા જોઇએ.

2014 અવિવનયમનો સંદર્ભ – વર્ષા 2014 માાં પ ાર કરે લો નવો કાયદો
(કૉ-ઓપરે ટિવ એન્ડ કમ્યયનનિી િેનનટફિ

ો ાઇિી

એક્િ) કૉ-ઓપરે ટિવ્ ની કાન ૂની

ન્સ્થનિને

ચ
ાં ાલલિ કરે છે . નવા નનયમો ખાિરી કરાવે છે કે આ અનિનનયમનો

પ ૂરે પ ૂરો

દ
ાં ભા િાાંકવામાાં આવે અને નનયમો િેને સય ગ
ાં િ રહે.

જુદા જુદા માધ્યમો દ્વારા િાતચીત અને બેઠકમાં હાજરી – નવા નનયમો પરવાનગી
આપે છે કે

ભ્યો અને

નમનિ

ભ્યો

ાથે િેઠકની નોટિ ો અને અન્ય

વ
ાં ાદો

ઇલેક્રોનનક માધ્યમથી કરી શકાય છે . નવા નનયમો એ પરવાનગી પણ આપે છે કે
ભ્યો અને

નમનિ

ભ્યો િે લલફોન, વીટડયો કોન્ફરન્ન્ િંગ અથવા વ્યન્ક્િ

ાાંભળી

શકે, ટિપ્પણી કરી શકે અને કાયાવાહીઓ પર મિ આપી શકે િેવા અન્ય
દ
ાં ે શાવ્યવહાર

ાિન દ્વારા

ામાન્ય અને

નમનિ િેઠકોમાાં હાજર રહી શકે છે .

વિવિિતા, સમાનતા અને આદર પ્રત્યે કટિબદ્ધતા – નવનવિિા અને
ન દ્ાાંિો પર કૉ-ઓપરે ટિવને કટિિદ્ થવા એક ચોક્ક

માનિાના

કલમ ઉમેરવામાાં આવી છે .

િાવષિક સાિારણ સર્ા (AGM) – કૉ-ઓપરે ટિવને AGM િોલાવવા વર્ષા 1981 નાાં
નનયમો પ્રમાણે ત્રણ મટહનાને િદલે નવા નનયમો વર્ષા પ ૂરાંય થયા પછી છ મટહનાનો
મય આપે છે ; એવી જરૂટરયાિ છે કે દરે ક વાનર્ષિક

ાિારણ

ભામાાં નમનિ

ભ્યોને

પ્રગનિ પર એક અહેવાલ રજૂ કરે . 1981 નાાં નનયમોમાાં આની જરૂર ન હિી.
પટરર્ાષા – 1981 નાાં નનયમોમાાં “ નમનિ

ભ્યો” અને “પ્રમયખ”નો

દ
ાં ભા િાાંકવામાાં

આવિો હિો. આ પટરભાર્ષા નવા નનયમોમાાં અદ્યિન કરવામાાં આવી છે .
સવમવતન ંુ કદ – નવા નનયમો પાાંચથી િાર
ભ્યોના મિથી

નમનિ

નનયમોમાાં ાિથી પાંદર
આવી હિી. નવી
છે .

ભ્ય ચિવો)
ાં ૂ

ભ્યોની

ભ્યો

નમનિ (ત્રણ કૉ-ઓપ્િે ડ (હાલના

ટહિ)નો ઉલ્લેખ કરે છે . 1981 નાાં

ભ્યો અને પાાંચ કૉ-ઓપ્િે ડ

ભ્યોને માંજૂરી આપવામાાં

નમનિનય ાં કદ હાલમાાં નવચારે લ શ્રેષ્ટ્ઠ વ્યવહારને પ્રનિલિિંલિિ કરે

સવમવતની ચિ
ં ણી – નવા નનયમો ઉલ્લેખ કરે છે કે
ાિારણ

પ
ાં ૂણા

નમનિ દરે ક વાનર્ષિક

ભામાાં ચિાં ૂ વામાાં આવે (લિનહરીફ જો િારથી ઓછાાં સ્થાયી

1981 નાાં નનયમો ઉલ્લેખ કરે છે કે ત્રીજા ભાગની

ભ્યો હોય).

નમનિ દર વર્ષે નવખેરાઇ જાય.

CCH એવી કોઇ કૉ-ઓપરે ટિવ્ થી માટહિગાર નથી જે પોિાની

નમનિઓ િે રીિે

ચિી
ાં ૂ કાઢિી હોય.
સવમવતમાં નામાંકનો – નવા નનયમો એક ઔપચાટરક
ઉલ્લેખ કરે છે જેથી

નમનિ

નમનિ નામાાંકન પ્રટિયાનો

ભ્યોને પ્રટિયાને ગાંભીરપણે લેવા પ્રોત્ ાટહિ કરી

માવેશ 1981 નાાં નનયમોમાાં પણ કરવામાાં આવ્યો હિો પરાં ત ય િહય

શકાય. આનો
ઓછી નવગિમાાં.

સવમવત સભ્યની બાદબાકી કરિી – 1981 નાાં નનયમો હેઠળ,

નમનિ

ભ્યને

ામાન્ય

ભામાાં માત્ર મિથી કાઢી શકાિો હિો જેમાાં િિાાં ભ્યો હાજર રહીને મિ આપિા
હિા. ચોક્ક

જ
ાં ોગોમાાં, નવા નનયમો

નમનિની િેઠકમાાં નમનિના

ભ્યને એક

મિથી પણ કાઢી નાખવા દે છે .
સવમવતન ંુ કોરમ – નવા નનયમો ઉલ્લેખ કરે છે કે

નમનિનય ાં કોરમ કયલ

ત્રત્યાાંશ ભાગનય ાં અને લઘયિમ ત્રણનય ાં હોય છે (િેથી જો
હોય િો, કોરમ ત્રણનય ાં િને છે અથવા જો

ખાં યાના એક

નમનિમાાં 9 કે ઓછાાં ભ્યો

નમનિમાાં 10, 11 કે 12

ભ્યો હોય િો –

કોરમ ચારનય ાં િને છે ). 1981 નાાં નનયમોમાાં નમનિનય ાં કોરમ ત્રણ અથવા
મ
ાં નિ દશાાવેલી વિારે

નમનિએ

ખાં યાનય ાં હોય છે .

વનિાભટરત અવિકારીની ભવમકાઓ – નવા નનયમો ખજાનચીની અગાઉ વ્યાખયાાંટકિ
કરે લી ભ ૂનમકાને દૂર કરે છે . એક કૉ-ઓપરે ટિવે કાયદે ર રીિે

ેિેિરી રાખવો

અનનવાયા છે અને િે ભ ૂનમકા નનિાાટરિ છે પરાં ત ય હવે કાયદે ર રીિે ખજાનચી રાખવો
લિલકયલ જરૂરી નથી. જો કૉ-ઓપરે ટિવ પા ે એક ખજાનચી હોય િો – નવા
નનયમોમાાં કૉ-ઓપરે ટિવ પોિાની મનસ્વી રીિે ભ ૂનમકા નનિાાટરિ કરવા મયક્િ રહે છે .

ખાસ મેનેજરની જોગિાઇઓ – નવા નનયમોમાાં કૉ-ઓપરે ટિવને

ચ
ાં ાલન

નમનિમાાં

ફરજ િજાવવા પ ૂરિા સ્વયાં ેવકો મેળવવામાાં મયશ્કેલીઓ પડવાના ટકસ્ ામાાં ખા
મેનેજરને કૉ-ઓપરે ટિવનય ાં ચ
ાં ાલન કરવા દે છે . આવયાં થતયાં હોય ત્યાાં, ખા
મેનેજરની જોગવાઇઓ કૉ-ઓપરે િવને પયનજીનવિ િનાવવાના પ્રયત્નના ભાગરૂપે
છ મટહનાના

મયગાળા માિે ખા

મેનેજરની નનમણ ૂક કરવા દે છે . આ જોગવાઇનો

હેત ય કૉ-ઓપરે ટિવને િાંિ કરવા દે વાને િદલે પોિાની જાિે ટરન્યય કરવાની િક
આપવાનો છે જો પ ૂરિા લોકો કૉ-ઓપરે ટિવના

ચ
ાં ાલનમાાં હભાગી થવા આગળ

ના આવે.
વિિાદો – 1981 નાાં નનયમોએ નનયમો

ાથે નવવાદ િરાવિી કોઇપણ વ્યન્ક્િને

નેશનલ ફેડરે શન ઓફ હાઉન િંગ એ ોન એશન્

(હવે નેશનલ હાઉન િંગ ફેડરે શન

િરીકે ઓળખાય છે જે આવા ીય માંડળોનય ાં પ્રનિનનનિત્વ કરે છે )નો નનદે શ આપ્યો
હિો. નવા નનયમોથી નવવાદો કાઉન્િી કોિા ને નનદે શ થાય છે .

િધ ુ વિગતો સટહત નિા વનયમો વસિાયના વનયમોમાં,
બાકીના વનયમોમાં મોિા ર્ાગે એકસરખો સાર હોય છે .

