
 

जिल्रा सहकायी सॊघ लरलभटेड रलरतऩयुको २० औॊ फार्षिक साधायण सबाभा 
सॊचारक सलभततको तपि फाट अध्मऺ भाधव दरुाररे प्रस्तुत गनुि बएको 

आ.व.०६७÷ ०६८ को प्रगती तथा आ.व.०६८÷०६९को 
नीतत, मोिना तथा कामिक्रभ 

 जजल्रा सहकायी सॊघ लरलभटेड रलरतऩयुको २०औॊ फार्षिक साधायण सबाभा हाम्रो 
ननभन्त्रणाराई स्वीकाय गयी ऩाल्न ु बएका प्रभखु अनतथथ भाननीम शाजन्त्त तथा 
ऩनुननभािण भॊन्त्री सत्मा ऩहाडीज्म,ू बफलशष्ट अनतथथ सॊस्कृनतर्वद् सत्मभोहन जोशीज्म,ू 

बफलबन्त्न याजननैतक दरफाट ऩाल्नबुएका र्वलशष्ट भहानबुावहरु, आभजन्त्रत 
अनतथथज्महूरु, सल्राहकायज्महूरु, सॊचारक सलभनत रेखा सलभनत तथा बफलबन्त्न 
उऩसलभनतका सहकभी साथीहरु, बफलबन्त्न सहकायी सॊघ सॊस्थाका अध्मऺ तथा प्रनतननथध 
लभरहरु, ऩरकाय लभरहरु साथ ैकभिचायी एवॊ शबुथचन्त्तक भहानबुावहरुभा भेयो व्मजततगत 
तपि फाट य जजल्रा सहकायी सॊघ लरलभटेड रलरतऩयुको तपि फाट हार्दिक स्वागत गद  
सहकायी अलबवादन टक्र्माउन चाहन्त्छु ।  
आदयणीम प्रतततनधध साथीहरु, 

 अबावग्रस्त अफस्थाका भजदयुहरुको ऩहरफाट औऩचारयक रुऩभा सरुुवात बएको 
सहकायी अलबमान  झण्ड ै१६८ वषि ऩथुगसकेको छ । मस अवथधभा र्वश्वभा सफबैन्त्दा 
र्वशार सॊजार बएको आन्त्दोरनको रुऩभा सहकायीको ऩर्हचान स्थार्ऩत बइसकेको छ 
। नेऩारभा २०१३ सारभा याज्मको ऩहरभा सहकायीको अलबमान सरुु बएको हो । 
प्रायम्बभा सयकायको ननदेशनभा सहकायीको सॊचारन बएऩनन बफ.सॊ.२०४८ ऩनछ 
जनताको स्तयभा स्वस्पूति रुऩभा सॊगर्ित हुन थारेको हो । र्वलबन्त्न खारे चयण ऩाय 
गद  ५४ फषि ऩाय गयेको वतिभान आन्त्दोरनभा थपु्र ैसभस्मा य चनुौनतहरु यहेका छन ्। 
मस अवथधभा सहकायीको र्वलशष्टताराई मथेष्ट भाराभा प्रमोग गनि सककएको छैन । 
स्वेजछछकता, भौलरकता, तटस्थता, साभरू्हकता,  सभानता, सभता, ऐतमवद्धता सहकायीका 
भरूबतू चरयर हुन ्। प्रजातन्त्र, न्त्माम य स्वतन्त्रता सहकायीका आदशि हुन ्। सहकायीका 
भलू्म अखण्ड र्वश्वाश हो बने, लसद्धान्त्त भागिदशिन हो जो जजवन व्मवहारयक छन ् । 
नमन ै भरुबतू बफषमहरुभा आधारयत बएय स्वामत्त रुऩभा सॊचारन हुने व्मवसाम न ै
सहकायी हो । 



 सहकायीको ऩथृक ऩर्हचान सर्हतको आत्भननबिय आथथिक व्मवहाय हो । सहकायी 
ऩद्दनतराई आथथिक साभाजजक रुऩान्त्तयणको ननर्विकल्ऩ भाध्मभको रुऩभा सवरेै जस्वकाय 
गरयसकेका छन ्। सभान र्वतयण प्रणारीको एकभार भाध्मभ सहकायी प्रणारी न ैहो । 
छरयएय यहेका साधन स्रोतराई एकीकयण गयी न्त्माम य सभानताका आधायभा र्वतयण 
गने एकभार भाध्मभ सहकायी बएको छ । सहकायी प्रणारीराई र्वतयणको भाध्मभ 
फनाउन सतने हो बने आभ नागरयकरे खोजेको र्वकास सहज सम्बव हुनेछ । 
सभावेशी रोकतन्त्रभा आधारयत व्मावसानमक भोडरेकोेे रुऩभा स्वीकाय गरयएको 
सहकायी ऩद्दनतको र्वलशष्टताराई अत्माधनुनकरुऩभा प्रमोग गरयन ुऩदिछ य मसभा तऩाई 
हाभी सवकैो भहत्वऩणूि बलूभका यहन्त्छ । 
प्रतततनधध साथीहरु, 

 जजल्रा सहकायी सॊघ लरलभटेड रलरतऩयु २०२८ सार चरै २४ गत े र्वथधवत 
रुऩभा दताि बएको हो । प्रायम्बभा सयकायद्वाया ननदेलशत य सॊचालरत मस सॊघको 
गनतर्वथध सॊकुथचत थथमो । सहकायी ऐन २०४८ को प्रादबुािव ऩश्चात स्वतस्पूति रुऩभा 
सहकायी सॊघ सॊस्थाहरु सॊगर्ित हुन थारे । जजल्रा लबर सॊचालरत सहकायी सॊघ 
सॊस्थाहरुको अर्वबावकको बलूभकाभा मस जजल्रा सॊघको बलूभका भहत्वऩणूि यहॉदै आमो 
। बौगोलरक र्हसाफभा ऩहाड, काॉि य शहय गयी ३ बागभा अवजस्थत मस जजल्राको 
सहकायी अलबमानरे र्वस्तायै गनत लरन थारेको छ । सहकायीभा व्माप्त बफलबन्त्न 
सभस्माका फावजुद सहकायीका भलू्म, भान्त्मता य लसद्धान्त्तराई आत्भसात गद  
रक्षऺतफगिको आथथिक, साभाजजक य साॉस्कृनतक रुऩान्त्तयणको राथग रलरतऩयुका सहकायी 
सॊघ सॊस्थाहरु किमाशीर छन ्। बफलबन्त्न ऺेरभा सहकायीरे ऩ¥ुे्माएको मोगदान कदय 
मोग्म छ । फचत ऩरयचारन, कृर्ष, दगु्ध उत्ऩादन, ग्राभीण बफद्मतुीकयण, उऩबोतता 
ऩसर सॊचारन, ककप, स्वास््म, लशऺा, थचमा रगामतका बफलबन्त्न ऺेरभा सहकायीरे सेवा 
र्दई यहेका छन ्। २०६८ सार भॊलसय १२ सम्भ मस जजल्राभा जजल्रा सहकायी सॊघ 
सभेत दगु्ध उत्ऩादक, फचत तथा ऋण, ककप उत्ऩादक, उऩबोतता, कृर्ष, थचमा उत्ऩादक 
सभेत गयी जजल्रा स्तयीम बफषमगत सॊघहरु ७ वटा गिन बसैकेका छन ् । बफलबन्त्न 
प्रकृनतका ८८० प्रायजम्बक सहकायी सॊस्थाहरु य जजल्रास्तरयम र्वषमगत सॊघहरु सभेत 
हार ८८७ सहकायी सॊघ सॊस्थाहरु कृमालशर यहेका छन ् । मस जजल्राभा सॊचालरत 



सहकायी सॊघ सॊस्थाहरुभा १ अफि ५३ कयोड बन्त्दा भाथथ शमेय ऩूॉजी यहेको छ बने १६ 
अयव बन्त्दा फर्ि ऩूॉजीको ऩरयचारन बएको देखखन्त्छ । मसफाट मस जजल्राको वबैवभा 
सहकायी ऺेरको बलूभका थऩ स्ऩष्ट य भहत्वऩणूि बएको हाभीराई रागेको छ । 
प्रतततनधध साथीहरु, 

 आज हाभी सहकायी अलबमानभा र्वलशष्ट ऩर्हचान फोकेको जजल्राभा सॊचालरत 
सफ ै बफषमका सहकायी सॊघ सॊस्थाहरुको छाता सॊगिनको २० औॊ फार्षिक साधायण 
सबाभा छाॊे ै । वास्तवभा हाभी आजको मस सबाराई गरयभाभम िान्त्छौं । मस 
अवसयभा गत साधायण सबा सभऺ हाभीरे गयेका प्रनतफद्धता अनसुायको प्रनतवेदन 
भाथथको सलभऺा य आगाभी फषि गरयन ेकामििभहरुको सम्फन्त्धभा छरपर गद छौ ।  
प्रतततनधध साथीहरु, 

 महाॉहरुराई भ स्भयण गयाउन चाहन्त्छु । हालभरे गत १९ औॊ वार्षिक साधायण 
सबाको  अवसयभा महाॉहरु सभऺ व्मतत गयेका प्रनतवद्धता अनसुाय सॊघभा आवद्ध 
सदस्म सॊघ सॊस्थाहरुको र्वकास य प्रवधिनभा सॊघफाट ननम्नानसुायका कामििभहरु 
कामिन्त्वमन गयी सॊचारन गयेका छौं । 
प्रततवद्धताहरु 

 सदस्मता सहज रुऩभा र्वस्ताय गने । 
 सफ ैबफषमका सहकायी सॊघहरु भापि त एकै छाना भनुनफाट सेवा र्वस्ताय गने । 
 सहकायीभा प्रबावकायी सचुना प्रणारीको र्वकास गने । 
 सहकायीभा भर्हराहरुको सहबाथगता फिाई सशजततकयण गने । 
 उत्ऩादन, र्वतयण य उऩबोगराई प्रवधिन गने य फजाय व्मवस्था गने । 
 अन्त्तय सहकायी सॊफन्त्ध सदुृि गने । 
 सऩुथ भलू्म सहकायी ऩसर, दधू उत्ऩादन, कृर्ष उत्ऩादन य र्वतयणका राथग 

कामिमोजना तमाय गयी राग ूगने । 
 सदस्म सॊस्थाहरुको बफकास य प्रवधिनका राथग स्थामी ककलसभका लशऺा तथा 

तालरभको कामििभ सॊचारन गने । 
 सदस्म सॊस्थाहरुको प्रवधिनका राथग अनगुभन, भलू्माॊकन आर्द कामिहरु 

प्रबावकायी रुऩभा कामािन्त्वमन गने । 



 सदस्म सॊस्थाहरुको व्मवसाम प्रवधिन य र्वकासका राथग सम्फजन्त्धत ननकामहरुभा 
प्रबावकायी सभन्त्वम स्थाऩना गने । 

 सभमानकूुर सॊघको र्वननमभ, आवश्मक अन्त्म नीनत ननमभहरु व्मवजस्थत गने । 
 सदस्मसॊस्थाहरुराई सॊघफाट प्रदान गने सफ ै ककलसभका सेवा तथा सरु्वधाभा 

सहज ऩाने । 
 सदस्म सॊस्थाहरुको सहबाथगताभा अल्ऩकारीन य दीघिकारीन कामििभहरु तमाय 

गयी राग ूगने । 
 ग्रालभण ऺेरको उत्ऩादन सहयभा य सहयको ऩूॉजी गाउॉभा ल्माउने कामििभहरु 

फनाई राग ूगने । 
 जजल्रा सहकायी सॊघराई नभूना सॊघ फनाउन र्वलबन्त्न कामििभहरु सॊचारन गने । 
 जजल्रा सहकायी सॊघभा  यहेको ऩूॉजीगत स्रोतराई अथधकतभ उऩमोग गयी दरयरो 

आथथिक आधाय फनाईने छ । 
 बौगोलरक जस्थनतको आधायभा सॊघरे प्रदान गने सेवाराई र्वकेजन्त्िकयण गने । 

 

प्रतततनधध साथीहरु, 

 हाभीरे हाम्रो प्रनतवद्धता एवॊ जजल्रा सहकायी सॊघको कामििभ अनसुाय आ.व. 
०६७÷०६८ भा ननम्नानसुायका प्रगनत हालसर गयेका छौं । 



१.  कामििभको प्रबावकायी कामिन्त्वमनका राथग ननम्न अनसुायका फिैक फसी 
नीनतगत बफषमभा ननणिम लरइमो । 

 

 

२. सदस्मताभा र्वस्ताय 
 जजल्रा लबर दताि बई सॊचारनभा यहेका सफ ै प्रकृनतका सहकायी सॊघ÷ 

सॊस्थाहरुराई सदस्मताका राथग र्वलबन्त्न कामििभहरु भापि त आव्हान गरयमो । 



परस्वरुऩ स्वजैछछक तथा खुरा सदस्मताको बावना अनसुाय उत्साहजनक रुऩभा 
सदस्मता वरृ्द्ध एवॊ र्वस्ताय बयैहेको छ । 
सदस्मता वरृ्द्धको तुरनात्भक र्वश्रेषण  

 

 

३. शमेय ऩजूिभा वरृ्द्ध 

 सॊघभा सदस्मता वरृ्द्ध सॉग ैशमेय ऩूॉजीभा ऩनन वरृ्द्ध बएको छ । गत आ.फ.भा 
रु.१,६०,०००।– (एक राख साठ्ठी हजाय) शमेय ऩूॉजी बएकोभा मस आ.फ.भा रु.४,५०,०००।–
(चाय राख ऩचास हजाय य हार सम्भ रु.६,६७,५००।–( छ राख सतसठ्ठी हजाय ऩाॉच 
सम) ऩ¥ुमाउन सपर बएका छौ । 
४. सॊगिनात्भक िॉचा 
 सॊघभा आवद्ध सदस्म सॊघ सॊस्थाहरुराई सॊघको ननर्दिष्ट उद्दशे्म प्राजप्तका राथग 
सभावशेी प्रनतननथधत्व, सकिम सहबाथगता गयाउॉ दै कामििभको प्रबावकायी कामािन्त्वमनका 
राथग सॊघरे आफ्नो सॊगिनात्भक िाॉचा तमाय गयी सोर्ह िाॉचा फभोजजभ र्वलबन्त्न 
कामििभहरु सॊचारन गयेको जानकायी गयाउन चाहन्त्छु । 
५. बफषमगत सॊघहरुसॉग अन्तयक्रक्रमा 
 मस जजल्रा सहकायी सॊघ जजल्रा सहकायी अलबमानको सफ ै बन्त्दा भाथथल्रो 
ननकाम बएको य सोर्ह हैलसमतभा आफ्नो बलूभका, दानमत्व य कामििभहरुका सॊफन्त्धभा 
मस ै जजल्राका बफषमगत अन्त्म सॊघहरुसॉग लभनत २०६७ असोज २१ गत ेसभसाभनमक 
सहकायी अलबमानको बफषमभा अन्त्तयकिमा कामििभ सम्ऩन्त्न गरयमो । 
६. तनवतिभान सॊचारक एवॊ रेखा सलभततराई र्वदाई कामिक्रभ 

 नवननवािथचत सॊचारक सलभनत एवॊ रेखा सलभनतफाट आफ्नो ऩद फहारी ऩश्चात 
ननवतिभान सॊचारक एवॊ रेखा सलभनतका ऩदाथधकायी सदस्महरुराई एक कामििभ 
आमोजना गयी ससम्भान दोसल्रा ओिाई र्वदाई गरयमो । 



७. बौततक ऩवूािधायको र्वकास 

 सॊघरे आत्भननबिय बई र्वलबन्त्न कामििभहरु सॊचारनका राथग ननम्नानसुायका 
बौनतक ऩवूािधायको र्वकास गयेको जानकायी गयाउन चाहन्त्छु । 
क)  २५ जना सम्भको ऺभता बएको तालरभ हर ननभािण 

ख)  तालरभ सॊचारनका राथग आवश्मक अत्माधनुनक प्रोजेतटय य ३ के.लब.ऺभता 
बएको जेनेयेटय, कम्प्मटुय, र्प्रन्त्टय, हवाईटफोडि आर्दको व्मवस्था । 
ग)  बखियै ननभािण सम्ऩन्त्न गरयएको ७०–८० जना सम्भ अट्ने ऺभता बएको सबा 
हरको ननभािण । 
८. लशऺा तथा तालरभ कामिक्रभ सॊचारन 

 सहकायी सॊघ सॊस्थाहरुको व्मवसानमक सऺभता अलबवरृ्द्ध गनिका राथग 
प्राथलभकताका साथ लशऺा तथा तालरभ उऩसलभनतद्वाया स्थामी प्रकृनतका आवथधक 
कामििभ तमाय गयी सचुारु गरयएको छ । हार सम्भ बफलबन्त्न बफषमका ६ वटा तालरभ 
कामििभ सॊचारन गयी सकेका छौं । सॊघरे तालरभ कामििभराई ननयन्त्तय सॊचारन गने 
उदे्दश्मरे फषि बयी सॊचारन हुने तालरभ कामििभको बफषमफस्त,ु सभम, शलु्क रगामतका 
बफषमहरु स्ऩष्ट खुराई तालरका तमाय गयी सहकायी सॊस्थाहरुभा ऩ¥ुे्माउने ब्मावस्था 
लभराइएको छ । मस कामििभ प्रनत सहकायी सॊघ सॊस्थाहरुको व्माऩक उत्साह यहेको 
ऩाइएको छ । मसफाट सहकायी ऺेरभा लशऺा य तालरभको अबावराई न्त्मनुीकयण गनि 
सहमोग लभरेको भहशसु गरयएको छ । 
९. शबुकाभना आदान प्रदान  
 सॊघरे लभनत २०६७ कानतिक १७ य २०६८ कानतिक ७ गतकेा र्दनहरुभा सहकायी 
बफकास फोडिका सहअध्मऺ श्री सयोज कुभाय शभािज्मकूो प्रभखू आनत्मताभा र्वजमा 
दशभी, र्दऩावरी, नेऩार सम्वत एवॊ छट ऩविको ऩावन अवसयभा जजल्राका बफलबन्त्न 
याजननैतक दरका प्रनतननथधका साथ ैसफ ैसदस्म सहकायी सॊघ सॊस्थाहरुको उऩजस्थनतभा 
शबुकाभना आदान प्रदान कामििभ सम्ऩन्त्न गरयमो । मस्ता कामििभरे सॊघ सॊस्था 
बफचको ऩायस्ऩरयक सम्फन्त्धराई प्रगाि फनाउने बफश्वास लरएका छौं । 
१०. देउॉशी बरैो कामिक्रभ 



 सॊघका सॊचारक सलभनत, रेखा सलभनत, बफलबन्त्न उऩसलभनत, कभिचायी एवॊ 
सहकायीकभी साथथहरुको सहमोगभा लभनत २०६७ कानतिक १८ गते य लभनत २०६८ 
कानतिक ७ य ८ गत ेनगय य ग्रालभण ऺेरभा देउॉसी बरैो कामििभ सम्ऩन्त्न गरयमो । 
मस कामििभफाट सॊथचत आम्दानीराई साॉस्कृनतक बफकास तथा प्रफधिन कोष खडा गयी 
जम्भा गरयमो । 
११.  अन्तय रगानी तथा अन्तय सहकायी सॊफन्ध  
 जजल्रास्तरयम छाता सॊगिनका हैलसमतभा आवद्ध सदस्म सॊस्थाहरुको चौतकपि  
बफकास य व्मवसानमक प्रवधिन गद  सॊघ सॊस्थाहरुफीच अन्त्तय सम्फन्त्ध कामभ गयाउन 
सॊघरे र्वननमभभा व्मवस्था बए अनसुाय अन्त्तयरगानी कामििभ सॊचारनका राथग 
अन्त्तयरगानी ननदेलशका य कामिर्वथध तमाय गयी प्रबावकायी कामिन्त्वमनका राथग 
वातावयण तमाय गयेको छ । मस कामििभभा सकिम सहबाथगताका रागी मस 
गरयभाभम साधायण सबा सभऺ सफ ैसहकायी सॊघ सॊस्थाराई अनयुोध गदिछौ । 
१२. ऋण साऩटट चकु्ता एवॊ बकू्तानी  
 सॊघरे र्वलबन्त्न प्रमोजनका राथग लरएको याजष्िम सहकायी फैंकको  कजािको साॉवा 
य व्माज चतुता गरयमो । अफ सो फैंकभा कुन ैऩनन प्रकायको कजाि नयहेको जानकायी 
गयाउन चाहान्त्छौं । 
१३. ऩसु्तक प्रकाशन एवॊ र्वतयण 

 सॊघरे सहकायी ऺेरको लशऺा सचुनाको अबावराई न्त्मनुनकयण गनि रेखनाथ 
िकारद्वाया लरखखत “सहकायी अवधायणा य र्वकास” नाभक ऩसु्तक २००० प्रनत 
प्रकाशन गयी २०६७ सार चरै १९ गतकेा र्दन ५४औॊ याजष्िम सहकायी र्दवशको 
अवसयभा र्वभोचन गरयमो । साथ ै सहकायीका र्वलबन्त्न कामििभहरुभापि त ननयन्त्तय 
रुऩभा र्वकि र्वतयण गने िभ जायी यहेको जानकायी गयाउॉ दै सॊघसॉग आवद्ध सफै 
सहकायी सॊघ सॊस्थाहरुराई उऩहाय स्वरुऩ एक एक वटा ऩसु्तक र्वतयण गरयमो । 
१४. सॊस्थाभा व्मवस्थाऩक्रकम सॊयचना तनधाियण  
 सॊघको दैननक काभ कावािर्हराई व्मवजस्थत, भमािर्दत, जवापदेर्ह एवॊ सचुारु गनुि 
ऩने देखखएकारे देहाम फभोजजभको व्मवस्थाऩकीम सॊयचना तमाय गयी कामािन्त्वमन 
गरयमो । जसफाट सॊघरे गने कामििभहरुको प्रबावकायी कामािन्त्वमन बएको छ । 



१५. कभिचायी ऩदऩतूति एवॊ बनाि सॊफन्धभा । 
 सॊघरे दैननक कामि सॊचारनका राथग आवश्मक २ जना कभिचायी ऩदऩनूति गदाि 
सॊचारक सलभनतका उऩाध्मऺको सॊमोजकत्वभा ऩदऩनूति उऩसलभनत गिन गयी ऩदऩनूति 
उऩसलभनतको लसपारयसभा कभिचायीहरुको बनाि गरयमो । 
१६. सल्राहकाय तनमजुक्त 

 सॊघरे आपूरे गने र्वलबन्त्न कामििभ, नीनत तथा मोजना ननभािणभा व्मवसानमक 
याम, सल्राह य सझुावका राथग ४ जना र्वलशष्ट व्मजततत्वहरुराई सॊघको सल्राहकायभा 
ननमतुत गरयमो ।  
क. याजेशहरय जोलश  
ख. सयेुन्त्ि बण्डायी 
ग. योर्हणी जोलश 

घ. देवेन्त्ि फहादयु प्रधान 

१७. सॊघको गोदाभ तथा कवर (सटय) बाडा ऩनुयावरोकन 

 सॊघरे र्वलबन्त्न प्रमोजनका राथग उऩरब्ध गयाएको सॊघको स्वालभत्वभा यहेको 
गोदाभ, कवर (सटय)को बाडादय ऩनुयावरोकन गने मोजना अनसुाय बाडा ननधाियण 
उऩसलभनतरे लसपारयस गयेको मोजना अनरुुऩ भालसक बाडा दयभा वरृ्द्ध गरयमो ।  

 

 

१८. सॊघको रोगो तनभािण  
 ऐनतहालसक रुऩरे सॊघ ऩयूानो बएता ऩनन सॊघको बफलशष्टता झल्कने रोगो 
बएको छाऩको व्मवस्था नबएको हुॉदा ऺेरीम एवॊ सहकायीता झल्कने आकषिक रोगो 
ननभािण गरयएको जानकायी गयाउॉ दै अनभुोदनका राथग ऩेश गदिछु । 
१९. ५४ औॊ याजरिम सहकायी टदवश सॊफन्धभा  



 नेऩारभा सहकायी अलबमानको औऩचारयक प्रायम्ब बएको र्दनराई भहत्व र्दई 
अथधयाज्मबय  याजष्िम सहकायी र्दवश भनाउन ेिभभा मस जजल्राभा ३ र्दन सम्भ 
बव्मरुऩभा ५४औॊ याजष्टम सहकायी र्दवश भनाइमो । र्दवशराई बव्मरुऩभा सम्ऩन्त्न 
गनि मस सॊघका अध्मऺ भाधफ दरुारको सॊमोजकत्वभा ७१ सदस्मीम ५४औॊ याजष्िम 
सहकायी र्दवश भरू सभायोह सलभनत गिन गरयनकुा साथ ैबफलबन्त्न कामििभको राथग 
छुट्टा छुटै्ट सलभनतहरु गिन गरयएको थथमो । मस सॊघका सफ ै ऩदथधकायीफाट भरू 
सभायोह सलभनतको सदस्म बएय भहत्वऩणूि बलूभका ननवािह गरयएको थथमो । सॊघका 
अन्त्म ऩदाथधकायीफाट बफलबन्त्न सलभनतको सॊमोजक बई ननम्नानसुायको बलूभका 
कुशरताका साथ ननवािह गरयएको थथमो । 
क.  सॊमोजक साॉस्कृनतक सलभनत          उऩाध्मऺ भाधफ नतभजल्सना 
ख.  सॊमोजक प्रबातपेयी भलू्माॉकन सलभनत  रेखा सॊमोजक याभ प्रसाद आचािम 

ग.  सॊमोजक स्वा्म सलभनत     सॊचारक ननभिरा हाडा   
घ.  सॊमोजक प्रचाय प्रसाय सलभनत   सॊचारक अभतृनाथ नतभजल्सना 
ङ.  सॊमोजक प्रबातपेयी व्मवस्थाऩन सलभनत  सॊचारक कदभरार भहजिन  
च.  सॊमोजक झाॉकक व्मवस्थाऩन सलभनत   सॊचारक करुणायत्न फज्राचामि   
 

२०. बफषमगत सॊघहरुराई कामािरम उऩरब्ध 

 सहकायी सॊघ सॊस्थाहरुरे सकेसम्भ एकै छाना भनुीफाट सेवा सरु्वधा उऩबोग गनि 
ऩाउन बन्त्ने हेतुरे जजल्रा लबर यहेका बफषमगत सहकायी सॊघहरुराई कामािरम उऩरब्ध 
गयाउने ननणिम गये फभोजजभ जजल्रा कृर्ष सहकायी सॊघ लर. य जजल्रा उऩबोतता 
सहकायी सॊघ लर.राई सॊघको कामािरम बवन एउटा कोिा उऩरब्ध गयाईएको छ । 
 

२१. ऐततहालसक साॉस्कृततक कामिक्रभ सॊचारन सॊफन्धभा  
 जजल्रा सहकायी सॊघरे आफ्न ै ऩहरभा जनभानसभा सहकायी सचतेना सहज 
ऩानिका हेतु सहकायी उत्ऩनतको ऐनतहालसक ऩषृ्टबलूभभा आधारयत सहकायी नाटक 
“आयम्ब” को ननभािण गयी बव्मताका साथ लभनत २०६८ सार जेष्ि ११ गत े नेऩार 
प्रऻा प्रनतष्िानको अत्माधनुनक हर कभरादीभा ऩर्हरो ऩटक भञ्चन ग¥मो । 
सॉस्कृनतर्वद् सत्मभोहन जोलशको प्रभखु आनत्मताभा प्रदिशन गरयएको सो कामििभभा 



याजष्िम सहकायी सॊघका अध्मऺ केशफ फडार रगामत अलबमानका याजष्िम 
नेततृ्ववगिहरुको सभेत उल्रेख्म उऩजस्थनत यहेको थथमो ।  करयफ १३०० सहकायीकभी 
दशिकहरुरे प्रत्मऺ अवरोकन गयेको सो नाटकरे सहकायीको भरु भभि य बावनाराई 
कसयी व्मवहायभा उतािन सककन्त्छ बन्त्न े बफषमराई थचरण गयेको थथमो । सहकायी 
ऺेरभा ननकै चथचित य चासो याखखएको सो नाटकराई लभनत २०६८सार अषाि १८ गते 
याजष्िम सहकायी सॊघरे आमोजना गयेको अन्त्तयाजष्िम सहकायी र्दवशका र्दन 
सम्भाननीम सॊर्वधान सबाका अध्मऺ सवुाषचन्त्ि नेम्वाङ्गको प्रभखु आनत्मताभा 
याजष्िम तथा अन्त्तयाजष्िम सहकायी अलबमन्त्ताहरु सर्हत करयफ ७०० सहकायीकभीरे 
अवरोकन गयेका थथए । नेऩारको सन्त्दबिभा ऐनतहालसक रुऩभा लरईएको सो नाटकराई 
देशको बफलबन्त्न ऺेरभा प्रदिशन गयी सहकायीको चतेना फरृ्द्ध गनुि ऩने धायणा व्माऩक 
रुऩभा आईयहेको छ । साथ ैमस ऩावन अवसयभा ऐनतहालसक नाटक तमाय गनि राभो 
सभमदेखख अहोयार खर्टने सहकायीकभी कराकाय साथीहरुभा बफशषे कृतऻता ऻाऩन 
गदिछौ । नाटक तमायीको िभभा प्रामोजन गयेय उत्साह प्रदान गने रालरगुयाॉस 
फहुउदे्दश्मीम सहकायी सॊस्था लरलभटेड, ऩलु्चोकराई बफशषे धन्त्मवाद र्दन चाहन्त्छौ । मो 
एनतहालसक कामिभा प्रत्मऺ, ऩयोऺ सहमोग गने सम्ऩणूि भहानबुावहरुभा हृदम देखख 
हार्दिक कृतऻता ऻाऩन गनि चाहान्त्छौ ।   
 

२२. कामािरम बवन भभित सधुाय 
 मस सॊघको कामािरम बवन ऩयूानो हुॉदै गईयहेको हुॉदा आवश्मक भभित सधुायको 
कामि सम्ऩन्त्न गरयमो । जसभा तालरभहर ननभािण, िष्ट ननभािण, यॊगयोकन, सौचारम 
भभित, प्राङ्गण सधुाय, हाट फजाय व्मवस्थाऩन, कामिरम व्मवस्थाऩन आर्द कामििभहरु 
सम्ऩन्त्न गयेका छौ ।  
२३. सहकायी सचुना केन्र सॊचारन एवॊ वरेुटटन प्रकाशन सॊफन्धभा  
  सॊघरे आफ्ना सदस्म सॊघ सॊस्था एवॊ जजल्रा लबर सॊचालरत सहकायी 
सॊस्थाहरुरे गने कायोफाय एवॊ गनतर्वथधहरु सॊग्रर्हत हुने सचुना केन्त्िको ननभािण गनि 
सचुना तथा प्रकाशन उऩसलभनतभापि त सचूना केन्त्ि सॊचारन ननदेलशका तमाय गरयमो । 
साथ ै सॊघको उद्देश्म, कामििभ तथा जजल्राका सम्ऩणूि गनतर्वथध सभेर्ट तमाय गरयने 



रभैालसक फरेुर्टनको प्रकाशन गरयमो । सकेसम्भ सॊघका सफ ैगनतर्वथधहरु सॊग्रर्हत हुने 
ककलसभको धधध।भअग।जेमचन ।रउ नाभक वेब साईट सभेत बफकास गरयएको छ । 
मस कामिफाट सॊघ य सदस्म सॊघ सॊस्थाहरुको सम्फन्त्ध थऩ सदुृि हुने र्वश्वास लरएको 
छु । 
२४. सहकायी भाऩदण्ड २०६८ सम्फन्धभा  
 सॊघरे सहकायी र्वबागद्वाया २०६८ सार फशैाख १गत ेदेखख रागू हुने गयी जायी 
गयेको भाऩदण्ड कामािन्त्वमनका सम्फन्त्धभा सफ ैसहकायी सॊघ सॊस्थाको बावना फभोजजभ 
सहकायी र्वबागका यजजष्टाय कै उऩजस्थनतभा एक र्दने कामिशारा गोजष्टको आमोजना 
गयी आवश्मक याम, सल्राह एवॊ सझुाव सॊकरन गरयमो । सॊकलरत याम, सल्राह 
सझुावराई लरर्ऩफद्ध गयी सॊफजन्त्धत ननकामभा ऩ¥ुमाईएको जानकायी गयाउॉ दछु । 
२५. हरयतालरका तति कामिक्रभ  
 जनभानसभा सहकायीको चेतना ऩु¥माउने उद्देश्मरे भर्हरा उऩसलभनतको सकिमताभा 
लभनत २०६८ सार भ्राद ५ गते हरयतालरका नतज गोदावयीभा बव्म रुऩभा भनाईमो । जसभा 
४५० जना भर्हरा र्ददी फर्हनीहरुको सकिम सहबाथगता यहेको थथमो । 
 

२६. साधायण सबा, गोजरट, सेलभनाय एवॊ भ्रभणभा सहबाधगता  
 जजल्रा सहकायी सॊघको हैलसमतभा सदस्म सॊघ सॊस्थाहरुरे आभन्त्रण गयेका 
र्वलबन्त्न कामििभहरुभा सहबाथगता जनाइएकोे े थथमो । त्मस्तै याजष्िम गोजष्ट, 

सेलभनाय, एवॊ भ्रभणहरुभा सकिम सहबाथगता जनाईमो ।  
२७. सहकायी ऩत्रकाय सयोकाय सभािराई स्वागत सम्फन्धभा  
 जजल्रा सहकायी सॊघरे सहकायीका र्वषमभा सभाचाय सम्पे्रशण गने 
सञ्चायकभीहरुको सकिमताभा 
गर्ित सहकायी ऩरकाय सयोकाय सभाजराई एक कामििभ आमोजना गयी स्वागत 
गरयमो ।  
प्रतततनधध साथीहरु, 

 अफ भ सॊघरे आगाभी आथथिक फषि ०६८÷६९ भा गरयने कामििभका मोजना, नीनत 
तथा प्रस्तावहरु महाॉहरुसभऺ छरपर य ननणिमका राथग प्रस्तुत गनि चाहन्त्छु । 
१.  सहकायी लशऺा तथा तालरभ सम्फन्धभा 



 सहकायी सॊघ सॊस्थाहरुको व्मवसानमक ऺभता अलबवरृ्द्धका राथग स्थामी 
प्रकृनतका र्वलबन्त्न कामििभहरु सॊचारन गरयने छ । 
२.  सचुना केन्र व्मवस्थाऩन तथा फरेुटटन प्रकाशन कामिक्रभ 

सॊघफाट सॊचारन बएका, हुने य गरयने सम्ऩणूि किमाकराऩहरु सॊग्रर्हत हुने वेब साईट 
थऩ अद्मावथधक गरयने छ साथ ैरभैालसक फरेुर्टन ननमलभत रुऩभा प्रकाशन गरयने छ 
। 
सहकायी सम्फजन्त्ध सकेसम्भ सफ ैककलसभका सचूना उऩरब्ध हुने गयी प्रर्वथध सम्ऩन्त्न 
सचुना केन्त्ि ननभािण गरयने छ । मसका राथग आवश्मक ननदेलशका, बौनतक ऩवूािधाय 
एवॊ भानव सॊशाधनको व्मवस्था गरयन ेछ । 
३. ऩसु्तकारम व्मवस्थाऩन 

सॊघको कामािरम बवनको बूॉईतराको एउटा कोिाराई सहकायी ऩसु्तकारमको रुऩभा 
बफकास गरयने छ य मसका राथग आवश्मक बौनतक ऩवूािधायको व्मवस्था लभराईने छ । 
४.  कामािरम व्मवस्थाऩन सधुाय 
सॊघको कामािरम सरु्वधा सम्ऩन्त्न फनाउन कामािरमभा आवश्मक कामिकऺहरु ननभािण 
गरयन ेछ । 
५. बवन भभित सधुाय  
जजल्रा सॊघको स्वालभत्वभा यहेको गोदाभको छाना, ऩरयसय आर्द सधुाय गनुिऩने बएकारे 
आवश्मक सधुाय गरयने छ । 
कामािरम बवनको सौचारमको आवश्मक भभित सधुाय गरयने छ । 
६.  कृर्ष फिाय व्मवस्थाऩन 

सॊघको ऩरयसयभा प्रत्मेक हप्ताको शनीफाय राग्ने कृर्ष हाट फजायराई थऩ व्मवजस्थत 
गनि पराभको स्टर तमाय गरयन ेछ । 
७.  सदस्मता र्वस्ताय कामिक्रभ 

सॊघरे आगाभी फषिभा सदस्मता व्माऩक वरृ्द्ध गने थऩ व्मवहारयक कामििभहरु ल्माउने 
छ । 
सदस्मता वरृ्द्धका राथग प्रबावकायी शकै्षऺक एवॊ सचूनाभरूक कामििभहरु तमाय गयी 
राग ूगरयने छ । 



८.  अन्तय सहकायी सॊफन्ध सदुृटिकयण कामिक्रभ 

सॊघरे आफ्ना सदस्म सॊघ सॊस्थाहरुफीचभा आऩसी र्हत य सहमोग साथ ै व्मवसानमक 
सम्फन्त्ध सदुृि गयाउने अन्त्तय रगानी कामििभ राग ूगनेछ । 
अन्त्तय रगानी कामििभका राथग ननदेलशका य कामिर्वथध सभेत तमाय ब ै सकेको 
जानकायी  
गयाउॉ दछु । 
९.  सहकायी सॊघ सॊस्था प्रवधिन, अनगुभन कामिक्रभ 

सॊघरे र्वद्मभान ऐन, ननमभको अथधनभा यर्ह आवद्ध सॊघ सॊस्थाहरुको प्रवधिनात्भक 
र्हसाफरे अनगुभन ननमभन गने व्मवस्था गने छ । मसफाट सहकायी अलबमानराई 
भलू्म भान्त्मता य लसद्धान्त्त फभोजजभ सदुृि हुन थऩ भद्दत ऩगु्नेछ । 
१०. ऺभता अलबवरृ्द्ध कामिक्रभ 

सॊघका ऩदाथधकायी तथा कभिचायीहरुको ऺभता अलबवरृ्द्धका राथग बफषमसॉग सॊफजन्त्धत 
लशऺा, तालरभ, अध्ममन भ्रभण कामििभहरुभा सहबाथग गयाईने छ । 
११. व्मवसाम बफकास मोिना कामिक्रभ 

सॊघको दीघिकारीन बफकासका राथग सॊघको स्वालभत्वभा यहेको जस्थय सम्ऩजत्तको 
अथधकतभ प्रमोग हुने व्मवसाम बफकास मोजनाहरु तमाय गरयने छ । 
स्थानीम स्तयभा यहेका सहकायीका भौलरक उत्ऩादनको भलू्म अलबवरृ्द्ध गद  व्मवसानमक 
उत्ऩादन तथा र्वतयण कामििभहरुभा गहन अध्ममन गरयने छ । 
१२.  सन ्२०१२ राई सहकायी फषिको रुऩभा भनाउने कामिक्रभ 

सॊघरे सॊमतुत याष्िसॊघको घोषणा अनरुुऩ सहकायीफाट हुने पाईदा य मसको 
उऩादेमताराई सॊसायबय व्माऩक रुऩभा प्रचाय प्रसाय गनिका राथग घोषणा गयेको 
सहकायी फषि २०१२ राई बव्म रुऩभा भनाउन आभ जनभानसभा चतेना बफकास गने 
सॊफजन्त्ध र्वलबन्त्न कामििभहरुको आमोजना गने छ ।  
 

सॊमतुत याष्िसॊघरे सन ् २०१२ राई अन्त्तयािजष्िम सहकायी वषि घोषणा 
गयी ेूऋममउबचफतष्खब भ्रतबचउचष्कब दगजष्भ फ दबततबच धमचलभ ूबन्त्ने नाया 



तमाय गयेको ऩरयपे्रक्ष्मभा उतत कामििभराई सपरताऩवूिक भनाउनका राथग सम्फजन्त्धत 
ऩऺहरुसॉग आवश्मक ऩहर एवॊ सभन्त्वम गने छ । 
१३. सॊघको र्वतनमभ सॊशोधन सॊफन्धभा 
सॊघराई सभम साऩेऺ  रुऩभा सॊचारन गनिका राथग र्वद्मभान र्वननमभभा केर्ह 
सॊशोधन आवश्मक बएको िानी मस ैप्रनतवदेनभा सॊरग्न गरयएको छ ।  
१४. सॊघको कभिचायी प्रशासन र्वतनमभावरी सॊशोधन सॊफन्धभा । 
सॊघभा र्वद्मभान कभिचायी प्रशासन र्वननमभावरीभा सभम साऩेऺ आवश्मक धेयै 
फुॉदाहरुभा सॊशोधन गनुिऩने जर्टरता बएको हुॉदा ऩनूरेखन गयी मस ै प्रनतवेदनभा 
सॊरग्न गरयएको छ । 
१५.  सॊघको आधथिक र्वतनमभावरी ऩारयत गने सॊफन्धभा । 
सॊघरे आपूरे गने कायोफायराई ऩायदशी, जवापदेही एवॊ व्मवजस्थत गयाउनका राथग 
आथथिक र्वननमभावरी फनाई मस सम्भानीत साधायण सबा सभऺ ऩेश गयेको छ आशा 
छ महाॉहरुरे स्वीकृनत र्दनहुुनेछ । 
 

१६.  सहकायी साॉस्कृततक कामिक्रभ सॊफन्धभा । 
सॊघरे गत फषिभा जस्त ै सहकायीताभा आधारयत र्वर्वध साॉस्कृनतक कामििभहरु 
आमोजना गने छ । 
साॉस्कृनतक कामििभका राथग आवश्मक स्रोतको व्मवस्था गनि शसतत ऩहर गरयने छ 
। 
१७.  कामिक्रभहरुको र्वकेन्रीकयण सॊफन्धी कामिक्रभ 

सॊघरे आफ्नो उद्दशे्म प्राजप्तका खानतय गर्ित उऩसलभनतहरुराई अथधकाय सम्ऩन्त्न गयाई 
व्माऩक रुऩभा कृमालशर गयाईने छ । 
जजल्राका ४१ वटा गा.र्व.स. य नगयऩालरकाका प्रत्मेक वडाहरुभा १÷१ जना प्रनतननथध 
वा सहजकताि चमन गयी सॊघका गनतर्वथधहरुराई सॊचाय एवॊ प्रचाय प्रसाय गरयन ेछ । 
 

१८. सॊघको अनभुानीत आम व्मम र्ववयण 

सॊघरे उऩयोतत फभोजजभका कामििभहरु सपरताका साथ सम्ऩन्त्न गनिका राथग 
आगाभी आ.व. भा हुने अनभुाननत आमव्मम र्ववयण ननम्न अनसुाय प्रस्ताव गदिछौं ।  



 

 

 

२०६८/६९ को आनभुाननत आम व्मम र्ववयण:  

 

 
 

 

 

 

 

 



 

ऩजूीगत खचि २०६९/०७०  

 

 अन्त्तभा, मस सबाभा आफ्नो अभलू्म सभम र्दइ हाम्रो मस कामििभको शोबा 
फिाइर्दन ु बएकोभा प्रभखु अनतथथ, र्वलशष्ट अनतथथ, अनतथथहरु, उऩजस्थत सम्ऩणूि 
भहानबुावहरु, ऩरकाय लभरहरु रगामत प्रत्मऺ ऩयोऺ रुऩभा सहमोग गनुिहुने सम्ऩणूि 
भहानबुावहरुभा हार्दिक कृतऻता ऻाऩन गनि चाहन्त्छु  साथ ै सम्ऩणूि आदयणीम 
उऩजस्थत भहानबुावहरुभा जजल्रा सहकायी सॊघ लरलभटेड रलरतऩयुद्वाया सञ्चालरत 
र्वर्वध कृमाकराऩहरुभा सकिम सहबाथगता जनाउन ु हुन सर्वनम अनयुोध गदिछु । 
र्वगतका र्दनहरुभा झैं आगाभी र्दनहरुभा सहकायी अलबमानको सहमाराभा महाॉहरुको 
सहमोग, सभन्त्वम य सहकामिको अऩेऺा गदिछु । मस सॊघको प्रगनतभा भहत्वऩणूि 
मोगदान गनुिहुने सदस्म सॊस्थाका भहानबुावहरु, सॊघका शबुथचन्त्तक, सल्राहकाय, रेखा 
सलभनत, र्वलबन्त्न उऩसलभनतहरु रगामत कभिचायी वगिहरुभा सञ्चारक सलभनत य भेयो 
व्मजततगत तपि फाट हार्दिक कृतऻता व्मतत गनि चाहन्त्छु साथ ै सहकायी अलबमानको 
सहमाराभा महाॉहरुको अझैं सकिम सहबाथगताको अऩेऺा याख्दै मो प्रनतवेदन मर्ह 
टुङ्ग्माउने अनभुनत चाहन्त्छु ।  
िम सहकायी ! 


