
जजल्रा सहकायी सॊघ लरलभटेड रलरतऩयुको २१ औॊ फार्षिक साधायण सबाभा सॊचारक 
सलभततको तपि फाट अध्मऺ भाधफ दरुारद्धाया प्रस्तुत आ.फ. ०६८/०६९को प्रगतत प्रततवदेन 

तथा आ.फ.०६९/०७०को नीतत, मोजना तथा कामिक्रभ 

 

जजल्रा सहकायी सॊघ लरलभटेड रलरतऩयुको २१ औॊ फार्षिक साधायण सबाभा हाम्रो 
आभन्त्रणराई स्वीकाय गयी आजको मस गरयभाभम सबाभा ऩाल्न ु बएका प्रभखु 
अततथथज्म,ू बफलिष्ट अततथथज्महूरु, अततथथज्महूरु, सल्राहकायज्महूरु, बफषमगत जजल्रा 
सहकायी सॊघका अध्मऺ तथा प्रतततनथध साथीहरु, सॊचारक सलभतत, रेखा सलभतत य 
बफलबन्त्न उऩ सलभततका सहकभॉ साथीहरु, बफलबन्त्न सहकायी सॊघ/सॊस्थाका अध्मऺज्महूरु 
तथा प्रतततनथध लभरहरु, ऩरकाय लभरहरु, कभिचायीवगिहरु एॊव मस सबाभा उऩजस्थत बई 
सबाको िोबा फढाईददन ु हुने सम्ऩणूि िबुथचन्त्तक भहानबुावहरुभा जजल्रा सहकायी सॊघ 
लरलभटेड रलरतऩयु एवभ ् भेयो व्मजततगत तपि फाट तपि फाट हाददिक स्वागत गदै सहकायी 
अलबवादन टक्र्माउन चाहन्त्छु । 

आदयणीम प्रतततनधध साथीहरु, 

“एकका रागी सफ ै य सफकैा रागी एक” बन्त्न े भरू भभिका साथ २८ जना 
भजदयुहरुफाट आफ्नो अबावराई न्त्मनू गनि उऩबोतता बण्डायफाट श्रीगणेि बएको बफश्व 
सहकायी अलबमान ऩतन १६९ फषि ऩथुगसकेको छ । मस अवथधभा सहकायी अलबमान 
सॊसायको फलरमो य सफरेै बफश्वास गयेको सॊगठनको रुऩभा बफकलसत बइसकेको छ । 
सॊसायका बफलबन्त्न देिको आथथिक य साभाजजक बफकासभा सहकायीरे भहत्वऩणुि मोगदान 
ददन सपर बएको छ ।  

सहकायीरे बफश्व सभदुामको आथथिक य साभाजजक र्वकासभा गयेको मोगदान, बफिषे 
गयी गरयफी न्त्मनूीकयणभा ऩायेको प्रबाव, बफलबन्त्न ऺेरभा योजगायी सजृिना य साभाजजक 
एकीकयणभा खेरेको बलूभका रगामतको बफषमहरुराई उच्च भलु्माॉकन गदै सॊमतुत 
याष्रसॊघरे सन ् २०१२ राई “æCooperative Enterprises Build A Better World” भरू 



नायाका साथ सॊमतुत याष्रसॊघ अन्त्तयािजष्रम सहकायी फषि सन ्२०१२ घोषणा गयी बयखयै 
सम्ऩन्त्न बएको छ । मस कामिरे बफश्व सभदुामभा सहकायीको फबैव य सहकायीको 
औथचत्मराई थऩ ऩजुष्ट गयेको छ । मस अवसयभा  बफश्वबयका सहकायीकभॉ फीचको 
ऐकेफद्धताराई अझ भजफतु फनाउदै सहकायीका बफषमभा बफश्व जनभानसभा सहकायी 
सॊम्फजन्त्ध जन चतेनाभा अलबफरृ्द्ध बएको, सहकायी भरैी नीतत तनभािणभा फर ऩगेुको एवभ ्
सहकायीको र्वकास य प्रवधिनभा सहमोग बएको छ । ऩरयणाभत मस फषिरे बफश्व 
सभदुामका सहकायी ऺेरभा भार नबई अन्त्म सभदुामभा सभेत सहकायी प्रततको चासो य 
आकषिण फढाएको छ । मस अफसयभा सहकायी अलबमानकतािहरुभा दातमत्व थर्ऩनकुो साथ ै 
बलूभकाराई  फढाइको छ । 

नेऩारभा बफ.सॊ २०१३ सारभा थचतवनको फखानऩयुभा “श्री फखानऩयु सहकायी ऋण 
सलभतत” को नाभफाट िरुु गरयएको सहकायी अलबमानरे र्वलबन्त्न आयोह अवयोह ऩाय 
गरययहेको छ । देिको  याजनीततक अफस्था सग ै सहकायीको बफकासभा अनकुुरता य 
प्रततकुरता यह्मो । ५६ फष े सहकायीको अलबमानभा देिभा बफलबन्त्न प्रकृततका २६००० 
बन्त्दा फढी सहकायी सॊस्थाहरु स्थाऩना बई सकेका छन ् । मस अफथधभा सहकायी 
सॊस्थाहरुको र्वकास य प्रफधिन हेत ुसहकायी सॊघहरु य सयोकायवारा  तनकामहरुको र्वकास 
बएको छ । बफलबन्त्न भॊन्त्रारमको बफलबन्त्न बफबाग अन्र्तयगत यहदै आएको सहकायी तऩाई 
हाम्रो भाग य चाहना फभोजजभ छुटै्ट सहकायीको भॊन्त्रारमको गठन बएको छ । सहकायी 
भापि त गरयफी तनवायणको बलूभकाराई याज्मरे सभेत आत्भसात गयेको बफषम हो । 
वास्तवभा सहकायीरे न्त्मनू आम बएका, आथथिक ऺेरभा ऩहुॉच नऩगेुका फगिहरुको आथथिक 
तथा साभाजजक बफकासभा ठुरो मोगदान गयेको छ । भदहरा सिजततकयणभा सहकायीको 
भहत्वऩणूि बलूभका यहेको छ । साभाजजक एकीकयणभा सभेत उल्मेख्म बलुभका खेरेको छ 
। नमाॉ नमाॉ ऺेरभा प्रफेि गदै सभदुामको सीऩ, साधन य स्रोत ऩरयचारनभा भदत्त गयेको 
छ । मद्धर्ऩ प्रसस्त सॊम्बावना यहदा यहदै ऩतन सहकायीको अत्माथधक प्रमोग हुन 
सककयहेको छैन ्। मस अफथधभा सहकायीको बफलिष्टताराई मथेष्ठ ऩदहचान गदाि गदै ऩतन 
व्मवहायभा कभी देखखएको छ । 



सहकायीको सॊख्मात्भक र्वकासको आधायभा गणुात्भक सधुाय हॉुुन वाॉकी छ । सहकायीभा 
बफलबन्त्न प्रकायका सभस्मा य चनुौततहरु देखाऩयेका छन ् । सहकायी ऩथृक ऩदहचान 
सदहतको आत्भतनबिय आथथिक व्मवहाय हो । सहकायी ऩद्दतीराई आथथिक साभाजजक 
रुऩान्त्तयणको उत्तभ भार नबई तनर्विकल्ऩ भाध्मभ फनाउन सककन्त्छ । सभाफेसी 
रोकरन्त्रभा आधारयत व्मावसातमक नभनूाको रुऩभा स्वीकाय गरयएको सहकायी ऩद्दतीको 
बफलिष्टताराई अत्माधतुनक य अथधक प्रमोग गरयन ुआजको आफश्मकता हो । सहकायीका 
सभस्मा य चनुौततहरुको न्त्मतूनकयण गदै सहकायी प्रमोगभा तनखाय ल्माउने ऩदहरो दातमत्व 
सहकायीकभॉहरु कै हो य मसभा तऩाई हाभी सफकैो भहत्वऩणूि बलुभका यहन्त्छ । आजको 
मस गरयभाभम सबाभा हाभी सफरेै आ–आफ्नो ठाऊॉ फाट सहकायीको र्वकास य प्रफधिनभा 
मथासतम बलूभका तनवािह गनुि ऩने र्वषमभा जोड ददन चाहन्त्छु ।   

प्रतततनधध साधथहरु, 

जजल्रा सहकायी सॊघ लरलभटेड रलरतऩयु नेऩारको सहकायी अलबमानभा ऐततहालसक 
बलूभकाभा यहेकोु े छ । २०२८ सार चरै २४ गत े तनम्न उद्देश्महरु प्राजततका  राथग 
स्थाऩना गरयएको मस सॊघ रक्ष्म प्राजततका  राथग   किमालिर छ ।  

जजल्रा सहकायी सॊघ लरलभटेड रलरतऩयुको उदे्दश्महरु 

क. सॊघको कामिऺ ेत्र लबत्रका सॊस्था तथा बफषमगत सॊघहरुको र्वकास तथा प्रफधिन गने । 

ख. आफ्ना सदस्म सॊस्था/बफषमगत सॊघहरुको व्मवससातमक तथा आधथिक र्वकासका रागी 
सहमोग गने । 

ग. सदस्म सॊस्था/बफषमगत सॊघहरु फीच सहमोग य सभन्वम कामभ गने ।  

जजल्रा लबर सॊचालरत सहकायी सॊघ/सॊस्थाहरुको अर्वबावकको बलूभकाभा यहेको मस 
सॊघको कृमाकराऩ भहत्वऩणूि यहदै आएको छ । ऩहाड, काॉठ य िहय गयी ३ प्रकायको 
बौगोलरक अफस्थाभा यहेको मस जजल्राको सहकायी अलबमानरे बफस्तायै गतत लरन 
थारेको छ । सम्रग सहकायी ऺेरभा यहेको बफलबन्त्न सभस्मा य चनुौतीहरुफाट रलरतऩयुको 



सहकायी अलबमान ऩतन अछुतो छैन ्। मसका फावजुद ऩतन सहकायीको भलु्म, भान्त्मता य 
लसद्धान्त्तराई आत्भसात गदै रक्षऺतवगिको आथथिक य साभाजजक उन्त्नतीको रागी मस 
जजल्राका सहकायीहरु किमालिर यहेका छन ् । रलरतऩयुका सहकायीहरुरे बफलबन्त्न ऺेर 
भापि त गयेका कृमाकराऩहरु कदय मोग्म छन ् । फचत ऩरयचारन, कृर्ष उत्ऩादन, दगु्ध, 

थचमा, ककप, उऩबोतता ऩसर सॊचारन, स्वास््म, लिऺा, ग्राभीण बफद्मतु्तीकयण, सञ्चाय 
रगामत फहुआमालभक ऺेरभा सहकायी सॊघ/सॊस्थाहरु सञ्चारनभा यदह सदस्महरुभा सेवा  
प्रदान गरययहेका छन ्। नमाॉ नमाॉ ऺेरको ऩदहचान गदै सहकायी भापि त स्थानीम सीऩ, स्रोत 
य साधनको ऩरयचारनभा जोड दददै आएका छन ् । सदस्महरुको व्मवसातमकता र्वकास 
एवभ ्उद्मभिीरताभा  टेवा दददै आईयहेका छन ्।  

मस जजल्राभा जजल्रा स्तरयम छाता तनकामको रुऩभा जजल्रा सहकायी सॊघ 
लरलभटेड रलरतऩयु किमािीर छ । मसको अरावा र्वषमगत रुऩभा  दगु्ध उत्ऩादक, फचत 
तथा ऋण, कृर्ष, उऩबोतता, ककप उत्ऩादक य थचमा उत्ऩादक सभेत गयी ६ वटा जजल्रा 
स्तरयम बफषमगत सहकायी सॊघहरु स्थाऩना बई आफ्ना सदस्म सॊस्था एवभ ्सहकायीको 
र्वकास य प्रफधिनभा किमालिर यहेका छन ्।  

हारसम्भ मस जजल्राभा बफलबन्त्न प्रकृततका ९७२ प्रायजम्बक सहकायी सॊस्थाहरुरे 
आफ्नो सहकायी सॊस्थाभापि त सम्वद्ध सदस्महरुको आथथिक य साभाजजक किमाकराऩभा 
सहमोग ऩ¥ुमाउॉ दै आएका छन ्। मसफाट जजल्राको आथथिक साभाजजक र्वकासभा सहकायी 
ऺेरको बलुभका थऩ स्ऩस्ट य भहत्वऩणूि बएको हाभीराई रागेको छ । सहकायीरे नमाॉ 
नमाॉ ऺेरको ऩदहचान गदै स्थानीम सीऩ, स्रोत य साधनको अथधकतभ प्रमोग गदै जानऩुने 
सभमभा केही सहकायी सॊस्थाहरुभा व्मवस्थाऩनको कभजोयी, सहकायी लिऺा य सचूनाको 
अबाव, अस्वस्थ प्रततस्ऩधाि, सॊस्थागत आचयणभा कभीका कायण मस ऺेरभा केही रटुी य 
कभजोयीहरु देखा ऩयेका छन ्। मस र्वषमभा त्महीन सभाचायहरु सभेत वादहय आईयहेका 
छन ्। सफ ैफगि य ऺेरको आकषिण यहेको मस ऺेरको सॊख्मात्भक फरृ्द्धसॊग ैकेही सधुाय गनुि 
ऩने र्वषमहरु देखा ऩयेका हुन ्। सॊख्मात्भक फरृ्द्ध सॊग ैआउने मस्ता स्वबार्वक प्रकृमाराई 



सधुाय गनुिऩने अवस्था छ ।  मसको तनलभत्त सहकायीकभॉहरु, सहकायी अलबमन्त्ता य 
सयोकायवारा तनकामको बलूभका भहत्वऩणूि हुनेछ ।  

प्रतततनधध साथीहरु,  

आज हाभी सहकायी अलबमानभा बफलिष्ट ऩदहचान फोकेको जजल्राभा सॊचालरत सफ ै
प्रकृततका सहकायी सॊघ/सॊस्थाहरुको छाता सॊघको २१ औॊ गरयभाभम फार्षिक साधायण 
सबाभा छौं । जजल्राको सम्रग सहकायी अलबमानभा मस सबारे ददिातनदेि गनि य 
बर्वश्मको तनक्र्मौर गनि सपर हुने बफषमभा दईुभत छैन । मस अवसयभा हाभीरे गत २० 
औॊ फार्षिक साधायण सबासभऺ गयेको प्रततफद्धता अनसुायको प्रततवेदन भाथथको सभीऺा य 
आगाभी फषिभा गरयने कामििभहरुभा छरपर गयी उऩमतुत तनश्कषिभा ऩगु्नेछौं । 

प्रतततनधध साथीहरु, 

हाभीरे गत साधायण सबाको अवसयभा महाॉहरुसभऺ व्मतत गयेका प्रततवद्धता अनसुाय 
सहकायी सॊघ/सॊस्थाहरुको र्वकास य प्रफद्र्धनभा तनम्नअनसुायको कामििभहरु कामिन्त्वमन 
गयेका छौं । हाभीरे प्रततफद्धता गयेको अथधकाॉि कामििभहरु कामिन्त्वमन बएका छन ् य 
केही कामििभहरु कामिन्त्वमनको अजन्त्तभ चयणभा यहेको प्रगतत अवगत गयाउन ऩाउॉ दा 
हाभीराई खुसी रागेको छ । हाभीरे २० औॊ फार्षिक साधायण सबासभऺ  गयेका प्रततवद्धता 
य प्रगततको बफवयण सभीऺाको रागी महाॉहरु सभऺ याख्न अनभुतत चाहन्त्छु ।  

२० औॊ फार्षिक साधायण सबाभा गयेको प्रततफद्धताहरु 

१. सहकायी लिऺा तथा तालरभ कामििभ 

२. सचूना केन्त्रको व्मवस्थाऩन तथा फरेुदटन प्रकािन कामििभ 

३. ऩसु्तकारम व्मवस्थाऩन 

४. कामािरम व्मवस्थाऩन सधूाय 

५. बवन भभित सधूाय 



६. कृर्ष फजाय व्मवस्थाऩन 

७. सदस्मता बफस्ताय कामििभ 

८.अन्त्तय सहकायी सॊफन्त्ध सदुृदढकयण कामििभ 

९.सहकायी सॊघ सॊस्था प्रफधिन, अनगुभन कामििभ 

१०. ऺभता अलबफरृ्द्ध कामििभ 

११.व्मवसाम र्वकास मोजना कामििभ 

१२.अन्त्तययाजष्रम सहकायी फषि २०१२ भनाउने कामििभ 

१३.सॊघको र्वतनमभ सॊसोधन कामििभ 

१४.सॊघको कभिचायी र्वतनमभावरी सॊिोधन कामििभ 

१५.आथथिक र्वतनमभावरी ऩारयत गने कामिव्रmभ 

१६. सहकायी साॉस्कृततक कामििभ 

१७. कामििभहरुको र्वकेन्त्रीकयण सम्फजन्त्ध कामििभ 

आदयणीम प्रतततनधध साथीहरु 

हाभीरे गयेका प्रततफद्धता एवभ ्जजल्रा सहकायी सॊघ लरलभटेड रलरतऩयुको कामििभ 
अनसुाय आ.फ. ०६८/०६९ को तनम्न अनसुायको प्रगतत र्ववयणभा सलभऺाको रागी प्रस्तुत 
गदिछौं । 

जजल्रा सहकायी सॊघ लरलभटेड रलरतऩयुको २० औॊ फार्षिक साधायण सबा लभतत 
२०६८ सार भॊलसय १७ गत ेसम्ऩन्त्न गरयएको थथमो । सो साधायण सबाको सभदु्घाटन 
तत्कारीन भा.िाजन्त्त तथा ऩनुितनभािण भन्त्री सत्मा ऩहाडीफाट बएको थथमो । सॊस्कृततर्वद् 
सत्मभोहन जोिी य याजष्रम सहकायी र्वकास फोडिका सहअध्मऺ सयोजकुभाय िभाि, सहकायी 
र्वबागका तत्कारीन यजजष्राय सदुििन ढकार, रलरतऩयु जजल्राका तत्कारीन प्रभखु 



जजल्रा अथधकायी  चडुाभणी िभाि रगामतका बफलिष्ट अततथथहरुको उऩजस्थतत यहको सो 
साधायण सबाभा सॊस्कृततर्वद् सत्मभोहन जोिीराई सम्भान, सहकायीको अवधायणा य 
र्वकास नाभक ऩसु्तक रेखक रेखनाथ ढकार, सहकायीको ऐततहालसक नाटक “आयम्ब”का 
सम्फद्ध ऩऺराई सम्भान गरयनकुा साथ ैबफलबन्त्न बफषमभा मोगदान ऩ¥ुमाउने सॊस्थाहरुराई 
सम्भान गरयएको थथमो । 

  

क. तनधािरयत कामिक्रभको प्रबावकायी कामिन्वमनका राधग तनम्न अनसुायका फठैक फसी 
नीततगत बफषमहरुभा तनणिम लरइमो । 

 

 

ख) शमेय ऩ ॉजी तथा राबाॊस 

सॊघभा सदस्मता वरृ्द्ध सॉगै िमेय ऩूॉजीभा ऩतन वरृ्द्ध बएको छ । सदस्म सॊघ/सॊस्थाको 
िमेय रगानीभा िमेय राबाॊस कोष य सॊयक्षऺत ऩूॊजजकोषफाट ५ प्रततित राबाॊस र्वतयण  

 

 

 



ग) सॊघको सॊगठनात्भक ढाॉचा  

 सॊघभा आवद्ध सदस्म सॊघ/सॊस्थाहरुराई सॊघको तनददिष्ट उद्देश्म प्राजततका राथग सभावेिी 
प्रतततनथधत्व, नेततृ्व र्वकास य सकिम सहबाथगता गयाउॉ दै कामििभको प्रबावकायी 
कामािन्त्वमनका राथग सॊघरे आफ्नो सॊगठनात्भक ढाॉचा तमाय गयी सोदह ढाॉचाफभोजजभ 
र्वलबन्त्न कामििभहरु सॊचारन गयेको जानकायी गयाउन चाहन्त्छु ।  

 

घ) उऩसलभततको ऩनुिगठन एॊफ तनभािण 

सॊघको किमाकराऩराई प्रबावकायी रुऩभा सॊचारन गनि, बफषमगत बफषमहरुको प्रफिधन एवभ ्
र्वकासभा सहमोग गनि, एवभ ्सहकायी भाऩदण्ड सभेतराई ध्मानभा याखख उऩसलभततहरु 
ऩनुिगठन एवभ ्तनभािण गरयएको छ ।  

 

 

 

 

 



ङ) सॊघको ब्मवस्थाऩककम सॊयचना  

सॊघको दैतनक कामराईि व्मवजस्थत, भमािददत, जवापदेही फनाई सञ्चारन गनुि ऩने बएकारे 
देहाम फभोजजभको व्मवस्थाऩकीम सॊयचना तमाय गयी कामािन्त्वमन गरयदै आएको छ ।  

 

 

 

१  सहकायी लशऺा तथा तालरभ कामिक्रभ 

१.१ सहकायी सॊस्थाहरुको स्थाऩना सॊगै मसको गुणात्भक बफकासभा जोड ददन सककएन 
बने हाभीरे खोजेको आथथिक य साभाजजक र्वकास सम्बफ छैन । लिऺा य तालरभको 
अबावभा सहकायीरे गने व्मवसामभा अन्त्मौरता ऩदैा गछि । सहकायीको भरू भभिराई 
आत्भसात गनि सककएन, सहकायीरे गने व्मवसामभा मसको बफथध य प्रकृमाको ऻान बएन 
बने दघुटना हुने सम्बावना यहन्त्छ । अत् सहकायी सॊस्थाहरुभा तनयन्त्तय लिऺा य 
तालरभरे भहत्वऩणूि बलूभका तनवािह गदिछ । सॊस्थाका नेततृ्व वगि, सदस्म, कभिचायी एवभ ्
व्मवस्थाऩन ऩऺहरुभा मसको मथेष्ठ ऻान य सीऩ हुन ुजरुयी हुन्त्छ । सॊघरे मो बफषमराई 
अत्मन्त्त भहत्वका साथ उच्च प्राथलभकताभा याखेको छ । ऩरयणाभत् सॊघरे मस अफथधभा 
बफलबन्त्न लिऺा य तालरभका कामििभहरु तनम्न अनसुाय सॊचारन गयेको जानकायी 
गयाउॉ दछु। 



 

१.२ मस जजल्राको ग्राभीण बेगभा सॊचालरत सहकायी सॊस्थाहरुभा सहकायी लिऺा प्रदान 
गने, सभस्माहरुको फायेभा अध्ममन एवभ ् अन्त्तयकिमा गने उदे्दश्मरे जजल्राको तमटुाय, 

बटे्टडाॉडा, इकुडोर, आसाङ्ग, थगम्दी य भाल्टा गार्वसहरुभा सञ्चालरत र्वलबन्त्न प्रकृततका 
सहकायी सॊस्थाहरुराई रक्षऺत गयी २०६९ जेठ १ गत े तमटुायभा सहकायी जागयणका 
तनलभत्त सहकायी लिऺा लिर्वय तथा सहकायी अलबमानको जानकायी ददने उद्देश्मरे 
कामिव्रmभ  सञ्चारन गरयमो । कामिव्रmभभा र्वलबन्त्न प्रकृततका १८ वटा सहकायी 
सॊस्थाहरुको ऩदाथधकायी एवभ ्सदस्महरुको उल्रेख्म सहबाथगता यहेको थथमो ।   

२. स चना केन्रको व्मवस्थाऩन तथा फरेुटटन प्रकाशन कामिक्रभ 

२.१ सचूना तथा प्रकािन उऩसलभततको कामिराई अझ ै प्रबावकायी रुऩभा तनयन्त्तय 
सञ्चारन गनुिऩने आवश्मकता देखखएकारे सॊघका सञ्चारक अभतृनाथ ततभजल्सनाको 
सॊमोजकत्वभा गदठत सचूना तथा प्रकािन उऩ सलभततभा ऩनुगिठन गरयएको छ ।  

२.२ र्वद्मभान अवस्थाभा हजायौंको सॊख्माभा सहकायी सॊस्थाहरुको स्थाऩना बई 
सञ्चारनभा यहेको सन्त्दबि य राखौ जनता मसभा आवद्ध बइसकेको अवस्था छ ।  नमाॉ 
नमाॉ ऺेरभा सहकायीको प्रफेि बईयहेको अवस्थाभा सहकायीका सचूना तथा जानकायीहरु 
सहज ै तरयकाफाट प्रातत गनि सतनऩुने अवस्थाभा अझ ैकभजोयी छ । सहकायीकभॉहरुरे 
सके सम्भ सफ ै प्रकायका सचूनाहरु एकै ठाउॉ फाट प्रातत गने वातावयणको लसजिना गनि 
सॊघरे प्रायजम्बक चयणभा नभनूा बफतनमभ, सहकायी ऐन, तनमभावरी, सयकायी तनकामफाट 



फेरा फेराभा जायी गरयएको भाऩदण्ड, ऩरयऩर, नीतत तनदेिन रगामतका साम्रगीहरुको 
सॊकरन गयी उऩरब्ध गयाईयहेको छ ।  

२.३ सॊघरे आफ्ना गततबफथध, सहकायी अलबमानका गततबफथध रगामत सदस्म 
सॊघ/सॊस्थाफाट बए गयेका किमाकराऩ सभेतराई सभेटेय रभैालसक रुऩभा “सहमारा” नाभक 
फरेुदटन प्रकालित गयी सदस्म सॊघ/सॊस्थाहरुराई र्वतयण गरययहेको छ । मसफाट सदस्म 
सहकायी सॊघ/सॊस्थाहरुरे सॊघका गततर्वथध य अलबमानका सभाचायको जानकायी प्रातत गनि 
सहज बएको छ ।  

२.४  सहकायी सॊस्थाहरुको र्वकास य प्रफद्र्धनभा सचूना प्रणारीरे भहत्वऩणूि बलूभका 
खेल्न सतने बएकारे मसराई व्मवजस्थत तथा तनमलभत गनि िभि बतैतक ऩवूािधायहरु 
तमाय गरयने रक्ष्म फभोजजभ आफश्मक साभाग्रीहरुकोुे व्मवस्था गरयॉदै रथगएको छ । 

२.५ सॊघको कामििभ एवभ ्गततबफथधहरु सदस्म सहकायी सॊघ/सॊस्थाहरुभा ऩ¥ुमाई सॊघको 
कामििभ य गततबफथधभा सफ ैसहकायी सॊघ/सॊस्थाहरुको सकिम सहबाथगता य गततबफथधको 
जानकायी एवभ ् सहकायी अलबमानको सचूनाराई मथासम्बव सदस्महरुभा ऩमुाउने 
रक्ष्मअनसुाय सॊघरे SMS सेवाको िरुुवात गयेको छ । सॊघका गततर्वथध, कामिव्रmभ, सचूना 
तथा अन्त्म जानकायीहरु  SMS भापि त सदस्म सॊघ/सॊस्थाहरुराई सचूनाको रुऩभा प्रदान 
गरयॉदै आएको छ । सॊघरे सञ्चारन गने कामिव्रmभहरुको SMS भापि त सचूना ददने 
ब्मवस्था गरयएकोरे सकिम सहबाथगताको राथग सॊस्थाका अध्मऺ य प्रतततनथधहरुको 
भोवाईर नम्वय य ईभेर अद्मावथधक गनि अनयुोध गदिछौं । सॊघको गततर्वथधहरुको 
जानकायी  वेफ साईट www.dcul.org.np  भापि त लरन सककने छ । साथ ै सहकायी 
सॊघ/सॊस्थारे गयेका गततर्वथध एवभ ् जानकायीहरु सॊघको ईभेर 
dcullalitpur@hotmail.com  भा ऩठाउनहुुन अनयुोध छ ।  

 

 

 

http://www.dcul.org.np/
mailto:dcullalitpur@hotmail.com


३. ऩसु्तकारम सञ्चारन  

३.१ सहकायीभा आवद्ध भहानबुावहरु एॊव सहकायी प्रतत चासो याख्ने ऩाठकफगिहरुराई 
रक्षऺत गयी  सहकायी बफषमको अध्ममन अनसुन्त्धानका राथग सहकायी ऩसु्तकारम 
स्थाऩना गरयएको छ । सहकायी सॊघ/सॊस्था तथा सयोकायवाराहरुराई सहकायीको अध्ममन, 

खोज तथा अनसुन्त्धान गने वातावयण तमाय गनि सहकायी ऩसु्तकारम सञ्चारनभा 
ल्माईएको हो । मस ऩसु्तकारमभा नभनूा बफतनमभ, सहकायी ऐन, तनमभावरी, सयकायी 
तनकामफाट फेरा फेराभा जायी गरयएको भाऩदण्ड, ऩरयऩर, नीती तनदेिन य सहकायी र्वषमभा 
र्वलबन्त्न प्रकािन गहृहरुवाट प्रकालित ऩाठ्मऩसु्तक तथा र्वलबन्त्न सहकायी सॊस्थाका 
गततर्वथध झल्कने स्भारयका, प्रततवेदन ऩजुस्तका रगामतका साम्रगीहरुको सॊकरन य 
व्मवस्थाऩन गरयएको छ ।  

४. कामािरम व्मवस्थाऩन स धाय 

सॊघको कामािरम व्मवजस्थत वनाउनका राथग आवश्मक कामिकऺहरुको तनभािण गने रक्ष्म 
अनरुुऩ सॊघभा अध्मऺ, उऩाध्मऺ, रेखा सलभततको कामिकऺ, तालरभ कऺ रगामत 
कभिचायीको कामिकऺहरुको ब्मवस्थाऩनका राथग आवश्मक पतनिचय, कम्तमटुय, साउण्ड 
लसस्टभ रगाएतका साभाग्रीहरुको ब्मवस्थाऩन गरयमो ।   

५. बवन भभित स धाय  

सॊघको कामािरम बवनभा आवश्मक भभित सधुाय गनुिऩने बएकारे सॊघको कामिरम 
बवनभा यॊग योगन, िौचारमभा भभित,  र्वजुरी भभित रगामत भभित सम्बायका कामिहरु 
सम्ऩन्त्न गरयमो ।  

६. कृर्ष फजाय व्मवस्थाऩन 

सॊघको कामिरम ऩरयसयभा राग्ने िनीवाये हाटवजायराई थऩ ब्मवजस्थत गनुिऩने बएकारे 
३० वटा पराभे स्टर तनभािण गयी तयकायी तथा परपुर र्वकि कामिराई ब्मवजस्थत 
गरयमो । हाटवजायराई ब्मवजस्थत गनि य मस सॊघफाट अनभुतत लरएका कृषक तथा 



ब्माऩायीराई भार स्थान उऩरब्ध गयाइ प्रबावकायी रुऩभा फजाय ब्मवस्थाऩन गनि ऩरयचम 
ऩरको ब्मवस्था गरयएको छ ।  

७. सदस्मता बफस्ताय कामिक्रभ 

जजल्रालबर दताि बई सॊचारनभा यहेका सफ ैप्रकृततका सहकायी सॊघ/सॊस्थाराई सदस्मताका 
रागी बफलबन्त्न कामििभहरुभापि त आव्हान गरयमो । ऩरयणाभत् उत्साहजनक रुऩभा 
सदस्मता फरृ्द्ध एवभ ्र्वस्ताय बयैहेको छ । 

सदस्मता फरृ्द्धको तुरनात्भक र्वश्रेषण 

 

 

 

८. सहकायी सम्फन्ध सदुृढीकयण कामिक्रभ 

८.१ मस सॊघरे ऩतछल्रो सभमभा जजल्रालबर सॊचालरत केही सहकायीहरुभा र्वर्वध 
कायणरे सभस्माहरु देखा ऩयेका छन ् । मस्ता सभस्माहरुराई सभमभ ै सधुाय गरयन ु
आफश्मक छ अन्त्मथा अन्त्म सहकायीहरुभा सभेत मस्ता सभस्माका कायणफाट असय गने 
सम्बावना देखखएकोरे सॊघरे सभस्माहरुको ऩदहचान य न्त्मनूीकयणको उऩामहरुको अध्ममन 
गयी लसपारयस गनि सॊघका उऩाध्मऺ भाधफप्रसाद ततभजल्सनाको सॊमोजकत्वभा सॊचारकहरु 
याजेन्त्र ऩौड्मार य कदभरार भहजिन यहेको एक उऩसलभतत गठन गयेको छ ।   

८.२ सहकायी सॊस्थाहरुको गततबफधीभाथी फेराफेराभा बफलबन्त्न ककलसभको सकायात्भक य 
नकायात्भक दटतऩणीहरु साविजतनक बएका छन ् । कततऩम सभाचायहरुरे आभ 
जनभानसभा एवभ ् सहकायी सॊघ/सॊस्थाहरुको सञ्चारनभा सभेत असय ऩनि सतने 
देखखएकोरे ऩरऩबरका एवभ ्ऩरकायहरुसॉग सभन्त्वम गयी मथािथऩयक सभाचायको तनलभत्त 



ऩहर गनि सॊघका सञ्चारक अभतृनाथ ततभजल्सनाको सॊमोजकत्वभा रेखनाथ ढकार य 
डडल्रीयाभ आचामि यहेको ३ सदस्मीम उऩसलभततको गठन गरयएको छ ।  

९.सहकायी सॊघ/सॊस्था प्रफद्र्धन एवभ ्अनगुभन कामिक्रभ । 

 ९.१ सदस्म सहकायी सॊघ/सॊस्थाहरुको गततबफथध, कामििभ एवभ ् सॊस्थाको अफस्थाको 
फायेभा अद्मावथधक गयाई याख्न जरुयी हुन्त्छ । तसथि सॊघरे आफ्ना सदस्म सहकायी 
सॊघ/सॊस्थाहरुको र्वत्तीम जस्थतत, उत्ऩादन, कामिव्रmभ रगामतका आफश्मक त्माङ्कहरुको 
सॊकरन गने कामिको थारनी गयेको छ । सहकायी सॊघ/सॊस्थाहरुको सॊस्थागत र्वकास 
एवभ ् सिजततकयणका राथग आवश्मक सहमोग य सहजीकयण गने उदे्दश्मरे २९० वटा 
सहकायी सॊघ/सॊस्थाहरुको त्माङ्क सॊकरन बएको छ । मस कामिको राथग २ जना 
त्माङ्क सॊकरकराई कयायभा तनमजुतत गरयएको थथमो । त्माङ्कराई र्वश्रेषण य 
अद्मावथधक गनिका राथग छुटै्ट सफ्टवमय तनभािण गरयएको छ । त्माङ्क सॊकरनको 
कामिफाट प्रातत सझुाफ, सॊस्थाको वस्तजुस्थतत एवभ ्त्माङ्कीम र्वश्रेषणको आधायभा सो 
कामिको तनयन्त्तयता जरुयी छ । 

१०. अध्ममन अनसुन्धात एवभ ्ऺभता अलबफरृ्द्ध कामिक्रभ 

१०.१  जजल्रा सहकायी सॊघ लरलभटेड रलरतऩयुरे ऺभता अलबफरृ्द्ध, अन्त्म देिभा बएको 
सहकायीको र्वकास य अवस्था एवभ ् सम्वन्त्ध र्वस्ताय गने रक्ष्मअनरुुऩ तछभेकी भरुकु 
बायतका सहकायी सॊघ/सॊस्थाहरुको अध्ममन भ्रभण सम्ऩन्त्न गयेको छ । सॊघका उऩाध्मऺ 
भाधवप्रसाद ततभजल्सनाको नेततृ्वभा बएको अध्ममन भ्रभणभा मस सॊघका ६ जना 
ऩदाथधकायीहरु एवभ ् कभिचायीको सहबाथगता यहेको थथमो । बायतका र्वलबन्त्न सहकायी 
अध्ममन प्रततष्ठनहरुका साथ ै भहायाष्र य गोवाका र्वलबन्त्न प्रकृततका सहकायी 
सॊघ/सॊस्थाहरुभा अध्ममन अवरोकन गरयएको थथमो । अध्ममन ् भ्रभणका िभभा गोवा 
स्टेट को–अऩयेदटब मतुनमन, स्टेट को–अऩयेदटब फकै गोवा, डा.र्वठ्ठारायाव र्वखे ऩाटीर 
सहकायी प्रवॊध सॊस्थान ऩणेु, फकुैण्ठ भेहता याजष्रम सहकायी प्रफॊध सॊस्थान ऩणेु, भहायाष्र 
याज्म कृर्ष वजाय वोडि ऩणेु, जजल्रा औद्मोथगक सहकायी सॊघ लरलभटेड, भहायाष्र याज्म 
रेवय को–अऩयेदटब पेडयेसन, भहायाष्र याज्म सहकायी सॊघ, वायणा भदहरा सहकायी ऩत 



सॊस्था भमाि कोल्हाऩयु, ऩॊचगॊगा अवािन सहकायी फैंक कोल्हाऩयु, जजल्रा सहकायी वोडि 
कोल्हाऩयु, सहकायी दगु्ध उत्ऩादक प्रकृमा सॊघ लरलभटेड, वायणा वजाय उऩबोतता सहकायी 
लरलभटेड रगामतका सहकायी सॊघ/सॊस्थाहरुको अध्ममन अवरोकन भ्रभण गरयएको बमो ।  

१०.२ जाऩानभा आमोजजत तालरभभा सहबाधगता ।    

जाऩानको Institute for the Development of Agricultural Cooperation in Asia. 

(IDACA) भा 2
nd

 ICA-Japan Training course on “Quality and Safety Management 

of Farm Products FY 2012” तालरभ कामििभभा सॊघका अध्मऺ भाधफ दरुाररे 
सहबाथगता जनाउन ुबएको थथमो । 2

nd
 ICA-Japan Training course on “Quality and 

Safety Management of Farm Products FY 2012” रे आमोजना गयेको सो तालरभ 
कामििभ IDACA, JA- Zenchu (Central union of Agricultural Cooperatives  of 

Japan) / Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan   (MAFF) को 
सहकामिभा सॊचारन गरयएको थथमो । Sep 9

th
 2012 देखख Oct 3

rd
 2012  सम्भ सॊचालरत 

सो कामििभभा एलसमाका ८ वटा देिका १३ जना सहकायीकभॉहरुको सहबागीता यहेको सो 
कामििभभा जाऩनको बफलबन्त्न सहकायी सॊघहरु य प्रायजम्बक सॊस्थाहरुरे गयेका कामिहरु 
सभेत अवरोकन गयाईएको थथमो । 

१०.३ कभिचायीको तालरभ तथा अध्ममन /अवरोकन  

सॊघभा कामियत कभिचायीहरुको सीऩ तथा ऺभता अलबफरृ्द्धका राथग सॊघभा कामियत 
रेखाऩार यन्त्जीता रालभछानेराई नगद प्रवाह र्ववयण तालरभ कामिव्रmभभा सहबागी 
गयाइएको थथमो । त्मस ै गयी सॊघभा कामियत तालरभ प्रभखु तजेप्रसाद फजगाईराई 
बायतको भ्रभण टोलरभा सहबागी गयाइएको थथमो । 

११.व्मवसाम र्वकास मोजना कामिक्रभ । 

जजल्रा सहकायी सॊघ लरलभटेडको स्वालभत्वभा रलरतऩयु उभनऩा वडा नॊ ५ 
भहारक्ष्भीस्थानभा यहेको २ योऩनी ७ आना जग्गाभा अत्माधतुनक व्मावसातमक बवन 
तनभािण गने मोजनाअनरुुऩ नतसा तमाय ऩारयएको छ ।  



१२. सॊमतुत याष्रसॊघ अन्त्तयािजष्रम सहकायी वषि सन ् २०१२ को अवसयभा सम्ऩन्त्न 
कामिव्रmभहरु ।  

सॊमतुत याष्रसॊघरे तनम्न उदे्दश्म प्राजततका  राथग सन ् २०१२ राई æCo-operative 

Enterprises Build A Better WorldÆ बन्त्ने भरू नायाका साथ “सॊमतुत याष्रसॊघ 
अन्त्तयाजष्रम सहकायी वषि सन ्२०१२ को घोषणा गयेको सफ ैसहकायीकभॉहरुभा र्वददतै छ 
।  

 सॊमतुत याष्रसॊघरे सहस्राब्दी र्वकास रक्ष्म प्राजततका राथग सहकायी य मसरे 
साभाजजक य आथथिक र्वकासभा ऩ¥ुमाएको मोगदान फाये जनचतेना अलबफरृ्द्ध गने ।  

 सहकायी ऺेरको ऩहॉुचु ऩथुगनसकेको ऺेर, वगि य सभदुामभा सहकायीको  स्थाऩना य 
र्वकास तथा प्रवद्र्वन गने । 

 सहकायी ऺेरको र्वकास य प्रफद्र्धनको रागी अनकुुर नीती य तनमभको तनभािणको 
राथग सयकायहरुराई प्रोत्साहन गनेुे  

तनधािरयत रक्ष्म प्राजततका  राथग सॊमतुत याष्रसॊघ य अन्त्तयाजष्रम सहकायी भहासॊघ ICA 

फाट मस फषिराई बव्मरुऩभा सम्ऩन्त्न गनि आव्हान गये फभोजजभ सहकायी तथा गरयवी 
तनवायण भन्त्रीको अध्मऺताभा सॊमतुत याष्रसॊघ अन्त्तयािजष्रम वषि सन ् २०१२ याजष्रम 
सलभतत, सोदह भन्त्रारमका सथचफको अध्मऺताभा केजन्त्रम  कामिन्त्वमन सलभतत य जजल्रा 
र्वकास सलभततका सबाऩततको अध्मऺताभा जजल्रा कामिन्त्वमन सलभतत गठन गयेको थथमो 
। गदठत याजष्रम सलभततरे मस अवसयभा जजल्रा सहकायी सॊघ लरलभटेड रलरतऩयुरे 
तनभािण गयेको “आयम्ब” नाटकराई देिका बफलबन्त्न बागभा प्रदििनी गने रगामतका 
भहत्वऩणूि कामििभको घोषणा गयी बव्मरुऩभा भनाउन अह्वान गयको सफभैा जानकायी न ै
छ । “आयम्ब” नाटकराई याजरिम कामिव्रmभभा घोषणा गने कामिरे रलरतऩयुका 
सहकायीकभीराई गौयवाजन्वत फनाएको छ । मस फषिराई सपर य परदामी फनाउन 
जजल्रा सहकायी सॊघ लरलभटेड रलरतऩयुरे मस फषिको अवसयभा र्विषे कामििभहरु तमाय 
गयी तनम्न अनसुाय कामािन्त्वमन गयेको छ ।  



१२.१  सहकायी ऩसु्तकारम स्थाऩना । 

सहकायी ऩसु्तकारम स्थाऩना गयी सहकायीका बफषमभा अध्ममन अनिुन्त्धान गनि 
चाहने, ऩाठक एवभ ् सहकायी सॊघ/सॊस्था तथा सयोकायवाराहरुराई सहकायीको अध्ममन, 

खोज तथा अनसुन्त्धान गने वातावयण तमाय गनिका राथग २०६८ सार ऩौष १७ गत े(सन ्
२०१२ को ऩदहरो ददन र्वहान) याजष्रम सहकायी सॊघ लरलभटेड नेऩारका अध्मऺ श्री केिव 
फडारको प्रभखु आतत्मताभा सहकायी ऩसु्तकारम स्थाऩना गरयमो । सोदह ददन सॊमतुत 
याष्रसॊघ अन्र्तयाजष्रम सहकायी वषि सन ्२०१२ राई सपर ऩानि मस सॊघरे तमाय गयेको 
र्विषे कामििभहरुको साविजतनक  गरयमो ।  

  १२.२ वखानऩयु सहकायी ऋण सलभततका स्थाऩनाकारीन चाय सदस्महरुराई  सम्भान । 

नेऩारको ऩदहरो सहकायी  सॊस्था “श्री फखानऩयु सहकायी  ऋण सलभतत”का 
स्थाऩनाकारीन सदस्महरु स.ुभोहनलसॊह गरुुङ्ग, कृष्णभान गुरुङ्ग, हकि फहादयु गुरुङ्ग य 
इन्त्रलसॊह गुरुङ्गराई सॊघका अध्मऺ भाधफ दरुारको नेततृ्वभा सॊघका ऩदाथधकायीहरु 
सदहत रलरतऩयुका सहकायीकभॉहरुको सभहूरे उहाॉहरुरे नेऩारभा सहकायी अलबमानको 
िबुायम्बभा गनुिबएको मोगदानको उच्च कदय गदै २०६८ ऩौष २२ गत ेसम्भान गरयएको 
थथमो । हारको सायदानगय थचतवनभा यहेको फखान सहकायी सॊस्थाको कामािरमभा बएको 
सो सम्भान कामिव्रmभको प्रभखू आतत्मता याजष्रम सहकायी सॊघ लरलभटेड नेऩारका 
सॊचारक यबफन्त्र के.सीरे गनुिबएको थथमो । सो कामिव्रmभभा थचतवन जस्थत जजल्रा 
स्तरयम सहकायी सॊघहरु, सयोकायवारा तनकामहरु य सहकायीकभॉहरुको सहबाथगता यहेको 
थथमो ।  

१२.३ सभदुघाटन कामिव्रmभभा सहबाधगता  

सॊमतुत याष्रसॊघ अन्त्तयािजष्रम  सहकायी फषि सन ् २०१२ याजष्रम सलभततर े २०६८ 
भाघ १३ गते काठभाण्डौंको खुल्रा भॊन्त्चभा आमोजना गयेको अन्त्तयािजष्रम  सहकायी फषि 
सन ् २०१२ सभदु्घाटन सबाराई बव्मरुऩभा सम्ऩन्त्न गनि जजल्रा जस्थत सहकायी 
सॊघ/सॊस्थाहरुको सहबागीताको रागी व्माऩकरुऩभा प्रचाय प्रसाय गरयनकुा साथ ै सॊघका 



ऩदाथधकायीहरु बफलबन्त्न सलभतत तथा उऩसलभततभा यही बफिषे सहमोग गनुिबएको थथमो । 
सो कामििभभा मस जजल्राभा सॊचालरत सहकायी सॊघ/सॊस्थाहरुको तपि फाट उल्खनीम 
सहबाथगता यहेको थथमो । 

१२.४ नेऩारको ऩटहरो सहकायी सॊस्थाको अध्ममन  

नेऩारको सहकायी अलबमान २०१३ चरै २० गतेफाट िरुु बएको भातनन्त्छ । नेऩारभा 
सहकायीको उत्ऩतत कसयी य कुन ऩषृ्ठबभूीभा सरुु बमो बन्त्ने बफषमभा सहकायीकभॉ एवभ ्
सयोकायवारा ऩऺराई जजऻासा राग्न ु स्वबार्वकै हो । नेऩारको सहकायी अलबमानको 
ऐततहालसक ऩऺराई आभ सहकायीकभॉ भाझ ऩ¥ुमाउने  रक्ष्मरे नेऩारको ऩदहरो सहकायी 
सॊस्थाको स्थाऩनाभा मोगदान गने स्थाऩनाकारीन सदस्महरु सॊगको साऺात्काय एवभ ् 
ऩदहरो सहकायी सॊस्थाको अध्ममन अवरोकन गरयमो । सॊघका सॊचारक कदभरार 
भहजिन य अभतृनाथ ततभजल्सनारे स्थाऩनाकारीन सदस्महरुसॉग गयेको प्रत्मऺ कुयाकानी 
एवभ ् अन्त्तकिमाको आधायभा  सहकायी स्थाऩनाको सॊन्त्दबिभा थऩ त्महरुको उजागय 
बएको छ । अध्ममन बम्रणफाट प्रातत उऩरब्धीहरुराई आभ सहकायीकभॉ फीच जानकायी 
गयाउने उदे्धश्मरे सॊघरे बफिषेाङ्क प्रकालित गयी सदस्म सहकायी सॊघ/सॊस्थाहरुराई 
उऩरब्ध गयाएको थथमो ।  

१२.५  सहकायी डकुड्राभा ु ेतनभािण । 

नेऩारी सहकायी अलबमानको इततहास, र्वकासिभ एवभ ् सहकायीरे ऩरयकल्ऩना गयेको 
सभाजको बफषमफस्तुहरु सभेट्दै सहकायी बफबागको साझदेायीभा नाभक 
सहकायी डकुड्राभा तनभािण गरयमो । सहकायी जनचतेना अलबफरृ्द्धका राथग तनलभित सो 
डकुड्राभाको छामाॉकन हेटौडा, फस्तीऩयु, भनहयी रगामत उऩत्मकाको र्वलबन्त्न स्थानभा 
गरयएको थथमो । खोजभरूक र्वषमवस्तुराई सभेटी तमाय गरयएको मस डकुड्राभाको म्ख्भ ्
को र्वभोचन एवभ ्ऩदहरो प्रदििनी याजष्रम सहकायी सॊघ लरलभटेड नेऩारका अध्मऺ श्री 
केिव वडारको प्रभखु आतत्मताभा २०६९ साउन १७ गते गरयमो । रलरतऩयुको सहकायी 
अलबमानका अथधकाॊि सहकायीकभॉहरुको अलबनम यहेको सो डकुड्राभाको म्ख्भ ् बफलबन्त्न 



सहकायी सॊघ/सॊस्थाहरुवाट र्विी बईयहेको छ । सो डकुड्राभाफाट सहकायी जनचतेना 
अलबफरृ्द्ध हुने एवभ ्सहकायी सञ्चारन ऩद्धततभा सहमोग ऩगु्ने र्वश्वास लरइएको छ । 

१२.६  सहकायी फनको राधग फृऺ ायोऩण य सॊयऺण ।  

सहकायीको स्थाऩना, सॊचारन य र्वकासभा सभदुामको भहत्वऩणूि बलूभका यहेको हुन्त्छ । 
साभाजजक दातमत्व अन्र्तगत सहकायीरे सभदुामको साभाजजक र्वकास य वातावयणीम 
सॊयऺणभा मोगदान गनुिऩदिछ । ऩृ् वीको ताऩव्रmभ वढ्दा सम्ऩणूि जीर्वत प्राणीको 
अजस्तत्व सॊकटभा यहने हुॉदा केही हदसम्भ बए ऩतन सभस्मा न्त्मनूीकयण सहकायीभापि त 
गयी साभाजजक उत्तयदातमत्व ऩयूा गनि धालभिक य वातावयण अनकुुरका र्वरुवाहरु योऩण 
गयी सॊयऺण गने उदे्दश्मरे फृऺ ायोऩण कामिव्रmभ आमोजना गरयएको हो । 

सॊघको आमोजना य रबु ु राभाटाय ऺेरका १८ वटा सहकायी सॊस्थाको सहबाथगताभा 
राभाटायको  दढकासऩाखा साभदुातमक वन ऺेरभा सहकायी फनका राथग २०६९ साउन २६ 
गत ेयाजष्रम सहकायी सॊघ लरलभटेड नेऩारका अध्मऺ केिव वडारको प्रभखु आतत्मताभा 
फृऺ ायोऩण गरयएको थथमो । कऩयु, तनभ, ऩारयजात, रुराऺ, अम्फा, फरे, अभरा, हयो, फयो, ओखय, 

गुयाॉस, दटम्वयु, थचउयी, डारेघाॉस रगामत धालभिक एवभ ्औषधीम गुणका जडडफटुी जन्त्म 
बफरुवाहरु रगाई योर्ऩएका र्वरुवाहरुको तायवायद्धाया सॊयऺण सभेत गरयमो । सो 
कामिव्रmभभा स्थानीम सहकायी सॊस्थाहरुको भहत्वऩणूि सहबाथगता य बलूभका यहेको थथमो 
। 

१२.७ साभाजजक र्वकासभा सहकायी र्वषमक वक्ततृ्वकरा प्रततमोधगता । 

सहकायीरे आभ फगि य ऺेरको आथथिक तथा साभाजजक रुऩान्त्तयणभा खेल्न सतने 
बलूभकाको बफषमराई अझ सितत गयाउन ुऩने बएको छ । देिको र्वकासभा मवुा एवभ ्
र्वद्माथॉहरुको बलूभका भहत्वऩणूि यहेको हुन्त्छ । बफद्मारम स्तयभा न ैसहकायी लिऺाराई 
औऩचारयक ऩढाईको रुऩभा सभावेि गनि जरुयी छ । फदेैलिक योजगायभा जाने मवुाहरुको 
सॊख्मा ददनान ु ददन फदढयहेको छ । मस्तो ऩरयजस्थततभा सफ ै ऺेरभा सहकायी य मसरे 
सजृना गने स्वयोजगायको बफषमभा जानकायी ददने एवभ ् बफद्माथॉ भाझ सहकायी 



बफषमप्रतत चासो गयाई थऩ अध्ममनको रागी प्रोत्साहन गनेु ेउदे्दश्मरे २०६९ भॊलसय २९ 
गत े“साभाजजक र्वकासभा सहकायी”  बफषमक रलरतऩयु जजल्राका साभदुातमक उच्च भार्व 
स्तयभा अध्ममनयत छार/छाराहरुफीच वतततृ्वकरा प्रततमोथगता आमोजना गयेको थथमो । 
जजल्राभा सॊचालरत साभदुातमक उच्च भाध्मलभक  बफद्मारमभध्मे ८ वटा साभदुातमक 
उभार्वका १६ जनाको सहबाथगता यहेको सो कामिव्रmभको प्रभखु अततथथ उच्च भाध्मलभक 
लिऺा ऩरयषद् काठभाण्डौ कामिरमका प्रभखु जॊगफहादय अमािर यहन ुबएकोु ेथथमो ।  

१२.८  सहकायी नाटक आयम्ब को डी.बी.डी तनभािण तथा र्वभोचन । 

सहकायी स्थाऩनाको र्वषमवस्तुराई नाटकको रुऩभा उतायी आभ सहकायीकभॉभाझ 
सहकायीको ऐततहालसक नाटक आयम्ब तनभािण गयी गत सार भञ्चन गरयएको महाहरुराई 
र्वददत ै छ । सोदह नाटक सॊमतुत याष्रसॊघ अन्त्तयािजष्रम सहकायी वषि सन ् २०१२ को 
याजष्रम कामिव्रmभभा सभेत सभावेस बएफाट मसको भहत्व य चचाि फढेको छ । सोही 
नाटकराई म्ख्भ ् भापि त सहकायीकभॉ फीच ऩ¥ुमाउने रक्ष्म फभोजजभ सहकायी वषिको 
अवसयभा  तनलभित  म्ख्भ ् याजष्रम सहकायी सॊघ लरलभटेडका सञ्चारक डडल्रीयाभ 
ततवायीको प्रभखु आतत्मताभा २०६९ ऩसु ५ गत ेर्वभोचन एवभ ्प्रदििन गरयमो । 

 

१२.९  अन्तयसहकायी हाजजय जवाप प्रततमोधगता  

सहकायी सॊचारनभा प्रत्मऺ रुऩभा सॊरग्न सहकायी कभॉहरुभा सहकायी सम्फजन्त्ध थम 
अध्ममन, खोज बई सहकायीको आदिि भलु्म भान्त्मता अनसुाय सहकायी सञ्चारनभा टेवा 
ऩगुोस ् बन्त्ने रक्ष्मका राथग सहकायी र्वषमभा सॊघको सदस्म सहकायी सॊस्थाका 
ऩदाथधकायीहरु एवभ ्सदस्महरुबफच २०६९ ऩसु १४ गत ेहाजजयजवाप प्रततमोथगता सम्ऩन्त्न 
गरयमो । रलरतऩयु जजल्राभा सॊचालरत १३ वटा सहकायी सॊस्थाहरुको सहबाथगता थथमो । 
कामिव्रmभको आमोजनारे सहबागीहरुभा  सहकायी सम्फजन्त्ध  थऩ अध्ममन खोज तथा 
अनसुन्त्धान गनि प्रोत्साहन गयेको ऩाईमो । मस्ता प्रमासको तनयन्त्तयतारे सहकायी 
सञ्चारनभा तनखाय ल्माउने छ ।  



१२.१०  नवुाकोटभा सहकायी नाटक आयम्ब प्रदिशनी । 

सॊमतुत याष्रसॊघ अन्त्तयािजष्रम सहकायी वषि २०१२ को सभाऩन, जजल्रा सहकायी सॊघ 
लरलभटेड नवुाकोटको २० औॊ वार्षिक साधायण सबा एवभ ् नवुाकोट जजल्रा सहकायी 
सम्भेरनको अवसयभा जजल्रा सहकायी सॊघ लरलभटेड नवुाकोटरे आमोजना गयेको 
कामिव्रmभभा सहकायीको ऐततहालसक नाटक आयम्बको म्ख्भ ्मस सॊघफाट गएको टोरीरे 
नवुाकोटका तीन सम बन्त्दा फदढ सहकायीकभॉहरुको सहबाथगताभा २०६९ ऩषु ११ गत े
प्रदििन गयेको थथमो । 

१२.११  रलरतऩयु जजल्रास्तयीम अन्तयसहकायी दौड प्रततमोधगता ।  

मस वषिको अवसयभा जजल्रा सहकायी सॊघ लर.रलरतऩयुको आमोजनाभा रलरतऩयु 
जजल्रास्तरयम अन्त्तय सहकायी दौड प्रततमोथगता २०६९ ऩसु १६ गते सम्भन्त्न गरयमो । 
प्रततमोथगताभा जजल्राभा सञ्चालरत २५ वटा सहकायी सॊस्थाका ७६ जना धावकरे बाग 
लरएका थथए । रगनखेरचोकफाट िरुु गरयएको प्रततमोथगता सातदोवाटो, भहारक्ष्भीस्थान 
चोक, र्वद्मतु प्राथधकयण हॉुुदै रगनखेरको नभनुा भजच्छन्त्र तमाम्ऩसको प्राङ्गणभा आई 
सम्ऩन्त्न बएको थथमो । ३ ककरोलभटय दयुी यहेको दौड प्रततमोथगताभा ऩरुुष य भदहरातपि  
गयी दईु सभहूभा गरयएको थथमो ।  

 

१२.१२ वषिको अवसयभा ऩत्रकायराई सम्भान  

 सॊमतुत याष्टसॊघ अन्र्तयाजष्रम  सहकायी फषि कामििभ घोषणासॉगै मस फषिबयी सहकायीको 
बफषमभा करभ चराउने, सहकायीको सभाचाय सॊकरन एवभ ् सम्पे्रषणभा उच्च 
प्राथलभकताको साथ कामि गने ऩरकायराई सम्भान गने कामििभ अनसुाय रलरतऩयुफाट 
प्रकािन हुने ददगो दृजष्ट साततादहकका प्रधान सॊम्ऩादक श्री ददऩक प्रसाद तघलभयेराई नगद 
रु.५००१।–(ऩाॉच हजाय एक) सदहत कदयऩरफाट सॊमतुत याष्रसॊघ अन्त्तयािजष्रम सहकायी फषि 
सभाऩनको कामििभभा सम्भान गरयमो । 

१२.१३ वषिको अवसयभा  प्रकाशन गहृराई सम्भान 



सॊघरे मस फषिको अफसयभा मस फषिलबर सहकायीको बफषमभा जनजागयणभा सकायात्भक 
प्रबाव ऩाने एवभ ् सहकायीको रेख यचना एवभ ् सभाचायराई उच्च प्राथलभकताका साथ 
प्रकािन गने प्रकासन गहृराई कदय गने कामििभ अन्र्तगत मस फषिको अफथधभा 
सहकायीको बफषमराई प्राथलभकताका साथ प्रकािन गयेकोरे आथथिक अलबमान दैतनकराई 
अन्त्तयािजष्रम  सहकायी फषि सभाऩनको अवसयभा कदय गरयमो । 

१२.१४ सगयभाथा आयोही सहकायीकभीराई सहमोग  

नेऩारी सहकायी अलबमानरे मस फषिको अवसयभा अको एउटा ऐततहालसक एवभ ् बफश्व 
सहकायी अलबमानभा एउटा इॉटा थतन े काभ गयेको छ । बफश्वको सवोच्च लिखय 
सगयभाथाभा सॊमतुत याष्रसॊघ अन्त्तयािजष्रम  सहकायी फषि सन ् २०१२ को रोगो अॊककत 
झण्डा ऩुम्ाईएको छ । मो गौयफभम इततहास कोने काभ केजन्त्रम सचूना तथा सञ्चाय 
सहकायी सॊघका भहासथचव लिफकुभाय डाॉगीफाट बएको हो । मसरे नेऩारी सहकायीकभॉभा 
गौयफ फढाउनकुो साथ ै बफश्व सहकायी अलबमानभा नेऩारी सहकायी अलबमानको उचाई 
सभेत फरृ्द्ध गयेको छ । मो अलबमानराई बफश्व सहकायी अलबमानरे उच्च भलु्माॉकन गयेको 
छ । मस अलबमानराई सहमोग ऩ¥ुमाउन सॊघरे बफलबन्त्न कामििभ, छरपर एवभ ्
अन्त्तयकिमाहरुभा सकिम बई सहकायीकभॉ य सयोकायवारा तनकामहरुको ऩरयचारन गनि 
भद्दत ऩ¥ुमाउनकुा साथ ैसॊघका ऩदाथधकायीहरुफाट सो अलबमानको बफलबन्त्न सलभततभा यही 
नीततगत बफषमभा सभेत भद्दत गरयएको थथमो । अलबमान सपरताको िबुकाभना सदहत 
सॊघरे सो अलबमानभा रु.५५५५५।५५(ऩचऩन्त्न हजाय ऩाॉच सम ऩचऩन्त्न रुऩैंमाॉ ऩचऩन्त्न 
ऩसैा)  आथथिक सहमोग गयेको थथमो । आयोहण सपरता बएऩश्चात रलरतऩयुका 
सहकायीकभॉफाट सवि प्रथभ उहाॉराई कामििभ भापि त फधाई एवभ ्स्वागत गरयएको थथमो 
। 

१२.१५ सहकायी भहोत्सवहरुभा सहमोग/सभन्वम  

जजल्राभा सञ्चालरत र्वलबन्त्न १३ वटा सहकायी सॊस्थाहरुको आमोजना एवभ ्जजल्रा फचत 
तथा ऋण सहकायी सॊघ रलरतऩयुको सॊमोजनभा २०६९ ऩौष ६–८ गत ेसम्भ रलरतऩयुभा 
सॊचालरत सहकायी भहोत्सवराई सपर फनाउन सॊघरे बफलबन्त्न तनकामहरुको ऩरयचारनभा 



सहमोग गनुिका साथ ै भहोत्सफराई सपर फनाउन रु.५५५५५। (ऩचऩन्त्न हजाय ऩाॉच सम 
ऩचऩन्त्न रुऩैंमा)आथथिक सहमोग गयेको थथमो । रलरतऩयुको करात्भक य ऩयम्ऩयागत 
साॉस्कृततक सम्ऩदाको जगेनाि गने, सॊस्थाका सदस्महरुद्धाया उत्ऩाददत वस्तुहरुको प्रदििनी 
तथा फजायीकयण गने, आभ जनभानसभा सहकायीु े सम्फजन्त्ध जानकायी प्रदान गने 
रक्ष्मका साथ सञ्चालरत मस भहोत्सवको सभदु्घाटन सम्भाननीम प्रधानभन्त्री डा.फाफयुाभ 
बट्टयाईको प्रभखु आतत्मताभा बएको थथमो । भहोत्सवराई सपर फनाउन आफश्मक 
सल्राह य सझुाफको रागी गदठत सल्राहकायवगिभा सॊघका अध्मऺ भाधफ दरुार यहन ु
बएको थथमो ।  

अन्त्तयािजष्रम सहकायी वषिराई सपर वनाउन  ईकुडोर गार्वसभा सञ्चालरत ६ वटा 
सहकायी सॊस्थाहरुको आमोजनाभा २०६९ ऩसु १२ गत े सम्ऩन्त्न ईकुडोर सहकायी 
भहोत्सवराई सपर वनाउन रु ५०००।–आथथिक सहमोग गरयमो । त्मस ैगयी गोदटखेरभा 
सञ्चालरत ८ वटा सहकायी सॊस्थाहरुको आमोजनाभा सम्ऩन्त्न गरयएको गोदटखेर सहकायी 
भहोत्सवराई सपर वनाउन र्वलबन्त्न सयोकायवारा तनकामहरुसॊग सभन्त्वम गरयमो ।  

१२.१६ नेऩारी सहकायी अलबमानका शबुायम्बकतािभा अलबनन्दन  

जजल्रा सहकायी  सॊघ लरलभटेड रलरतऩयुको तनधािरयत कामिव्रmभ अनसुाय नेऩारको 
सहकायी इततहासभा ऩदहरो सहकायी सॊस्थाको रुऩभा स्थार्ऩत श्री वखानऩयु सहकायी ऋण 
सलभततका स्थाऩनाकारीन चाय जना सदस्मराई अन्त्तयािजष्रम सहकायी वषिको अवसयभा 
अलबनन्त्दन गने कामिव्रmभ अन्र्तगत मही २०६९ ऩषु १६ गत े रलरतऩयु 
उऩभहानगयऩालरका अगाडडफाट सहकायी सॊघ/सॊस्थाका सहकायीकभॉहरुको उल्रेख्म 
सहबाथगताभा वाजागाजा, झाॉकी, ¥मारीसदहत कृष्णभान गुरुङ्ग य इन्त्रलसह गुरुङ्गराई 
अलबनन्त्दन मारासदहत रलरतऩयुको रगनखेरजस्थत नभनुा भजच्छन्त्र तमाम्ऩसको 
प्रङ्गणभा आई बब्म कामिव्रmभका साथ सॊघफाट अलबनन्त्दन गरयमोुे । प्रभखू अततथथ 
रगामत उऩजस्थत अततथथहरुरे उहाॉहरुराई सम्भान गनुिबएको थथमो । जजल्रा जस्थत 
र्वषमगत सहकायी सॊघहरु, प्रायजम्बक सहकायी सॊस्थाहरुका साथ ै सहकायीकभॉहरुफाट 
उहाॉहरुको मोगदानको कदय गदै अलबनन्त्दन गयेका थथए । चाय जनाराई अलबनन्त्दन गने 



तनधािरयत कामिव्रmभ बए ऩतन फदृ्ध अवस्थाभा यहेका स.ुभोहनलसॊह गुरुङ्ग य हकि फहादयु 
गुरुङ्ग बने स्वास््म जस्थततका कायणरे कामििभभा सहबागी हुन सतन ुबएन । तथार्ऩ 
कामििभभा उहाॉहरुको सन्त्देि ऩढेय सनुाईएको थथमो ।  

१२.१७  सॊमकु्त यारटसॊघ अन्तयाजरिम  सहकायी फषि २०१२ सभाऩन कामिक्रभ । 

सॊमतुत याष्रसॊघरे सन ्२०१२ राई सॊमतुत याष्टसॊघ अन्त्तयाजष्रम  सहकायी फषि घोषणा 
गये फभोजजभ जजल्रा कामािन्त्वमन सलभतत रलरतऩयुको आमोजनाभा २०६९ ऩसु १६ गत े
अथाित ३१ डडसेम्वय २०१२ का ददन रलरतऩयुको रगनखेरजस्थत नभनुा भजच्छन्त्र 
तमाम्ऩसको प्रङ्गणभा सहकायी वषि सभाऩनको घोषणा गरयमो । सॊमतुत याष्रसॊघ 
अन्त्तयािजष्रम  सहकायी २०१२ जजल्रा कामिन्त्वमन सलभतत रलरतऩयुका अध्मऺ एवभ ्
जजल्रा र्वकास सलभततका सबाऩतत याजकुभाय शे्रष्ठको सबाऩततत्वभा य याजष्रम सहकायी 
सॊघ लरलभटेड नेऩारका अध्मऺ केिव वडारको  प्रभखू आतत्मता यहेको थथमो । 
कामिव्रmभभा सॊघरे सञ्चारन गयेका र्वलबन्त्न प्रय्ततमोथगताका र्वजमी सहकायीकभॉहरुराई 
ऩयुस्काय प्रदान गरयएको थथमो ।    

१३. सॊघको र्वतनमभ सॊसोधन कामिक्रभ । 

सॊघराई सभमसाऩेऺ रुऩभा सञ्चारन गनिका राथग २० औॊ वार्षिक साधायण सबावाट 
ऩरयभाजिनसदहत स्वीकृत सॊसोुेधत र्वतनमभराई कामिन्त्मनभा ल्माईएको छ ।  

१४. सॊघको कभिचायी र्वतनमभ सॊशोधन । 

सॊघको २० औॊ वार्षिक साधायण सबाफाट सॊसोथधत कभिचायी प्रसािन र्वतनमभावरी २०६८ 
राई कामिन्त्वनभा ल्माईएको छ ।  

१५.आधथिक तनमभावरी कामािन्वमन  

सॊघको कायोवायराई ऩायदिीय,् जवापदेही य सभमसाऩेऺ गयाउनको राथग २० औॊ वार्षिक 
साधायण सबावाट आथथिक प्रिासन र्वतनमभावरी २०६८ ऩारयत गयी कामािन्त्वनभा 
ल्माईएको छ । 



१६. कामिक्रभहरुको र्वकेन्रीकयण  

सॊघरे आफ्नो उदे्धश्म प्राजततको रागी गदठत उऩसलभततहरुराई किमािीर गयाई 
कामििभहरुको प्रबावकायी कामािन्त्वमन गदै आएको छ । सॊघको बलूभका य गततबफथधराई 
सितत, परदामी य प्रचायप्रसाय गयाउन जजल्राको ४१ वटै गा.र्व.स.य नगयऩालरकाका 
प्रत्मेक वडाहरुभा सहजकताि चमन गनि सॊघका सॊचारक अभतृनाथ ततभजल्सनाको 
सॊमोजकत्वभा सॊचारकहरु धना खततवडा य कदभरार भहजिन यहेकोुे उऩसलभततर े
लसपारयस गयेको सहकायी सहजकताि ऩरयचारन तनदेलिका २०६९ राई ऩारयत गयी 
तनदेलिका अनसुाय  ऩदाथधकायीहरुफीच ऺेरगत रुऩभा सहजकताि चमनको तनलभत्त 
जजम्भेवायी सभेत फाॉडपाॉड गरयएको छ ।  

अन्म र्वर्वध कामिव्रmभहरुको कामिन्वमन  

सहकायी सॊघ सॊस्थाहरुको र्वकास य प्रफिद्र्धनको रागी सॊघरे तनम्न अनसुायको 
कामिव्रmभहरु कामिन्त्वमन गयेको छ । 

१) सहकायी भाऩदण्ड २०६८ सम्वन्धभा । 

सहकायी भाऩदण्ड २०६८ को कामिन्त्वमनको सवारभा सहकायीकभॉहरुसॉगको छरपरफाट 
प्रातत सझुाफराई सहकायी बफबाग, याजष्रम सहकायी र्वकास फोडि, याजष्रम सहकायी सॊघ य 
डडलबजन सहकायी कामािरमभा फझुाईएको महाॉहरुभा बफददत ैछ । सो सझुाफराई भाऩदण्ड 
जायी गने तनकाम सहकायी बफबागरे सकायात्भक रुऩभा लरएको छ । सॊघरे 
सहकायीकभॉहरुको सहबाथगताभा य अगवुाइभा गयेको कामिको प्रिॊसा गदै भाऩदण्ड 
ऩरयभाजिनको व्रmभभा सॊघवाट प्रातत सझुाफराई सभेटने जानकायी र्वबागफाट प्रातत 
गयाएको  छ ।  

२) कय सम्वन्धभभा । 

हार सहकायीभा रगाउॉ दै आईयहेको कय अष्ऩष्ट, अवऻैातनक एवभ ्अव्मवहारयक बएकोरे 
सहकायी सॊघ/सॊस्थाभा सभेत कयको सम्फन्त्धभा अन्त्मौरता सजृिना हुन गएको छ । कय 



ब्मवस्था सम्वन्त्धभा फायम्फाय अन्त्मौरता ऩदैा बएको, सहकायीभा रगाइँदै आएको कयको 
दय अब्मवहारयक यहेकोरे कय ब्मवस्थाको र्वषमभा आवश्मक सझुाव ऩेि गनिकाराथग 
सॊघका सॊचारक कदभरार भहजिनको सॊमोजकत्वभा, सॊचारकहरु करुणायत्न फज्राचामि, 
अभतृनाथ ततभजल्सना, तनभिरा हाडा य याजेन्त्र ऩौड्मार सदस्म यहेकोु े ५ सदस्मीम  
सहकायीभरैी कय दवाफ उऩसलभतत गठन गयी कय ब्मवस्था सम्वन्त्धभा अध्ममनऩश्चात 
गरयएको लसपारयसराई   जजल्राजस्थत र्वषमगत सहकायी सॊघहरु एवभ ् सहकायी 
सॊस्थाहरुसॊगको ब्माऩक छरपर तथा अन्र्तकृमाफाट प्रातत याम सझुवहरु सभेटेय 
सहकायीभरैी कय ब्मवस्थाको भाग गदै जजल्राजस्थत र्वषमगत सहकायी सॊघहरु सदहतको 
टोरीरे याजश्व ऩयाभिि सलभततभा आफ्ना सझुाव एवभ ्भागहरु ऩेि गयेको छ ।  

३) स्वागत एवभ ्र्वदाई  

जजल्रा सहकायी सॊघ लरलभटेड रलरतऩयुरे बफलबन्त्न सयोकायवारा तनकामको सहकामि य 
सभन्त्वमराई बफिषे प्राथलभकता ददएको छ । मस ैसन्त्दबिभा डडलबजन सहकायी कामािरमका 
प्रभखु फदर ततवायी सरुवा हुनबुएको य डडलबजन सहकायी कामिरमको प्रभखुभा िलिकुभाय 
रम्सार ऩदस्थाऩन बई आउन ुबएकोरे सॊघरे २०६८ चरै १२ गतकेा ददन स्वागत एवभ ्
र्वदाई कामििभको आमोजना गरयएको थथमो । 

४) सहकायी ऺेत्रको सदुृढीकयण सम्वन्धभा । 

सहकायी ऺेरभा ऩतछल्रो सभमभा र्वबफध कायणफाट केही सभस्माहरु देखा ऩनि थारेका 
छन ् ।  सहकायी सॊचारन ऩद्दततभा देखखएका केही रटुीहरुरे मस्ता सभस्माहरु देखखएका 
हुन ्। सभस्मा न्त्मनूीकयण गदै जाने रक्ष्म अनसुाय याजष्रम  सहकायी सॊघका अध्मऺको 
सॊमोजकत्वभा सहकायी बफबागका यजजष्रायसभेत यहेको सहकायी सदुृढीकयण याजष्रम  
सलभतत फनेको छ । मस ैअनरुुऩ मस जजल्राभा सॊघका अध्मऺ भाधफ दरुारको अध्मऺता 
डडलबजन प्रभखु सभेत यहेको  ५ सदस्मीम जजल्रा सहकायी सदुृुृढीकयण सलभतत फनेको 
छ । सहकायी सॊस्थाहरुभा देखखएको सभस्माहरुको र्वषमभा तत्कार छरपर गयी 
सभस्माको न्त्मनुीकयणभा सहमोग गनि फनेको मस सलभततरे जजल्राको सहकायी 
अलबमानको सदुृढीकयणभा सहमोग ऩ¥ुमाउने छ ।  



५) जजल्रा कामािन्वमन सलभततभा भनोतनत  

सॊमतुत याष्रसॊघ अन्त्तयािजष्रम सहकायी वषि २०१२ राई सपर रुऩभा सम्ऩन्त्न गनिका राथग 
सॊमतुत याष्रसॊघ अन्त्तयािजष्रम  सहकायी २०१२ जजल्रा कामािन्त्वमन सलभतत रलरतऩयुका 
अध्मऺ एवभ ् जजल्रा र्वकास सलभततका सबाऩततको अध्मऺताभा गदठत जजल्रा 
कामािन्त्वमन सलभतत रलरतऩयुभा मस सॊघका उऩाध्मऺ भाधफ ततभजल्सना य सञ्चारक 
सदस्म करुणायत्न वज्राचामि भनोतनत हुनबुएको थथमो ।  

६) सहकायी र्वषमका साभग्रीहरु र्वक्री र्वतयण  

सॊघरे जनस्तय सम्भ सहकायीको जागयण कामििभराई प्रबावकायी ऩानि एवभ ्सहकायीको 
बफषमभा जानकायी याख्न चाहने भाहनबुावहरुराई सहजढॊगफाट जानकायी प्रातत गनि 
सहमोग गने हेतुरे सॊघको कामािरम एवभ ्सॊघरे आमोजना गने बफलबन्त्न कामििभहरुभा 
सॊघफाट प्रकालित ऩसु्तक, नाटक य डकुड्रभाको म्ख्भ ्एवभ ् बफलबन्त्न रेखकद्धाया लरखखत 
सहकायीको र्वषमका ऩाठ्म ऩसु्तकहरु बफिी बफतयण गदै आएको छ । याजष्रम एवभ ्
केजन्त्रम स्तयका सहकायी तनकामहरुको आमोजनाभा हुने कामििभहरुका साथ ै सहकायीका 
र्वलबन्त्न कामिव्रmभहरुभा सभेत बफिी बफतयण गदै आएको छ ।  

५५औ याजरिम सहकायी टदवस  

नेऩारका सहकायी अलबमानको िरुुवात बएको ददनराई याजष्रम सहकायी ददवसको 
रुऩभा भनाइॉदै आईएको छ । जजल्रालबर सञ्चालरत सफ ैप्रकृततका सहकायी सॊघ सॊस्थाहरु 
य डडलबजन सहकायी कामािरम सभेतरे सॊमतुत रुऩभा भनाइने मस ददवसराई  बव्मरुऩभा 
सम्ऩन्त्न गनि ५५आॉुै याजष्रम सहकायी ददवि भरू सभायोह सलभतत रलरतऩयु गठन 
गरयएको थथमो । जजल्रा सहकायी सॊघ लरलभटेड रलरतऩयुका अध्मऺ भाधफ दरुारको 
सॊमोजकत्वभा गदठत सो सलभततको सथचवारम सदस्महरुभा जजल्राजस्थत बफषमगत 
सहकायी सॊघका अध्मऺहरु एवभ ् डडलबजन सहकायी कामािरम रलरतऩयुका प्रभखु सदस्म 
सथचव यहनबुएको थथमो । सलभततको आमोजनाभा जजल्रा सहकायी सॊघ रलरतऩयुको 
कामािरम ऩरयसयभा फहृत यततदान कामििभ सदहत ददवस भनाइमो । जजल्रा सहकायी 



सॊघरे नेऩारको ऩदहरो सहकायी सॊस्था श्री वखानऩयु सहकायी ऋण सलभततका 
स्थाऩनाकारीन सदस्महरुभध्मे भोहनलसॊ गुरुङ्ग, कृष्णभान गरुुङ्ग, ईन्त्रलसॊ गुरुङ्ग य 
हकि फहादयु गुरुङ्गहरुसॊगको छरपर तथा खोजभरूक अध्ममन गयी वखान सहकायीको 
स्थाऩना, स्थाऩनाकारीन सदस्मको र्ववयण, बलूभका, वखान लसॊ गुरुङको मोगदान तथा 
मसको सथचर इततहास झल्कने सहकायी र्विषेाङ्क फरेुदटन सहमारा प्रकालित गयेको 
थथमो । यततदान कामििभको व्मवस्थाऩन जजल्रा सहकायी सॊघ एवभ ् बफषमगत जजल्रा 
सहकायी सॊघहरुका भदहरा ऩदाथधकायीहरुफाट गरयएको थथमो । सो यततदान कामिव्रmभभा 
१०१ जना सहकायीकभॉहरुरे यततदान गयेका तमए । यततसञ्चाय केन्त्रका प्रभखु डा.भतनता 
याजकखणिकायको प्रभखु आतत्मता थथमो । 

८. शसुासनका राधग अन्र्तकृमा कामिव्रmभ  

जजल्रा सहकायी सॊघ लरलभटेड रलरतऩयु य डडलबजन सहकायी कामािरम रलरतऩयुको 
सॊमतुत आमोजनाभा २०६८ भाघ २५ गते िसुासनको राथग सहकायीकभॉफीच १ ददने 
अन्र्तकृमा कामिव्रmभ सम्ऩन्त्न गरयमो । मस सॊघका अध्मऺ भाधफ दरुारको अध्मऺताभा 
सम्ऩन्त्न सो कामिव्रmभ डडलबजन सहकायी कामािरम रलरतऩयुका तत्कारीन सहकायी 
अथधकृत फदर ततवायीरे सञ्चारन गनुिबएको थथमो । मस जजल्रा जस्थत ६ वटा र्वषमगत 
सहकायी सघ य जजल्रा सहकायी सॊघका ऩदाथधकायीहरुको सहबाथगताभा यहेको मस 
कामिव्रmभभा सहकायी डडलबजन कामिरम रलरतऩयुका ततवायीरे रलरतऩयु जजल्राको सभग्र 
सहकायी गततर्वथध तथा सहकायी य िसुासनको र्वषमका अन्र्तकृमात्भक छरपरका राथग 
सहजीकयण गनुिबएको थथमो ।   

९. सभीऺा फठैक  

जजल्रा लबर सॊचालरत सहकायी सॊघ सॊस्थाहरुको र्वकास य प्रफद्र्धनभा किमािीर  जजल्रा 
सहकायी सॊघ य बफषमगत जजल्रा सहकायी सॊघहरुरे सदस्म सॊस्थाहरुको र्वकास य 
प्रफद्र्धनका रागी गरयएका कामिहरुको  सलभऺा फठैक  २०६८ सार पाल्गुण १९ य २०६९ 
फिैाख १७ गते सम्ऩन्त्न बएको थथमो । कामिव्रmभभा सहबागी सॊघहरुरे आफ्नो वार्षिक 



कामिव्रmभअनरुुऩ सम्ऩन्त्न गयेका कामिव्रmभ तथा सो कामि सम्ऩन्त्न गयेऩश्चात प्रातत 
उऩरब्धीहरु सभेत प्रस्तुत गयेको थथए । प्रस्तुतीकयण ऩश्चात अन्र्तकृमा गरयएको थथमो ।  

१० मवुा स्वयोजगाय कोष सम्वन्धभा । 

मस सॊघरे नेऩार सयकाय मवुा तथा साना ब्मवसामी स्वयोजगाय कोषको ऩरयचारन 
सहकायी सॊघ/सॊस्थाहरु भापि त ऩतन ऩरयचारन गरयन ेर्वषमको स्वागत गयेको छ । सॊघरे 
सो कोषभापि त प्रदान गरयन े यकभ सहकायी सॊघ/सॊस्था एवभ ् सॊस्थाका सदस्महरुभापि त 
ऩरयचारनको  राथग रु १०,००,००,०००।–(दि कयोड) भाग गयेको छ ।  

११ शबुकाभना आदन प्रदान कामिव्रmभ  

नेऩारीहरुको याजष्रम ऩविको रुऩभा यहेका िबु ददऩावरी, नेऩार सॊवत ११३३ य छठ ऩविको 
अवसयभा जजल्रा सहकायी सॊघको आमोजनाभा सदस्म सहकायी सॊघ/सॊस्था य 
सहकायीकभॉफीच िबुकाभना आदन–प्रदान कामिव्रmभ सञ्चारन गरयमो । याजष्रम सहकायी 
सॊघ लरलभटेड नेऩारका ऩवूि अध्मऺ श्री ददऩकप्रकाि वाॉस्कोटाको प्रभखू आतत्मताभा 
सम्ऩन्त्न मस कामिव्रmभभा जजल्रा जस्थत र्वषमगत सहकायी सॊघका ऩदाथधकायी, कभिचायी 
य सहकायीकभॉहरुको सहबाथगता यहेको थथमो ।  

१२ सहबाधगता सम्वन्धभा  

सहकायी सॊघ/सॊस्था एवभ ् सयोकायवारा र्वलबन्त्न तनकामहरुरे सञ्चारन गने साधायण 
सबा, गोजष्ठ, फठैक, सेभीनाय, अध्ममन भ्रभण, अन्र्तकृमा, रगामतका कामिव्रmभहरुभा मस 
सॊघका ऩदाथधकायीहरुफाट सकिम सहबाथगता जनाईएको छ । साथ ैसहकायीको र्वकास य 
प्रवद्र्धनका राथग सकिम रुऩभा ऩयैवी गरयएको छ ।  

प्रतततनधध साथीहरु  

अव भ सघरे आगाभी आथथिक वषि ०६९/७० भा गरयने कामिव्रmभको मोजना, नीतत तथा 
प्रस्तावहरु महाॉहरु सभऺ छरपर य तनणिमका राथग प्रस्तुत गनि चाहन्त्छु ।  

१ व्मवसातमक बवन तनभािण  



जजल्रा सहकायी सॊघ लरलभटेड रलरतऩयुको स्वालभत्वभा रलरतऩयु उ.भ.न.ऩा.वडा नॊ ५ 
भहारक्ष्भीस्थानभा यहेको २ योऩनी ७ आना जग्गाभा फनेको घय टहया य गोदाभहरुको सट्टा 
अत्माधतुनक व्मावसातमक बवनको तनभािण गनुिऩने बएको छ । सहकायी सॊघ सॊस्थाका 
उत्ऩादन एवभ ् व्मवसामराई एकीकृत गदै फजायीकयणभा जोड ददनऩुने देखखन्त्छ । अत् 
सॊघको हार यहेको बौततक सॊयचनाराई ऩरयफतिन गयी व्मवसातमक बवन तनभािण भापि त 
सहकायी  उत्ऩादनको फजायीकयण गनि सककन्त्छ । सहकायी सॊघ सॊस्थाको सहबागीताभा 
व्मवसातमक बवन तनभािण गनेतपि  ऩहर गरयने छ । मस कामिभा सदस्म सहकायी सॊघ 
सॊस्थाको सहबाथगताको भहत्वऩणूि बलूभका यहेको हॉुुदा सहकामि य सहबाथगताको हाददिक 
अऩेऺा गरयन्त्छ । 

२  सदस्मता र्वस्ताय कामिक्रभ 

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

३.  सहकायी लशऺा तथा तालरभ सम्फन्धभा 

सहकायी सॊघ सॊस्थाहरुको व्मवसातमक ऺभता अलबवरृ्द्धका राथग स्थामी प्रकृततका र्वलबन्त्न 
कामििभहरु सॊचारन गरयन ेछ । 

४.  सचुना केन्र व्मवस्थाऩन तथा फरेुटटन प्रकाशन कामिक्रभ 

सॊघफाट सॊचारन बएका, हुने य गरयने सम्ऩणूि किमाकराऩहरु सॊग्रदहत हुने वेब साईट थऩ 
अद्मावथधक गरयने छ साथ ै रभैालसक फरेुदटन तनमलभत रुऩभा प्रकािन गरयने छ । 
सहकायी सम्फजन्त्ध सकेसम्भ सफ ककलसभका सचूना उऩरब्ध हुने गयी प्रर्वथध सम्ऩन्त्न 
सचुना केन्त्र तनभािणका राथग ऩहर गरयने छ ।  

५.  सहकायी सॊघ सॊस्था प्रवधिन, अनगुभन कामिक्रभ 



सॊघरे र्वद्मभान ऐन, तनमभ य स्वीकृत र्वतनमभको अथधनभा यदह आवद्ध सॊघ सॊस्थाहरुको 
प्रवधिनात्भक दहसाफरे अनगुभन तनमभन गने ऩहर गरयने छ । मसफाट सहकायी 
अलबमानराई भलू्म, भान्त्मता य लसद्धान्त्त फभोजजभ सदुृढ हुन थऩ भद्दत ऩगु्नेछ ।  

६.  र्वकेन्रीकयण सफन्धी कामिक्रभ 

सॊघरे आफ्नो उद्देश्म प्राजततका खाततय गदठत उऩसलभततहरुराई अथधकाय सम्ऩन्त्न गयाई 
व्माऩक रुऩभा कृमािीर गयाईने छ । जजल्राका ४१ वटा गा.र्व.स. य नगयऩालरकाका 
प्रत्मेक वडाहरुभा १/१ जना प्रतततनथध वा सहजकताि चमन गयी सॊघका गततर्वथधहरुराई 
सॊचाय एवभ ्प्रचाय प्रसाय गरयने छ । 

७. ऩसु्तकारम व्मवस्थाऩन 

सॊघको कामािरम बवनभा स्थाऩना गरयएको सहकायी ऩसु्तकारमराई व्मवजस्थत रुऩभा 
सञ्चारन गरयने छ ।  मसका राथग आवश्मक थऩ ऩाठ्म साभग्रीको व्मवस्था लभराईने 
छ । 

८. अध्ममन/अवरोकन  तथा ऺभता अलबवरृ्द्ध कामिक्रभ 

सॊघका ऩदाथधकायी, कभिचायीहरु तथा सदस्म सॊघसॊस्थासॊग आफद्ध सहकायीकभॉहरुको 
ऺभता अलबवरृ्द्धका राथग बफषमसॉग सम्फजन्त्धत लिऺा, तालरभ, अध्ममन /अवरोकन भ्रभण 
कामििभहरुभा सहबाथग गयाईने छ ।  

९. सहकायी सम्फजन्ध साभग्रीको र्वकक्र र्वतयण  

मस सॊघवाट उत्ऩाददत तथा अन्त्म सहकायी साभग्रीहरुको र्वकि र्वतयण गने कामिव्रmभराई 
तनयन्त्तयता ददईने छ ।   

१०. सहकायी  फन सॊयऺण  

सहकायी वषिको अवसयभा स्थाऩना गरयएको फनको सॊयऺण गरयन ेछ ।   

११. सहकायी सचतेनाभ रक कामिव्रmभ  



सहकायीका र्वषमराई सहकायी ऺेर य अन्त्म ऺेरभा सभेत ऩ¥ुमाउनऩुने आवश्मकता 
बएकारे र्वलबन्त्न कामिव्रmभभापि त सहकायी सचतेनाभरूक कामिव्रmभहरुराई सञ्चारन 
गरयन ेछ ।  

१२. सहकायी टदवश कामिव्रmभ  

 याजष्रम सहकायी ददवि तथा अन्त्म सहकायी सम्फजन्त्ध कामिव्रmभहरु गरयनछे ।  

१३. अन्र्तकृमा कामिव्रmभ  

सहकायीको र्वषमहरुभा सहकायी सॊघ/सॊस्था य सयोकायवाराहरुफीच अन्र्तकृमा, गोजष्ठ, 

सेलभनाय गरयन ेछ ।  

१४. सहबाधगता 

 सहकायी सॊघ/सॊस्था एवभ ् सयोकायवारा तनकामहरुरे आमोजना गने कामिव्रmभहरुभा 
सहबाथगता जनाईन ेकामिराई तनयन्त्तयता ददईने छ ।  

१५. सभसाभतमक र्वषम य सञ्जारको फठैक 

सहकायी सॊग सम्फजन्त्धत सभसाभतमक र्वषमहरुभा छरपर य अन्र्तकृमा गरयने छ । 
सहकायीको र्वकास एवभ ् प्रवद्र्धनका राथग हुने फहस य ऩयैवीभा तनयन्त्तयता ददॉदै  
जजल्राजस्थत र्वषमगत सॊघ एवभ ् डडलबजन सहकायी कामािरमसॉग हुने सञ्जारको फठैक 
राई तनयन्त्तयता ददईने छ ।  

आ.फ.०६९/०७०को अनभुानीत आम/ व्मम र्ववयण भाधथको छरपर  

सॊघरे उऩयोतत फभोजजभका कामििभहरुको प्रबावकायी कामिन्त्वमनको रागी अनभुातनत 
आम व्मम र्ववयण तनम्न अनसुाय प्रस्ताव गदिछौं ।  

 

 

 



आ.व. २०६९ /०७० को अनभुातनत आम ब्मम र्ववयण 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 अन्त्तभा, मस सबाभा आफ्नो अभलू्म सभम ददइ हाम्रो मस सबाको िोबा फढाइददन ु
बएकोभा प्रभखु अततथथ, र्वलिष्ट अततथथ, अततथथहरु, उऩजस्थत सम्ऩणूि भहानबुावहरु, 



ऩरकाय लभरहरु, कभिचायी फगिहरु रगामत प्रत्मऺ ऩयोऺ रुऩभा सहमोग गनुिहुने सम्ऩणूि 
भहानबुावहरुभा हाददिक कृतऻता ऻाऩन गनि चाहन्त्छु  साथ ैसम्ऩणूि आदयणीम उऩजस्थत 
भहानबुावहरुभा जजल्रा सहकायी सॊघ लरलभटेड रलरतऩयुद्वाया सञ्चालरत र्वर्वध 
कृमािकराऩहरुभा सकिम सहबाथगता जनाउन ु हुन सर्वनम अनयुोध गदिछु । र्वगतका 
ददनहरुभा झैं आगाभी ददनहरुभा सहकायी अलबमानको सहमाराभा महाॉहरुको सहमोग, 

सभन्त्वम य सहकामिको अऩेऺा गदिछु । मस सॊघको प्रगततभा भहत्वऩणूि मोगदान गनुिहुने 
सदस्म सॊस्थाका भहानबुावहरु, सॊघका िबुथचन्त्तक, सल्राहकाय, रेखा सलभतत, र्वलबन्त्न 
उऩसलभततहरु रगामत कभिचायी वगिहरुभा सञ्चारक सलभतत य भेयो व्मजततगत तपि फाट 
हाददिक कृतऻता व्मतत गनि चाहन्त्छु साथ ैसहकायी अलबमानको सहमाराभा महाॉहरुको अझैं 
सकिम सहबाथगताको अऩेऺा याख्दै मो प्रततवेदन मदह टुङ्ग्माउने अनभुतत चाहन्त्छु ।  

जम सहकायी । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


