
                        छानविन समभमतको प्रमतिेदन 

धयान उऩभहानगय सहकायी विकास समभमतको मभमत २०७६।०४।०७ गतेको िैठकद्वाया गठठत छानविन 
समभमतरे धयान उऩभहानगयऩामरका िडा नॊ.१२ स्थथत  सल्रेयी िचत तथा ऋण सहकायी सॊथथा मर. का 
अध्मऺ कृष्णफहादयु विश्वकभाारे सहकायी सॊथथाको यकभ वहनामभना गयाइा सम्ऩका  विवहन बएको य हाभी 
सॊचारक सदथमहरुराइा सॊथथाको हय वहसाफ के कथतो अिथथाभा यहेको केवह थाहा नबएको य 
िचतकतााहरुको िचत सॊकटभा ऩना सक्ने अिथथा आउन सक्ने बएको हनुारे छानमफन गयी सत्म तथ्म ऩत्ता 
रगाइा ऩायदस्शाता गयाइा ठदनहुनु बमन मभमत २०७६/०४/०५ गते मनिेदन भामथ छरपर य सॊथथाको 
थथरगत मनरयऺण,िचतकताा,कभाचायी,सॊथथाका अन्म सॊचारक सदथमसॉग सोधऩछु गयी, सॊथथारे प्रमोगभा 
ल्माएका कम््मटुय सफ्टिेमय य चायखाता सभेतका आधायभाभा जाॉचफझु गदाा मनम्न अनसुाय यहेको प्रमतिेदन 
समभमतभा ऩेश गयेका छौं । 

 सॊथथाका अध्मऺ कृष्णफहादयु विश्वकभाा मभमत २०७६ अषाढ २३ गतेफाट सम्ऩका  विवहन बएको 
२०७६ अषाढ २६ गते इाराका प्रहयी कामारम धयानभा खोजतरासका रामग मनिेदन ठदएको 
सॊथथाका प्रिन्धक तथा मनज अध्मऺका छोया भोहन दनााररे ठदएको जानकायी । 

  सॊथथाको अध्मऺ कृष्णिहादयु विश्वकभाा सम्ऩका  विवहन बइा खोजतरासका रामग मनिेदन ठदइा 
सके ऩमछ मभमत २०७६।०३।२७ को मनज अध्मऺ कृष्णफहादयु विश्वकभााको श्रीभमत विष्णभुामा 
विश्वकभााको नाभभा दताा कामभ यहेको धयान १५ को सेन्रर योड स्थथत यहेको घय जग्गा  
विवि बएको बन्ने छोया भोहन दनाार य अन्म िचतकतााफाट जानकायीभा बएको । 

 

 उऩयोक्त सॊथथाभा कृष्णफहादयु विश्वकभाा मभमत २०७५/०९/२८ गतेको साधायण सबाफाट अध्मऺभा 
मनिाास्चत बएको देस्खन्छ। 

 सॊथथा २०६७ सारभा दताा बइा सॊचारनभा यहेको । 

 मभमत २०७४/07/25 गते सॊचारक समभमतको फैठकफाट भोहन दनाार व्मिथथाऩकभा मनमकु्ती 
बएको । 

 सॊथथाभा कामायत व्मिथथाऩक भोहन दनाार य अध्मऺ कृष्णफहादयु विश्वकभाा फिुा छोया नाता मबत्र 
यहेको । 

 मभमत 2075/09/28 गते गठठत सॊचारक समभमतका  विश्वकभाा थय यहेको सफै सदथमहरु 
अध्मऺका नाता सम्फस्न्धत ऩनने  व्मस्क्त यहेका । 

 मभमत 2075/09/28 गते गठठत सॊचारक समभमत सदथमहरु साधायण सबाभा उऩस्थथत यहेताऩमन 
तहाॉ उप्रान्त हारसम्भ सॊचारक समभमतको िैठक नबएको य सफै सॊचारक सदथमको सॊथथाभा सेमय 
यकभ नयहेको । 



 सॊचारक सदथमहरुफाट आफ्नो सेमय तथा फचत आपुरे नगयेको बएता ऩमन केवह सदथमको नाभभा 
व्मस्क्तगत खाताभा फचत जम्भा देस्खएको । 

 सहकायी सॊथथाको िचत ऩसु्थतका (ऩास फकु) प्रमोग गयी त्महाॉ जम्भा बएको यकभ सॊथथाभा जम्भा 
बएको नदेस्खएको य त्मस सम्फन्धी यकभ के कमत हो कवह कतैफाट उजयु फाजयु नआएको । 

 सॊथथा अध्मऺको नाभभा ज्िरसा (सनु ऩसर) सॊचारनभा यहेको तय सोको दताा प्रभाण ऩत्र अन्म 
कानूनी कागजात उऩरब्ध नबएको बएता ऩमन सॊथथाभा जम्भा बएको िचत कतााको केवह यकभ सनु 
ऩसरभा आसाभीको रुऩभा प्रमोगभा देस्खएको । 

 सॊथथाभा यहेको हयवहसाफ, चाय खाता सफ्टिेमयभा एकै प्रकायको नयहेको य सयकायरे ल्माएको गरयफी 
तथा सहकायी व्मिथथाऩन सम्फस्न्ध सूचना प्रणारीभा प्रविष्टी बएको वहसाफ सॊथथाभा यहेको वहसाफ 
खाताभा कवह कतै भेर नखाएको । 

 सॊथथाभा मनरयऺण गदाा सेमय सदथमहरुफाट सेमय खरयद नगयी िचत कायोफाय गयाएको छ । 

 सॊथथाभा यहेको भखु्म दावमत्ि सम्ऩत्ती मनम्न अनसुाय यहेको य विथततृ विियण सॊरग्न कागजातरे 
प्रथटाउने छ । 

उऩमुाक्त विियण सॊथथाभा कामायत कभाचायी, करेक्टय, फजाय प्रमतमनधी य व्मिथथाऩकरे ठदएको जानकायी 
अनसुाय कम््मटुय सफ्टिेमयभा यहेको वहसाफ सवह य एवकन हो बमनएकोहुॉदा सोही विियणको आधायभा 
छानविन गरयएको छ ।      

          20७6/03/27 गते सम्भको 
सदथमहरुफाट जम्भा सेमय   - 903200/- 

सदथमहरुफाट सॊकमरत जम्भा फचत - 20719933.51 

सदथमहरुराइा रगाइाएको रगानी  - 8864127/- 

सॊथथाफाट सनुऩसरभा गएको आसाभी - 6889440/- 

कभाचायी राइा ऩेश्की यकभ  - 558527/- 

सॊथथाभा यहेको स्थथय सम्ऩत्ती  - 5326246.42 

अऩरेखन खचा यकभ   - 787523/- 

 

मसयी मनरयऺण तथा छानमफन गदाा सॊथथा फाि ुछोया मभरेय गरत ढॊगफाट सॊचारन गयेको देस्खन्छ। सहकायी 
सॊथथाको नाभफाट िचत सॊकरन गयी अन्म ठाॉउभा प्रमोग गरय सदथमको फचत वहनामभना गना खोजेको 
देस्खएको हुॉदा मनज अध्मऺ तथा प्रफन्धक दफैुराइा मनम्न फभोस्जभ कसयुभा सहकायी ऐन 2074 साथै 
सहकायी मनमभािरी २०७५ फभोस्जभ एकाधय सॊगोरको व्मस्क्त व्मिथथाऩक अध्मऺ यहेको, सॊथथाको सेमय 
य िचत यकभ वहनामभना गयी अन्मत्र प्रमोग गयेको,सॊथथाको िचत ऩसु्थतका अन्म व्मिसामभा प्रमोग गरय 



दरुुऩमोग गयेको, गैह सदथमसॉग कायोफाय गयेको, हनुारे दपा १२२ को खण्ड "ख" "घ" "च" "ज" भा 
गरयएको ब्मफथथानसुाय काननुी प्रकृमाभा जान उऩमकु्त देस्खन्छ । 

       मनरयऺणका िभभा देस्खएको विस्त्तम विियण अनसुाय सॊथथाका अध्मऺ तथा व्मिथथाऩकफाट 
सॊथथाको दरुुऩमोग बएको यकभ य सॊथथाको यकभ मफना व्माज साऩटी आपुखसुी गयेको हनुारे देस्खएको 
घाटा यकभ असरु उऩय गयाइा िा सो फयाियको व्मिथथाऩक तथा अध्मऺ िा एकाघय सॊगोरभा यहेको 
व्मस्क्तहरुफाट स्घतो फन्धक याखी िा असरु उऩय गयाइा अन्म सॊचारक समभमतका सदथमफाट सॊथथा 
सॊचारकको रामग प्रकृमा फढाउन याम सवहत मो प्रमतिेदन धयान उऩभहानगय सहकायी विकास समभमतभा ऩेश 
गयेका छौं । 

प्रमतिेदन सॊरग्न काजगातहरु 

 व्मिथथाऩक श्री भोहन दनाारसॉग सोधऩछु गरययहेको विियण थान-२ 

 सॊचारक समभमतसॉग गरयएको सोधऩछु विियण ऩेज – 1 

 मभमत 2074/07/25 गते फसेको सॊचारक समभमतको मनणाम - ऩेज ३ 

 मभमत २०७५/09/28 गते फसेको साधायण सबा मनणाम ऩेज – 5 

 COPOMIS  भा प्रविष्टी गयीएको २०७५ जेष्ठ भवहनाको विियण ऩेज- 9 

 2076 जेष्ठ भसान्तको िासरात ऩेज – २ 

 नापा नोक्सान वहसाफ 2076 अषाढ भसान्त ऩेज – 1 

 नभनुा जग्गा िचत विियण एक व्मक्तीको ऩेज- २ 

 सॊचारक कभाचायी तथा अन्म सदथमको व्मस्क्तगत िचत खाता ऩेज- 8 

 सॊथथाका सदथम तथा गैह सदथमफाट बएको िचत,ऋण तथा सेमय विियण ऩेज- 64 

           

            छानविन समभमतकाका ऩदामधकायीहरू 

1. श्री चन्रफहादयु सिेुदी- सॊमोजक 

2. श्री ठदनेश शे्रष्ठ   –   सदथम 

3. श्री काजी मगयी     -    सदथम 

4. श्री मभसन राभा        - सदथम 

5. श्री बस्क्तयाज शभाा     - सदथम  सस्चि 

 

 


