
 

 

 

 

 

 

 

श्रीभान ्सॊमोजकज्मू 

    सहकायी विकास समभमत 

 धयान उऩभहानगयऩामरका,धयान 

 

       विषम : सहकायीको छानविन प्रमतिेदन ऩेस गयेको फाये। 

 

उऩयोक्त सम्फन्धभा मभमत २०७८/०४/०६ गते धयान उऩभहानगयऩामरका सहकायी 
विकास समभमतका सॊमोजकज्मूको अध्मऺताभा फसेको फैठकरे बविष्म फचत तथा ऋण 
सहकायी सॊस्था मर.धयान-९,स्स्थतरे मनऺेऩ यकभ बकु्तानी (वपताा)नगयेको बनी मनिेदन 

ऩयेकारे, के कमत कायणरे बकु्तानी हनु नसकेको य सॊस्थाको अिस्था फाये अिगत 
गयाउन बनी  मसमभत दावमत्िका साथ श्री ददनशे शे्रष्ठज्मूको सॊमोजकत्िभा ५सदस्मीम 

छानमफन समभमत गठन बएको य उक्त समभमतरे तमाय ऩायेको प्रमतिेदनराइ तऩाॉइ 
सॊमोजकज्मू सभऺ ऩेश गयेको छु । 

सॊमोजक 

श्री ददनेश शे्रष्ठ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

बविष्म फचत तथा ऋण सहकायी सॊस्था उजयुीभामथ छानविन गयी तमाय ऩारयएको  
प्रमतिेदन । 

                                               

ऩषृ्ठबभुी 

 मस उऩभहानगयऩामरका ऺेत्रभा यहेको बविष्म सहकायी सॊस्थाभा आपूहरुरे जम्भा गयेको यकभ 
,उक्त सॊस्थारे वपताा नगयेका कायण वपती प्रकृमाका रामग मस कामाारमभा आिश्मक सभन्िम 
गरयददन अनयुोध गयेको य सो विषमभा स्थानीमिासीहरुद्धाया य फचतकतााहरु सभेतरे भिस् क तथा 
पोनका भाध्मभिाट उऩभहानगयऩामरकाभा फायम्िाय सभाधानका रामग अनयुोध गयेको सन्दबाभा मस 
उऩभहानगयऩामरकाको सहकायी विकास समभमतको फैठकको मनणामानसुाय स्जल्रा सहकायी सॊघ मर 

सनुसयीका उऩाध्मऺ,् धयान उऩभहानगयऩामरकाका सहकायी विकास समभमतका सदस्म श्री ददनशे 
शे्रष्ठज्मूको सॊमोजकत्िभा गदठत ५ सदस्मीम ऩदामधकायीहरुको ४ ऩटक फैठक यास् एको मथमो ।   

प्रमतिेदन मनभााणभा तऩमसरका विमधहरु अऩनाइ प्रमतिेदन फनाउने समभमतको धायणा यहेको मथमो। 

 प्रश्नोउत्तय विमध 

  ोज अनसुन्धान (कम्ऩटुय सफ्टिेयभा अमबरे  बएको य रे ा प्रमतिेदनहरु) विमध 

 प्रत्मऺ बेटघाट तथा छरपर विमध 

  ाता तथा अमबरे हरु मनरयऺण य विश्लषेण विमध 

सायाॊशभा  
मस उऩभहानगयऩामरका कामाारमभा िडा नॊ.९ स्स्थत सॊचारनभा यहेको श्री बविष् म फचत 

तथा ऋण सहकायी सॊस्था मर.उऩय  ाता नॊ ००२१४०३०५००१०९१९ यहेका ,श्री याभप्रसाद 
मरम्िू ,पोन नॊ ९८६४४४८९५६८ यहेको य धयान १२ मनिासी , पोन नॊ ९८५२०५६५२३ 
उल्रे  बएको यस्भी प्रधान गयी २ जनाको उजयुी मस कामाारम ऩयेकोरे उजयुी सभाधानका रामग 
मस उऩभहानगयऩामरकाको  सहकायी विकास समभमतको मभमत २०७८/०४/०६ गते फसेको फैठकरे 
छानमफन समभमत गठन गरय उक्त सॊस्थाभा बएका िास्तविकताको छानविन गनाका उजयुी प्रमतिेदन 
समभमत गदठत गरयएकोरे उक्त सहकायीको (सॊस्था)कामाारमभा तोवकएका समभमतका 
ऩदामधकायीहरुद्धाया िायम्िाय सॊस्थाको स्जम्भेिाय प्रमतनीमधराइ (अध्मऺ) सम्ऩका  गदाा नीज सॊस्थाका 
ऩदामधकायीहरु नबेवटन,ेपोन सम्ऩका  गदाा पोन रयमसब नहनुे साथै सॊस्थाको  ाता तथा कागजात प्राप्त 
गना कदठन बएका कायण प्रमतिेदन फनाउने कामाभै सम्िस्न्धत सॊस्थाको असहमोग यहेको ऩाइमो। 

   



 

 

 

सभमभै मनिेदकहरुको गनुासा तथा उजयुी सभाधानकारामग सम्िस्न्धत सॊस्थाराइ  
उऩभहानगयऩामरकाको कामाारमभा सम्ऩका  गना  य आिश्मक कािााही प्रकृमा अगाडी फढाउन 
भनामसि देस् एकोरे सोही अनसुाय सहकारय विकास समभमत धयान उऩभहानगयऩामरकाराइ अनयुोध 
छ। 

 

 

               याम तथा मनश्कषा  
१.सयुस्ऺत रुऩभा ऋण रगानी नगयेको फसु्झन्छ। 

 

२ समभमतका ऩदामधकायीहरु सॊस्थाभा सम्ऩका  गदाा सम्िस्न्धत सहकायीको असहमोगका कायण 
िास्तविक छानविन सवहतको प्रमतिेदन तमाय गना नसवकएकारे धयानभा यहेका अन्म सहकायीहरुको 
ऩमन सघन अनगुभन गरय सहकायीहरुको िगीकयण गनुाऩने मनतान्त आिश्मक देस् न्छ । 

३ रे ा समभमत, चाय ाताहरु नबएको य  उऩ समभमत गठन नगयेकारे ३ िषा देस्  साधयण सबा 
नबएको फसु्झएकारे सधन अनगुभन हनु आफश्मक देस् न्छ। 

     अन्तभा प्रमतिेदन तमायीका क्रभभा भराइ सहमोग गने भेया सदस्म मभत्रहरुराइ हाददाक आबाय 
प्रकट गदाछु य प्रमतिेदनभा सॊरग्न गनुा ऩने आिश्मक कागजातहरु सक्करनै मसै प्रमतिेदनभा सॊरग्न 
गयी मो छानविन प्रमतिेदन सहकायी विकास समभमत धयान उऩभहानगयऩामरको सॊमोजकज्मू सभऺ 
ऩेश गयेको अनयुोध छ। 

 धन्मिाद । जम सहकायी  
                                                                                                               प्रमतिेदन छानविन समभमत 

सॊमोजक          श्री ददनेश शे्रष्ठ   
     सदस्म           श्री चन्र सिेुदी  

सदस्म           श्री काजी मगयी    
   सदस्म       श्री शादा थाऩा भगय 

सदस्म सस्चि    श्री बस्क्तयाज शभा 
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प्रथभ फैठक २०७८।०४।१४ 

उऩस्स्थमत 

श्री ददनेश शे्रष्ठ सॊमोजक 

श्री चन्र सिेुदी सदस्म 

श्री काजी मगयी 
श्री शायदा थाऩा भगय 
श्री बस्क्तयाज शभाा 
मनणाम 

  बविष्म फचत तथा ऋण सहकायी सॊस्था उऩय ऩयेको उजयुी ऩछीको गदठत छानविन समभमतका 
ऩदामधकायीहरुरे प्रमतिेदन तमायी गने कामाका रामग  ददनेश शे्रष्ठ य चन्रफहादयु सिेुदीरे रे ा तथा 
कम््मटुयभा बएको वहसाफ हेने ,काजी मगयीरे ऋणका पाइरहरु हेने ,बस्क्तयाज शभाा य शायदा थाऩा 
भगयरे अन्म कुयाभा चेकजाॉच य सहमोग गने मनणाम गरयमो। 

 

अन्त्मभा सॊमोजकज्मूिाट सधन्मिाद सवहत फैठक सभाऩन गनुाबमो। 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

दोश्रो फैठक २०७८।०४।१६ 

उऩस्स्थमत 

श्री ददनेश शे्रष्ठ सॊमोजक 

श्री चन्र सिेुदी सदस्म 

श्री काजी मगयी 
श्री शादा थाऩा भगय 

श्री बस्क्तयाज शभाा 
मनणाम 

बविष्म फचत तथा ऋण सहकायी सॊस्थारे सॊचारन गयेको सफ्टिेमको भाध्मभिाट गरयएका 
कायोिायका फायेभा िसृ्स्तत अध्ममन गने कामा आजैिाट तॉहा सॊस्थाभै उऩस्स्थमत बई शरुू गने मनणाम 
गरयमो। 

 

अन्त्मभा सॊमोजकज्मूिाट सधन्मिाद सवहत फैठक सभाऩन गनुाबमो। 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

तेश्रो फैठक २०७८।०४।१८ 

उऩस्स्थमत 

श्री ददनेश शे्रष्ठ सॊमोजक 

श्री चन्र सिेुदी सदस्म 

श्री काजी मगयी 
श्री शादा थाऩा भगय 

श्री बस्क्तयाज शभाा 
 

मनणामहरु 

        मनणाम नॊ १ 

बविष्म फचत तथा ऋण सहकायी सॊस्थारे प्रमोगभा ल्माएका रेजय  ाता साथै म्मानअुर येकडाहरुका 
फायेभा िसृ्स्तत अध्ममन गने कामा अजैिाट तॉहा सॊस्थाभै उऩस्स्थमत बई शरुू गने मनणाम गरयमो। 

    मनणाम नॊ २ 

प्रमतिेदन तमायीकारामग आिश्मक विश्वसमनमता तथा प्रभाणहरु जटुाउने कामाकारामग आिश्मक 
प्रश्नािरीहरु तमायऩायी बविष्म फचत तथा ऋण सहकायी सॊस्थाका स्जम्भेिाय प्रमतमनमध तथा 
कभाचायीहरुिाट पायभहरु बनाकारामग अनयुोध गने य बरयएको प्रभाणका आधायभा सभेत प्रमतिेदन 
तमाय गने मनणाम गरयमो। 

 

 

अन्त्मभा सॊमोजकज्मूिाट सधन्मिाद सवहत फैठक सभाऩन गनुाबमो। 

 

 

 



 

 

 

चिथो फैठक २०७८।०५।१५ 

उऩस्स्थमत 

 

श्री ददनेश शे्रष्ठ सॊमोजक 

श्री चन्र सिेुदी सदस्म 

श्री काजी मगयी 
श्री शादा थाऩा भगय 

श्री बस्क्तयाज शभाा 
 

                   मनणाम नॊ १ 

मस उऩभहानगयऩामरका कामाारमभा िडा नॊ.९ स्स्थत सॊचारनभा यहेको श्री बविष् म फचत 
तथा ऋण सहकायी सॊस्था मर.उऩय  ाता नॊ ००२१४०३०५००१०९१९ यहेका, श्री याभप्रसाद 
मरम्िू ,पोन नॊ ९८६४४४८९५६८ यहेको य धयान १२ मनिासी , पोन नॊ ९८५२०५६५२३ 
उल्रे  बएको यस्भी प्रधान गयी २ जनाको उजयुी मस कामााररम ऩयेकोरे उजयुी सभाधानका रामग 
मस उऩभहानगयऩामरकाको  सहकायी विकास समभमतको मभमत २०७८/०५/०६ गते फसेको फैठकरे 
छानमफन समभमत गठन गरय उक्त सॊस्थाभा बएका िास्तविकताको छानविन गनाका उजयुी प्रमतिेदन 
समभमत मनभााण गरयएकोरे उक्त मनकामको (सॊस्था)कामाारमभा तोवकएका समभमतका 
ऩदामधकायीहरुद्धाया िायम्िाय सॊस्थाको स्जम्भेिाय प्रमतनीमधराइ (अध्मऺ) सम्ऩका  गदाा नीज सॊस्थाका 
ऩदामधकायीहरु नबेवटन,ेपोन सम्ऩका  गदाा पोन रयमसब नहनुे साथै सॊस्थाको  ाता तथा कागजात प्राप्त 
गना कदठन बएका कायण प्रमतिेदन फनाउने कामाभै सम्िस्न्धत सॊस्थाको असहमोग यहेको मनणाम 
गरयमो। 

   सभमभै मनिेदकहरुको गनुासा तथा उजयुी सभाधानकारामग सम्िस्न्धत सॊस्थाराइ  
उऩभहानगयऩामरकाको कामाारमभा सम्ऩका  गने कामाकारामग य भिजदुा काननु िभोस्जभ आिश्मक 
कािााही प्रकृमा अगाडी फढाउन प्रमतिेदनभा उल्रे  गने मनणाम गरयमो। 

                      मनणाम नॊ २ 

प्रमतिेदन समभमतका ऩदामधकायीिाट हार सम्भ (आन्तरयक तथा िाह्यम तरयकािाट)तमाय गरयएका 
साभाग्री तथा  ोज अनसुन्धानभरुक प्रमतवक्रमाहरु भामथ छरपर गरयमो य छरपरिाट सिासम्भत 
मनस्णात िुॊदाहरुराइ सभेटी फनाइएको प्रमतिेदनराइ सहकायी विकास समभमत सभऺ ऩेश गने मनणाम 
गरयमो। 

                 अन्त्मभा सॊमोजकज्मूिाट सधन्मिाद सवहत फैठक सभाऩन गनुाबमो। 


