
सहकायी सॊस्था एकीकयण सम्वन्धध कामयववधध, २०७६ 

सूमोदम नगयऩाधरकाको सहकायी ऐन , २०७५ को दपा १०१ को उऩदपा (१) फभोन्जभको उद्देश्म कामायधवमन गनय सहकायी 
सॊस्थाहरु एक आऩसभा एकीकयण गने सम्फधधभा सॊघीम सहकायी ऐन, २०७४ को दपा ८७ य सघीम सहकायी धनमभावरी, २०७५ को 
दपा ३९ य स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ को दपा १०२ को उऩदपा (२) अधीनभा यही सूमोदम नगयऩाधरकारे मो कामयववधध 
फनाएको छ ।  

ऩरयच्छेद – १ 

प्रायन्म्बक 

१. सॊन्ऺप्त नाभ य प्रायम्ब्  
(क) मस कामयववधधको नाभ “सहकायी सॊस्था एकीकयण सम्वन्धध कामयववधध, २०७६” यहेको छ ।  
(ख) मो कामयववधध कामयऩाधरकोरे स्वीकृत गयेको धभधतदेखी रागू हनुेछ ।  

२. ऩरयबाषा्  
धफषम वा प्रसङ्गरे अको अथय नरागभेा मस कामयववधधभा, 

(क) “ऐन” बन्नारे सूमोदम नगयऩाधरकाको सहकायी ऐन, २०७५ य सॊघीम सहकायी ऐन २०७४ सभेत सम्झन ुऩछय । 

(ख) “नगयऩाधरका” बन्नारे “सूमोदम नगयऩाधरका” सम्झन ुऩदयछ । 

(ग) “नगय प्रभखु” बन्नारे सूमोदम नगयऩाधरकाको नगय प्रभखु बने्न सॊझन ुऩदयछ। 

(घ) “उऩ प्रभखु” बन्नारे सूमोदम नगयऩाधरकाको नगय  उऩ प्रभखु बने्न सॊझन ुऩदयछ। 

(ङ) “प्रभखु प्रशाशकीम अधधकृत” बन्नारे सूमोदम नगयऩावकाको प्रभखु प्रशाशकीम अधधकृत सॊझन ुऩदयछ । 

(च) “सहकायी शाखा” बन्नारे  सूमोदम नगयऩाधरकाको सहकायी शाखाराई सम्झन ुऩछय ।  
(छ) “सहकायी सॊस्था” बन्नारे सहकायी ऐन, २०४८ तथा सहकायी ऐन २०७४ फभोन्जभ स्थाऩना बएका सहकायी सॊस्थाराई सम्झन ु
ऩछय।  
(ज) “एकीकयण कामय” बन्नारे दईु वा दईु बधदा फढी सॊस्थाहरुफीच एक आऩसभा बएको सम्झौता फभोन्जभ एकीकयण हनुे कामय 
सम्झन ुऩछय य सो शब्दरे दईु वा दईु बधदा फढी सॊस्था एक आऩसभा गाधबने वा नमाॉ सॊस्था फने्न कामय सभेतराई जनाउॉछ ।  
(झ) “कामायरम” बन्नारे सूमोदम नगयऩाधरकाको कामायरम सम्झन ुऩछय । 

(ञ) “यन्जष्ट्राय” बन्नारे सूमोदम नगयऩाधरकाको सहकायी ऐनभा तोवकए अनसुाय सहकायी दताय अनगुभन धनयीऺण तथा एकीकयण य 
दताय खायेज गने अधधकायी सॊझन ुऩदयछ ।  

ऩरयच्छेद–२ 

उद्देश्म, मोग्मता तथा प्रायन्म्बक धनवेदन सम्वन्धध व्मवस्था 
३. उद्देश्म्  
सॊस्थाको एकीकयण व्मवस्थाको उदे्दश्म देहाम फभोन्जभ हनुेछ–  

(क) सफर य सऺभ सॊस्थाको धनभायण गनय, 
(ख) सॊस्थाराई ऩूॉन्ज, बौधतक तथा भानवीम सॊसाधन द्वाया सऺभ य आत्भधनबयय फनाउन,  

(ग)  सॊस्थाको ददगो ववकास य स्थावमत्व प्रदान गनय,  
(घ) सदस्महरूराई प्रदान गने सेवाभा गणुात्भकता तथा ऩरयभाणत्भकताभा फवृि गनय,  
(ङ) एक व्मन्ि एक सहकायी सदस्मताराई जोड ददन,  

(च) सञ्चारन खचयभा कटौती गयी उत्ऩादन ऺेत्रभा रगानी फढाउन,  
(छ) सॊस्थाराई आधधुनक प्रववधधफाट सम्ऩन्न फनाई व्मवसावमकयण गनय, 
(झ) सहकायी ऺेत्रभा देखीएका ववकृधतहरूभा सधुाय गनय,  

४. एकीकयण गनय सवकने सहकायी सॊस्थाहरु: 
धनम्न सॊस्थाहरुराई एकीकयण गनय सवकने सॊस्थाभा याख्न सवकनेछ ।  

(क) एउटै कामय ऺेत्र धबत्र यहेका, एक बधदा फढी सहकायी सॊस्थाहरु । 

(ख) सञ्चारन रागत घटाएय सदस्महरुराई फढी राब धफतयण गनय चाहने सॊस्थाहरु।  
(ग) एउटै ववषमसॊग भेर खाने खारका सॊस्थाहरु घाटाभा यहेका सॊस्थाहरु बए ऩधन एकीकयण गनय चाहने सॊस्थारे एकीकयणभा 
सभाफेस गयाएभा।  

५. एकीकयणको व्मवस्थाऩन:  
एकीकयणको व्मवस्थाऩन धनम्नानसुाय गनुय ऩदयछ : 

(क) एकीकयण गरयने सॊस्थाहरूको आवश्मकता ऩवहचान गनेछ । 

(ख) एकीकृत हनुे सॊस्थाहरूका शेमय सदस्म तथा सञ्चारक सधभधत , रेखासधभधत य अधम उऩ सधभधतका सफै सदस्म वा ऩदाधधकायी 
अथवा आवश्मकता अनसुायको उऩन्स्थधतभा एकीकयण सम्वन्धध अधतवरिमा छरपर कामयरभको सॊचारन गयी सहभधत जटुाउने ।  



(ग) उऩमिु अधतयवरमा छरपर ऩश्चात एकीकृत हनु चाहने सॊस्थाहरूको सञ्चारक सधभधतको फैठकफाट एकीकयणको धनधभत्त सतय 
य कामयववधध तमाय ऩानय प्रत्मेक सॊस्थाफाट फढीभा ३ सदस्मीम सॊमिु कामयदर धनभायण गयी सो एकीकयण हनुे कामयदरफाट सॊमतु्त 
कामयदर गठन गने, 

(घ) कामयदररे सतय तथा कामयववधधभा गहन वहस य छरपर ऩश्चात अनसूुन्च–१ फभोन्जभको सतय तथा कामयववधध तमाय ऩायी फढीभा 
७ ददनधबत्र एकीकृत हनु चाहने सॊस्थाहरूभा प्रस्ततु गने,  
(ङ) कामयदररे प्रस्ततु गयेको सतय य कामयववधधराई एकीकृत हनु चाहने सॊस्थाहरूको सञ्चारक सधभधतको फैठकफाट साधायण सबाभा 
रैजाने गयी अन्धतभ रुऩ ददन,े  

(च) एकीकयण गने सॊस्थाहरूको सतय तथा कामयववधध सञ्चारक सधभधतरे ऩारयत गयेऩधछ सम्वन्धधत सॊस्थाहरूको धनमधभत साधायण 
सबाको सभम बए त्मसैभा सो नबए ववशेष साधायण सबा डाक्ने य सतय तथा कामयववधध प्रस्ततु गने ।  
(छ) एकीकयणभा सॊरग्न हनुे सॊस्थाहरुरे सम्वन्धधत नगयऩाधरकाको कामायरम य धफषमगत सहकायी सॊघसॊग आवश्मक याम, सझुाव य 
सहभधत प्राप्त गने ।  

६. मोग्मता:  
एकीकयण कामयका एकै प्रकृधत वा ववषमका सॊस्थाहरुसॉग भात्र एकीकयण गनय सवकनेछ। तय एकै स्थानभा ववधबन्न ववषम य प्रकृधतका धेयै 
सॊस्थाहरु यहेको बएभा पयक ववषम वा प्रकृधत बएताऩधन नगयऩाधरकारे एकीकयण गनय स्वीकृधत प्रदान गनय सक्नेछ ।  
७. ऩूवय स्वीकृधत धरन ुऩने: 

(१) दपा ४ फभोन्जभ मोग्म दईु वा दईु बधदा फढी सॊस्थारे एक आऩसभा एकीकयण हनु चाहेभा एकीकयण कामयको सभम सीभा य 
तोवकएको प्रस्ताववत कामयमोजना सवहत आ –आफ्नो सॊचारक सधभधतफाट प्रस्ताव ऩारयत गयी सो सम्वन्धध कामय गनय नगयऩाधरकाभा 
धनवेदन ददन ुऩनेछ ।  
(२) उऩदपा (१) फभोन्जभ धनवेदन प्राप्त बए ऩधछ नगयऩाधरकारे भाग फभोन्जभ सॊस्थाहरु एकीकयण गनय मोग्म देखीए एकीकयणको 
कामय अगाधड वढाउन स्वीकृधत ददन ुऩनेछ । तय ऩूवय स्वीकृधत नधरएको बएताऩधन सॊस्थारा ई एकीकयण गने गयी स्वीकृधत ददन मस 
उऩदपारे वाधा ऩमुायएको भाधनने छैन।  

ऩरयच्छेद – ३ 

सम्ऩन्त्त तथा दावमत्व, सम्झौता तथा अन्धतभ स्वीकृधत सम्वन्धध व्मवस्था 
८. सम्ऩन्त्त तथा दावमत्वको भूल्माङ्कन सम्वन्धध व्मवस्था : 

(१) नगयऩाधरकाफाट ऩूवय स्वीकृधत धरएऩधछ एकीकयण हनु चाहने सॊस्थारे आ –आफ्नो सम्ऩन्त्त य दावमत्व तथा कायोवायको ऩधछल्रो 
भूल्माङ्कन गयाउन ुऩने अवस्था बए भलु्माङ्कनकताय धनमनु्ि गयी सम्ऩन्त्त य दावमत्वको भलु्माङ्कन गयाउन ुऩनेछ ।  
(२) भूल्माङ्कनकतायरे ऩेश गने प्रधतवेदनभा सॊस्थाको देहाम फभोन्जभका ववषमहरुभा वकटानीका साथ याम ऩेश गनुय ऩने छ य 
एकीकयण कामयफाट उि ववषमभा ऩने प्रबावको ववस्ततृ ववश्लषेण सभेत गयेको हनुऩुनेछ:–  

(क) कजाय वगॉकयण,  

(ख) कजाय नोक्सानी व्मवस्थाको ऩमायप्तता,  
(ग) प्रचधरत कानून तथा धनमभनको ऩारना न्स्थधत,  
(घ) तयरता वववयण,  

(ङ) जनशन्ि व्मवस्थाऩन य  
(च) अधम आवश्मक ववषमहरु ।  

९. एकीकयणभा याख्न ुऩने सतय य कामयववधधका ववषमहरू्  
एकीकयणभा धनम्न सतय तथा कामयववधधहरु याख्न ुऩछय ।  
(क) कुन कुन सॊस्थासॊग एकीकयण गने हो सो उल्रेख गने ।  
(ख) एकीकृत सॊस्थाको नाभ एकीकृत हनुे सॊस्थाहरु भध्मे कुन सॊस्थाको नाभ याख्न ेहो वा नमाॉ नाभ के याख्न ेहो सोको उल्रेख गने 
य सॊस्थाको कामायरम कहाॉ यहने हो ठेगाना सभेत उल्रेख गने ।  
(ग) एकीकृत सॊस्थाको कामय ऺेत्र कधत यहने हो सो एवकन गने । कामय ऺेत्र एवकन गदाय भाऩदण्डभा  यहेको व्मवस्थाको अनसुयण 
गने।  
(घ) कुन सॊस्थाको ववधनमभ स्वीकाय गने हो वा नमाॉ ववधनमभ तजुुंभा गने वा कुनै ववधनमभभा सॊशोधन गने हो उल्रेख गने ।  
(ङ) शेमय ऩूॉन्जको यकभ , ववधनमभभा व्मवस्था बए फभोन्जभका कोषभा यहेको यकभहरु एकीकृत सॊस्थाभा के कसयी सभावेश गने य 
उऩमोग गने तरयका (जस्तै् एकीकृत हनुे सॊस्थाहरुको शेमय ऩूॉन्जको यकभ य सॊस्थाको ववधबन्न कोषभा यहेको यकभ तथा सदस्म  
सॊख्मा साभाधमतमा असभान हधुछन।)  
(च) सॊस्थाको सम्ऩन्त्त एकीकृत सॊस्थाभा के कसयी प्रमोग गने य दावमत्वहरु के कसयी बिुानी गने सो सम्वन्धध ववषम ।  
(छ) अधम आवश्मक ववषम । 

१०. एकीकयणको साधायण सबाभा प्रस्ततु गरयने ववषमहरू: 
सॊस्था एकीकयण कामयको राधग साधायण सबाभा धनम्न ववषमहरु ऩेश गनुय ऩनेछ:  

(क) अनसूुन्च–१ फभोन्जभको ढाॉचाभा प्रस्ततु गरयएको सतय तथा कामयववधध सम्वन्धध वववयण,  



(ख) प्रत्मेक सहकायी सॊस्थाको एकीकृत हनुे अन्घल्रो ददन सम्भको वासरात, एकीकृत बएऩधछको धफन्त्तम धफफयण  
(ग) प्रत्मेक सहकायी सॊस्थाको आधतरयक रेखा ऩयीऺण प्रधतवेदन, एकीकृत रेखा प्रधतफेदन  
(घ) साधायणसबाफाट एकीकयणको स्वीकृधत धरने कामयका राधग अधधकाय प्रत्मामोजन गयी प्रधतधनधध तोक्ने कामय,  
(ङ) एकीकयण ऩधछ कुनै वववाद बए वववाद सभाधान गनय एकीकृत हनु आउने सॊस्थाफाट वढीभा ५ जनाको वववाद सभाधान सधभधत 
गठन गने,  

(च) एकीकृत सॊस्थाहरूको सम्ऩधत (स्थामी बए) धनमभानसुाय नाभसायी सम्वन्धध ववषम,  

(छ) सॊस्थाहरुको ऋण रगानी, ऋण असरुी य बिुानी, फचत तथा ऋणको व्माजदय, सदस्मताको रभ सॊख्मा, शेमय प्रभाण ऩत्र धरने 
ददन,े कभयचायी व्मवस्थाऩन, कायोवाय स्थगन जस्ता ववषमहरूभा कुनै छुटै्ट व्मवस्था गनुय ऩने बए सो सभेत धनणयम गने ।  

११. सम्झौता सम्वन्धध व्मवस्था : 
नगयऩाधरकाफाट प्रवरमा अगाधड फढाउन स्वीकृत प्राप्त गयेका सॊस्थारे देहामका कुयाहरु खलु्ने गयी एक आऩसभा सम्झौता सम्ऩन्न 

गनुय ऩनेछ:–  
(क) एकीकयण हनुे सॊस्थाको नाभ, ठेगाना, कामयऺ ेत्र, एकीकयण बए ऩधछ यहने नाभ, ठेगाना, य कामयऺ ेत्र,  

(ख) सदस्महरुको हक वहत सॊयऺण गने व्मवस्था,  
(ग) सॊस्थाको सम्ऩन्त्तको भूल्माङ्कन, सम्ऩन्त्त÷दावमत्वको धभरान ऩिधत,  

(घ) एकीकयण गनय राग्ने अनभुाधनत सभमावधध,  

(ङ) सॊस्थाको ववधनमभावरी, कामय सॊचारन सम्वन्धध धनमभावरीहरु, वचत तथा ऋण नीधत ÷धनदेन्शका सॊस्थाको रुऩभा ऩरयणत हनुे वा 
एकीकयण हनुे सॊस्थाको नाभ ,  

(च) एकीकयण बएऩधछको ऩूॉजी सॊयचना तथा स्वाधभत्व सॊयचना,  
(छ) एकीकयण बएऩधछको सॊस्थाभा आवश्मक कभयचायी भात्र यहने गयी कभयचायी कटौती मोजना त था जनशन्ि व्मवस्थाऩन मोजना 

तथा कभयचायी व्मवस्थाऩन सम्वन्धध अधम व्मवस्था,  
(ज) प्रचधरत सहकायी कानूनको ऩारनाको राधग ऩूया गनुयऩने ववषम य स्वीकृधत प्रवरमा,  
(झ) सॊस्थागत ऩनुसुंयचना, एक आऩसभा सदस्मता सेवा केधरहरुको धभरान तथा सञ्चारन व्मवस्था,  
(ञ) अधम प्रचधरत कानून य सो को ऩारना बएको घोषणा,  
(ट) कामायरमरे तोकेका अधम आवश्मक ववषमहरु ।  

१२. एकीकयणको राधग धनवेदन ददने: 
(१) दपा ७ फभोन्जभ स्वीकृती प्राप्त वा स्वीकृधत प्राप्त  नबएका सॊस्थारे ऐनको दपा ८७ को प्रवरमा ऩूया गयी एक आऩसभा 
एकीकयण हनु चाहेभा एकीकयण कामयको सभम सीभा य तोवकएको प्रस्तावव त कामयमोजना सवहत ववद्यभान ऩूॉन्ज  सॊयचना अनसुाय आ–

आफ्नो साधायण सबाफाट प्रस्ताव ऩारयत गयी सो सम्वन्धध कामय अगाधड फढाउन सॊचारक सधभधतराई अन्ख्तमायी प्रदान गनुय ऩनेछ ।  
(२) उऩ–दपा (१) फभोन्जभ ऩारयत एकीकयण प्रस्तावका आधायभा दफैु सॊचारक सधभधतको धनणयम सवहत सॊमिु रुऩभा  प्रायन्म्बक 
सॊस्थारे नगयऩाधरकाभा अनसूुन्च–२ फभोन्जभको ढाॉचाभा धनवेदन ददन ुऩनेछ ।  

१३. कामायरमरे अऩनाउन ुऩने कामय प्रवरमा:  
(१) एकीकयणको राधग धनवेदन ऩेश बए ऩधछ कामायरमहरुरे धनम्नानसुायको कामय प्रवरमा अऩनाउन ुऩनेछ ।  
(क) कामायरमसॉग एकीकयणका राधग ऩूवय स्वीकृधत धरए, नधरएको य नधरएको अवस्थाभा एकीकयण वा ववबाजन ऩश्चात आउन सक्ने 
कानूनी जवटरताको ववषम मवकन गने,  

(ख) एकीकयण हनुे सॊस्थाहरुको साधायणसबाको  कूर कामभ यहेको सदस्म सॊख्माको वहभुतफाट धनमभा नसुायको प्रस्ताव ऩारयत बए 
नबएको हेने,  

(ग) कामायरमरे एकीकयण सम्वन्धध १५ ददने सूचना तमाय गयी एक स्थानीम कामयऺ ेत्र बएभा  स्थानीम स्तयको ऩधत्रकाभा य 
अधमभा कुनै एकभा कन्म्तभा एक ऩटक  प्रकाशन गने गयाउने , स्थानीम एप .एभ येधडमोहरुफाट प्रशायण गयाउने , कामायरमको 
सूचनाऩाटीभा टाॉस्ने ऩत्राचाय गयी गनुासो उजयुी भाग गने,  

(घ) सूचनाको अवधध धबत्र गनुासो वा उजयुी ऩये नऩयेको य ऩयेको बए त्मसको गहनताको अध्ममन गने,  
(ङ) सयोकायवाराको गम्बीय प्रकृधतको उजयुी वा गनुासो ऩा इएभा त्मसको सच्चाई ऩत्ता रगाउने य नऩयेभा सम्वन्धधत कामायरमफाट 
खरुाउन ुऩने ववषमहरु खरुाएय एकीकयण सम्वन्धध धनणयम धरन,े  

(च) एकीकयण कामय सम्ऩन्न बएको सूचना ऩत्र प्रधत्रकाभा प्रकान्शत गनय रगाउन,े  
(छ) सॊस्था एकीकयण गये ऩधछ भरु सॊस्थाको दताय कामभ याखी अधम सॊस्थाको रगत कट्टा गने य सो को जानकायी न्जल्रा 
सहकायी सॊघ, ववषमगत सॊघ, सहकायी ववबाग रगामतका  अधम धनकामभा ऩठाउने ।  
(ज) स्थामी रेखा नॊ. धरएका सॊस्था बए आधतरयक कय कामायरमको सहभधत धरन।े  
(२) सॊस्थाहरुको एकीकयण गदाय हार कामभ यहेको नाभ चाहे अधम नाभ प्रस्ताव गरयएभा भाऩदण्ड फभोन्जभ नमाॊ नाभ  ददने 
प्रमोजनका राधग कामायरमको सहभधत आवश्मक नऩने ।  

  



१४. अन्धतभ स्वीकृधत सम्वन्धध व्मफस्था:  
(१) एकीकयणको राधग आवश्मक प्रवरमा अगाधड फढाउन ऩूवय स्वीकृती ऩाएका सॊस्था दपा ८ फभोन्जभको प्रधतवेदन य दपा ११ 
फभोन्जभको सॊझौताऩत्र सवहत अन्धतभ स्वीकृधतको धनधभत्त  सॊस्था सॊस्थारे सम्वन्धधत नगयऩाधरकाभा सॊमिु रुऩभा देहामका थऩ 
कागजात सॊरग्न गयी धनवेदन ददन ुऩनेछ्  
(क) एकीकयण हनुे सॊस्थाहरुको ऩधछल्रो आधथयक वषयको रेखाऩयीऺण बएको रेखाऩयीऺकको प्रधतवेदन सवहतको वावषयक प्रधतवेदन,  

(ख) एकीकयण गने सम्फधधभा कुनै सभझदायीऩत्र बए त्मस्तो सभझदायीऩत्र य एकीकयण सधभधत गठनको धनणयम,  
(ग) एकीकयण हनुे सॊस्थाको चर अचर सम्ऩन्त्त तथा दावमत्वको ऩधछल्रो मथाथय वववयणको भूल्माङ्कनको राधग धनमिु 

भूल्माॊकनकतायको प्रधतवेदन,  

(घ) एकीकयण हनुे सॊस्थाको नाभ, ठेगाना,  
(ङ) एकीकयण सम्फधधभा स्वीकृत बएको अन्धतभ कामय मोजना,  
(च) कामायरमरे तोकेका अधम कागजात तथा वववयण,  

(ङ) एकीकृत हनु आउने सॊस्थाहरूरे अनसूुन्च–२ फभोन्जभको सॊमिु आवेदन  
(च) एकीकयणको धनणयमहरूको प्रभान्णत प्रधतधरवऩ,  

(छ) एकीकयणको सतय य कामयववधध,  

(ज) एकीकयण हनुे सॊस्थाहरुको छुट्टा छुटै्ट य सॊमिु वासरात,  
(झ) कामायरमको स्वीकृधतभा स्थानीम ऩत्र ऩधत्रकाभा सॊस्था एकीकयणभा जान रागकेो कुयाको सावयजधनक सूचना जायी गयेको सूचना,  
(ञ) उि सूचना प्रकान्शत बएऩधछ एकीकयण सम्ऩन्न नबएसम्भ कुनै आधथयक कायोवाय नगने,  

(ट) एकीकयणका राधग कामायरमभा ऩत्राचाय गदाय एकीकृत हनु चाहने सॊस्थाहरूको अन्घल्रो फषयको साधायण सबाद्वाया अनभुोददत 
रेखा ऩयीऺण प्रधतवेदन तथा चार ुफषयको आधतरयक रेखा ऩयीऺण प्रधतवेदन सभेत सॉरग्न याख्न ुऩने,  

(ठ) एकीकृत सॊस्थाको ववधनमभभा “एकीकृत सॊस्थाको नाभफाट बए गयेका काभ कावायही मस ववधनमभ फभोन्जभ बए गयेको 
भाधननेछ” बने्न प्रावधान ऩधन सभावेश गने, मसका राधग ववधनमभ सॊसोधन प्रस्ताव ऩारयत गयाउन,े  

(ड) सम्ऩूणय कागज ऩत्रहरू एकीकृत हनु चाहने सॊस्थाका अध्मऺहरूफाट प्रभान्णत गयी ऩेश गनुय ऩनेछ ।  
(२) उऩदपा (१) फभोन्जभको धनवेदन उऩय कामायरमरे कायवाही गदाय थऩ वववयण तथा कागजात आवश्मक बएभा सो धनणयम गनुय 
अन्घ धनवेदक सॊस्थाराई धरन्खत सूचना ददई थऩ जानकायी वा कागजात ऩेश गनय रगाउन सक्नेछ य त्मस्ता सॊस्थाका सॊचारक वा 
अधधकाय प्राप्त व्मन्िरे कामायरमभा उऩन्स्थत बई त्मस्तो थऩ जानकायी वा कागजात उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ ।  
(३) उऩदपा (१) फभोन्जभको धनवेदन ऩयेभा कामायरमरे उि धनवेदन, सोसॉग सॊरग्न कागजात, वववयण उऩय छानधफन गयी ऩैंताधरस 
ददनधबत्र सॊस्था एक आऩसभा एकीकयण गनय स्वीकृधत ददने वा नददने धनणयम गयी सोको जानकायी सम्वन्धधत सॊस्थाराई ददनेछ ।  
(४) मस कामयववधध फभोन्जभ भाग गरयएको थऩ जानकायी वा कागजऩत्र सॊस्था वा सोका अन्ख्तमायवारा व्मन्िरे तोकेको 
सभमावधधधबत्र उऩरब्ध नगयाएभा एकीकयणको राधग धनवेदकरे ददएको धनवेदन वपताय धरएको भाधननेछ य सो उ ऩय कुनै कायवाही 
गरयने छैन । तय ऩनु् ददएको धनवेदन उऩय कायवाही गनय बने मस व्मवस्थारे फाधा ऩ¥ुमाएको भाधनने छैन ।  
(५) कामायरमरे कुनै सॊस्था एकीकयण सम्फधधभा आऩू mरे गयेको धनणयम तथा सो कामय सम्ऩन्न गने सभेतको ब्महोया सवयसाधायणको 
जानकायीका राधग ऩधत्रकाभा कम्तीभा दईु ऩटक सूचना प्रकाशन गनुय ऩनेछ य त्मस्तो सूचनाभा एकीकयण हनु ुबधदा अगाधडका 
सॊस्थारे गयेको काभहरु एकीकयण हनु सॊस्थारे गने व्महोया सभेत याख्न ुऩनेछ । 

ऩरयच्छेद – ४ 

ववववध 

१५. एकीकयण सम्वन्धध अधम व्मवस्था:  
सॊस्था एक आऩसभा एकीकयण गदाय आवश्मकतानसुाय देहाम फभोन्जभको छुट प्रदान गनय सवकनेछ :  

(क) दईु वा दईु बधदा फढी एकै प्रकृधतका सहकायी सॊस्थाहरु एकीकयण गनय चाहने सॊस्थाहरुरे साववकभा स्वीकृधत ऩाई कायोवाय 
गरययहेको कामयऺ ेत्र जोधडएको बएभा उऩयोि कामय ऺेत्र प्रदान गनय सवकनेछ ।  
(ख) एकीकयण गदाय खण्ड (क) फभोन्जभ ठुरो कामय ऺेत्र यहेको अवस्था बए उऩमुयि स्थानभा सदस्मता सेवा केधर खोल्न ददइनेछ 
।  
(ग) पयक ववषमका सॊस्थाहरु एकीकयण हनुे बएभा त्मस्ता सॊस्थाहरुराई सो सॊस्थारे चाहेको ववषम वा प्रकृधत या ख्न स्वीकृधत प्रदान 
गनय सवकनेछ।  

१६. एकीकयण ऩश्चात ध्मान ददन ुऩने कुयाहरू: 
 एकीकयण प्रश्चात धनम्न कुयाभा ध्मान ऩमुायउन ुऩदयछ  

(क) एकीकयणभा साभेर बएका सॊस्थाहरु सॊस्थाको भूर कामायरमबधदा टाढा बए बने सदस्मता सेवा केधर खोल्ने स्वीकृधत धरई 
कामयहरुराई धनयधतयता ददन,े  

(ख) कभयचायीको न्जम्भेवायी वाॉडपाॉड य सॊचारक, रेखा सधभधतको न्जम्भेवायीको वा“डपा“डभा ववशेष ध्मान ददन,े  

(ग) ऩूयानो सॊस्था य एकीकृत सॊस्थाको सेवा सवुवधाभा कटौती होइन अरू उन्नत सेवा सवुवधा ददन,े  
(घ) एकीकयण ऩधछ सॊचारक य रेखा सधभधतको धनवायचन गनुय ऩने बए ववशेष साधायण सबा वोराई धनवायचन गनुय ऩछय ।  



१७. एकीकयणभा सहजीकयण गनय सवकने ् 
देहामको अवस्था देखीएकोरे सॊस्थाफाट एकीकयण गनय अनयुोध बै आएभा कामायरमरे एकीकयण कामयभा सहजीकयण गनय सक्नेछ ।  
(क) एकै स्थानभा एकै ववषमका धेयै सॊस्थाहरु सॊचारन बएकोरे ।  
(ख) एकै ववषम य प्रकृधत धभल्ने खारका सॊस्थाहरु दताय बै सॊचारनभा यहेकारे ।  
(ग) दईु वा दईु बधदा फढी सॊस्थाहरु एक आऩसभा एकीकयण गदाय सहकायी आधदोरनराई सहमोग ऩगु्ने देखीएभा ।  

१८. ववववध : 
(१) एकीकयण हनुे सॊस्थाको सम्ऩन्त्त तथा दावमत्व प्राप्त गयेऩधछ सो सम्ऩन्त्त तथा दावमत्वको वहसाव वकताफ दरुुस्त  याख्न ेव्मवस्था 

धभराउन ुऩनेछ।  
(२)कामायरमरे सॊस्था एक आऩसभा एकीकयण गनय अन्धतभ स्वीकृधत ददएऩधछ एकीकयण कामय तोवकएको सभमभा कामायधवमन 

नगयेको ऩाइएभा एकीकयण स्वीकृधत फदय गयी कायवाही गनय सक्नेछ । 

१९) फाधा अड्काउ पुकाउने  ्मस कामायववधध कामायधवमनभा फाधा अड्काउ  ऩयेभा फाधा अड्काउ पुकाउने तथा व्माख्मा गने अधधकाय 
कामायऩाधरकाराई हनुेछ । 

२०) खायेजी तथा फचाउ् मस कामायववधधभा बएको कुनै ऩधन व्मवस्था नेऩारको सॊववधान , प्रचधरत सॊघीम तथा प्रादेन्शक कानूनसॉग 
फान्झएभा फान्झएको हदसम्भ फदयबागी हनुेछन ्। 

  



अनसूुन्च–१  
दपा १०(क) सॊग सम्वन्धधत 

(एकीकयणका सतय तथा कामयववधध ढाॉचा पायभ) 
सहकायी ऐन , धनमभ, भाऩदण्ड तथा सॊस्थाको ववधनमभभा बएको व्मवस्था अनसुाय ...................... सहकायी सॊस्था धर . 
.......................... य ...................... सहकायी सॊस्था धर . को एकीकयण गदाय सतय य कामयववधध खोरी एकीकयण प्रकृमाराई अन्घ 
फढाउन ुऩने बएकारे धनम्नधरन्खत सतय य कामयववधधका अधधनभा यही एकीकयण कामय सम्ऩन्न गने मस साधायण सबारे गयेको धनणयम 
कामायधवमनका राधग सूमोदम नगयऩाधरकाको कामायरम वपक्करभा अनयुोध गने सभेत धनणयम गरयमो । 

र.सॊ. ववषम एकीकयण सतय एकीकयणको कामयववधध कृवपमत 
१ नाभ ............सॊस्था धर. (दताय नॊ. धड.स.का......) 

........... सॊस्था (द.नॊ. ..... धड.स.का.....) 
यहेकोभा दवैुराई एकीकृत गयी एउटै नाभफाट 
सॊस्थाको सॊचारन गने । दवैु सॊस्था राई 
एकीकृत गयी “.........सहकायी सॊस्था धर. 
................. ” कामभ गने । 

दवैु सॊस्थाको साधायणसबाफाट ऩारयत गयाई ........ 
कामायरम ....... फाट एकीकयणको स्वीकृधत धरई 
सॊस्था “………..” को नाभफाट सॊचारन गने। 

 

२ कामायरम दवैु सॊस्थाको कामायरम एउटै फनाउने  …..........सॊस्थाको कामायरम बवनफाट कामय सॊचारन 
गने. 

 

३ कामयऺ ेत्र दवैु सॊस्थाको कामयऺ ेत्र एकीकृृृत रुऩभा यहने य 
कामयऺ ेत्रभा आफ्नो सदस्महरुराई सेवा प्रदान गने 

एकीकृत हनुे सॊस्थाका कामयऺ ेत्र ..साधफक 
गा.वव.स.बएकोरे .......साधफक गा.वव.स हार 
सू.न.ऩा...राई सभेत कामयऺ ेत्रका रुऩभा स्वीकृती धरई 
सेवा प्रदान गने। 

 

४ ववधनमभ दवैु सॊस्था एकीकृत बएऩधछ एउटा भात्र सॊस्थाको 
ववधनमभ स्वीकाय गरयन े

........सहकायी सॊस्थाको ववधनमभ ............. स्वीकाय 
गयी सोही ववधनमभ अनसुाय कामय सॊचारन गने । 

 

५ शेमय यकभ दवैु सॊस्थाको शेमय यकभ एकीकृत गने । मस 
वषयको एकीकृत हनु आउने यकभ ऩधन सॊमिु 
रुऩभा सभावशे गरयने । 

 

......को रेखा ऩयीऺण अनसुायको शेमय यकभ जम्भा 
गरय एउटा सॊस्थाभा सभावशे गने । 

.........सहकायी सॊस्थाको शेमय रु................... 

..............................सहकायी सॊस्थाको शेमय 
रु...................  सभेत जम्भा शेमय रु 
................................... 

 

६ सॊस्थाका कामयहरु .............. य .................... कोषको यकभ 
एकीकृत गयी सभावशे गने । ववतयण गनय धभल्ने 
कोषहरु सदस्महरुराई ववतयण गनय नधभल्ने 
कोषहरु मथावत यान्ख एकीकृत गने । मसयी 
एकीकृत गयेऩधछ धनमभानसुाय कोषको उऩमोग 
गने । 

ववतयण गनय धभल्ने कोषहरु सम्वन्धधत सॊस्थाका 
सदस्महरुराई ववतयण गने, कभयचायीराई ववतयण गने 
कोष ऩधन ववतयण गने य फाॉकी कोषहरु धनमभानसुाय 
उऩमोग गने,  

ववतयण गनय धभल्ने कोषहरुको वववयण सहकायी 
सॊघ/सस्था 
.................. सहकायी सॊस्था 
कोषको नाभ 
१. शेमय राबाॊश - 
२. सयऺण ऩूॉन्ज वपताय - 
३. कभयचायी फोनस - 

जम्भा 
एकीकत गयी कोषभा याख्न ेकोषहरु: 
कोषको नाभ 

१. जगेडा कोष - 
२. सहकायी न्शऺा - 
३. घाटा ऩूधतय - 
४. डुवधत ऋण कोष - 
५. सहकायी ववकास कोष - 
६. कभयचायी सॊचमकोष - 
७. अधम कोष - 

जम्भा 

 

७ दावमत्व ...................य................. को चिुा गनुय ऩने 
दावमत्व एकीकयण ऩश्चात .............सहकायी 
सॊस्थारे नै चिुा गने अथवा दावमत्व वहनको 
न्जम्भेवायी ........................... सहकायी 
सॊस्थाको यहने । 

................. सॊस्थाको दावमत्व य ............... 
सॊस्थाको दावमत्व एकीकृत गयी ............... फाट 
पर्छ्यौट गने । 

 

८ रगानी वहसाफ .......................... य .............. छाता धनम्न रगानी वहसाव एकीकृत गयी ........... सॊस्थाको  



सॊस्थाहरुभा यहेको रगानी वहसाव एकीकृत 
......... सहकायी सॊस्थाको नाभभा कामभ गने 
....................... सॊस्थाको रगानी यकभ 
सम्वन्धधत छाता सॊघफाट वपताय धरइ आम्दानी 
फाॉध्न े। 

नाभभा कामभ गने। वपताय गनय धभल्न ेयकभ वपताय 
धरई............... सॊस्थाको नाभभा आम्दानी वाॉध्न ेय 
सो कामयका राधग छाता सॊस्थाहरुफाट ऩत्राचाय गने 
रगानी बएको सॊघ / सॊस्था 

९ ऋण रगानी .............. य ............. आफ्ना सदस्महरुराई 
रगानी गयेको ऋण यकभ एकीकृत गयी............ 
सॊस्था भा सभावशे गने 

............. सहकायी य ........... सहकायी एकीकृत 
बएऩधछ ........... सहकायीका ऋणी सदस्महरुरे 
.............सहकायीको नाभभा उि ऋण साने व्मवस्था 
गने य मसका राधग ............. भसाधतसम्भ सभम 
ददने व्माज भात्र फझुाएय ऋणी सदस्महरुको 
ऋण............... सॊस्था फाट उऩरब्ध गयाउन े
व्मवस्था धभराउन े। 

 

१० फचत वहसाफ ................ सहकायी य ............. सहकायीका 
सफै खाल्का फचतहरु एकीकृत रुऩभा सभाफेश 
गने 

................ सहकायी य ............. द्वाया सॊचाधरत 
फचत कामयरभहरु ........... सहकायी सॊस्थाको 
अधबरेखभा यहेको शेमय सदस्महरुसॊगै अधम नाभ थऩी 
सो नाभभा सभावशे गयी याख्न े

 

११ सदस्मता ................ सहकायी य ............. दवैु 
सॊस्थाका सदस्महरुराई एकीकृत सॊस्थाभा 
सभावशे गने 

................ सहकायी य ............. शेमय 
सदस्महरुको सदस्मता एकीकृत सॊस्थाभा कामभ गदाय 
प्रवशे धभधतको आधायभा 
सदस्मता कामभ गने । 

 

१२ नीधतहरु सॊस्था सॊचारत नीधत रागू गने सधदबयभा 
................ सहकायी य ............. सहकायीका 
नीधतहरु एकै वकधसभका बए............ सॊस्थाको 
नीधतहरु रागू गने य .............. सॊस्थाको 
नबएका नीधतहरुका सधदबयभा बने .............. 
सॊस्थाका नीधतहरु नै एकीकृत सॊस्थाको 
नीधतका रुऩभा रागू गने । 

हार यहेका धनम्न नीधतहरु कामभ याखी सॊस्था सॊचारत 
गने । 

 

 

१३ फैंक खाता य नगद 
न्जम्भेवायी  

............ सॊस्थाको फैंक कायोवाय .............. 
सॊस्थाभा  हस्ताधतयण गने नगद ऩधन दवैु सॊस्थाको 
एकीकृत गने 

.................... फैंक य नगद हस्ताताधतयण गयी 
एकीकृत रुऩभा याखी उऩमोग गनै । 

 

१४ सॊस्था सॊचारन 
प्रवरमा 

.................. दवैु सॊस्थाका वतयभान सॊचारक, रेखा 
तथा सल्राहकाय सधभधत एवॊ उऩसधभधतहरु धभराएय 
ववधनमभभा व्मवस्था बए फभोन्जभ फाॉकी अवधी 
सम्भका राधग कामभ गने  

दवैु सॊस्थाका सॊचारकहरुफाट सॊचारक सधभधत, 

रेखासधभधत तधा अत्म सधभधत, उऩसधभधत गठन गयी 
कामय गने । 

 

१५ धरन ुददन ुऩने फाॉकी 
ऋण तथा सम्ऩन्त्त 

दवैु सॊस्थाको एकीकयण गयी सॊमिु रुऩभा याख्न े
। 

दवैु सॊस्थारे फझुाउनऩुने फाकीीँ ऋण सॊमूि रुऩभा 
........नाभभा स्थातात्तयण गयी फझुाउने धरन ुऩने बए 
ऩधन मही कामय ववधध अऩनाइ असरु उऩय गने । 

 

१६ केधरीम 
न्जल्रा/ववषमगत सॊ 
को प्रधतधनधध 

............... सॊस्थाफाट प्रधतधनधधत्व गने केधरीम 
/न्जल्रा “ववषमगत सॊस्थाको प्रधतधनधध ........... 
एकीकृत सॊस्थाको तपय फाट ऩधन धनयधतयता ददने  
य ..............का केन्धरम प्रधतधनधधराई बने वपताय 
गने । 

......... केन्धरम प्रधतधनधध ....... सॊमूि बएको दवैु 
सॊस्थाको प्रधतधनधधका रुऩभा एकीकृत प्रधतधनधध 
पेयवदर गने । 

 

१७ कभॊचायी दवैु सॊस्थाका कभयचायीहरुराई मथावत काभकाज 
रगाउने । 

............ धनमिु कभचायीहरु य ........... धनमिु 
कभयचायहरुराई एकीकृत रुऩभा .......... नै मथावत 
काभकाज रगाउन े। 

 

१८ ऩान नॊ.  .............. ऩान स्वीकाय गने य ................ 
ऩानराई यद्द गने। त्मसका राधग सम्वन्धधत 
धनकामभा जानकायी गयाउन े। 

................ सहकायी सॊस्थाको आधतरयक याजश्व 
कामायरमभा दताय बएका ऩान........ राई प्रमोग गने 

 

१९ नगदी य ढुकुटीको 
फीभा गने 

एकीकृत सॊस्था .........को नगदी य ढुकुटी 
(सेप) को वीभा गयाई सॊचारन गने । 

उऩमिु वीभा कम्ऩनीसॊग आवश्मक सम्झौता गयी 
नगदी य ढुकुटी वीभा गने व्मवस्था धभराउन े। 

 



२० एकीकयण ऩधछको 
वववाद सम्वन्धध 

एकीकयण ऩश्चात्त कुनै ववषमभा वववाद उठेभा 
वववाद धभराउन तीन सदस्मीम सधभधत धनभायण गने 
य वववादको टुङ्गो रगाउने । 

वववाद सभाधान सधभधतभा ........ सहकायी य .......... 
सहकायीका धनम्न सदस्महरुराई न्जम्भेवायी ददने य 
सधभधतरे गयेको धनणयम सॊचारक सधभधतरे अनभुोदन 
गये ऩधछ रागू हनुे गयी धनणयम गने । 

१. सॊमोजक ..... 
२. सदस्म ...... 
३. सदस्म  ......... 

 

२१ ववधनमभभा सॊशोधन 
य ऩरयभाजयन गने 
सधभधत 

............. सहकायी सॊस्थाको ववधनमभ हारको 
अवस्थाभा कधतऩम ववषमहरु थऩघट ऩरयभाजयन 
गयी सभमानकूुर फनाउन ुऩने बएकारे व्माऩक 
अध्ममन य ऩरयभाजयन गनय ३ सदस्म सधभधतराई 
न्जम्भा ददन े

ववधनमभ सॊसोधन य ऩरयभाजयन गदाय धतम्न सधभधत 
धनभायण गयी न्जम्भेवायी ददन े

१. सॊमोजक ..... 
२. सदस्म ...... 
३. सदस्म  .......... 

 

 

दस्तखत      दस्तखत 

........................सहकायी सॊस्था धर.  ........................सहकायी सॊस्था धर. 

सूमोदम न.ऩा. .....ईराभ   सूमोदम न.ऩा. .....ईराभ 
सॊस्थाको छाऩ    सॊस्थाको छाऩ 



अनसूुन्च - २ 

(दपा १२(२) सॉग सम्वन्धधत) 

श्रीभान ्प्रभखु प्रशासकीम अधधकृतज्मू 

सूमोदम नगयऩाधरका, 
नगय कामयऩाधरकाको, वपक्कर, ईराभ । 

धफषम-: एकीकयण गनय स्वीकृधत ऩाउॉ । 
भहोदम, 

सहकायी ऐन, २०७४ तथा सूमोदम नगयऩाधरकाको सहकायी ऐन २०७५ फभोन्जभ सॊचारन बै आएका तऩधसर फभोन्जभका 
सॊस्थाहरु एकीकयण गनय  सम्ऩूणय प्रवरमा ऩूया बएकोरे एकीकयणको राधग तोवकएका आवश्मक कागजात सवहत मो धनवेदन ऩेश  गयेका 
छौं । उऩमूयि सॊस्थाहरु एकीकयण  गयी ऩाउन अनयुोध गदयछौं। 

आवश्मक कागजात थान...........सॊरग्न छन ्। 
बवदीम, 

 

(................................ सॊस्थाको तपय फाट आधधकारयक व्मन्ि) 
हस्ताऺय : 
नाभ : 
ऩद : 
सॊस्थाको नाभ : 
ठेगाना : 
टेधरपोन नॊ : 
फ्माक्स नॊ. : 
इभेर ठेगाना : 
धभधत : 
सॊस्थाको छाऩ : 

 

(............................. सॊस्थाको तपय फाट आधधकारयक व्मन्ि) 
हस्ताऺय : 
नाभ : 
ऩद : 
सॊस्थाको नाभ : 
ठेगाना : 
टेधरपोन नॊ : 
फ्माक्स नॊ. : 
इभेर ठेगाना : 
धभधत : 
सॊस्थाको छाऩ : 

 
 

 

*** 
 

 

आऻारे 

प्रकाशयाज ऩौडेर 

प्रभखु प्रशासकीम अधधकृत 
 


