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बाग-२
नेऩारको सॊ लफधानको धाया 223 को उऩधाया (१) फभोशजभ गठन बएको मस सूमोदम
नगयऩालरकाको कामयऩालरकारे फनाएको तर रेखीए फभोशजभको लनमभावरी
, कामयलफलध
तथा लनदे शिका सफयसाधायणको जानकायीका रालग प्रकािन गरयएको छ ।

सहकायी सॊ स्था एकीकयण सम्वशधध कामयफवलध, २०७६
सूमोदम नगयऩालरकाको सहकायी ऐन , २०७५ को दपा १०१ को उऩदपा
(१) फभोशजभको उद्देश्म कामायधवमन गनय सहकायी सॊ स्थाहरु एक आऩसभा एकीकयण
गने सम्फधधभा

सॊ घीम सहकायी ऐन , २०७४ को दपा

८७ य सघीम सहकायी

लनमभावरी, २०७५ को दपा ३९ य स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ को दपा
१०२ को उऩदपा (२) अधीनभा यही सूमोदम नगयऩालरकारे मो कामयफवलध फनाएको
छ ।
ऩरयच्छे द – १
प्रायशम्बक
१. सॊ शऺप्त नाभ य प्रायम्ब्
(क) मस कामयफवलधको नाभ

“सहकायी सॊ स्था एकीकयण

सम्वशधध कामयफवलध,

२०७६” यहेको छ ।

(ख) मो कामयफवलध कामयऩालरकोरे स्वीकृत गये को लभलतदे खी रागू हुनेछ ।

२. ऩरयबाषा्

लफषम वा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस कामयफवलधभा,
(क) “ऐन” बन्नारे सूमोदम नगयऩालरकाको सहकायी ऐन

, २०७५ य सॊ घीम

सहकायी ऐन २०७४ सभेत सम्झनु ऩछय ।
(ख) “नगयऩालरका” बन्नारे “सूमोदम नगयऩालरका” सम्झनु ऩदयछ ।
(ग) “नगय प्रभुख” बन्नारे सूमोदम नगयऩालरकाको नगय प्रभुख बन्ने सॊ झनु ऩदयछ।
(घ) “उऩ प्रभुख ” बन्नारे सूमोदम नगयऩालरकाको न गय

उऩ प्रभुख बन्ने सॊ झनु

ऩदयछ।

(ङ) “प्रभुख प्रिािकीम अलधकृत” बन्नारे सूमोदम नगयऩाफकाको प्रभुख प्र िािकीम
अलधकृत सॊ झनु ऩदयछ ।

(च) “सहकायी िाखा ” बन्नारे

सूमोदम नगयऩालरकाको

सहकायी िाखारा ई

सम्झनु ऩछय ।
(छ) “सहकायी सॊ स्था ” बन्नारे सहकायी ऐन , २०४८ तथा सहकायी ऐन २०७४
फभोशजभ स्थाऩना बएका सहकायी सॊ स्थाराई सम्झनु ऩछय।
(ज) “एकीकयण कामय” बन्नारे दुई वा दुई बधदा फढी सॊ स्थाहरुफीच एक आऩसभा
बएको सम्झौता फभोशजभ एकीकयण हुने कामय सम्झनु ऩछय य सो िब्दरे दुई वा
दुई बधदा फढी सॊ स्था एक आऩसभा गालबने वा नमाॉ सॊ स्था फन्ने कामय सभेतराई
जनाउॉ छ ।
(झ) “कामायरम” बन्नारे सूमोदम नगयऩालरकाको कामायरम सम्झनु ऩछय ।

(ञ) “यशजष्ट्राय” बन्नारे सूमोदम नगयऩालरका को सहकायी ऐनभा तोफकए अनुसाय
सहकायी दताय अनुगभन लनयीऺण तथा एकीकयण य दताय खाये ज गने अलधकायी
सॊ झनु ऩदयछ ।
ऩरयच्छे द–२
उद्देश्म, मोग्मता तथा प्रायशम्बक लनवेदन सम्वशधध व्मवस्था
३. उद्देश्म्
सॊ स्थाको एकीकयण व्मवस्थाको उद्देश्म दे हाम फभोशजभ हुनेछ–
(क) सफर य सऺभ सॊ स्थाको लनभायण गनय,

(ख) सॊ स्थाराई ऩूशॉ ज, बौलतक तथा भानवीम सॊ साधन द्वाया सऺभ य आत्भलनबयय
फनाउन,
(ग)

सॊ स्थाको ददगो फवकास य स्थाफमत्व प्रदान गनय,

(घ) सदस्महरूराई प्रदान गने सेवाभा गुणात्भकता तथा ऩरयभाणत्भकताभा फृफि
गनय,
(ङ) एक व्मशि एक सहकायी सदस्मताराई जोड ददन,
(च) सञ्चारन खचयभा कटौती गयी उत्ऩादन ऺेत्रभा रगानी फढाउन,
(छ) सॊ स्थाराई आधुलनक प्रफवलधफाट सम्ऩन्न फनाई व्मवसाफमकयण गनय,
(झ) सहकायी ऺेत्रभा दे खीएका फवकृलतहरूभा सुधाय गनय,
४. एकीकयण गनय सफकने सहकायी सॊ स्थाहरु:
लनम्न सॊ स्थाहरुराई एकीकयण गनय सफकने सॊ स्थाभा याख्न सफकनेछ ।
(क) एउटै कामय ऺेत्र लबत्र यहेका, एक बधदा फढी सहकायी सॊ स्थाहरु ।
(ख) सञ्चारन रागत घटाएय सदस्महरुराई फढी राब लफतयण गनय चाहने
सॊ स्थाहरु।

(ग) एउटै फवषमसॊ ग भेर खाने खारका सॊ स्थाहरु घाटाभा यहेका सॊ स्थाहरु बए
ऩलन एकीकयण गनय चाहने सॊ स्थारे एकीकयणभा सभाफेस गयाएभा।
५. एकीकयणको व्मवस्थाऩन:
एकीकयणको व्मवस्थाऩन लनम्नानुसाय गनुय ऩदयछ :
(क) एकीकयण गरयने सॊ स्थाहरूको आवश्मकता ऩफहचान गनेछ ।

(ख) एकीकृत हुने सॊ स्थाहरूका िेमय सदस्म तथा सञ्चारक सलभलत , रेखासलभलत य
अधम उऩ सलभलतका सफै सदस्म वा ऩदालधकायी अथवा आवश्मकता अनुसायको

उऩशस्थलतभा एकीकयण सम्वशधध अधतफरिमा छरपर कामयरभको सॊ चारन गयी
सहभलत जुटाउने ।

(ग) उऩमुि अधतयफरमा छरपर ऩश्चात एकीकृत हुन चाहने सॊ स्थाहरूको
सञ्चारक सलभलतको फैठकफाट एकीकयणको लनलभत्त

सतय य कामयफवलध तमाय ऩानय

ु कामयदर लनभायण गयी सो एकीकयण
प्रत्मेक सॊ स्थाफाट फढीभा ३ सदस्मीम सॊ मि
ु कामयदर गठन गने,
हुने कामयदरफाट सॊ मत्त

(घ) कामयदररे सतय तथा कामयफवलधभा गहन वहस य छरपर ऩश्चात
फभोशजभको सतय तथा कामयफवलध तमाय ऩायी फढीभा
चाहने सॊ स्थाहरूभा प्रस्तुत गने,

अनुसूशच–१

७ ददनलबत्र एकीकृत हुन

सतय य कामयफवलधराई एकीकृत हुन चाहने

(ङ) कामयदररे प्रस्तुत गये को

सॊ स्थाहरूको सञ्चारक सलभलतको फै ठकफाट साधायण सबाभा रै जाने गयी अशधतभ
रुऩ ददने,
(च) एकीकयण गने सॊ स्थाहरूको

सतय तथा कामयफवलध सञ्चारक सलभलतरे ऩारयत

गये ऩलछ सम्वशधधत सॊ स्थाहरूको लनमलभत साधायण सबाको सभम बए त्मसैभा सो
नबए फविेष साधायण सबा डाक्ने य सतय तथा कामयफवलध प्रस्तुत गने ।
(छ) एकीकयणभा सॊ रग्न हुने सॊ स्थाहरुरे सम्वशधधत नगयऩालरकाको कामायरम य
लफषमगत सहकायी सॊ घसॊ ग आवश्मक याम, सुझाव य सहभलत प्राप्त गने ।
६. मोग्मता:

एकीकयण कामयका एकै प्रकृलत वा फवषमका सॊ स्था

सफकनेछ। तय एकै स्थानभा फवलबन्न फवषम य प्रकृलत

हरुसॉग भात्र एकीकयण गनय
का धेयै सॊ स्थाहरु यहेको बएभा

पयक फवषम वा प्रकृलत बएताऩलन नगयऩालरकारे एकीकयण गनय स्वीकृलत प्रदान गनय
सक्नेछ ।

७. ऩूव य स्वीकृलत लरनु ऩने:
(१) दपा ४ फभोशजभ मोग्म दुई वा दुई बधदा फढी सॊ स्थारे एक आऩसभा
एकीकयण हुन चाहेभा एकीकयण कामयको सभम सीभा य तोफकएको

प्रस्ताफवत

कामयमोजना सफहत आ–आफ्नो सॊ चारक सलभलतफाट प्रस्ताव ऩारयत गयी सो सम्वशधध
कामय गनय नगयऩालरकाभा लनवेदन ददनु ऩनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ लनवेदन प्राप्त बए ऩलछ नगयऩालरकारे भाग फभोशजभ

सॊ स्थाहरु एकीकयण गनय मोग्म दे खीए एकीकयणको कामय अगालड वढाउन स्वीकृलत
ददनु ऩनेछ । तय ऩूव य स्वीकृलत नलरएको बएताऩलन सॊ स्थारा ई एकीकयण गने गयी
स्वीकृलत ददन मस उऩदपारे वाधा ऩुमायएको भालनने छै न।
ऩरयच्छे द – ३

सम्ऩशत्त तथा दाफमत्व, सम्झौता तथा अशधतभ स्वीकृलत सम्वशधध व्मवस्था
८. सम्ऩशत्त तथा दाफमत्वको भूल्माङ्कन सम्वशधध व्मवस्था :

(१) नगयऩालरकाफाट ऩूव य स्वीकृलत लरएऩलछ एकीकयण हुन चाहने सॊ स्थारे आ
आफ्नो सम्ऩशत्त य दाफमत्व तथा कायोवायको ऩलछल्रो भूल्माङ्क

–

न गयाउनु ऩने

अवस्था बए भुल्मा ङ्कनकताय लनमुशि गयी सम्ऩशत्त य दाफमत्वको भुल्मा ङ्कन गयाउनु
ऩनेछ ।

(२) भूल्माङ्कनकतायरे ऩेि गने प्रलतवेदनभा सॊ स्थाको दे हाम फभोशजभका फवषमहरुभा
फकटानीका साथ याम ऩेि गनुय ऩने छ य एकीकयण कामयफाट उि फवषमभा ऩने
प्रबावको फवस्तृत फवश्लेषण सभेत गये को हुनऩु नेछ:–
(क) कजाय वगॉकयण,
(ख) कजाय नोक्सानी व्मवस्थाको ऩमायप्तता,
(ग) प्रचलरत कानून तथा लनमभनको ऩारना शस्थलत,
(घ) तयरता फववयण,
(ङ) जनिशि व्मवस्थाऩन य
(च) अधम आवश्मक फवषमहरु ।
९. एकीकयणभा याख्नु ऩने सतय य कामयफवलधका फवषमहरू्
एकीकयणभा लनम्न सतय तथा कामयफवलधहरु याख्नु ऩछय ।

(क) कुन कुन सॊ स्थासॊ ग एकीकयण गने हो सो उल्रेख गने ।

(ख) एकीकृत सॊ स्थाको नाभ एकीकृत हुने सॊ स्थाहरु भध्मे कु न सॊ स्थाको नाभ

याख्ने हो वा नमाॉ नाभ के याख्ने हो सो को उल्रेख गने य सॊ स्थाको कामायरम कहाॉ
यहने हो ठे गाना सभेत उल्रेख गने ।

(ग) एकीकृत सॊ स्थाको कामय ऺेत्र कलत यहने हो सो एफकन

गने । कामय ऺेत्र

एफकन गदाय भाऩदण्डभा यहेको व्मवस्थाको अनुसयण गने।

(घ) कुन सॊ स्थाको फवलनमभ स्वीकाय गने हो वा नमाॉ फवलनमभ तजुुंभा गने वा कुनै
फवलनमभभा सॊ िोधन गने हो उल्रेख गने ।

(ङ) िेमय ऩूशॉ जको यकभ , फवलनमभभा व्मवस्था बए फभोशजभका कोषभा यहेको

यकभहरु एकीकृत सॊ स्थाभा के कसयी सभावेि गने य उऩमोग गने तरयका (जस्तै्
एकीकृत हुने सॊ स्थाहरुको िेमय ऩूशॉ जको यकभ य सॊ स्थाको फवलबन्न कोषभा यहेको
यकभ तथा सदस्म सॊ ख्मा साभाधमतमा असभान हुधछन।)

(च) सॊ स्थाको सम्ऩशत्त एकीकृत सॊ स्थाभा के कसयी प्रमोग गने य दाफमत्वहरु के
कसयी ब ुिानी गने सो सम्वशधध फवषम ।
(छ) अधम आवश्मक फवषम ।
१०. एकीकयणको साधायण सबाभा प्रस्तुत गरयने फवषमहरू
:
सॊ स्था एकीकयण कामयको रालग साधायण सबाभा लनम्न फवषमहरु ऩेि गनुय ऩनेछ:

(क) अनुसूशच–१ फभोशजभको ढाॉचाभा प्रस्तुत गरयएको सतय तथा कामयफवलध सम्वशधध
फववयण,

(ख) प्रत्मेक सहकायी सॊ स्थाको एकीकृत हुने अशघल्रो ददन सम्भको वासरात,
एकीकृत बएऩलछको लफशत्तम लफफयण

(ग) प्रत्मेक सहकायी सॊ स्थाको आधतरयक रेखा ऩयीऺण प्रलतवेदन, एकीकृत रेखा
प्रलतफेदन

(घ) साधायणसबाफाट एकीकयणको स्वीकृलत लरने कामयका रालग अलधकाय
प्रत्मामोजन गयी प्रलतलनलध तोक्ने कामय,

(ङ) एकीकयण ऩलछ कुनै फववाद बए फववाद सभाधान गनय एकीकृत हुन आउने
सॊ स्थाफाट वढीभा ५ जनाको फववाद सभाधान सलभलत गठन गने,

(च) एकीकृत सॊ स्थाहरूको सम्ऩलत (स्थामी बए) लनमभानुसाय नाभसायी सम्वशधध
फवषम,

(छ) सॊ स्थाहरुको ऋण रगानी, ऋण असुरी य ब ुिानी, फचत तथा ऋणको
व्माजदय, सदस्मताको रभ सॊ ख्मा, िेमय प्रभाण ऩत्र लरने ददने, कभयचायी

व्मवस्थाऩन, कायोवाय स्थगन जस्ता फवषमहरूभा कुनै छु ट्टै व्मवस्था गनुय ऩने बए
सो सभेत लनणयम गने ।
११. सम्झौता सम्वशधध व्मवस्था :

नगयऩालरकाफाट प्रफरमा अगालड फढाउन स्वीकृत प्राप्त गये का सॊ स्थारे दे हामका
कुयाहरु खुल्ने गयी एक आऩसभा सम्झौता सम्ऩन्न गनुय ऩनेछ:–

(क) एकीकयण हुने सॊ स्थाको नाभ, ठे गाना, कामयऺेत्र, एकीकयण बए ऩलछ यहने
नाभ, ठे गाना, य कामयऺेत्र,

(ख) सदस्महरुको हक फहत सॊ यऺण गने व्मवस्था,
(ग) सॊ स्थाको सम्ऩशत्तको भूल्माङ्कन, सम्ऩशत्त÷दाफमत्वको लभरान ऩिलत,
(घ) एकीकयण गनय राग्ने अनुभालनत सभमावलध,
(ङ) सॊ स्थाको फवलनमभावरी , कामय सॊ चा रन सम्वशधध लनमभावरीहरु, वचत तथा
ऋण नीलत÷लनदे शिका सॊ स्थाको रुऩभा ऩरयणत हुने वा एकीकयण हुने सॊ स्थाको
नाभ ,

ॉ ी सॊ यचना तथा स्वालभत्व सॊ यचना,
(च) एकीकयण बएऩलछको ऩूज

(छ) एकीकयण बएऩलछको सॊ स्थाभा आवश्मक कभयचायी भात्र यहने गयी कभयचायी
कटौती मोजना त था जनिशि व्मवस्थाऩन मोजना तथा कभयचायी व्मवस्थाऩन
सम्वशधध अधम व्मवस्था,

(ज) प्रचलरत सहकायी कानूनको ऩारनाको रालग ऩूया गनुऩ
य ने फवषम य स्वीकृलत
प्रफरमा,
(झ) सॊ स्थागत ऩुनसुंयचना, एक आऩसभा सदस्मता सेवा केधरहरुको लभरान तथा
सञ्चारन व्मवस्था,

(ञ) अधम प्रचलरत कानून य सो को ऩारना बएको घोषणा,
(ट) कामायरमरे तोकेका अधम आवश्मक फवषमहरु ।

१२. एकीकयणको रालग लनवेदन ददने:

(१) दपा ७ फभोशजभ स्वीकृती प्राप्त वा स्वीकृलत प्राप्त नबएका सॊ स्थारे ऐनको
दपा ८७ को प्रफरमा ऩूया गयी एक आऩसभा एकीकयण हुन चाहेभा एकीकयण

कामयको सभम सीभा य तोफकएको प्रस्ताफव

त कामयमोजना सफहत फवद्यभान ऩूशॉ ज

सॊ यचना अनुसाय आ –आफ्नो साधायण सबाफाट प्रस्ताव ऩारयत गयी सो

सम्वशधध

कामय अगालड फढाउन सॊ चारक सलभलतराई अशख्तमायी प्रदान गनुय ऩनेछ ।
(२) उऩ–दपा (१) फभोशजभ ऩारयत एकीकयण प्रस्तावका आधायभा दुफै सॊ चा रक
ु रुऩभा
सलभलतको लनणयम सफहत सॊ मि

प्रायशम्बक सॊ स्थारे नगयऩालरकाभा अनुसूशच–

२ फभोशजभको ढाॉचाभा लनवेदन ददनु ऩनेछ ।
१३. कामायरमरे अऩनाउनु ऩने कामय प्रफरमा:
(१) एकीकयणको रालग लनवेदन ऩेि बए ऩलछ कामायरमहरुरे लनम्नानुसायको कामय
प्रफरमा अऩनाउनु ऩनेछ ।

(क) कामायरमसॉग एकीकयणका रालग ऩूव य स्वीकृलत लरए , नलरएको य नलरएको
अवस्थाभा एकीकयण वा फवबाजन ऩश्चात आउन सक्ने कानूनी जफटरताको फवषम
मफकन गने,
(ख) एकीकयण हुने सॊ स्थाहरुको साधायणसबाको

कूर कामभ यहेको सदस्म

सॊ ख्माको वहुभतफाट लनमभानुसायको प्रस्ताव ऩारयत बए नबएको हेने,
(ग) कामायरमरे एकीकयण सम्वशधध १५ ददने सूचना तमाय गयी एक
कामयऺेत्र बएभा

स्थानीम

स्थानीम स्तयको ऩलत्रकाभा य अधमभा कुनै एकभा कशम्तभा एक

ऩटक प्रकािन गने गयाउने , स्थानीम एप .एभ ये लडमोहरुफाट प्रिायण गयाउने ,
कामायरमको सूचनाऩाटीभा टाॉस्ने ऩत्राचाय गयी गुनासो उजुयी भाग गने,
(घ) सूचनाको अवलध लबत्र गुनासो वा उजुयी ऩये नऩये को य ऩये को बए त्मसको
गहनताको अध्ममन गने,

(ङ) सयोकायवाराको गम्बीय प्रकृलतको उजुयी वा गुनासो ऩा इएभा त्मसको सच्चाई
ऩत्ता रगाउने य नऩये भा सम्वशधधत कामायरमफाट खुराउ नु ऩने फवषमहरु खुराएय
एकीकयण सम्वशधध लनणयम लरने,

(च) एकीकयण कामय सम्ऩन्न बएको सूचना ऩत्र प्रलत्रकाभा प्रकाशित गनय रगाउने,
(छ) सॊ स्था एकीकयण गये ऩलछ भुर सॊ स्थाको दताय कामभ याखी अधम सॊ स्थाको
रगत कट्टा गने य सो को जानकायी शजल्रा सहकायी सॊ घ , फवषमगत सॊ घ, सहकायी
फवबाग रगामतका

अधम लनकामभा ऩठाउने ।

(ज) स्थामी रेखा नॊ . लरएका सॊ स्था बए आ धतरयक कय कामायरमको सहभलत
लरने।
(२) सॊ स्थाहरुको एकीकयण गदाय हार कामभ यहेको नाभ चाहे अधम नाभ प्रस्ताव
गरयएभा भाऩदण्ड फभोशजभ नमाॊ नाभ
आवश्मक नऩने ।

ददने प्रमोजनका रालग कामायरमको सहभलत

१४. अशधतभ स्वीकृलत सम्वशधध व्मफस्था:

(१) एकीकयणको रालग आवश्मक प्रफरमा अगालड फढाउन ऩूव य स्वीकृती ऩाएका
सॊ स्था दपा ८ फभोशजभको प्रलतवेदन य दपा ११ फभोशजभको सॊ झौताऩत्र सफहत
अशधतभ स्वीकृलतको लनलभत्त

सॊ स्था सॊ स्थारे

ु
सम्वशधधत नगयऩालरकाभा सॊ मि

रुऩभा दे हामका थऩ कागजात सॊ रग्न गयी लनवेदन ददनु ऩनेछ्
(क) एकीकयण हुने सॊ स्थाहरुको ऩलछल्रो आलथयक वषयको रेखाऩयीऺण बएको
रेखाऩयीऺकको प्रलतवेदन सफहतको वाफषयक प्रलतवेदन,

(ख) एकीकयण गने सम्फधधभा कुनै सभझदायीऩत्र बए त्मस्तो सभझदा

यीऩत्र य

एकीकयण सलभलत गठनको लनणयम,
(ग) एकीकयण हुने सॊ स्थाको चर अचर सम्ऩशत्त तथा दाफमत्वको ऩलछल्रो मथाथय
फववयणको भूल्माङ्कनको रालग लनमुि भूल्माॊकनकतायको प्रलतवेदन,

(घ) एकीकयण हुने सॊ स्थाको नाभ, ठे गाना,

(ङ) एकीकयण सम्फधधभा स्वीकृत बएको अशधतभ कामय मोजना,
(च) कामायरमरे तोकेका अधम कागजात तथा फववयण,

ु आवेदन
(ङ) एकीकृत हुन आउने सॊ स्थाहरूरे अनुसूशच–२ फभोशजभको सॊ मि
(च) एकीकयणको लनणयमहरूको प्रभाशणत प्रलतलरफऩ,
(छ) एकीकयणको सतय य कामयफवलध,

ु वासरात,
(ज) एकीकयण हुने सॊ स्थाहरुको छु ट्टा छु ट्टै य सॊ मि

(झ) कामायरमको स्वीकृलतभा स्थानीम ऩत्र ऩलत्रकाभा सॊ स्था एकीकयणभा जान
रागेको कुयाको सावयजलनक सूचना जायी गये को सूचना,

(ञ) उि सूचना प्रकाशित बएऩलछ एकीकयण सम्ऩन्न नबएसम्भ कुनै आलथयक
(ट)

कायोवाय नगने,

एकीकयणका रालग कामायरमभा ऩत्राचाय गदाय एकीकृत हु

न चाहने

सॊ स्थाहरूको अशघल्रो फषयको साधायण सबाद्वाया अनुभोददत रेखा ऩयीऺण
प्रलतवेदन तथा चारु फषयको आधतरयक रेखा ऩयीऺण प्रलतवेदन सभेत सॉरग्न
याख्नु ऩने,

(ठ) एकीकृत सॊ स्थाको फवलनमभभा “एकीकृत सॊ स्थाको नाभफाट बए गये का काभ
कावायही मस फवलनमभ फभोशजभ बए गये

को भालननेछ ” बन्ने प्रावधान ऩलन

सभावेि गने, मसका रालग फवलनमभ सॊ सोधन प्रस्ताव ऩारयत गयाउने,

(ड) सम्ऩूण य कागज ऩत्रहरू एकीकृत हुन चाहने सॊ स्थाका अध्मऺहरूफाट प्रभाशणत
गयी ऩेि गनुय ऩनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोशजभको लनवेदन उऩय कामायरमरे कायवाही गदाय थऩ
फववयण तथा कागजात आवश्मक बएभा सो लनणयम गनुय अशघ लनवेदक सॊ स्थाराई
लरशखत सूचना ददई थऩ जानकायी वा कागजात ऩेि गनय रगाउन सक्नेछ य

त्मस्ता सॊ स्थाका सॊ चारक वा अलधकाय प्राप्त व्मशिरे कामायरमभा उऩशस्थत बई
त्मस्तो थऩ जानकायी वा कागजात उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ ।
(३) उऩदपा (१) फभोशजभको लनवेदन ऩये भा कामायरमरे उि लनवेदन , सोसॉग
सॊ रग्न कागजात , फववयण उऩय छानलफन गयी ऩैंतालरस ददनलबत्र सॊ स्था एक

आऩसभा एकीकयण गनय स्वीकृलत ददने वा नददने लनणयम गयी सोको जानकायी
सम्वशधधत सॊ स्थाराई ददनेछ ।
(४) मस कामयफवलध फभोशजभ भाग गरयएको थ ऩ जानकायी वा कागजऩत्र सॊ स्था वा
सोका अशख्तमायवारा व्मशिरे तोकेको सभमावलधलबत्र उऩरब्ध नगयाएभा

एकीकयणको रालग लनवेदकरे ददएको लनवेदन फपताय लरएको भालननेछ य सो उऩय

कुनै कायवाही गरयने छै न । तय ऩुन् ददएको लनवेदन उऩय कायवाही गनय बने मस
व्मवस्थारे फाधा ऩु¥माएको भालनने छै न ।

(५) कामायरमरे कुनै सॊ स्था एकीकयण सम्फधधभा आऩू mरे गये को लनणयम तथा सो
कामय सम्ऩन्न गने सभेतको ब्महोया सवयसाधायणको जानकायीका रालग ऩलत्रकाभा
कम्तीभा दुई ऩटक सूचना प्रकािन गनुय ऩनेछ य त्मस्तो सूचनाभा
बधदा अगालडका सॊ स्थारे गये को काभहरु

एकीकयण हुन ु

एकीकयण हुन सॊ स्थारे गने व्महोया

सभेत याख्नु ऩनेछ ।
ऩरयच्छे द – ४
फवफवध
१५. एकीकयण सम्वशधध अधम व्मवस्था:
सॊ स्था एक आऩसभा एकीकयण गदाय आवश्मकतानुसाय दे हाम फभोशजभको छु ट प्रदान
गनय सफकनेछ :

(क) दुई वा दुई बधदा फढी एकै प्रकृलतका

सहकायी सॊ स्थाहरु एकीकयण गनय

चाहने सॊ स्थाहरुरे साफवकभा स्वीकृलत ऩाई कायोवाय गरययहेको कामयऺेत्र जोलडएको
बएभा उऩयोि कामय ऺेत्र प्रदान गनय सफकनेछ ।
(ख) एकीकयण गदाय खण्ड (क) फभोशजभ ठु रो कामय ऺेत्र यहेको अवस्था बए
उऩमुि
य स्थानभा सदस्मता सेवा केधर खोल्न ददइनेछ ।

(ग) पयक फवषमका सॊ स्थाहरु एकीकयण हुने बएभा त्मस्ता सॊ स्थाहरुराई सो
सॊ स्थारे चाहेको फवषम वा प्रकृलत याख्न स्वीकृलत प्रदान गनय सफकनेछ।

१६. एकीकयण ऩश्चात ध्मान ददनु ऩने कुयाहरू
:

एकीकयण प्रश्चात लनम्न कुयाभा ध्मान ऩुमायउनु ऩदयछ
(क) एकीकयणभा साभेर बएका सॊ स्थाहरु सॊ स्थाको भूर कामायरमबधदा टाढा बए
बने सदस्मता सेवा केधर खोल्ने स्वीकृलत लरई कामयहरुराई लनयधतयता ददने,

(ख) कभयचायीको शजम्भेवायी वाॉ डपाॉड य सॊ चारक , रेखा सलभलतको शजम्भेवायीको
वा“डपा“डभा फविेष ध्मान ददने,

(ग) ऩूयानो सॊ स्था य एकीकृत सॊ स्थाको सेवा सुफवधाभा कटौती होइन अरू उन्नत
सेवा सुफवधा ददने,
(घ) एकीकयण ऩलछ सॊ चारक य रेखा सलभलतको लनवायचन गनुय ऩने बए फविेष
साधायण सबा वोराई लनवायचन गनुय ऩछय ।
१७. एकीकयणभा सहजीकयण गनय सफकने्
दे हामको अवस्था दे खीएकोरे सॊ स्थाफाट एकीकयण गनय अनुयोध बै आएभा
कामायरमरे एकीकयण कामयभा सहजीकयण गनय सक्नेछ ।
(क) एकै स्थानभा एकै फवषमका धेयै सॊ स्थाहरु सॊ चारन बएकोरे ।

(ख) एकै फवषम य प्रकृलत लभल्ने खारका सॊ स्थाहरु दताय बै सॊ चारनभा यहेकारे ।
(ग) दुई वा दुई बधदा फढी सॊ स्थाहरु एक आऩसभा एकीकयण गदाय सहकायी
आधदोरनराई सहमोग ऩुग्ने दे खीएभा ।
१८. फवफवध :
(१) एकीकयण हुने सॊ स्थाको सम्ऩशत्त तथा दाफमत्व प्राप्त गये ऩलछ सो सम्ऩशत्त तथा
दाफमत्वको फहसाव फकताफ दुरुस्त याख्ने व्मवस्था लभराउनु ऩनेछ।

(२)कामायरमरे सॊ स्था एक आऩसभा एकीकयण गनय अशधतभ

स्वीकृलत ददएऩलछ

एकीकयण कामय तोफकएको सभमभा कामायधवमन नगये को ऩा इएभा एकीकयण
स्वीकृलत फदय गयी कायवाही गनय सक्नेछ ।

१९) फाधा अड्काउ पुकाउने् मस कामायफवलध कामायधवमनभा फाधा अड्काउ ऩये भा फाधा
अड्काउ पुकाउने तथा व्माख्मा गने अलधकाय कामायऩालरकाराई हुनेछ ।

२०) खाये जी तथा फचाउ्

मस कामायफवलधभा बएको कुनै ऩलन व्मवस्था नेऩारको

सॊ फवधान, प्रचलरत सॊ घीम तथा प्रादे शिक कानूनसॉग फाशझएभा फाशझएको हदसम्भ
फदयबागी हुनेछन् ।

अनुसूशच–१
दपा १०(क) सॊ ग सम्वशधधत
(एकीकयणका सतय तथा कामयफवलध ढाॉचा पायभ)
सहकायी ऐन ,

लनमभ,

अनुसाय......................

भाऩदण्ड तथा सॊ स्थाको फवलनमभभा बएको व्मवस्था
सहकायी सॊ स्था लर

. ..........................

...................... सहकायी सॊ स्था लर . को एकीकयण गदाय

एकीकयण प्रकृमाराई अशघ फढाउनु ऩने बएकारे लनम्नलरशखत

य

सतय य कामयफवलध खोरी
सतय य कामयफवलधका

अलधनभा यही एकीकयण कामय सम्ऩन्न गने मस साधायण सबारे गये को लनणयम
कामायधवमनका रालग सूमोदम नगयऩालरकाको कामायरम फपक्करभा अनुयोध गने सभेत
लनणयम गरयमो ।
र.सॊ.

फवषम

१

नाभ

एकीकयण सतय

एकीकयणको कामयफवलध

............सॊ स्था लर. (दताय नॊ.

दुवै सॊ स्थाको साधायणसबाफाट ऩारयत गयाई

..... लड.स.का.....) यहेकोभा दुवैराई

स्वीकृलत लरई सॊ स्था “………..” को

लड.स.का......) ........... सॊ स्था (द.नॊ.
एकीकृत गयी एउटै नाभफाट सॊ स्थाको
सॊ चारन गने । दुवै सॊ स्था राई

........ कामायरम ....... फाट एकीकयणको
नाभफाट सॊ चारन गने।

एकीकृत गयी “.........सहकायी सॊ स्था
लर. ................. ” कामभ गने ।
२

कामायरम

दुवै सॊ स्थाको कामायरम एउटै फनाउने

…..........सॊ स्थाको कामायरम बवनफाट कामय

३

कामयऺेत्र

दुवै सॊ स्थाको कामयऺेत्र एकीकृृृत

एकीकृत हुने सॊ स्थाका कामयऺेत्र ..सालफक

सदस्महरुराई सेवा प्रदान गने

हार सू.न.ऩा...राई सभेत कामयऺेत्रका

४

५

फवलनमभ

िेमय यकभ

रुऩभा यहने य कामयऺेत्रभा आफ्नो

दुवै सॊ स्था एकीकृत बएऩलछ एउटा

भात्र सॊ स्थाको फवलनमभ स्वीकाय गरयने

सॊ चारन गने.

गा.फव.स.बएकोरे .......सालफक गा.फव.स
रुऩभा स्वीकृती लरई सेवा प्रदान गने।
........सहकायी सॊ स्थाको फवलनमभ

............. स्वीकाय गयी सोही फवलनमभ
अनुसाय कामय सॊ चारन गने ।

दुवै सॊ स्थाको िेमय यकभ एकीकृत गने

......को रेखा ऩयीऺण अनुसायको िेमय

ु रुऩभा सभावेि
यकभ ऩलन सॊ मि

गने ।

। मस वषयको एकीकृत हुन आउने
गरयने ।

यकभ जम्भा गरय एउटा सॊ स्थाभा सभावेि
.........सहकायी सॊ स्थाको िेमय
रु...................

..............................सहकायी सॊ स्थाको
िेमय रु................... सभेत जम्भा

िेमय रु ...................................

कृफपमत

६

सॊ स्थाका
कामयहरु

.............. य ....................

फवतयण गनय लभल्ने कोषहरु सम्वशधधत

गने । फवतयण गनय लभल्ने कोषहरु

कभयचायीराई फवतयण गने कोष ऩलन

कोषको यकभ एकीकृत गयी सभावेि
सदस्महरुराई फवतयण गनय नलभल्ने

कोषहरु मथावत याशख एकीकृत गने ।
मसयी एकीकृत गये ऩलछ लनमभानुसाय
कोषको उऩमोग गने ।

सॊ स्थाका सदस्महरुराई फवतयण गने,

फवतयण गने य फाॉकी कोषहरु लनमभानुसाय
उऩमोग गने,

फवतयण गनय लभल्ने कोषहरुको फववयण
सहकायी सॊ घ/सस्था

.................. सहकायी सॊ स्था
कोषको नाभ

१. िेमय राबाॊि -

२. सयऺण ऩूशॉ ज फपताय ३. कभयचायी फोनस जम्भा

एकीकत गयी कोषभा याख्ने कोषहरु
:
कोषको नाभ

१. जगेडा कोष -

२. सहकायी शिऺा ३. घाटा ऩूलतय -

४. डुवधत ऋण कोष -

५. सहकायी फवकास कोष ६. कभयचायी सॊ चमकोष ७. अधम कोष -

जम्भा

७

दाफमत्व

...................य................. को

................. सॊ स्थाको दाफमत्व य

ऩश्चात .............सहकायी सॊ स्थारे नै

गयी ............... फाट पर्छ्यौट गने ।

च ुिा गनुय ऩने दाफमत्व एकीकयण

च ुिा गने अथवा दाफमत्व वहनको

............... सॊ स्थाको दाफमत्व एकीकृत

शजम्भेवायी ...........................
सहकायी सॊ स्थाको यहने ।
८

रगानी फहसाफ

.......................... य ..............

लनम्न रगानी फहसाव एकीकृत गयी

फहसाव एकीकृत ......... सहकायी

फपताय गनय लभल्ने यकभ फपताय

छाता सॊ स्थाहरुभा यहेको रगानी
सॊ स्थाको नाभभा कामभ गने

....................... सॊ स्थाको रगानी

यकभ सम्वशधधत छाता सॊ घफाट फपताय
लरइ आम्दानी फाॉध्ने ।

........... सॊ स्थाको नाभभा कामभ गने।
लरई............... सॊ स्थाको नाभभा आम्दानी
वाॉध्ने य सो कामयका रालग छाता

सॊ स्थाहरुफाट ऩत्राचाय गने रगानी बएको
सॊ घ / सॊ स्था

९

ऋण रगानी

.............. य ............. आफ्ना

............. सहकायी य ........... सहकायी

यकभ एकीकृत गयी............ सॊ स्था

ऋणी सदस्महरुरे .............सहकायीको

सदस्महरुराई रगानी गये को ऋण
भा सभावेि गने

एकीकृत बएऩलछ ........... सहकायीका

नाभभा उि ऋण साने व्मवस्था गने य

मसका रालग ............. भसाधतसम्भ सभम
ददने व्माज भात्र फुझाएय ऋणी

सदस्महरुको ऋण............... सॊ स्था फाट
उऩरब्ध गयाउने व्मवस्था लभराउने ।
१०

फचत फहसाफ

................ सहकायी य .............

................ सहकायी य ............. द्वाया

एकीकृत रुऩभा सभाफेि गने

सहकायी सॊ स्थाको अलबरेखभा यहेको िेमय

सहकायीका सफै खाल्का फचतहरु

सॊ चालरत फचत कामयरभहरु ...........

सदस्महरुसॊ गै अधम नाभ थऩी सो नाभभा
सभावेि गयी याख्ने

११

१२

सदस्मता

नीलतहरु

................ सहकायी य .............

................ सहकायी य ............. िेमय

सॊ स्थाभा सभावेि गने

कामभ गदाय प्रवेि लभलतको आधायभा

दुवै सॊ स्थाका सदस्महरुराई एकीकृत

सॊ स्था सॊ चारत नीलत रागू गने

सधदबयभा ................ सहकायी य

............. सहकायीका नीलतहरु एकै

सदस्महरुको सदस्मता एकीकृत सॊ स्थाभा
सदस्मता कामभ गने ।

हार यहेका लनम्न नीलतहरु कामभ याखी
सॊ स्था सॊ चारत गने ।

फकलसभका बए............ सॊ स्थाको
नीलतहरु रागू गने य ..............

सॊ स्थाको नबएका नीलतहरुका सधदबयभा
बने .............. सॊ स्थाका नीलतहरु नै
एकीकृत सॊ स्थाको

नीलतका रुऩभा रागू गने ।
१३

फैंक खाता य

१४

सॊ स्था सॊ चारन

नगद शजम्भेवायी

प्रफरमा

............ सॊ स्थाको फैंक कायोवाय

.................... फैंक य नगद

नगद ऩलन दुवै सॊ स्थाको एकीकृत गने

उऩमोग गनै ।

.............. सॊ स्थाभा हस्ताधतयण गने
.................. दुवै सॊ स्थाका वतयभान

दुवै सॊ स्थाका सॊ चारकहरुफाट सॊ चारक

एवॊ उऩसलभलतहरु लभराएय फवलनमभभा

उऩसलभलत गठन गयी कामय गने ।

सॊ चारक, रेखा तथा सल्राहकाय सलभलत
व्मवस्था बए फभोशजभ फाॉकी अवधी
सम्भका रालग कामभ गने

१५

लरनु ददनु ऩने

फाॉकी ऋण तथा
सम्ऩशत्त

हस्ताताधतयण गयी एकीकृत रुऩभा याखी

दुवै सॊ स्थाको एकीकयण गयी सॊ म ुि
रुऩभा याख्ने ।

सलभलत, रेखासलभलत तधा अत्म सलभलत,

दुवै सॊ स्थारे फुझाउनुऩने फाकी ीँ ऋण सॊ मूि
रुऩभा ........नाभभा स्थातात्तयण गयी

फुझाउने लरनु ऩने बए ऩलन मही कामय फवलध
अऩनाइ असुर उऩय गने ।

१६

केधरीम

............... सॊ स्थाफाट प्रलतलनलधत्व गने

......... केशधरम प्रलतलनलध ....... सॊ मूि

सॊ को प्रलतलनलध

प्रलतलनलध ........... एकीकृत सॊ स्थाको

एकीकृत प्रलतलनलध पेयवदर गने ।

शजल्रा/फवषमगत

केधरीम /शजल्रा “फवषमगत सॊ स्थाको
तपयफाट ऩलन लनयधतयता ददने

य

बएको दुवै सॊ स्थाको प्रलतलनलधका रुऩभा

..............का केशधरम प्रलतलनलधराई
बने फपताय गने ।
१७

१८

कभॊचायी

ऩान नॊ .

दुवै सॊ स्थाका कभयचायीहरुराई मथावत
काभकाज रगाउने ।

२०

लनमुि कभयचायहरुराई एकीकृत रुऩभा

.......... नै मथावत काभकाज रगाउने ।

.............. ऩान स्वीकाय गने य

................ सहकायी सॊ स्थाको आधतरयक

त्मसका रालग सम्वशधधत लनकामभा

राई प्रमोग गने

................ ऩानराई यद्द गने।
जानकायी गयाउने ।

१९

............ लनमुि कभचायीहरु य ...........

याजश्व कामायरमभा दताय बएका ऩान........

नगदी य

एकीकृत सॊ स्था .........को नगदी य

उऩमुि वीभा कम्ऩनीसॊ ग आवश्मक

गने

गने ।

व्मवस्था लभराउने ।

ढु कुटीको फीभा

ढु कुटी (सेप) को वीभा गयाई सॊ चारन

सम्झौता गयी नगदी य ढु कुटी वीभा गने

एकीकयण

एकीकयण ऩश्चात्त कुनै फवषमभा फववाद

फववाद सभाधान सलभलतभा ........ सहकायी

सम्वशधध

सलभलत लनभायण गने य फववादको टु ङ्गो

सदस्महरुराई शजम्भेवायी ददने य सलभलतरे

ऩलछको फववाद

उठे भा फववाद लभराउन तीन सदस्मीम
रगाउने ।

य .......... सहकायीका लनम्न

गये को लनणयम सॊ चारक सलभलतरे अनुभोदन
गये ऩलछ रागू हुने गयी लनणयम गने ।
१. सॊ मोजक .....
२. सदस्म ......

३. सदस्म .........
२१

फवलनमभभा

............. सहकायी सॊ स्थाको फवलनमभ

फवलनमभ सॊ सोधन य ऩरयभाजयन गदाय लतम्न

ऩरयभाजयन गने

थऩघट ऩरयभाजयन गयी सभमानुकूर

१. सॊ मोजक .....

सॊ िोधन य
सलभलत

हारको अवस्थाभा कलतऩम फवषमहरु

फनाउनु ऩने बएकारे व्माऩक अध्ममन

य ऩरयभाजयन गनय ३ सदस्म सलभलतराई
शजम्भा ददने

दस्तखत

सलभलत लनभायण गयी शजम्भेवायी ददने
२. सदस्म ......

३. सदस्म ..........

दस्तखत

........................सहकायी सॊ स्था लर.

........................सहकायी सॊ स्था लर.

सूमोदम न.ऩा. .....ईराभ

सूमोदम न.ऩा. .....ईराभ

सॊ स्थाको छाऩ

सॊ स्थाको छाऩ

अनुसूशच - २
(दपा १२(२) सॉग सम्वशधधत)

श्रीभान् प्रभुख प्रिासकीम अलधकृतज्मू
सूमोदम नगयऩालरका,

नगय कामयऩालरकाको, फपक्कर, ईराभ ।

लफषम-: एकीकयण गनय स्वीकृलत ऩाउॉ ।

भहोदम,
सहकायी ऐ न, २०७४ तथा सूमोदम नगयऩालरकाको
फभोशजभ सॊ चारन बै आएका तऩलसर फभोशजभका सॊ स्था

सहकायी ऐन २०७५

हरु एकीकयण गनय सम्ऩूण य

प्रफरमा ऩूया बएकोरे एकी कयणको रालग तोफकएका आवश्मक कागजात सफहत मो
लनवेदन ऩेि गये का छौं । उऩमूि
य सॊ स्थाहरु एकीकयण गयी ऩाउन अनुयोध गदयछौं।
आवश्मक कागजात थान...........सॊ रग्न छन् ।
बवदीम,
(................................ सॊ स्थाको

(............................. सॊ स्थाको

तपयफाट आलधकारयक व्मशि)

तपयफाट आलधकारयक व्मशि)

हस्ताऺय :

हस्ताऺय :

नाभ :

नाभ :

ऩद :

ऩद :

सॊ स्थाको नाभ :

सॊ स्थाको नाभ :

ठे गाना :

ठे गाना :

टे लरपोन नॊ :

टे लरपोन नॊ :

फ्माक्स नॊ. :

फ्माक्स नॊ. :

इभेर ठे गाना :

इभेर ठे गाना :

लभलत :

लभलत :

सॊ स्थाको छाऩ :

सॊ स्थाको छाऩ :

***
आऻारे

प्रकाियाज ऩौडेर

प्रभुख प्रिासकीम अलधकृत

