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स्थानीय राजपत्र 

कञ् चन गाउँपालिकाद्वारा प्रकाशित  
कञ् चन, खण्ड : ५, भाग :२, संख् या:१६, लिलत:२०७८ साि भदौ २ गते  

भाग-२ 

कञ् चन गाउँपालिका  
गाउँ काययपालिकाको कायायिय, रुपन्देही  

 

स्थानीय सरकार सञ् चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (३) बिोशजि कञ् चन गाउँपालिका, गाउँ 
काययपालिकािे बनाएको ति िेशखए बिोशजिको काययविलि सियसािारणको जानकारीको िालग प्रकािन गररएको छ ।  

कञ् चन गाउँपालिका सहकारी एकीकरण काययविलि, २०७८ 

कञ् चन गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४  को प्रभािकारी कायायन्ियनका िालग सहकारी िाफय त सम्पादन हनुे काि 
कारिाही व्यिशस्थत गनय सहकारीको व्यिस्थापन गरी सहकारी  संस्थाहरु एकीकरण गनय िाञ्छनीय भएकोिे, 

गाउँपालिकाको सहकारी ऐन,२०७४ को दफा १०३ िे ददएको अलिकार प्रयोग गरी कञ् चन गाउँपालिका, 
गाउँकाययपालिकाको कायायिय, रुपन्देहीिे यो काययविलि स्िीकृत गरी िागू गरेको छ ।  

१. संशिप्त नाि र प्रारम्भ : (१) यस काययविलिको नाि “सहकारी  एकीकरण  काययविलि, २०७८”  रहेको छ। 

(२) यो काययविलि तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ। 

२. पररभाषा : विषय िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा यस काययविलििा,- 

(क) “ऐन” भन् नािे कञ् चन गाउँपालिकाको, सहकारी ऐन, २०७४ सम्झन ुपछय।  
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(ख) “एकीकरण कायय” भन् नािे दईु िा दईु भन्दा बढी संस्थाहरुबीच एक आपसिा भएको 
सम्झौता बिोशजि एकीकरण हनुे कायय सम्झन ुपछय र सो िब्दिे दईु िा दईु भन्दा बढी 
संस्थाहरु एक आपसिा गालभई नयाँ संस्था बन् न ेकाययिाई सिेत जनाउँछ। 

(ग) “जम्िा कारोबार” भन् नािे सहकारी संस्थािे सञ् चािन गरेको व्यािसावयक 
वियाकिापहरुिा पलछल्िो आलथयक िषयसम्ििा पररचालित िचतको दावयत्ि र पलछल्िो 
आलथयक िषयको सदस्यता तफय को खररद िा लबिी कारोबारको जोड सम्झन ुपछय। 

(घ) “दताय अलिकारी” भन् नािे ऐनको दफा ६९ बिोशजिको दताय अलिकारीिाई सम्झन ुपछय र 
सो िव्दिे दताय अलिकारीबाट प्रत्यायोशजत अलिकार प्रयोग गने अलिकृत कियचारीिाई 
सिेत जनाउँछ। 

(ङ) "सहकारी संस्था" भन् नािे कञ् चन गाउँपालिकाको सहकारी ऐन,२०७४ बिोशजि स्थापना 
भएका सहकारी संस्थािायय सम्झन ुपछय । 

(च) "कायायिय" भन् नािे कञ् चन गाउँपालिका, गाउँकाययपालिकाको कायायियिार्य सम्झन ुपछय 
।  

(छ) "रशजष्टार" भन् नािे संघीय सहकारी ऐन र प्रदेि सहकारी ऐन बिोशजिको रशजष्टार सम्झन ु
पछय र सो िब्दिे कञ् चन गाउँपालिकाको दताय गने अलिकारी सितेिार्य सम्झन ुपछय । 
सो िब्दिे रशजष्टारबाट प्रत्यायोशजत अलिकार प्रयोग गने अलिकृत कियचारी सिेतिार्य 
जनाउनछे । 

(ज) "लनयािक लनकाय" भन् नािे कञ् चन गाउँपालिका, गाउँकाययपालिकाको कायायियिार्य 
सम्झन ुपछय ।  

३. उद्दशे्य : सहकारी संस्थाको एकीकरण गनुयको उद्देश्य देहाय बिोशजि हनुेछ :- 

(क) संयकु्त प्रयास िाफय त सबि र सिि संस्थाको लनिायण गनय,  
(ख) संस्थािाई भौलतक, आलथयक तथा िानिीय श्रोत सािनिा सम्पन्न र आत्िलनभयर 

बनाउन,  

(ग) संस्थागत रुपिा ददगो विकास र स्थावयत्ि प्रदान गनय,   
(घ) कायय िेत्र र सहकारी सदस्यताको दोहोरोपना हटाई सदस्यहरूिाई प्रदान गने 

सेिाको गणुस्तर िवृि गनय,  
(ङ) एक व्यशक्त एक प्रकृलतको सहकारी सदस्यतािाई कायायन्ियनिा िैजान,  

(च) अनतु्पादक व्यिस्थापन खचयिा न्यूनीकरण गरी उत्पादन िेत्रिा िगानी बढाउन,  
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(छ) संस्थािाई सिायानकूुि आिलुनक प्रविलिको उपयोग िाफय त व्यिसायीकरणतफय  
उन्िखु गराउन र 

(झ) सहकारी िेत्रिा देशखएका किी किजोरीहरुिाई सिुार गरी अिसरको उपयोग 
गनय ।  

४. एकीकरण गनय सवकने सहकारी संस्थाहरु : (१) देहाय बिोशजिका सहकारी संस्थाहरुिाई एकीकरण गनय 
सवकनछे। 

(क) एउटै कायय िेत्र लभत्र रहेका  एक भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरु, 

(ख) सञ् चािन िागत घटाएर सदस्यहरुिाई बढी िाभ वितरण गनय चाहने संस्थाहरु, 

(ग) एउटै विषयसँग िेि खाने खािका संघहरु, 

(घ) साझा बन्िन एकैनाि भएका संस्थाहरु, 

(ङ) फरक विषय र प्रकृलत भए पलन खासिा एकै व्यिसायिा प्रलतस्पिाय भर्रहेका 
संस्थाहरु, 

(च) सदस्यहरु दोहोररएका सहकारी संस्थाहरु, 

(छ) एउटै प्रकृलत िा विषयका संस्थाहरु, तर एकै स्थानिा विलभन् न विषय र प्रकृलतका 
िेरै संस्थाहरु रहेको भएिा फरक विषय िा प्रकृलत भएतापलन लनयािक लनकायिे 
एकीकरण गनय स्िीकृलत प्रदान गनय सक्ने,  

(२) यस दफािा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएता पलन एकीकरण काययका िालग सहकारी संस्थाहरुको काययिते्र 
अलनिायय जोलडएको हनुपुनेछ। 

५. एकीकरणको प्रविया : संस्थाहरुिे एकीकरण कायय गदाय देहाय बिोशजिका काययहरु गनुयपनेछ :- 

(क) एकीकरण गररने संस्थाहरूको आिश्यकता पवहचान गने,  

(ख) एकीकृत हनुे संस्थाहरूका ियेर सदस्य तथा सञ् चािक सलिलत, िेखा सपुररिेिण सलिलत 
र अन्य उपसलिलतका सदस्य िा पदालिकारीको उपशस्थलतिा एकीकरण सम्बन्िी 
अन्तरविया/छिफि काययििको सञ् चािन गरी सहिलत जटुाउने,  

(ग)  उपयकु्त अन्तरविया छिफिका विषयिाई संस्थाको सािारणसभाको बहिुतबाट 
अनिुोदन गराउने र एकीकरण सम्बन्िी कायय गनयका िालग सञ्चािक सलिलतिाई 
एकीकरणका ितय सवहत अशख्तयारी प्रदान गने। 

(घ)  सािारण सभाबाट स्िीकृत भई एकीकरण सम्बन्िी कायय गनय अशख्तयार प्राप्त संचािक 
सलिलतिे सोही प्रवियाबाट एकीकरणका िालग आउने सहकारी संस्थासँग एकीकरण 
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गनयका लनम्ती एकीकरणका ितय र काययविलि लनिायण गनय कशम्तिा ५ सदस्यीय संयकु्त 
काययदि लनिायण गने,  

(ङ) काययदििे एकीकरणका ितय तथा काययविलििा गहन िहस र छिफि पश् चात संयकु्त 
काययदििे तयार पारेको अनसूुची–१ बिोशजिको ितय तथा काययविलि एकीकृत हनु चाहने 
संस्थाहरुको सञ् चािक सलिलत र िेखा सपुररिेिण सलिलत सवहतको कम्तीिा एक लतहाई 
सदस्यहरु उपशस्थत भेिािे स्िीकृत गने। 

 (च) खण्ड (घ) बिोशजिको भेिाको बहिुतिे एकीकरण पश् चात लनिायशचत सलिलत लनिायण 
नभएसम्िको िालग दैलनक काययसञ् चािन गनय तदथय सञ् चािक सलिलत र िेखा सपुररििेण 
सलिलत गठन गनुयपनेछ।  

(छ) एकीकरणिा जाने सहकारी संस्थािे एकीकरणिा जान ुपूिय 15 ददन ेसूचना रावियस्तरका 
पलत्रकािा कशम्तिा एक पटक प्रकािन गने र स्थानीय एफ.एि रेलडयोहरुबाट सिते 
प्रिारण गने, 

(ज) एकीकरणिा संिग्न हनुे संस्थाहरुिे आिश्यकता अनसुार सम्बशन्ित लनकायबाट र छाता 
संघबाट राय/सझुाि प्राप्त गनय सक्ने, 

(झ) एकीकृत सहकारी संस्थािे कायय सम्पन् न भएको सूचना रावियस्तरका पलत्रकािा कशम्तिा 
एक पटक प्रकािन गनुयपनेछ र त्यस्तो सूचनािा एकीकरण हनुभुन्दा अगाडीका संस्थािे 
गरेको कािहरु एकीकरण भए पश् चातको संस्थािे गने व्यहोरा सिेत राख् नपुनेछ ।  

(ञ) एकीकरण पश् चात तीन िवहना लभत्र वििषे सािारण सभाबाट सञ् चािक सलिलत र िेखा 
सपुररिेिण सलिलतको लनिायचन गनुयपनेछ। 

६. पूिय स्िीकृलत लिन ुपने : (१) दफा ४ बिोशजि योग्य दईु िा दईु भन्दा बढी संस्थािे एक आपसिा एकीकरण हनु 
चाहेिा एकीकरण काययको सिय सीिा र तोवकएको प्रस्तावित कायययोजना सवहत आ–आफ्नो सञ् चािक सलिलतबाट 
प्रस्ताि पाररत गरी पूिय शस्िकृलतको िालग लनयािक लनकायिा लनिदेन पेि गनय सक्नछेन।् 

(2) उपदफा १ िा जनसकैु कुरा िेशखएको भएतापलन नेपाि सरकार, प्रदेि सरकार िा स्थानीय तहको कायायिय 
िा अन्य साियजलनक लनकायको ऋण, अनदुान िा अन्य प्रकारको सहयोग रकि िा जायजेथा रहेका संस्थाको 
एकीकरण िा विभाजन गदाय त्यस्तो संस्थािे लनयािाक लनकायको पूिय-सहिलत लिन ुपनेछ। 

(३) उपदफा (१) बिोशजि लनिदेन प्राप्त भएपलछ लनयािक लनकायिे िाग बिोशजि संस्थाहरु एकीकरण गनय योग्य 
देशखए एकीकरणको कायय अगालड िढाउन स्िीकृलत ददन सक्नेछ।   
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७. सम्पशि तथा दावयत्िको िूल्याङ्कन सम्बन्िी व्यिस्था : (१) लनयािक लनकायबाट पूिय स्िीकृलत लिएपलछ एकीकरण 
हनु चाहन ेसहकारी संस्थाहरुिे आ–आफ्नो सम्पशि र दावयत्ि तथा कारोबारको पलछल्िो िूल्याङ्कन गनुय पने देशखएिा 
िूल्याङ्कनकताय लनयशुक्त गरी सम्पशि र दावयत्िको िूल्याङ्कन गराउन सक्नेछन।् 

(२) िूल्याङ्कनकतायिे पेि गने प्रलतिदेनिा संस्थाको देहाय बिोशजिका विषयहरुिा स्पष्ट राय पेि गनुयपनेछ र 
एकीकरण काययबाट उक्त विषयिा पने प्रभािको विस्ततृ विश् िेषण सिेत गरेको हनुपुनेछ :- 

(क)  कजाय िगीकरण,  

(ख)  कजाय नोक्सानी व्यिस्थाको पयायप्तता,  
(ग)  प्रचलित कानून तथा लनयिनको पािना शस्थलत,  

(घ)  तरिता वििरण,  

(ङ)  जनिशक्त व्यिस्थापन, र  

(च) अन्य आिश्यक विषयहरु। 

८. एकीकरणिा राख् नपुने ितय र काययविलिका विषयहरू  : (१) एकीकरणिा  देहायका ितय तथा काययविलिहरु राख् न ु
पछय :- 

(क)  कुन-कुन संस्था बीच एकीकरण हनुे हो सो उल्िेख गने, 
(ख)  एवककृत संस्थाको नाि राख्दा एवककृत हनुे संस्थाहरु िध्य ेकुन संस्थाको नाि राख् ने 

हो िा नया ँनाि के राख् ने हो सो को उल्िेख गने र संस्थाको कायायिय रहने ठेगाना 
सिेत उल्िेख गने, 

(ग) एकीकरण पश्चात संस्थाको कायय िेत्र कलत रहने हो सो यवकन गने, कायय िते्र यवकन 
गदाय िापदण्डिा रहेको व्यिस्थाको अनसुरण गने, 

(घ) कुन ैएक संस्थाको विलनयि स्िीकार गने िा नयाँ विलनयि तजुुंिा गने िा कुनै विलनयििा 
आिश्यक संिोिन गने सो कुरा उल्िेख गने, 

(ङ) िेयर पुजँीको रकि, विलनयििा व्यिस्था भए बिोशजिका कोषिा रहेको रकिहरु एवककृत 
संस्थािा के कसरी सिािेि गने र उपयोग गने विलि (जस्तै एवककृत हनुे संस्थाहरुको 
िेयर पुजँीको रकि र संस्थाको विलभन् न कोषिा रहेको रकि तथा सदस्य संख्या 
सािान्यतया असिान हनु्छन।्)  

(च) संस्थाको सम्पशि एवककृत संस्थािा के कसरी प्रयोग गने र दावयत्िहरु के कसरी भकु्तानी 
गने सो सम्बन्िी विषय, 

(छ) अन्य आिश्यक विषय। 
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९. संयकु्त भेिािा प्रस्ततु गररन ेविषयहरू : सहकारी संस्था एकीकरण गनयका िालग दफा ५ (ङ) बिोशजिको संयकु्त 
भेिािा देहायका विषयहरु पेि गनुय पनेछ :- 

(क)  अनसूुची–१ बिोशजिको ढाँचािा प्रस्ततु गररएको ितय तथा काययविलि सम्बन्िी वििरण,   

(ख)  एकीकृत हनुे अशघल्िो ददन सम्िको िासिात,   

(ग)  आन्तररक िेखा परीिण प्रलतिेदन,  

(घ)  एकीकरण पलछ कुनै वििाद भए वििाद सिािान गनय एकीकरण हनु ेसंस्थाबाट िढीिा 
५ जनाको वििाद सिािान सलिलत गठन गने,   

(ङ)  एकीकृत संस्थाहरूको सम्पलत (स्थायी भए) लनयिानसुार नािसारी सम्बन्िी विषय,  

(च)  संस्थाहरुको ऋण िगानी, ऋण असिुी र भकु्तानी, बचत तथा ऋणको व्याजदर,  

(छ) सदस्यताको िि संख्या, िेयर प्रिाण पत्र लिने ददने, कियचारी व्यिस्थापन, कारोबार स्थगन 
जस्ता विषयहरूिा कुनै छुटै्ट व्यिस्था गनुय पने भए सो सिेत लनणयय गने। 

१०. सम्झौता सम्बन्िी व्यिस्था : संयकु्त भेिाबाट प्रविया अगालड बढाउन स्िीकृती प्राप्त गरेपलछ संस्थाहरुिे देहायका 
कुराहरु खलु्न ेगरी एक आपसिा सम्झौता गनुय पनेछ :- 

(क)  एकीकरण हनुे सहकारी संस्थाहरुको नाि, ठेगाना, काययिेत्र, एकीकरण भए पलछ रहने 
नाि, ठेगाना र काययिेत्र,  

(ख)  सदस्यहरुको हक वहत संरिण गने व्यिस्था,  
(ग)  संस्थाको सम्पशिको िूल्याङ्कन, सम्पशि तथा दावयत्िको लििान पिलत,  

(घ)  एकीकरण गनय िाग्ने अनिुालनत सियािलि,  

(ङ) संस्थाको विलनयि, कायय सञ् चािन सम्बन्िी काययविलि, िचत तथा ऋण नीलत, लनदेशिका, 
एकीकरण हनुे संस्थाको नाि ,  

(च) एकीकरण भएपलछको पूजँी संरचना तथा स्िालित्ि संरचना,  
(झ) एकीकरण भएपलछको जनिशक्त व्यिस्थापन योजना,  
(ञ) प्रचलित सहकारी कानूनको पािनाको िालग परुा गनुयपने विषय र स्िीकृलत प्रविया,  
(ट) संस्थागत पनुसुंरचना, एक आपसिा सदस्यता सेिा केन्रहरुको लििान तथा सञ् चािन 

व्यिस्था,  
(ठ) अन्य प्रचलित कानून र सोको पािना भएको घोषणा,  
(ड) लनयािक लनकायिे तोकेका अन्य आिश्यक विषयहरु। 

११. एकीकरणको िालग लनिेदन ददने : (१) ऐनको दफा ५० को प्रविया परुा गरी एक आपसिा एकीकरण हनु चाहेिा 
एकीकरण काययको सिय सीिा र तोवकएको प्रस्तावित कायययोजना सवहत विद्यिान पुजँी संरचना अनसुार आ-
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आफ्नो सािारण सभाबाट प्रस्ताि पाररत गरी सो सम्बन्िी कायय अगालड बढाउन सञ् चािक सलिलतिाई अशख्तयारी 
प्रदान गनुय पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोशजि पाररत एकीकरण प्रस्तािका आिारिा दिैु सञ् चािक सलिलतको लनणयय सवहत संयकु्त 
रुपिा लनयािक लनकायिा अनसूुची-२ बिोशजिको ढाँचािा लनिदेन ददन ुपनेछ। 

१२. लनयािक लनकायिे अपनाउन ुपने कायय प्रविया : (१) एकीकरणको िालग लनिेदन पेि भए पलछ लनयािक लनकायिे 
देहाय अनसुारको कायय प्रविया अपनाउन ुपनेछ:- 

(क)  लनयािक लनकायसँग एकीकरणका िालग पूिय स्िीकृलत लिए, नलिएको र नलिएको 
अिस्थािा एकीकरण िा विभाजन पश् चात आउन सक्ने कानूनी जवटिताको विषय यवकन 
गने,   

(ख)  एकीकरण हनुे संस्थाहरुको सािारणसभाको बहिुतबाट लनयिानसुारको प्रस्ताि पाररत भए 
नभएको हेने,  

(ग   एकीकरणिा जाने सहकारी संस्थािे एकीकरणिा जान ुपूिय १५ ददने सूचना रावियस्तरका 
पलत्रकािा कशम्तिा एक पटक प्रकािन तथा स्थानीय एफ.एि रेलडयोहरुबाट सिेत  
प्रिारण गरे नगरेको  हेने, 

 (घ) एकीकृत सहकारी संस्थािे कायय सम्पन् न भएको सूचना रावियस्तरका पलत्रकािा कशम्तिा 
एक पटक प्रकािन गरे नगरेको  र त्यस्तो सूचनािा एकीकरण हनुभुन्दा अगाडीका 
संस्थािे गरेको कािहरु एकीकरण भए पश्चातको संस्थािे गने व्यहोरा सिते राखे 
नराखेको,   

(ङ) संस्था एकीकरण गरे पलछ ििु संस्थाको दताय कायि राखी अन्य संस्थाको िगत कट्टा 
गने र सो को जानकारी गाउँपालिका, प्रदेि सहकारी संघ, शजल्िा सहकारी संघ, प्रदेि 
तथा शजल्िा विषयगत संघ, िगायतका लनकायिा पठाउने  

(च) स्थायी िेखा नं. लिएका संस्था भए आन्तररक राजश्व कायायियिाई जानकारी गराउने। 

(२) संस्थाहरुको एकीकरण गदाय हाि कायि रहेको नाि चाहेिा सोही नाि र अन्य नाि प्रस्ताि गररएिा 
लनयिानसुार नयाँ नाि ददन ुपनेछ।   

१३. एकीकरण स्िीकृलत सम्बन्िी व्यिस्था : (१) एकीकरणको िालग आिश्यक प्रविया अगालड बढाउन पूिय स्िीकृती 
लिए िा नलिएका संस्था दफा ९ बिोशजिका प्रलतिदेन र दफा १० बिोशजिको सम्झौता-पत्र सवहत अशन्ति 
स्िीकृलतको लनलिि सहकारी संस्थािे सम्बशन्ित लनयािक लनकायिा संयकु्त रुपिा देहायका थप कागजात संिग्न 
गरी लनिदेन ददन ुपनेछ  

(क) एकीकरण हनुे संस्थाहरुको पलछल्िो आलथयक िषयको िेखापरीिकको प्रलतिदेन,  
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(ख) एकीकरण गने सम्बन्ििा कुनै सिझदारीपत्र भए त्यस्तो सिझदारीपत्र र एकीकरण 
सलिलत गठनको लनणयय,  

(ग) एकीकरण हनुे संस्थाको चि अचि सम्पशि तथा दावयत्िको पलछल्िो यथाथय वििरणको 
िूल्याङ्कनको िालग िूल्याङ्कनकताय लनयकु्त गररएको भएिा िूल्याङ्कनकतायको प्रलतिदेन,  

(घ) एकीकरण हनुे संस्थाको नाि, ठेगाना,  
(ङ) एकीकरण सम्बन्ििा स्िीकृत भएको अशन्ति कायय योजना,   
(च) लनयािक लनकायिे तोकेका अन्य कागजात तथा वििरण,  

(छ) एकीकृत हनु आउने संस्थाहरूको अनसूुची–२ बिोशजिको संयकु्त आिदेन,  

(ज)  एकीकरणको लनणययहरूको प्रिाशणत प्रलतलिवप,  

(झ)  एकीकरणको ितय र काययविलि,  

(ञ)  एकीकरण हनुे संस्थाहरुको छुट्टा छुटै्ट र संयकु्त िासिात,   

(ट) एकीकरण गनुय अशघ रावियस्तरका पलत्रकािा संस्था एकीकरणिा जान िागेको कुराको 
साियजलनक सूचना जारी गरेको सूचना,   

(ठ)  एकीकृत हनु ुअगालडका संस्थाहरुिे गरेका काि कारिाहीहरु एकीकृत संस्थािे गरेको 
िालनने विषय विलनयििा उल्िेख गने।  

(ड) सम्पूणय कागजपत्रहरू एकीकृत हनु चाहने सहकारी संस्थाका अध्यिहरूबाट प्रिाशणत गरी 
पेि गनुय पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोशजिको लनिदेन उपर लनयािक लनकायिे कारिाही गदाय थप वििरण तथा कागजात 
आिश्यक भएिा सो लनणयय गनुय अशघ लनिेदक संस्थािाई लिशखत सूचना ददई थप जानकारी िा कागजात 
पेि गनय िगाउन सक्नेछ र त्यस्ता संस्थाका सञ् चािक िा अलिकार प्राप्त व्यशक्त लनयािक लनकायिा 
उपशस्थत भई त्यस्तो थप जानकारी िा कागजात उपिब्ि गराउन ुपनेछ। 

(३) उपदफा (१) बिोशजिको लनिदेन परेिा लनयािक लनकायिे उक्त लनिेदन, सोसगँ संिग्न कागजात, वििरण 
उपर छानलबन गरी पैतीस ददनलभत्र संस्था एक आपसिा एकीकरण गनय स्िीकृलत ददन ेिा नददने लनणयय गरी 
सोको जानकारी सम्बशन्ित संस्थािाई ददनेछ।  

(4) यस काययविलि बिोशजि िाग गररएको थप जानकारी िा कागजपत्र अशख्तयारिािा व्यशक्तिे तोकेको 
सियािलिलभत्र उपिब्ि नगराएिा एकीकरणको िालग लनिेदकिे ददएको लनिेदन वफताय लिएको िालननछे र 
सो उपर कुनै कारिाही गररने छैन। तर पनुः ददएको लनिेदन उपर कारिाही गनय भन ेयस व्यिस्थािे बािा 
पयुायएको िालनने छैन। 
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१४. एकीकरण सम्बन्िी अन्य व्यिस्था : संस्था एक आपसिा एकीकरण गदाय आिश्यकतानसुार देहाय बिोशजिको 
छुट प्रदान गनय सवकनछे :- 

(क) दईु िा दईु भन्दा बढी एकै प्रकृलतका सहकारी संस्थाहरु एकीकरण गनय चाहने संस्थाहरुिे 
साविकिा स्िीकृलत पाई कारोबार गरररहेको काययिेत्र जोलडएको भएिा उपरोक्त कायय 
िेत्र प्रदान गनय सवकने, 

(ख) एकीकरण गदाय एकीकरणिा जान ुअशघका संस्थाको कायायिय भएको स्थानिा सेिा केन्र 
खोल्न ददर्ने, 

(ग) फरक विषयका संस्थाहरु एकीकरण भएिा त्यस्ता संस्थािाई सो संस्थािे चाहेको विषय 
िा प्रकृलत राख् न स्िीकृलत प्रदान गनय सवकने। 

१५. एकीकरण पश् चात ध्यान ददनपुने कुराहरू : एकीकरण पश् चात देहाय बिोशजिका कुरािा ध्यान परु् याउन ुपदयछ :- 

(क) एकीकरणिा साििे भएका संस्थाहरु संस्थाको िूि कायायियभन्दा टाढा भए भने सदस्यता 
सेिा केन्र खोल्ने स्िीकृलत लिई काययहरुिाई लनरन्तरता ददने,  

(ख) कियचारीको शजम्ििेारी बाडँफाडँ र सञ् चािक तथा िेखा सपुरीििेण सलिलतको 
शजम्िेिारीको बाडँफाडँिा वििेष ध्यान ददने,   

(ग) एकीकृत संस्थाको सेिा सवुििािा कटौती होर्न अरू उन् नत सेिा सवुििा प्रदान गने,  

(घ) एकीकरण पश् चात तीन िवहना लभत्र वििषे सािारण सभाबाट सञ् चािक सलिलत र िेखा 
सपुररिेिण सलिलतको लनिायचन गनुयपनेछ। 

१६. एकीकरणिा सहजीकरण गनय सवकन े: देहायको अिस्था देशखएको संस्थाबाट एकीकरण गनय अनरुोि भई आएिा 
लनयािक लनकायिे एकीकरण काययिा सहजीकरण गनय सक्नेछ। 

(क) एकै स्थानिा एकै विषयका िेरै संस्थाहरु सञ् चािन भएको, 
(ख) एकै विषय र प्रकृलत लिल्ने खािका संघहरु दताय भै सञ् चािनिा रहेको, 
(ग) दईु िा दईु भन्दा बढी संस्थाहरु एक आपसिा एकीकरण गदाय सहकारी अलभयानिाई 

सहयोग पगु्ने देशखएिा।  

१७. विविि : (१) एकीकरण हनुे संस्थाको सम्पशि तथा दावयत्ि प्राप्त गरेपलछ सो सम्पशि तथा दावयत्िको वहसाि 
वकताब दरुुस्त राख् ने व्यिस्था लििाउन ुपनेछ। 

(२) लनयािक लनकायिे सहकारी संस्था एक आपसिा एकीकरण गनय अशन्ति स्िीकृलत ददएपलछ एकीकरण कायय 
तोवकएको सियिा कायायन्ियन नगरेको पार्एिा एकीकरण स्िीकृलत बदर गरी कारिाही गनय सक्नेछ। 
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१८. बचाउ : (१) यसअशघ सहकारी एकीकरणसँग सम्बशन्ित भएका काययहरु यसै काययविलि अनसुार भएको िालननछे 
।   
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अनसूुची-1 

(दफा 5 को खण्ड (ङ) सँग सम्बशन्ित) 
एकीकरणका ितय तथा काययविलिको ढाचँा 

 

सहकारी ऐन, लनयि, िापदण्ड तथा संघ संस्थाको विलनयििा भएको व्यिस्था अनसुार ........................... सहकारी 
संघ/संस्था लि., ..................... र ..................................... सहकारी संघ/संस्था लि. को एवककरण गदाय ितय 
र काययविलि खोलि एकीकरण प्रवियािाई अशघ बढाउन ुपने भएकोिे लनम्न लिशखत ितय र काययविलिका अिीनिा रही 
एकीकरण कायय सम्पन् न गने सािारण सभाको अशख्तयारी बिोशजि संचािक सलिलत, िेखा सवुपरिेिण सलिलत सवहतको 
कम्तीिा एक लतहाई सदस्य उपशस्थत भेिािे गरेको लनणयय कायायन्ियनका िालग दताय अलिकारीको कायायिय, कञ् चन 
गाउँपालिकािा अनरुोि गने लनणयय गररयो। 

ि.स
. 

विषयहरु एकीकरण ितय एकीकरणको काययविलि कैवफयत 

1 नाि ........................ संघ/संस्था लि. 
(दताय नं......दताय भएको 
लनकाय……………) 
........................... संघ/संस्था 
(द.नं. ........ दताय भएको  लनकाय 
............) रहेकोिा दिैुिाई 
एकीकृत गरी एउटै नािबाट संस्था 
सञ् चािन गने। दिैु संघ/सस्थािाई 
एकीकृत गरी “......... 
................. सहकारी संघ/संस्था 
लि. ...................”कायि गने। 

दिैु संघ/संस्थाको सािारणसभाबाट पाररत 
गराई .......... लनयािक लनकायबाट 
............. बाट एकीकरणको स्िीकृलत 
लिई संस्था “.....................” को 
नािबाट सञ् चािन गने। 

 

2 कायायिय दिैु संघ/संस्थाको कायायिय एउटै 
बनाउने। 

........... संघ/संस्थाको कायायिय 
भिनबाट कायय सञ् चािन गने। 

 

3 काययिेत्र दिैु संघ/संस्थाको काययिेत्र एकीकृत 
रुपिा रहने र काययिेत्रिा आफ्नो 
सदस्यहरुिाई सेिा प्रदान गने। 

एकीकृत हनुे संघ/संस्थाका काययिेत्र 
........... .................... गा.पा. 
भएकोिे ................  

गा.पा. िाई सिते काययिेत्रका रुपिा 
स्िीकृलत लिई सेिा प्रदान गने।  

 

4 विलनयि दिैु संघ/संस्था एकीकृत भएपलछ 
एउटा िात्र संघ/संस्थाको विलनयि 
स्िीकार गररन।े 

.............. सहकारी संघ/संस्थाको 
विलनयि ....................... स्िीकार गरी 
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सोही विलनयि अनसुार कायय सञ् चािन 
गने। 

5 िेयर रकि दिैु संघ/संस्थाको ियेर रकि 
एकीकृत गने। यस िषयको एकीकृत 
हनु आउन ेरकि पलन संयकु्त रुपिा 
सिाििे गररने। 

....................... को िेखा परीिण 
अनसुारको िेयर रकि जम्िा गरी एउटा 
संस्थािा सिाििे गने। 

..... को ियेर रु............... 

...... को िेयर रु .......... 
जम्िा ियेर रु ........... 

 

6 संघ/संस्था
का कोषहरु 

................ र ........................ 
कोषको रकि एकीकृत गरी सिाििे 
गने। वितरण गनय लिल्ने कोषहरु 
सदस्यहरुिाई वितरण गनय लिल्न े
कोषहरु सदस्यहरुिाई वितरण गनय 
नलिल्ने कोषहरु यथाित राखी 
एकीकृत गने। यसरी एकीकृत 
गरेपलछ लनयिानसुार कोषको उपयोग 
गने। 

वितरण गनय लिल्न े कोषहरु सम्बशन्ित 
संघ/संस्थाका सदस्यहरुिाई वितरण गनय, 
कियचारीिाई वितरण गने कोष पलन 
वितरण गने र बाँकी कोषहरु लनयिानसुार 
उपयोग गने 

वितरण गनय लिल्न ेकोषहरुको वििरण : 
कोषको नाि :  

.................. सहकारी संघ/संस्था 
जम्िा 
1.  िेयर िाभांि 

2.  संरशित पूजँी वफताय कोष 

3.  सहकारी प्रिियन कोष 

जम्िा : 
एकीकृत गरी कोषिा राख् ने कोषहरु : 
कोषको नाि : 
जम्िा : 

1. जगेडा कोष 

2. सहकारी शििा  

3. घाटा पलुतय कोष 

4. कियचारी बोनस कोष 

5. सहलुियत कजाय िगानी कोष 

6. अन्य जोशखि व्यिस्थापन कोष 

जम्िा : ............... 

 

7 दावयत्ि ..................... र ................. 
चकु्ता गनुय पने दावयत्ि एकीकरण 
पश् चात ्  ............................ न ै

.................. संघ/संस्थाको दावयत्ि र  

................. संघ/संस्थाको दावयत्ि 
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चकु्ता गने अथिा दावयत्ि िहनको 
शजम्िेिारी ............. रहने। 

एकीकृत गरी ................ बाट फर्छ्यौट 
गने। 

8 िगानी 
वहसाि 

.............. र .................. छाता 
संघहरुिा रहेको िगानी एकीकृत 
गरी .................. को नाििा 
कायि गने । ................... 
संघ/संस्थाको िगानी रकि 
सम्बशन्ित छाता संघबाट वफताय लिई 
आम्दानी बाँध्न।े 

लनम्न िगानी वहसाि एकीकृत गरी 
........... को नाििा कायि गने। वफताय 
गनय लिल्ने रकि वफताय लिई  
...................  नाििा आम्दानी बाँध्न े
र सो  काययका िालग छाता संघहरुबाट 
पत्राचार गने। 

 

9 ऋण 
िगानी 

................. र .................. 
आफ्नो सदस्यहरुिाई िगानी गरेको 
ऋण रकि एकीकृत गरी .......... 
िा सिािेि गने। 

......... र .............. एकीकृत भएपलछ 

.......ऋणी सदस्यहरुिे  ............... 
नाििा उक्त ऋण साने व्यिस्था गने। 
यसका िालग  ......................... 
िसान्तसम्ि सिय ददन ेब्याज िात्र बझुाएर 
ऋणी सदस्यहरुको ऋण ................. 
बाट उपिब्ि गराउने व्यिस्था लििाउन।े 

 

10 बचत 
वहसाि 

.............. र ................. सबै 
खािका बचतहरु एकीकृत रुपिा 
सिाििे गने। 

................ र ............ द्वारा सञ् चालित 
बचत काययििहरु संस्था .............. 
िेयर सदस्यहरुको नाििा सिाििे गरी 
राख् ने। 

 

11 सदस्यता ...................... र .................. 
दिैु संस्थाका सदस्यहरुिाई एकीकृत 
संस्थािा सिाििे गने। 

.................... र ................. िेयर 
सदस्यहरुको सदस्यता एकीकृत संस्थािा 
कायि गदाय प्रिेि लिलतको आिारिा 
सदस्यता कायि गने। 

 

12 नीलतहरु संघ/संस्था सञ् चािन नीलत िागू गने 
सन्दभयिा .................. र .......... 
भएका एकै वकलसिका नीलतहरु भए 
................ का नीलतहरु िागू गने 
र .............. नभएका नीलतहरुका 
सन्दभयिा भने्न ............. 
नीलतहरुिाई नै एकीकृत 
संघ/संस्थाको नीलतको रुपिा िागू 
गने। 

हाि रहेका लनम्न नीलतहरु कायि राखी 
संघ/संस्था सञ् चािन गने। 

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

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

.................................... 
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13 बैंक खाता 
र नगद 
शजम्िेिारी 

................. बैंक कारोबार ........ 
हस्तानान्तरण गने, नगद पलन दिैु 
संघ/संस्थाको एकीकृत गने। 

.................................. बैङ्क र नगद 
हस्तान्तरण गरी एकीकृत रुपिा राखी 
उपयोग गने। 

 

14 संस्था 
सञ् चािन 
प्रविया 

................. दिैु संस्थाका ितयिान 
सञ् चािक, िेखा तथा सल्िाहकार 
सलिलत एिि ्उपसलिलतहरु लििाएर 
विलनयििा व्यिस्था भए बिोशजि 
बाँकी अिलि ........... सम्िका िालग 
कायि गने।  

दिैु संस्थाका सञ् चािकहरुबाट सञ् चािक 
सलिलत, िेखा सलिलत तथा अन्य सलिलत 
उपसलिलत गठन गरी कायय गने। 

 

15 लिनदुदन ु
पने बाँकी 
ऋण तथा 
सम्पशि 

दिैु संघ/संस्थाको एकीकरण गरी 
संयकु्त रुपिा राख् न।े 

दिैु संघ/संस्थािे बझुाउन ुपने बाँकी ऋण 
संयकु्त रुपिा ....................... नाििा 
स्थानान्तरण गरी बझुाउने लिन ु पने भए 
पलन यही काययविलि अपनार् असिु उपर 
गने। 

 

16 प्रदेि/ 
शजल्िा/ 
विषयगत 
सं. को 
प्रलतलनलि 

.................... बाट प्रलतलनलित्ि 
गने प्रदेि/शजल्िा/विषयगत संघको 
प्रलतलनलि ................. एकीकृत 
संघ/संस्थाको तफय बाट पलन 
लनरन्तरता ददने र ............ का 
केन्रीय प्रलतलनलििाई भन े वफताय 
गने।  

...................................... केन्रीय 
प्रलतलनलि .......................... संयकु्त 
भएको दिैु संघ/संस्थाको प्रलतलनलिका 
रुपिा एकीकृत प्रलतलनलि फेरिदि गने। 

 

17 कियचारी दिैु संघ/संस्थाका कियचारीहरुिाई 
यथाित कािकाजिा िगाउन।े 

........................ लनयकु्त कियचारीहरु र 

..................... लनयकु्त कियचारीहरुिाई 
एकीकृत रुपिा ................. नै यथाित 
कािकाज िगाउने। 

 

18 पान नं. ............................ पान स्िीकार 
गने र .................... पानिाई रद्द 
गने। त्यसका िालग सम्बशन्ित 
लनकायिा जानकारी गराउन।े 

................................... सहकारी 
संस्थाको आन्तररक राजस्ि कायायियिा 
दताय भएको पान ....................िाई 
प्रयोग गने। 

 

19 नगदी र 
ढुकुटीको 
बीिा गने 

एकीकृत संघ/संस्था ............ को 
नगदी र ढुकुटी (सेफ) को लबिा 
गराई सञ् चािन गने। 

उपयकु्त लबिा कम्पनीसगँ आिश्यक 
सम्झौता गरी नगदी र ढुकुटी बि गने 
व्यिस्था लििाउन।े 

 

20 एकीकरण 
पलछको 

एकीकरण पश् चात ् कुनै विषयिा 
वििाद उठेिा वििाद लििाउन तीन 

“वििाद सिािान सलिलतिा” ............... 
र ................... लनम्न सदस्यहरुिाई 
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वििाद 
सम्बन्िी 

सदस्यीय सलिलत लनिायण गने र 
वििादको टुङ् गो िगाउने। 

शजम्िेिारी ददने र सलिलतिे गरेको लनणयय 
सञ् चािक सलिलतिे अनिुोदन गरेपलछ 
िागू हनुे गरी लनणयय गने। 

1. संयोजक ............. 
2. सदस्य ........... 
3. सदस्य.................. 

21 विलनयििा 
संिोिन र 
पररिाजयन 
गने सलिलत 

.............. सहकारी संस्थाको 
विलनयि हािको अिस्थािा कलतपय 
विषयहरु थपघट, पररिाजयन गरी 
सियानकुुि बनाउन ु पने भएकोिे 
व्यपक अध्ययन पररिाजयन गनय तीन 
सदस्यीय सलिलतिाई शजम्िा ददन।े 

विलनयि संिोिन र पररिाजयन गदाय लनम्न 
सलिलत लनिायण गरी शजम्ििेारी ददन।े 

1. संयोजक ........... 
2. सदस्य ................. 
3. सदस्य ............... 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

दस्तखत  

............................... 
..................संघ/संस्था लि. 

संस्थाको छाप 

दस्तखत 

........................ 
.............................. संघ/संस्था लि. 

संस्थाको छाप 



16 
 

अनसूुची-२ 

(दफा 11 को उपदफा (2) सँग सम्बशन्ित) 
एकीकरण/विभाजनको िालग लनिेदनको ढाचँा 

 

श्रीिान ्................................, 
दताय अलिकारीको कायायिय,  

कञ् चन गाउँपालिकाको कायायिय, 
कञ् चन-२, रुपन्देही। 

 
 
 

िहोदय, 
कञ् चन गाउँपालिका सहकारी ऐन, 207४ बिोशजि सञ् चािन भई आएका तपलसि बिोशजिका संघ/संस्था 

एकीकरण/विभाजन गनय सम्पूणय प्रविया परुा भएकोिे एकीकरण िालग तोवकएका आिश्यक कागजात सवहत यो लनिदेन 
पेि गरेका छौँ। अत: उपरोक्त संघ/संस्थाहरु एकीकरण गनय स्िीकृलतको िालग अनरुोि छ। साथै उक्त काययको िालग 
आिश्यक कागजात थान .... यसै पत्र साथ संिग्न गररएको छ। 

 

भिदीय 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रिाणीकरण लिलत : २०७८/०४/३१ 

 आज्ञािे,  
िेखबहादरु बस्नेत 

प्रिखु प्रिासकीय अलिकृत  

कञ् चन गाउँपालिका  

............................. 
(संस्थाको तफय बाट आलिकाररक व्यशक्त) 

नाि : 
पद : 
संस्थाको नाि : 
ठेगाना : 
टेलिफोन नं. : 
िोिाईि नं. : 
ई-िेि ठेगाना : 
लिलत : 
संस्थाको छाप : 

............................. 
(संस्थाको तफय बाट आलिकाररक व्यशक्त) 

नाि : 
पद : 
संस्थाको नाि : 
ठेगाना : 
टेलिफोन नं. : 
िोिाईि नं. : 
ई-िेि ठेगाना : 
लिलत : 
संस्थाको छाप : 


