
को-अपरटेिभ लीडर्स नेशनल फोरम 

प्रटिवद्धिा 

राष्ट्रिय सहकारी बैंक ष्ट्िष्ट्िटेडको आयोजनािा ष्ट्िष्ट्ि २०७६ पषु २ गिे आयोष्ट्जि को-अपरषे्ट्टभ िीडसस नेशनि फोरि २०७६ िा दशेभरका 

ष्ट्िष्ट्भन्न सहकारी संघ/संस्थाहरुिाट उपष्ट्स्थि सहकारीकिीहरुको सहभाष्ट्गिािा आबश्यक छिफि गरी हािी सहकारीकिीहरु सहकारीका 

िागी आिश्यक ष्ट्नम्न ष्ट्िषयहरुिा प्रष्ट्िबद्धिा जाहेर गदै हािी सहकारी िाफस ि दशे र जनिाको आष्ट्थसक, सािाष्ट्जक एब ंसांस्कृष्ट्िक ष्ट्िकासिा 

ष्ट्ियाशीि हुने प्रष्ट्िबद्धिा ब्यक्त गदसछौ | 

प्रटिबद्धिाहरु  

१. सहकारी ऐन २०७४ को दफा १४० िथा सहकारी ष्ट्नयिाििी २०७५ को ष्ट्नयि ८० को उप-ष्ट्नयि ४ र ५ िा भएको व्यिस्था 

अनसुार सहकारी संघ/संस्थािा आबद्ध सदस्यहरुिाई सहकारीिा रहेको खािािा भएको रकि दशेको कुनै पष्ट्न सहकारी  

संघ/संस्थािाट भकु्तानी ष्ट्िन सक्ने व्यिस्था ष्ट्ििाउन हािी सम्पूर्स सहकारीकिी प्रष्ट्ििद्ध छौ | 
 

२. दशेका सबै प्रकृष्ट्ि सहकारी संघ/संस्थाहरुिे सहकारी िाफस ि गरकेा ष्ट्िकास, अनभुि िथा उदहरर्हरुका सम्बन्धिा ष्ट्िष्ट्भन्न सियिा 

हुने िािीि/अन्िरष्ट्िया/गोष्ठी/अष्ट्भिखुीकरर्िा अनभुि आदानप्रदान गदै सहकारी के्षत्रको सबिीकरर् गनस/गराउन प्रष्ट्ििद्ध छौ | 
 

३. सहकारीका संचािक सष्ट्िष्ट्ि िथा िेखा सपुररबेक्षर् सष्ट्िष्ट्िका सम्पूर्स पदाष्ट्धकारीहरु संस्थाका सदस्यहरु प्रष्ट्ि उत्तरदायी भई 

सहकारीिा सशुासन कायि गनस प्रष्ट्ििद्ध छौ | 
 

४. सहकारी संघ/संस्थाको कारोिारिाई स्िच्छ बनाई सहकारी के्षत्रिा कुनै पष्ट्न खािका ष्ट्िकृिी आउन नदीन सहकारीिा सम्पष्ट्त्त 

शषु्ट्िकरर् कायसिि पूर्स रुपिा कायासन्ियनिा ल्याउने छौ | 
 

५. सहकारी िाफस ि सदस्यहरुिाई आिश्यक ष्ट्सप ष्ट्सकाई उधिष्ट्शििा िाफस ि आयआजसन बढाउने कायस गनस/ गराउन प्रष्ट्ििद्ध छौ | 
 

६. सहकारीका सदस्यहरुको सेिा िथा उत्पादनिाई बषृ्ट्द्ध एबं बजारीकरर् गरी सहकारी संघ/संस्था िथा सदस्यहरुको क्षििा बढाउन 

प्रष्ट्ििद्ध छौ | 
 

७. ष्ट्ित्तीय बजारिा निीनिि प्रष्ट्िष्ट्धहरुको उच्चिि प्रयोग िाफस ि सहकारी संघ/संस्थाहरुिाई प्रष्ट्िष्ट्धिैत्री बनाउन प्रष्ट्ििद्ध छौ | 
 

८. नेपाि सरकारिे सञ्चािनिा ल्याएको योगदानिा आधाररि सािाष्ट्जक सरुक्षा कायसिििा सहकारी के्षत्रिा कायसरि किसचारीहरुिाई 

आबद्ध गराउन प्रयासरि छौ | 
 

९. दशेको संघीय, प्रदशे र स्थानीय स्िरिा बनेका सहकारी संग सम्बंष्ट्धि क़ानूनी िथा नीष्ट्िगि व्यिस्थाहरुिाई सहकारी िैत्री बनाउन 

हरदि पहि गनुसका साथ ैष्ट्नष्ट्दसष्ट ऐन कानून कायासन्ियन गनस/गराउन प्रष्ट्ििद्ध छौ | 
 

१०. सहकारी संघ/संस्थाहरुिा यिुा िथा िष्ट्हिाहरुको सहभाष्ट्गिा बढाई सिाबेशी बािाबरर् ियार गदै सहकारीको उत्कृष्ट छष्ट्ि ष्ट्निासर् गनस 

प्रष्ट्िबद्ध छौ |  
 

११. सबै सहकारी संघ/संस्थाहरुिाई दीगो बनाउद ैसहकारीको प्रिधसन र ष्ट्िकासिा िहत्िपरू्स भूष्ट्िका ष्ट्निासह गनेछौ | 

 


