नेऩार सयकाय

बूमभ व्मवस्था, सहकायी तथा गरयवी मनवायण भन्त्रारम
सभस्माग्रस्त सहकायी व्मवस्थाऩन समभमतको कामाारम
अनाभनगय काठभाण्डौं

ऩाउनु ऩने यकभको दावी ऩेश गने सम्फन्त्धी सावाजमनक सूचना
सूचना प्रकाशशत मभमत: २०७५।१२।१9

(मनवेदन ऩेश गने मभमत २०७५।१२।२५ दे शि २०७६।०१।१५ सम्भ)
सहकायी ऐन, २०७४ को दपा १०४ को उऩदपा (२) फभोशजभ नेऩार सयकायरे मभमत २०७५।११।१९ भा

सोसाइटर फचत तथा ऋण सहकायी सॊ स्था मरमभटे ड नमाॉवानेश्वय काठभाण्डौराई सभस्माग्रस्त सहकायी सॊ स्था
घोषणा गयी सो सॊ स्थाको सम्ऩशि व्मवस्थाऩन तथा दायमत्व बुक्तानी सम्फन्त्धी कामा गना मस समभमतराई रेिी
आएकोरे सहकायी ऐन, २०७४ को दपा ११२ अनुसाय सभस्माग्रस्त सॊ स्थाका सदस्म, फचतकताा तथा साहुहरूराई
आपुरे ऩाउनु ऩने यकभको दावी ऩेश गना मो सावाजमनक सूचना प्रकाशशत गरयएको छ।

सोसाइटर फचत तथा ऋण सहकायी सॊ स्था नमाॉवानेश्वय, काठभाण्डौभा यवमबन्न मभमतभा फचत यकभ जम्भा गये का

फचतकतााहरू, सो सॊ स्थाका शेमय सदस्म वा साहुहरू, ऋणीहरू वा सो सॊ स्थाराई कजाा प्रवाह गये का यवमबन्न फैंक,

यविीम सॊ स्था, सयकायी मनकाम वा अन्त्म सॊ घ सॊ स्था वा सयोकायवारा सफैरे आपुरे ऩाउनु ऩने, फुझाउनु ऩने वा मतनुा
ऩने यकभको दावी मही २०७६ सार फैशाि १५ गते मबर तोयकएका प्रभाणहरू सयहत समभमतको कामाारम
अनाभनगय काठभाण्डौभा मनवेदन ऩेश गनुा हुन अनुयोध छ।

भागदावी ऩेश गदाा आपूरे जम्भा गये को फचत यकभको मनस्सा, शेमय सदस्मता प्रभाणऩर वा ऋण मरॊ दा वा प्रवाह
गदााको मनस्सा, मधतो यािेको अचर सम्भशिको यववयण य नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩरको प्रमतमरयऩ सभेत सॊ रग्न
गयी ऩेश गनुा ऩनेछ। साथै सक्कर प्रभाणऩर वा कागजात समभमतका कभाचायीफाट रूजु गयाई समभमत सभऺ ऩेश
बएको मनस्सा सम्फन्त्धी छाऩ सक्कर प्रभाणहरूभा अमनवामा रगाउनु ऩनेछ। म्माद नाघी वा भागदावी सम्फन्त्धी

यकभको ऩुष्ट्याईं न नहुने गयी ऩेश बएको मनवेदन उऩय कुनै कायवाही नहुने व्महोया सभेत मसै सूचनावाराया
सयोकायवारा सफैराई जानकायी गयाइएको छ।

भागदावी ऩेश गने मनवेदन मस समभमतफाट मन्शुल्क उऩरब्ध हुनछ
े । साथै मनवेदनको ढाॉचा सहकायी यवबागको
वेवसाइट

www.deoc.gov.np

य

मस समभमतको वेवसाइट

www.coopmc.gov.np फाट

ऩमन डाउनरोड

गना सयकनेछ। मस यवषमभा थऩ जानकायी आवश्मक ऩये भा व्मवस्थाऩन समभमतको पोन नम्फय ०१४७७१६८१/०१-४७७०४७४/०१४-७७०९३२ भा सम्ऩका गना सयकनेछ ।

