
नव युवा साकोसको दशौं वार्षिक साधारण सभा सम्पत्र । 

यस नव यवुा साकोसको मिति २०७४ साल भाद्र ३१ गि े अशोक पार्टि प्यालेस पाटन ढोकािा यस 
ससं्थाका अध्यक्ष श्री अशोक िहर्िन ज्यकूो  सभापतित्विा िथा राष्ट्रिय सहकारी सघंका अध्यक्ष एव ं
सभासद िाननीय श्री केशव प्रसाद बडाल ज्यकूो प्रिखु आतिथ्यिािा िथा र्वमभन्न सहकारी सघं ससं्थाको 
आतिथ्यिािा दशौं बार्षिक साधारण सभा भब्य रुपिा सफल भएको छ । 
 सभािा कुल सदस्यको ८२% सदस्यहरुको उपष्ट्स्थति रहेको थथयो । उपष्ट्स्थि सदस्यहरु िध्ये ५ 
र्नालाई गोलाप्रथाद्धारा ष्ट्र्न्सी सािानबाट परुस्कृि गरेको थथयो । यस ससं्थाका सदस्यहरु िध्ये 
तनयमिि बचि गने िथा धेरै कारोबार गने २० र्ना बचिकिािहरुलाई नगद र सम्िान पत्रबाट सम्िान 
गरेको थथयो भने असल ऋणणहरु २० र्नालाई पतन नगद र सम्िान पत्रबाट सम्िान गररएको थथयो । 

यस आ.व. िा तनयमिि ककस्िा भकु्िानी गने, कारोबार पतन बर्ढ गने, ऋणको कारोबार बर्ढ गरी असल 

ऋणिा परेको, ससं्थाबाट आयोर्ना हुने र्वमभन्न ककमसिका सािाष्ट्र्क कायिहरुिा सहभाथग भई कायि 

गरेको एक र्ना सदस्यलाई ूूवषि उत्कृरट सदस्य” भनी नगद िथा सम्िान पत्रबाट सम्िान गररएको 
थथयो । एकर्ना उत्कृरट कििचारीलाई पतन सम्िान गररएको थथयो भने वार्षिक रुपिा गदै आईरहको 
ज्येरठ सदस्य सम्िान अन्िगिि एक र्ना ज्येरठ िर्हला र एक र्ना परुुष सदस्यलाई पतन दोस्ला 
ओढाई िायाको थचनोबाट सम्िान गररएको थथयो । 

 यस ससं्थाका सथचव श्री शान्ि बज्राचायि ज्यबूाट आ.व. २०७३/०७४ को प्रगति प्रतिवेदन िथा 

आ.व. २०७४/०७५ को भार्व नीति िथा कायिक्रि प्रस्ििु गनुिभयो भने कोषाध्यक्ष श्री नारायण िहर्िन 

ज्यलेू आ.व. २०७३/०७४ को वासलाि, नाफा नोक्सान र्हसाब एव ं नगद प्रवाह प्रतिवेदन िथा आ.व. 

२०७४/०७५ को वार्षिक बर्ेट प्रस्ििु गनुिभएको थथयो । 

 ूूआफ्नो उत्पादनलाई उपभोग गने” भन्ने िखु्य उदेश्य मलई यस ससं्थाबाट र्वमभन्न सियिा 
आयोर्ना गररएको मसप िलुक िामलििा सहभागी भई िामलि प्राप्ि गरेका सदस्यहरुले उक्ि र्दन 
आफूले उत्पादन गरेका सािाग्रीहरुको स्टल राणख प्रदशिन िथा र्वकक्र र्विरण पतन गरेका थथए । यस 
साधारण सभाको िखु्य आकषिण पतन यर्ह कायिक्रि रह्यो । र प्रिखु अतिथथ ज्यलेू हरेक सहकारीहरुल े
पतन उद्यिी सदस्यहरुलाई प्रोत्साहन स्वरुप यस्िो कायिक्रिहरु गरररहन ुपने कुरा ब्यक्ि गनुिभयो । 

  


