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सिद्धार्थनगर नगरपासिका 

नगर कार्थपासिकाको कार्ाथिर् 

िुसबिनी प्रदेश, रुपन्देही 
 

िहकारी परुस्कार २०७८ को िासग मुल्र्ाङ्कनका आधारहरु  

क. सहकारी ससद्धान्त, मनल्य मान्यता र सहकारी ऐन सनयम पररपालना गरेको स्वघोषणा 

ख. सहकारी ऐनमा व्यवस्था भए बमोसिम लेखा परीक्षण तथा वासषफक साधारण सभा 

सम्पन्न गरेको, वासषफक योिना तथा बिेट सनमाफण गरी लाग ूगरेको  

ग. सम्बसन्धत सनकायमा सनयसमत प्रसतवेदन पेश गरेको 

घ. ससमसत तथा उपससमसतका सनयसमत बैठकहरुको सववरण  

ङ. सम्बसन्धत सनकायलाई सनयमाननसार सतननफ पने कर चनक्ता गरे/नगरेको प्रमाण 

च. आन्तररक सनयन्रण प्रणाली अवलम्बनको अवस्था 

छ. सदस्यहरुलाई प्रदान गरेको सेवा र व्यवसासयक कारोवारको अवस्था  

ि. सदस्य वसृद्ध दर तथा शेयर पिूीको वसृद्ध अननपात  

झ. सवत्तीय कारोवारको स्तर  

ञ. बचत तथा ऋण कारोवारको हकमा पल्सफ 

ट.  अननगमन प्रणाली पनरा गरेको  

ठ. कृसष के्षर संग सम्बसन्धत सहकारी संस्थाको हकमा कृसष के्षरमा गरेका कायफहरु  

ड. बहुउद्दशे्यीय सहकारी संस्थाको हकमा सम्बसन्धत सवषयगत के्षरमा गरेका कायफहरु  

ढ. सदस्य सशक्षा लगायतका सहकारी प्रवद्धफनात्मक कायफहरु  

ण. मसहला समावसेशताको अवस्था  

त. प्रत्यक्ष रोिगारीको संख्या  

थ. सामनदासयक कायफमा पनयाफएको योगदान  

द. मासथल्लो संघमा आवद्धता  

ध. सहकारी प्रवद्धफनका लासग सरोकारवाला सनकायहरु संग बहस,पैरवीमा सहभासगता  

न. पनरस्कार वा प्रोत्साहन प्राप्त गरे नगरेको 
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सिद्धार्थनगर नगरपासिका 

नगर कार्थपासिकाको कार्ाथिर् 

िुसबिनी प्रदेश, रुपन्देही 

 

िहकारी पुरस्कार २०७८ को िासग िंस्र्ािे भनुथ पने आवेदन फारम 

१. संस्थाको पररचयात्मक सववरणः 

नामः-...................................................................................................................... 

दताफ नं-...........................................................दताफ समसत-............................................ 

संस्थाको पनरा ठेगानाः- 

वडा नं-……….र्ोन नं-……………………..इमेल-………………………………… 

स्थायी लेखा नं-………………………………..व्यवसाय दताफ नं.................................... 

कायफक्षेरः-...........................................सेवा केन्र भए/नभएको.......................संख्या.......... 

अध्यक्षको नामः-...................................................सम्पकफ  नं-........................................ 

व्यवस्थापकको  नामः-............................................सम्पकफ  नं-........................................ 

सदस्य संख्याः-    िम्मा ....................(मसहलाः................पनरुषः............) 

कमफचारी संख्याः- िम्मा ....................(मसहलाः................पनरुषः............) 

सञ्चालक ससमसत सदस्य संख्याः- िम्मा ....................(मसहलाः................पनरुषः............) 

लेखा सनपररवेक्षण ससमसत सदस्य संख्याः- िम्मा ....................(मसहलाः............पनरुषः............) 

 

उपससमसतहरुको सववरणः     (आ.व. २०७७/०७८ को बैठक सववरण उल्लेख गने) 

क्र. िं. उपिसमसिको नाम िैठक िंख्र्ा उपसस्र्सि प्रसिशि 

१    

२    

३    

४    
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२. आ. व. २०७७/७८ को सञ्चालक ससमसतको बैठक संख्याः......... 

(२०७७ श्रावण दसेख २०७८ असार मसान्त सम्म) 

सस.नं. संचालक ससमसतको बैठक समसत संचालक ससमसत सदस्य संख्या बैठकमा उपसस्थसत संख्या 

१    

२    

३    

४    

५    

६    

७    

८    

९    

१०    

११    

१२    

 

३. आ.व. २०७८/०७९ को र्ागनन मसान्त सम्मको सञ्चालक ससमसत बैठक संख्या......... 

सस.नं. संचालक ससमसतको बैठक समसत संचालक ससमसत सदस्य संख्या बैठकमा उपसस्थसत संख्या 

१    

२    

३    

४    

५    

६    

७    

८    

९    
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४. आ. ब. २०७७/७८ को लेखा सनपररवेक्षण ससमसतको बैठक संख्याः......... 

सस.नं. लेखा सन. ससमसतको बैठक समसत ले.सन. ससमसत सदस्य संख्या बैठकमा उपसस्थसत संख्या 

१    

२    

३    

४    

५    

६    

७    

८    

९    

१०    

११    

१२    

 

५. आ. व. २०७८/७९ को लेखा सनपररवेक्षण ससमसतको बैठक संख्याः......... 

सस.नं. लेखा सन. ससमसतको बैठक समसत ले.सन. ससमसत सदस्य संख्या बैठकमा उपसस्थसत संख्या 

१    

२    

३    

४    

५    

६    

७    

८    

९    

 

६. पसछल्लो लेखा पररक्षण सम्पन्न भएको आ. ब.....................ले.प.सम्मपन्न समसत...................... 

७. लेखापररक्षणको मनख्य कैसर्यतः..................................................................................... 

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

.............................................................................................................................. 
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८. पसछल्लो वासषफक साधारण सभा भएको समसतः.....................उपसस्थसत संख्या ........प्रसतशतः....... 

९. संस्थाले सदस्यता सन्तनसिको पषृ्ठपोषण सलने गरे/नगरेकोः...................................................... 

१०. संस्थाले व्यवसासयक योिना तिनफमा गरे/नगरेकोः................................................................ 

११. उत्पादनका क्षेरमा गरेको कामः...................................................................................... 

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

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

१२. बहुउद्दशे्यीय क्षेरमा गरेको कामः...................................................................................... 

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

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

संस्थाको मासथल्लो संघ तथा अन्य सनकायमा आबद्धताः  

क्र. स. संघ तथा सनकायको नाम आवद्धता समसत 

   

   

   

   

 

१८. संस्थाको प्रचलनमा भएका सनयमावली एवं कायफसवसधहरुः 

क्र.सं. सववरण 

  

  

  

  

  

  

  

१९. सञ्चालक ससमसत तथा कमफचारीहरुले सलएको तासलमको सववरणः 

क्र. स. तासलमको नाम आयोिक सहभागी संख्या 
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२०. संस्थाले सञ्चालन गरेको सशक्षा, तासलम तथा अध्ययन भ्रमण (आ. व. २०७७/७८ र २०७८/०७९) 

समसत तासलम/कायफक्रमको नाम सहभागी संख्या 

   

   

   

   

 

२१. संस्थाले सदस्यलाई आत्मसनभफर बनाउनका लासग संचालन गरेका तासलमहरु(आ. व. २०७७/०७८ र 

२०७८/०७९) 

क्र. सं. तासलमको नाम सहभागी संख्या 

   

   

   

   

२२. संस्थाले आत्मसनभफर बनाएका सदस्यको संख्याः..................... 

२३. संस्थाले सम्मान/पनरस्कार प्राप्त गरेको भए सो को सववरण 

 क्र. स. सम्मान/पनरस्कारको सववरण प्रदान गने सनकाय समसत 

    

    

    

२४. संस्थाले सफ्टवेयर प्रयोग गरेको भए नामः.............................................................. 

२५. संस्थाले समनदायप्रसत गरेको सामासिक कायफहरुको सववरण 

क्र. स. सववरण संख्या 
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२६. आसथफक सववरण 

सस. नं. सववरण आ.ब. २०७७/७८ आ.ब. २०७८/७९ 

(र्ागनन मसान्त सम्म) 

क) सदस्य संख्या   

ख) शेयर पनाँिी रकम रू.   

ग) कन ल बचत संकलन रकम रू.   

घ) किाफ प्रवाह भएको रकम रू.   

ङ) भाखा नाघेको ऋण लगानी रकम रू. .....................(.......%) ........................(.........%) 

च) संस्थाले सलएको वाह्य ऋण रकम रू.   

छ) कन ल कारोवार रू.   

ि) कन ल आम्दानी रु.    

झ) कन ल खचफ रु.    

ञ)  मननार्ा रु.    

ट) किाफ िोसखम कोष रकम रु.    

ठ) सदस्यलाई सदएको शेयर लाभांश प्रसतशत    

ड) संरसक्षत पूाँिी कोष सवतरण प्रसतशत    

ढ) िगेडा तथा अन्य कोष रु.    

ण)  सस्थत सम्पसत्तको रकम रु.    

त)  बचत तथा ऋण लगानीको व्यािदर र्रक 

प्रसतशत  

  

थ)  संस्थाले एक सदस्यलाई ऋण प्रवाह 

गरेको असधकतम रकम रु. 

  

२७. संस्थाले आफ्नो सवषय के्षरगत रुपमा गरेका कारोवारहरुः 

   १. ...................... 

   २. ....................... 

   ३. ....................... 

   ४. ........................ 

२८. संस्थाले आफ्नो सवषयगत कारोबार गरेको प्रसतशतः.......... 
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अन्य केही भए ...................................................................................................................... 

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

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

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

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

संलग्न गननफ पने कागिातहरुः  

१. पसछल्लो तीन आसथफक वषफको वासषफक प्रसतवेदन तथा लेखा परीक्षण प्रसतवेदन 

२. पनरस्कार तथा सम्मान प्राप्त गरेको भए सोको प्रसतसलसप  

३. र्ारकमा उल्लेसखत सववरणहरु प्रमासणत हुने अन्य आवश्यक कागिातहरु  

 

 

संस्थाको तर्फ बाट  

अध्यक्षको नाम .............................................. व्यवस्थापकको नाम.......................................  

दस्तखत .............................................  दस्तखत................................ 

समसत .....................     समसत .....................  

 

 

 

संस्थाको छााँप 



 

संस्थाको तर्फ बाट अध्यक्षले प्रत्येक पानामा सही छााँप गरी पेश गननफ पनछे ।                                    9 

सिद्धार्थनगर नगरपासिका 

नगर कार्थपासिकाको कार्ाथिर् 

िुसबिनी प्रदेश, रुपन्देही 

िहकारी परुस्कारको िागी िंस्र्ािे भनुथ पने मुल्र्ाङ्कन फारम    

संस्थाको नाम. .................................................................................................. 

सववरणमा उल्लेसखत मलू्याङ्कन भएमा (✓) नभएमा () सचन्ह लगाउनन पनेछ । पनस्ट्याईको लासग आवश्यक असभलेखको प्रमासणत प्रसतसलसप संलग्न रासख पेश गननफ पनेछ । 

क्र.िं. िूचकहरु सचन्ह पुसि गने आधार उल्िेख गने 

१ क. सहकारी ससद्धान्त, मनल्य र मान्यताको पररपालन गरेको स्वघोषणा    

 ख. वासषफक साधारण सभा (पौष मसान्त सभर)   

 ग. वासषफक लेखा परीक्षण (असोि मसान्त सभर)    

 घ. वासषफक कायफक्रम तथा बिेट सनमाफण (श्रावण मसान्त सभर)   

 ङ. सनयामक सनकायमा सनयसमत प्रसतवेदन पेश (माससक)   

२.  सवसनयमावली तथा आन्तररक कायफसवसधको उपलब्धता   

 क. २ वटा सम्म सनदसेशका, आन्तररक कायफसवसध/सवसनयमावलीहरु    

 ख. ३ वटा सम्म नीसत, सनदेसशका, आन्तररक कायफसवसध/सवसनयमावलीहरु   

 ग. ४ वा सो भन्दा बढी सनदसेशका, आन्तररक कायफसवसध/सवसनयमावलीहरु   

३ ससमसत बैठक र उपससमसत गठन   

 क. संचालक ससमसतको सनयसमत बैठक संख्या    
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 • ८ पटक भन्दा कम   

 • ८ पटक वा सो भन्दा बढी   

 ख. उपससमसतहरु गठन    

 • २ वटा भन्दा कम    

 • २ वा सो भन्दा बढी    

४ आन्तररक सनयन्रण प्रणाली (लेखा सनपररवेक्षण ससमसतबाट लेखा िााँच तथा आन्तररक लेखा 

परीक्षण)  

  

 • वासषफक ३ पटक भन्दा कम    

 • वासषफक ३ पटक वा सो भन्दा बढी   

५ सवसनयम अननसार सदस्यलाई प्रदान गरेको सेवा   

 क. संस्थाको उद्दशे्य अननसार बचत तथा ऋणको मार सेवा संचालन गरेको    

 ख. संस्थाको उद्दशे्य अननसार दनई वटा मार व्यवसाय संचालन गरेको    

 ग. संस्थाको उद्दशे्य अननसार दनई भन्दा वढी व्यवसाय संचालन गरेको   

६ सदस्य तथा शेयर पूाँिीको वसृद्ध अननपात (पसछल्लो १ वषफको)   

 क. सदस्यता वसृद्ध दर   

 • ५ प्रसतशत भन्दा कम   

 • ५-१० प्रसतशत सम्म   

 • १० प्रसतशत भन्दा बढी   
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 ख. शेयर पूाँिी वसृद्धदर   

 • ५ प्रसतशत भन्दा कम   

 • ५ दसेख १० प्रसतशत सम्म   

 • १० प्रसतशत भन्दा बढी   

७  सवत्तीय कारोवारको स्तर (पसछल्लो १ वषफको वसृद्धदर)   

 क. कन ल सम्पसत्तको वसृद्धदर    

 • ५ प्रसतशत भन्दा कम   

 • ५ दसेख १० प्रसतशत सम्म   

 • १० प्रसतशत भन्दा बढी   

 ख. असघल्लो वषफको तनलनामा खनद नार्ा वसृद्धदर    

 • ५ प्रसतशत भन्दा कम   

 • ५ दसेख १० प्रसतशत सम्म   

 • १० प्रसतशत भन्दा बढी   

 ग. शेयर लाभांश कोष सवतरण    

 • १० प्रसतशत सम्म   

 • १० दसेख १५ प्रसतशत सम्म   

 • १५ प्रसतशत भन्दा बढी   
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 घ. िगेडा तथा अन्य कोषको अवस्था   

 • कन ल सम्पसत्तको ५ प्रसतशत सम्म   

 • कन ल सम्पसत्तको ५ प्रसतशत भन्दा बढी   

 ङ. असभलेख प्रणाली   

 • म्याननअल लेखा प्रणाली  (चारखातामा रासखएको)   

 • म्याननअल र सफ्टवेयर प्रणाली (चारखाता साथै सफ्टवेयरमा समेत अध्यावसधक 

रासखएको) 

  

 च. प्रवद्धफन कोषको रकम दासखला र सतननफ पने कर चनक्ता गरे/नगरेको    

 • गरेको    

 • नगरेको    

 छ. भाखा नाघेको ऋणको अननपात    

 • असल किाफ र ऋण हानी व्यवस्था   

 • संकास्पद किाफ र ऋण हानी व्यवस्था रकम   

 • खराब किाफ र ऋण हानी व्यवस्था रकम   

८.१ बचत तथा ऋणको कारोवार भए पल्सफ अननगमन मापदण्ड पनरा गरेको    

 क. २५ प्रसतशत भन्दा कम मापदण्ड पनरा गरेको    

 ख. २६ दसेख ५० प्रसतशत सम्म मापदण्ड पनरा गरेको    

 ग. ५१ दसेख ७५ प्रसतशत सम्म मापदण्ड पनरा गरेको    
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 घ. ७५ भन्दा मासथ मापदण्ड पनरा गरेको   

८.२ कृसष के्षरसंग सम्बसन्धत सहकारी संस्थाहरुको हकमा कृसष के्षरमा गरेका कायफहरु    

 क. बचत तथा ऋणको मार कारोवार   

 ख. बचत तथा ऋणको असतररक्त कृसष संग सम्बसन्धत अन्य एक पररयोिना संचालन गरेको    

 ग. बचत तथा ऋणको असतररक्त कृसष संग सम्बसन्धत एक भन्दा बढी पररयोिना संचालन 

गरेको 

  

८.३ बहुउद्दशे्यीय सहकारी संस्थाहरुको हकमा बहुउद्दशे्य के्षरमा गरेका कायफहरु    

 क. बचत तथा ऋणको मार कारोवार   

 ख. बचत तथा ऋणको असतररक्त अन्य एक पररयोिना संचालन गरेको    

 ग. बचत तथा ऋणको असतररक्त अन्य एक भन्दा बढी पररयोिना संचालन गरेको   

८.४ अन्य सवषयगत क्षेरमा गरेका कायफहरु   

 क. बचत तथा ऋणको मार कारोवार   

 ख. बचत तथा ऋणको असतररक्त सम्बसन्धत सवषयको कायफ गरेको    

 ग. बचत तथा ऋणको असतररक्त सम्बसन्धत सवषयको उत्पादन, प्रशोधन र बिारीकरण गरेको   

९ सदस्य सशक्षा, सचूना लगायतका सहकारी प्रवद्धफनात्मक कायफहरु    

 क. सशक्षा तथा तासलम कायफक्रम संचालन    

 • कसम्तमा १ वटा कायफक्रम संचालन   

 • सो भन्दा बढी कायफक्रम संचालन   

 ख. सदस्यहरुको लासग अध्ययन/अवलोकन भ्रमण    
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 ग. सचूना प्रवाहको व्यवस्था   

 घ. सदस्य वडापर सचूना पाटी मार भएको    

 ङ. पराचार वा अन्य सवद्यनतीय माध्यम तथा परपसरका समेत    

 च. सदस्यलाई पनरस्कार, सम्मानको व्यवस्था   

१० संचालक ससमसतमा मसहला समावेसशता    

 • ३३ प्रसतशत भन्दा कम    

 • ३३ प्रसतशत भन्दा बढी    

११ प्रत्यक्ष रोिगारी सिृना    

 • १ दसेख ५ िना सम्म    

 • ६ दसेख १० िना सम्म    

 • सो भन्दा बढी    

१२ संस्थागत सामासिक उत्तरदासयत्वमा पनयाफएको योगदान    

 • न्यनूतम ३ सामनदासयक कायफको लासग    

 • ३ भन्दा बढी सामनदासयक कायफको लासग    

१३ मासथल्लो संघमा आवद्धता    

 क. मासथल्लो एक संघमा आवद्धता    

 ख. मासथल्लो दनई संघमा आवद्धता    

 ग. मासथल्लो दनई भन्दा बढी संघमा आवद्धता   
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१४ सस्थर सम्पसत्त व्यवस्था    

 • िग्गा मार रहकेो    

 • िग्गा र भवन रहेको    

नोटः ८.१ दसेख ८.४ मध्ये सम्बसन्धत सवषयगत के्षरको छनौट गरी कन नै एक बनाँदामा मार सचन्ह लगाउनन पनेछ । 


