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भाग १ 

Login and password सम्वन्धि जानकारी 

 

प्रश्न: COPOMIS को Password कसरी प्राप्त गनन सककन्छ? 

उत्तरः सम्बन्धित सहकारी संस्थाले आफ्नो ननयामक ननकायमा सम्पकक  गरी पासवडक प्राप्त गनक सक्दछन् ।जसै्त 

सहकारीको कायकके्षत्र स्थानीय तह नभत्र मात्र रहेमा सोही स्थानीय तहले उपलब्ध गराउनेछन् ।  

 

प्रश्न: सम्बन्धित कनयामक कनकाय कसरी पत्ता लगाउने? 

उत्तरः सहकारी संस्थाको नवननयममा उले्लख भएको कायकके्षत्रको आधारमा ननयाकमक ननकाय पत्ता लगाउन सनकन्छ । 

सहकारीको कायकके्षत्र एक स्थानीय तह नभत्र मात्र रहेमा सोही स्थानीय तह, दुई वा सो भन्दा बढी स्थानीय तहमा कायकके्षत्र 

भएमा प्रदेश न्धस्थत सहकारी मन्त्रालय र दुई वा सो भन्दा बढी प्रदेशमा कायकके्षत्र रहेमा सहकारी नबभाग ननयामक ननकाय 

हुनेछ।  

 

प्रश्न: सहकारी संस्थाले आफ्नो Password भुलेको खण्डमा  के गनुन पदनछ ?  

उत्तरः सहकारी संस्थाले कुनै पनन Web Browser (Mozilla Firefox, Google Chrome) मा गई copomis.gov.np 

खोल्नुपदकछ । यसरी COPOMIS खुले पश्चात आउने न्धिनमा मा 'पासवडक भुल्नुभयो' भनेर लगईन गने वक्स मुननबाट 

लेखीएको हुन्छ । उक्त  'पासवडक भुल्नुभयो' भने्न Option मा न्धिक गनुकपनेछ र संस्थाको आनधकाररक ईमेल नसष्टमबाट 

माग भएबमोजीम पोष्ट गरेपश्चात पासवडक ररकभर link  नसस्टमले उक्त ईमेलमा नै पठाउनेछ । र उक्त link मा न्धिक 

गरेपनछ नयां पास्वडक प्रनवनष्ट गरी संस्थाले आफ्नो पासवडक पुनः प्राप्त गनक सक्दछन् । 

 

प्रश्न: COPOMIS को User ID सहकारी संस्थाकै आकधकाररक हो भने्न कसरी पत्ता लगाउन सककन्छ ? 

उत्तरः सहकारी संस्थाले कुनै ननयामक ननकायबाट पासवडक प्राप्त गदाक उपलब्ध गराईएको निठी मा युजरनेम  र पासवडक 

उले्लख भएको हुने गदकछ । उक्त निठीमा भएको ईमेललाई संस्थाको आनधकाररक ई-मेल संग नभडाई रुजु गनक सनकनेछ। 

यनद फरक परेमा आफ्नो ननयामक ननकायलाई ईमेल पररबतकन गनक लगाउनु पदकछ  ।  कोपोनमस प्रयोग गदाक  use हुने User 

Name संस्थाको आनधकाररक हुनुपदकछ ।  

 

प्रश्न: सहकारी संस्थाले कनयामक कनकायवाट COPOMIS को Password लकगसकेपकछ के गनुनपदनछ? 

उत्तरः सहकारी संस्थाले आफ्नो ननयामक ननकायबाट पासवडक प्राप्त गररसकेपनछ COPOMIS को Password 'पासवडक 

भुल्नुभयो' भने्न बटनमा न्धिक गरेर पासवडक पररबतकन गनुक पदकछ ।  

 

प्रश्न: कनयामक कनकायबाट प्राप्त पत्रमा COPOMIS को User ID संस्थाको आकधकाररक Email-ID 

नभएमा के गनन सककन्छ? 



2 
 

उत्तरः सम्बन्धित ननयामक ननकायवाट प्राप्त पत्रमा संस्थाको आनधकाररक Email-ID नभएमा सम्बन्धित ननयामक 

ननकायमा सम्पकक  गरी आफ्नो संस्थाको आनधकाररक Email-ID  पररबतकन गनक ननवेदन नदनु पदकछ । यनद ननयामक 

ननकायवाट गनक नसकेमा सहकारी नवभागमा पनन सम्पकक  गनक सनकन्छ ।  

प्रश्न: आफ्नो सहकारी संस्थाको User Name के हो भनी कसरी थाहा पाउन सककन्छ? 

उत्तरः सम्बन्धित ननकायवाट  COPOMIS को User Id र Password प्राप्त गदाक प्राप्त पत्रमा संस्थाको User ID नदईएको 

हुन्छ र लगइन भईसकेपनछ सफ्टवेरको Title Bar मा पनन हेनक सनकन्छ । 

 

 

भाग-२ 

संचालन कवकध सम्बन्धि 

 

प्रश्नः  सहकारी संस्थाहरुले COPOMIS Access कसरी गनन स्दछछन  ? 

 उत्तरः  सहकारी संस्थाहरुले COPOMIS संिालन गनकको लानग  Computer को कुनै पनन  Web Browser(Eg. Mozilla 

Firefox, Google Chrome) मा गई copomis.gov.np टाईप गनुकपदकछ । त्यसपनछ COPOMIS को पेज खुल्छ, साथै त्यसमा 

Username र Password प्रनबनष्ट गने Form आउछ र सो Form मा सहकारी संस्थाले आफ्नो Username र Password टाईप 

गरी  COPOMIS संिालन गनक सक्दछन् ।  

 

प्रश्नः COPOMIS संचालनका लाकग संस्थाको Computer मा Minimum Net Speed ककत आवश्यक पदनछ 

? 

उत्तरः COPOMIS सफ्टवेयर Internet कै माध्मयमबाट संिालन हुने हुुँदा  यसको संिालनका लानग Minimum पनन 1 Mbps 

को Net आवश्यक हुन्छ ।  

 

प्रश्नः COPOMIS संचालनका लाकग Unicode आवश्यक छ वा छैन ? 

उत्तरः COPOMIS संिालनका लानग Unicode आवश्यक छ । यसलाई नेपाल सरकारले पनन मान्यता प्रदान गररसकेको छ । 

 

प्रश्नः Unicode बाहेक अन्य Font (Preeti, Fontasy, Himalli, Khaki etc) मा प्रकवष्टी गदान के हुन्छ ?  

उत्तरः Unicode बाहेक अन्य Font जसै्त (Preeti, Fontas Himalli, Khaki etc.) मा प्रनवष्टी गदाक System ले  Accept गरेपनन 

नबबरण नबनिएर अपलोड हुने समस्या हुने हुुँदा सुरुबाटै Unicode प्रयोग गनुकपदकछ । 

 

प्रश्नः Unicode font कसरी Download गनन सककन्छ ? 

उत्तरः संस्थामा प्रयोग भईरहेको Computer को Web Browser(Ex. Mozilla Firefox, Google Chrome) मा 

www.ltk.org.np मा गई Download Tab  मा न्धिक गरी Download गनक सनकन्छ । Unicode नसक्नको ननन्धि Youtube र 

Google मा नबनभन्न सामािीहरु उपलब्ध हुने हुुँदा सो अनुसारका सामािीहरुको प्रयोग गरी कायक सम्पादन गनक सकु्नहुनेछ ।  

 

प्रश्नः COPOMiS सम्बिी सहकारी संस्थाको समस्याको लाकग सहकारी कबभागमा कसरी सम्पकन  गनन 

सककन्छ ? 
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उत्तरः COPOMIS सम्बिी केनह समस्या आई परेमा सहकारी नबभागको email ID –sahakaribivag@gmail.com र फोन 

नं. ०१-४४६५३६२, ४४६११७७ माफक त सम्पकक  गरी गनक सनकन्छ । 

 

प्रश्नः COPOMIS संचालन सम्बिी प्राकबकधक समस्या पनन गएमा के गने ?  

उत्तरः COPOMIS एक  web based Software हो । software को system मा प्रानबनधक समस्या कनहलेकानहं आउन सक्छ 

।  यसको ननयनमत रुपमा Monitor र Supervision गरी  Update गने कायक भईराखेको हुन्छ । केनह समस्या आएमा सो 

समस्या सम्बिी जानकारीको लानग आफ्नो ननयामक ननकायमा सम्पकक  गनक सनकन्छ  । अथवा नसधै मानथ उले्लख भए बमोनजम 

सहकारी नबभागमा सम्पकक  गनक सनकन्छ ।  

 

प्रश्नः सहकारी संस्थाको कुनै पकन कबबरण कनयामक कनकायलाई बुझाउनका लाकग के गनुनपदनछ ?  

उत्तरः सहकारी संस्थाको कुनै पनन नबबरण बुझाउनका लानग बुझाउन खोनजएको नबबरणको संनक्षप्त नबबरणमा गई 

'प्रमानणकरणको लानग पठाउनुहोस' भने्न बटनमा न्धिक गरी बुझाउन सनकन्छ । त्यसपनछ उक्ट नववरण नकत प्रमानणकरणको 

प्रनियामा छ भने्न आउंछ वा प्रमानणीकरण भइसकेपश्चात प्रमानणकरण भयो भने्न न्धिनको तलपट्टी देन्धखन्छ वा । 

 

                                                                  भाग-३ 

                                                                                                                                                                                      सदस्य सँग सम्वन्धित जानकारी  
 

 

प्रश्नः सहकारी संस्थाले COPOMIS मा सदस्य सम्बिी कबबरणहरु प्रकबकष्ट गदान सदस्यको फोटो र 

नागररकता राख्नु पने अकनवायनता हो कक होईन ? 

उत्तरः सहकारी संस्थाले COPOMIS मा सदस्य सम्बिी नबबरणहरु प्रनबनष्ट गदाक सदस्यको फोटो र नागररकता COPOMIS 

मा राख्नु आबश्यक हाललाई नभएको (not mandatory in system ) तर ननयामक ननकायले माग गरेमा प्रनवनष्ट गनुकपने 

हुन्छ।   

 

प्रश्नः सहकारी संस्थाहरुले आफ्नो संस्थाको सदस्यको कववरण प्रकवकष्ट गदान सदस्यता नं. को क्रम संख्या 

वमोकजम प्रकवकष्ट गनन जरुरी छ वा छैन ?  

उत्तरः सहकारी संस्थाहरुले आफ्नो सहकारीको सदस्यको नववरण िम संख्या वमोनजम प्रनवनष्ट गनक जरुरी छैन । जसै्त यनद 

रामको सदस्यता नं. १, श्यामको सदस्यता नं. २, र रीताको सदस्यता नं. ३ आनद भएमा िमश सदस्य संख्या राख्नु पछक  भने्न 

जरुरी छैन । जसमा रीताको शुरूमा प्रनवनष्ट गरेर अरुको गदाक पनन अनभलेख सुरनक्षत गनक सनकन्छ । 

 

प्रश्नः सहकारी संस्थाले COPOMIS मा सदस्यको कबवरण प्रकवकष्ट गने क्रममा सदस्य सम्बिी कबवरण 

अपुग भएमा के गनुनपदनछ ? 

उत्तरः सहकारी संस्थालाई आफ्नो सबै सदस्यहरुको जानकारी हुनुपदकछ । यनद जानकारी नभएको खण्डमा उक्त संस्थामा 

आबद्ध सदस्यलाई सम्पकक  गरी आवश्यक नबवरण माग गरी COPOMIS मा प्रनवनष्ट गनुक आवश्यक हुन्छ । 

 

प्रश्नः COPOMIS बाट हटाईएका सदस्यहरुको कबबरण पुनः प्रकवकष्ट गनन कमल्छ कक कमलै्दन ?  

उत्तरः COPOMIS मा प्रनवनष्ट गररसकेपनछ हटाईएका सदस्यहरुको नबबरण पुन प्रनवनष्ट गनक नमल्दछ ।  

mailto:–sahakaribivag@gmail.com
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भाग ४ 

कवत्तीय कबवरण सम्बिी जानकारी 

 

प्रश्नः सहकारी संस्थाहरुको बाकषनक प्रकतबेदनको अनुसूची कभत्र भएका शीषनकहरूमा संस्थाको शीषनकहरू 

नभेकटए के गनन सककन्छ ? 

उत्तरः अनुसूिीमा भएका शीर्ककहरू िार खाता बमोनजम हुन्छ । यसमा कुनै संस्थाको लेखा शीर्कक संस्थानपचे्छ फरक हुने हुुँदा 

सोही  सस्थाको लेखा नशर्कक िार खातउ अनुसार नमलान गरी राख्नुपने हुन्छ । 

 

प्रश्न: सहकारी संस्थाको कवकत्तय कववरण प्रकवकष्ट गदान Cumulative  वा Accumulative कुनमा प्रकवन्धि 

गननपदनछ?  

उत्तरः सहकारी संस्थाको आफ्नो नवनत्तय नववरण COPOMIS मा  प्रनवनष्ट गदाक Accumulative मा राख्नु पदकछ । 

Accumulative भन्नाले साउन मनहना देन्धखकै रकमहरूको जोड प्रनवनष्ट गनुक पदकछ ।   

 

प्रश्न: COPOMIS सफ्टवेरमा कजान सुरक्षण कोष (Loan Loss Provision  ) राख्नु पछन  कक पदैन होला ? 

उत्तरः सहकारी संस्थाले आफ्नो सस्थाको कजाक सुरक्षण कोर् (Loan Loss Provision) COPOMIS सफ्टवेरमा  प्रनवनष्ट गदाक  

उक्त मानसक नववरण ननयामक ननकायले तोकेको समयनभत्र सफ्टवेरको अनुसूिी -३ मा अननवायक रूपमा राख्नु पदकछ । 

 

प्रश्न: सहकारी संस्थाको सञ्चालक सकमकतको सदस्यले  कलएको ऋण कहाँ प्रकबकष्ट गनन सककन्छ ? 

उत्तरः संस्थाको सञ्चालक सनमनतको ऋण प्रनबनष्ट गनुक पुबक बानर्कक प्रनतबेदन दान्धखला मेनुमा गई ननबाकिन सनमनत अन्तगकतको 

लेखा सनमनतमा रहने पदहरुको सेटअप, ननबाकिन उपसनमनतको पद सेटअप र ननबाकिनको प्रनतबेदन नमलाउनु पदकछ । त्यसपनछ 

आन्तररक कायकहरु मेनुमा गई सनमनत सदस्यले नलएको ऋणको नबबरणमा गई सदस्यले नलएको ऋण प्रनबनष्ट गनक सनकन्छ । 

 

प्रश्न: सहकारी संस्थाले आफ्नो संस्थाको माकसक कववरण प्रकवकष्ट गदान Balance Sheet  मा भएको कबबरण  

कक Trial Balance मा भएको कबबरण प्रकबकष्ट गनुनपदनछ ? 

उत्तरः COPOMIS सफ्टवेरमा सहकारी संस्थाले आफ्नो सस्थाको मानसक नववरण प्रनवनष्ट गदाक Trial Balance को आधारमा 

राख्नु पदकछ । संस्थाले हरेक मनहनाको COPOMIS  बमोनजम Trial Balance  बनाएर प्रनबनष्ट गनुकपदकछ ।  

 

प्रश्न: सहकारी संस्थाले आफ्नो सस्थाको रकम प्रकबकष्ट गदान कुन अंकमा राख्नु   पदनछ ? 

उत्तरः COPOMIS सफ्टवेरमा सहकारी संस्थाले आफ्नो संस्थाको कुनै पनन रकम प्रनवनष्ट गदाक पुरा अंकमा राख्नु पदकछ । जसै्त 

१००००० पुजी प्रनबनष्ट गदाक १००००० नै प्रनबष्ट गनक आवश्यक हुन्छ।  
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प्रश्न: सहकारी संस्थाले आफ्नो संस्थाको कोष सम्विी कववरण कसरी राख्नु पदनछ? 

उत्तरः नवभागले प्रकाशन गरेको  सहकारी ऐन, २०७४ र नीयमावनलमा,२०७५ मा उले्लख भएका कोर्हरू मात्र प्रनवनष्ट गनुक पने 

हुन्छ । system मा सहकारी ऐन, २०७४ र ननयमावलीमा,२०७५ उले्लख भएका कोर्हरू बाहेक अन्य कोर्हरू नहुने भएकाले 

सोनह ननयम बमोनजम राख्नु पदकछ ।   

 

प्रश्न: यकद संस्था घाटा गएमा सस्थाको संचालन घाटा (Operating Loss)कहाँ राख्नु पदनछ? 

उत्तरः संस्थाको संिालन घाटा (Operating Loss) अनुसूिी १४ को नहसाब नं. १४०.१ पुबक संिालन खिक नहसाब  खातामा प्रनबनष्ट 

गनुकपदकछ । 

 

प्रश्न: सहकारी सस्थाले कबत्तीय कववरण पेश गरीसके पश्चात प्रमाकणकरणका लाकग कसरी पेश गनन स्दछछन  ? 

उत्तरः COPOMIS सफ्टवेरमा सहकारी सस्थाले नबत्तीय नववरण पेश गरीसके पश्चात प्रमानणकरणका लानग Preview वटनमा 

गएर    िेकबक्समा न्धिक गरी पेश गनक सनकन्छ ।  

 

प्रश्न: सहकारी संस्थाले कबत्तीय कववरण पेश गरीसके पश्चात प्रमाकणकरण भए नभएको कसरी थाहा पाउन 

स्दछछन  ? 

उत्तरः सहकारी संस्थाले नबत्तीय नववरण पेश गरीसके पश्चात प्रमानणकरण भए नभएको  थाहा पाउनका लानग COPOMIS मा 

प्रनवनष्ट गररएको जुन आनथकक बर्क र मनहनाको प्रमानणकरण हेनक खोनजएको हो सो मनहना र आनथकक बर्कमा Mouse Pointer 

लगेपनछ प्रमानणकरण भयो भने्न आउंछ वा उक्त ठाउुँमा न्धिक गरेपनछ पुछारमा/ तलपट्टी प्रमानणकरण भयो भनेर लेन्धखएको 

आउंछ । यसरी प्रमानणकरण भए नभएको सनजलै थाहा पाउन सनकन्छ । साथै संस्थाको e-mail मा पनन आउछ । यसमा 

संस्थालको आफ्नो e-mail आनधकाररक हुनु पने कुरा ख्याल गनुक पदकछ ।  

 

प्रश्न: सहकारी संस्थाले आफ्नो माकसक कबबरणहरू प्रकवकष्ट गररसकेपकछ पकन ड्यासबोर्नमा ककन देखाउदैन? 

उत्तरः उक्त कायक COPOMIS सम्बिीको Software अन्तगकतको कायक हो र उक्त समस्याको समाधानको लानग Software को 

कायक िमबद्द रूपमा भईरहेकोछ र सो कायक भईसकेपनछ जानकारी website माफक त गररनेछ । 

 

 
धन्यबाद 
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