
नेपाल सरकार

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गररबी मनवारण िन्त्रालय

सहकारी मवभाग

सहकारी तथा गररवी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली
(Co-operative and Poverty-related Management Information 

System. COPOMIS)

सहकारी बबभाग



सहकारी तथा गररवी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (COPOMIS)
 COPOMIS एक Web Based Software अर्थात Web Browser मथर्ा त चलथउने

software हो ।
 यो software भमूम व्यवस्र्थ, सहकथरी तर्थ गररवी ननवथरण मन्त्रथलयले नेपथल

सरकथरको पूणा लगथनीमथ आर्र्ाक बर्ा २०७१/७२ मथ ननमथाण गरेको हो ।
 भमूम व्यवस्र्थ, सहकथरी तर्थ गररवी ननवथरण मन्त्रथलयले ममनत २०७५-०३-१३ गते

नेपथल सरकथर (सर्चव स्तरको ननणाय बमोजीम) सहकथरी बबभथगलथई COPOMIS

हस्तथन्त्तरण गरी कथयथान्त्वयनमथ रहेको छ ।
 COPOMIS ले हथल सहकथरी क्षेरकथ स्र्थनीय तहदेखि रथष्ट्रिय स्तरसम्मकथ सहकथरी

सघं/ससं्र्थको सचूनथ एवं तथ्यथङ्क सकंलन गने, प्रशोधन गने र प्रनतवेदन ददने कथम
गदाछ । यो सहकथरी ववभथगको उच्च प्रथर्ममकतथमथ रहेको कथयाक्रम हो ।
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copomis.gov.np
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COPOMIS सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थााः
सहकारी मनयिावली,२०७५ को मनयि २८ को प्रावधानः

(३) प ाँचकरोड रूपैय ाँभन्द बढी ज यजेथ भएक सहक री संस्थ ले उपनियम (१) बमोनजम र ख्िपुिे अनभलेख

तथ लेख सहक री निभ गले तोके बमोनजमको निद्यतुीय एनललकेशि सफ्टिेयरम समेत व्यिनस्थत गिुुपिेछ।

(४) सहक री संस्थ ले आफ्िो संस्थ गत तथ व्यिस नयक क रोि रको नििरण निभ गले तोकेको व्यिस्थ पि

सचूि प्रण लीम समेत प्रनिष्ट गिुु पिेछ ।

• नियम िनल नियम १५ बमोनजम (सहक री संस्थ को निनियम) बि उद अिसुचूी १३, निनियमम उल्लेख

गिुुपिे निषयम ६८ िं म एनककृत सचूि प्रण लीम आबद्दत समेत हुिपुिे व्यिस्थ ।



COPOMIS सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थााः

सम्पमि शुद्धीकरण मनवारणसम्बन्त्धी सहकारी संघसंस्थालाई जारी गररएको मनरे्दशन,२०७४ को र्दफा

२९ को प्रावधानः

(१) रू. ५ करोड ि सोभन्द बढी रकमको ज यजेथ भएको संस्थ ले १ बषुनभत्र र अन्यसंस्थ ले ३ बषुनभत्र

मन्त्र लयले स्िीकृत गरेको एनककृत व्यिस्थ पि सचूि प्रण लीम आबद्ध भइसक्िपुिेछ।

(२) इन्टरिेट सेि को पहुच िपगुेक दगुुम नजल्ल को हकम सेि पगुेको अबनिले थप १ र ३ बषुको सनुिि 

नदइएको ।



COPOMIS सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थााः
• सहकथरी ननयमथवली, २०७५ को ननयम ७२(२) बमोष्ट्जम बचत तर्थ ऋणको मखु्य कथरोबथर
गने सहकथरी ससं्र्थले रु. पथाँच करोड रुपयैथाँ वथ सोभन्त्दथ बढी रकमको बचत दथनयत्व भए यो
ननयमथवली प्रथरम्भ भएको ममनतले (नेपथल रथजपरमथ प्रकथमशत ममनत २०७६।१।२३) एक वर्ा
मभर र सो भन्त्दथ घटी रकमको बचत दथनयत्व भए तीन वर्ा मभर मन्त्रथलयले स्वीकृत गरेको
एकीकृत व्यवस्र्थपन सचूनथ प्रणथलीमथ आवद्द भइसक्नुपने व्यवस्र्थ छ ।

• सहकथरी तर्थ गररबी सम्बन्त्धी व्यवस्र्थपन सचूनथ प्रणथली सञ्चथलन कथयाववर्ध, २०७७
(२०७७।०९।२७) ननमथाण भई कथयान्त्वयनमथ रहेको छ । जसले प्रयोगकतथाहरुको भमूमकथलथई
व्यवष्ट्स्र्त गरेको छ ।

• सथववकमथ कथयाववर्ध २०७३ प्रयोगमथ र्र्यो । 6



COPOMIS सम्बन्धी जररबानाको व्यवस्थााः
• सहकथरी ऐन २०७४ को दर्थ १२५ को उपदर्थ २(ि) “यो ऐन वथ यस
ऐन अन्त्तगात बनेको ननयम बमोष्ट्जम ददनुपने कुनै वववरण, कथगजथत, 
प्रनतवेदन, सूचनथ वथ जथनकथरी नददएमथ” 
• ३ लथि रुपयथ सम्म ।
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सहकारी तथा गररवी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (COPOMIS) 
सन्चालनका फाईदाहराः 

 सहकथरी सघं ससं्र्थ  तर्थ ननयमनकथरी ननकथयहरुलथई ईन्त्टरनेट मथर्ा त सहकथरी 
सम्बन्त्धी नछटो छररतो सेवथ ददने र ददन सक्ने अवस्र्थमथ पुयथाउन ।

 सहकथरी क्षेरको र यससगं सम्बष्ट्न्त्धत कथयाहरुको online बथट नै अनुगमन ननररक्षण 
लगथयतकथ कथया गना ।

 सरोकथरवथलथ सरकथरी ननकथयहरु बबच आवश्यक डथटथ Exchange गना सहज बनथउन ।
 ववमभन्त्न  प्रनतवेदन स्वचथमलत रुपमथ COPOMIS बथट प्रथप्त गने र सो बथट ववश्लेर्ण 

गना सष्ट्जलो बनथउन ।
 सहकथरी सघं ससं्र्थले अननवथयारुपमथ रथख्नुपने अमभलेि रथख्न सरल र सहज बनथउन ।
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सहकारी तथा गररवी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (COPOMIS) 
सन्चालनका फाईदाहराः 
 सहकथरी बबभथग लगथयत नतनवटै तहकथ ननयमनकथरी ननकथयहरुले डथटथको प्रयोग 

गरी Policy Level Decision गना सहज बनथउन । 
 भ्ररटथचथर ननयन्त्रण, सम्पवि शुद्दीकरण ननयन्त्रण अनुगमन तर्थ रथजस्व 

छमलजन्त्य आर्र्ाक अपरथधहरुको ननयन्त्रण, अनुगमन तर्थ छथनबबनको लथर्ग 
महत्त्वपूणा आधथर तयथर गना ।

 COPOMIS बथट सहकथरी क्षेरकथ सहकथरी सघं/ससं्र्थको सचूनथ सकंलन गना,
प्रशोधन गना र प्रनतवेदन ददने कथम गना ।

 सदस्यतथ सम्बष्ट्न्त्ध तथ्यथङ्कमथ स्परटतथ तर्थ एककन वववरण प्रथप्त गना । 
 सहकथरीहरुको एकककृत तथ्यथंक तयथर गना सष्ट्जलो हुने । आदद ।
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Database

सहकथरी संघ

प्रथरष्ट्म्भक
सहकथरी संस्र्थ

सचूनथको
श्रोतहरु

● सहकारी
सम्बन्न्ध
वववरण

● सदस्यको
जानकारी

● समितत / 
उप-समितत

● ववत्तीय
प्रततवेदन

● उत्पादन
खररद
बबक्रि
संबन्न्ध
तथ्याङ्क

स्र्थननय
सरकथर

प्रदेश सरकथर

सहकथरी ववभथग

कथयाक्षरेको
आधथरमथ
पहूाँच

सूचनथ र
तथ्यथङ्क

ननयथमक
ननकथयहरुनेपथल 

सरकथरको
Cloud 

GIDC

ननयमन, प्रवधान र तथमलम/अमभभुखिकरण

COPOMIS  कथया प्रकक्रयथ 



प्रणाली प्रयोगकतााहराः 

• सहकारी ववभाग र संघीय िन्रालय

• प्रदेश सरकार र प्रादेमशक कायाालय/ववभाग/िन्रालय

• स्थानीय सरकार

• प्रारन्म्भक सहकारी संस्थाहर

• ववषयगत केन्रीय संघ 

• ववमशन्टिकृत सहकारी संघ 

• रान्टिय सहकारी िहासंघ 



कोपोममस कथयथान्त्वयनको अवस्र्थ
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हाल ववकसीत भैसकेका ववशषेताहराः

13

 सहकथरी ससं्र्थहरुले आफ्नथ ववमभन्त्न प्रनतवेदनहरु (ववमभन्त्न मथसीक वववरण, 
सदस्यको KYM (Know Your Member) सम्बन्त्धी वववरण) जस्तथ वववरणहरु 
प्रववष्ट्रट गना ममल्ने बनथइएको ।

 ननयमनकथरी ननकथयहरुले प्रयोग गने लगईन बथट ववमभन्त्न स्वचथलीत प्रनतवेदन 
हेना ममल्ने बनथइएको ।

 प्रणथलीबथट सोझ ैउजरुी, गनुथसो र सझुथव मलने व्यवस्र्थ गररएको ।
 कमाचथरीहरुलथई छुट्टथ छुट्टै लगईन तयथर गरी सन्त्चथलनकथ लथर्ग कर्चरहरु र्प 

घट गना सककने व्यवस्र्थ गररएको ।



हाल ववकसीत भैसकेको बबशषेताहराः
 प्रवधान कोर्मथ जम्मथ गरेको रकमको भौचर अपलोड गना सककने व्यवस्र्थ र्प 

गररएको ।
 ववर्यगत केन्त्रीय सघंहरुले समेत आफ्नो कथरोबथरको ववविय वववरणहरु प्रववरटी 

गने व्यवस्र्थ गररएको ।
 ववमभन्त्न प्रणथलीगत प्रतीवेदन (कथरोबथरको आधथरमथ सहकथरी, सहकथरीको 

समरटीगत अवस्र्थ [शेयर पुाँजी, सदस्य सखं्यथ) हेना ममल्ने व्यवस्र्थ गररएको  
।

 ररपोटीङ गरे नगरेको हेना सककने व्यवस्र्थ गररएको ।
 अनलथईन सपोटा कथ ननम्ती chat को व्यवस्र्थ रहेको छ ।
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COPOMIS िा प्रववन्टि गननापने गरर तोक्रकएको वववरणाः
• सदस्यहरुको वववरणःKnow Your Member (KYM) र्थरथम अनुसथर,

• मथमसक ववविय प्रगनत वववरण,

• सचंथलक समीनतको वववरण,

• सथधथरण सभथ र ननवथाचन सम्बष्ट्न्त्ध वववरण,

• उपसममनतहरुको वववरण,

• कथयथान्त्वयन अर्धकथरीको नथम, ठेगथनथ र सम्पका  नम्बर,

• कथयाबबर्ध जथरी गरे/नगरेको बबर्य,

• मसमथ कथरोबथर तर्थ शंकथस्पद कथरोबथर प्रनतवेदनको सखं्यथ,

• समष्ट्रटगत प्रनतवेदन(कुल शेयर पुाँजी, सदस्य सखं्यथ, कुल बचत तर्थ ऋण लगथनी) 
।
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COPOMIS बाि प्राप्त हनने प्रततवेदनहराः
• KYM अनुसथर सदस्यको वववरण,

• वथवर्ाक प्रगनत प्रनतवेदन,

• चौमथमसक प्रगनत प्रनतवेदन,

• मथमसक प्रगनत प्रनतवेदन,

• PEARLS को वववरण,

• सथधथरण सभथ, ननवथाचन लगथयतकथ वववरणहरु,

• सम्पवि शुद्र्धकरण सम्बन्त्धी प्रनतवेदन र समष्ट्रटगत प्रनतवेदनहरु ।
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COPOMIS िा हाल भई रहेका कायाहरबाि अपेक्षित उपलबधीाः
• प्रथववधीक सुधथर भई प्रणथली सरल र सहज हुनेछ ।
• सहकथरीकथ सदस्यहरुको स्परट वववरण प्रथप्तीमथ सहयोग पुग्ननेछ ।
• सफ्टवेयरमथ आइपने ननयमीत समस्यथहरु समथधथन हुनेछ ।
• सहकथरीमथ प्रयोगमथ आउने सफ्टवेयरहरुको एकरुपतथको लथर्ग 
ननधथारकहरु तय हुनेछ ।

• प्रणथली प्रयोगकतथालथई ननयमीत सपोटा हुनेछ ।
• लेिथ प्रणथलीको ढथाँचथ (Reporting) मथ एकरुपतथ आउनेछ ।
• प्रणथलीगत अनुगमन गना सहयोग पुग्ननेछ ।
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चननौतीहराः

• प्रणथलीमथ सघंससं्र्थहरुको आबद्दतथ बदृ्दद गने । ननरन्त्तर अद्धथबर्धको प्रवन्त्ध ममलथउने ।

• सघं, प्रदेश सरकथर तर्थ स्र्थनीय तह अन्त्तगात रहेकथ कनतपय सघंसस्र्थहरुहरु पूणा रुपमथ 
प्रववर्ध मरैी छैनन नतनको क्षमतथ ववकथस गने ।

• सवै ननयथमक ननकथयहरुमथ प्रववर्धमरैी जनशष्ट्क्तको व्यवस्र्थ तर्थ कथयारत मथनव 
ससंथधनको क्षमतथ ववकथस गने ।

18



चननौतीहराः

• आवद्धतथ नभएको आधथरमथ संघसंस्र्थहरुलथई कथरवथही गदथा धेरै संघसस्र्थहरु कथरवथहीमथ 
पना सक्ने अवस्र्थ देखिएको छ । यसको समग्र प्रभथव ववश्लेर्ण गरी अनघ बढ्ने ववर्य ।

• सहकथरी संघ संस्र्थहरुले प्रयोग गरररहेकथ सफ्टवेयरहरुलथई एकरुपतथ एव ंस्तरीकरण गरी 
कोपोममससाँग इन्त्टरमलकं गने ववर्य । 

• प्रणथलीवथटै आरै् अनुगमन गने पद्दधतीको ववकथस गनुापने अवस्र्थमथ जथनुपने ववर्य ।
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कोपोममस कथयथान्त्वयनको 
प्रस्तथववत कथयाहरु
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सधुथरकथ लथर्ग तत्कथल प्रस्तथववत कथयाहरु
• देशभरीकथ सवै स्र्थननय तहलथई प्रणथली प्रयोगकथ लथगी सहजीकरण गने र  
सहकथरी सघं/सस्र्थलथई User Id र Password ववतरण गने । Regular FollowUp.

• प्रणथलीको ननयममत सधूथर र स्तरोन्त्नती गदै सहकथरी ससं्र्थहरुलथई ननयममत 
ररपोटीङ गना प्रणथलीलथई सहज बनथउने ।

• अध्यथवधीक सचूनथ तर्थ तथ्यथंक समयम ैप्रथप्त गने व्यवस्र्थ ममलथउने ।
(Effective Training, Data Camping)

• स्वचथलीत रुपमथ आवश्यक ररपोटाहरु हेने र प्रयोग अनुकुल बनथई नननत, योजनथ 
र कथयाक्रमको आधथरको रुपमथ प्रयोग गने प्रणथलीको ववकथस गने । 

• आफ्नो दैननकी कथरोबथर प्रववरटी गना सहकथरी ससं्र्थले प्रयोगमथ ल्यथएको/ल्यथउने 
Operating मसरटम (एपमलकेशन सफ्टवेर) लथई एकरुपतथ कथयम गनाकथ लथगी 
एकरुपतथ हुने गरी (Software Guideline) मथपदण्ड तोक्ने । 
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अन्न्ति गन्तव्याः 
• सहकथरी संस्र्थकथ सद्स्यहरुको कथरोबथर लगथयतकथ ववववध वववरणलथई ननयमनकथरी एवं 
अर्धकथर प्रथप्त ननकथय वथ संयन्त्रले प्रणथलीबथट आवश्यकतथ अनुरुप (Real Time) प्रथप्त गने 
।

• देशभैरीकथ सहकथरीहरुको Real Time Monitoring गना सक्ने गरी नननतगत र प्रथववर्धक 
रुपमथ कोपोमीस लथई ववकथस गने ।

• संववधथन तर्थ देशको आवर्धक योजनथले अपेक्षथ गरे अनुरुप अर्ातन्त्रको एक महत्वपूणा 
िम्वथको रुपमथ ष्ट्स्वकथरीएको सहकथरी क्षेरलथई मयथाददत तर्थ व्यवसथनयक बनथउने ।

• सहकथरी क्षेरकथ ववकृनतहरुलथई प्रणथलीवथटै ननयन्त्रण गरर स्वचथमलत बनथउने ।

• सहकथरी सुशथसनलथई कथयाव्यवहथरमथ उतथने । 
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