अनुसूची – ५
�नयामक �नकायमा पठाउने चौमा�सक प्र�तवेदनको ढाँ
(दफा २८ सँग सम्बिन्)
क. सामान्य �ववरण

१. संस्थाको ना, ठे गाना : ... ... ... ... ... ...
२. प्र�तवेदन म�हन: ..................... ... साल ...
३. दतार् �म�त:
४. दतार् .न :
५. संस्थाको �वषय प्रकृ:
बचत तथा ऋण (......)
बहुउद्देश्यी(........)
अन्य(खल
ु ाउने ... ... ...)
६. संस्थाको कायर्�े:
७. प�छल्लो

.व.को लेखापर���त वासलातको जम्मा सम्प�� वा दा�यत(र.) :

८. नी�त तथा कायर्�व�ध जार� गरेको �म�त:
९. नी�त तथा कायर्�व�ध अद्याव�धक गरेको �म�:
१०. जो�खम मल
ू ्याङ्कन सम्पन्न गरेको �:
११. जो�खम मल
ू ्याङ्कन अद्याव�धक गरेको �म:
१२. िजल्ला वा केन्द्र�य वा अन्य संघ वा महासंघमा सदस्यता रहेको भए सोको :
१३. सम्प�� शुद्�धकरण �नवारण ऐन अनुसार कायार्न्वयन अ�धकार�को :–
पद :–
ठे गाना :–
�नयिू क्त �म�त–
योग्यता:–
सम्पकर् . :–
ईमेल :–
१४. सञ्चालक स�म�तमा यो प्र�तवेदनउपर भएको छलफल �म–

ख) �ववरण

�स

�ववरण

.नं

क)सदस्य जम्म(रु

१० लाख सम्म शेयर

१.

�लएका)

ख) सदस्य(रु१०

लाख भन्दा मा�थ
शेयर �लएका)

ग) बचतकतार् सदस्
(रु१० लाख सम्)

घ) बचतकतार् सदस्
(रु१० लाख भन्दा
मा�थ)

ङ) ऋणी सदस्य(१०
लाख सम्)

च) ऋणी सदस्( रु
२.

३.

१० लाख भन्दा मा�)
सदस्य प�हचान

(KYM) अद्याव�धक
भएका सदस्य संख्

सदस्य प�हचान

(KYM) अद्याव�धक
नभएका सदस्य

४.

गत

आ.व.स
म्मक

जम्मा सदस्य संख

संख्य

सदस्य प�हचा

(KYM) परु ा नभएका
कारण सदस्यता

अस्वीकार वा सम्वन
अन्त्य ग�रएक

व्यिक्तको संख

चालु आ.व.............. म�हना

श्
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अ
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चालु

आ.व.
चै

वै

जे
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जम्म
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६

७

८

९

१०

११
१२

१३
१४
१५
१६

उच्च जो�खममा
परे का सदस्यको

संख्य

मध्यम जो�खममा
परे का सदस्यको

संख्य

न्युन जो�खममा
परे का सदस्यको

संख्य

जो�खम स्तर

प�रवतर्न भएका
सदस्यको संख्

बृहत प�हचान

ग�रएका सदस्य
संख्य

उच्च पदस्

पदा�धकार� सदस्य
संख्य

वास्त�वक धनी

प�हचानको संख्या
�समा

कारोवारप्र�तवेदनक
संख्या

अनग
ु मन ग�रएको
सदस्यको संख्य

असामान्य कारोवारको
संख्या

शंकास्पद कारोवार

प्र�तवेदनको संख्
�मता �वकास
क) सदस्

ख) पदा�धकार�
ग) कमर्चार

घ)संस्थागत प्रणा

ग. आ�धका�रक हस्ता�र
तयार गन�

स्वीकृत गन�

हस्ता�र:

हस्ता�र:

नाम :

नाम :

पद :

पद :

�म�त :

�म�त :

संस्थाको छाप:

अनुसूची – ६
�नयामक �नकायमा पठाउने वा�षर्क प्र�तवेदन फा
दतार् भएको �म�त:

१.सहकार� संस्थाको दतार् .
२. सहकार� संस्था दतार् भएको कायार्लय र ठेगा:

क) म�हला :

३. कुल सदस्य संख्य:
४.कुल शेयर पँज
ू ी :

ख) प र
ु ु

क) म�हला :

ख) पर
ु ुष:

७. सञ्चालक स�म�तको संख्य:

क) म�हला :

ख) पर
ु ुष:

९. लेखा स�म�तका पदा�धकार� संख्य

क) म�हला :

५. संस्थामा कायर्रत कमर्चार� संख:
६.ता�लम �लएका कमर्चार�को संख्य:
८. सञ्चालक स�म�तको ैठक स
ब
ंख्य:
१० लेखा स�म�तको बैठक संख्या:

११. ले.प. सम्पन्न भएको आ�थर्क व:

ख) पर
ु ुष:

ख. नाफा नोक्सानको अवस्थ:

१२. कुल कारोवार रकम :

१३. संस्थाको ऋणको अवस्थ:

क. गत आ.व. सम्म �तनर् वाँक� ऋण :

ख. यस आ.व.को चालु म�हना सम्म प्राप्त ऋ:

ग. यस आ.व. को चालु म�हना सम्म �तरेको ऋण र:
घ. कुल �तनर् वाँक� ऋण र:

१४.संस्थाको लगानी र असुल�को �ववरण:

ङ. भाखा नाघेको ऋण रु:

क. गत आ.व. सम्म असुल गनर् वाँक� ऋण :

ख. यस आ.व.को चालु म�हना सम्म लगानीमा रहेको ऋण र:
ग. यस आ.व.को यस म�हना सम्म असुल गरेको ऋण र:
घ. कुल असल
ु गनर् वाँक� ऋण र:
ङ. ऋण लगानीमा :

१५. संस्थाको कारोवार �ववरण:

क. पर
ु ुषको अंश:

ख. म�हलाको अंशः

क. कृ�ष सामाग्रीको �व�क:
ग. उपभोग्य सामाग्री �व:

ङ. दध
ु रदध
ु जन्य पदाथर् �व�:

१६. बचत कारोवारको �ववरण :

ख. कृ�ष उपजको �व�क्:

च. अन्य �व�क:

क. गत आ.व. सम्मको वचत र:

ख. यस आ.व.को चालु म�हना सम्मको वचत:
ग. गत आ.व.सम्मको वचत �फतार् र:

घ. यस आ.व.को चालु म�हना सम्मको वचत �फतार:

घ. �नमार्ण सामाग्री �व:

ङ. चालु आ.व.को यस म�हना सम्मको �फतार् गनर् वाँक� व:

१७. मौज्दात �ववर

क. नगद मौज्दात:
ख. बैक मौज्दात:

१८. सञ्चालक स�म�त सम्विन्ध �वव
क. �नवार्चन �म�त:

ग. अध्य�को फोन .न

१९. लेखा स�म�त सम्विन्ध �ववर
क. �नवार्चन �म�तः

ग. संयोजक को फोन नं.

२० साधारण सभा सम्विन्ध �ववर
क. सम्पन्न भएको �म�:

ग. उपिस्थत सदस्य संख्:

ख. पदाव�ध :

. पदाव�ध :

ख. कुल सदस्य:

२१. आ�धका�रक हस्ता�र
तयार गन�

स्वीकृत गन�

हस्ता�र:

हस्ता�र:

नाम :

नाम :

पद :

पद :

�म�त :

�म�त :

संस्थाको छाप:

