उत्कृष्ट भहहरा सहकायी सॊ स्था छनोट सम्फन्धी भाऩदण्ड, 2076

प्रदे श सयकाय
रुम्म्िनी प्रदे श
साभाम्जक हिकास भन्रारम
फुटिर, नेऩार।

उत्कृष्ट भहहरा सहकायी सॊस्था छनोटसम्फन्धी भाऩदण्ड, 207६
प्रथभ ऩटक स्िीकृत मभमत: २०७६।१०।१० गते भा. भन्रीस्तयफाट स्िीकृत

प्रस्तािना: साभाम्जक हिकास सम्फन्धी कामयक्रभ सञ्चारन भागयदशयन, 207६ अनुसाय भहहराहरुद्धाया सॊ चामरत
सहकायी सॊ स्थाहरुफीच सकायात्भक प्रमतष्ऩधाय फृहद्ध गयी भहहरा सशक्तीकयणभा मोगदान ऩुमायउने भहहरा सहकायी
सॊ स्थाहरुराई प्रोत्साहन स्िरुऩ ऩुयस्कृत गनय िान्छनीम बएकोरे ,
साभाम्जक हिकास भन्रारम, रुम्म्िनी प्रदे श रे मो भाऩदण्ड फनाई जायी गये को छ।
1. सॊ म्ऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस भाऩदण्डको नाभ "उत्कृष्ट भहहरा सहकायी सॊ स्था छनोटसम्फन्धी भाऩदण्ड
207६" यहेको छ।
(2) मो भाऩदण्ड भन्रारमफाट स्िीकृत बएको मभमतदे म्ि रागू हुनेछ।
2. ऩरयबाषा् हिषम य प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस भाऩदण्डभा,
(क) "प्रदे श” बन्नारे रुम्म्िनी प्रदे श राई सम्झनु ऩदयछ।
(ि) “भन्रारम” बन्नारे प्रदे शको साभाम्जक हिकास भन्रारमराई सम्झनु ऩदयछ।
(ग) “मडमबजन कामायरम” बन्नारे रुम्म्िनी प्रदे श भा यहेका साभाम्जक हिकास मडमबजन कामायरमराई सम्झनु
ऩदयछ।
(घ) “कामायरम प्रभुि” बन्नारे साभाम्जक हिकास मडमबजन कामायरम प्रभुिराई सम्झनु ऩदयछ।
(ङ) “भागयदशयन”

बन्नारे

भन्रारमफाट

स्िीकृत

"साभाम्जक

हिकास

सम्फन्धी

कामयक्रभ

सञ्चारन

भागयदशयन,207६" राई सम्झनु ऩदयछ।
(च) “भाऩदण्ड” बन्नारे " उत्कृष्ट भहहरा सहकायी सॊ स्था छनोटसम्फन्धी भाऩदण्ड, 207६" राई सम्झनु
ऩदयछ।
(छ) “सॊ स्था” बन्नारे रुम्म्िनी प्रदे श मबर भहहराहरुफाट भार सॊ चामरत भहहरा सहकायी सॊ स्थाराई सम्झनु
ऩदयछ।
(ज) "उत्कृष्ट सॊ स्था" बन्नारे म्जल्रा मबरको मस भाऩदण्को आधायभा सफैबन्दा फढी अॊक प्राप्त गने
सॊ स्थाराई सॊ झनु ऩदयछ।
3. मोग्मता् उत्कृष्ट सहकायी सॊ स्था छनोट प्रहक्रमाभा आिेदन ददनका रामग मनम्न फभोम्जभको मोग्मता ऩुया
बएको हुनऩु नेछ्(क) प्रचमरत कानून फभोम्जभ दताय बई कम्तीभा ५ िषय हक्रमाशीर यहेको।
(ि) रुम्म्िनी प्रदे श मबर कामयऺर
े बएको।
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(ग) भहहराहरुफाट सॊ चामरत य भहहरा भार सेमय सदस्म यहने व्मिस्था बएको।
(घ) भहहरा, फारफामरका तथा ऩछाडी ऩये का िगयहरुको सशक्तीकयणको ऺेरभा हक्रमाशीर यहेको।
4. उत्कृष्ट सॊस्था छनोटका आधायहरु् उत्कृष्ट सॊ स्थाहरु छनोट गदाय दे हामफभोम्जभका आधायभा गरयनेछ्
1. सॊस्थाको ऩरयचमात्भक हिियण
१= सॊ स्थाको नाभ:
२= ठे गाना्
३= सॊ स्था दताय नॊ य मभमत:
४= जम्भा शेमय सदस्म सॊ खमा्
५= शेमय सदस्म सॊ खमाको िण्डीकृत तथमाॊक:


दमरत



जनजाती



भधेशी



भुम्स्रभ



अन्म

६= सॊ स्था अध्मऺको
नाभ:
ठे गाना:
टे मरपोन नॊ:
अध्मऺको है मसमतभा कामययत िषय:
७= सॊ चारक समभमत य रे िा समभमतभा दमरत सभुदामको प्रमतमनमधत्ि: ========जना
2. उत्कृष्टताको भूल्माङ्कनका सूचकहरु
१. ब्मिस्थाऩकीम कामयकुशरता
१.१ रेिाऩयीऺण मनममभत छ, छै न ?
अम्न्तभ रेिाऩयीऺण बएको मभमत
१.२ साधायण सबा मनममभत फसेको छ, छै न ?
अम्न्तभ साधायण सबा फसेको मभमत:
१.३ सॊ स्थाभा कभयचायीको व्मिस्था छ, छै न ?
१.४ सॊ चारक समभमतको फैठक मनममभत फसेको छ, छै न ?
गत आ.ि. को जम्भा फैठक सॊ खमा:
१.५ सॊ चारक समभमतको मनममभत मनिायचन हुने गये को छ, छै न ?
मनिायचन बएको अम्घल्रो मभमत
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१=६ सॊ स्थाको बौमतक म्स्थमत
आफ्नै बिन बएको
बिन मनभायणामधन
जग्गा भार बएको
२= िडास्तयीम समभमतको सहक्रमता:
२.१ सॊ स्थाको कामयऺेर अन्तगयत सफै िडाभा समभमत गठन बएका छन् छै नन् ?
-क_ प्रमतिेदन अिमध मबर सदस्म फनाई सहकएका कामयऺर
े मबरका जम्भा िडा सॊ खमा
-ि_ कामयऺेर मबर समभमत फनाइएका जम्भा िडा सॊ खमा
-ग_ जम्भा समभमत सॊ खमा
-घ_समभमत फनाउन फाॊहक िडा सॊ खमा
२.२ समभमतको मनममभत फैठक फसेको छ छै न ?
-क_ फैठक फसेको ऩटक ?
आिश्मक ऩये को फितभार
भहहनाभा एक ऩटक
भहहनाभा न्मुनतभ एक ऩटक य आिश्मक ऩये फढी ऩटक
-ि_ समभमतको फैठकभा को को उऩम्स्थत हुन्छन् ?
कामयसमभमतका ऩदामधकायी जमत सिै
समभमत अन्तगयतका सभूहका सफै सदस्महरु
सफै सभूहको प्रमतमनमधत्ि हुने गयी सदस्महरु

3. उऩरब्धी (अमबप्राप्ती) सूचकाङ्क:
मस.नॊ=

सूचक

भान

सम्ञ्चमत
!

[प्रमतसदस्म मनममभत फचत रु. (जम्भा रु. ÷ सदस्म सङ्खखमा)
× !))

===%

रु. १५,७३० िा प्रमतसदस्म मनममभत फचतभा जुन फढी हुन्छ सो]
स्िामभत्ि
ॉ ी रु. (शेमयऩुज
ॉ ी रु. ±जगेडा कोष रु. ±घाटाऩूमतय कोष रु.)
सदस्मको ऩ'ज
@

× !))
ॉ ी रु. ±सदस्मको फचत रु. ±अन्मरको ऋण
जम्भा स्रोत रु. (सदस्मको ऩुज
रु.)
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===%

सदस्म तपी नगद प्रिाह

नो
ट्

ऩमछल्रो िषयभा सॊ स्थाफाट सदस्मतपय गएको नगद रु.× !))

#

ऩमछल्रो िषयको जम्भा नगद प्रिाह (सॊ स्थाफाट सदस्मतपय गएको ± सदस्मफाट

सू

सॊ स्थातपय आएको) रु.]

र
अ

स्रोत ऩरयचारन
बािा ननाघेको ऋण रु.×१००

$

साभेरी

सा

सदस्म सङ्खखमा×१००

%

कामयऺेरका २० िषय भामथका जम्भा भहहरा सङ्खखमा – प्रिेम्शका ऩयीऺा उत्तीणय

===%

भहहरा सङ्खखमा]

हह

निऩुस्ताको सम्म्भरन

सा
ि

===%

जम्भा रगानीभा यहेको ऋण रु.

नु
य

===%

३४ िषय ७ भहहना भुमनका सदस्म ×१००

^

===%

जम्भा सदस्म ]
म
सै

सहबामगता
समभमतको ऩमछल्रो फैठकभा उऩम्स्थत सदस्म×१००

&

तत्कारीन जम्भा सभूह सदस्म

ऩा

सूचकाङ्क

ना

१ दे म्ि ७ सम्भको जोड

भा
दे
म्ि
ने
ग
यी

===%

===%

७
श्रे णीकयण






३० बन्दा तर
३० ÷४४
४५÷५९

६०÷७४

= सङ्कटाऩन्न

= साधायण

= उत्तभ

= अत्मुत्तभ

७५ दे म्ि भामथ = असाधायण

िुराई ऩठाउनु ऩनेछ।भान कसयी आएको हो बन्ने निुराई नम्िय भार ऩठाएको सॊ स्थारे नम्िय ऩाउने
छै न ।प्रमतशत ( % ) अनुसाय हहसाि मसै ऩानाभा दे म्िनेगयी िुराउनु ऩनेछ।
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4. मसजयनशीरता
४.१ सॊ स्थारे व्मिसाहमक ऺेरभा गये का उल्रेिनीम ५ िटा कामयहरु
मस.

कामय

नॊ.

कहहरे

रागत

गये को

रागतको

उऩरब्धी

कैहपमत

श्रोत

१
२
३
४
५
४.२ सॊ स्थारे साभाम्जक ऺेरभा गये का उल्रेिनीम ५ िटा कामयहरु
मस.

कामय

नॊ.

कहहरे

रागत

रागतको

गये को

श्रोत

१
२
३
४
५
5. साभाम्जक हिकास मडमबजन कामायरमको भूल्माङ्कन
(क) असाधायण
(ि) अत्मुत्तभ
(ग) उत्तभ
(घ) साधायण
असाधायण िा अत्मुत्तभ तहको भुल्माॊकन बएभा ऩुष्याइ कायण सहहत
कामायरम प्रभुि
दस्तित्
नाभ्
मभमत्
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उऩरब्धी

कैहपमत

6. साभाम्जक हिकास भन्रारमको भूल्माङ्कन (क) भन्रारमफाट हुने भूल्माङ्कनको रामग िण्ड 1 को
हिियणका साथै िण्ड 4 अन्तगयत मसजयनशीरता य साभाम्जक हिकास मडमबजन कामायरमको कामायरम
प्रभुिको भूल्माङ्कनको ऩुष्याई सभेतको आधायराई भूखमरुऩभा मरइनेछ।
सभग्र भूल्माङ्कन (साभाम्जक हिकास भन्रारमको प्रमोजनका रामग भार)
मस=नॊ=

आधाय

ऩूणायङ्क

१

ब्मफस्थाऩकीम कामयकुशरता

६

२

िडास्तयीम समभमतको सहक्रमता

४

३

उऩरब्धी सूचकाङ्क

७५

प्राप्ताङ्क

जम्भा भान × ७५
१००

४

मसजयनशीरता

१०
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साभाम्जक हिकास मडमबजन कामायरमको

३

भूल्माङ्कन
६

साभाम्जक हिकास भन्रारमको भूल्माङ्कन

२

जम्भा

१००

(ि) उत्कृष्ट भहहरा सहकायी सॊ स्था भूल्माङ्कन गदाय अनुसूम्च –1 को आधायभा अङ्कबाय गणना गरयनेछ।
5. छनोट समभमत् (१) दपा ६ फभोम्जभको समभमतरे मसपारयस गये को सॊ स्थाहरुको छनोट गनयका रामग
भन्रारमभा दे हामको एक छनोट समभमत यहनेछ।
(क) सम्चि

साभाम्जक

हिकास

भन्रारम

सॊ मोजक
(ि) उऩसम्चि, आमथयक भामभरा तथा मोजना भन्रारम

सदस्म

(ग) उऩ सम्चि, साभाम्जक हिकास भन्रारम

सदस्म

(घ) आमथयक प्रशासन शािा प्रभुि, साभाम्जक हिकास भन्रारम

सदस्म

(ङ) साभाम्जक हिकास भहाशािा प्रभुि, साभाम्जक हिकास भन्रारम

सदस्म

(2) समभमतरे आिश्मक ठानेभा फढीभा दुईजना सम्भ हिषम हिऻराई आभन्रण गनय सक्नेछ।
(3) समभमतको फैठक आिश्मकतानुसाय सॊ स्था छनोट प्रहक्रमाका रामग फस्न सक्नेछ।
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6. भूल्माङ्कन तथा मसपारयस समभमत् (1) साभाम्जक हिकास मडमबजन कामायरमको कामयऺेर यहेको म्जल्राका
भहहरा सहकायी सॊ स्थाहरुको भूल्माङ्कन गयी उत्कृष्ट सहकायी सॊ स्थाहरुको मसपारयस गनयका रामग दे हामको
भूल्माङ्कन तथा मसपारयस समभमत यहनेछ।
(क) प्रभुि, साभाम्जक हिकास मडमबजन कामायरम

सॊ मोजक

(ि) आमथयक प्रशासन शािाको कभयचायी, साभाम्जक हिकास मडमबजन कामायरम

सदस्म

(ग) सम्फम्न्धत स्थानीम तहको सहकायी भूल्माङ्कन गनयका रामग सम्फम्न्धत स्थानीम तहभा भहहरा हिकासको
ऺेरभा काभ गने िा सहकायी सॊ स्था सम्फन्धी शािा हेने कभयचायी

सदस्म

(2) समभमतरे आिश्मक ठानेभा फढीभा दुईजना सम्भ हिषमहिऻराई आभन्रण गनय सक्नेछ।
(3) समभमतको फैठक आिश्मकतानुसाय फस्न सक्नेछ।
7. सुचना प्रकाशन गने् (१) साभाम्जक हिकास मडमबजन कामायरमरे आफ्नो कामयऺर
े मबरका म्जल्राहरुफाट
उत्कृष्ट सॊ स्था ऩुयस्कायको रामग भाऩदण्ड फभोम्जभका आधाय य सूचकहरु सभेत िुराई मनिेदन ऩेश गनय
३० ददनको सुचना प्रकाशन गनुय ऩनेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोम्जभ सॊ स्था छनोटको रामग सूचना प्रकाशन गदाय गत आ.ि. भा ऩुयस्कृत सॊ स्थाराई
प्रमतस्ऩधायभा सहबागी नगयाउने य मसपारयस ऩमन नगरयने व्महोया स्ऩष्ट िुराउनु ऩनेछ।
8. सॊस्था मसपारयस सम्फम्न्ध व्मिस्था् प्रकाम्शत सुचनाको आधायभा प्राप्त बएका सॊ स्थाका मनिेदनहरु मस
भाऩदण्डको आधायभा भूल्माङ्कन गयी कम्म्तभा दुई िटा सॊ स्थाराई छनोट को रामग भन्रारमभा मसपारयस
गनुऩ
य ने छ।
9. उत्कृष्ट सॊस्था छनोट तथा ऩुयस्काय यकभ्

मस भाऩदण्डको आधायभा साभाम्जक हिकास मडमबजन

कामायरमफाट म्जल्रागत रुऩभा मसपारयस बई भन्रारमफाट छनोट बएका प्रत्मेक म्जल्राका उत्कृष्ट
एक/एक सॊ स्थाराई रु. एक रािका दयरे ऩुयस्काय यकभ प्रदान गरयने छ।
10. फैठक बत्ता तथा सुहिधा् मस भाऩदण्ड अनुसाय गठन बएका समभमतका सदस्मरे प्रचमरत कानून फभोम्जभ
फैठक बत्ता तथा अन्म सुहिधा ऩाउनेछन्।
11. प्रचमरत कानून फभोम्जभ हुन्े मस भाऩदण्डभा उल्रेि बएको हिषम मसै फभोम्जभ य अन्म कुया प्रचमरत
कानून फभोम्जभ हुनेछ।

12. सॊ शोधन् मस भाऩदण्डभा भन्रारमरे आिश्मकतानुसाय सॊ शोधन गनय सक्नेछ।
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ू ी – १
अनुसच
उत्कृष्ट भहहरा सहकायी सॊस्था भूल्माङ्कनका आधायहरु
१. व्मिस्थाऩकीम कुशरता
व्मिस्थाऩकीम कुशरता िाऩत मनधायरयत ६ अङ्क भध्मे जम्भा ६ िटा शीषयकभा अमधकतभ १ गयी
हितयण गने।अङ्क दे हाम फभोम्जभको गने :
१.१ रेिाऩयीऺणको मनममभतता


२०७६।६।३० सम्भ सम्ऩन्न गये कोभा

१



नगये को, त्मसऩमछ गये को िा नजनाइएकोभा

०

१.२ साधायण सबाको मनममभतता


२०७६।९।३० सम्भ फसेकोभा

१



नफसेको, त्मसऩमछ फसेभो िा नजनाइएकोभा

०

१.३ कभयचायीको व्मिस्था


‘छ, बन्ने जनाइएकोभा

१



‘छै न, बन्ने जनाइएको िा नजनाइएकोभा

०

१.४ मनिायचनको मनममभतता


छ, बन्ने जनाइएकोभा

१



छै न, बन्ने जनाइएको

०



छ, बन्ने जनाइएको तय मनिायम्चत बएको अम्घल्रो मभमत २०७१ ऩौष िा उता उल्रे ि गये को िा
मभमत नै उल्रेि नगरयएकोभा

०

१.५ फचत एकीकयण


ऩुयै सम्ऩन्न गये कोभा

१



केही बएको केही फाॉकी यहेकोभा

०.५



सॊ स्था य समभमतभा छु ट्टाछु ट्टै गये कोभा िा केही ऩमन नजनाइएकोभा

०

१.६ सॊस्थाको बौमतक अिस्था


आफ्नै बिन बएकोभा

१



मनभायणामधन बिन बएकोभा

०.७५



जग्गा भार बएकोभा

०.५



नबएको िा नजनाइएकोभा

०

9

२. िडास्तयीम समभमतका सहक्रमता

४

मनधायरयत ४ अङ्कभध्मे समभमत गठनतपय १, फैठकतपय १, उऩम्स्थमततपय १ य समभमत अन्तगयत
व्मिसाहमक सभूह हिकासतपय १ गयी हितयण गने ।अङ्क दे हाम फभोम्जभ गने
२.१ समभमत गठन

१



कामयऺेरका सफै िडाभा गठन बैसकेकोभा

१



आधाबन्दा फढी िडाभा गठन बैसकेकोभा

०.५



आधाबन्दा घटी िडाभा समभमत बएको, नजनाइएको िा प्रमत समभमत औसत २५ बन्दा घटी सदस्म
बएकोभा

०

२.२ समभमतको फैठकको मनममभतता


भहहनाभा न्मूनतभ एक ऩटक

१



भहहनाभा एक ऩटक

०.५



आिश्मक ऩये को फित िा नजनाइएकोभा

०

२.३ समभमतको फैठकभा उऩम्स्थमत


सभूहका सफै सदस्महरू

१



सभूहका प्रमतमनमध सदस्महरू



कामयसमभमतका ऩदामधकायीहरू िा नजनाइएकोभा

०.५
०

२.४ समभमतअन्तगयत व्मिसाहमक सभूह हिकास


सो अनुसाय एकिटा बन्दा फढी व्मिसाहमक सभूह गठन बएको

१



सो अनुसाय एकिटा व्मिसाहमक सभूह गठन बएको

०.५



सो अनुसाय एउटै ऩमन व्मिसाहमक सभूह गठन नबएको

०

३. अमबप्राप्ती सूचकाङ्क
अमबप्राप्ती सूचकाङ्क दे हाम फभोम्जभ गने :
(क) साधायणतमा सॊ स्थाफाट प्राप्त गणनाराई भान्मता ददने;
(ि) साधायणतमा सुरभा भान यािेको हुनऩु ने;
(ग) सानोमतनो गम्णतीम गम्ल्त बेहटए सच्माइददने;
(घ) गम्बीय गल्ती बेहटएको िा कुनै सूचकको भान अहिश्वासनीम रूऩभा फढी दे म्िएकोभा रेिाऩयीऺण
प्रमतिेदन िा अन्म कागजफाट ऩुहष्ट हुन सक्ने बएसम्भ सोको आधायभा सच्माइददने नबए गणना गल्ती
जनाएय त्मस्तो सॊ स्थाराई भूल्माङ्कनभा सभािेश नगने,
(ङ) कुनै सूचकको भान छु टे को तथा गणना गरयने अङ्कहरू ऩमन उऩरब्ध नबएकोभा फाॉकी सूचकहरूको
जम्भाराई ७ रे बाग गयी सूचकाङ्कको भान याम्िददने ।
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४. अमबकामय सूचकाङ्क
मस अमबकामयका रामग छु ट्टमाइएको ५ अङ्क प्रदान गदाय प्रत्मेक सूचकको ऩुष्याईंराई आधाय भान्ने ।
५. मसजयनशीरता
मसजयनशीरताका रामग छु ट्टमाइएको १० अङ्क प्रदान गदाय व्मिसाहमक ऺेर य साभाम्जक ऺेर तपय
क्रभश ५–५ अङ्कभा सीमभत यहने ।
अङ्क सङ्खखमात्भक रूऩभा नबएय दे हामका ऩऺको हिचाय गयी सभहष्टभा प्रदान गने्


कामयको नहिनता (अथायत ् प्रचमरत कामयबन्दा ऩृथक् कामय हुन,् होइनन् ?)



रागतभा अॊशमायी (अथायत ् सॊ स्थाको आफ्नो स्रोत ऩमन ऩये को हो, होइन ?)



उऩरम्ब्धको उल्रेिनीमता (अथायत ् हिऩन्न सदस्मराई हिशेष भाराभा राब ऩुगेको हो, होइन ?)

६. साभाम्जक हिकास मडमबजन कामायरम प्रभुिको भूल्माङ्कन को रामग छु ट्टमाइएको ३ अङ्क दे हामफभोम्जभ गने


अत्मुत्तभ

३



उत्तभ

२



साधायण

१



अत्मुत्तभ भूल्माङ्कनभा ऩुष्याईं नबएकोभा



नजनाइएकोभा



अत्मुत्तभभा म्चन्ह नरगाइएको तय ऩुष्याईं रे म्िएकोभा

२

१
३

७. भन्रारमको भूल्माङ्कनभा याम्िएको ३ अङ्क दे हामफभोम्जभ प्रदान गने


सदस्म सॊ खमा िाऩत



हहभार १०० फढी १, घटी

०.५



ऩहाड ३०० फढी १, घटी

०.५



तयाई िा मबरी भधेश ६०० फढी १, ३००–५९९०.५, ३०० घटी ०.२५



सशक्तीकयण (सभािेशीकयण, मसजयनशीरता, व्मिसाहमकता इत्मादद) फाऩत १ अङ्क



भन्रारमको भूल्माङ्कको अङ्क प्रदान गदाय ०.२५, ०.५, ०.७५ य १ भध्मे कुनै एकको स्तयभा गने।
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