
�म�तः ................/......../........

प.सं......... च.नं...........

�ी दता� गन� अ�धकार��यू 

पािणनी गाउँ काय�पा�लकाको काया�लय

दगुा�फाँट, अघा�खाँची ।

�स.नं. गत म�हनास�मको यस म�हनाको 

१

२

३

िववरण फारम न. १

यस सं�थाको �म�त....................म�हना स�मको मा�सक कारोवारको �ववरण देहाय बमोिजम पेश ग�रएको �यहोरा अनरुोध छ ।

�वषयः.................. म�हनाको मा�सक काय� �ववरण पठाएको स�ब�धमा ।

(घ) जनजाती

(ग) द�लत

(क) च�ुा शेयर पुजँी

(ख) जगेडा कोष

(ग) अ�य कोष

�ववरण

शेयर सद�य सं�या (ज�मा)

(क) ज�मा म�हला

(ख) ज�मा प�ुष

बचत संकलन   (कता� सं�या.................) रकम �

(क)�नय�मत बचत (कता� सं�या............)        रकम �

(ख)आव�धक बचत (कता� सं�या...........)        रकम �

ज�मा

�ी.................................................................... सहकार� सं�था �ल�मटेड 

पािण�न गाउँपा�लका, वडा नं. ...., अघा�खाँची

४

५

६

७

८

९

(ख)आव�धक बचत बाँक� (सं�या..........)       रकम �

(ग)अ�य बचत (बाँक� सं�या................)       रकम �

सं�थाले ऋण �लएको

सं�थाले �फता� ऋण गरेको

सं�थाले �तन� बाँक� ऋण

(क)�नय�मत बचत (�फता� सं�या............)        रकम �

(ख)आव�धक बचत (�फता� सं�या...........)        रकम �

(ग)अ�य बचत (�फता� सं�या................)       रकम �

बचत �फता� �दन बाँक� ( सं�या............)  रकम �

(क)�नय�मत बचत बाँक� ( सं�या..........)       रकम �

(ख)आव�धक बचत (कता� सं�या...........)        रकम �

(ग)अ�य बचत (कता� सं�या.................)         रकम �

बचत �फता� (�फता� सं�या.....................) रकम �

सद�यह�लाइ� ऋण लगानी 

(क) भाका नाघेको ऋण

(ख) ६ म�हना स�म भाखा नाघेको ऋण

(ग) ६ म�हना एक वष� स�मको भाखा नागकेो ऋण

(घ) १ वष� भ�दा बढ� भाखा नाघेको ऋण

(क) कृ�ष काय�मा(सं�या...............)     ज�मा �

(ख) �यापा�रक काय�मा(सं�या.............)  ज�मा �

(ग) सेवा �यवसायमा(सं�या................)  ज�मा �

(घ) अ�य....................(सं�या...........) ज�मा �



�स.नं. गत म�हनास�मको यस म�हनाको 

क�त क�त

१४

१५

११

१२

१३

तरलतामा नगद

तरलतामा ब�क

तरलतामा बचत ऋण प�

तरलतामा अ�य

तरलतामा ज�मा

(ख) �यापा�रक काय�मा   (सं�या..............)    ज�मा �

(ग) सेवा �यवसायमा    (सं�या..................)   ज�मा �

(घ) अ�य..................... (सं�या.............)    ज�मा �

ऋण असलु�

(क) कृ�ष काय�मा  (सं�या...............)        ज�मा �

(क) भाका नाघेको ऋणको १% ले

(ख) ६ म�हना स�म भाखा नाघेको ऋणको १०% ले

(ग) ६ म�हना एक वष� स�मको भाखा नागेको ऋणको ५०%ले

(घ) १ वष� भ�दा बढ� भाखा नाघेको ऋणको २००% ले

जोिखम कजा� �यव�थाको ला�ग

(क) भाका नाघेको ऋण

लगानीमा रहेको ऋण ज�मा �.

(ख) ६ म�हना स�म भाखा नाघेको ऋण

(ग) ६ म�हना एक वष� स�मको भाखा नागकेो ऋण

(घ) १ वष� भ�दा बढ� भाखा नाघेको ऋण

जोिखम कजा� �यव�थाको ला�ग ज�मा �.

खच� रकम �.

१०

�ववरण ज�मा

१५

१६

�स.नं. गत म�हना स�मको यस म�हनाको

१

२

�स.नं. ख�रद �ववरण

प�रमाण रकम प�रमाण रकम प�रमाण ज�मा

�स.नं. �ब�� �ववरण

प�रमाण रकम प�रमाण रकम प�रमाण ज�मा

द�तखत द�तखतः-

नामः- नामः-

पदः- मो.बा. नं.

म�ुय संचालक �यव�थापक

गत म�हना स�मको

थप �ववरण

�ववरण

शेयर �फता�

क) म�हला

ख)प�ुष

कोष खच�

गत म�हना स�मको

खच� रकम �.

आ�दानी रमक �.

यस म�हनाको ज�मा

ज�मा

मालसामानह� ख�रद, �ब�� �ववरण

ज�मायस म�हनाको

नोटः- १)  उ�लेिखत ��तवेदनको साथमा �हसाब पर��ा सूची र आय �यय �ववरण ि�थती �ववरण प� समेत हनु ुपन�छ ।

     २)वा�ष�क,अध�वा�ष�क �ग�त �ववरण पठाउँदा �हसाब प�र�ा सूची,आय �यय �ववरण ि�थती प� समेत पठाउन ुपन�छ । 

पदः- मो.बा. नं.

�म�तः- �म�तः-छाप
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