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लग इन (login) 

COPOMIS प्रणालीमा प्रवेश गनडको लागग आफ्नो Computer को Web Browser (Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Internet Explorer वा अतय कुनै ) को URL राख्न े ठाउँमा गई http://www.copomis.gov.np िाइप गरी Enter 

गनुडपदडछ । 

 
 

URL मा Domain Name ईम्ति गरीसकेपनछ तलको लगइन पेज देखु्न हुनेछ ।  

 

 
 

 

COPOMIS प्रणली र्भत्र जानको लागी माथी देखाईएको login page मा सहकारी ववभागबाि प्रप्त गनुडभएको Username 

र Password राखी Login बिनमा Click गनुडपदडछ । यसरी COPOMIS प्रणाली  र्भत्र जान सककतछ ।  

साथै COPOMIS सभबतधी केटह गुनासो/सुझाब/उजुरी पेस गनुड परेमा “प्रनतकिया फारम” link मा म्ललक गनुडपदडछ । उि 
link मा म्ललक गरेपनछ म्स्िनको दायाँ पट्टि तल देखखएको जस्तो फारम आउँछ । जसमा सतदेसको प्रकार आफ्नो 
पुरा नाम, ईमेल, सभपकड  नं र सतदेस राखेर “बुझाउनुहोस”् बिनमा म्ललक गरेपनछ तपाईको प्रनतकिया COPOMIS 

Support technician ले प्राप्त गनुडहुनेछ । सतदेस प्राप्त गरीसकेपनछ Support technician ले तपाईको प्रनतकिया 
फारमलाई संबोधन गरर सहम्जकरणको लागी सभपकड मा आउनुहुनेछ । 

http://www.copomis.gov.np/
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१.१ पासवर्ड ववर्सडएमा के गने ? 

 सहकारी बबभागबाि प्राप्त भएको पासवर्ड(Password) ववर्सडएमा तथा थाह नभएको खण्र्मा आफैले Password 
Recover गनड सककतछ ।जसको लागग ननभन स्िेप(step) फलो गनुडपदडछ । 

 पासवर्ड Recover गनड login screen मा देखाएको पासवर्ड भुल्नुभयो ? भतने Link मा Click गनुडपदडछ । 
 Link मा Click गरेपश्चात तलको Screen देखु्न हुनेछ । 
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 संस्थाले प्रप्त गरेको Email(username) राखख पठाउनुहोस बिनमा Click गनुडपदडछ । 
 COPOMIS प्रणालीले संस्थाको  Email(username)मा पासवर्ड Recovery को लागग एउिा Link पठाउँछ । 
 उि Link मा Click गरी नयाँ पासवर्ड राखी सुरक्षक्षत गनुडपदडछ । यसरी COPOMIS System को पासवर्ड सम्जल ै

recover गनड सककतछ । 

नोट : पासवर्ड Recover गनडका लागग email address(username) संस्थाले हेनड सक्ने email नै हुनु पर्डछ । 

COPOMIS प्रणाली र्भत्र login भैसकेपनछ बबर्भतन Menu हरु सहीत तल देखखए जस्तो Dashboard देख्न सककतछ । 
dashboard मा कुल सदस्य ननवाडचन, साधारण सभा, सभपनत सुद्गधकरण, मार्सक वववरण तथा सहकारीको संक्षक्षप्त 
तथयांक हेनड सलनुहुनेछ ।  

 

सहकारीको ववबरण  

Dashboard मा रहेको पटहलो मेनु बिबिध कायड रहेको छ । जसमा आफ्नो ननयमक ननकायर्भत्र पने सहकारीको वववरण 
हेनडको लागग बिबिध कायडमा click गनुडपदडछ । म्ललक गरेपनछ तल देखखएजस्तै Screen देखु्न हुनेछ । 
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 सहकारीलाई पासवर्ड ववतरण  

ननयामक ननकायको हकमा COPOMIS प्रणार्लमा login भैसकेपनछ गने पटहलो काम आफ्नो ननयामक ननकायर्भत्र रहेका 
सहकारीलाई COPOMIS प्रणार्लमा आबद्ध गराउँने हो । COPOMIS प्रणार्लमा आबद्ध गराउनको लागी COPOMIS 

System मा भएको सहकारीको ईमेल र पासवर्ड ववतरण गनुडपदडछ । जसको लागग सहकारीलाई पासवर्ड ववतरण बिनमा 
click गनुडपदडछ । तल देखखएजस्तै Screen देखु्न हुनेछ । 

 

 यसरी सहकारीको वववरण सटहतको ईमेल आईडर् र पासवर्ड देख्न सककनेछ । पासवर्ड ववतरणको लागी दायाँ 
पट्टि रहेको पत्र ( भयासेज बलस) मा म्ललक गनुडपदडछ ।  



7 
 

सहकारीको आधरभूत/प्रारम्भभक वववरण राखु्नहोस ्। 
सहकारीलाई पासवर्ड ववतरणमा आफ्नो ननयामक ननकायर्भत्र पने सहकारीको वववरण छुिेको तथा नया सहकारीको 
वववरण COPOMIS प्रणालीमा प्रववटि गनडको लागग “सहकारीको आधरभूत/प्रारम्भभक वववरण मा Click गनुडपदडछ ।  

 
 सहकारीको आधरभूत/प्रारम्भभक वववरण” मा Click गरेपनछ, तल देखखएजस्तो Screen देखु्न हुनेछ। 

 Screen मा रातो * (गचतह) लगाएको वववरण अननवायड भनुडपने छ । सभपुणड वववरण भरेपनछ “सुरक्षित गनुडहोस”् 
बिनमा Click गनुडपदडछ ।  
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सहकारीको ननवेदनहरु 

नया सहकारी दताडको ननवेदन तथा सहकारीको योजनाहरु यस मेनुबाि हेनड सलनु हुनेछ । सहकारीको ननवेर्न 
बिनमा Click गरेपनछ यस्तो Screen देखखतछ । 

 

सहकारीहरुको योजना 
 सहकारीको योजना बिनमा Click गरेपनछ तल देखखएजस्तो Screen देखखतछ ।  

 
 

संस्थागत प्रनतवेदन प्राम्प्त 

साधारण सभा , ननवाडचन, ववननयम संसोधन, अर्भलेख संसोधन, कायडक्षत्र ववस्तार तथा सभपनत सुद्गधकरण जस्तो 
सहकारीको वववरणहरु ननयामक ननकायले प्रमाणीत गनुडपने हुतछ । सहकारी संस्थाहरुले पठाएको वववरणहरु प्रमाखणत 
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गनडको लागग “प्रमाणीकरण” भतने बिनमा click गनुडपदडछ । जसमा Click गरेपनछ तल देखखए जस्तो Screen देखु्न 
हुनेछ ।  

 
 

 

 

साधारण सभाको जानकारी 
सहकारीले आफ्नो संस्थाको साधारण सभाको जानकारी ननयामक ननकायलाई अगिम टदनुपने हुतछ ।उि 
जानकारी हेनडको लागी “साधारण सभाको जानकारी” बिनमा click गनुडपदडछ । साधारण सभाको जानकारी 
बिनमा म्ललक गरेपश्चात यस्तो Screen देखु्न हुनेछ । 

 
उपयुि कफल्िर (filter) प्रयोग गरेर सहकारीको वववरण हेनडको लागग सहकारीको प्रकार, नाम वा दताड नं ,र्मनत 
राखेर “खोज्नुहोस“् बिनमा click गनुडपदडछ । 
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सभा प्रमाणीकरण  

साधारण सभाको जानकारी अनुसार सहकारीले सोटह र्मनतमा साधारण सभा गरेको हुनुपदडछ । उि साधारण 
सभा गरीसकेपनछ सहकारीले साधारण सभाको वववरण ननयामक ननकायलाई प्रमाखणकरणको लागी पठाउनु 
पदडछ । सहकारीले प्रमाखणकरणको लागग पठाएको साधारण सभाको वववरण प्रमाणीकरण गनडको लागग “साधारण 
सभा प्रमाणीकरण” बिनमा click गनुडपदडछ । तल देखखए जस्तो Screen देखु्न हुनेछ ।  

 
जसमा साधारणसभाको वववरण प्रमाखणत गनड तथा हेनडको लागग details मा click गनुडपदडछ । 

 
 जसमा साधारण सभाको फाईलहरु र्ाउनलोर् गरेर हेनड पनन सलनु हुनेछ । जानकारी सही भएमा “प्रमाणीकरण” 
बिनमा गनुडपदडछ । केही कमी कमजोरी भएमा कैकफयत राखेर सहकारीलाई सूचना टदन पनन सलनु हुनेछ ।  

मार्सक तथा ववविय प्रमाणीकरण 

ननयामक ननकायको हकले सहकाररको प्रमाणीत गनुडपने महत्वपुणड वववरण मध्ये एउिा मार्सक तथा ववविय 
वववरण पनन हो । मार्सक तथा ववविय वववरणबाि ननयमक ननकायले सहकारीको आथीक तथा समाम्जक 
गनतबबगधहरु सम्जलै बुझ्न सककतछ । सहकारीको मार्सक तथा ववविय वववरण प्रमाणीत गनडको लागी 
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प्रमाणीकरणको “माससक तथा ववविय प्रमाणीकरण” बिनमा म्ललक गनुडपदडछ । उलत बिनमा म्ललक गरेपनछ 
तल देखखएको जस्तो म्स्िन देखु्नहहुनेछ ।  

 
मार्सक तथा ववविय वववरण प्रमाखणत गनड तथा हेनडको लागग details मा click गनुडपदडछ ।  

 
वववरण प्रमाखणत गनडको लागग “प्रमाणीकरण” बिनमा गथच्नुहोस ्र वववरण नर्मलेको खण्र्मा “सहकारीलाई 
सूचना” बिनमा म्ललक गनुड पदडछ । 
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ननवाडचन प्रमाणीकरण 

सहकारीको एन अनुसार सहकारी संस्थाले हरेक ४ वर्डमा ननवाडचन गनुडपने व्यवस्था छ । यसरी गरेको ननवाडचनको 
प्रनतवेदन ननयामक ननकायले प्रमाणीत गनुडपने व्यवस्था छ । ननवाडचनबाि ननयुि सर्मनतहरुको वववरण तथा ननवाडचन 
अगधकृतको प्रनतवेदन कानुनी रुपले सटह छ/छैन त्यसको म्जभमेवारी ननयामक ननकायको हो । ननवाडचनको प्रनतवेदन 
प्रमाणीकरण गनडको लागग प्रमाखणकरण मेनुको “ननवाडचन प्रमाणीकरण” बिनमा म्ललक गनुडपदड । 

 

ननवाडचनको वववरण हेनड तथा प्रमाखणत गनडको लागग Verify Election बिनमा Click गनुडपदडछ ।  
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ननवाडचनको वववरण सही भएमा प्राप्त गनुडहोस ्गनुडपदडछ बिनमा Click गनुडपदडछ र केही कमीकमजोरी भएमा सहकारीलाई 
सूचना पठाउन पनन सलनु हुनेछ ।  

ववननयम संसोधन प्रमाणीकरण 

संस्थाले सहकारी ऐन बमोम्जम ननयम, ननदेर्शका, मापदण्र् र कायडववगधको अगधनमा रटह आफ्नो कायड संचालनको 
लागी बबननयम बनाउनुपने हुतछ । उलत बबननयममा केटह ननयम कानुन थपघि गनुडपरेमा बबननयम संसोधनको 
प्रनतवेदन, संसोगधत बबननयम र कारणसटहतको प्रनतवेदन ननयामक ननकायलाई प्रमाखणकरणको लागी पठाउनु पने हुतछ 
। सो बबननयमलाई हेनड तथा प्रमाणीकरण गनडको लागग प्रमाखणकरण मेनुको बबननयम संसोधन प्रमाणीकरण बिनमा 
म्ललक गनुडपने हुतछ । ववननयम संसोधन प्रमाणीकरण बिनमा Click गरेपनछ सहकारीको ववननयम संसोधन प्रमाणीकरण 
गनड सलनु हुनेछ । 
 

 
संसोगधत ववननयम हेनड तथा प्रमाणीकरण गनडको लागग details मा Click गनुडपदडछ ।  

 

बबननयम संसोधनको वववरण सही भएमा प्राप्त गनुडहोस ्गनुडपदडछ बिनमा Click गनुडपदडछ र केही कमीकमजोरी भएमा 
सहकारीलाई सूचना पठाउन पनन सलनु हुनेछ ।  

कायडक्षत्र ववस्तार प्रमाणीकरण 

बबननयम संसोधन जस्तै कायडक्षत्र ववस्तारको वववरण सहकारर संस्थाले ननयामक ननकायलाई प्रमाणीकरणको 
लागग पठाउने व्यवस्था छ । “कायडित्र ववस्तार प्रमाणीकरण” बिनमा Click गरेपनछ सहकारी को कायडक्षत्र 
ववस्तारको वववरण हेनड तथा प्रमाखणत गनड सलनु हुनेछ ।  
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प्रमाणीत गनडको लागग details मा Click गनुडपदडछ ।  

 

कायडक्षेत्र ववस्तारको वववरण सही भएमा प्राप्त गनुडहोस ्बिनमा Click गनुडपदडछ र केही कमीकमजोरी भएमा सहकारीलाई 
सूचना पठाउन पनन सलनु हुनेछ ।  

सभपनत शुद्धीकरण प्रमाणीकरण  

सहकारी संस्थाहरुमा हुने ववविय कारोवारको स्वच्छता एवम ्पारदर्सडता कायम गने प्रणार्ललाई सभपनत सुद्धीकरण 
भननतछ । “सभपनत शुद्धीकरण प्रमाणीकरण” बिनमा Click गरेर सभपनत शुद्धीकरण को वववरण हनड तथा प्रमाखणत 
गनड सलनु हुनेछ । 

 

प्रमाखणत गनडको लागग संक्षक्षप्त वववरणमा Click गनुडपदडछ ।  
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तपाईले यस्तो Screen देखु्न हुनेछ ।  

 

सभपवि शुद्धीकरण वववरण सही भएमा प्राप्त गनुडहोस ्बिनमा Click गनुडपदडछ र केही कमीकमजोरी भएमा सहकारीलाई 
सूचना पठाउन पनन सलनु हुनेछ ।  

सूचना/पररपत्र  

ननयामक ननकायर्भत्र रहेका सहकारी संस्थाहरुलाई सुचना वा सतदेस टदनुपरेमा यस मेनुबाि सूचना प्रकाशन 
तथा पररपत्र गनड सलनु हुनेछ । 

 
 

सूचना प्रकाशन गनुडपदडछ  

सूचना प्रकाशन गनडको लागग “सूचना प्रकाशन गनुडहोस”् बिनमा Click गनुडपदडछ । तपाईले तल देखखएजस्तो 
स्िन देखु्न हुनेछ । 
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पररपत्र गनुडपदडछ  

पररपत्र गनुडपदडछ बिनमा Click गरेर प्रकार्शत पररपत्र तथा नया पररपत्र थप्न सलनु हुनेछ ।  

कमडचारी सेटिङ 

कमडचारी व्यवस्थापन 

यस बाि तपाईले कमडचारीको वववरण हेनड तथा नयां वववरण थप्न सलनु हुनेछ । 



17 
 

 
 

कमडचारीको वववरण थप्नको लागग नयां बिनमा Click गनुडपदडछ । तपाईले तल देखखएजस्तो Screen देखु्न हुनेछ ।  

 

कमडचारीको आबश्यक वववरण भररसकेपनछ सुरक्षक्षत गनुडपदडछ बिनमा Click गनुडपदडछ ।  

कमडचारी ववभाग/फांि व्यवस्थापन 

यस मेनुमा कुन कमडचारीलाई कुन काम टदने भनेर बार्फार् गनड सककतछ । 
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कमडचारीको फांि ननम्श्चत गनडको लागग फंिमा Click गरेर आबश्यक फंि ववभजन गनुडपदडछ ।  

 
 

प्रणार्लगत प्रनतवेदन 

सहकारीको सुची सदस्यहरुको बबबरण तथा सहकारी सभबतधी ववर्भतन प्रमाखणत बबबरणहरु हेनड यहाबाि सलनु हुनेछ 
। 
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खोज्नुहोस ्बिनमा Click गरेपनछ तपाईले मागथ देखीएजस्तो Screen देखु्न हुनेछ ।  

अनलाइन सहकारी सुची  

आफ्नो ननयमक ननकायर्भत्र पने अनलाइन सहकारीको सुची यहा बाि हेनड सहीतछ । सहकारी संस्थाको सुची मा Click 
गरेपनछ तपाईले तल देखीएजस्तो Screen देखु्न हुनेछ । 

 
 

ववविय प्रनतवेदन 

 सहकारीको प्रमाखणत मार्सक तथा वावर्डक ववविय वववरणहरु आबश्यकता अनुसार यहां बाि हेनड सलनु हुनेछ । 
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तपाईले मागथ देखखएजस्तो Screen देखु्न हुनेछ । कफल्िर प्रयोग गरेर खोज्नुहोस ्बिनमा Click गनुडपदडछ । 

 

दोहोरो सदस्यता वववरण 

एक भतदा बटि सहकारीमा आबद्ध भएका सदस्यहरुको वववरण यहाँबाि हेनड सककतछ। 

 

MCI प्रनतवेदन 

MCI प्रनतवेदन हेनडको लागग MCI प्रनतवेदन मेनुमा click गनडपदडछ। उि मेनुमा Click गरे पनछ तलको म्स्िन 
देखु्नहुनेछ। 
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तपाईले मागथ देखखएजस्तो Screen देखु्न हुनेछ । कफल्िर प्रयोग गरेर खोज्नुहोस ्बिनमा Click गनुडपदडछ । 

 

 

सहकारीको समम्टिगत प्रनतवेदन 

आफ्नो ननयमनकारी ननकायर्भत्र पने सहकारीको समम्टिगत प्रनतवेदन उपयुि कफल्िर प्रयोग गरेर हेनड सककतछ । 
जसको लागग खोज्नुहोस ्बिनमा Click गनुडपदडछ । 

 

तपाईले मागथ देखखएजस्तो Screen देखु्न हुनेछ । वववरण हेनड आवश्यक कफल्िर प्रयोग गरेर “खोज्नुहोस”् बिनमा Click 
गनुडपदडछ । 
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समम्टिगत प्रनतवेदन 

सहकारी संस्थाहरुको संचालक सर्मनत,सदस्य,तथा कमडचारीको मटहला पुरुर्को संख्या साथै ऋण लगानी, कुल सभपनत, 
ननक्षेप तथा बचतको जानकारी जसलाई समम्टिगत जानकारी पानन भननतछ । उि जानकारी यहाबाि र्लन सककतछ । 
समम्टिगत प्रनतवेदन बिनमा Click गरेपनछ तल देखखएजस्तो Screen देखु्न हुनेछ । 

 

तपाईले मागथ देखखएजस्तो Screen देखु्न हुनेछ । वववरण हेनड आवश्यक कफल्िर प्रयोग गरेर “खोज्नुहोस”् बिनमा Click 
गनुडपदडछ । 

समम्टिगत बबविय प्रनतवेदन 

समम्टिगत बबविय प्रनतवेदन उपयुि कफल्िर प्रयोग गरेर हेनड सककतछ । जसको लागग खोज्नुहोस ् बिनमा Click 
गनुडपदडछ । 
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तपाईले मागथ देखखएजस्तो Screen देखु्न हुनेछ । वववरण हेनड आवश्यक कफल्िर प्रयोग गरेर “खोज्नुहोस”् बिनमा Click 
गनुडपदडछ । 

 

संचालक प्रनतवेदन 

संचालक प्रनतवेदन उपयुि कफल्िर प्रयोग गरेर हेनड सककतछ । जसको लागग खोज्नुहोस ्बिनर्भत्र संचालक प्रनतवेदनमा 
Click गनुडपदडछ । 

 

तपाईले मागथ देखखएजस्तो Screen देखु्न हुनेछ । वववरण हेनड आवश्यक कफल्िर प्रयोग गरेर “ररपोटड हेनुडहोस”् बिनमा 
Click गनुडपदडछ । 
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सभपनत सुद्टदकरणको प्रनतवेदन  

सभपनत सुद्टदकरणको प्रनतवेदनमा Click गरेपनछ तपाईले तल देखइएजस्तोप Screen देखु्न हुनेछ । 

 

ररपोिड हेनुडहोस ्बिनमा Click गरेर आबश्यक वववरण प्राप्त गनड सलनु हुनेछ । 

 

मजडर स्वीकृनत 

यहाबाि मजड हुन लागेका सहकारी संस्थआहरुलाई स्वीकृनत टदन सलनु हुनेछ ।  

 

पुवड मजडर स्वीकृनत 

सहकारी मजड हुनु पुवड प्ररम्भभक कायडहरु अगाडर् बिाउनको लागग पुवड मजडर स्वीकृनत टदनुपने हुतछ । तपाईले यस 
बिनमा Click गरेपनछ तल दखखएजस्तो Screen देखु्न हुनेछ । 
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आवश्यक फारमहरु भनुडहोला । 

मजडर आम्ततम स्वीकृनत 

सहाकरर मजडको िम अम्ततम चरणमा पुगेपनछ मजडर अम्ततम स्वीकृनत टदनुपने हुतछ । यस बिनमा Click गरेपनछ 
तल दखखएजस्तो Screen देखु्न हुनेछ । 

 
आवश्यक फारमहरु भनुडहोला । 
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