
सहकायी  सॊघसॊस्थाको रेखाऩयीऺण कामय गने ऩयाभर्यदाता (रेखा 
ऩयीऺक) को कामय ऺते्रगत र्तय  

Terms of Reference(ToR) 

 
ऩषृ्ठबमूभ 
सहकायी ऐन २०७४ को दपा ७५ फभोजजभ सहकायी सॊस्थाहरुरे प्रत्मेक आमथयक वर्यको रेखाऩयीऺण सव 
आमथयक वर्य सभाप्त बएको मभमतरे तीन भहहनामबत्र प्रचमरत कानून फभोजजभ ईजाजत प्राप्त रेखाऩयीऺकद्वाया 
गयाउनऩुनेछ । मदद सहकायी सॊस्थारे तोहकएको सभमभा रेखाऩयीऺण नगयाएको ऩाईएभा यजजष्डाय वा 
यजजष्डाफाट अमधकाय प्राप्त अमधकायीरे त्मस्तो सहकायी सॊस्थाको रेखाऩयीऺण ईजाजत प्राप्त रेखाऩयीऺकद्वाया 
गयाउन सक्ने य सो फभोजजभ रेखाऩयीऺण गयाउॉदा रेखाऩयीऺकराई ददनऩुने ऩारयश्रमभक रगामतका यकभ 
सम्फजधधत सहकायी सॊस्थारे व्महोनुयऩने प्रावधान यहेको छ । 

सहकायी हवबागफाट बएका मनममभत अनगुभनका क्रभभा सभेत केही सॊस्थाहरुरे तोहकएको सभमभा 
रेखाऩयीऺण नगने गयेको ऩाईएको छ । तसथय सभमभै रेखाऩयीऺण नगने सहकायी सॊस्थाहरुको रेखाऩयीऺण 
गने प्रमोजनका रामग रेखाऩयीऺक खटाई ऩठाउन रेखा ऩयीऺकको ऩयाभर्य सेवा खरयद गनय मो कामय ऺेत्रगत 
र्तय हववयण तमाय गरयएको छ ।  

 

२ उद्दशे्म 

हवबागरे खटाई ऩठाएको सहकायी सॊघ सॊस्थाहरुको आमथयक कायोफायहरुको मनममभतता, मभतव्महमता, 
कामयदऺता, प्रबावकायीता तथा औजचत्मता सभेतको जाॉच गयी स्वतधत्र, मनबॉक एवॊ ऩेसागत 

अनरु्ासनका अमधनभा यहेय प्रचमरत कानून फभोजजभ हवस्ततृ रेखाऩयीऺण प्रमतवेदन ऩेर् गनुय मस 
कामयको प्रभखु उद्देश्म यहेको छ। 

 

३. कामय ऺेत्र य सम्ऩादन गनुयऩने काभहरु 

क. सहकायी सॊघ सॊस्थाको रेखाऩयीऺण गयी प्रमतवेदन ऩेर् गने 
 प्रचमरत नेऩार कानून, सहकायी ऐन २०७४, सहकायी मनमभावरी २०७५, सहकायी 

सॊस्थाहरुको रेखा ऩरयऺण मनदेजर्का,२०७५ तथा हवबागफाट जायी अधम प्रावधानहरुराई 
आधाय भानी हवबागरे खटाई ऩठाएको सहकायी सॊघ सॊस्थाहरुको आमथयक कायोफायहरुको 



मनममभतता, मभतव्महमता, कामयदऺता, प्रबावकायीता तथा औजचत्मता सभेतको जाॉच गयी 
स्वतधत्र, मनबॉक एवॊ ऩेसागत अनरु्ासनका अमधनभा यहेय प्रचमरत कानून फभोजजभ हवस्ततृ 
रेखाऩयीऺण प्रमतवेदन ऩेर् गने । 

 रेखा ऩयीऺण प्रमतवेदनका साथभा त्मसराई ऩषु्टी गने सम्ऩणुय कागजातहरु, सॊस्थाको 
आमधकारयक जचठी तथा हवबागरे भाग गयेका अधम कागजातहरु सभेत ऩेर् गने । 

ख. सहकायी सॊघ सॊस्थारे ऩेर् गयेका रेखाऩयीऺण प्रमतवेदनको अध्ममन गयी हवबागराई याम सझुाव  
ऩेर् गने  
 हवबागभा ऩेर् हनु आएका रेखाऩरयऺण प्रमतवेदन अध्ममन हवश्लरे्ण गने । 
 हवबागरे भाग गये फभोजजभ याम सझुाव ऩेर् गने ।  

ग. सहकायी सॊस्थाहरुभा रेखा ऩयीऺणका सम्फधधभा प्राप्त उजयुी, गनुासो तथा हववाद सभाधानका 
रामग हवबागराई सल्राह ददन े
 सहकायी सॊस्थाहरुभा रेखा ऩयीऺणका सम्फधधभा प्राप्त उजयुी, गनुासो तथा हववादको 

अध्ममन हवश्लरे्ण गने । 
 हवबागको स्वीकृमत मरई वा हवबागका कभयचायीका साथभा आवश्मकता अनसुाय स्थरगत 

भ्रभण गयी जाॉचफझु प्रमतवेदन ऩेर् गने । 
 प्राप्त उजयुी, गनुासो तथा हववाद सभाधानका रामग हवबागराई उजचत याम सल्राह ददन े

 
घ. अधम कामयऺ ते्रगत र्तयहरु 

 सभग्र कामय सम्ऩादन गदाय प्रचमरत नेऩार कानून, सहकायी ऐन २०७४, सहकायी 
मनमभावरी २०७५, सहकायी सॊस्थाहरुको रेखा ऩरयऺण मनदेजर्का,२०७५ तथा हवबागफाट 
जायी अधम प्रावधानहरुराई आधाय मरनऩुने ।  

 रेखा ऩरयऺण गदाय प्रचमरत याहष्डम तथा अधतयाहष्डम अभ्मासहरु तथा नहवनतभ हवमधहरुराई 
सभेत अवरम्फन गनुयऩने । 

 आवश्मकता अनसुाय सहकायी हवबागका कभयचायीहरुराई मस कामयऺ ेत्रको अमधनभा यही 
ऻान हस्ताधतयण गनुयऩने । 

 कामय ऺते्रगत र्तयभा उल्रेजखत कामयका रामग कुनै सहकायी सॊस्थाभा जानऩुयेभा सहकायी 
हवबागको ऩूवय जस्वकृमत मरएय भात्र जानऩुने । 

 कामय सम्ऩादनको हयेक चयणभा हवबागसॉग सम्ऩकय , सभधवम य स्ऩष्ट सञ्चाय कामभ गनुयऩने 
। 

 कामय सम्ऩादन अवमधबय प्राप्त कामायदेर् तथा तथमाॊकको हवर्मभा गोऩमनमता कामभ गनुयऩने 
। 



 Conflict of Interest हनुे  अवस्थाभा हवबागभा अमग्रभ जानकायी ददएय त्मस्ता सॊस्थाको 
रेखाऩयीऺण नगने । 

४.हस्ताधतयण/ऩेर् गनुयऩने  

ऩयाभर्यदातारे हस्ताधतयण गनुयऩने:   

 तोहकएको कामय सम्झौताभा तोहकएकै अवमधभा तोहकए फभोजजभ ऩयुा गयी तोहकएको ढाॉचाभा 
प्रमतवेदनको भस्मौदा हवबागभा ऩेर् गने । 

 ऩेर् गरयएको प्रमतवेदनको सम्फधधभा हवबागफाट प्राप्त सझुाव, प्रमतहक्रमा य हटप्ऩणीहरूको आधायभा 
अजधतभ प्रमतवेदन सहकायी हवबागराई फझुाउने । 

 

५.ऩयाभर्यदाता व्मजि वा पभयको मोग्मता 
रेखा ऩरयऺकको रुऩभा काभ गनय इच्छुक व्मजि वा पभयको धमूनतभ मोग्मता मनम्न अनसुाय हनुऩुनेछ:-  

 प्रचमरत कानून फभोजजभ रेखाऩरयऺणका रामग ईजाजत प्राप्त गयी सम्फजधधत ऺेत्रभा कजम्तभा ३ फर्य 
काभ गयेको अनबुव बएको । 

 मनमभानसुाय दताय य नवीकयण । 

 कय चिुा प्रभाणऩत्र । 

  
६. कामयहवमध 

 ईच्छुक ऩयाभर्यदातारे हवबागफाट जायी हनुे सूचना फभोजजभ आवश्मक कागजात सहहत हवबागभा  
सूचीकयण हनु आवेदन ऩेर् गनुयऩनेछ । 

 प्राप्त आवेदनको भूल्माङ्कन गयी मोग्म ऩयाभर्यदाताहरुको सूचीकयण हवबागरे गनेछ य सव को 
जानकायी हवबागको वेफसाईटभा प्रकाजर्त गरयनेछ । 

 सूचीकृत ऩयाभर्यदाताहरु भध्मेफाट हवबागरे चार ुआमथयक वर्यको फाॉकी सभम य आ व २०७९/८० 
भा सभेत आवश्मकता अनसुाय सम्झौता गयी ऩयाभर्य सेवा खरयद गनय सक्नेछ । 

 ऩयाभर्यदाताको छनौट सम्फधधी सम्ऩूणय अमधकाय हवबागभा मनहहत हनुेछ । 
 कामय सम्ऩादनको आधायभा हेयी हवबागरे जनुसकैु सभमभा सूचीकयण यद्द गनय सक्नछे । 

 सेवा र्तय सम्फधधी अधम व्मवस्था हवबागरे तोके फभोजजभ हनुेछ । 

  



सहकायी ऺते्रको आमथयक तथा हवत्तीम हवश्लरे्ण सम्फधधी कामय गने 
ऩयाभर्यदाता (हवत्त हवश्लरे्क) को कामय ऺते्रगत र्तय  

Terms of Reference(ToR) 

 
ऩषृ्ठबमूभ 
याज्मरे अथयतधत्रको एक भहत्वऩूणय खम्फाको रुऩभा ऩहहचान गयेको सहकायी ऺेत्ररे नेऩारभा गरयफी मनवायण, 

स्वाफरम्फन प्रवर्द्यन, स्थानीम श्रभ, सीऩ एवॊ छरयएय यहेको ऩूॉजी य प्रहवधीको उऩमोग, रघउुद्यभ हवकास आदद 
कामयहरु गदै आभ नागरयकहरुभा हवत्तीम साऺयता प्रवर्द्यन गयी उनीहरुको साभाजजक, साॉस्कृमतक एवॊ आमथयक 
उन्नमनभा उल्रेखनीम बमूभका मनवायह गदै आएको छ । 

र्ासकीम व्मवस्था अनरुुऩका कानूनी प्रफधधहरु, सूचना प्रहवमधको चयभ हवकासक्रभ सॉगै सूचना प्रहवमध भैत्री 
सॊयचना य अधम व्मवस्थाहरु याज्मरे गदै आएको छ । भरुकु सॊघीमताभा गएऩश्चात र्ासकीम र्जि य 
अमधकाय तीन तहको सयकायहरु (सॊघ, प्रदेर् य स्थानीम तह) फीच फाॉडपाॉड हुॉदा सहकायी ऺेत्र मनमभन गने, 

सहजीकयण गने तथा अधम आवश्मक प्रवधध गने अमधकायहरु ऩमन ३ तहकै सयकायफीच छरयएका छन ्। 

आ.फ. २०७७।७८ अधत्म सम्भ देर् बयी कुर २९,८८६ सहकायी सॊस्थाहरु हक्रमाजर्र यहेका छन ्। 

सहकायी सॊघ सॊस्थाहरुको सभग्र हवत्तीम हवश्लरे्ण गयी मसरे अथयतधत्रभा ऩायेको प्रबाव य सो को जोजखभ 
भूल्माॊकन गने, तयरता अवस्था हवश्लरे्ण तथा अधम आमथयक ऩरयसूचकहरुका आधायभा व्माजदय मनधाययण 
कामयभा हवबागराई सहमोग गने, सहकायी सॊघसॊस्थाको फचत, ऋण तथा अधम आमथयक हक्रमाकराऩहरुको 
हवश्लरे्ण गयी सॊस्थाको हवत्तीम अवस्थाका फायेभा सझुाव सहहतको प्रमतवेदन ऩेर् गने गयी हवत्त हवश्लरे्कको 
ऩयाभर्य सेवा खरयद गनय मो कामय ऺेत्रगत र्तय हववयण तमाय गरयएको छ ।  

 

२ उद्दशे्म 

सहकायी सॊघ सॊस्थाहरुको सभग्र हवत्तीम हवश्लरे्ण गयी मसरे अथयतधत्रभा ऩायेको प्रबाव य सो को जोजखभ 
भूल्माॊकन गने, तयरता अवस्था हवश्लरे्ण तथा अधम आमथयक ऩरयसूचकहरुका आधायभा व्माजदय मनधाययण 
कामयभा हवबागराई सहमोग गने, सहकायी सॊघसॊस्थाको फचत, ऋण तथा अधम आमथयक हक्रमाकराऩहरुको 
हवश्लरे्ण गयी सॊस्थाको हवत्तीम अवस्थाका फायेभा सझुाव सहहतको प्रमतवेदन तमाय गनुय मस कामयको प्रभखु 
उद्देश्म यहेको छ। 

 

 



४. कामय ऺेत्र य सम्ऩादन गनुयऩने काभहरु 

ङ. सहकायी ऺते्रको सभग्र हवत्तीम हवश्लरे्ण 
 सहकायी ऺेत्रको सभग्र आमथयक ऩरयसूचकहरुको हवश्लरे्ण गयी मसरे अथयतधत्रभा ऩायेको 

प्रबाव भूल्माङ्कन गने 
 सभग्र अथयतधत्रको अवस्थाराई सहकायी ऺेत्र सॊग तरुना गरय तरुनात्भक आमथयक हवश्लरे्ण 

गने । 
 सहकायी ऺेत्रको हवत्तीम जोजखभको हवश्लरे्ण गने 
 हवबागफाट उऩरब्ध गयाईएको तथा ऩयाभर्यदातारे अधम हवश्वामसरो श्रोतफाट प्राप्त गयेको 

तथमाॊकको आधायभा हवत्तीम हवष्रेर्ण गने ।  
च. सहकायी सॊघ/सस्थाको आमथयक अवस्थाको हवष्रेर्ण  

 हवबागरे तोकेको सहकायी सॊघ सस्थाहरुको सभग्र आमथयक ऩरयसूचकहरुको हवश्लरे्ण गयी 
सॊस्थाको हवत्तीम अवस्थाको आॊकरन गने । 

 सहकायी सॊघ सस्थाहरुको तथमाॊकराई हवष्रेर्ण गयी जोखीभ भूल्माॊकन गने । 
 सॊस्थाको हवत्तीम अवस्थाको भूल्माङ्कन गयी सॊस्था वगॉकयणका आधायहरु तम गने । 

छ. सहकायी सॊस्थाहरुभा व्माजदय मनधाययणका रामग सझुाव ऩेर् गने 
 तयरता अवस्था हवश्लरे्ण तथा तोहकएका अधम आमथयक ऩरयसूचकहरुका आधायभा व्माजदय 

मनधाययण कामयभा हवबागराई सहमोग गने  
 सहकायी सॊस्थाहरुभा तयरता तथा व्माजदय मनधाययणको वतयभान अवस्था हवश्लरे्ण गरय सो 

सम्फधधभा यचनात्भक सझुाव प्रदान गने ।  
 हवत्तीम जोजखभ हवश्लरे्ण गयी आवश्मक सल्राह उऩरब्ध गयाउने । 

ज. अधम कामयऺ ते्रगत र्तयहरु 
 सभग्र कामय सम्ऩादन गदाय प्रचमरत नेऩार कानून, सहकायी ऐन २०७४, सहकायी 

मनमभावरी २०७५, फचत तथा ऋणको भूख्म कायोवाय गने सहकायी सॊस्थाहरुको अनगुभन 
मनदेजर्का,२०७७ तथा हवबागफाट जायी अधम प्रावधानहरुराई आधाय मरनऩुने ।  

 हवत्तीम हवष्रेर्णका आधाय तमाय गदाय प्रचमरत अधतयाहष्डम अभ्मासहरुराई सभेत अवरम्फन 
गनुयऩने । 

 आवश्मकता अनसुाय सहकायी हवबागका कभयचायीहरुराई मस कामयऺ ेत्रको अमधनभा यही 
ऻान हस्ताधतयण गनुयऩने । 

 कामय ऺेत्रगत र्तयभा उल्रेजखत कामयका रामग कुनै सहकायी सॊस्थासॊग तथमाङ्क भाग गनुय 
ऩयेभा वा सॊस्थाभा जानऩुयेभा सहकायी हवबागको ऩूवय जस्वकृमत मरई वा सॊस्थाको कभयचायी 
साथभा मरएय भात्र जानऩुने । 



 कामय सम्ऩादनको हयेक चयणभा हवबागसॉग सम्ऩकय , सभधवम य स्ऩष्ट सञ्चाय कामभ गनुयऩने 
। 

 कामय सम्ऩादन अवमधबय प्राप्त कामायदेर् तथा तथमाॊकको हवर्मभा गोऩमनमता कामभ गनुयऩने 
। 

४.हस्ताधतयण/ऩेर् गनुयऩने  

ऩयाभर्यदातारे हस्ताधतयण गनुयऩने:   

 सभग्र आमथयक तथा हवमतम हवष्रेर्ण सहहत तोहकएको कामय सम्झौताभा तोहकएकै अवमधभा तोहकए 
फभोजजभ ऩयुा गयी तोहकएको ढाॉचाभा प्रमतवेदनको भस्मौदा हवबागभा ऩेर् गने । 

 ऩेर् गरयएको प्रमतवेदनको सम्फधधभा हवबागफाट प्राप्त सझुाव, प्रमतहक्रमा य हटप्ऩणीहरूको आधायभा 
अजधतभ प्रमतवेदन सहकायी हवबागराई फझुाउने ।  

 

५.ऩयाभर्यदाता व्मजि वा पभयको मोग्मता 
हवत्त हवष्रेर्कको रुऩभा काभ गनय इच्छुक व्मजि वा पभयको धमूनतभ मोग्मता मनम्न अनसुाय हनुऩुनेछ:-  

 चाडयड अकाउधटेड हवर्म ऩास गयी सम्फजधधत ऺेत्रभा कजम्तभा ३ फर्य काभ गयेको अनबुव बएको । 

 मनमभानसुाय दताय य नवीकयण । 

 कय चिुा प्रभाणऩत्र । 

  
६. कामयहवमध 

 ईच्छुक ऩयाभर्यदातारे हवबागफाट जायी हनुे सूचना फभोजजभ आवश्मक कागजात सहहत हवबागभा  
सूचीकयण हनु आवेदन ऩेर् गनुयऩनेछ । 

 प्राप्त आवेदनको भूल्माङ्कन गयी मोग्म ऩयाभर्यदाताहरुको सूचीकयण हवबागरे गनेछ य सव को 
जानकायी हवबागको वेफसाईटभा प्रकाजर्त गरयनेछ । 

 सूचीकृत ऩयाभर्यदाताहरु भध्मेफाट हवबागरे चार ुआमथयक वर्यको फाॉकी सभम य आ व २०७९/८० 
भ सभेत आवश्मकता अनसुाय सम्झौता गयी ऩयाभर्य सेवा खरयद गनय सक्नेछ । 

 ऩयाभर्यदाताको छनौट सम्फधधी सम्ऩूणय अमधकाय हवबागभा मनहहत हनुेछ । 
 कामय सम्ऩादनको आधाय हेयी हवबागरे जनुसकैु सभमभा सूचीकयण यद्द गनय सक्नेछ । 
 सेवा र्तय सम्फधधी अधम व्मवस्था हवबागरे तोके फभोजजभ हनुेछ । 

 

 


