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भाग -१ 

परिचय 

१.१ भमूिका 
सहकािी भन्नाले स्वावलम्वन, स्वउत्तिदाययत्व, लोकतन्त्र, सिानता, 

सिता, ऐक्यवद्धता, इिान्त्दािीता, खलुापन, सािाजिक उत्तिदाययत्व लगायतका 
िूल्य बोकी यवमभन्न व्यजिहरुले स्वेजछिक रुपिा आफ्नो सािाजिक, आमथिक ि 
साांस्कृमतक  यहतका लामग स्थापना गरिएको स्वायत्त सांस्था हो । सहकािीले 
एकै स्थानिा बसोबास गने व्यजिहरुको स्वामित्व वा व्यवस्थापनिा िहेको गैि 
नाफािूलक सांस्था तथा व्यापािलाई सिेत सिावेश गदिि । 

सिकािले नेपालका सहकािीहरुलाई यवकास कायिक्रिहरुको एक 
अमभन्न अांगका रुपिा मलइिहेको ि । नेपालिा अमिकति ्सहकािीहरु कृयि 
खेती ि कृयि उत्पादन क्षेरिा यक्रयाशील िन ् । कृयिलाई नेपालको 
अथितन्त्रको िखु्य आिािको रुपिा मलइन्त्ि, िनु ८०% िनसांख्याको 
िीयवकोपाििनको श्रोत हो । कृिकहरुलाई आफ्नो श्रोत सािन, िाग तथा 
उत्पादन आददको अमिकति ्उपयोग गनिको लामग तथा सिकाि ि व्यापारिक 
फािि सिक्ष प्रमतमनमित्व गनिको लामग सहकािी सबैभन्त्दा उपयिु सांस्था बन्न 
सक्दि । 

 

आिमुनक सहकािीको परिचय 

सहकािी मसद्धान्त्त, िूल्य तथा िान्त्यताको यवकासलाई प्रवििन ि 
सहयोग पिु ्याउन सन ् १९५४ िा कृयि िन्त्रालय अन्त्तगित सहकािी 
सांस्थाहरूको मनयिनकािी मनकायका रुपिा सहकािी यवभागको स्थापना भएको 
हो । सहकािी िाहत ि पनुवािस कायिक्रिको यहस्साको रूपिा जचतवन 
जिल्लािा असीमित दाययत्वको साथ बखान सहकािी के्रमिट सांस्था नेपालिै 
पयहलो सहकािी सांस्थाको रुपिा गठन गरिएको मथयो । सन ् १९५९ िा 
पयहलो सहकािी सांस्था ऐन लाग ुभएपमि सहकािी सांस्थाहरुलाई कानूनी रूपिा 
िान्त्यता ददइएको हो । 
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१.२ भमूि ब्यवस्था, सहकािी तथा गरिबी मनवािण िन्त्रालयका अमिकाि 
सहकािी तथा गरिबी मनवािण िन्त्रालयको गठन यव.सां. २०६९ िा 

सहकािी क्षेरको यवकास ि देशिा गरिबी मनवािण तथा सहकािी क्षेरको 
यवकासका लामग भएको हो । २०७५ सालिा भमूि सिुाि िन्त्रालय ि 
सहकािी तथा गिीबी मनवािण िन्त्रालय आपसिा गााँमभएि हाल भमूि ब्यवस्था, 
सहकािी तथा गरिवी मनवािण िन्त्रालयवाट सहकािी यवकासका कािहरु 
भइिहेको ि । सहकािी सांस्था, सांघ ि िहासांघहरुको लामग भमूि व्यवस्था, 
सहकािी तथा गरिबी मनवािण िन्त्रालयका सहकािीका प्रिखु कायि क्षेरहरू 
वृहतस्तििा नीमत मनिािण, कायािन्त्वयन, िूल्याांकन, सहकािी तथा गरिबी मनवािण 
सम्बन्त्िी योिना ि कायिक्रि बनाउने, यवकासको लामग योगदान ददने, 
सहकािीको सदुृढीकिण ि मनयिन गने आदद हनु ्। भमूि व्यवस्था, सहकािी 
तथा गरिबी मनवािण िन्त्रालय अन्त्तगितको सहकािी मबभागले मनयिनकािी 
मनकायका रुपिा काि गरििहेको ि भने िायिय सहकािी बोििले सहकािीको 
प्रबििनकािी मनकायका रुपिा काि गरििहेको ि । हाल देशिा लगभग 
३४,००० भन्त्दा बयढ सहकािी सांस्थाहरू िन ् । हिािौंका सांख्यािा िहेका 
सहकािी सांस्थाले सशुासनको िाध्यिबाट आफ्ना सदस्यहरूलाई सेवा ददन 
प्रिखु भमूिका खेल्ने गदििन ् ि आमथिक, सािाजिक तथा साांस्कृमतक उद्देश्य 
हामसल गनि सहयोग गदििन ्। सहकािी सांस्थाको प्रभावकारिता व्यापक रुपिा 
सहकािीिा सशुासन हामसल गनिका लामग आवश्यक कानून, िापदण्ि, िान्त्यता 
तथा प्रकृया सयहत पािदजशिता, सहभामगता, दूिदजशिता तथा िवाफदेयहताका 
साथसाथै लेखा नीमत, चाटि अफ् एकाउन्त्ट तथा लेखािान आदद िस्ता 
आवश्यक यवत्तीय औिािको पालना आददिा मनभिि गदिि । तसथि िायिय 
सहकािी नीमत, २०६९ िा उल्लेख गरिए अनसुाि भमूि ब्यवस्था, सहकािी तथा 
गरिवी मनवािण िन्त्रालय प्रभावशाली सशुासनको लामग आवश्यक मनयिन, 

पािदजशिता ि िवाफदेयहताका लामग प्रमतबद्ध िहेको ि । यस प्रयासिा भमूि 
व्यवस्था, सहकािी तथा गरिबी मनवािण िन्त्रालय सहकािीिा सशुासन पद्धमतका 
साथ–साथै लेखा नीमत, चाटि अफ एकाउन्त्ट ि लेखा प्रमतबेदन मनिािण गनि 
लामगिहेको ि । सांस्थागत सशुासनका लामग सहकािी सांस्थाहरूिा  यवत्तीय 
सिुक्षा, जस्थिता ि सदुृढ यवत्तीय अभ्यास, परिचालन क्षिता, प्रमतस्पिाित्िकता, 



3 
 

सदस्य तथा कििचािीको सन्त्तयुि आदद आवश्यक हनु्त्िन ्। सहकािी सांस्थािा 
यवश्वसनीयता ि व्यापकता समुनजित गनिका लामग सशुासन एक िहत्वपूणि 
पूवाििाि हो । नेपालिा सहकािी सांस्थाहरूको द्रतु रुपिा बढ्दो सांख्याको 
सन्त्दभििा यवत्तीय कािोबाििा एकरुपता कायि गनि ि सहकािी क्षेरको 
यवश्वासनीयता समुनजित गनि सशुासनको िदु्दा एक प्रिखु जचन्त्ताको यविय भएको 
ि । विौंदेजख सहकािी सांस्थाहरूको कायिसम्पादनिा कििोिी देजखांदै आएका 
िन ् (यवशेि गिी कििोि यवत्तीय प्रणाली तथा अभ्यास भएका सहकािी 
सांस्थाहरु) । िसका कािणहरूिा सहकािी सांस्था ि सांघहरु सञ्चालन ि 
व्यवस्थापनका क्रििा सहकािी कानून, मनयि, िापदण्ि, िूल्य िान्त्यताको 
पालना नगनुि आदद हनु ्  ि िसले सहकािी सांघ ि सांस्थाको सञ्चालन ि 
व्यवस्थापनिा गैििवाफदेहीता, गैिसहभामगता, गैिपािदजशिता तफि  उन्त्िखु 
गिाउदि । सशुासन लाग ुनहनुकुो प्रिखु अविोि िध्ये सहकािी सांस्थाहरूिा 
सदुृढ ि उत्तिदायी लेखा प्रणाली, लेखा नीमत, चाटि अफ एकाउन्त्ट ि लेखा तथा 
यवत्तीय व्यवस्थापनको अभाव एक हो । नेपालका सहकािी क्षेरिा सशुासन 
समुनजित गनिका लामग सहकािी सांस्थाको प्रभावकािी मनगिानी ि मनयिन, 

आचािसांयहताको अनकुिण ि ग्रहण, कायिकािी समिमतको सिय–सियिा चनुाव ि 
पेशागत िापदण्ि पालना आवश्यक िन ् । नेपालको सहकािी आमभयानिा 
सशुासनको समुनजितताका मनजम्त यवद्यिान सहकािी ऐन, मनयिावली, 
आचिसांयहता, मनदेजशका तथा प्रकृयाहरूको सिीक्षा गनि आवश्यक ि । 
त्यसैगिी, सहकािी सांस्थािा यवश्वासनीय यवत्तीय व्यवस्थापन प्रणाली कायि गनि 
सशुासनको आवश्यकता पदिि । त्यसै अनसुाि भमूि व्यवस्था, सहकािी तथा 
गरिबी मनवािण िन्त्रालयले यी कायि पूिा गनि पयािप्त िनशजि ि यवशेिज्ञको 
अभाविा योग्य पिािशिदातालाई मनयिु गिी सहकािी क्षेरको सञ्चालनिा 
सशुासन समुनजित गने यवत्तीय व्यवस्थापन प्रणालीलाई ध्यानिा िाखी सबै 
प्रकािका सहकािी सांस्थाहरूलाई लागू हनुे गिी लेखा नीमत, चाटि अफ एकाउन्त्ट 
ि लेखा प्रारुप तयािीको योिना बनाएको हो । 
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१.३ यस कायिको उद्दशे्य 

यस कायिको िखु्य उद्देश्य मनम्नानसुाि िन््ः 
• लेखा नीमत, चाटि अफ एकाउन्त्ट ि लेखा प्रारुपको कायािन्त्वयनको 

िाध्यिबाट नेपालिा सहकािी क्षेरको सशुासनलाई सदुृढ़ ि सांस्थागत 
बनाउन,े 

• िायिय तथा अन्त्तिाियिय सहकािी िापदण्िहरुको तलुनात्िकता 
अमभवृयद्ध गनिको लामग सिान यवत्तीय ि लेखा प्रणालीको यवकास गने, 

• नेपालको सहकािी क्षेरका लामग चाटि अफ् एकाउन्त्ट , लेखा नीमत,  

लेखा प्रारुपको यवकास गने 

 

१.४ यस कायिको कायिक्षरे 

यस कायिको कायिक्षेर मभर पने मबशेि गमतयवमिहरू मनम्नानसुाि िन््ः 
 

१.४.१ पसु्तकको िलु्याङ्कन 

हाम्रो कायि अन्त्तगित पयहलो चिणिा, हािीले सहकािी सांस्थाहरू ि 
मतनीहरूको लेखा प्रणालीसाँग सम्बजन्त्ित पसु्तकहरू सांकलन ि सिीक्षा गिेका 
िौं । त्यस्ता पसु्तकहरूले हािीलाई मनयि कानून, नीमतहरु, लेखा ि शे्रस्ता 
प्रणालीका साथै सहकािी सांस्थाको  यवमभन्न क्षेरका कािका बािेिा िानकािी 
हामसल गनि िद्दत पयुाियो । हािीले उि पसु्तकहरु पसु्तक पसल, पसु्तकालय, 

यवमभन्न कायािलय ि यवभागबाट यस कायिको भ्रिणका क्रििा सांकलन गिेका 
मथयौ । हािीले सांकलन ि सिीक्षा गिेका केही प्रिखु पसु्तकहरू यसप्रकाि 
िन््ः 

• सहकािी ऐन, २०७४ 

• सहकािी मनयिावली, २०७५  
• सहकािी िापदण्ि, २०६८ 

• िायिय सहकािी नीमत, २०६९ 

• सहकािी सांस्था दताि ददग्दशिन (स्थानीय तह ), २०७४ 

• Philippine Government Chart of accounts for co-operatives 

• Philippine Financial Reporting Framework for co-operatives 
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• नेफ्स्कुनद्धािा मनमिित लेखा नीमत, चाटि अफ् एकाउन्त्ट ि यवत्तीय 
रिपोयटिङ ढााँचा 

• नेपाल यवत्तीय प्रमतवेदन िान (NFRS) 

• लेखाङ्कन नीमत, मनयिहरु ि नेपाल सिकािको ददशामनदेशन 

• सहकािी सांस्थाहरूको PEARLS यवश्लिेण 

• सहकािी यवभाग, मिमभिन सहकािी कायािलय, िायिय सहकािी यवकास 
बोिि, िायिय सहकािी िहासांघ ि नेफ्स्कूनद्वािा प्रकाजशत अन्त्य यवमभन्न 
पसु्तक ि सािग्री  

 

१.४.२ भमूि ब्यवस्था, सहकािी तथा गरिबी मनवािण िन्त्रालयका अमिकािीहरु 
तथा सम्बजन्त्ित मनकाय ि सांस्थाहरुसाँग  बैठक तथा पिािशि 

हािीले भमूि ब्यवस्था, सहकािी तथा गरिबी मनवािण िन्त्रालय ि 
िन्त्रालयको सिकक्षी टोलीसाँग यवस्ततृ बैठक ि पिािशि गिेका िौं । हािीले 
सहकािी यवभाग, िायिय सहकािी िहासांघ, नेपाल लेखािान बोिि, नेपाल बचत 
तथा ऋण केन्त्द्रीय सहकािी सांघ मल. (नेफ्स्कुन) साँग पिािशि बैठक गिेका 
मथयौं । यस सन्त्दभििा हािीले अध्ययन उपकिण (साक्षात्कािको लामग 
प्रश्नावली, पिािशि ि अन्त्तियक्रयाको लामग िााँचसूची ि फोकस सिूह िलफल 
(FGDs) का साथै सहकािी तथा गरिबी मनवािण िन्त्रालयका टोलीसाँग 
पिािशििा अध्ययनका साथै सांिचना ि कायिसूची मबकास गि ्यौं ।  

 

१.४.३ स्थलगत भ्रिण÷सवेक्षण 

हािीले भमूि व्यवस्था, सहकािी तथा गरिबी मनवािण िन्त्रालय ि िन्त्रालयको 
सिकक्षी टोलीसाँग मनम्न पिािशि गि ्यौँ । 

• हािीले प्रमतयक्रया ि योगदान (feedback and input) मलनका लामग १० 
सहकािी सांस्थाको कायािलयिा पिािशि मलएका िौं । 

• हािीले सहकािीहरुको प्रकृमत, कािोबाि ि गमतयवमिको िाराका 
आिाििा ३० प्राथमिक सहकािी सांस्थासाँग पिािशि मलएका िौं । 

• त्यसैगिी, हािीले नेपाल बचत तथा ऋण केन्त्द्रीय सहकािी सांघ मल. 
(नेफ्स्कुन), नेपाल केन्त्द्रीय कृयि सहकािी सांघ मल., नेपाल केन्त्द्रीय 



6 
 

बहउुद्देश्यीय सहकािी सांघ मल., िायिय सहकािी बैंक मल. ि अन्त्य 
मनकायसाँग पमन पिािशि मलएका िौँ । 

१.४.४ ICA, WOCCU, ACCU, NEFSCUN, ICAN, NAS, NPSAS 

बाट चाटि अफ् एकाउन्त्ट, लेखा नीमत ि सहकािी लेखा प्रमतबेदन सांकलन तथा 
बगीकिण 

हािीले नेपालिा िहेका सबैखालका सहकािी सांस्थािा लाग ुहनुे लेखा 
नीमत ि चाटि अफ् एकाउन्त्ट सांकलन गिेका िौँ । हािीले ICA, WOCCU, 

ACCU, NEFSCUN, ICAN, NAS, NPSAS बाट पमन सािग्री सांकलन 
गिेका िौं । 

 

१.४.५ चाटि अफ एकाउन्त्ट, लेखा नीमत ि सहकािी लेखा प्रमतबेदन तयाि 
िायिय तथा अन्त्तिाियियस्तिको अभ्यास, िापदण्ि ि िूल्य िान्त्यताको 

अध्ययन, अवलोकन, तथा बैठकका आिाििा लेखा नीमत, चाटि अफ एकाउन्त्ट ि 
सहकािी लेखा प्रमतबेदनको अमनवायि ि स्वेजछिक प्राविानहरूको यवकास गिेका 
िौं । 

 

१.५ सहकािी क्षरेका लामग लेखा प्रमतवेदनको आवश्यकता 
सशुासनका लामग सहकािी सांस्थाहरूिा यवत्तीय सिुक्षा, जस्थिता ि 

सदुृढ यवत्तीय अभ्यास, परिचालन क्षिता, प्रमतस्पिाित्िकता, सदस्य तथा 
कििचािीको सन्त्तयुि आवश्यक पदिि । सहकािी सांस्थाको प्रभावकारिता 
व्यापक रुपिा सहकािीिा सशुासन हामसल गनिका लामग आवश्यक कानून, 

िापदण्ि, िान्त्यता तथा प्रकृया सयहत पािदजशिता, सहभामगता, दूिदजशिता तथा 
िवाफदेयहताका साथसाथै लेखा नीमत, चाटि अफ् एकाउन्त्ट तथा लेखािान आदद 
िस्ता आवश्यक यवत्तीय औिािको पालना आददिा मनभिि गदिि । नेपालिा 
सहकािी सांस्थाहरूको द्रतु रुपिा बढ्दो सांख्याको सन्त्दभििा यवत्तीय कािोबाििा 
एकरुपता कायि गनि ि सहकािी क्षेरको यवश्वसनीयता समुनजित गनि 
सशुासनको िदु्दा एक प्रिखु जचन्त्ताको यविय भएको ि । विौंदेजख  सहकािी 
सांस्थाहरूको कायिसम्पादनिा कििोिीहरु देजखांदै आएका िन ् (यवशेि गिी 
कििोि यवत्तीय प्रणाली तथा अभ्यास भएका सहकािी सांस्थाहरु) सशुासन लाग ु
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नहनुकुो प्रिखु अविोि िध्ये सहकािी सांस्थाहरूिा सदुृढ ि उत्तिदायी लेखा 
प्रणाली, लेखा नीमत, चाटि अफ् एकाउन्त्ट ि लेखा तथा यवत्तीय व्यवस्थापनको 
अभाव एक हो । नेपालको सहकािी क्षेरिा सशुासन समुनजित गनिका लामग 
सहकािी सांस्थाको प्रभावकािी मनगिानी ि मनयिन, आचािसांयहताको अनकुिण ि 
ग्रहण, कायिकािी समिमतको सिय–सियिा चनुाव ि पेशागत िापदण्ि पालना 
आवश्यक िन ्। नेपालिा िही आएको सहकािी अमभयानिा सशुासन समुनजित 
गनिका मनजम्त सहकािी ऐन, मनयिावली, यवमनयि, आचिसांयहता, ददशामनदेश ि 
प्रकृयाहरू सिीक्षा गनि आवश्यक ि । त्यसैगिी, सहकािी सांस्थािा यवश्वासनीय 
यवत्तीय व्यवस्थापन प्रणाली कायि गनि सशुासनको आवश्यक पदिि । 
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भाग -२ 

सहकािीको लामग नेपाल यवत्तीय  
प्रमतवेदन प्रारुप 

 

२.१ पषृ्ठभमूि 

नेपालिा सहकािी सांस्थाहरू िािको सिग्र यवकासको िखु्य स्तम्भको 
रूपिा स्थायपत भएको ि । यस क्षेरको वृयद्धसाँगै मनष्पक्ष, पािदशी, बैज्ञामनक, 

सिान लेखाङ्कन अभ्यासको आवश्यकतािा बयृद्ध भएको ि । नेपाल यवत्तीय 
प्रमतवेदन प्रारुपद्वािा मनदेजशत अन्त्य व्यवसाययक सांस्थाहरू ि कम्पनी बाहेक 
सहकािी सांस्थाहरूसाँग सम्बजन्त्ित यस्तो लेखा प्रमतबेदन प्रारुप उपलब्ि िैन । 
यस्तो आवश्यकताको उपजस्थमतले सहकािीका लामग नेपाल यवत्तीय प्रमतवेदन 
प्रारुपको िस्यौदा तयाि गरिएको ि । यस्तो प्रारुप ि िस्यौदाको िखु्य लक्ष्य 
सिान, पािदशी, वैज्ञामनक ि अन्त्तिाियिय रुपिा स्वीकायि लेखाङ्कन मसद्धान्त्त ि 
प्रथाहरुको स्थापना गनुि हो । 

सहकािी सांस्थाका लामग नेपाल यवत्तीय प्रमतवेदन प्रारुप, नेपाल यवत्तीय 
प्रमतवेदन िान, नेपाल लेखा िान, सहकािी मनयिावलीलाई ध्यानिा िाखेि तयाि 
पारिएको हो । यस प्रारुपको िखु्य यवशेिता सबै खालका सहकािी सांस्थाका 
लामग लेखा नीमत मनिाििण गनुि हो । यस प्रारुप सिल ि सािािण भािािा 
सिल बझुाइ ि व्यापक प्रयोगका लामग तयाि गरिएको हो ि यस प्रमतवेदनको 
हिेक परिछिेदले यसका प्रयोगकतािलाई लेखा नीमत ि त्यसका प्रस्ततुीकिणको 
बािेिा प्रि पादिि । यस प्रारुपले हाम्रो स्थलगत भ्रिणका क्रििा देखा पिेका 
प्रत्येक सिस्यालाई सांबोिनका साथसाथै हल पमन गदिि । 

 

२.२. प्रारुपका सािान्त्य प्राविानहरु 
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परिछिेद - १ 

सहकािी सांस्थाका लामग यवत्तीय प्रमतवेदनको अविािणा 
 

१. क्षरे (Scope)   

यस यवत्तीय प्रमतवेदनको अविािणाले मनम्न कुिाहरुलाई सम्बोिन गदिि्ः 
(क) सहकािी सांस्थाको यवत्तीय प्रमतवेदनको उद्देश्य 

(ख) आवश्यक यवत्तीय िानकािीको गणुात्िक यवशेिता 
(ग) यवत्तीय यवविणका तत्वहरुको परिभािा, िान्त्यता ि िापन 

(घ) पूाँिी तथा पूाँिी सांिक्षणको अविािणा 
 

२. सहकािी सांस्थाको यवत्तीय यवविणको उद्दशे्य 

सहकािी सांस्थाको यवत्तीय यवविणको उद्देश्य आमथिक मनणियका लामग 
(Economic Decision-making) आवश्यक यवत्तीय जस्थमत, कायि सांचालन 
यवविण ि नगद प्रवाह सम्बन्त्िी िानकािी ददन ुहो । 

यवत्तीय यवविणले व्यवस्थापनको िवाफदेयहताको अवस्थालाई पमन दशािउाँि । 

 

३. यवत्तीय यवविणका गणुात्िक यवशेिताहरु 

 यवत्तीय यवविणका िौमलक गणुात्िक यवशेिताहरु मनम्नानसुाि िन ्

 

३.१ सान्त्दमभिकता (Relevance)  
यवत्तीय यवविणिा ददइएको िानकािी प्रयोगकतािको आमथिक मनणियको 

लामग सान्त्दमभिक हनुपुदिि । सूचनािा गणुस्तिको सान्त्दमभिकता तब हनु्त्ि िब 
त्यसले प्रयोगकतािलाई भतू, वतििान वा भयवष्यका घटनाहरुको िूल्याङ्कन, वा 
यवगतका िूल्याङ्कनहरुको पयुि वा सिुाि गिी प्रयोगकतािको आमथिक मनणियलाई 
प्रभाव पाने क्षिता िाख्दि । 

 

३.२ साियिुता (Materiality) 

 सूचना िहत्वपणुि हनु्त्ि ि यो सान्त्दमभिक तब हनु्त्ि िब यसको िुट 
वा गलत प्रस्तमुतकिणले गदाि प्रयोगकतािले यवत्तीय यवविणको आिाििा मलने 
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आमथिक मनणियिा प्रभाव पादिि । साियिुता तत्वको आकाि वा यवशेि 
परिजस्थमतिा हनुे यसको िुट वा गलत प्रस्तमुतकिणका कािण हनुे गल्तीको 
सिीक्षािा भि पदिि । 

 

 

३.३ यवश्वसनीय प्रमतमनमित्व (Faithful Representation) 

यवश्वासनीय यवविणले आमथिक आयािलाई शब्द ि अांङ्किा प्रमतमनमित्व 
गदिि । यवश्वासनीय प्रमतमनमित्वका मतनवटा यवशेिता हनु्त्िन \ . पूणि, तटस्थ ि 
गल्तीबाट ििु । सञ्चालक समिमतको उद्देश्य ती गणुहरुलाई सांभव भएसम्ि 
अमिकति गनुि हो ।  

 

३.४ तलुनात्िकता (Comparability) 

 सहकािी सांस्थाको यवत्तीय जस्थमत तथा कायिप्रगमतको प्रवृमत पत्ता 
लगाउन तथा यवत्तीय जस्थमत, कायिप्रगमत तथा नगद प्रवाहको िूल्याङ्कन गनिको 
लामग यवत्तीय यवविणको सियगत रुपिा तलुना गनि प्रयोगकताि सक्षि हनुपुदिि 

. साथसाथै प्रयोगकताि यवत्तीय यवविणको तयािीिा प्रयोग गरिएको लेखा 
मसद्धान्त्त ि उि मसद्धान्त्तिा भएको परिवतिन तथा सोको असिको बािेिा 
िानकाि हनुपुदिि ।  

  
३.५ प्रिाणीकता (Verifiability) 

प्रिाजणकता भन्नाले यवमभन्न िानकाि तथा स्वतन्त्र मनिीक्षकहरुले कुनै 
पमन प्रस्ततुीकिण यवश्वासनीय प्रमतमनमित्व हो भनी सविसम्ितीिा पगु्न सक्ने 
अवस्थालाई िनाउाँि । सहकािीको हकिा प्रिाणीकता दईु यकमसिका हनु्त्िन््ः 
प्रत्यक्ष (Direct) ि अप्रत्यक्ष (Indirect)। प्रत्यक्ष प्रिाणीकता भन्नाले प्रत्यक्ष 
अवलोकनद्वािा िकि ि अन्त्य प्रमतमनमित्वको प्रिाणीकता भन्ने बजुझन्त्ि । 
अप्रत्यक्ष प्रिाणीकता भन्नाले कुनै िोिेल, सूर वा अन्त्य प्रयवमििा आगतको 
(intput) िााँच वा त्यही तरिकाको प्रयोग गिेि प्रमतफलको (output)  
पनु्ःगणना भन्ने बजुझन्त्ि । 
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३.६ सियबद्धता (Timeliness)  
कुनै पमन यवत्तीय िानकािी सान्त्दमभिक हनुको लामग त्यसले 

प्रयोगकतािहरुको आमथिक मनणियलई प्रभाव पानि सक्षि हनुपुिि । सियबद्धताले 
सियसीिा मभर प्रयोगकताि ि सम्बजन्त्ित मनकायलाई िानकािी उपलब्ि 
गिाउाँि । 

 

३.७ बझुाइ (Understandability) 

 यवत्तीय यवविणिा उल्लेख गरिएका िानकािीहरु लेखा, व्यवसाय तथा 
आमथिक कािोबािहरुको उजचत ज्ञान तथा यथोजचत तरिकाले यवत्तीय 
िानकािीहरुको अध्ययन गने तत्पिता भएको व्यजिले यवस्ततृ रुपिा बझु्न 
सक्ने गिी प्रस्ततु गनुिपने हनु्त्ि । ति यवत्तीय यवविणिा आवश्यक पने यवविण 
बझु्न गाह्रो हनु्त्ि भनेि त्यसिा सिावेश नगने होइन । 

  
४. यवत्तीय यवविणका अन्त्तिमनयहत अविािणा 
मनिन्त्तिताको अविािणा (Going Concern) 

यवत्तीय यवविण तयाि गदाि सहकािी सांस्थाको व्यवस्थापनले यस प्रारुप 
(framework) को प्रयोग गिी सहकािी सांस्थाको व्यवसाययक मनिन्त्तिताको 
क्षिताको िूल्याङ्कन गनुिपदिि । व्यवस्थापनले कािोवाि बन्त्द नगिेसम्ि अथवा 
सांसथ्ा यवघटन गने िनसाय वा बाध्यता नभएसम्ि सहकािी सांसथ्ा 
मनिन्त्तिताको अविािणािा चलेको िामनन्त्ि । सांस्थाको मनिन्त्तिताको 
अविािणा उपयिु ि यक िैन भन्ने कुिाको िूल्याङ्कन गनि व्यस्थापनले 
प्रमतवेदन अवमिबाट बाह्र ियहना पमिका सम्बजन्त्ित सम्पूणि उपलब्ि सूचनालाई 
िध्यनिि गनुिपदिि। 

सांस्थाको व्यवसाययक मनिन्त्तिताको क्षिता िूल्याङ्कनको क्रििा यदद 
व्यवस्थापनले कुनै घटना वा परिजस्थमतसाँग सम्बजन्त्ित साियिु अमनजितता, 
िसले सांस्थाको व्यवसाययक मनिन्त्तिताको क्षिता िामथ गम्भीि आशांका मसििना 
गदिि भने यवत्तीय यवविणिा त्यस्ता अमनजितताहरुको खलुासा गनुिपदिि । 
सहकािी सांस्थाले आफ्नो यवत्तीय यवविण व्यवसाययक मनिन्त्तिताको अविािणािा 
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तयाि नगिेको अवस्थािा सो तथ्य ि कािण सयहत िनु अविािणािा तयाि 
पारिएको हो त्यसको खलुासा गनुिपदिि । 

 

५.  यवत्तीय यवविणका तत्वहरु 

यवत्तीय यवविणले कािोबाि तथा अन्त्य घटनाहरुको आमथिक 
यवशेिताका आिाििा िखु्य वगििा सािूयहकिण गिी त्यस्ता कािोबाि तथा अन्त्य 
घटनाहरुको जचरण गदिि, िसलाई यवत्तीय यवविणका तत्व (Elements) 

भमनन्त्ि ि सांस्थािा मतनीहरुको प्रकृमत ि कायिको आिाििा वगीकिण गनि 
सयकन्त्ि ।  

 

५.१ यवत्तीय जस्थमत (Financial Position) 

यवत्तीय जस्थमत भन्नाले कुनै मनजित मिमतिा यवत्तीय यवविणिा प्रस्ततु 
गरिएको सम्पजत्त, दाययत्व, ि इक्वीटी बीचको सम्बन्त्िलाई िनाउाँि ।  
(क) सम्पजत्त भनेको सहकािी सांस्थाको मनयन्त्रणिा िहेको त्यस्तो श्रोत हो 

िनु यवगतका घटनाहरुको परिणाि हो ि िसको कािणबाट 
सहकािीलाई भयवष्यिा आमथिक लाभको अपेक्षा हनु्त्ि । 

(ख) दाययत्व यवगतका घटनाहरुबाट उत्पन्न भएको सहकािीको एक 
जिम्िवेािी हो िसको फर्छ्यौट गदाि सांस्थालाई आमथिक लाभ ददने 
श्रोतको बाह्य प्रवाहको अपेक्षा गरिन्त्ि । 

(ग) इजक्वटी भनेको सबै दाययत्वहरु कट्टी गरिसके पमि सम्पजत्तिा बााँकी 
भएको यहत (Interest) हो । 

सम्पजत्त वा दाययत्वको परिभािा पिुा गदैिा सबै तत्वहरु यवत्तीय जस्थमत 
यवविणिा सम्पजत्त वा दाययत्वको रुपिा पयहचान (Recognize) गनि सयकदैंन 
िबसम्ि ती तत्वहरुले सम्पजत्त वा दाययत्व पयहचानको िापदण्ि (criteria) 
पूिा गदैनन ्। कुनै सम्पजत्त वा दाययत्व पयहचान हनु ु पूवि त्यसबाट सहकािी 
सांस्थािा प्रवाह हनुे आमथिक लाभको अपेक्षाले सांभाव्यताको िापदण्ि पूिा गदिि 
भन्ने पयािप्त रुपिा मनजित हनुैपदिि । 
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सम्पजत्त 

सम्पजत्तको कािणबाट हनुे भयवष्यको आमथिक लाभ भनेको यसले प्रत्यक्ष वा 
अप्रत्यक्ष रुपिा सांस्थािा नगद वा नगद सिहको प्रवाहिा योगदान प¥ुयाउन ु 
हो । यस्तो नगद प्रवाह सम्पजत्तको प्रयोग वा मन्ःसगिबाट मसििना हनु्त्ि ।  

अमिकाांश सम्पजत्तहरु िस्तै िायदात, प्लान्त्ट ि उपकिणको 
(Property, Plant & Equipment) भौमतक (Physical) रुप हनु्त्ि । यद्ययप 
सम्पजत्तको अजस्तत्वको लामग त्यसको भौमतक रुप नै हनुपुिि भन्ने  
हदुैंन । कुनै सम्पजत्तहरु अदृश्य (Intangible) पमन हनु सक्दिन ्।सम्पजत्तको 
अजस्तत्व मनिाििण गनि स्वामित्वको दावी आवश्यक हदुैंन । िस्तै, सांस्थाले पट्टा 
(Lease) िा मलएको कुनै सम्पजत्त सांस्थाको लामग तब सम्पजत्त हनु्त्ि िब 
त्यसबाट अपेजक्षत लाभ िामथ सांस्थाको मनयन्त्रण हनु्त्ि । 

 

दाययत्व 

दाययत्वको एउटा िहत्वपणुि यवशेिता भनेको सहकािी सांस्थाले मनजित 
ढांङ्गले कायि गनुिपने वतििान जिम्िेवािी हो । त्यस्तो दाययत्व कानूनी (Legal) 
दाययत्व वा िचनात्िक (Constructive) दाययत्व हनु सक्दि । काननुी 
दाययत्व कुनै बाध्यकािी सम्झौता (Binding Contract) वा वैिामनक 
आवश्यकताको कािण काननुी रुपले लागू हनु सक्ि । िचनात्िक दाययत्व 
त्यस्तो दाययत्व हो िनु सहकािी कायिहरुबाट व्यतु्पन्न हनु्त्ि िस्तै्ः 
(क) यवगतका स्थायपत प्रवृमत, प्रकाजशत नीमतहरु वा प्रयाप्त मनजित वतििान 

यवविणको आिाििा सहकािीले मनजित जिम्िेवािी सकािेको सांकेत 
गिेको भएिा ि 

(ख) नमतिाको रुपिा, सहकािीले ती सबै जिम्िेवािीहरु पिुा गनेि भनी 
अन्त्य पक्षहरुलाई िान्त्य हनुे अपेक्षा मसििना गिेको भएिा । 

वतििान दाययत्व मनवािहले सािान्त्यतया नगदको भिुानी, अन्त्य 
सम्पजत्तको हस्तान्त्तिण, सेवाको प्रवाह, त्यस दाययत्वको अको दाययत्वसाँग 
प्रमतस्थापन वा दाययत्वको इक्वीटीिा रुपान्त्तिण िस्ता कायिहरुलाई सिेट्ि । 
दाययत्वको सिामप्त अन्त्य तरिकाबाट पमन हनु्त्ि िस्तै्ः साहूद्वािा आफ्नो 
अमिकािको त्याग गिेिा । 



14 
 

इक्वीटी (Equity) 

इक्वीटी भनेको सबै दाययत्वहरु घटाइसके पमि सम्पजत्तिा बााँकी 
िहेको यहत हो । यसलाई यवत्तीय जस्थमत यवविणिा सदस्यको इक्वीटी 
(Member's Equity) , वैिामनक कोि (Statutory Funds), चन्त्दा तथा अनदुान 
(Donation and Grants) ि पनुिूिल्याङ्कन िगेिा (Revaluation Surplus) को 
रुपिा वगीकिण गरिन्त्ि । 

 

उपलजब्ि (Performance) 

उपलजब्ि भनेको सांस्थाको वायििक आय ि व्यय बीचको सम्बन्त्ि  
हो । आय वा व्यय िेिैिसो उपलजब्िको िापन वा अन्त्य कुनै िापनको 
आिाि िस्तै्ः लगानीिा प्रमतफलको रुपिा प्रयोग हनु्त्ि । आय ि व्ययलाई 
मनम्नानसुाि परिभायित गरिन्त्ि्ः 
(क) आय भनेको प्रमतवेदन अवमििा आन्त्तरिक प्रवाह वा सम्पजत्तिा बयृि 

वा दाययत्विा किी िसका कािण सदस्यबाट योगदान ि अनदुान 
बाहेक इजक्वटीिा हनुे बयृिको रुपिा हनुे आमथिक लाभिा बयृि हो । 

(ख) व्यय भनेको प्रमतवेदन अवमििा बाह्य प्रवाह वा सम्पजत्तिा मगिावट वा 
दाययत्विा बयृि िसका कािण सदस्यलाई गरिने बााँिफााँि बाहेक 
इक्वीटीिा हनुे किीको रुपिा हनुे आमथिक लाभिा किी हो । 

आय ि व्ययको पयहचान दाययत्व तथा सम्पजत्तको पयहचान ि िापनबाट  
हनु्त्ि । 

 

आय 

आयको परिभािाले अम्दानी (Revenue) ि लाभ (Gains) दवैुलाई सिेट्दि । 

(क) आम्दानी भनेको सहकािी सांस्थाको सािान्त्य गमतयवमि (Ordinary 

Activities) बाट भएको आय हो ि यो मबक्री, सेवा प्रवाहबाट आय, 

किीशन, ब्याि, लाभाांश, िोयल्टी ि भािा िस्ता यवयवि नािले परिजचत 
ि । 

(ख) लाभ त्यस्ता अन्त्य वस्तहुरु (Items) हनु ्िनु आयको परिभािािा त 
पििन ्ति आय भने होइनन ्। िब लाभलाई कायि सञ्चालन यवविण 
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(Statement of operation) िा प्रस्ततु गरिन्त्ि त्यस्ता लाभको 
िानकािी आमथिक मनणिय गनिका लामग उपयोगी हनुे भएकाले ती 
लाभको प्रस्तमुत प्राय अलग्गै गरिन्त्ि । 

 

खचि (Expense) 

खचिको परिभािाले घाटा ि सहकािी सांस्थाको सािान्त्य गमतयवमिको क्रििा हनुे 
खचिलाई सिावेश गदिि । 

(क) खचि सहकािीको सािान्त्य गमतयवमिको क्रििा हनु्त्ि ि त्यसले 
मबक्रीको िूल्य, ज्याला, ह्रास आददलाई सिेट्ि ।खचिले प्राय बाह्य 
प्रवाहको रुपिा नगद वा नगद सिह, िौज्दात (Inventory), िायदात, 

प्लान्त्ट ि उपकिण (Property, Plant & Equipment) िस्ता 
सम्पजत्तको मगिावटलाई िनाउाँि । 

(ख) नोक्सानी त्यस्ता तत्वहरु हनु ् िनु खचिको परिभािािा आउाँिन ् ि 
सहकािीको सािान्त्य गमतयवमिबाट उत्पन्न हनु्त्िन ् । त्यस्ता 
नोक्सानीको िानकािी आमथिक मनणिय गनिका लामग उपयोगी हनुे 
भएकाले ती नोक्सानीको प्रस्तमुत प्राय अलग्गै गरिन्त्ि । 

 

६. यवत्तीय यवविणका तत्वहरुको पयहचान 

पयहचान भनेको सम्पजत्त, दाययत्व, आय वा व्ययको परिभािािा आउने 
तत्वहरुलाई यवत्तीय यवविणिा सिावेश गनुि हो ि यसले मनम्न मलजखत िापदण्ि 
(Criteria) पूिा गदिि्ः 
(क) सहकािी सांस्थािा वा सांस्थाबाट तत्वसाँग सम्बजन्त्ित भयवष्यिा हनुे 

कुनै आमथिक लाभको प्रवाह हनुे सांभाव्यता हनु्त्ि । 

(ख) तत्वको लागत वा िूल्य सजिलैसाँग िापन गनि सयकन्त्ि । 

िामथ उल्लेजखत िापदण्ि पूिा गने तत्व पयहचान नभएिा त्यस्ता तत्वहरुलाई 
लेखाङ्कन मिमतको खलुासा, लेखा यटप्पणी वा अन्त्य कुन ै व्यख्यािा सिावेश 
गरिां दैन । 
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६.१ भयवष्यिा हनुे आमथिक लाभको सांभाव्यता 
यवत्तीय यवविणिा तत्वसाँग सम्बजन्त्ित आमथिक लाभको सहकािी 

सांस्थाबाट हनुे आन्त्तरिक वा बाह्य प्रवाहको अमनजितताको िारालाई िनाउन 
प्रथि पयहचान िापदण्िका रुपिा सांभाव्यताको अविािणा (Concept of 

Probability) प्रयोग गरिन्त्ि । 

भयवष्यिा हनुे आमथिक लाभको प्रभावसाँग िोमिएको अमनजितताको 
िाराको िूल्याांकन प्रमतवेदन अवमिको अन्त्त्यिा यवत्तीय यवविण तयाि गने 
क्रििा उपलब्ि हनुे तथ्य ि प्रिाणका आिाििा गरिन्त्ि । 

 

६.२ िापनको यवश्वासनीयता (Reliability of Measurement) 

कुनैपमन तत्वले लागत सिावेश गिि तथा उि लागतको िूल्य 
यवश्वासनीय रुपिा िापन गनि सयकन्त्ि वा सयकदैन भन्ने कुिा उि तत्वको 
लेखाङ्कनको दोस्रो िापदण्िको रुपिा मलइन्त्ि । अमिकाांश अवस्थािा तत्वको 
लागत वा िूल्य थाहा हनु्त्ि । थाहा नहनुे अवस्थािा तत्वको लागत वा 
िूल्यको अनिुान गनुिपदिि । उजचत अनिुानको प्रयोग यवत्तीय यवविण तयािीको 
एक िहत्वपूणि भाग हो ि यसले यवत्तीय यवविणको यवश्वासनीयतािा किी 
ल्याउाँदैन । कुनै तत्वको उजचत अनिुान गनि नसकेको अवस्थािा त्यसलाई 
यवत्तीय यवविणिा पयहचान गरिाँदैन । 

 

पयहचानको िापदण्ि पूिा गनि नसक्न े तत्व क्रमिक परिजस्थमत वा 
घटनाका कािण भयवष्यको कुनै मिमतिा पयहचानका लामग योग्य हनु सक्दि । 

पयहचानको िापदण्ि पूिा नगने तत्वहरुलाई लेखा यटप्पणी वा अन्त्य 
कुनै पिुक सािग्रीिा खलुासा गनुिपदिि । उि तत्वको िानकािी यवत्तीय 
जस्थमत, उपलब्िी ि सांस्थाको यवत्तीय जस्थमतिा आएको परिवतिनको यवत्तीय 
यवविणका प्रयोगकतािद्धािा गरिने िूल्याांकनको लामग सान्त्दमभिक हनुे भएिा 
उपिोिानसुाि खलुासा गरिन्त्ि । 

 

७. यवत्तीय यवविणका तत्वहरुको िापन 

िापन भनेको यवत्तीय यवविणिा उल्लेजखत सम्पजत्त, दाययत्व, आय तथा 
व्ययको िौदद्रक िकि मनिाििण गने प्रकृया हो । यसले िापनको आिाि चयन 
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गदिि । यस प्रारुपले सांस्थाले यवमभन्न सम्पजत्त, दाययत्व, आय ि व्ययको 
िापनिा प्रयोग गने िापन आिाि तोक्दि । 

ऐमतहामसक िूल्य (Historical cost) ि उजचत िूल्य (fair value) दईु सािान्त्य 
िापनका आिाि हनु ्। 

(क) सम्पजत्तको हकिा, सम्पजत्त प्राप्तीको लामग ददइएको नगद वा खरिदको 
उजचत िूल्य हो । दाययत्वको हकिा, प्राप्त भएको नगद वा दाययत्वको यवमनिय 
गदाि प्राप्त भएको सम्पजत्तको उजचत िूल्य वा अन्त्य कुनै अवस्थािा सािािण 
व्यवसायका क्रििा दाययत्व फर्छ्यौट गनि भिुानी गनुिपने अपेजक्षत िकि हो । 

(ख) सािािण कािोबाििा िानकाि ि इछिुक पक्षहरुका बीच सम्पजत्त यवमनिय 
गदाि वा दाययत्व फर्छ्यौट गदािको िूल्य नै उजचत िूल्य हो । 

 

८. प्रािजम्भक पयहचानिा िापन 

यस प्रमतवेदनले अन्त्य कुनै आिाि (िस्तै उजचत िूल्य) नतोकेसम्ि 
सहकािी सांस्थाले प्रािजम्भक पयहचानका क्रििा सम्पजत्त ि दाययत्वको िापन 
ऐमतहामसक िूल्यिा गनुिपदिि । 

 

९. क्रमिक िापन (Subsequent Measurement) 

 

९.१ सम्पजत्त 

सहकािी सांस्थाले प्रािम्भिा ऐमतहामसक िूल्यिा पयहचान गिेका 
अमिकाांश सम्पजत्तलाई क्रमिक रुपिा अन्त्य िापन यवमि प्रयोग गिी लेखाङ्कन 
गरिन्त्ि । उदाहिणका लामग्ः 
(क) सहकािी सांस्थाले िायदात, प्लान्त्ट ि उपकिण (Property, Plant & 

Equipment) को िापन ह्रासकट्टी पमिको िूल्य (Depreciated 

Cost) ि उठ्नपुने िकि (Recoverable Amount) िा िनु कि 
हनु्त्ि त्यही िूल्यिा िापन गदिि । 

(ख) सहकािी सांस्थाले िालशेि (Inventory) लाई लागत वा मबक्री 
िूल्यिा मबक्री गनि लाग्ने लागत घटाई आएको िलु्य िनु कि हनु्त्ि 
त्यही िूल्यिा िापन गदिि । 
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(ग) सहकािी सांस्थाले प्रयोग वा मबक्रीको लागी िाखेको गैियवत्तीय 
सम्पजत्तसाँग सम्बजन्त्ित क्षयीकिण नोक्सानीको िापन गदिि ।  

(घ) सहकािी सांस्थाले सूचीकृत मितोपरिा गिेको लगानीलाई उजचत 
िूल्यिा िापन गदिि । 

कुनपैमन सम्पजत्त सहकािीले उि सम्पजत्तको मबक्रीबाट प्राप्त गने अनिुान गिेको 
िकि भन्त्दा अमिक िलु्याङ्कन नहोस ् भनेि कि से कि िकििा िलु्याङ्कन 
गरिन्त्ि । 

 

९.२ यवत्तीय दाययत्व बाहेकका अन्त्य दाययत्व 

यवत्तीय दाययत्व बाहेक अन्त्य अमिकाांश दाययत्वको िापन प्रमतवेदन 
मिमतिा दाययत्व फर्छ्यौट गनिका लामग उजचत अनिुामनत िकििा गरिन्त्ि । 

 

१०. सिायोिन (Offsetting)  

यस प्रमतवेदनले आदेश नददएसम्ि सहकािी सांस्थाले सम्पजत्त ि दाययत्व 
वा आय ि व्यय बीच सिायोिन गनि पाउाँदैन । 

(क) िूल्याङ्कन व्यवस्था वापतको िकि (िस्तै्ः िालशेि काि नलाग्ने 
भएबापतको व्यवस्था वा पाउनपुने िकिको सांभायवत नोक्सानी 
वापतको व्यवस्था) घटाएि सम्पजत्तको िूल्याङ्कन गनुि सिायोिन गनुि 
होइन ।  

(ख) यदद सहकािी सांस्थाको सािािण सञ्चालन गमतयवमिले लगानी ि 
सांचालन  सम्पजत्त सयहत कुनै दीघिकालीन (Non-Current) सम्पजत्तको 
खिीद ि मबक्रीलाई सिावेश गदैन भने सांस्थाले त्यस्ता सम्पजत्तको 
मन्ःसगििा लाभ ि नोक्सानी लेखाङ्कन गदाि मन्ःसगििा प्राप्त िकिबाट 
सम्बजन्त्ित सम्पजत्तको यकताबी िलु्य (Carrying Value) ि मबक्री खचि 
घटाई गनुिपदिि । 
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परिछिेद -२ 

सहकािी सांस्थाको यवत्तीय यवविणको प्रस्तमुतकिण 

१. उद्दशे्य 

यस परिछिेदले सहकािी सांस्थाको पमिल्ला वििको यवत्तीय यवविण 
मबच तथा अन्त्य सहकािी सांस्थाको यवत्तीय यवविणसाँगको तलुनात्िकताको लामग 
यवत्तीय यवविणको प्रस्ततुीकिणको आिाि प्रदान गदिि । यसले यवत्तीय 
यवविणको प्रस्ततुीकिणका लामग सम्पूणि तत्वहरु, यसको ढााँचाको लामग 
मनदेजशका (Guideline) ि यसको यवियवस्तकुो लामग न्त्यनुति आवश्यकता 
तोक्दि । 

 

२. क्षरे 

यस परिछिेदले यवत्तीय यवविणको उजचत प्रस्तमुतकिण, यस 
प्रमतवेदनको आवश्यक पालना ि यवत्तीय यवविणलाई पूिा गने तत्वहरुको 
बािेिा व्याख्या गदिि । 

 

३. यवत्तीय यवविणका सािािण यवशेिता÷अन्त्तमनियहत िान्त्यता  
सहकािी सांस्थाको यवत्तीय यवविणले मनम्न अविािणाहरु सिावेश गनुिपदिि । 

 

३.१ मनिन्त्तिताको अविािणा (Going Concern) 

यवत्तीय यवविण तयाि गदाि सहकािी सांस्थाको व्यवस्थापनले यस 
प्रारुपको प्रयोग गिी सहकािी सांस्थाको व्यवसाययक मनिन्त्तिताको क्षिताको 
िूल्याङ्कन गनुिपदिि । व्यवस्थापनले कािोवाि बन्त्द नगिेसम्ि अथवा सांस्था 
यवघटन गने िनसाय वा बाध्यता नभएसम्ि सहकािी सांस्था मनिन्त्तिताको 
अविािणािा चलेको िामनन्त्ि । सांस्थाको मनिन्त्तिताको अविािणा उपयिु ि 
यक िैन भन्ने कुिाको िूल्याांकन गनि व्यस्थापनले प्रमतवेदन अवमिबाट बाह्र 
ियहना पमिका सम्बजन्त्ित सम्पूणि उपलब्ि सचुनालाई िध्यनिि गनुिपदिि । 

सांस्थाको व्यवसाययक मनिन्त्तिताको क्षिता िूल्याङ्कनको क्रििा यदद 
व्यवस्थापनले कुनै घटना वा परिजस्थमतसाँग सम्बजन्त्ित साियिु अमनजितता, 
िसले सांस्थाको व्यवसाययक मनिन्त्तिताको क्षिता िामथ गजम्भि आांशका मसििना 
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गदिि भने यवत्तीय यवविणिा त्यस्ता अमनजितताहरुको खलुासा गनुिपदिि । 
सहकािी सांस्थाले आफ्नो यवत्तीय यवविण व्यवसाययक मनिन्त्तिताको अविािणािा 
तयाि नगिेको अवस्थािा सो तथ्य ि कािण सयहत िनु अविािणािा तयाि 
पारिएको हो त्यसको खलुासा गनुिपदिि । 

 

३.२ प्रोदभावी अविािणा (Accural Basis) 

यस प्रमतवेदनले स्पि रुपिा उल्लेख नगिेसम्ि सहकािी सांस्थाले 
नगद प्रवाह यवविण बाहेक आफ्नो यवत्तीय यवविण प्रोदभावी अविािणाको 
आिाििा तयाि गनुिपदिि । ति सहकािी िापदण्ि, २०६८ अनसुाि ऋणिा 
आििन हनुे ब्यािलाई नगद प्रामप्तको आिाि (Cash Basis) िा लेखाङ्कन 
गनपुदिि । यस अविािणािा तत्वहरुलाई ती तत्वहरुको परिभािा तथा 
पयहचान उनीहरुको आफ्नो िापदण्िमभर पदििन ्भने सम्पजत्त, दाययत्व, आम्दानी, 
तथा खचिको रुपिा पयहचान गरिन्त्ि । 

 

३.३ जस्थिताको अविािणा (Consistency)  

सहकािीले मनम्न उल्लेजखत अवस्था नभएसम्ि आफ्नो यवत्तीय 
यवविणको प्रस्तमुतकिण ि वमगिकिण एक अवमिदेजख अको अवमििा सिान 
िाख्न ुपदिि । 

(क) सहकािीको सञ्चालन तिीका वा यवत्तीय यवविणको समिक्षािा केही 
िहत्वपणुि परिवतिन आएपमि यो स्पि हनु्त्ि यक परिछिेद ८ “लेखा 
नीमत, अनिुान ि रयुटहरु” िा उल्लेजखत लेखा नीमतको चयन ि प्रयोग 
गने िापदण्िको अनसुाि अरु कुनै प्रस्ततुीकिण ि वमगिकिण अझ 
बढी उपयिु हनु्त्ि । 

(ख) यस प्रारुपले यवत्तीय यवविणको प्रस्तमुतिा परिवतिनको िाग गिेिा । 

यवत्तीय यवविणको प्रस्ततुी वा वगीकिणिा परिवतिन भएको अवस्थािा वगीकिण 
गनि असम्भव नभएसम्ि सहकािीले तलुनात्िक िकि पनुिवगीकिण गनुिपदिि । 
सहकािीले तलुनात्िक िकिहरु पनुिवगीकिण गदाि मनम्न बिोजिि खुलासा 
गनुिपदिि । 

(क) पनुिवगीकिणको प्रकृमत 
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(ख) पनुिवगीकिण गरिएको प्रत्येक तत्व वा तत्वका वगिको िकि 

(ग) पनुिवगीकिणको कािण 

तलुनात्िक िकिहरु पूनविगीकिण गनि सम्भव नभएको खण्ििा सहकािीले 
त्यसको कािण खलुासा गनुिपदिि । 

 

३.४ साियिुता तथा योग (Materiality and Aggregation) 

सहकािी सांस्थाले सिान तत्वहरुको प्रत्येक साियिु (Material) वगिलाई 
िुट्टा–िुटै्ट प्रस्ततु गनुिपदिि ।  

असिान प्रकृमतका तत्वहरु साियिु नभएसम्ि सहकािीले अलग 
प्रस्ततुीकिण गरििहन ु पदैन । कुनैपमन िुट ि गलत प्रस्तमुतकिण 
(Misstatement) ले एकल वा सांयिु रुपिा यवत्तीय यवविणको प्रयोगकतािको 
आमथिक मनणियलाई प्रभाव पादिि भने त्यस्ता िुट ि गलत प्रस्तमुतकिण 
साियिु हनु्त्िन ्। िुट ि गलत प्रस्तमुतकिणको साियिुता त्यसको आकाि ि 
प्रकृमतिा आिारित हनु्त्ि । तत्वको आकाि वा प्रकृमत वा दवैुको सांयोिन 
(Combination) यसको मनिाििक तत्व हनु सक्दिन ्। 

 

४. तलुनात्िक सचुना (Comparative Information) 

यस प्रारुपले अन्त्य व्यवस्था नगिेसम्ि सहकािी सांस्थाले चाल ुयवत्तीय 
यवविणिा प्रस्ततु गिेको सबै िकिहरुको सम्बन्त्ििा पमिल्लो तलुनात्िक 
अवमिको तलुनात्िक यवविण खलुासा गनुिपदिि । 

 

५. प्रमतवेदनको सियाविी 
सहकािीहरुले कम्तीिा प्रत्येक विि पूणि यवत्तीय यवविण तयाि 

गनुिपदिि । 

 

६. सहकािी सांस्थाहरूद्धािा प्रमतवेदनको पालन 

सहकािी सांस्थाले यवत्तीय यवविण तयाि गदाि नेपाल सहकािी यवत्तीय 
प्रमतवेदन प्रारुपलाई पालना गनुिपदिि भने ती पालनाको बािेिा लेखा यटप्पणीिा 
स्पि रुपिा उल्लेख गनुिपदिि । सहकािी सांस्थाले यस प्रारुपको सम्पूणि 
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व्यवस्था पालना नगिेसम्ि यवत्तीय यवविणलाई नेपाल सहकािी यवत्तीय प्रमतवेदन 
प्रारुपको पालना भएको िामनने िैन । 

 

७. यवत्तीय यवविणको पूणि प्रमत (Complete Set Of Financial Statement) 

सहकािीहरुको लामग यवत्तीय यवविणको पूणि प्रमतिा मनम्न कुिाहरु पदििन््ः 
(क) प्रमतवेदन मिमतिा यवत्तीय जस्थमतको यवविण , 
(ख) प्रमतवेदन अवमिको लामग कायि सञ्चालनको यवविण , 
(ग) प्रमतवेदन अवमिको लामग इजक्वटीिा आउने परिवतिनको यवविण , 
(घ) प्रमतवेदन अवमिको लामग नगद प्रवाहको यवविण 

(ङ) िहत्वपूणि लेखा नीमत ि अन्त्य व्याख्यात्िक िानकािीको सािाांशलाई 
सिावेश गने लेखा यटप्पणी । 

 

८. यवत्तीय यवविणहरूको पयहचान 

सहकािीले स्पि रूपिा प्रत्येक यवत्तीय यवविण ि यटप्पणीहरूलाई 
अन्त्य िानकािीहरुबाट यवभाजित गिी पयहचान गनुिपदिि । यसका अलावा 
सहकािी सांस्थाले मनम्न िानकािीहरु प्रयोगकतािहरुको स्पिताको लागी प्रस्ततु 
गनुिपदिि । 

(क) सहकािी सांस्थाको दताि गिीएको नाि 

(ख) प्रमतवेदन अवमिको अजन्त्ति मिमत ि यवत्तीय यवविणले सिेटेको अवमि   
(ग) प्रस्तमुतकिणिा प्रयोग भएको िदु्रा 
 

सहकािी सांस्थाले लेखा यटप्पणीिा मनम्न कुिाको खलुासा गनुिपदिि्ः 
(क) दताि नांम्बि 
(ख) दतािको मिमत 

(ग) सांस्थाको िजििािि कायािलयको ठेगाना (वा व्यापािको िखु्य ठााँउ यदद 
सो िजििािि कायािलयको ठेगाना भन्त्दा फिक भएिा)  

(घ) सहकािीको यक्रयाकलाप ि िखु्य गमतयवमिहरुका प्रकृमतको यवविण 

(ङ) कायि सञ्चालनको क्षेर  
(च) सञ्चालक समिमत ि लेखा समिमतका सदस्यहरुको सूची तथा 

सञ्चालनको कायियवमि   
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परिछिेद - ३ 

यवत्तीय जस्थमत यवविण 

१. क्षरे  
यस परिछिेदको क्षेर सहकािीको यवत्तीय जस्थमत यवविणिा सिावेश 

गरिने िानकािीहरु ि मतनको प्रस्ततुीकिणको तरिका तय गनुि हो । यवत्तीय 
जस्थमत यवविणिा प्रमतवेदनको मिमतिा िहेको सहकािीको  सम्पजत्त, दाययत्व तथा 
इक्वीटी सिावेश गरिन्त्ि ।  

 

१.१ जस्थमत यवविण परिा सिावेश गरिने िानकािीहरु्ः 
जस्थमत यवविण परिा न्त्यूनति ् रुपिा मनम्न उल्लेजखत जशििक सिावेश 
गनुिपदिि्ः  
 

सम्पजत्तसाँग सम्बजन्त्ित 

(क) नगद तथा नगद सिह 

(ख) बैंक िौज्दात 

(ग) लगानी 
(घ) ऋण लगानी 
(ङ) अन्त्य चाल ुसम्पजत्त ( क, ख, ग, घ बाहेकका ) 
(च) जस्थि सम्पजत्त 

ि) अन्त्य ददघिकालीन सम्पजत्त (खण्ि (च) िा पने बाहेकका) 
 

दाययत्वसाँग सम्बजन्त्ित 

(क) शेयि 
(ख) कोि  
(ग) बचत÷मनक्षेप 
(घ) पुाँिीगत अनदुान 

(ङ) चाल ुदाययत्व 

(च) ददघिकालीन दाययत्व 
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नोट्ः िामथ उल्लेख गरिएको जशििकहरुको मबस्ततृ यवविण चाटि अफ् 
एकाउन्त्टस्िा खलुाईएको ि । 

िामथ उल्लेख गरिए बाहेक अन्त्य जशििक तथा उपजशििकहरु सहकािीको यवत्तीय 
जस्थमत यवविणलाई बझु्न आवश्यक भएिा उि कुिाहरु सिावेश तथा 
प्रस्ततुीकिण गनुिपदिि । 

 

२.  चाल÷ुदीघिकालीन बीच फिक  
तिलताको आिाििा प्रस्ततु गरिएको अवस्थािा बाहेक सम्पजत्त ि 

दाययत्वलाइ चाल ु ि दीघिकालीन रुपिा वगीकिण गिी यवत्तीय जस्थमतको 
यवविणिा प्रस्ततु गनुिपदिि । तिलताको आिाििा प्रस्ततु गरिएको अवस्थािा 
सम्पूणि सम्पजत्त तथा दाययत्वलाई तिलताको क्रििा प्रस्ततु गनुिपने हनु्त्ि । 
तिलताको आिाििा यवत्तीय जस्थमतको यवविणिा प्रस्ततु गिेतापमन लेखा 
यटप्पणीिा सम्पजत्त तथा दाययत्व प्रमतवेदन मिमतदेजख १२ ियहनामभर ि १२ 
ियहना पिात असलु हनुे वा चिुा हनुे सम्बन्त्िी खलुासा गनुिपदिि । 

  
२.१ चाल ुसम्पजत्त 

मनम्न कुनै अवस्थािा सम्पजत्तलाई चाल ुसम्पजत्तको रुपिा वगीकिण गनुिपदिि्ः 
(क) सहकािीले कुनै सम्पजत्तलाई सञ्चालन चक्रिा असलु हनु सक्ने वा 

मबक्री गनि सयकने वा उपयोग हनुे अनिुान गिेका अवस्थािा ।  
(ख) सहकािीले उि सम्पजत्तलाई िखु्यतय्ः व्यापारिक प्रयोिनको लामग 

िाखेको अवस्थािा  ।  
(ग) सहकािीले उि सम्पजत्तलाई प्रमतवेदन मिमतको बाह्र ियहनाको 

अवमििा असलु हनुे अनिुान गिेको अवस्थािा ।  
(घ) प्रमतवेदन मिमतको बाह्र ियहनाको अवमिसम्ि यवमनिय वा दाययत्वको 

भिुानी गनि प्रमतबजन्त्ित अवस्थािा बाहेक अन्त्य नगद तथा नगद 
सिहका सम्पजत्त ।  
सहकािीले उि सम्पजत्तहरु बाहेक अन्त्य सम्पजत्तहरुलाई दीघिकालीन 

सम्पजत्तको रुपिा वगीकिण गनुिपदिि । स्पि रुपिा सञ्चालन चक्रको पयहचान 
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गनि नसयकएको अवस्थािा बाह्र ियहनाको अवमिलाई नै सञ्चालन चक्रको रुपिा 
मलइनेि ।  

 

२.२ चाल ुदाययत्व्ः 
मनम्न कुनै अवस्थािा दाययत्वलाई चाल ु दाययत्वको रुपिा वगीकिण  
गनुिपदिि ।  
(क) कुनै दाययत्वलाई  सञ्चालन चक्रिा भिुानी हनु सक्ने अनिुान गिेका 

अवस्थािा ।  
(ख उि दाययत्वलाई िखु्यतया व्यापारिक प्रयोिनको लामग िाखेको 

अवस्थािा ।  
(ग) उि दाययत्वलाई प्रमतवेदन मिमतको बाह्र ियहनाको अवमििा 

भिुानीयोग्य हनुे अनिुान गिेका अवस्थािा।  
(घ) दाययत्वलाई कम्तीिा प्रमतवेदन मिमतको बाह्र ियहनाको भन्त्दा बढी 

अवमिसम्ि यवलजम्बत गनि मनशति अमिकाि नभएको अवस्थािा ।  
उि दाययत्वहरु बाहेक अन्त्य दाययत्वहरुलाई दीघिकालीन दाययत्वको रुपिा 
वमगिकिण गनुिपदिि । 

 

३. यवत्तीय जस्थमत यवविणिा तत्वहरुको एकरीकिण्ः (Aggregation) 

यस परिछिेदले सािान्त्य रुपिा अलग प्रकृमत तथा कायि भएका 
तत्वहरुलाई यवत्तीय जस्थमत यवविणिा अलग प्रस्तमुतकिण गनुिपने तत्वहरुको 
(Items) उल्लेख गनुिपदिि । यसका अमतरिि्ः 
(क) आकाि, प्रकृमत तथा कायिका आिाििा कुनैपमन तत्व वा सिान 

प्रकृमतका तत्वहरुको योगलाई यवत्तीय जस्थमत यवविण बझु्नको लामग 
सिावेश गनुि सान्त्दमभिक हनुे भएिा उि तत्वलाई सिावेश  
गनुिपदिि ।  

(ख) सहकािीको यवत्तीय अवस्था बझु्नको लामग सान्त्दमभिक हनुे िानकािी 
प्रस्ततु गनिको लामग कुनैपमन तत्व वा सिान प्रकृमतका तत्वहरुको 
योगको वणिन (Description) तथा क्रिबद्धता लाई परििाििन गनि 
सयकनेि ।  
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अन्त्य तत्वलाई िुटै्ट प्रस्ततु गने वा नगने भन्ने मनणिय मनम्न कुिाहरुको 
िूल्याांकनिा मनभिि गदिि्ः 
 

(क) सम्पजत्तको िकि, प्रकृमत तथा तिलता ।  
(ख) सहकािीिा उि सम्पजत्तको कायि ।  
(ग) दाययत्वको िकि, प्रकृमत तथा सियावमि । 

  
४. यवत्तीय जस्थमत यवविण वा लेखा यटप्पणीिा उल्लेख गनुिपने िानकािी  
 

४.१ लेखा यटप्पणीले यवत्तीय यवविणिा प्रस्ततु गरिएका जशििकहरुको मनम्न 
रुपिा उप–वगीकिण (Sub Classification) गनुिपदिि्ः 
(क) िायिेथा, प्लान्त्ट तथा उपकिणको सहकािीलाई उपयिु हनुे 

वगीकिण गनुिपदिि ।  
(ख) प्राप्य तथा आसािीलाई किाि आसािी (Loans Receivables), 

व्यापारिक प्राप्य (Trade Receivables), सम्बजन्त्ित पक्षबाट पाउनपुने 
(Amount Due From Related Parties), अन्त्य प्राप्य आददिा 
िुट्याउन ु पदिि । साथै खलुासा (Disclosure) िा पमन िोजखििा 
िहेको Portfolio को आिाििा प्राप्य तथा आसािीलाई चाल,ु 

यवगतको प्राप्य, पनुमलिजखत (Restructured) तथा िदु्धा िामिलािा 
िहेको आददिा िुट्याई प्रस्ततु गनुिपदिि ।  

(ग) िालशेि (Inventories) लाई मनम्नानसुाि िुट्टयाउन ुपदिि्ः 
(अ) सािान्त्य व्यावसाययक कािोबाििा मबक्रीका लामग िाजखएको ।  
(आ) मबक्री योग्य वस्त ुउत्पादन प्रयक्रयािा िहेको अिितयािी वस्त ु।  
(इ) उत्पादन तथा सेवा प्रवाहिा प्रयोग हनुे वस्त ुतथा पदाथि ।  

(घ) व्यापारिक तथा अन्त्य भिुानी ददनपुने िकिलाई व्यापारिक साहलुाई 
भिुानी ददनपुने, सम्बजन्त्ित पक्षलाई भिुानी ददनपुने, यवलजम्बत 
आयआििन आददिा िुट्टयाई लेखाङ्कन गनुिपदिि ।  

(ङ) कििचािी सयुविा तथा अन्त्य व्यवस्था । 
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४.२ सहकािीले मनम्न कुिाहरुलाई यवत्तीय जस्थमत यवविण वा लेखा यटप्पणीिा 
प्रस्ततुीकिण गनुिपदिि्ः 
(क) शेयि पूाँिीको यवविण । 

(ख) पूाँिी अन्त्तगितका सम्पूणि वैिामनक कोिको िुट्टािुटै्ट यवविण 
(Description) । 

(ग) अनदुानको अनदुानदाता, अनदुान िकि तथा अनदुानका शतिहरुको 
यवविण ।  

(घ) पूनिूिल्याङ्कन िगेिाको योग तथा खचि सिेतको यवविण । 

   
४.३ यदद प्रमतवेदन मिमतिा सहकािीको सम्पजत्त वा सम्पजत्त तथा दाययत्वको 
सिूहको प्रिूख मन्ःसगि (major Disposal) को लामग बाध्यकािी मबक्री 
सम्झौता यवद्यिान भएिा मनम्न िानकािीहरुको खलुासा गनुिपदिि्ः 
(क) सम्पजत्त वा सम्पजत्त तथा दाययत्वको सिूहको यवविण ।  
(ख) मबक्री वा योिनाको तथ्य तथा परिजस्थमतको यवविण ।  
(ग) सम्पजत्तको यकताबी िूल्य तथा यदद मनसगििा सम्पजत्त तथा दाययत्वको 

सिूह सिावेश हनुे भएिा उि सम्पजत्त तथा दाययत्वहरुको यकताबी 
िूल्य ।  

 

४.४ खूद नाफाको बााँिफााँिलाई सहकािी ऐन तथा मनयिको आिाििा 
नाफा÷नोक्सान बााँिफााँि यवविणिा प्रस्ततु गनुिपदिि । सम्पूणि कोिहरुको 
बााँिफााँि गरि आमथिक वििको अन्त्त्यिा यवत्तीय जस्थती यवविणको प्रस्ततुीकिण 
सिावेश गनुिपदिि । 

  

 

 

परिछिेद -४ 

कायिसञ्चालन यवविण 

१. क्षरे 

यस परिछिेदले मनजित अवमििा कायिसञ्चालन यवविणिा प्रस्ततु कायि 
सम्पादन गनुिपने िानकािी तथा त्यसको प्रस्ततुीकिणको उल्लेख गदिि । 
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२. कूल आयको प्रस्ततुीकिण 

कायिसञ्चालन यवविणिा नाफा वा नोक्सानीको प्रस्तमुत गनुिपदिि्ः 
सहकािीले कायिसञ्चालन यवविणिा न्त्यूनति रुपिा मनम्नानसुािका िकिहरु 
प्रस्ततु गने गिी जशििकहरुको प्रस्ततुीकिण गनुिपदिि्ः 
(क) वस्त ुतथा सेवा यवक्रीबाट प्राप्त आय 

(ख) मबक्रीको लागत अथवा सेवाको प्रत्यक्ष खचि 
(ग) यवत्तीय खचि 
(घ) मबक्री तथा बिािीकिण सम्बन्त्िी खचि 
(ङ) प्रशासमनक खचि 
(च) अन्त्य आय तथा व्यय 

(ि) कि खचि, (लाग ुहनुे भएिा) 
िामथ उल्लेख गरिए बाहेक अन्त्य जशििक तथा उपजशििकहरु 

सहकािीको कायिसञ्चालनलाई बझु्न आवश्यक भएिा उि कुिाहरु 
कायिसञ्चालन यवविणिा सिावेश तथा प्रस्ततुीकिण गनुिपदिि । 

 

३. खचिको यवश्लिेण 

सहकािीले खचिको यवश्लेिणलाई सहकािीिा खचिको कायिको आिाििा 
प्रस्ततुीकिण गनुिपदिि । िस अन्त्तगित खचिको वगीकिण मबक्रीको लागत, 

यवतिण लागत, प्रशासकीय खचि आददको यहस्साको प्रस्ततु गिी खचिलाई कायिका 
आिाििा वगीकिण गिेतापमन सम्पजत्तका ह्रास खचि कट्टी, सम्पजत्तका क्षय 
नोक्सान खचि ि कििचािी सयुविा खचिका सम्बन्त्ििा थप खलुासा गनुिपनेि । 

 

   
४. कायिसञ्चालन यवविणिा असि पाने सहकािीसाँग सम्बजन्त्ित लेखा 

जशििक (Accounts) 

 

४.१ अन्त्य आय 

(क) आयोिना सहमुलयत 

(ख) चन्त्दा तथा अनदुान सहमुलयत 

(ग) जशक्षा तथा तामलि सहमुलयत 
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४.२ अन्त्य व्यय 

(क) आकजस्िक खचि 
(ख) सािािणसभा खचि 
(ग) सम्बन्त्िन शलु्क 

 

५. खदु बचत (Surplus) बााँिफााँि÷यवतिण 

खदु बचत (उवाि) लाई सहकािी ऐन, मनयि तथा सांस्थाको 
यवमनयििा िहेको व्यवस्था अनसुाि मबतिण गनुिपदिि । 

  

 
 

परिछिेद -५ 

इजक्वटीिा भएको परिवतिन सम्बन्त्िी यवविण 

 

१. क्षरे  
यस परिछिेदले यवत्तीय यवविणको अवमििा इजक्वटीिा भएको 

परिवतिन सम्बन्त्िी यवविणिा प्रस्ततु गनुिपने व्यवस्था सम्बन्त्ििा व्याख्या  
गदिि । 

 

२. इजक्वटीिा भएको परिवतिन सम्बजन्त्ि यवविण 

२.१ उद्दशे्य 

इजक्वटीिा भएको परिवतिन सम्बन्त्िी यवविणिा यवत्तीय यवविणको 
अवमििा सदस्यद्वािा गरिएको लगानी तथा उि लगानीको यफताि, कोिको बयृद्ध 
तथा उपभोग, चन्त्दा तथा अनदुानिा थपघट तथा पनुिूिल्याङ्कन िगेिा आददको 
प्रस्ततुीकिण गदिि ।  
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२.२ इजक्वटीिा भएको परिवतिन सम्बन्त्िी यवविणिा प्रस्ततु गनुिपने 
िानकािीहरु 

सहकािीले इजक्वटीिा भएको परिवतिन सम्बन्त्िी यवविणिा मनम्न 
कािणबाट भएका परिवतिनलाई अलग रुपिा खलुासा गिी शरुु तथा अजन्त्ति 
अवमिको यकताबी िूल्यको मिलान गिी प्रस्ततुीकिण गनुिपदिि ।  
(क) सदस्यद्वािा गरिएको लगानी तथा उि लगानीको यफताि 
(ख) चन्त्दा तथा अनदुान 

(ग) वैिामनक कोििा थपघट । िस अन्त्तगित कायिसञ्चालन यवविणिा 
देखाइएको िकिसाँग मिलान गरिएको खूद बचतको बााँिफााँि पदिि ।  
(घ) पूनिूिल्याङ्कन िगेिािा भएको थपघट । 

  
 

परिछिेद -६ 

नगद प्रवाह यवविण 

१. क्षरे 

यस परिछिेदले नगद प्रवाह यवविणिा प्रस्ततु गरिने िानकािी तथा 
त्यसको प्रस्ततुीकिणको बािेिा उल्लेख गदिि । नगद प्रवाह यवविणले 
प्रमतवेदन अवमििा सञ्चालन कािोबाि, लगानी कािोबाि तथा यवत्तीय 
कािोबािबाट नगद तथा नगद सिहिा भएको परिवतिनको बािेिा िुट्टािुटै्ट 
प्रस्ततुीकिण गिी िानकािी प्रदान गदिि । 

  
२. नगद सिह (Cash Equivalents) 

नगद सिह भन्नाले अल्पकालीन, अन्त्य उपयोगको लामग िाजखएको 
लगानी बाहेक अल्पकालीन नगद प्रमतबद्धता पिुा गनिको लामग िाजखएका अमत 
तिल लगानी आददलाई िनाउाँि । तसथि, कुनैपमन लगानीको सािान्त्यतय्ः 
अल्पकालीन भिुान अवमि (Maturity Period) लगानी मिमतदेजख तीन ियहना 
वा सो भन्त्दा कि भएिा नगद सिह िामननेि ।  
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३. नगद प्रवाह यवविणिा उल्लेख गनुिपने सचुनाहरु्ः 
प्रमतवेदन अवमििा नगद वा नगद सिहिा भएको परिवतिनलाई 

सञ्चालन कािोबाि, लगानी कािोबाि ि यवत्तीय कािोबाििा वगीकिण गिी नगद 
प्रवाह यवविण प्रस्ततु गनुिपदिि ।  

 

३.१. सञ्चालन कािोबाि्ः 
सञ्चालन कािोबाि भन्नाले सहकािीको प्रिखु रुपिा आय मसििना गने 

कािोबािलाई िनाउाँि । तसथि सञ्चालन कािोबािबाट नगद प्रवाह सािान्त्यतय 
नाफा वा नोक्सानको मनिाििणिा सिावेश हनुे कािोबाि तथा अन्त्य घटना तथा 
परिजस्थमत (Condition) द्वािा मसििना हनु्त्िन ् ।सञ्चालन कािोबािबाट नगद 
प्रवाहका उदाहिण मनम्नानसुाि िन््ः 

 

प्रामप्त 

 मनम्न श्रोतबाट नगद प्रामप्त्ः 
(क) वस्तकुो मबक्री, 
(ख) लगानीिा िहेको किाििा प्राप्त हनुे व्याि, िरिवाना तथा अन्त्य 

शलु्कहरु  
(ग) सेवा प्रदानबाट प्रामप्त 

(घ) िोयल्टी, शलु्क तथा कमिशनबाट नगद प्रामप्त तथा अन्त्य आय 

(ङ) व्यापारिक प्रयोिनका लामग िाजखएको किाि लगानी तथा किाि 
आददबाट नगद प्रामप्त  

 

भिुानी 
(क) वस्त ुतथा सेवाको लामग साह ुवा प्रदायकलाई भिुानी 
(ख) कििचािीलाई तथा कििचािीको पक्षिा भिुानी 
(ग) आयकि भिुानी (यदद लाग ुहनुे भएिा) 
(घ) व्यापारिक प्रयोिनका लामग िाजखएको किाि लगानी तथा किाि 

आददबाट नगद भिुानी 
केही कािोबाि, िस्तै िायिेथा, प्लान्त्ट तथा उपकिणको मबक्रीद्वािा 

मसजिित लाभ वा हानीलाई नाफा–नोक्सानिा सिावेश गरिन्त्ि । तथापी, उि 
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कािोबािसाँग सम्बजन्त्ित नगद प्रवाहलाई लगानीबाट नगद प्रवाहिा सिावेश 
गरिन्त्ि ।   

 

३.२ लगानी कािोबाि्ः 
लगानी कािोबाि भन्नाले दीघिकालीन सम्पजत्त तथा नगद सिहिा 

सिावेश नहनुे अन्त्य लगानीको खरिद वा मबक्रीलाई बजुझन्त्ि । लगानी 
कािोबािबाट नगद प्रवाहका उदाहिण मनम्नानसुाि िन््ः 
(क) िायिेथा, प्लान्त्ट तथा उपकिण (स्वमनमिित िायिेथा, प्लान्त्ट तथा 

उपकिण सिेत), अदृश्य सम्पजत्त ि अन्त्य दीघिकालीन सम्पजत्त आददको 
प्राप्तीका लामग गरिने नगद भिुानी ।  

(ख) िायिेथा, प्लान्त्ट तथा उपकिण, अदृश्य सम्पजत्त तथा अन्त्य 
दीघिकालीन सम्पजत्त आददको मबक्रीबाट प्राप्त नगद ।  

(ग) इक्वीटी तथा िेब्ट इन्त्स्ुिेन्त्ट (Debt Instrument) तथा सांयिु 
उद्यििा यहत प्रामप्तको लामग गरिएको नगद भिुानी । (नगद सिह 
वा कािोबािको लामग िाजखएको भनी वमगिकिण गरिएको सािग्री 
बाहेक) 

(घ) इक्वीटी तथा िेब्ट इन्त्स्ुिेन्त्ट (Debt Instrument) तथा सांयिु 
उद्यििा िहेको यहत मबक्रीबाट प्राप्त गरिएको नगद भिुानी । (नगद 
सिह वा कािोबािको लामग िाजखएको भनी वमगिकिण गरिएका िेब्ट 
इन्त्स्ुिेन्त्ट (Debt Instrument) बाहेक) 

 

३.३ यवत्तीय कािोबाि  
यवत्तीय कािोबाि भन्नाले सदस्यहरुको इजक्वटी तथा सहकािीको 

ऋणको आकाि तथा बनोटिा परिवतिन हनुे कािोबािलाई बजुझन्त्ि । यवत्तीय 
कािोबािबाट नगद प्रवाहका उदाहिण मनम्नानसुाि िन-् 
(क) शेयि िािी गरि प्राप्त नगद ।  
(ख) सदस्यलाई शेयि यफताि बापत भिुानी गरिएको नगद ।  
(ग) किाि, नोट्स, मितो किाि तथा अन्त्य अल्पकालीन तथा दीघिकालीन 

किाि वापत प्राप्त नगद ।  
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(घ) किािको भिुानी ।  
(ङ) पट्टािा मलने व्यजिले यवत्तीय पट्टा वापत भिुानी गनि बााँकी िकि 

भिुानी ।  
(च) शेयि पूाँिी वापतको लाभाांश तथा सांिजक्षत पूाँिी यफताि वापतको नगद 

भिुानी ।  
(ि) कोिको उपयोग गदाि भएको भिुानी । 

 

४. सञ्चालन कािोबािबाट नगद प्रवाहको प्रस्ततुीकिण 

सहकािीले सञ्चालन कािोबािबाट नगद प्रवाहको प्रस्ततुीकिण मनम्न िध्ये कुनै 
एक यवमिवाट गनुिपनेि्ः 
(क) अप्रत्यक्ष यवमि, अन्त्तगित नाफा वा नोक्सानलाई गैििौदद्रक कािोवाि, 

यवलजम्बत तथा पूविभिुानी, लगानी तथा यवत्तीय नगद प्रवाहसाँग 
सम्बजन्त्ित तत्व (Items) आददलाई सिायोिन (Adjust) गिी प्रस्तमुत 
गरिन्त्ि ।  

(ख) प्रत्यक्ष यवमि, िस अन्त्तगित कुल नगद प्रामप्त तथा कुल नगद भिुानी 
आददको प्रिखु वगिहरुको प्रस्ततुी गरिन्त्ि । 

  
४.१. अप्रत्यक्ष यवमि्ः 

अप्रत्यक्ष यवमि अन्त्तगित नाफा नोक्सानलाई मनम्न मलजखत प्रभावहरुको 
सिायोिन गिी सञ्चालन कािोबािबाट खदु नगद प्रवाह मनिाििण गरिन्त्ि्ः 
(क) िालशेि (Inventories)  िा भएको परिवतिन ि सञ्चालन प्राप्य तथा 

भिुानी ददनपुने ।  
(ख) गैििौदद्रक जशििक िस्तै्ः ह्रासकट्टी, व्यवस्था, पाकेको ति नगदिा प्राप्त 

नभएको आम्दानी । 

(ग) लगानी तथा यवत्तीय कािोवािसाँग सम्बजन्त्ित िौदद्रक प्रभाव हनुे अन्त्य 
सबै तत्वहरु । 
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४.२ प्रत्यक्ष यवमि्ः 
प्रत्यक्ष यवमि अन्त्तगित कुल नगद प्रामप्त तथा कूल नगद भिुानी 

आददको िखु्य जशििकहरुसाँग सम्बजन्त्ित िानकािीहरुको खलुासा गिी 
प्रस्ततुीकिण गरिन्त्ि ।  

 

५.  लगानी तथा यवत्तीय कािोबािबाट नगद प्रवाहको प्रस्ततुीकिण 

सहकािीले लगानी तथा यवत्तीय कािोबािबाट प्राप्त हनुे कुल नगद 
प्रामप्त तथा कुल नगद भिुानी आददको प्रिखु वगिहरु िुटै्ट रुपिा प्रस्ततु 
गनुिपदिि । 

 

६.  वैदेजशक िदु्रा नगद प्रवाह 
सहकािीले वैदेजशक कािोबािबाट आजिित नगद प्रवाहलाई नगद 

प्रवाहको मिमतिा कायि यवमनिय दिले उि वैदेजशक िदु्रालाई कायिगत िदु्रािा 
परिवतिन गिी लेखाङ्कन गनुिपदिि । तथापी, शरुु तथा अन्त्त्यको नगद वा नगद 
सिहको मिलान गने प्रयोिनको लामग वैदेजशक िदु्रािा िहेको वा प्राप्त तथा 
भिुानी गनुिपने िकििा यवमनिय दिको परिवतिनले पाने असिलाई नगद प्रवाह 
यवविणिा प्रस्ततु गनुिपदिि । तसथि सहकािीले अवमिको अन्त्त्यिा उि 
मिमतिा कायि यवमनिय दिले उि अवमििा िहेको वैदेजशक िदु्रा नगद वा 
नगद सिहलाई कायिगत िदु्रािा पूनिूिल्याङ्कन गनुिपदिि । सहकािीले अनाजिित 
नाफा वा नोक्सानीलाई सञ्चालन, लगानी तथा यवत्तीय िनु कािोवािबाट प्राप्त 
भएको हो सोही कािोवाििा प्रस्ततुीकिण गनुिपदिि ।  

 

७. आय कि 
आय कि लागू हनुे सिकािीले आयकि खचिलाई सञ्चालन 

कािोबािबाट नगद प्रवाहको रुपिा िुटै्ट प्रस्ततुीकिण गनुिपदिि । 

  
८. गैििौदद्रक कािोबाि (Non-Cash Transactions) 

सहकािीले नगद वा नगद सिहको प्रयोग आवश्यक नभएको लगानी 
तथा यवत्तीय कािोबािलाई नगद प्रवाह यवविणिा उल्लेख गनुिहुाँदैन । 
सहकािीले उि कािोवािहरुलाई आवश्यक िानकािी प्रदान गने गिी यवत्तीय 
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यवविणिा अन्त्यर कतै खलुासा गनुिपदिि । थपैु्र लगानी तथा यवत्तीय 
कािोवािहरुले सहकािीको इक्वीटी तथा सम्पजत्त सांिचनािा प्रभाव पाने भएता 
पमन चाल ु नगद प्रवाहिा प्रत्यक्ष असि पादैनन ् । गैििौदद्रक कािोवािलाई 
नगद प्रवाह यवविणिा सिावेश नगने कुिा नगद प्रवाह यवविणको उद्देश्यसाँग 
िेल खान्त्ि यकनकी गैििौदद्रक जशििकहरुले वतििान अवमििा कुनैपमन नगद 
प्रवाह मसििना गदैनन ्। गैििौदद्रक कािोवािका उदाहिण मनम्नानसुाि िन््ः 
(क) प्रत्यक्ष सम्बजन्त्ित दाययत्वको सकािद्वािा वा यवत्तीय पट्टाद्वािा 

सम्पजत्तको प्रामप्त ।  
(ख) दाययत्वको इजक्वटीिा परिवतिन । 

  
९. नगद वा नगद सिह 

सहकािीले नगद तथा नगद सिहको िकिलाई नगद प्रवाह यवविण 
तथा यवत्तीय जस्थमत यवविणिा उल्लेख गरिने सोही िकिसाँग मिलान हनुे गिी 
प्रस्ततुीकिण गनुिपदिि । तथापी नगद प्रवाह यवविण तथा यवत्तीय जस्थमत 
यवविणिा उल्लेख गरिएको नगद वा नगद सिहको िकि बिाबिी भएिा 
यहसाब मिलान यवविण तयाि गरििहनपुदैन ।  

नगद वा नगद सिहको सजम्िश्रण अन्त्तगित साथिा िहेको नगद 
(Cash on hand), बैंकिा िहेको नगद, चेक तथा अन्त्य नगदी तत्व (Cash 

Item), सहकािी िहासांघिा िहेको नगद, रिभजल्भङ्ग फन्त्ि, चेन्त्ि फन्त्ि तथा सानो 
नगदी कोि आदद पदििन ्।  

 

 

 

परिछिेद -७ 

लेखा यटप्पणी 
१. क्षरे  

यस परिछिेदिा यवत्तीय यवविणको लेखा यटप्पणीिा प्रस्ततु गनुिपने 
िानकािी ि त्यसलाई प्रस्ततु गने बािे उल्लेख गरिएको ि । लेखा यटप्पणीिा 
यवत्तीय जस्थमत यवविण, आय यवविण, इक्वीटीिा भएको परिवतिन सम्बन्त्िी 
यवविण ि नगद प्रवाहिा सिावेश हनुे िानकािी बाहेक अन्त्य िानकािीहरुलाई 
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सिावेश गरिन्त्ि । लेखा यटप्पणीिा त्यस्ता यवत्तीय यवविणहरुिा प्रस्ततु गनि 
नहनुे ि पयहचान नहनुे दबैु िानकािीहरुको यवस्ततृ यवविण प्रस्ततु गरिन्त्ि । 
यस परिछिेदको प्राविानका साथै प्राय अन्त्य खण्ििा लेखा यटप्पणीिा गरिने 
खलुासाको प्राविानको बािेिा उल्लेख गरिएको ि । 

 

२. लेखा यटप्पणीको ढााँचा 
लेखा  यटप्पणीिा्ः 
(क) यवत्तीय यवविणको प्रस्तमुतकिण आिाि ि प्रयोग भएका लेखा 

नीमतहरुको िानकािी सिावेश गरिन्त्ि । 

(ख) यवत्तीय यवविणिा पयहचान नहनुे आवश्यक िानकािी खलुासा  
गरिन्त्ि । 

(ग) यवत्तीय यवविणिा प्रस्ततु नगरिएका ति यवत्तीय यवविणलाई बझु्न 
आवश्यक हनुे यवविण वा िानकािीहरुको खलुासा गरिन्त्ि । 

यवत्तीय यवविणिा प्रस्ततु भएका हिेक तत्वलाई लेखा यटप्पणीसाँग मभिाउन ु
पदिि । 

 

सहकािी सांस्थाले सिान्त्यतय्ः मनम्न अनसुािका क्रििा लेखा यटप्पणी प्रस्ततु 
गनुिपदिि्ः 
(क) नेपाल सहकािी यवत्तीय प्रमतवेदन प्रारुप अनसुाि यवत्तीय यवविण तयाि 

पारिएको ि भन्ने यवविण । 

(ख) प्रयोग भएका िहत्वपूणि लेखा नीमतहरुको सािाांश ।  
(ग) यवत्तीय यवविणिा प्रस्ततु भएकै क्रििा सो यवविण साँग सम्बजन्त्ित 

सहयोगी िानकािीहरु 

(घ) अन्त्य खलुासाहरु । 

 

३. लेखा नीमतहरु सम्बन्त्िी खलुासा  
सहकािीले िहत्वपूणि लेखा नीमतहरुको सािाांशिा गनपुने खलुासाहरु्ः 
(क) यवत्तीय यवविणको तयािीिा प्रयोग भएका िापनका आिािहरु 

(Measurement basis) । 

(ख) यवत्तीय यवविण बझु्नका लामग आवश्यक हनुे अन्त्य लेखा नीमतहरु । 
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४. मनणिय (Judgement) सम्बन्त्िी िानकािी 
सहकािीको लेखा नीमत अबलम्बन गदाि प्रयोग भएको ि यवत्तीय 

यवविणिा सिावेश भएका िाजशिा साियिु (material) असि गने बाहेकका 
मनणियहरु लेखा नीमतको सािाांशिा उल्लेख गनुिपदिि । 

 

५. अनिुान अमनजितताको िखु्य श्रोतका बािेिा िानकािी 
सहकािीले लेखा यटप्पणीिा भयवष्य सम्बन्त्िी िखु्य िान्त्यता, प्रमतवेदन 

मिमतिा िहने अनिुान अमनजिताको िखु्य श्रोत ि आउाँदो वििमभर सम्पजत्त ि 
दाययत्वको यकताबी िूल्यिा साियिु सिायोिनको िोजखि उल्लेख गनुिपदिि । 
त्यस्ता सम्पजत्त ि दाययत्वको यवियिा मनम्नानसुाि यवविण सिावेश गनुिपदिि्ः 
(क) त्यस्ता सम्पजत्त ि दाययत्वको प्रकृमत  ि 
(ख) त्यस्ता सम्पजत्त ि दाययत्वको प्रमतवेदन मिमतको अन्त्त्यिा िहेको 

यकताबी िूल्य । 

 

 

परिछिेद -८ 

लेखा नीमत, अनिुान ि रयुटहरु 

१.उद्दशे्य  
यस परिछिेदको उद्देश्य लेखानीमत िनौट तथा परिवितन सम्बजन्त्ि 

िापदण्ि मनिाििण गनुि साथसाथै लेखा यवमि ि लेखा नीमतिा, लेखा अनिुानिा 
भएको परिवतिन ि रयुट सिुाि सम्बन्त्िी िापदण्ि मनिाििण गनुि हो । 

 

२. क्षरे 
यस परिछिेदले यवत्तीय यवविणको तयािीिा प्रयोग हनुे लेखा नीमत 

िनौट ि त्यसको प्रयोग सम्बन्त्िी िागिदशिन प्रदान गदिि । यसले पमिल्लो 
अवमिको यवत्तीय यवविणिा लेखा सम्बन्त्िी अनिुानिा भएको परिवतिन ि रयुट 
सिुािलाई पमन सिेट्ि । 
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३. लेखा नीमत चयन ि परिवतिन  
लेखा नीमत भन्नाले सहकािी सांस्थाको यवत्तीय यवविण तयािीिा प्रयोग 

गने यवजशि मसद्धान्त्त, आिाि, नीमत, मनयि ि अभ्यासहरु  
बजुझन्त्ि । 

यस परिछिेदले कुनै कािोबाि, अन्त्य घटना वा अवस्थाको बािेिा 
यकटानका साथ उल्लेख गिेिा सहकािीले यसको पालना गनुिपदिि । यस 
परिछिेदका आवश्यकताहरु सािभतू (material) नभएको अवस्थािा सहकािीले 
त्यसलाई लाग ुनगदाि पमन हनु्त्ि । 

यस परिछिेदले कुनै कािोबाि, अन्त्य घटना वा अवस्थाको बािेिा 
यकटानका साथ उल्लेख नगिेिा सहकािीका सांञ्चालक समिमतले लेखा नीमत 
मनिािण ि प्रयोगिा मनम्न अवस्थािा आफ्नो यववेक प्रयोग गनि सक्नेिन््ः 

 

(क) प्रयोगकतािका लामग आमथिक मनणिय गनि उपयोगी हनुे भएिा । 

(ख) यदद त्यस यवत्तीय यवविणले  
(अ) यवत्तीय जस्थमत, कायि सञ्चालन उपलब्िी ि नगद प्रवाह 

यवश्वसनीय रुपिा प्रस्ततु गने भएिा। 

(आ) कानूनी रुपिा िार नभएिा, अन्त्य घटना ि अवस्थाहरु 
प्रमतमबजम्बत गने भएिा । 

(इ) तटस्थ वा पूवािग्रह ििु भएिा । 

(ई) यववेकपूणि भएिा (prudent) 

(उ) सािभतु रुपिा पूणि भएिा । 

सांस्थाको सांचालक समिमतले यववेक प्रयोग गने क्रििा मनम्न श्रोतहरु घट्दो 
क्रििा उल्लेख तथा मतनको उपयोमगताको मबचाि गनुिपदिि्ः 
(क) यस परिछिेदिा िहेका सिान ि सम्बजन्त्ित सिस्याहरु सम्बन्त्िी 

प्राविन तथा िागिदशिनहरु । 

(ख) सम्पजत्त, दाययत्व, आम्दानी तथा खचिको परिभािा, लेखाङ्कन÷पयहचानको 
िापदण्ि, िापनका आिाि ि मसद्धान्त्तहरु । 
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४. लेखाङ्कन नीमतको एकरुपता    
यस परिछिेदले फिक लेखाङ्कन नीमत उपयिु हनुे तत्व (items) को 

वमगिकिणको प्रविान नगिेसम्ि वा अनिुमत नददएसम्ि सहकािी सांस्थाले उस्तै 
खालका कािोबाि, घटनाहरु ि अवस्थाहरुिा सिान लेखाङ्कन नीमत लाग ु
गनुिपदिि । यदद यस प्रारुपले त्यस्तो वमगिकिणको िाग गदिि वा अनिुमत 
ददन्त्ि भने उपयिु लेखा नीमत िनौट गरि प्रत्येक वगिका लामग एकरुपताका 
साथ प्रयोग गनुिपदिि । 

 

५. लेखाङ्कन नीमतिा परिवतिन  
सहकािी सांस्थाले मनम्न अवस्थािा लेखा नीमतिा परिवतिन गनुिपदिि्ः 

(क) यस परिछिेदिा भएका सांशोिन वा परिवतिनले िाग गिेिा, वा  
(ख) यवत्तीय यवविणहरुले सहकािीको जस्थमत यवविण, यवत्तीय प्रदशिन ि 

नगद प्रवाह यवविणिा  कािोबािको प्रभाव, घटना ि अवस्थाहरुको 
यवश्वासनीय ि िहत्वपूणि िानकािी  ददने भएिा । 

 

मनम्न मलजखत अवस्थाहरु लेखाङ्कन नीमतिा परिवतिन होइनन््ः 
(क) पयहले भइिहेका कािोवाि, घटना वा अवस्थाहरु भन्त्दा सािभूत रुपिा 

फिक कािोवाि, घटना वा अवस्थाहरुिा प्रयोग भएका फिक लेखाङ्कन 
नीमत । 

(ख) पयहले नभएका वा साियिु नभएका कुनै कािोबाि, घटना वा 
अवस्थाहरुिा प्रयोग हनुे नयााँ लेखाङ्कन नीमतहरु । 

(ग) यस परिछिेदले सम्पजत्तको उजचत िूल्य िापनको िाग गिेको 
अवस्थािा उजचत िूल्य िापन गनि नसयकएिा लागत अविािणा (cost 

model) िा परिवतिन । 

यस परिछिेदले यवशेि कािोबाि, घटना ि अवस्थािा यवमि िनौटको अनिुमत 
ददन्त्ि ि सहकािीले पयहलेको िनौटलाई परिवतिन गिि भने यसलाई लेखा 
नीमतको परिवतिन भमनन्त्ि । 
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६. लेखाङ्कन नीमतिा परिवतिनको लाग ु
लेखाङ्कन नीमतिा भएको परिवतिनले पािेको सांचयी (Cumulative) प्रभावलाई 
लेखाङ्कन नीमत परिवतिन भएकै सियिा आय व्यय यवविणिा लेखाङ्कन  
गरिन्त्ि । 

 

७. लेखाङ्कन नीमतिा भएका परिवतिनको खलुासा 
यदद यस परिछिेदको सांशोिनले चाल ुअवमि वा भयवष्यिा प्रभाव पानि 

सक्ि भने, सहकािी सांस्थाले मनम्नानसुाि खलुासा गनुिपदिि  
(क) लेखाङ्कांन नीमतिा भएको परिवतिनको प्रकृमत । 

(ख) नाफा तथा नोक्सान यवविणिा पयहचान गरिएका लेखाङ्कन नीमतिा 
आएको परिवतिनको सांचयी (cumulative) प्रभाव । 

(ग) लेखाङ्कन नीमतिा स्वेजछिक परिवतिनको अवस्थािा नयााँ लेखाङ्कन 
नीमतले यकन यवश्वासनीय ि सान्त्दमभिक िानकािी प्रदान गदिि भन्ने 
कािण । 

८. लेखा अनिुानिा परिवतिन  
सम्पजत्त वा दाययत्वको वतििान अवस्था तथा तीसाँग सम्बजन्त्ित 

भयवष्यको सांभायवत आमथिक लाभ  िूल्याङ्कन ि परिणािस्वरुप सम्पजत्त तथा 
दाययत्वको यकताबी िूल्यिा वा सम्पजत्तको सािययक उपयोगको िकििा 
गरिएको सिायोिनलाई लेखा अनिुानिा भएको परिवतिन भमनन्त्ि । लेखा 
अनिुानको परिवतिन, रयुटहरुको सिुाि नभई नयााँ िानकािी वा यवकासको 
परिणाि हो । लेखा नीमत परिवतिन ि लेखा अनिुानको परिवतिन मबचको 
फिक िुट्याउन नसयकने अवस्थािा त्यस्तो परिवतिनलाई लेखा अनिुानको 
भएको परिवतिन िामनन्त्ि । 

सहकािी सांस्थाले लेखा अनिुानिा भएको परिवतिनको परिणािलाई 
तत्पिात नाफा तथा नोक्सान यवविणिा तल उल्लेख गरिएको अवमििा 
सिावेश गनुिपदिि । 

(क) यदद त्यस्ता परिवतिनले सोही अवमिलाई िार असि गिि भने, परिवतिन 
भएकै सियिा । 
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(ख) यदद त्यस्ता परिवतिनले सोही अवमि ि भयवष्यिा पमन असि गिि भने, 
परिवतिन भएको सिय ि भयवष्यिा। 

 

लेखा अनिुानिा भएको परिवतिनले िनु हदसम्ि सम्पजत्त ि दाययत्विा 
परिवतिन गदिि वा ईक्वीटीको तत्वसाँग सम्बजन्त्ित हनु्त्ि, सहकािी सांस्थाले 
परिवतिन भएकै अवमििा पयहचान गिी सम्बजन्त्ित सम्पजत्त, दाययत्व वा 
ईक्वीटीको यकताबी िकििा सिायोिन गनुिपदिि । 

 

९. लेखा अनिुानिा परिवतिन सम्बन्त्िी खलुासा 
लेखा अनिुानिा परिवतिनको प्रकृमत ि त्यस्ता परिवतिनले सम्पजत्त, 

दाययत्व, आम्दानी ि खचििा वतििान सियिा पिेको असिलाई सहकािी सांस्थाले 
खलुासा गनुिपदिि । सहकािी सांस्थाले परिवतिनको असिलाई एक वा सो भन्त्दा 
बढी अवमििा अनिुान गनुि व्यावहारिक हनुे भएिा त्यसको पमन खलुासा 
गनुिपदिि । 

 

१०. यवगत अवमििा भएको रयुट सिुाि 
यवगत अवमििा भएको रयुट भन्नाले सहकािी सांस्थाले एक वा सो 

भन्त्दा बयढ अवमििा यवश्वासनीय िानकािीको प्रयोग गनि असफल भई वा 
दरुुपयोग गरि सहकािी सांस्थाको यवत्तीय यवविणिा मनम्न मलजखत अवस्थािा 
भएको िुटफुट ि गलत सूचना प्रवाहलाई िनाउाँि्ः 
(क) ददइएको अवमिको यवत्तीय यवविण यवतिणको लामग आमिकारिक हुाँदा 

कायि िहेको 
(ख) ददइएको यवत्तीय यवविण तयाि तथा प्रस्तमुतकिण गदाि उपलब्ि तथा 

सिावेश गरिएको भनी उजचत रुपिा अनिुान गनि सयकने । 

त्यस्ता रयुटिा गणनािा भएको रयुटको प्रभाव, लेखाङ्कन नीमतको प्रयोगको 
क्रििा भएको रयुट, तथ्यको अपव्याख्या वा नििअन्त्दाि पदििन ्। 

सहकािी सांस्थाले यवगतको अबमििा भएको रयुटको प्रभाव हालको यवत्तीय 
यवविणिा पयहचान गनुिपदिि । 
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११. यवगतको अवमििा भएको रयुटको खलुासा 
सहकािी सांस्थाले पयहलेको अवमििा भएको रयुटबािे मनम्नानसुािका खलुासा 
गनुिपदिि्ः 
(क) पयहलेको अवमििा भएको रयुटको प्रकृमत । 

(ख) सम्भव भएसम्ि, यवत्तीय यवविणका जशििकिा असि पाने िकििा 
गरिएको सिुाि। 

(ग) खलुासा गनुिपने िकि मनिाििण गनि सम्भव नभएिा सोको व्याख्या। 

क्रमिक अवमिका यवत्तीय यवविणिा िामथ उल्लेजखत खलुासाहरुलाई 
दोहो¥याइिहन ुपदैन । 
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परिछिेद -९ 

िालशेि 

1. उद्दशे्य  
यस परिछिेदले जिन्त्सी सम्बन्त्िी लेखाङ्कन यवमिको व्याख्या गदिि । 

जिन्त्सी सम्बन्त्िी िखु्य िदु्धा लागत िूल्यलाई सम्पजत्तका रुपिा लेखाङ्कन गनुि ि 
सम्बजन्त्ित जिन्त्सीको मबक्री गिी आय प्राप्त नभएसम्ि उि िकिलाई आउाँदो 
लेखा अवमििा सानुि हो । यस परिछिेदले लागत मनिाििण तथा खदु असलुी 
िलु्यिा मगिावट सिेतलाई सिायोिन गिी सोको क्रमिक लेखाङ्कन गने 
व्यवस्थाको व्याख्या गदिि । यस परिछिेदले लागत मनिाििण गने लागत 
सरुको बािेिा पमन मनदेशन ददन्त्ि । 

 

२. क्षरे 

यस परिछिेदले जिन्त्सीको लेखाङ्कांन ि िापन सम्बजन्त्ि मसद्धान्त्त मनिाििण 
गदिि । 

 

३. परिभािा  

यस परिछिेदिा मनम्न अनसुािका शब्द ि त्यसको अथि प्रयोग गरिएको ि्ः 
जिन्त्सी अन्त्तगित मनम्न मलजखत सम्पजत्तहरु पदििन््ः 
(क) सािान्त्य व्यावसाययक कािोबाििा मबक्रीका लामग िाजखएको ।  
(ख) मबक्री योग्य वस्त ुउत्पादन प्रयक्रयािा िहेको अिितयािी वस्त ु।  
(ग) उत्पादन तथा सेवा प्रवाहिा प्रयोग हनुे वस्त ुतथा पदाथि ।  

खदु असलुी िूल्य (Net Realizable Value) भन्नाले सािािण 
व्यवसायको क्रििा मबक्री िूल्यिा कायि पूणिताको अनिुामनत लागत ि मबक्रीिा 
लाग्ने अनिुामनत लागत घटाएि बााँकी िहेको िकि बजुझन्त्ि । 

उजचत िूल्य भन्नाले िापन गने मिमतिा बिािका सहभागीहरु मबच 
सम्पजत्त बेछदा प्राप्त हनुे वा दाययत्व हस्तान्त्तिण गदाि मतनुिपने िूल्यलाई  
बजुझन्त्ि । 
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४. जिन्त्सीको िापन 

सहकािी सांस्थाले जिन्त्सीलाई लागत वा खदु असलुी िूल्य िध्ये िनु 
कि हनु्त्ि त्यसिा नै िापन गनुिपदिि । 

 

५. जिन्त्सीको लागत  
सहकािीले जिन्त्सीको लगतिा खरिद गदाि लाग्ने सबै लागत, रुपान्त्तिण 

गनि लाग्ने लागत तथा वतििान परिजस्थमत वा अवस्थासम्ि ल्याउन लाग्ने 
लागतलाई सिावेश गनुिपदिि । 

 

५.१ जिन्त्सी खरिदको लागत 

जिन्त्सीको खरिद लागतिा आयात शलु्क ि अन्त्य किहरु (कि 
यवभागले सहकािीलाई यफताि हनुे खालका कि बाहेक), तयािी वस्त,ु कछचा 
पदाथि ि सेवा प्रामप्तसाँग प्रत्यक्षरुपिा सम्बजन्त्ित ढुवानी तथा अन्त्य लागतलाई 
सिावेश गरिन्त्ि। व्यापारिक िुट तथा अन्त्य िुटलाई खरिद लागत मनिाििण 
गदाि घटाउन ुपदिि । 

सहकािीले यवलजम्वत फर्छ्यौट शतििा (deffered settlement term) 

जिन्त्सी खरिद गनि सक्दि । कमतपय अवस्थािा, त्यस्ता व्यवस्थाले प्रभावकािी 
रुपिा  यवत्तीय तत्वहरु उल्लेख गदैनन,् िस्तै्ः सािान्त्य मबक्री व्यवस्था ि 
यवलजम्वत फर्छ्यौट शति मबचको फिक । यस्तो अवस्थािा त्यस्ता फिकलाई 
ब्याि खचिका रुपिा सम्झौताको अवमििा लेखाङ्कन गनुिपदिि ि त्यस 
फिकलाई जिन्त्सीको लागतिा िोड्न ुहदुैंन । 
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५.२ रुपान्त्तिण (Conversion) लागत 

जिन्त्सीको रुपान्त्तिण लागतिा उत्पादन भएको प्रत्येक वस्तहुरुिा प्रत्यक्षरुपिा 
सम्बजन्त्ित लागत (िस्तै प्रत्यक्ष ज्याला खचि) पदिि । यसिा कछचा पदाथिलाई 
तयािी वस्तिुा रुपान्त्तिण गदाि लागेका जस्थि (Fixed Overhead) ि 
परिवतिनजशल मसिोभाि (Variable Overhead) को व्यवजस्थत बााँिफााँिलाई पमन 
सिावेश गरिन्त्ि । जस्थि मसिोभाि (Fixed Overhead)भन्नाले उत्पादनको 
िारासाँग प्रत्यक्षरुपिा असम्बजन्त्ित हनुे (िस्तै ह्रास खचि ि फ्याक्री भवन तथा 
उपकिणको सांभाि खचि ि फ्याक्री व्यावस्थापन तथा प्रशामनक खचि) अप्रत्यक्ष 
खचिलाई बजुझन्त्ि । परिवतिनशील मसिोभाि (Variable Overhead) भन्नाले 
प्रत्यक्ष वा लगभग प्रत्यक्षरुपिा उत्पादनको िारासाँगै परिवतिन हनुे (िस्तै्ः 
अप्रत्यक्ष कछचा पदाथि खचि ि अप्रत्यक्ष ज्याला खचि) उत्पादनसाँग सम्बजन्त्ित 
अप्रत्यक्ष खचिलाई बजुझन्त्ि । 

 

५.३ उत्पादन मसिोभािको बााँिफााँि 

सहकािी सांस्थाले जस्थि उत्पादन मसिोभािको बााँिफााँि उत्पादन 
उपकिणहरुको सािान्त्य क्षिताका आिाििा गनुिपदिि । सािान्त्य क्षिता 
भन्नाले सािान्त्य परिजस्थमतिा मनयोजित सांभािको कािण क्षितािा भएको 
किीलाई ध्यानिा िाखेि हनुे मनजित अवमि वा िौसिको औसत अनिुामनत 
उत्पादनलाई बझुाउाँि । यदद वास्तयवक उत्पादन सािान्त्य क्षिता बिाबि भए 
उत्पादन मसिोभािको बााँिफााँि प्रकृयािा वास्तयवक उत्पादनलाई प्रयोग गनि 
सयकन्त्ि । वस्तकुो प्रत्येक उत्पाददत इकाईिा बााँिफााँि गरिएको जस्थि 
मसिोभािको िकि, कि उत्पादन वा मनजष्िmय प्लान्त्ट (plant) को कािण बयृद्ध 
हदैुन । बााँिफााँि नभएको मसिोभािको िकि खचिका रुपिा सो मसििना भएकै 
अवमििा लेखाङ्कन गरिन्त्ि । असािान्त्य उछच उत्पादनको अवमििा प्रत्येक 
उत्पाददत वस्तिुा बााँिफााँि गरिएको जस्थि मसिोभािको िकि घटाइन्त्ि िसका 
कािण जिन्त्सीलाई लागत भन्त्दा बयढिा िापन गरिदैंन । अजस्थि उत्पादन 
मसिोभािको िकि उत्पादनको प्रत्येक इकाइिा उत्पादन समुबिाहरुको 
वास्तयवक प्रयोगको आिाििा बााँिफााँि गरिन्त्ि । 
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५.४ सांयिु उत्पादन ि सहायक उत्पादन 

उत्पादन प्रयक्रयािा एक वा सो भन्त्दा बढी वस्तसुाँगसाँगै उत्पादन 
हनुसक्दिन ्। सांयिु वस्तकुो उत्पादन वा िखु्य वस्तसुाँगै सहायक वस्त ु(by-

product) को उत्पादनलाई यस अवस्थाको उदाहिणको रुपिा मलन सयकन्त्ि । 
िब कछचा पदाथिको लागत वा रुपान्त्तिण÷परिवतिनको लागत अलग–अलग 
रुपिा पयहचान हदुैंनन ् तब सहकािीले त्यस्ता खचिलाई तकि सांगत ि 
एकरुपताका साथ बााँिफााँि गनि सयकन्त्ि । बााँिफााँि मनम्न प्रकृया अनसुाि 
गनि सयकन्त्ि, िस्तै उत्पादन प्रयक्रयािा िब उत्पाददत वस्त ुअलग–अलग रुपिा 
पयहचान गनि सयकन्त्ि वा उत्पादन प्रकृया पूिा भएको प्रत्येक वस्तकुो सापेक्ष 
मबक्री िूल्य (relative sale value) । प्राय िसो सहायक वस्त ु (by-product) 

प्रकृमत अनसुाि साियिु हदुैंनन ् । यस्तो अवस्था आएिा सहकािी सांस्थाले 
त्यस्ता वस्तलुाई मबक्री िूल्यबाट उत्पादन तथा मबक्रीसाँग सम्बजन्त्ित लागतलाई 
घटाएि बााँकी िहेको िकििा िापन गनुिपदिि, सो िकि िखु्य वस्तकुो 
लागतबाट घटाइन्त्ि । परिणािस्वरुप िखु्य वस्तकुो यकताबी िूल्य ि लागत 
साियिु रुपिा फिक हदुैंनन ्। 

   
५.५ जिन्त्सीिा सिावेश गरिने अन्त्य लागत 

कुनै लागत जिन्त्सीलाई वतििान स्थान ि परिजस्थमतिा ल्याउन लागेको 
अवस्थािा सहकािी सांस्थाले उि हदसम्ि जिन्त्सीको लागतिा अन्त्य लागत 
पमन सिावेश गनुिपदिि । 

 

६. जिन्त्सीको लागतिा सिावेश नगरिने लागत 

जिन्त्सीको लागतिा सिावेश नहनुे ि मसििना भएकै अवमििा खचिका 
रुपिा पयहचान गरिन ुपने लागतका केही उदाहिणहरु्ः 
(क) नि सािग्री, श्रि वा अन्त्य उत्पादन लागतको असािान्त्य िाजश । 

(ख) भण्िािण लागत िबसम्ि यस्ता भण्िािण उत्पादनका लामग आवश्यक 
हदुैंनन ्। 
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(ग) जिन्त्सीलाई वतििान स्थान ि परिजस्थमतिा ल्याउन योगदान नगने 
प्रशासमनक मसिोभािहरु । 

(घ) मबक्री गदाि लाग्ने लागत । 

 

७. सेवा प्रदायकको जिन्त्सी लागत 

सेवा प्रदायकसाँग जिन्त्सी भएको अवस्थािा त्यसलाई उत्पादन लागतिा 
िापन गरिन्त्ि । यस्तो लागतिा िखु्यत्ः ज्याला खचि ि सेवा प्रदान गनि 
प्रत्यक्षरुपिा सांलग्न िहेका िनशजिको लागत सयहत पयिवेक्षक अमिकािी ि 
बााँिफााँि गनि मिल्ने मसिोभाि िकि पमन पदिि । ज्याला ि मबक्रीसाँग 
सम्बजन्त्ित अन्त्य 

लागत ि सािान्त्य प्रशासमनक खचि यसिा सिावेश नगरि िनु सियिा मसििना 
भएको हो त्यही अवमििा खचिको रुपिा पयहचान गरिन्त्ि । सेवा प्रदायकको 
जिन्त्सीको िूल्यिा प्राय िसो जिन्त्सीिा लाभ िाजििन ि बााँिफााँि गनि नमिल्ने 
मसिोभाि सिावेश गरिएको हदुैंन । 

 

८.लागत िापन गने पद्धमतहरु (िस्तै्ः स्ट्यान्त्ििि कजस्टङ्ग, खदु्रा यवमि 
तथा तत्कामलन खरिद िूल्य) 

सहकािीले जिन्त्सीको लागत िापन गनिको लामग यदद िापनको नमतिा 
लागतको मनकटति िूल्यिा हनुे भएिा स्ट्यान्त्ििि कजस्टङ्ग, खुद्रा यवमि तथा 
तत्कामलन खरिद िूल्य पद्धमत आदद लागत िापन पद्धतीहरुको प्रयोग गनि 
सक्नेिन । स्ट्यान्त्ििि कजस्टङ्गिा सािग्री, तथा आपूमतिको सािान्त्य स्ति, श्रि,  

तथा क्षिताको उपयोग आददलाई सिेयटन्त्ि । िापन पद्धतीहरुको 
मनयमितरुपिा सिीक्षा ि आवश्यक भएिा वतििान अवस्थाको आिाििा 
परििाििन गरिन्त्ि । खदु्रा यवमििा िापन गदाि जिन्त्सीको मबक्री िूल्यिा कुल 
नाफाको उजचत प्रमतशत घटाइ िापन गरिन्त्ि । 
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९. लागत सरु 

सहकािी सांस्थाले जिन्त्सीको लागत पयहचान गदाि अन्त्ति–परिवतिन गनि 
नसयकने वस्त ु ि उत्पाददत सािान वा सेवा यदद यवजशि प्रयोिनका लामग 
िाजखएको हो भने प्रत्येक वस्तकुो लागत पयहचान गनुिपदिि ।  

सहकािी सांस्थाले जिन्त्सीको िापन पयहले आउने पयहले िाने पद्धमत, 

पमि आउने पयहले िाने पद्धमत वा औसत भारित पद्धमतिा गनि सक्दि । 
सिान यकमसिका जिन्त्सीका लामग सिान लागत सरु प्रयोग गरिन्त्ि । फिक 
प्रकृमत वा फिक प्रयोग भएका जिन्त्सीका लामग फिक लागत सरु प्रयोग गनि 
सयकन्त्ि । 

 

१०. जिन्त्सीको क्षयीकिण 

सहकािी सांस्थाले प्रमतवेदन अविीको अन्त्त्यिा जिन्त्सीिा क्षयीकिण 
भए नभएको िूल्याङ्कन गनुिपदिि । क्षमत, पिुानो हनु ु वा मबक्री िूल्यिा 
मगिावटका कािण यकताबी िूल्य पणुिरुपिा recoverable हदुैंनन ् । यदद 
जिन्त्सीको एक वस्त ु (वा वस्तहुरुको सिूह) क्षयीकिण भएिा यस परिछिेदले 
जिन्त्सीलाई मबक्री िूल्यिा मबक्रीसाँग सम्बजन्त्ित लागत ि क्षयीकिण नोक्सानी 
पयहचान गनि लागेको लागत घटाएि बााँकी िकििा जिन्त्सीको िापन  
गनुिपदिि । 

 

११. खचिको रुपिा पयहचान  
सहकािी सांस्थाले जिन्त्सीको मबक्री गदाि जिन्त्सीको यकताबी िूल्यलाई 

खचिका रुपिा आय मसििना भएकै अवमििा लेखाङ्कांन गनुिपदिि । त्यस्ता 
जिन्त्सीलाई अन्त्य सम्पजत्तको खातािा लेखाङ्कन गनुिपदिि, िस्तै्ः स्वयां मनमिित 
सम्पजत्त वा उपकिणिा प्रयोग भएको जिन्त्सी । यसिी अन्त्य सम्पजत्तिा 
बााँिफााँि गरिएको जिन्त्सीलाई यस परिछिेदले त्यस्ता सम्पजत्तका लामग तोके 
अनसुाि लेखाङ्कन गनुिपदिि । 

 

१२. खलुासा  
सहकािीले देहाय अनसुािको खुलासा गनुिपदिि्ः 
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(क) जिन्त्सीको िापन गनि प्रयोग भएको लेखानीमतका साथै लागत सूर । 

(ख) सहकािीलाई सान्त्दमभिक भएसम्ि जिन्त्सीको यकताबी िूल्य ि जिन्त्सीको 
वमगिकिणिा यकताबी िूल्य । 

(ग) खचिको रुपिा लेखाङ्कन गरिएको जिन्त्सीको िकि । 

 

 

(घ) आय व्यय खातािा लेखाङ्कन गरिएको क्षयीकिण नोक्सानी । 

(ङ) दाययत्व बापत सांिक्षणका रुपिा िाजखएको मितो जिन्त्सीको यकताबी  
िूल्य । 

  

परिछिेद -१० 

सांयिु उद्यििा लगानी 
१. उद्दशे्य  

यस परिछिेदको उद्देश्य सांयिु उद्यििा लगानीको लेखापालनको 
वणिन गनुि तथा लेखापालनका लामग इक्वीटी प्रणाली (Equity Method) को 
प्रयोगको आवश्यकता प्रष्ट्याउन ुहो । 

२. क्षरे 

यो परिछिेद लगानीकतािको यवत्तीय यवविणिा सांयिु उद्यििा 
लगानीको लेखापालनका लामग प्रयोग हनु्त्ि । 

३. परिभािा 
सांयिु उद्यि (Joint Venture) ले अनबुन्त्िीय सम्झौताद्वािा दईु वा 

अमिक यक्रयाकलापिा आवद्ध हनुे अवस्थालाई िनाउाँि । 

सांयिु मनयन्त्रण (Joint Control) भन्नाले आमथिक गमतयवमि िामथको 
मनयन्त्रणलाई किाि िाफि त बााँिफााँि गनि सहित हनु ु भन्ने बजुझन्त्ि । सो 
सांयिु मनयन्त्रण (Joint Control), आमथिक गमतयवमि सम्बजन्त्ि िणमनतीक यवत्तीय 
तथा कायिकािी मनणियका लामग मनयन्त्रण शजि बााँिेका पक्षहरुले सविसम्िमत 
िनाएिा िार कायि िहन्त्ि । सांयिु उद्यिले सांयिु मनयजन्त्रत सञ्चालनहरु, 

सांयिु मनयजन्त्रत सम्पजत्तहरु अथवा सांयिु मनयजन्त्रत सांस्थाहरुलाई िनाउाँि । 

 



50 
 

४. सांयिु उद्यििा लगानीको िापन 

लगानीकतािले सांयिु उद्यििा गिेका सबै लगानीहरु लागत 
अविािणाको (Cost Model) प्रयोग गिी लेखाङ्कन गनुि पदिि । 

 

५. लागत अविािणा (Cost Model)  

लगानीकतािले सांयिु उद्यििा गिेका सबै लगानीहरु लागतिा सांजचत 
क्षयीकिण नोक्सानी (Cost less accumulated impairment loss) 

घटाइ िापन गनुिपदिि । 

 

६. यवत्तीय यवविणिा प्रस्ततुीकिण 

लगानीकतािले सांयिु उद्यििा गिेका सबै लगानीहरु 
ददघिकालीन सम्पजत्तको रुपिा यवत्तीय यवविणिा प्रस्ततु गनुिपदिि । 

 

७. खलुासा 
सांयिु उद्यििा लगानी गनेहरुले मनम्न उल्लेजखत यवियवस्तहुरु 

खलुाउन ुपदिि्ः- 
(क) सांयिु उद्यििा िहेको लगानी सम्बन्त्िी लेखा नीमत 

(ख) सांयिु उद्यििा िहेको लगानीको यकताबी िूल्य (Carrying 

amount) 

(ग) आम्दानीको रुपिा सिावेश गरिएको लाभाांश तथा अन्त्य  
प्रामप्त । 
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परिछिेद -११ 

लगानी 
१. उद्दशे्य  

यस परिछिेदले लगानीको लेखा यवमि ि सोको खलुासाको व्याख्या 
गदिि । 

 

२. क्षरे 

यस परिछिेदले नेपाल सिकािले िािी गिेको ऋणपर, नेपाल बैंकले 
िािी गिेको टे «ििी यवल वा सहकािी ऐनले मनिाििण गिेको अन्त्य लगानी 
उपकिणहरुको लेखाङ्कनको व्याख्या गदिि । 

 

३. परिभािा 
ऋणपर भन्नाले नेपाल सिकािले िािी गिेको मितोपर (Bond)  भन्न े 
बजुझन्त्ि । 

िाि बैंक भन्नाले नेपाल िाि बैंक ऐन, २०५८ अन्त्तगित स्थापना भएको नेपाल 
िाि बैंक भन्ने बजुझन्त्ि । 

टे «ििी यवल भन्नाले नेपाल सिकािले िािी गिेको टे «ििी यवल भन्ने बजुझन्त्ि । 

सिकाि (Government)  भन्नाले नेपाल सिकाि, सिकािी मनकाय तथा अन्त्य 
स्थानीय, िायिय वा अन्त्तिाियिय मनकायहरुलाई िनाउाँि । 

 

४. सहकािीले गिेको लगानी 
सहकािी सांस्थाले आफ्ना सदस्यहरुबाट सांकलन गिेको मनक्षेपलाई 

देहायका प्रयोिनका लामग िार उपयोग गनुिपदिि्ः 
• सदस्यबीच ऋण लगानी 
• नेपाल सिकािले िािी गिेको ऋणपर खिीद 

• नेपाल सिकािले िािी गिेका रेििी मबल (Treasury bill) खिीद 
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उि मनक्षेप अन्त्य कुनै प्रयोिन िस्तै अचल सम्पजत्त खिीद, पवुाििाि 
मनिािण, कािोबाििा लगानी, फिि वा कम्पनी वा कुनै बैंकको (सहकािी बैंक 
बाहेक) शेयि खिीद वा अन्त्य कुनै प्रयोिनिा उपयोग गनुि हदैुन । 

 

५. सहकािीको लगानीको क्षरे (Areas of Investment)  

लगानीको लागतिा खिीद लागत िस्तै ब्रोके्रि, शलु्क ि िहशलुहरु सिावेश 
हनु्त्िन ्। सहकािीले गिेको लगानी अल्पकालीन वा दीघिकालीन हनु सक्दिन ्
। अल्पकालीन लगानी भन्नाले सहिै असूल (realizable)  गनि सयकने ि लगानी 
गिेको मिमतबाट एक विि भन्त्दा अमिक स्वामित्विा िाख्न े िनसाय नभएको 
लगानीलाई बझुाउाँि । अल्पकालीन लगानी बाहेकका अन्त्य सबै लगानी न ै
दीघिकालीन लगानी हनु ्। 

अल्पकालीन लगानीलाई लागत वा उजचत बिाि िूल्य िध्येको कि 
िकििा लेखाङ्कन गनुिपदिि । असलुी िूल्य (Realizable Value)  िा हनुे 
मगिावटलाई नाफा÷नोक्सान खातािा िेमबट गनुिपदिि । यद्यपी, लगानीको 
असलुी िूल्य पनु्ः बयृद्ध भएिा लगानीको लागतको हदसम्ि हनुे अल्पकालीन 
लगानी बयृद्धलाई नाफा÷नोक्सान खातािा के्रमिट गनुिपदिि । दीघिकालीन 
लगानीलाई प्राय लागत िूल्यिा लेखाङ्कन गरिन्त्ि । अस्थायी रुपिा भएको 
मगिावट बाहेक, दीघिकालीन लगानीको यकताबी िूल्यिा हनुे अन्त्य मगिावटलाई 
नाफा÷नोक्सान खातािा लेखाङ्कन गनुिपदिि । लगानीको िूल्यिा बयृद्ध आउन ु
अथवा मगिावट आउनकुो परिजस्थमत यवद्यिान निहेिा यकताबी िूल्यिा आएको 
मगिावटलाई रिभसिल गनुिपदिि । 

 

६. लगानीको मन्ःसगि  
लगानी मन्ःसगि गदाि, लगानीको यकताबी िूल्य ि मन्ःसगि गदाि 

प्राप्त हनुे खदुिूल्य मबचको फिक िकिलाई नाफा÷नोक्सान यवविणिा 
लेखाङ्कन गनुिपदिि । 
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७. खलुासा 
सहकािी सांस्थाले सम्पूणि लगानीहरुका लामग प्रयोग भएको 

लेखा नीमतको खलुासा गनुिपदिि । 

 

 

परिछिेद -१२ 

िायिेथा, प्लान्त्ट तथा उपकिण 

१. उद्दशे्य 

यस परिछिेदको उद्देश्य िायिेथा, प्लान्त्ट तथा उपकिण (Property, 

Plant & Equipment) सम्बन्त्िी लेखा नीमतको व्याख्या गनुि हो । िसले गदाि 
सहकािी सांस्थाका यवत्तीय यवविणका प्रयोगकतािहरुले सांस्थाका िायिेथा, प्लान्त्ट 
तथा उपकिण ि त्यसिा लागेको लगानी बािे बझु्न सक्दिन ् । िायिेथा, 
प्लान्त्ट तथा उपकिणको लेखाङ्कनको िखु्य उद्देश्य भनेको त्यसलाई सम्पजत्तको 
रुपिा लेखाङ्कन गने, मतनीहरुको यकताबी िूल्य मनिाििण गने ि त्यससाँग 
सम्बजन्त्ित ह्रास ि क्षयीकिण नोक्सानी (Impairment loss) लाई यवत्तीय 
यवविणिा सिावेश गनुि हो ।  

 

२. क्षरे  
यो परिछिेदको उपयोग िायिेथा, प्लान्त्ट तथा उपकिणको 

लेखापालको लामग हनुेि ।  
 

३. परिभािा 
िायिेथा, प्लान्त्ट तथा उपकिणअन्त्तगित मनम्नानसुािका भौमतक 

सम्पजत्तहरु सिावेश हनु्त्िन््ः 
(क) कुनै बस्तकुो उत्पादन वा सेवाहरुको आपूमतिको लामग वा अरुलाई 

भािािा ददनको लामग अथवा प्रशासमनक प्रयोगका लामग िाजखएको, ि 
(ख) एक भन्त्दा बढी अवमिका लामग प्रयोगिा आउने अपेक्षा िाजखएको । 
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िायिेथा, प्लान्त्ट तथा उपकिणिा मनम्न उल्लेजखत सम्पजत्तहरु सिावेश हदैुनन््ः 
(क) कृयि गमतयवमिसाँग सम्बजन्त्ित िैयवक सम्पजत्त 

(ख) खमनि अमिकाि ि खमनि भण्िािहरु, िस्तै तेल, प्राकृमतक ग्यास ि 
अरु गैि नयवकिणीय स्रोतहरु   

यकताबी िूल्य (Carrying Amount) भन्नाले सांजचत ह्रास ि सांजचत क्षयीकिण 
घटाए पमिको सम्पजत्तको िूल्य बजुझन्त्ि । 

लागत भन्नाले सम्पजत्त खरिद गदाि वा मनिािण गदाि मतिेको िम्िा नगद वा नगद 
सिह अथवा त्यसको लामग ददइएको प्रमतफलको उजचत िूल्य तथा सम्पजत्तको 
प्रािजम्भक लेखाङ्कन गरिएको िकिलाई बजुझन्त्ि । 

ह्रासयोग्य िकि भन्नाले  सम्पजत्तको लागत, अथवा त्यसको प्रमतस्थायपत 
लागतबाट शेि िूल्य (Cost less residual value) घटाई बााँकी िहेको िकि 
बजुझन्त्ि । 

ह्रास भन्नाले सम्पजत्तको ह्रासयोग्य िकिलाई सो सम्पजत्तको उपयोगी आयिुा 
व्यवजस्थत तरिकाले बााँिफााँि गिेको िकिलाई बजुझन्त्ि । 

उजचत िूल्य (Fair Value) भन्नाले िापन मिमतिा बिाि सहभागी (Market 

Participant) बीच क्रमिक लेनदेनिा सम्पजत्तको मबक्री अथवा दाययत्वको 
हस्तान्त्तिणबाट प्राप्त हनु आउने िूल्यलाई िनाउाँि । 

क्षयीकिण नोक्सानी (Impairment Loss) भन्नाले यकताबी िकि भन्त्दा 
असलुी िकि (Recoverable Amount) कि भएिा, सो बिाबिको िकिलाई 
िनाउाँि । 

  
४. पयहचान (Recognition) 

यस प्रारुपिा उल्लेजखत पयहचान िापदण्ि सहकािी सांस्थाले कुनै पमन 
वस्तलुाई िायिेथा, प्लान्त्ट तथा उपकिणको रुपिा लेखाङ्कन गने वा नगने भन्ने 
यवियिा प्रयोग गनुि पदिि । त्यसैले सहकािी सांस्थाले कुनै पमन सम्पजत्त मनम्न 
मलजखत अवस्थािा िार िायिेथा, प्लान्त्ट तथा उपकिणको रुपिा सिावेश गनुि 
पदिि्ः 
(क) त्यस सम्पजत्तसाँग सम्बजन्त्ित भयवष्यको आथीक लाभ सहकािी सांस्थाले 

प्राप्त गने सम्भावना भएिा, ि 
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(ख) वस्तकुो लागत यवश्वसनीय रुपिा िापन गनि सयकने भएिा ।    
िायिेथा, प्लान्त्ट तथा उपकिणसाँग सम्बजन्त्ित पाटपूिाि तथा सहायक 

उपकिणहरु प्राय िौज्दातको रुपिा सिावेश गरिन्त्ि  साथै प्रयोग भैसकेको 
िौज्दातलाई आय यवविणिा खचिका रुपिा लेखाङ्कन गरिन्त्ि । तथायप, यदद 
सहकािी सांस्थाले िूख्य पाटपूिाि तथा सहायक उपकिणहरु एक लेखा अवमि 
भन्त्दा बयढ सिय सम्ि प्रयोग हनुे अपेक्षा गदिि भने, सो लाई िायिेथा, प्लान्त्ट 
तथा उपकिणको रुपिा लेखाङ्कन गनुि पदिि । त्यसै गिी यदद पाटपूिाि तथा 
ििित उपकिणहरु िायिेथा, प्लान्त्ट तथा उपकिणसाँग सम्बजन्त्ित  तत्वहरुसाँग 
िारै प्रयोग हनुे अवस्थािा सो पाटपूिािलाई पमन िायिेथा, प्लान्त्ट तथा 
उपकिणको रुपिा सिावेश गनि सयकन्त्ि । 

िायिेथा, प्लान्त्ट तथा उपकिणका कुनै भागहरु मनयमित अन्त्तिालिा 
प्रमतस्थापन गनुि आवश्यक हनु्त्ि (िस्तै भवनको िानो) । यदद सो 
प्रमतस्थापनले सहकािी सांस्थािा भयवष्यको आमथिक लाभिा बयृद्ध हनुे अपेक्षा 
भएिा सो प्रमतस्थापनको लागतलाई िायिेथा, प्लान्त्ट तथा उपकिणको यकताबी 
िूल्यिा िोड्न ु पदिि । प्रमतस्थायपत अांशको यकताबी िूल्यलाई अपलेखन 
(Derecognize) गरिन्त्ि । 

यदद िायिेथा, प्लान्त्ट तथा उपकिणको िखु्य अांशहरुको आमथिक लाभ 
खपतको ढााँचाभन्त्दा अत्यामिक रुपिा फिक ि भने सहकािी सांस्थाले 
सम्पजत्तको प्रािजम्भक लागत सो िखु्य अांशहरुिा बााँिफााँि गिी सो िखु्य 
अांशहरुको आफ्नो िुटै्ट उपयोगी आयकुो आिाििा ह्रासको िकि लेखाङ्कन गनुि 
पदिि ।  

िग्गा ि भवन दईु फिक सम्पजत्त हनु ्। त्यसैले सहकािी सांस्थाले यी 
दईु सांगै खरिद वा प्राप्त गिेको भए पमन दवैुलाइ िुटै्ट लेखाङ्कन गनुि पदिि । 

 

५. पयहचान अवमििा िापन 

सहकािी सांस्थाले िायिेथा, प्लान्त्ट तथा उपकिणको प्रािजम्भक 
लेखाङ्कन गदाि त्यसको लागतिा िापन गनुिपदिि । 
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५.१ लागतका तत्वहरु 

िायिेथा, प्लान्त्ट तथा उपकिणका लागतिा मनम्न उल्लेजखत तत्वहरु 
सिावेश हनु्त्िन््ः 
(क) काननुी शलु्क, दलाली शलु्क, भन्त्साि ि यफताि नहनुे खरिद कि 

सिावेश भएको खरिद िूल्य, 

(ख) सम्पजत्तलाई व्यवस्थापनले कायिसञ्चालन गनि आवश्यक ठानेको 
अवस्था तथा स्थानसम्ि ल्याउन लाग्न े प्रत्यक्ष खचिहरु । यी 
खचिहरुिा स्थलको तयािी खचि, प्रािजम्भक िेमलभिी खचि, स्थापना तथा 
ििान खचि ि कायिक्षिताको पिीक्षण खचिहरु सिावेश हनु्त्ि । 

(ग) उपकिण उत्खनन ्तथा हटाउन (Cost of dismantling and removing) 

ि स्थलको पनुस्र्थापना गने खचि ि उपकिण प्राप्त गदाि सहकािी 
सांस्थाले व्यहोिेको दाययत्व वा िालशेि उत्पादन गनि भन्त्दा बाहेकका 
लामग मनजित अवमिका लामग उपकिण प्रयोग गिे वापतको खचिको 
प्रािजम्भक अनिुान ।   

(घ) ब्याि तथा सम्पजत्तको मनिािण ि यवकासका लामग प्रयोग हनुे किािको 
लागत । 

तल उल्लेजखत लागत िायिेथा, प्लान्त्ट तथा उपकिणिा लागेको 
लागत िामनदैन ि सहकािी सांस्थाले यी लागतहरु खचिको रुपिा लेखाङ्कन गनुि 
पदिि । 

(क) नयााँ सयुविा स्थापनाको खचि, 
(ख) नयााँ सेवा वा उत्पादनको प्रािजम्भक (Introductory)  खचि (यवज्ञापन ि 

प्रचाि खचि सयहत) 
(ग) नयााँ स्थानिा वा नयााँ वगिका ग्राहकहरुसाँग व्यापाि सांचालनको खचि 

(कििचािी प्रजशक्षणको खचि सयहत) 
(घ) प्रशासमनक तथा अरु सािान्त्य खचिका लागतहरु   
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केही कायिहरु िायिेथा, प्लान्त्ट तथा उपकिणको मनिािण ि यवकास 
गने क्रििा घयटत हनु्त्िन ् ति त्यस्ता कायिहरु उि सम्पजत्तलाई सहकािीले 
आवश्यक ठानकेो अवस्था तथा स्थानसम्ि ल्याउनको लामग आवश्यक  

हदुैंनन ्। त्यस्ता आकजस्िक कायिहरु मनिािण तथा यवकास कायि भन्त्दा अजघ 
वा त्यस अवमििा घयटत हनु सक्दिन ्। िस्तै कुनै भवनलाई मनिािण क्रििा 
मनिािण सम्पन्न नभएसम्ि पायकि ङ्गको रुपिा उपयोग गरि आय आििन गनि 
सयकन्त्ि । आकजस्िक कायिहरु सम्पजत्तलाई सहकािीले आवश्यक ठानेको 
अवस्था तथा स्थानसम्ि ल्याउनको लामग अपरिहायि नहनुे भएकाले त्यस्ता आय 
तथा सम्बजन्त्ित खचिहरुलाई नाफा नोक्सानिा लेखाङ्कन गरिन्त्ि ि ती 
जशििकलाई सम्बजन्त्ित वमगिकिणिा आय वा व्ययको रुपिा सिावेश गरिन्त्ि ।  
 

५.२ लागतको िापन  
िायिेथा, प्लान्त्ट तथा उपकिणको लागत भन्नाले पयहचान मिमतिा 

त्यसको नगद बिाबिको िकिलाई बजुझन्त्ि । यदद भिुानी सािान्त्य के्रमिट 
अवमिभन्त्दा बढी यवलजम्वत भएिा, लागत भन्नाले भयवष्यिा भिुानी गने 
िकिको वतििान िूल्य बजुझन्त्ि । 

 

५.३ सम्पजत्तको यवमनिय 

िायिेथा, प्लान्त्ट तथा उपकिण गैििौदद्रक सम्पजत्त अथवा गैििौदद्रक 
तथा िौदद्रक सम्पजत्तको योगको यवमनियद्वािा प्राप्त गनि सयकन्त्ि । तल 
उल्लेजखत अवस्थािा बाहेक सहकािी सांस्थाले त्यसिी प्राप्त गिेको सम्पजत्त 
उजचत िूल्यिा लेखाङ्कन गनुिपदिि । 

(क) यवमनियिा व्यापारिक तत्वको अभाव भएिा 
(ख) ददइएको सम्पजत्तको वा प्राप्त भएको सम्पजत्तको उजचत िूल्य साथिक 

रुपिा िापन गनि नसकेिा । यस्तो अवस्थािा सो सम्पजत्तलाई 
यकताबी िूल्यिा लेखाङ्कन गनुिपदिि । 
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६. प्रािजम्भक लेखाङ्कन पमिको िापन 

सहकािी सांस्थाले प्रािजम्भक लेखाङ्कन पमि सबै िायिेथा, प्लान्त्ट तथा 
उपकिणहरुको लागतबाट सांजचत ह्रास ि क्षयीकिण नोक्सानी घटाई िापन 
गनुिपदिि । सहकािी सांस्थाले िायिेथा, प्लान्त्ट तथा उपकिणका दैमनक ििित 
खचि तथा सञ्चालनका लागतहरु आय यवविणिा खचि भएकै अवमििा लेखाङ्कन 
गनुिपदिि । अमिकािीहरुद्वािा िािी ददशामनदेशहरुको आिाििा िग्गाको 
पनुिूिल्याङ्कन गनि सयकन्त्ि । िूल्याङ्कनको क्रििा भएको वृयद्धलाई यवत्तीय 
यवविणिा इजक्वटी खण्िको पनुिूिल्याङ्कन कोििा लेखाङ्कन गनुिपदिि । 

 

७. ह्रास 

यदद िायिेथा, प्लान्त्ट तथा उपकिणको प्रिखु अांशहरुको आमथिक 
लाभको खपतको प्रवृमत सािभूत ् रुपिा फिक िन ् भने सहकािी सांस्थाले 
सम्पजत्तको प्रािजम्भक लागत उि प्रिखु अांशहरुिा बााँिफााँि गिी उि 
अांशहरुको उपयोगी आयकुो आिाििा ह्रासको िकि लेखाङ्कन गनुिपदिि । अरु 
सम्पजत्तहरुिा, एकल सम्पजत्तको रुपिा मतनीहरुको उपयोगी आयकुो आिाििा 
ह्रासको िकि लेखाङ्कन गनुिपदिि । अपवादको रुपिा, िग्गाको उपयोगी आय ु
असीिीत हनुे भएकोले िग्गािा ह्रासकट्टी गरिदैन ।  

यस प्रारुपको अरु कुनै परिछिेदिा, ह्रास कट्टी गरिएको िकिलाई 
सम्पजत्तको लागतिा सिावेश गनि नभनेसम्ि प्रत्येक अवमिको ह्रास कट्टीलाई 
आय यवविणिा सिावेश गनुि पदिि (उदाहिणको लामग, उत्पादनिा प्रयोग हनुे 
िायिेथा, प्लान्त्ट तथा उपकिणको ह्रास िालशेिको लागतिा सिावेश  
हनु्त्ि) । 

 

७.१ ह्रास योग्य िकि ि ह्रास कट्टीको अवमि 

सहकािी सांस्थाले सम्पजत्तको ह्रासयोग्य िकिलाई सो सम्पजत्तको 
उपयोगी आयिुा व्यवजस्थत तरिकाले बााँिफााँि गनुि पदिि । 
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सम्पजत्तको प्रयोग कसिी भइिहेको ि, िहत्वपूणि अप्रत्याजशत टुट–फुट, 

प्रायवमिक यवकास ि बिाि िूल्यिा परिवतिन िस्ता कािकहरुले गदाि शेि िूल्य 
ि उपयोगी आयिुा परिवतिन आउने सांकेत देखाउाँि । यदद त्यस्ता सांकेतहरु 
िन ् भने, सहकािी सांस्थाले मतनीहरुको पमिल्लो अनिुानहरुको सिीक्षा गनुि 
पदिि ि यदद ती अनिुानहरु वतििान अपेक्षाहरु भन्त्दा मभन्न हनु्त्िन ् भने 
सहकािी सांस्थाले आफ्नो शेि िूल्य, उपयोगी आय ुि ह्रासको यवमि सांशोिन गनुि 
पदिि । सहकािी सांस्थाले शेि िूल्य, उपयोगी आय ु ि ह्रासको यवमि 
परिवतिनको लेखाङ्कनलाई लेखा अनिुानिा परिवतिनको रुपिा लेखाङ्घन  
गनुिपदिि । 

सम्पजत्त प्रयोगका लामग उपलब्ि भइसके पमि त्यसिा ह्रास कट्टी शरुु 
हनु्त्ि । प्रयोगका लामग उपलब्ि भन्नाले, सम्पजत्तलाई व्यवस्थापनले 
कायिसञ्चालन गनि आवश्यक ठानकेो अवस्था तथा स्थानसम्ि ल्याउनलुाई 
बजुझन्त्ि । कुन ैपमन सम्पजत्त प्रमतस्थायपत गरिन्त्ि भने, त्यसिा ह्रास कट्टी हनु 
बन्त्द हनु्त्ि । सम्पजत्त मनष्कृय भएिा वा सयक्रय प्रयोग नभएिा पमन पूणि रुपिा 
ह्रासयोग्य भएसम्ि त्यस सम्पजत्तिा ह्रास कट्टी हनु बन्त्द हदैुन । 

सहकािी सांस्थाले उपयोगी आय ु मनिाििण गदाि मनम्न उल्लेजखत 
कािकहरुिा ध्यान ददनपुदिि । 

(क) सम्पजत्तको अपेजक्षत उपयोग । सम्पजत्तको अपेजक्षत क्षितालाई 
ध्यानिा िाखी उपयोगको िूल्याांङ्कन गरिन्त्ि । 

(ख) अपेजक्षत भौमतक टुट फुट, िनु सम्पजत्तको प्रयोग तथा ििित तामलका, 
सम्पजत्त मनष्कृय भएको बेलाको ििित सांभाि िस्ता कायिगत 
तत्वहरुिा मनभिि हनु्त्िन ्। 

(ग) उत्पादन प्रकृयािा सिुाि तथा बदलाव वा वस्त ुवा सेवाको बिाि 
िागिा बदलाव आददका कािणले भएको प्रायवमिक अथवा व्यापारिक 
रुपिा पिुानो वा जिणि भएिा । 

(घ) सम्पजत्तका प्रयोगिा काननुी वा अन्त्य कुनै सीिाहरु । 
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७.२ ह्रास कट्टीका यवमिहरु 

सहकािी सांस्थाले सम्पजत्तबाट अपेजक्षत भयवष्यको आमथिक लाभको 
उपयोमगताको प्रवृमतको प्रमतमनमित्व गनै ह्रास कट्टी यवमिको िनौट गनुिपदिि । 
सम्भायवत ह्रास कट्टीका केयह यवमिहरु सिदि यवमि, घट्दो दि यवमि वा 
प्रयोगिा आिारित यवमि आदद हनु ्। 

अजघल्लो प्रमतवेदन मितीभन्त्दा अयहले सहकािी सांस्थालाई भयवष्यिा 
प्राप्त हनुे आमथिक लाभको ढााँचािा केही िहत्वपूणि परिवतिन भएको सांकेत 
यवद्यिान भएिा सहकािी सांस्थाले ह्रास कट्टीको यवमिलाई भयवष्यिा प्राप्त हनुे 
आमथिक लाभको ढााँचािा जचरण गने गरि परिवतिन गनुिपदिि । सहकािी 
सांस्थाले सो परिवतिनलाई लेखा अनिुानको परिवतिनको रुपिा लेखाङ्कन 
गनुिपदिि । 

 

८. क्षयीकिण 

८.१  क्षयीकिणको िापन तथा लेखाङ्कन 

हिेक प्रमतवेदन मिमतिा, सहकािी सांस्थाले िायिेथा, प्लान्त्ट तथा 
उपकिणका कुनै सम्पजत्त वा सम्पजत्तका सिहु क्षयीकृत भएको ि वा िैन 
भनेि मनिाििण गनुिपदिि ि यदी ि भने त्यस क्षयीकिणलाई कसिी िापन गने 
ि लेखाङ्कन गने भनेि पमन मनिाििण गनुिपदिि । 

 

८.२  क्षयीकिणको लामग क्षमतपूमति 
तेश्रो पक्षबाट प्राप्त हनुे क्षयीकिण बापतको क्षमतपूमति िकि सहकािी 

सांस्थाले सो िकि प्राप्त भएपमि िार लेखाङ्कन गनुिपदिि।  
 

८.३  मबक्रीका लामग िाजखएको िायिेथा, प्लान्त्ट तथा उपकिण  

यवगतिा अपेजक्षत मिमतभन्त्दा अगावै सम्पजत्तको मन्ःसगिको योिनाले 
सम्पजत्तको क्षयीकिणलाई अांयकत गदिि ि यसले सम्पजत्तको क्षयीकिण भएको 
ि वा िैन भन्ने कुिाको मनिाििण गनिका लामग सम्पजत्तको असलुयोग्य िकि 
(Recoverable Amount) को गणना गनिको लामग मनदेश गदिि । 
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९. प्रमतस्थापन (De-recognition) 

सहकािी सांस्थाले मनम्न उल्लेजखत अवस्थाहरुिा िायिेथा, प्लान्त्ट तथा 
उपकिणको प्रमतस्थापन गनुिपदिि । 

(क) मन्ःसगि गदाि । 

(ख) यदद सम्पजत्तको प्रयोग बाट वा मन्ःसगि बाट भयवष्यको आमथिक 
लाभको अपेक्षा नभएिा । 

सहकािी सांस्थाले िायिेथा, प्लान्त्ट तथा उपकिणको प्रमतस्थापनिा हनुे 
लाभ वा नोक्सानीलाई  मनसगिकै बेला आय यवविणिा सिावेश गनुिपदिि । 
सहकािी सांस्थाले त्यस्ता लाभलाई आयको रुपिा वगीकिण गनुि हदैुन । 

सम्पजत्त मन्ःसगिको मिमत मनिाििण गदाि सहकािी सांस्थाले वस्तकुो 
मबक्रीबाट हनु े आयको लेखाङ्कन गने त्यी यवमि पालना गनुिपदिि । मन्ःसगि 
गदािको आय ि यकताबी िूल्यको फिकलाई आिाि िानी सहकािी सांस्थाले 
प्रमतस्थापन गदािको लाभ वा नोक्सानीको मनिाििण गनुिपदिि । 

 

१०. खलुासा 
सहकािी सांस्थाले प्रत्येक वगिको िायिेथा, प्लान्त्ट तथा उपकिणको 

लामग उजचत भएसम्ि मनम्न उल्लेजखत खलुासा गनुिपदिि । 

(क) कुल यकताबी िूल्यको मनिाििण गने िापनको आिाि 
(ख) प्रयोग गरिएको ह्रास कट्टीको यवमि 

(ग) प्रयोग गरिएको उपयोगी आय ुतथा ह्रास कट्टीको दि 
(घ) प्रमतवेदन अवमिको शरुु ि अन्त्त्यको कुल यकताबी िूल्य ि सांजचत 

ह्रासको िकि 

(ङ) मनम्न उल्लेजखत तत्वहरुको सिावेश गिी प्रमतवेदन अवमिको शरुु ि 
अन्त्त्यको तयाि गरिएको कुल यकताबी िूल्यको मिलान यवविण्ः 

• थप (Additions) 

• मन्ःसगि 
• लगानी सम्पजत्तिा परिवतिन 

• क्षयीकिण नोक्सानी सिावेश वा िद्द गिेको िकि 

• ह्रास कट्टीको िकि 
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• अन्त्य परिवतिनहरु 

उि मिलान यवविण पूवि अवमिका लामग तयाि गनुिपदैन । 

सहकािी सांस्थाले मनम्न मलजखत कुिाहरुको पमन खलुासा गनुिपदिि्ः 
(क) सहकािी सांस्थाको प्रमतवजन्त्ित अमिकाि िहेको वा दाययत्व वापत 

बन्त्िक िाजखएको िायिेथा, प्लान्त्ट तथा उपकिणको अजस्तत्व तथा 
यकताबी िूल्य । 

(ख) िायिेथा, प्लान्त्ट ि उपकिणको प्रामप्तका लामग अनबुन्त्िीय  
प्रमतबद्धता । 

(ग) िग्गाको िूल्य मनिाििण भएको ि भन,े िूल्याङ्कन मिमतिा स्वतन्त्र 
पेशागत िूल्याङ्कनकतािको िूल्याङ्कनिा आिारित उजचत िूल्य । 

  

 

परिछिेद -१३ 

अदृश्य सम्पजत्त (Intangible Assets) 

१. उद्दशे्य 

यस परिछिेदको उद्देश्य अरु कुनै परिछिेदिा स्पि रुपिा व्याख्या 
नगरिएको अदृश्य सम्पजत्तको लेखाङ्कन यवमिको व्याख्या गनुि हो । मनददिि 
िापदण्ि पूिा भएको खण्ििा िार सहकािीले अदृश्य सम्पजत्तको लेखाङ्कन गनि 
सक्नेि । यस परिछिेदिा अदृश्य सम्पजत्तको िकि िापन (measure) गने 
तरिका तथा अदृश्य सम्पजत्तको मनददिि खलुासाको आवश्यकताको व्याख्या 
गरिएको ि । 

 

२. क्षरे 

यस परिछिेद सबै अदृश्य सम्पजत्तको लेखाङ्कनिा लागू हनु्त्ि । 

 

३. परिभािा 
अदृश्य सम्पजत्त भन्नाले पयहचान गनि सयकने ति भौमतक अजस्तत्व 

नभएका गैििौदद्रक सम्पजत्त भन्ने बजुझन्त्ि । यस्तो सम्पजत्तको पयहचान मनम्न 
अवस्थािा गरिन्त्ि्ः 
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(क) िुट्याउाँन सयकने भएिा िस्तै्ःसहकािीबाट िुट्याउाँन वा यवभाजित 
गनि सयकने ि एकलरुपिा वा सम्बजन्त्ित किाि, सम्पजत्त वा दाययत्वसाँगै 
मबक्री हस्तान्त्तिण, लाइसेन्त्सिा मलन, भािािा ददन वा आदानप्रदान गनि 
सयकन े

(ख) किाि वा अन्त्य कानूनी अमिकािबाट सिृना हनुे (त्यस्ता अमिकािहरु 
सहकािीबाट वा अन्त्य अमिकाि वा जिम्िेवािीबाट िुट्याउाँन सयकने 
वा नसयकने तथा हस्तान्त्तिण गनि सयकने वा नसयकने िे भएतापमन) 
अदृश्य सम्पजत्तिा मनम्न उल्लेजखत सम्पजत्तहरु सिावेश हदैुनन-् 

(क) यवत्तीय सम्पजत्त, वा, 
(ख) खमनि अमिकाि ि खमनि भण्िािहरु (िस्तै्ः तेल, प्राकृमतक ग्यास ि 

अन्त्य गैिनयवकिणीय स्रोतहरु)  
ह्रास खचि (Amortiztion) भन्नाले अदृश्य सम्पजत्तको ह्रासयोग्य िकिलाई सो 
सम्पजत्तको उपयोगी आयिुा व्यवजस्थत तरिकाले बााँिफााँि गिेको िकिलाई 
बजुझन्त्ि । 

यकताबी िकि (Carrying Amount) भन्नाले सांजचत ह्रास ि सांजचत क्षयीकिण 
घटाए पमिको सम्पजत्तको िूल्य बजुझन्त्ि । 

लागत (Cost) भन्नाले सम्पजत्त खरिद गदाि वा मनिािण गदाि मतिेको िम्िा नगद 
वा नगद सिह अथवा  
त्यसको लामग ददइएको प्रमतफलको उजचत िूल्य तथा सम्पजत्तको प्रािजम्भक 
लेखाङ्कन गरिएको िकिलाई बजुझन्त्ि । 

ह्रासकट्टी योग्य िकि (Depreciable amount) भन्नाले सम्पजत्तको लागत, अथवा 
त्यसको प्रमतस्थायपत लागतबाट शेि िूल्य (Cost less residual value) घटाई 
बााँकी िहेको िकि बजुझन्त्ि । 

उजचत िूल्य (Fair Value) भन्नाले िापन मिमतिा बिाि सहभागी बीच क्रमिक 
लेनदेनिा सम्पजत्तको मबक्री अथवा दाययत्वको हस्तान्त्तिणबाट प्राप्त हनु आउन े
िूल्यलाई िनाउाँि । 

क्षयीकिण नोक्सानी (Impairment Loss) भन्नाले यकताबी िकि भन्त्दा असलुी 
िकि (Recoverable Amount) भन्त्दा कि भएिा, कि भए िमत िकिलाई 
िनाउाँि ।  
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अदृश्य सम्पजत्तको शेि िूल्य (Residual value of intangible asset) भन्नाले 
सम्पजत्तको उपयोगी आयकुो अपेजक्षत अजन्त्ति अवस्थािा वा सम्पजत्त मन्ःसगि गनि 
योग्य भैसकेको अवस्थािा सो सम्पजत्तलाई मन्ःसगि गदाि बापत पाउने अनिुामनत 
िकिबाट मन्ःसगिको लागत घटाई बााँकी िहेको िकिलाई बझुाउाँि । 

उपयोगी आय ुभनेको 
क) सम्पजत्त प्रयोगका लामग उपलब्ि हनुे अनिुामनत अवमि, वा 
ख) सम्पजत्तको प्रयोगबाट सांस्थाले अनिुामनत गिेको उत्पादन सांख्या 

वा यस्तै एकाइहरु (similar units) हो । 

 

४. पयहचान 

४.१ अदृश्य सम्पजत्तका पयहचान सम्बन्त्िी सािान्त्य मसद्वान्त्त 

सहकािी सांस्थाको अदृश्य सम्पजत्तको पयहचान गने वा नगने बािे 
मनिाििण गनि यस प्रारुपको िापन िापदण्िहरुको प्रयोग गनुिपदिि । मनम्न 
अवस्थािा सहकािीले सम्पजत्तलाई अदृश्य सम्पजत्तको रुपिा लेखाङ्कन गनपुदिि्ः
  

(क) सहकािीिा सम्पजत्तबाट भयवष्यिा अपेजक्षत आमथिक लाभ प्रवाह हनुे 
सम्भावना भएिा,  

(ख) सम्पजत्तको लागत वा िूल्य यवश्वासनीय रुपिा िापन गनि सयकने 
भएिा,  

(ग) अदृश्य तत्विा आन्त्तरिक रुपिा गरिएको खचिको फलस्वरुप मसजिित 
सम्पजत्त नभएिा, 
सहकािीले सम्पजत्तको उपयोमग आयभुरि कायि िहने आमथिक 

अवस्थाहरु बािेिा व्यवस्थापनको उपयिु अनिुानको प्रमतमनमित्व गने उजचत 
तथा सहयोगी अविािणाहरुको प्रयोग गरि सांभायवत आमथिक लाभहरुको 
अपेक्षाको िूल्याङ्कन गनुिपदिि । सहकािीले प्रािजम्भक पयहचानको सियिा 
उपलब्ि प्रिाणको आिाििा सम्पजत्तको प्रयोगबाट भयवष्यिा प्राप्त हनुे आमथिक 
लाभको प्रवाहको मनजितताको स्ति मनिाििण गनि आफ्नो यववेक प्रयोग गदिि । 
उि क्रििा बाह्य प्रिाणलाई अमिक विन ददइन्त्ि । 
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५. प्रािजम्भक िापन 

सहकािीले प्रािम्भिा अदृश्य सम्पजत्तलाई लागतिा िापन 
गनुिपदिि । 

 

५.१ अलग प्रामप्त 

अलग्गै प्राप्त भएका अदृश्य सम्पजत्तको लागतिा मनम्न कुिा सिावेश 
हनुेिन ् 
(क) आयात शलु्कहरू ि यफताि नहनुे खरिद कि सिावेश भएको व्यापारिक 
िुट ि कटौती पमिको खिीद िूल्य, 

(ख) सम्पजत्तलाई प्रयोग योग्य अवस्थािा ल्याउन लागेको प्रत्यक्ष खचि । 

 

५.२ चन्त्दा तथा अनदुानको िाध्यिबाट प्रामप्त (Acquisition) 

चन्त्दा तथा अनदुानको िाध्यिबाट अमिग्रहण गरिएको अदृश्य 
सम्पजत्तको लागतलाई अनदुान प्राप्त भएको मिमतको बिाि िूल्यिा लेखाङ्कन 
गरिन्त्ि । 

 

५.३ सम्पजत्तको यवमनिय 

अदृश्य सम्पजत्तलाई िौदद्रक वा गैििौदद्रक सम्पजत्त वा िौदद्रक तथा 
गैििौदद्रक सम्पजत्तको सांयोिनको यवमनियद्वािा प्राप्त गनि सयकन्त्ि । सहकािीले 
अदृश्य सम्पजत्तको लागतलाई मनम्न बाहेकका अवस्थािा बिाि िूल्यिा िापन 
गनुिपदिि्ः 
(क) लेनदेनिा व्यवसाययक सािको (commercial substance) किी भएिा 

वा  
(ख) ददइएको वा प्राप्त भएको सम्पजत्त दवैुको बिाि िूल्य यवश्वासनीय 

रुपिा िापन गनि नसयकने अवस्था भएिा ।  
उपयिु अवस्थािा, सम्पजत्तको लागतको िापन ददइएको यकताबी िूल्य 

(carrying amount) िा गनुिपदिि । 
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५.४ आन्त्तरिक गमतयवमिद्वािा मसििना भएको अदृश्य सम्पजत्त 

सहकािीले अनसुन्त्िान ि यवकास दबैुका लामग गरिएको खचिलाई यस 
प्रारुप अनसुाि अन्त्य िुटै्ट सम्पजत्तको अांशको रुपिा लेखाङ्कनको लामग योग्य 
नभएको अवस्थािा आन्त्तरिक रुपिा अदृश्य वस्तिुा गरिएको सम्पूणि िकिलाई 
खचि भएकै मिमतिा खचिका रुपिा लेखाङ्कन गनुिपदिि्ः 

अजघल्लो अनछुिेदिा लागू हनुे उदाहिणहरूको रूपिा, सहकािीले 
मनम्न वस्तहुरूिा गरिएको खचिहरुलाई अदृश्य सम्पजत्तको रुपिा लेखाङ्कन नगिी 
खचिको रुपिा लेखाङ्कन गनुिपदिि्ः 
(क) आन्त्तरिक रूपले मसजिित ब्रान्त्ि, जचन्त्ह, प्रकाशन शीििक, ग्राहक सूची ि 

भौमतक रुपिा सिान वस्तहुरु । 

(ख) प्रजशक्षण गमतयवमिहरु 

(ग) यवज्ञापन तथा प्रचाि गमतयवमिहरू 

(घ) सहकािीको कुनै भाग वा सबैको स्थानान्त्तिण वा पनुगिठन 

 यद्ययप, िामथ उल्लेजखत अनछुिेदले, कुनै वस्त ु वा सेवा प्रामप्त अजघ 
गिेको कुनै भिुानी पूवि भिुानीको रुपिा लेखाङ्कन नगरिने भनेि िनाउाँदैन । 

 

६. पूवि खचिलाई सम्पजत्तको रुपिा पयहचान गनि नहनुे  
प्रािम्भिा खचिको रुपिा लेखाङ्कन गरिएको अदृश्य वस्तिुा गरिएको 

खचिलाई पमिको मिमतिा अदृश्य सम्पजत्तको लागतको रुपिा लेखाङ्कन गनि 
पाइने िैन । 

 

७. पयहचान पमिको िापन  
सहकािीले अदृश्य सम्पजत्तको िापन लागतिा सांजचत ह्रास खचि 

(accumulated amortization) ि सांजचत क्षयीकिण (impairment loss) घटाएि 
िापन गनुिपदिि । 
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८. उपयोगी जिवनभरि ह्रास खचि (amortization)  
यस प्रारुपका लामग, सबै अदृश्य सम्पजत्तको मनजित उपयोगी िीवन 

भएको रुपिा मलनपुदिि । अनबुजन्त्ित (contractual) वा अन्त्य काननुी 
अमिकािबाट मसजिित अदृश्य सम्पजत्तको उपयोगी आय ु उि अनबुजन्त्ित वा 
काननुी अमिकािको सियावमि भन्त्दा बयढ हनु सक्दैन, ति सहकािीले गिेको 
सम्पजत्तको उपयोगको अनिुानका आिाििा कि हनु सक्ि । यदद अनबुजन्त्ित 
वा अन्त्य काननुी अमिकाि नवीकिण गनि सयकने गिी सीमित अवमिको लामग 
प्रदान गरिएको भएिा अदृश्य सम्पजत्तको नयवकिणिा कुनै उल्लेख्य खचि 
नभएिा अवस्था यवद्यािान भएिा िार सो सम्पजत्तको उपयोगी आयिुा 
नवीकिण अवमि सिावेश गनुिपदिि ।  

यदद सहकािी सांस्थाले अदृश्य सम्पजत्तको उपयोगी आयकुो यवश्वासनीय 
रुपिा अनिुान गनि सक्षि नभएिा, उि सम्पजत्तको आय ुपााँच (५) विि िामनने 
ि । 

 

८.१ ह्रास अवमि तथा ह्रास यवमि 

सहकािी सांस्थाले सम्पजत्तको ह्रासयोग्य िकिलाई सो सम्पजत्तको 
उपयोगी आयिुा व्यवजस्थत तरिकाले बााँिफााँि गनुिपदिि ।यस प्रारुपको अन्त्यर 
कतै खचिहरुलाई्ः िालशेि वा िायिेथा, प्लान्त्ट तथा उपकिणको अांशको 
रुपिा लेखाङ्कन गनुिपने अवस्थािा बाहेक हिेक अवमिको ह्रास िकिलाई 
खचिको रुपिा लेखाङ्कन गनुिपदिि । 

सम्पजत्त प्रयोगका लामग उपलब्ि भइसके पमि त्यसिा ह्रास कट्टी शरुु 
हनु्त्ि । प्रयोगका लामग उपलब्ि भन्नाले, सम्पजत्तलाई व्यवस्थापनले 
कायिसञ्चालन गनि आवश्यक ठानेको अवस्था तथा स्थान सम्ि ल्याउनलुाई 
बजुझन्त्ि । कुनै पमन सम्पजत्त अपलेखन हनु्त्ि भने, त्यसिा ह्रास कट्टी हनु बन्त्द 
हनु्त्ि । सहकािीले ह्रास को त्यस्तो यवमि िनोट गनुिपिि िसले सम्पजत्तको 
भयवष्यको अपेजक्षत आमथिक लाभको ढााँचा बयान गिि । यदद सहकािीले ह्रास 
खचि यवमि यवश्वासनीय ढाँगिा िनोट गनि नसकेिा सिदि प्रणाली (Straight 

Line Method)  प्रयोग गनुिपदिि । 
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८.२ शेि िूल्य (Residual Value) 

सहकािीले मनम्न मलजखत अवस्थािा बाहेक अदृश्य सम्पजत्तको शेि 
िूल्य शनु्त्य िान्नुपने हनु्त्ि्ः 
(क) सम्पजत्तको उपयोगी आय ुसिाप्त भएपमि कुनै तेस्रो पक्षले खरिद गने 

प्रमतबिता ददएको खण्ििा, वा 
(ख) सम्पजत्तका लामग सयक्रय बिाि उपलब्ि भएिा 

(अ) उपलब्ि बिािको आिाििा शेि िूल्य पत्ता लगाउन सयकने 
भएिा 

(आ) सम्पजत्तको उपयोगी आयकुो अन्त्त्यिा त्यस्तो बिाि उपलब्ि 
भएिा । 

 

८.३ क्षयीकिण अवमि ि क्षयीकिण यवमिको समिक्षा 
कािकहरु (Factors) िस्तै अदृश्य सम्पजत्तको प्रयोग यवमि, प्रायवमिक 

स्तिोन्नती तथा बिाि िूल्यिा परिवतिन िस्ता कािकहरुले पमिल्लो प्रमतवेदन 
मिमतदेजख सम्पजत्तको उपयोमग आय ुवा शेि िूल्यिा  परिवतिन भएको कुिाको 
सांकेत गदिि । यदद यस्ता सांकेतहरु यवद्यिान भएिा सहकािीले यसको 
अजघल्लो अनिुानहरुको समिक्षा गनुिपदिि ि यदद हालको अपेक्षाहरु मभन्न िन ्
भने शेि िूल्य, क्षयीकिण यवमि तथा यसको उपयोगी आयलुाई सांशोिन 
गनुिपदिि । सहकािीले शेि िूल्य, क्षयीकिण यवमि तथा उपयोगी आयिुा 
भएको परिवतिनलाई लेखा अनिुानको परिवतिनको रुपिा लेखाङ्कन गनुिपदिि । 

 

९. आय ुसिामप्त ि मन्ःसगि  (Retirements and Disposals) 

सहकािीले मनम्न अवस्थािा अदृश्य सम्पजत्तको लगत कट्टा गरि 
फाइदा वा घाटाको रुपिा नाफा÷नोक्सान खातािा लेखाङ्कन गनुिपने हनु्त्ि । 

(क) मन्ःसगि (Disposals) भएिा वा, 
(ख) भयवष्यिा सम्पजत्तको प्रयोग वा मन्ःसगिबाट आमथिक लाभको अपेक्षा 

नभएको खण्ििा । 
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१०. खलुाशा  
सहकािीले प्रत्येक वगिका अदृश्य सम्पजत्तहरुको मनम्न कुिाहरुको 

खलुाशा गनुिपने हनु्त्ि्ः 
(क) प्रयोग गरिएको ह्रास कट्टीका यवमि 

(ख) प्रयोग गरिएको उपयोगी आय ुतथा ह्रास कट्टीको दि 
(ग) प्रमतवेदन अवमिको शरुु ि अन्त्त्यको कुल यकताबी िूल्य ि सांजचत 

ह्रासको िकि 

(घ) मनम्न उल्लेजखत तत्वहरुको सिावेश गरि तयाि गरिएको प्रमततवेदन 
अवमिको शरुु ि अन्त्त्यको कुल यकताबी िूल्यको मिलान यवविण्ः 
• थप (Additions) 

• मन्ःसगि 
• क्षयीकिण नोक्सानी  
• ह्रास कट्टीको िकि 

• अन्त्य परिवतिनहरु 

उि मिलान यवविण पूवि अवमिका लामग तयाि गनुिपदैन । 

सहकािी सांस्थाले मनम्न उल्लेजखत कुिाहरुको पमन खलुासा गनुिपदिि्ः 
(क) सहकािी सांस्थाको यवत्तीय यवविणका लामग कुनै पमन व्यजिगत 

अदृश्य सम्पजत्तको िहत्वपूणि व्याख्या, यकताबी िकि ि बााँकी 
ह्रासयोग्य आय ु। 

(ख) चन्त्दा तथा अनदुानको िाध्यिबाट प्राप्त तथा शरुूिा उजचत बिाि 
िूल्यिा (fair value) लेखाङ्कन गरिएको अदृश्य सम्पजत्त्ः 
(अ) सरुुवातिा लेखाङ्कन गरिएको उजचत बिाि िूल्य, ि 
(आ) सम्पजत्तको यकताबी िूल्य (carrying value)  

(ग) सहकािी सांस्थाको प्रमतवजन्त्ित अमिकाि िहेको वा दाययत्व वापत 
बन्त्िक िाजखएको अदृश्य सम्पजत्तको अजस्तत्व तथा यकताबी िूल्य । 

(घ) अदृश्य सम्पजत्तको प्रामप्तका लामग अनबुन्त्िीय प्रमतबद्धता । 

सहकािीले उि लेखा अवमििा लेखाङ्कन गरिएको अनसुन्त्िान तथा 
यवकास खचिको कूल िकिको खलुासा गनुिपदिि ।  
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परिछिेद -१४ 

खदु बचत (Net Surplus) को बााँिफााँि तथा यवतिण 

 

१. उद्दशे्य 

यस परिछिेदको उद्देश्य खदु बचतको बााँिफााँि तथा यवतिणका 
लामग लेखाङ्कन मबमि मनिाििण गनुि हो। 

 

२. क्षरे  
यस परिछिेद सहकािी ऐन, २०७४ अन्त्तगित तोयकएको खुद बचतको 

बािफााँि तथा यवतिणको लेखाङ्कनिा लाग ुहनुेि । 

खदु बचतको मनिाििण मनम्नानसुाि गरिन्त्ि्ः 
(क) सहकािीको यवमनयि (By – Laws) अनसुाि 
(ख) प्रत्येक आमथिक वििको अन्त्तिा वा यवमनयिले तोके अनसुाि अन्त्य कुनै 

सियिा हिेक सहकािीले खदु बचतको मनिाििण गनुि पने ि ।  
(ग) नाफाको रुपिा नमलइ सदस्यद्वािा मलइएको ऋण वा सहकािीद्वािा 

उपलब्ि गिाइएको वस्त ु तथा सेवा वापतको िकि भन्त्दा बढी 
भिुानीको रुपिा वा सदस्यहरुलाई अन्त्य सञ्चालन कािोबािबाट 
सम्पजत्तको आन्त्तरिक प्रवाह सिेत सहकािीलाई वस्त ु वा सेवा 
उपलब्ि गिाए बापत भिुानी ददनपुने िकि ि सोको यवतिण गरिएको 
अवस्थािा सदस्यहरुलाई यफताि गनुिपने िकिको फिकको रुपिा । 

 

 

३. बााँिफााँि ि यवतिण 

सहकािी ऐन, २०७४ िा ब्यवस्था भए अनसुाि, सम्पणुि सहकािी 
सांस्थाहरुद्वािा अमनवायि रुपिा  खदु बचतको बााँिफााँि तथा यवतिण मनम्न 
अनसुाि गनुिपदिि । 

(क) खदु बचत िकिको कम्तीिा पछचीस प्रमतशत िकि िगेिा कोििा 
िुट्याउनपुनेि । 
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(ख) खण्ि (क) बिोजििको िकि िुट्याई बााँकी िहेको िकिको कम्तीिा 
२५% (पछचीस प्रमतशत) िकि सांिजक्षत पूाँिी यफताि कोििा िम्िा 
गनुि पनेि । 

(ग) खण्ि (क) बिोजििको िकि िुट्याई बााँकी िहेको िकिको ०.५ % 
सहकािी प्रवद्र्िन कोि िुट्याइने ि । 

(घ) िामथ उल्लेजखत िकि िुट्याई बााँकी िहेको िकि सहकािी ऐन तथा 
मनयिावली सांस्थाको आवश्यकता अनसुाि स्थापना गिेको कोििा 
िुट्याउन ुपनेि । 

 

४. खलुासा (Disclosure)  

सहकािी सांस्थाले यवमनयि (By - Laws) अनसुाि खदु बचतको (Surplus)  
यवतिण गने तरिका खलुासा गनुिपने ि । 

 

 

परिछिेद -१५ 

पट्टा (Leases) 

१. उद्दशे्य 

यस परिछिेदको उद्देश्य पट्टाको सम्बन्त्ििा पट्टादाि (Lessee)  ि 
पट्टादाता (Lessor) लाई लाग ु हनुे उपयिु लेखाङ्कन नीमतहरु ि खलुासाको 
मनिाििण गनुि हो । 

 

२. क्षरे  
तल उल्लेख भए बाहेक सम्पणुि पट्टाहरुको लेखाङ्कनिा यस 

परिछिेदको व्यवस्था लाग ुहनुेि्ः 
(क) खमनि, तेल, प्रकृमतक ग्यााँस ि सिान प्रकृमतका पनुउित्पादन नहनुे 

स्रोतहरुको उत्खनन ्वा प्रयोग सम्बन्त्िी पट्टा । 
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(ख) चलजचर, मभमियो िेकिि, नाटक, पाण्िुमलयपहरु (Manuscripts), पेटेंन्त्ट, 

प्रमतमलपी अमिकाि (Copyright) िस्ता जचिहरुका लामग इिाित 
सम्झौता । 

 

तथायप, यो परिछिेद मनम्न उल्लेजखत िापनको आिािका रुपिा लाग ुहनुे िैन्ः 
(क) पट्टादािको स्वामित्विा िहेको लगानी सम्पजत्तका रुपिा लेखाङ्कन 

भएको सम्पजत्त । 

(ख) पट्टादाताले सञ्चालन पट्टा (Operating Leases) अन्त्तगित ददएको लगानी 
सम्पजत्त । 

(ग) पट्टादाताले यवत्तीय पट्टा अन्त्तगित िाखेको िैयवक सम्पजत्तहरु । 

(घ) पट्टादाताले सञ्चालन पट्टा (Operating Leases) अन्त्तगित ददएको िैयवक 
सम्पजत्त । 

पट्टादाताद्वािा सम्पजत्तको सञ्चालन तथा ििित सम्भािको लामग उल्लेख्य 
रुपिा सेवा गनुिपने भएतापमन सम्पजत्तको प्रयोग गने अमिकािको हस्तान्त्तिण 
गने सम्झौता भएिा यो परिछिेद लाग ु हनु्त्ि । सम्झौता अन्त्तगित सम्पजत्त 
प्रयोग गने अमिकािको हस्तान्त्तिण नभएिा यो परिछिेद लाग ुहुाँदैन ।  

 

३. परिभािाहरु 

पट्टा (Leases) भनेको पट्टादाताले पट्टादािलाई भिुानी वा शृ्रांखलाबद्ध भिुानीको 
प्रमतफलस्वरुप एक सहित अवमिका लामग सम्पजत्त प्रयोगको अमिकाि प्रदान 
गने सम्झौता भन्ने बजुझन्त्ि । 

यवत्तीय पट्टा भन्नाले सम्पतीसाँग सम्बजन्त्ित लगभग सम्पूणि िोजखि तथा प्रमतफल 
हस्तान्त्तिण गने पट्टालाई िनाउाँि । 

सञ्चालन पट्टा (Operating Leases) भन्नाले यवत्तीय पट्टा बाहेकका सबै पट्टालाई 
िनाउाँछ् ।  
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िद्द गनि नमिल्ने पट्टा भन्नाले मनम्न उल्लेजखत कािणले िार िद्द गनि सयकने 
पट्टालाई िनाउाँि्ः 
• केही आकजस्िक (Remote) घटनाहरु घयटत हनुाले 

• पट्टा ददन ेव्यजिको अनिुमतिा 
• यदद पट्टादाि उही पट्टादातासाँग उही वा सिान प्रकृमतको नयााँ पट्टािा 

प्रवेश गिेिा वा 
• पट्टाको प्रािम्भिा नै पट्टादािले अमतरिि भिुानी गिेिा पट्टाको 

मनिन्त्तिता हनुे कुिा मनजित भएिा । 

 

पट्टाको प्रािम्भ (Inception of the Lease): पट्टा सम्झौताको मिमत वा पट्टाको 
प्रािजम्भक व्यवस्थाका लामग पक्षहरुबाट प्रमतबद्धता भएको मिमत िनु पयहला 
आउाँि त्यसलाई पट्टा स्थापना भएको मिमत िामनन्त्ि । यस मिमतिा्ः 
(क) पट्टालाई यवत्तीय पट्टा वा सञ्चामलत पट्टािा वमगिकृत गरिन्त्ि ि 
(ख) यवत्तीय पट्टाको हकिा, पट्टाको अवमिको शरुुवातिा लेखाङ्कन हनुे िकि 

मनिाििण गरिन्त्ि । 

 

पट्टा अवमिको शरुुवात (The Commencement of the Lease Term): पट्टा 
अवमिको शरुुवात भनेको पट्टा मलने व्यजिले पट्टािा मलएको सम्पजत्तको प्रयोग 
गने अमिकाि अभ्यास गनि पाउने मिमत हो । उि मिमत पट्टाका यवमभन्न 
तत्वहरु िस्तै्ः सम्पजत्त, दाययत्व, आय, व्यय आददको प्रािजम्भक िापन गने मिमत 
हो । 

 

पट्टा अवमि्ः पट्टा अवमि भन्नाले त्यस्तो िद्द गनि नसयकने अवमि हो,िसिा 
पट्टािा मलने व्यजिले अन्त्य थप शतिहरु सिेत सम्पजत्त पट्टािा मलने किाि गदिि 
िसको लामग पट्टािा मलने व्यजिसाँग थप भिुानी सिेत वा थप भिुानी बाहेक 
नै पट्टालाई सचुारु गने यवकल्प हनु्त्ि । िहााँ प्रािम्भिा नै पट्टािा मलने 
व्यजिले यवकल्पको अभ्यास गदिि भन्ने कुिा प्राय्ः मनजित नै हनु्त्ि । 
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न्त्यनुति पट्टा भिुानी (Minimum Lease Payment): न्त्यनुति पट्टा भिुानी 
भन्नाले भैपरि आउने भािा बाहेक पट्टादािले पट्टा अवमििा सेवाको िूल्य तथा 
किको रुपिा भिुानी गनुिपने िकि बजुझन्त्ि । यसिा मनम्न मलजखत कुिाहरु 
पमन पदििन ्। 

(क) पट्टादाि लामग, पट्टादाि वा सोको सम्बजन्त्ित पक्षले भिुानी ददन 
प्रत्याभतु गिेको िकि । 

(ख) पट्टादाताका लामग, मनम्न पक्षहरुले पट्टादािलाई प्रत्याभतु गिेको शेि 
िूल्य, 
• पट्टादाि 
• पट्टादािसाँग सम्बजन्त्ित पक्ष 

• प्रत्याभमुत ददए अनसुािको दायहत्व मनवािह गनि आमथिक 
रुपिा सांक्षि हनुे पट्टादाताको असम्बजन्त्ित पक्ष। 

तथापी, यदद पट्टादािलाई पट्टािा ददइएको सम्पजत्त, उि सम्पजत्त खरिद 
गने यवकल्प सकाि गने सियिा कायि िहेको बिाि िूल्य भन्त्दा अमन न्त्यून 
िूल्यिा सकाि गने यवकल्प िहेको ि पट्टाको प्रािम्भिै उि यवकल्प सकाि गने 
मनजित प्राय्ः भएिा न्त्यूनति भिुानी अन्त्तगित पट्टा अवमिभरि सकाि गनिको 
लामग लाग्ने िकि पदििन ्। 

 

उजचत िलु्य्ः उजचत िूल्य भनेको, मनष्पक्ष लेनदेन कािोबाििा िानकाि तथा 
इछिुक पक्ष मबच सम्पजत्त यवमनिय वा दाययत्व फर्छ्यौट गदाि मसििना हनुे िकि 
हो । 

 

आमथिक आय ु(Economic Life): आमथिक आय ुभन्नाले तल उल्लेजखत कुनै 
एउटालाई िनाउाँि्ः 
(क) एक वा एकभन्त्दा बढी प्रयोगकतािले सो सम्पजत्तको प्रयोग गने अपेजक्षत 

सियअवमि, वा 
(ख) सम्पजत्तको प्रयोगबाट सांस्थाले अनिुान गिेको उत्पादन सांख्या वा 

सिान एकाइहरु (similar units)  



75 
 

उपयोगी आय ु(Useful Life): उपयोगी आय ुभन्नाले पट्टा अवमिको शरुुवातदेजख 
अनिुामनत बााँकी आय ु। िनु अवमिमभर पट्टाका सतिहरुले मसमित नगरिकन 
सम्पजत्तिा मनयहत आमथिक लाभको सहकािीद्धािा उपभोग गरिसक्ने अनिुान 
गरिएको अवमिलाई िनाउाँि । 

 

प्रत्याभतू शेि िूल्य (Guranteed Residual Value) भन्नाले्ः 
(क) पट्टादािको लमग, पट्टादाि वा सो व्यजिसाँग सम्बजन्त्ित व्यजिले भिुानीका 
लामग प्रत्याभतु गिेको अांश । 

(ख) पट्टादाताका लामग पट्टादाता वा  पट्टादातासाँग सम्बजन्त्ित यवत्तीय दाययत्व 
भिुानी गनि सक्षि व्यजिले ददएको प्रत्याभमुत । 

 

प्रत्याभतु नगिेको शेि िूल्य (Unguranteed Residual Value): भन्नाले पट्टा 
सम्पजत्तको शेि िूल्यको त्यस्तो अांश हो िसको पट्टादाताद्धािा अशलुी हनु े
कुिाको प्रत्याभमुत नभएको वा पट्टादातासाँग सम्बजन्त्ित व्यजिद्धािा एकलरुपिा 
प्रत्याभमुत ददइएको िकि िनाउाँि । 

 

प्रािजम्भक प्रत्यक्ष लागत्ः प्रािजम्भक प्रत्यक्ष लागत भन्नाले पट्टािा ददने उत्पादक 
तथा मिलिद्धािा गरिएको खचि बाहेक पट्टाको व्यवस्थापन गने कायिसाँग 
प्रत्यक्षरुपिा सम्बजन्त्ित लागतलाई िनाउाँि । 

कुल लगानी्ः पट्टािा कुल लगानी भन्नाले तल उल्लेख को योगफल 
हो्ः 
(क)  यवत्तीय पट्टािा पट्टादाताबाट पाउनपुने न्त्यनुति भिुानी 
(ख) पट्टादातालाई आििन भएको बााँकी ग्यािेन्त्टी नगिेको शेि िलु्य । 

पट्टािा खदु लगानी्ः पट्टािा खदु लगानी भन्नाले कुल लगानीलाई पट्टािा 
अन्त्तमनिहीत व्यािदिले मिस्काउन्त्ट गरिएको िकिलाई िनाउाँि । 

 

अनाजिित (Unearned)  यवत्तीय आय्ः अनाजिित यवत्तीय आय मनम्न िकिहरु 
बीचको अन्त्ति हो्ः 

• पट्टाको कुल लगानी तथा 
• पट्टािा खदु लगानी 
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पट्टािा अन्त्तमनियहत (Implicit): पट्टािा अन्त्तमनियहत (Implicit) व्यािदि भन्नाले 
पट्टाको प्रािम्भिा्ः  
(क) न्त्यनुति पट्टा लगानी ि  
(ख) प्रत्याभूत नगरिएको शेि िूल्यको वतििान िूल्यको योगलाई्ः– 

(अ) पट्टािा ददइएको सम्पजत्तको उजचत बिाि िूल्य, ि 
(आ) पट्टादाताको प्रािजम्भक प्रत्यक्ष लागतसाँग बिाबि बनाउाँन े

व्यािदिलाई िनाउाँि । 

 

पट्टादािको ऋणको बढ्दो व्यािदि्ः पट्टादािको ऋणको बढ्दो व्यािदि भन्नाले 
सिान पट्टािा मतनुिपने व्यािदि वा उि व्यािदि मनिाििण गनि नसकेको 
अवस्थािा पट्टाको शरुुवातिा यदद पट्टादािले सम्पजत्त खरिद गिेको भए सो 
सम्पजत्त खरिद गनि लाग्न े िकि ऋणको सिान शति तथा सिान मितो िाखी 
प्राप्त गदाि लाग्ने व्यािदिलाई िनाउाँि । 

 

भैपिी आउने (Contingent) भािा्ः भैपिी आउने (Contingent) भािा भन्नाले 
सियको भिुानी बाहेकको कािणले परिवतिन हनुे तत्वको भयवष्यको िूल्यिा 
आिारित भैपिी आउन सक्ने अमनजित भािाको अांशलाई िनाउाँि । 

पट्टा सम्झौता वा प्रमतवद्धताले (Commitment) पट्टा अवमिको सरुुवात 
ि पट्टा प्रािम्भ बीचिा पट्टािा ददएको सम्पजत्तको मनिािण अथवा खरिद िूल्यिा 
आउने सक्ने परिवतिनलाई वा अरु कुनै कािणले िूल्य स्ति पट्टादाताको 
यवत्तपोिणको लागत आददलाई यदद त्यसो भएिा कुनै पमन परिवतिनको प्रभाव 
पट्टाको सरुुवातिा भएको िामनन्त्ि । 

 

४. पट्टाको वगीकिण  
सम्पजत्तसाँग सम्बजन्त्ित लगभग सम्पूणि िोजखि तथा प्रमतफल 

हस्तान्त्तिण गने पट्टालाई यवत्तीय पट्टाका रुपिा वगीकृत गरिन्त्ि । यदद 
स्वामित्विा िहेको पयािप्त िोजखि तथा प्रमतफल हस्तान्त्तिण हदैुनन ्भने त्यस्तो 
पट्टालाई सञ्चालन (Operating) पट्टाका रुपिा वगीकृत गरिन्त्ि । 
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कुनै पट्टा यवत्तीय पट्टा वा सञ्चालन पट्टा के हो भन्ने कुिा किािको 
स्वरुप भन्त्दा पमन कािोबािको साि वा अजस्तत्व (Substance) िा मनभिि हनु्त्ि 
। एकल तथा सांयकु्त्त रुपिा कुनै पट्टालाई यवत्तीय पट्टािा पयहचान गनुिपने 
अवस्थाहरु मनम्नानसुाि िन््ः 
(क) पट्टा अवमिको अन्त्तिा पट्टािा िहेको सम्पजत्त िामथको स्वामित्व 

पट्टादािको नाििा हस्तान्त्तिण हनु्त्ि । 

(ख) पट्टादािलाई पट्टािा ददइएको सम्पजत्त, उि सम्पजत्त खरिद गने यवकल्प 
सकाि गने सियिा कायि िहेको बिाि िूल्य भन्त्दा अमत न्त्यून 
िूल्यिा सकाि गने यवकल्प िहेको ि पट्टाको प्रािम्भिै उि यवकल्प 
सकाि गने मनजित प्राय्ः हनु्त्ि । 

(ग) स्वामित्व हस्तािन्त्तिण नभएता पमन सम्पजत्तको आयकुो अमिकाांश अांश 
वा भाग पट्टा अवमिले सिेट्ि । 

(घ) पट्टा अवमिको प्रािम्भिा न्त्यनुति पट्टा भिुानीको वतििान िूल्य ि 
उि मिमतिा कायि  उजचत बिाि िूल्यको िकि सिान प्राय्ः  
भएिा । 

(ङ) पट्टािा िहेको सम्पजत्त त्यस्ता मबशेि प्रकृमतको सम्पजत्त िसलाई 
पट्टादािले िार कुनै िखु्य परििाििन मबना प्रयोग गनि सक्दि । 

 

पट्टालाई एकल वा सािूयहक रुपिा यवत्तीय पट्टाको रुपिा वगीकिण गिाउाँन 
सक्ने सूचक तथा अवस्थाहरु मनम्नानसुाि िन््ः 
(क) पट्टादािले पट्टा खािेि गनि सक्ने अवस्थािा पट्टा खािेि गिेको कािण 

पट्टादाताले घाटा व्यहोनुि पिेिा पट्टािा मलने व्यजिले क्षमतपूमति प्रदान 
गने भएिा 

(ख) पट्टािा सम्पजत्तको शेि िूल्यिा परिवतिनको कािणले हनुे नाफा वा 
घाटा पट्टादािले व्यहोने भएिा 

(ग) पट्टादािसाँग दोस्रो अविीिा पमन बिािको दि भन्त्दा उल्लेख्य रुपिा 
न्त्यून िकििा पट्टा सचुारु गने क्षिता भएिा । 
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िामथ उल्लेजखत उदाहिण तथा सूचकहरु सविदा मनणाियक होइनन ्। 
यदी स्वामित्वसाँग अन्त्तमनियहत िोजखि तथा प्रमतफलको हस्तान्त्तिण नहनुे कुिा 
अन्त्य यवशेिताहरुले स्पि गदििन भने त्यस्तो पट्टालाई सञ्चालन पट्टाको रुपिा 
वमगिकिण गनुिपदिि । 

पट्टाको वगीकिण प्रािम्भिा नै गरिन्त्ि ि पट्टािा मलन े ददने दबैु पक्ष 
उि पट्टाको व्यवस्थािा परिवतिन गनि सहित भई उि परिवतिनले गदाि 
वमगिकिणिा भएको परिवतिन बाहेक अन्त्य अवस्थािा सरुुिा गरिएको वमगिकिण 
परिवतिन हदुैंनन ्। 

 

५. यवत्तीय पट्टा – पट्टादािको  यवत्तीय यवविण  
५.१ प्रािजम्भक लेखाङ्कन (Recognition)  

पट्टा अवमिको सरुुवातिा, पट्टादािले सम्पजत्त प्रयोग गने अमिकाि ि 
यवत्तीय पट्टा बापतको दाययत्वलाई क्रिश्ः सम्पजत्त तथा दाययत्वको रुपिा बिाि 
िूल्य वा सो भन्त्दा न्त्यून हनु े भएिा पट्टाको सरुुवातिा नै मनिाििण गरिएको 
न्त्यूति पट्टा भिुानीको वतििान िूल्यिा आफ्नो यवत्तीय यवविणिा लेखाङ्कन 
गनुिपदिि ।पट्टासाँग सम्बजन्त्ित प्रािजम्भक प्रत्यक्ष खचिलाई सम्पजत्तको रुपिा 
पयहचान गरिएको िकििा िोमिन्त्ि । न्त्यूति पट्टा भिुानीको वतििान िूल्य 
गणना गदाि पट्टासाँग अन्त्तमनियहत व्यािदिको प्रयोग गनुिपदिि । यदद उि 
व्यािदिको मनिाििण गनि नसयकएिा पट्टादािको ऋणको बढ्दो व्यािदि 
(Incremental borrowing rate) को प्रयोग गनुिपदिि । 

 

५.२ क्रमिक िापन (Subsequent Measurement) 

पट्टादािले ब्याि यवमि (Effective interest method) वा सिदि 
यवमिद्धािा न्त्यनुति पट्टा भिुानीको िकिलाई व्याि (finance charge) ि 
दाययत्वको भिुानीको अांशको रुपिा यवभािन गनुिपदिि । पट्टादािले यवत्तीय 
लागतलाई बााँकी िहेको दाययत्विा सिान व्यािदि कायि हनुे गिी सम्पूणि पट्टा 
अवमििा बााँिफााँि गनुिपदिि । पट्टादािले भैपिी आउने पट्टाको भािा िकिलाई 
िनु सियिा घयटत हनु्त्िन ्सोही सियिा लेखाङ्कन गनुिपदिि । 
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पट्टादािले पट्टािा मलएको सम्पजत्तलाई यस प्रारुपको सम्बजन्त्ित भागिा 
उल्लेख गरिएको सोही सम्पजत्तको प्रकाि अनसुािको यवमि प्रयोग गिी ह्रास कट्टी 
गनुिपदिि । यदद पट्टाअवमिको अन्त्त्यिा उि सम्पजत्त पट्टादािलाई हस्तान्त्तिण 
हनुे कुिा यवश्वासनीय रुपिा मनजित नभएिा सम्पजत्तलाई पट्टा अवमि वा 
उपयोगी आय ु िध्ये न्त्यून अवमििा पूणिरुपिा ह्रास कट्टी गनुिपदिि । पट्टािा 
मलने व्यजिले प्रत्येक प्रमतवेदन मिमतिा उि सम्पजत्तको क्षयीकिण नोक्सानीको 
पमन परिक्षण गनुिपदिि । 

 

५.३ खलुासाहरु (Disclosures) 

पट्टादािले यवत्तीय पट्टाका लामग मनम्नानसुाि खलुासा गनुिपदिि । 

(क) सम्पजत्तको प्रत्येक वगिका लामग, सोको प्रमतवेदन अवमिको अन्त्त्यिा 
कायि यकताबी िूल्य 

(ख) मनम्न अवमिका लामग प्रमतवेदन अविीको अन्त्त्यिा िहेको भयवष्यिा 
हनुे न्त्यूनति ्पट्टा भिुानीको कुल िकि्ः 
• एक वििसम्ि 

• एक वििपमि देजख पााँच वििसम्ि 

• पााँच विि भन्त्दा पमि 

(ग) भैपिी आउने भािाको िानकािी नयवकिण वा खरिद यवकल्प तथा 
िूल्य बयृद्ध सम्बन्त्िी बुाँदा, सह–पट्टा, पट्टा सम्झौताले लगाएको 
प्रमतबन्त्िहरु आदद सिेत पट्टादािको िहत्वपूणि पट्टा सम्झौताको बािेिा 
सािान्त्य व्याख्या । 

उि खलुासा यस प्रारुपको अन्त्य खण्िको अन्त्य उल्लेजखत खुलासाको 
प्राविानको अमतरिि आवश्यकता हो । 

 

६. सञ्चालन पट्टा – पट्टादािको  यवत्तीय यवविण  
६.१  लेखाङ्कन (Recognition)  तथा िापन  

पट्टादािले सञ्चालन पट्टा अन्त्तगितको भिुानीलाई मनम्न मलजखत 
अवस्थािा बाहेक (वीिा तथा ििित बाहेक) सिदि यवमि अनसुाि खचिको 
रुपिा लेखाङ्कन गनुिपदिि । 
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(क) भिुानी सोही आिाििा नभएपमन उपभोिाको यहतको प्रवृजत्तको 
प्रमतमनमिको रुपिा अन्त्य कुनै आिाि उपजस्थत भएिा वा  

(ख) पट्टादातालाई ददइने भिुानीिा पट्टािा ददने व्यजिको अनिुामनत 
िदु्राजस्फमतद्धािा हनुे लागत बयृद्धलाई क्षमतपूमति गने गिी सािान्त्य 
िदु्राजस्फमतको दििा बयृद्ध हनुे गिी मनिाििण गरिएको भएिा । 

यदद पट्टादातालाई गरिने भिुानी सािान्त्य िदु्राजस्फमत बाहेक अन्त्य 
कािणले फिक पनि गएिा (ख) को व्यवस्था पूिा हदुैंन । 

 

६.२ खलुासा (Disclosures) 

सञ्चालन पट्टाका लामग पट्टादािले मनम्न मलजखत कुिाहरु खलुाउन ुपदिि्ः- 
(क) मनम्न अवमिका लामग प्रमतवेदन अवमिको अन्त्त्यिा स्थगन गनि 

नसयकने सञ्चालन पट्टािा िहेको भयवष्यिा हनुे न्त्यूनति पट्टा भिुानीको 
कुल िकि्ः 
• एक वििसम्ि 

• एक वििपमि देजख पााँच वििसम्ि 

• पााँच विि भन्त्दा पमि 

(ख) खचिको रुपिा पयहचान गरिएको पट्टा भिुानी 
(ग) भैपिी आउने  भािाको िानकािी नयवकिण वा खरिद यवकल्प तथा 

िूल्य बयृद्ध सम्बन्त्िी बुाँदा, सह–पट्टा, पट्टा सम्झौताले लगाएको 
प्रमतबन्त्िहरु आददका सथै पट्टादािको िहत्वपूणि पट्टा सम्झौताको 
बािेिा सािान्त्य व्याख्या । 

 

७. पट्टादाताको  यवत्तीय यवविण्ः यवत्तीय पट्टा  
७.१ प्रािजम्भक लेखाङ्कन (Initial recognition) तथा िापन 

पट्टाको कुल लगानी भनेको मनम्न कुिाहरुको योग हो्ः 
(क) यवत्तीय पट्टा अन्त्तगित पट्टादातालाई प्राप्त हनुे न्त्यूनति पट्टा भिुानी । 

(ख) पट्टादातालाई प्राप्त हनुे प्रत्याभतु नभएको शेि िूल्य । 



81 
 

उत्पादक वा मिलि पट्टादाता सांलग्न पट्टा बाहेक अन्त्य यवत्तीय पट्टाका 
लामग प्रािजम्भक प्रत्यक्ष लागत लाई यवत्तीय पट्टा वापत प्राप्य िकिको 
प्रािजम्भक िापनिा सिायहत गरिन्त्ि ि पट्टा अवमिभि पयहचान गरिएको आयका 
िकिलाई घटाइन्त्ि ।  

 

७.२ पमिल्ला िापन (Subsequent Measurement) 

यवत्तीय आयको लेखाङ्कन (recognition) यवत्तीय पट्टादाताको स्थीि 
आवमिक प्रमतफल दिको ढााँचा अनसुाि हनुे गिी गनुिपदिि । सेवाको लागत 
बाहेक सियगत पट्टा भिुानीलाई सााँवा तथा अनाजिित यवत्तीय आय दवैुको 
िकि घट्ने गिी कूल लगानीको िकि घटाउनकुो लामग प्रयोग गरिन्त्ि । यदद 
पट्टादाताको कुल लगानीको िकि गणना गने सियिा प्रयोग भएको प्रत्याभूत 
नगरिएको शेि िूल्यिा परिवतिन भएका सूचकहरु उपलब्ि भएिा पट्टा 
अवमिभि बााँमिएको आयलाई परििाििन गनुिपदिि ि पाकेको िकििा भएको 
किीलाई तत्काल नाफा वा नोक्सानिा लेखाङ्कन गनुिपदिि । 

 

७.३ उत्पादक वा मिलि पट्टादाता्ः 
उत्पादक वा Dealer lessors मिलिले प्राय्ः ग्राहकहरुलाई खरिद गने 

वा पट्टािा मलने यवकल्प प्रिान गदििन ् । उत्पादक वा Dealer lessors 

मिलिद्धािा ददइएको यवत्तीय पट्टाले मनम्न दईु प्रकािका आयहरुको मसििना 
गदिि्ः- 
(क) पट्टािा ददइएको सम्पजत्तको िार वा व्यापारिक िुट सयहत सोझै मबक्री 

गिेको प्राप्त हनुे नाफा वा घाटाको सिह हनुे नाफा वा नोक्सान  
(ख) पट्टा अवमिभिको यवत्तीय आम्दानी  

उत्पादक वा मिलि पट्टाको सरुुवातिा लेखाङ्कन गरिएको मबक्रीको 
िकि उि सम्पजत्तको उजचत बिाि िूल्य वा सो भन्त्दा न्त्यून हनुे भएिा 
उपलब्ि बिाि दििा िूल्याङ्कन गरिएको न्त्यूनति पट्टा भिुानीको वतििान िूल्य 
हनुेि । 
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पट्टाको शरुुवातिा लेखाङ्कन गरिएको मबक्री लागतको िकि पट्टािा 
ददइएको सम्पजत्तको लागत वा प्रत्याभतू नगरिएको शेि िूल्यको नगरिएको 
वतििान िूल्यको वतििान िूल्य घटाए पमिको यकताबी िूल्य (यदद फिक 
भएिा) । मबक्री िकि ि मबक्री लागत बीचको फिक िकि सहकािीको सोझै 
मबक्री सम्बजन्त्ि नीमत अनसुाि लेखाङ्कन गरिएको मबक्री नाफा हो । 

यदद कृमरि रुपिा कि व्यािदि अांयकत गरिएको भएिा मबक्रीको 
नाफा यदद बिािको प्रचमलत व्यािदिको प्रयोग  गिेको भए हनुे नाफाको  
िकि सीमित हनु्त्ि । पट्टािा ददने उत्पादक वा मिलिले खचि गिेको पट्टाको 
व्यवस्थापनसाँग सम्बजन्त्ित लागतलाई मबक्रीको नाफाको लेखाङ्कन गने सियिा 
खचिको रुपिा लेखाङ्कन गनुिपदिि । 

 

७.४ खलुासाहरु (Disclosures) 

पट्टादाताले  यवत्तीय पट्टाको लामग मनम्नानसुाि खलुासा गनुिपदिि्ः 
क) प्रमतवेदन मिमतको अन्त्त्यिा कायि िहेको कुल लगानी ि प्रमतवेदन 

मिमतको अन्त्त्यिा प्रप्त हनुे न्त्यूनति ् पट्टा भिुानी बीचको मिलान । 
यसका अमतरिि पट्टाको कुल लगानी ि प्रमतवेदन अवमिको अन्त्त्यिा 
प्राप्त हनुे न्त्यूनति ् पट्टा भिुानी बीचको मिलान । यसका अमतरिि 
पट्टादाताले पट्टाको कुल लगानी ि प्रमतवेदन अवमिको अन्त्त्यिा प्राप्त 
हनुे न्त्यूनति ् पट्टा भिुानीको िूल्यको बािेिा मनम्न अवमिका लामग 
खलुासा गनुिपदिि । 

िूल्य खलुाउन ुपने ि्ः- 
• एक वििसम्ि 

• एक वििपमि देजख पााँच वििसम्ि 

• पााँच विि भन्त्दा पमि 

ख) नपाकेको (unearned) यवत्तीय आय 

ग) पट्टादाताको यहतिा प्राप्त हनुे प्रत्याभतू नभएको शेि िलु्य । 

घ) सांकलन नहनुे (Uncollectible) प्राय्ः न्त्यनुति ् पट्टा भिुानीका लामग 
सांजचत (accumulated)  क्षमतपूमति । 

ङ) त्यस अवमििा आयको रुपिा लेखाङ्कन गरिएको भैपिी आउने भािा 
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च) भैपिी आउने  भािाको िानकािी नयवकिण वा खरिद यवकल्प तथा 
पट्टा सम्झौताले लगाएको प्रमतबन्त्िहरु आददका साथै पट्टादािको 
िहत्वपूणि पट्टा सम्झौताको बािेिा सािान्त्य व्याख्या । 

 

८. सञ्चालन पट्टा्ः पट्टादाताको  यवत्तीय यवविण  
८.१ लेखाङ्कन (Recognition) ि िापन 

पट्टादाताले सञ्चालन पट्टासाँग सम्बजन्त्ित सम्पजत्तलाई उि सम्पजत्तको 
प्रकृमत अनसुाि यवत्तीय जस्थमत यवविणिा लेखाङ्कन गनुि पदिि ।  

पट्टािा ददने व्यजिले सञ्चालन पट्टा अन्त्तगितको आयलाई मनम्न मलजखत 
अवस्थािा बाहेक (यविा तथा ििित बाहेक) सिदि यवमि अनसुाि आयको 
रुपिा नाफा वा नोक्सानिा लेखाङ्कन गनुिपदिि । 

क) भिुानी सोही आिाििा नभएपमन पट्टािा िहेको सम्पजत्तबाट पट्टािा 
मलने व्यजिलाई प्राप्त हनुे यहतको प्रवृजत्तको प्रमतमनमिको रुपिा अन्त्य 
कुनै आिाि उपजस्थत भएिा वा  

ख) पट्टादातालाई भिुानीलाई पट्टादाताको अनिुामनत िदु्राजस्फमतद्धािा हनुे 
लागत बयृद्धलाई क्षमतपूमति गने गिी सिान्त्य िदु्राजस्फमतको दििा बयृद्ध 
हनुे गिी मनिाििण गरिएको भएिा । 

यदद पट्टादातालाई गरिने भिुानी सािान्त्य िदु्राजस्फमत बाहेक अन्त्य 
कािणले फिक पनि गएिा (ख) को व्यवस्था पूिा हदुैंन । 

पट्टादाताले ह्रासकट्टी सयहत पट्टा आम्दानी आििन गनि गिेको 
लागतलाई खचििा लेखाङ्कन गनुि पदिि । पट्टािा ददएको ह्रासयोग्य सम्पतीको 
ह्रास मनमत सिान प्रकृमतका अन्त्य सम्पजत्तिा लाग ु हनुे ह्रास नीमतसाँग सिान 
हनुपुदिि । 

पट्टादाताले सञ्चालन पट्टाको व्यवस्थापनसाँग सम्बजन्त्ित प्रत्यक्ष 
खचिलाई पट्टािा िहेको सम्पजत्तको यकताबी िूल्यिा िोड्न ुपदिि ि उि 
खचिलाई पट्टाको आयकै आिाििा पट्टा अवमिभि खचिको रुपिा लेखाङ्कन 
गनुिपदिि । 
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८.२ खलुासा 
सञ्चालन पट्टाका लामग पट्टादाताले मनम्न बुाँदाहरु खलुासा गनुिपदिि्ः 

(क) मनम्न अवमिका लामग प्रमतवेदन अवमिको अन्त्त्यिा स्थगन गनि 
नसयकने सञ्चालन पट्टािा िहेको भयवष्यिा हनुे न्त्यूनति पट्टा भिुानीको 
कुल िकि्ः 

• एक वििसम्ि 

• एक वििपमि देजख पााँच वििसम्ि 

• पााँच विि भन्त्दा पमि 

(ख) खचिको रुपिा पयहचान गरिएको पट्टा भिुानी 
(ग) भैपिी आउने  भािाको िानकािी नयवकिण वा खरिद यवकल्प तथा 

पट्टा सम्झैताले लगाएको प्रमतबन्त्िहरु आददका सथै पट्टादािको 
िहत्वपूणि पट्टा सम्झैताको बािेिा सािान्त्य व्याख्या । 

यसको अमतरिि यस प्रारुप (Framework) को अन्त्य खण्ििा 
उल्लेजखत सम्पजत्तको खलुासाको आवश्यकता सम्पजत्त सञ्चालन पट्टािा ददने 
पट्टादातालाई प्रभावकािी हनु्त्ि ।  

 

९. मबक्री ि यफताि पट्टा कािोबाि 
मबक्री ि पट्टा यफताि पट्टा लेनदेनले सम्पजत्तको मबक्री ि सोही 

सम्पजत्तको पट्टा यफतािको कािोबािलाई सिेट्ि । पट्टा भिुानी ि मबक्री िूल्य 
प्राय अन्त्तिसम्बजन्त्ित हनु्त्िन ्यकनभने मत सम्झौता एउटै प्याकेििा हनुे गदििन ्
। मबक्री तथा पट्टायफताि कािोबािको लेखाङ्कन पट्टाको प्रकाििा भि पदिि । 

 

९.१ यवत्तीय प्रकृमतको मबक्री तथा मबक्री ि यफताि पट्टा लेनदेन 

सम्पजत्त बेचेि पनु्ः पट्टािा मलदा यदद मबक्री िूल्य भन्त्दा यकताबी िूल्य 
कि ि भने त्यस्तो फिक िकिलाई आम्दानी नदेखाई अवमििा कट्टा  
गनुिपदिि । 
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९.२  मबक्री यफताि पट्टा कािोबाििा हनु आउने सञ्चालन पट्टा 
यदद मबक्ररी तथा यफतािपट्टा सञ्चालन पट्टाको रुपिा कायि हनु्त्ि ि 

उि कािोबाि उजचत बिाि िूल्यिा स्थायपत भएको स्पि भएिा मबके्रता 
पदामिकािीले नाफा वा नोक्सानलाई तत्काल लेखाङ्कन गनुिपदिि । यदद मबक्री 
िूल्य भन्त्दा कि भएिा उि कि िकिलाई भयवष्यिा हनुे बिाि िूल्य भन्त्दा 
कि पट्टा भिुानीले पूमति गने अवस्थािा बाहेक मबके्रता पट्टादािले नोक्सानी 
िकिलाई तत्काल लेखाङ्कन गनुिपदिि । 

उि अवस्थािा मबके्रता पट्टादािले नोक्सानी िकिलाई पट्टाको 
अवमिभि स्थगन गिी पट्टा भिुानीकै अनपुातिा कट्टी गनुिपदिि । यदद मबक्री 
िूल्य उजचत बिाि िूल्य भन्त्दा बढी भएिा मबके्रता पट्टादािले उजचत बिाि 
िूल्य भन्त्दा बढी भएिमत िकिलाई पट्टाको अवमिभि स्थगन गिी पट्टा 
भिुानीकै अनपुातिा कट्टी गनुिपदिि । 

 

९.३ खलुासा  
पट्टादाि ि पट्टादाताका लामग आवश्यक हनुे खलुासाहरु मबक्री तथा 

पट्टा यफताि कािोबाि दबैुिा सिान रुपिा लाग ु हनु्त्िन ् । िहत्वपूणि पट्टा 
सम्झौताले िाग गिेको यवविण मबक्री तथा पट्टा यफताि कािोबाि सम्बन्त्िी 
सम्झौता वा शतिहरुको असान्त्दमभिक व्यवस्था वा प्राविानलाई सिेट्ि । 

 

  

परिछिेद -१६ 

व्यवस्था तथा भैपिी आउने (Provisions and Contingencies) 

१. उद्दशे्य 

यस परिछिेदको उद्देश्य व्यवस्था, भैपिी आउने सम्पजत्त तथा 
दाययत्वका लामग प्रयोग गरिएको उजचत िापदण्ि तथा िापनका आिाि प्रदान 
गनुि तथा प्रयोगकतािलाई त्यसको प्रकृमत, सिय ि िकिबािे स्पि पानि 
यटप्पणीिा पयािप्त िानकािी खलुासा भएको समुनजित गनुि हो । 
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२. क्षरे 

सम्पूणि सहकािीहरुले मनम्न उल्लेजखत अवस्था बाहेकका व्यवस्था, 
भैपिी आउने सम्पजत्त तथा दाययत्वको लेखाङ्कनिा यस परिछिेदको प्रयोग 
गनुिपदिि्ः 
(क) अनरियोस (Onerous) किाि बाहेक कायािन्त्वयन अनबुन्त्ि (Executory 

Contracts) द्वािा मसजिित परिणाि, तथा 
(ख) अन्त्य परिछिेदिा सिावेश भएको । 

कायिकािी सम्झौता (Executory Contracts) भन्नाले कुनै पमन पक्षले आफ्नो 
दाययत्व कायािन्त्वयन नगरिएको वा दबैु पक्षले सिान रुपिा आांजशक दाययत्व 
कायािन्त्वयन गरिएको किािलाई िनाउाँि । 

 

३. परिभािा 
यस परिछिेदिा मनददिि अथि (Meaning Specified) सयहत मनम्न 

शब्दावलीको उल्लेख गरिएको ि्ः 
व्यवस्था भनेको अमनजित सिय ि िकिको दाययत्व हो । 

दाययत्व यवगतका घटनाहरुबाट उत्पन्न भएको सहकािीको एक जिम्िेवािी हो 
िसको फर्छ्र्यौट गदाि सस्ांथालाई आमथिक लाभ ददने श्रोतको बाह्य प्रवाहको 
अपेक्षा गरिन्त्ि । 

 

दाययत्व मसििना गने घटना (An obligating event) भन्नाले काननुी ि िचनात्िक 
(constructive) दाययत्व मसििना गने घटना हो िसले दाययत्व फर्छ्र्यौट बाहेक 
मनकायसाँग  कुनै पमन यथाथिपिक यवकल्प नहनुे अवस्थाको मसििना गदिि । 

काननुी दाययत्व मनम्नानसुाि मसििना हनुे दाययत्व हो्ः 
(क) किाि (स्पि ि मनजस्क्रय शतिहरुबाट) 
(ख) काननु (Lagislation) 

(ग) काननुको अन्त्य सांचालन 

 

प्रभावकािी (constructive) दाययत्व भनेको मनकायको कायिबाट मसजिित हनु े
दाययत्वलाई बजुझन्त्ि । 
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(क) यवगतको अभ्यासको स्थायपत ढााँचा, प्रकाजशत नीमतहरु वा पयािप्त 
मनजित वतििान यवविणबाट मनकायले अन्त्य पक्षहरुलाई जिम्िेवािी 
स्वीकाि गने सांकेत गिेको ि । 

(ख) फलस्वरुप मनकायले अन्त्य पक्षलाईि उि दाययत्व पिुा गने िान्त्य 
अपेक्षा मसििना गिेको ि । 

 

भैपिी आउने दाययत्व भन्नाले्ः 
(क) यवगतको घटनाबाट मसििना हनुे सम्भायवत दाययत्व हो िसको अजस्तत्व 

मनकायको अिीनिा नभएको एक वा बढी अमनजित भावी घटना घट्न ु
वा नघट्नबुाट समुनजित हनु्त्ि । 

(ख) यवगतको घटनाबाट मसििना भएको वतििान दाययत्व ति मनम्न मलजखत 
कािणहरुले गदाि लेखाङ्कन नगरिएको्ः 
(अ) दाययत्व सिापन गदाि आमथिक लाभ सांलग्न श्रोतहरुको 

मनकायबाट बायहिी प्रवाहको आवश्यकता हनुे सम्भावना 
नभएिा वा  

(आ) उजचत यवश्वसमनयताका साथ दाययत्वको िकि िापन गनि 
नसयकने भएको । 

 

भैपिी आउने सम्पजत्त भन्नाले यवगतको घटनाबाट मसििना हनु ेसांभायवत सम्पजत्त 
हो िसको अजस्तत्व मनकायको अमिनिा नभएको एक वा बढी अमनजित भावी 
घटना घट्न ुवा नघट्नबुाट समुनजित हनु्त्ि । 

 

अनरियोस किाि (Onerous Contracts) भन्नाले त्यस्तो किाि हो िस अन्त्तगित 
प्राप्त हनु सक्न ेआमथिक लाभ भन्त्दा दाययत्व पिुा गने अपरिहायि लागत अमिक 
हनु्त्ि । 

 

पनु्ःसांिचना (Restructuring) भन्नाले व्यवस्थापनद्वािा मनयोजित ि मनयजन्त्रत 
कायि हो ि मनम्न मलजखत िध्ये कुनैको साियिु परिवतिन हनु ुहो्ः 

(क) मनकायद्वािा सांचामलत व्यापािको क्षेर वा 
(ख) उि व्यापाि सांचालनको तरिका ।  
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व्यवस्था तथा अन्त्य दाययत्व्ः व्यवस्थालाई अन्त्य दाययत्व िस्तै व्यापाििा 
मतनुिपने िकि ि भिुानी ददन बााँकीबाट अलग्याउन सयकन्त्ि यकनभने यसिा 
िाफसाफ गनि लाग्ने भावी खचि ि सियको अमनजितता हनु्त्ि । यसको 
यवपिीत, व्यापाििा मतनुिपने िकि भनेको प्राप्त भइसकेको िालसािान ि सेवा 
बापत मतनुिपने दाययत्व हो । 

यस खण्िको व्यवस्था कुनै पमन कायिकािी किाििा उि किाि 
अनरियोस (Onerous) किाि नभएसम्ि लाग ु हनुेिैन । कायिकािी किाि 
भन्नाले कुनै पमन पक्षले आफ्नो दाययत्व कायािन्त्वयन नगरिएको वा दबैु पक्षले 
सिान रुपिा आांजशक दाययत्व कायािन्त्वयन गरिएको अनबुन्त्ि भन्ने बजुझन्त्ि । 

“व्यवस्था” शब्दको प्रयोग कयहलेकाही ां अन्त्य सन्त्दभििा पमन गरिन्त्ि 
िस्तै ह्रासकट्टी, सम्पमतको क्षययकिण ि सांकलन गनि नसयकने प्राप्य । उि 
व्यवस्थाहरु दाययत्वको पयहचान भन्त्दा पमन सम्पमतको यकताबी िूल्यको 
सिायोिन हनु, त्यसैले यस खण्ििा सिावेश गरिएका िैनन ्। 

 

४. प्रािजम्भक पयहचान (Initial Recognition  

सहकािीले मनम्न मलजखत अवस्थािा िार व्यवस्थाको लेखाङ्कन 
गनुिपदिि्ः 
(क) सहकािीको प्रमतवेदन मिमतिा यवगतको घटनाको फलस्वरुप दाययत्व 

कायि िहेको भएिा । 

(ख) सहकािीले भिुानी गदाि आमथिक लाभ हस्तान्त्तिण गने आवश्यकताको 
सम्भावना भएिा । 

(ग) दाययत्वको िकि यवश्वासनीय रुपिा अनिुान गनि सयकने भएिा । 
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सहकािीको प्रमतवेदन मिमतिा यवगतको घटनाको फलस्वरुप दाययत्व 
कायि िहेको अवस्था भनेको सहकािीसाँग दाययत्व मिलान गनुि बाहेक अन्त्य 
यवकल्प नहनु ुहो । सहकािी सिक्ष कानूनद्धािा लाग ुगिाउन सयकने कानूनी 
दाययत्व भएिा वा यवगतका घटनाहरुद्धािा तेस्रो पक्षलाई सहकािीले दाययत्व 
भिुानी गने कुिाको यवश्वासनीय अनिुान हनुे अवस्थाको मसििना गने िचनात्िक 
(Constructive) दाययत्व यवद्यिान भएको अवस्थािा उपिोिानसुाि अवस्था 
कायि िहन्त्ि । सहकािीका भयवष्यका घटनाहरुले मसििना गने दाययत्वहरु 
घयटत हनुे िमतसकैु सांभावना भएपमन तथा किाि नै गरिएको भएता पमन उि 
शति पिुा गदैनन ्। 

 

५. प्रािजम्भक िापन (Initial Measurement  

सहकािीले व्यवस्थालाई प्रमतवेदन मिमतिा उि व्यवस्था वापतको 
दाययत्वको भिुान गनि आवश्यक पने िकिको उत्ति अनिुानिा िापन 
गनुिपदिि । उत्ति अनिुान भन्नाले सहकािीले प्रमतवेदन अवमिको अन्त्त्यिा 
दाययत्व फर्छ्र्यौट गनि भिुानी गनुिपने िकि वा सोही सियिा तेस्रो पक्षलाई 
हस्तान्त्तिण गनुिपने िकिलाई बजुझन्त्ि । 

(क) व्यवस्थािा तत्वहरुको ठूलो िनसांख्या सिावेश भएको अवस्थािा 
व्यवस्था िकिको अनिुानले सम्पूणि सांभायवत परिणािको सम्बजन्त्ित 
सांभाव्यताको आिाििा गरिएको िापनको प्रमतमनमित्व गदिि । तसथि 
ददएको िकिको घाटाको सांभाव्यता कमत ि (िस्तै्ः ६० वा 
९०) भन्ने कुिाले गदाि व्यवस्थाको िकििा फिक पदिि । यदद 
सांभायवत परिणािको (Continuous range) यवद्यिान ि ि उि range 
को प्रत्येक point िस्तै उत्तीकै सांभायवत भएिा range को mid-point 
को प्रयोग गनुिपदिि ।  
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(ख) एकल दाययत्वबाट व्यवस्था मसजिित भएको अवस्थािा एकलरुपिा 
अमिक सांभायवत परिणाि नै उि दाययत्व िाफसाफ गनि आवश्यक 
हनुे िकिको उत्ति अनिुान हनुसक्दि । तथायप, उि अवस्थािा 
पमन, सहकािीले अन्त्य सांभायवत परिणािलाई पमन ध्यानिा िाख्दि । 
अन्त्य सांभायवत परिणािहरु अमिक सांभायवत परिणािभन्त्दा अमत ज्यादा 
वा अमत कि भएिा उत्ति अनिुानको िकि ज्यादा वा कि हनु्त्ि ।  
   सिसािययक िूल्यको (time value of money) असि साियिु 

भएिा, व्यवस्थाको िकि उि दाययत्व भिुान गनि आवश्यक पने िकिको 
वतििान िूल्य हनुेि । िुट दिले सियको िौदद्रक िूल्यको वतििान बिाि 
िूल्याङ्कनलाई प्रमतमबम्ब गदिि । दाययत्वसाँग सम्बजन्त्ित िोजखिलाई िुट दि 
या दाययत्व भिुान गनि आवश्यक हनुे अनिुामनत िकििा प्रमतमबजम्बत 
गनुिपदिि, ति दबैुिा होइन । 

सहकािीले सम्पजत्तको अपेजक्षत मन्ःसगिबाट हनु े लाभलाइ व्यवस्थाको 
िापनिा सिावेश गनुि हदुैंन । 

व्यवस्था फर्छ्र्यौट गनि आवश्यक पने कयह वा सबै िकि अको पक्षले 
सोिभनाि गनि सक्दि (उदाहिणको लामग बीिा दाबी) । सहकािीले दाययत्वको 
फर्छ्र्यौट गदाि सोिभनाि प्राप्त गने कुिा वस्ततु्ः मनजित भएिा सोिभनािको 
िकिलाई एक अलग सम्पजत्तको रुपिा लेखाङ्कन गनुिपदिि  । सोिभनािका 
लामग पयहचान गरिने िकि व्यवस्थाको िकि भन्त्दा अमिक हनुेिैन ।  यवत्तीय 
यवविणिा सोिभनािको प्राप्यलाई सम्पमतको रुपिा प्रस्ततु गरिनेि ि 
व्यवस्थासाँग सिायोिन (offset) गरिने िैन । आय यवविणिा, सहकािीले 
व्यवस्था सम्बजन्त्ि खचिसाँग अको पक्षबाट प्राप्त हनुे सोिभनािलाई सिायोिन 
(offset) गनि सक्दि । 
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६. क्रमिक िापन (Subsequent Measurement) 

सहकािीद्धािा िनु खचिहरुको लामग व्यवस्था गरिएको मथयो उि 
व्यवस्था बापत सोही खचिहरुको िार लेखाङ्कन गनुिपदिि । सहकािीले प्रत्येक 
प्रमतवेदन मिमतिा व्यवस्थाहरुको सिीक्षा गनुि पदिि ि प्रमतवेदन मिमतिा 
दाययत्वलाई फिियौट गनि आवश्यक पने िकिको वतििान उत्ति अनिुानलाई 
प्रमतमबजम्बत गने गिी सिायोिन गनुि पनेि । व्यवस्थालाई प्रािम्भिै सम्पजत्तको 
अांशको लागतको रुपिा लेखाङ्कन गरिएको िकििा भएको कुनै सिायोिनलाई 
सहकािीले नाफा नोक्सान यवविणिा लेखाङ्कन गनुिपदिि । 

दाययत्व फर्छ्यौट गनिका लामग आवश्यक िकिलाई वतििान िूल्यिा 
िापन गरिएको अवस्थािा (Unwinding of discount) लाई सो अवमिको नाफा 
नोक्सान यवविणिा यवत्तीय खचिको रुपिा िापन गनुिपदिि । 

 

७. भैपिी आउने दाययत्व 

भैपिी आउने दाययत्व भन्नाले सम्भायवत ति अमनजित दाययत्व वा 
असांभायवत ि अनिुान गनि नसयकने भएका कािणले लेखाङ्कन नगरिएको वतििान 
दाययत्वलाई बजुझन्त्ि । स्रोतको बायहिी प्रवाहको सांभावना न्त्यून भएको 
अवस्थािा बाहेक भैपिी आउने दाययत्वको खलुासा आवश्यक हनु्त्ि । सहकािी 
दाययत्वको लामग सांयिु वा अनेक प्रकािले उत्तिदायी भएिा, अन्त्य पक्षबाट पूिा 
गने अपेक्षा गरिएको दाययत्वको अांशलाई भैपिी आउने दाययत्वको रुपिा 
लेखाङ्कन गरिन्त्ि । 

 

८. भैपिी आउने सम्पजत्त 

सहकािीले भैपिी आउने सम्पजत्तलाई सम्पमतको रुपिा पयहचान गनि 
हदुैंन । आमथिक लाभको मभरी प्रवाहको सांभावना भएिा भैपिी आउने 
सम्पमतको खलुासा आवश्यक हनु्त्ि । तथायप, भावी आमथिक लाभको मभरी 
प्रवाहको सांभावना वस्ततु्ः मनजित (Virtually certain) भएिा सम्बजन्त्ित सम्पजत्त 
भैपिी आउने सम्पजत्त िामनदैन ि सम्पजत्तको रुपिा लेखाङ्कन गरिन ु उजचत  
हनु्त्ि । 

 



92 
 

९. खलुासाहरु 

९.१ व्यवस्थाबािे खलुासाहरु  
व्यवस्थाको हिेक वगिको लामग सहकािीले मनम्न कुिा खलुासा 

गनुिपदिि्ः 
क) मनम्न तत्वहरु सिावेश गरिएको मिलान यवविणिा्ः 
• अवमिको सरुुवात ि अन्त्त्यको यकताबी िूल्य, 

• चाल ुअवमििा थप व्यवस्थाका साथै हालको िूल्य (Discounted 

amount) को िापनिा फिकबाट हनुे सिायोिन 

• चाल ुअवमििा व्यवस्था वापत चािि गरिएको िकि 

• उि अवमिभरि प्रयोग नभई यफताि भएको िकि 

ख) दाययत्वको प्रकृमत, अपेजक्षत िकि ि परिणािस्वरुप भिुानीको 
सियक्रिको सांजक्षप्त व्याख्या । 

ग) उि बाह्य प्रवाहको िकि ि सियक्रिको अमनजितताको सांकेत । 

घ) कुनै पमन अपेजक्षत सोिभनािका लामग पयहचान गरिएको सम्पजत्तको 
िकि उल्लेख भएको अपेजक्षत सोिभनािको िकि । 

 

 

९.२ भैपिी आउने दाययत्वको खलुासाहरु  
फर्छ्यौट गदाि श्रोतहरुको बाह्य प्रवाहको सांभाव्यता अमिक न्त्यून 

नभएसम्ि, व्यवहारिक हनुे भएिा सहकािीले प्रमतवेदन मिमतिा हिेक वगिको 
लामग भैपिी आउने दाययत्वको प्रकृमतको सांजक्षप्त रुपिा मनम्नानसुाि खलुासा 
गनुिपदिि्ः 

क) आमथिक प्रभावको अनिुानको बािेिा, 
ख) कुनै बाह्य प्रवाहको िकि ि सियको अमनजितताको सांकेतको  

बािेिा । 

ग) कुनै पमन सोिभनािको सांभावनाको बािेिा 
िाथी उल्लेजखत िध्ये यदद एक वा बढी खलुासा गनि अव्यवहारिक 

हनुे भएिा उि तथ्यको उल्लेख गनुिपदिि । 
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९.३ भैपिी आउने सम्पजत्तको खलुासाहरु 

यदद आमथिक लाभको मभरी प्रवाहको सांभावना हनु्त्ि ति वस्ततु्ः 
मनजित (virtually certain) नभएिा, सहकािीले प्रमतवेदन अवमिको अन्त्त्यिा 
भैपिी आउने सम्पजत्तको प्रकृमतको यवविणको खलुासा गनुिपदिि ि यदद 
अनावश्यक लागत तथा श्रिमबना नै व्यवहारिक हनुे भएिा यसको आमथिक 
प्रभावको अनिुानको खलुासा गनुिपदिि । उपिोिानसुािको खलुासा गनि 
अव्यवहारिक हनुे भएिा उि तथ्यको उल्लेख गनुिपनेि । 

 

९.४ पूवािग्रही (Prejudicial) खलुासाहरु  
अमत दलुिभ अवस्थािा सहकािी सांस्थाको सम्पजत्त वा दाययत्वको 

यवियसाँग सम्बजन्त्ित अन्त्य पक्षहरुसाँगको यववाद जस्थमतिा यस खण्ि अन्त्तगित 
खलुासा गनि िाग गरिएको िानकािीले हानी प¥ुयाउन सक्ि । त्यस्तो 
अवस्थािा, सहकािीले िानकािी खलुासा गनि आवश्यक हदुैंन, ति तथ्यका 
साथसाथै यववादको सािान्त्य प्रकृमतलाई खलुासा गनुिपनेि ि िानकािी खलुासा 
नगरिएको कािण पमन उल्लेख गनुिपदिि । 

 
 

 परिछिेद–१७ 

दाययत्व ि इजक्वटी 
१. उद्दशे्य 

यस परिछिेदको उद्देश्य दाययत्व ि इजक्वटीको लेखाङ्कनको व्याख्या 
गनुि हो ।  
 

२. क्षरे 

यस परिछिेदले यवत्तीय उपकिणलाई दाययत्व वा इजक्वटीको रुपिा 
वगीकिणको लामग मसद्धान्त्त स्थायपत गदिि ि सहकािीको सदस्यको भमूिका 
मनवािह गने व्यजि वा अन्त्य पक्षहरुलाई िािी गरिएको इजक्वटी उपकिणहरुको 
लेखापालनलाई सम्बोिन गदिि । 
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यस खण्ि मनम्न उल्लेजखत बाहेक सबै प्रकािका यवत्तीय 
उपकिणहरुको वगीकिणिा लाग ुहनुेि्ः 
(क) िोिगािदाताहरुको कििचािी लाभ योिना अन्त्तगितको अमिकाि ि 

दाययत्वहरु 

(ख) शेयििा आिारित भिुानीको कािोबाि अन्त्तगितको यवत्तीय उपकिण, 

किाि ि दाययत्व 

 

३. दाययत्व वा इजक्वटी उपकिणको वमगिकिण 

इजक्वटी भन्नाले सम्पूणि दाययत्वको कटौती पमि सहकािीको सम्पजत्तिा 
बााँकी िहने शेि यहत (Residual Interest) बजुझन्त्ि । दाययत्व भनेको यवगतका 
घटनाहरुबाट उत्पन्न भएको सहकािीको एक जिम्िेवािीलाई िनाउाँि िसको 
फर्छ्र्यौट गदाि सस्ांथालाई आमथिक लाभ ददने श्रोतको बाह्य प्रवाहको अपेक्षा 
गरिन्त्ि । इजक्वयटले हटाइन े सदस्यलाई गिीएको भिुानीको फलस्वरुपको 
सदस्यद्वािा गरिएको लगानी घटाएि अन्त्य सदस्यद्वािा गरिएको लगानी सिावेश 
गदिि । इजक्वटीले वैिामनक कोि, दान ि अनदुान तथा पूनिूिल्याङ्कनलाई 
कोिलाई सिेत सिावेश गदिि । 

 

४. प्रािजम्भक मनष्कासन (Original Issue of Shares) 

सहकािीले शेयि मनष्कासन गदाि उपकिणहरु िािी गरिएको ि 
सदस्यहरुले  ती उपकिण बापत नगद वा अन्त्य श्रोत प्रदान गनुिपने बाध्यता 
हनु्त्ि । िािी शेयिलाई इजक्वटीको रुपिा लेखाङ्कन गनुिपदिि । 

(क) यदद सहकािीले नगद वा अन्त्य श्रोत प्राप्त गनुि अजघ इजक्वटी उपकिण 
िािी गदिि भने सहकािीले यवत्तीय यवविणिा त्यस प्राप्त गनुिपनेलाई 
सम्पजत्तको रुपिा नभई इजक्वटीिा सिायोिन गिी प्रस्ततु गनुिपदिि । 
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(ख) यदद सहकािीले इजक्वटी उपकिण िािी गनुि अजघ नगद वा अन्त्य 
श्रोत प्राप्त गदिि ि सहकािीले प्राप्त भएको नगद वा अन्त्य श्रोत पनु 
मतनि आवश्यक हदैुन ि इजक्वटीको सिान वृयद्ध अनरुुप प्राप्त भएको 
(extent of consideration) को रुपिा पयहचान गनुिपनेि । 

(ग) इजक्वटी उपकिणहरु मलन स्वीकाि गिेको ति िािी नभएको हदसम्ि 
ि सहकािीले अझैसम्ि नगद वा अन्त्य श्रोत प्राप्त नगिेको अवस्थािा 
सहकािीले इजक्वटीिा वृयद्ध भनेि पयहचान गनुि हदुैंन । 

 

सहकािीले िािी गिेको इजक्वटी उपकिणहरुलाई अांयकत िूल्य  

(par value) िा िापन गनुिपदिि ।  

 

 

परिछिेद -१८ 

सिकािी अनदुानको लेखाङ्कन 

१. उद्दशे्य 

यस परिछिेदको उद्देश्य सिकािी अनदुानको लेखाङ्कन ि सोको लेखा यटप्पणीिा 
खलुासा सम्बन्त्िी व्याख्या गनुि हो ।  

 

२. क्षरे 

यस परिछिेद सिकािी अनदुानको लेखाङ्कन गनिका लामग तथा अन्त्य सिकािी 
सहायताको खलुासािा लाग ुहनुेि । 

 

३. परिभािा 
यस परिछिेद मनम्न उल्लेजखत सतिहरु अथि सयहत प्रयोग गरिएको ि्ः 
सिकाि (Government) भन्नाले नेपाल सिकाि, स्थानीय सिकाि, प्रदेश सिकाि 
तथा अन्त्य स्थानीय, िायिय वा अन्त्तिाियिय मनकायहरुलाई िनाउाँि । 

 

सिकािी सहायता (Government Assistance):  भन्नाले एक वा बढी 
मनकायलाई आमथिक लाभ प्रदान गनि सिकािले बनाएको योिना हो । यस 
परिछिेदको प्रयोिनको लामग सिकािी सहायता अन्त्तगित सािान्त्य व्यापारिक 
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अवस्थालाई असि पाने कायिहरु (िस्तै्ः कुनै पमन क्षेरिा गरिने पूवाििाि 
यवकास वा प्रमतस्पिीहरुिामथ लगाइने व्यापारिक प्रमतबन्त्ि) िाफि त प्रदान 
गरिएको सयुविालाई सिावेश गदैन । 

 

सिकािी अनदुान  (Government Grants): भन्नाले सञ्चालन गमतयवमिसाँग 
सम्बजन्त्ित मनजित शतिहरुको यवगत वा भयवष्यिा गरिने पालन बापत 
सिकािद्धािा श्रोतहरुको स्थानान्त्तिणको रुपिा प्रदान गरिने सिकािी 
सहायतालाई िनाउाँि । उजचत िूल्याङ्कन गनि नसयकने ि मनकायको सािान्त्य 
व्यापारिक कािोबािबाट अलग्याउन नसयकने सिकािसाँगको कािोबाि सिकािी 
अनदुान अन्त्तगित पदैनन ्। 

सम्पजत्तसाँग सम्बजन्त्ित अनदुानहरु अन्त्तगित त्यस्ता अनदुानहरु पदििन ्िसको 
प्राथमिक शति अनदुानका लामग योग्य मनकायहरुले खिीद, मनिािण अथवा 
दीघिकालीन सम्पमतको प्रामप्त गनुि हनु्त्ि । सम्पमतको प्रकाि वा स्थान अथवा 
प्रामप्त गरिसक्नपुने वा स्वामित्विा ियह सक्नपुने अवमि आददिा प्रमतबन्त्ि िस्ता 
सहायक शतिहरु पमन उल्लेख गरिएको हनु ्सक्दि । सम्पजत्तसाँग सम्बजन्त्ित 
सिकािी अनदुान बाहेकका अन्त्य अनदुान आयसाँग सम्बजन्त्ित अनदुान हनु ्। 
 

िुट योग्य ऋण (Forgivable Loans):  भन्नाले कुनै मनजित मनिािरित शति 
अन्त्तगित ऋणदाताले पनु्ः भिुानीिा मिनाहा ददइएको ऋणलाई  

िनाउाँि । 

 

उजचत िूल्य (Fair Value): िापन मिमतिा बिाि सहभागी बीच क्रमिक 
लेनदेनिा सम्पजत्तको मबक्री अथवा दाययत्वको हस्तान्त्तिणबाट प्राप्त हनु आउन े
िूल्यलाई उजचत िूल्य (Fair Value) भमनन्त्ि । 

 

३.१ सिकािी अनदुानको पयहचान 

मनम्न मलजखत उजचत मनजितता नभएसम्ि बिाि िूल्यिा प्राप्त हनुे 
गैििौदद्रक अनदुान सिेतका सिकािी अनदुानलाई लेखाङ्कन गनुिहदुैंन्ः 
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क) सांस्थाले सम्बजन्त्ित सतिहरु पालना गने नभएसम्ि  

ख) अनदुान प्राप्त हनुे नभएसम्ि 

 

४. सम्पजत्तसाँग सम्बजन्त्ित अनदुानको खलुासा 
सम्पजत्तसाँग सम्बजन्त्ित सिकािी अनदुानको उजचत िूल्य यवत्तीय यवविणिा 
यवलजम्वत आय वा सम्पजत्तको यकताबी िूल्यबाट सो अनदुान घटाई प्रस्ततु 
गनुिपदिि । 

सम्पजत्तसाँग सम्बजन्त्ित अनदुानको (वा अनदुानको उपयिु भाग) यवत्तीय 
यवविणिा प्रस्तमुतको दईु यवमिहरु स्वीकायि यवकल्पको रुपिा प्रयोग गरिन्त्ि । 

पयहलो यवमि अनसुाि अनदुानलाई मबलजम्बत आय (deferred income) को 
रुपिा पयहचान गदिि िनु सम्पमतको उपयोगी िीवनभरि क्रिबद्ध रुपिा आय 
यवविणिा लेखाङ्कन गरिन्त्ि । 

दोश्रो यवमि अनसुाि सम्पजत्तको यकताबी िूल्य यहसाब गदाि अनदुानलाई कटौती 
गदिि । अनदुानलाई घट्दो ह्रास खचिको रुपिा ह्रासयोग्य सम्पमतको िीवनभरि 
आय यवविणिा लेखाङ्कन गरिन्त्ि । 

सम्पजत्त खरिद तथा सम्बजन्त्ित आनदुान प्राप्तीले नगद प्रवाहिा असि 
पदिि । उि प्रयोिनका लामग तथा सम्पजत्तिा कुल लगानीलाई देखाउनका 
लामग अनदुान िकिलाई यवत्तीय जस्थती यवविणिा प्रस्तमुतकिण प्रयोिनका लामग 
सम्बजन्त्ित सम्पजत्तबाट घटाएको वा नघटाएको िे भएता पमन उि घटबढलाई 
नगद प्रवाह यवविणिा िुटै्ट जशििकको रुपिा खलुासा गरिन्त्ि । 

 

५. आयसाँग सम्बजन्त्ित अनदुानको खलुासा 
आयसाँग सम्बजन्त्ित अनदुानलाई िुटै्ट जशििकिा वा अन्त्य सािान्त्य 

जशििक (िस्तै अन्त्य आय) अन्त्तगित नाफा वा नोक्सानको अांशको रुपिा 
प्रस्तमुतकिण गरिन्त्ि । वैकजल्पक रुपिा उि िकिलाई सम्बजन्त्ित खचि 
जशििकबाट घटाएि पमन देखाउन सयकन्त्ि । 
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६. सिकािी अनदुानको पनुभ ुििानी 
पनुभ ुििानी गनुिपने भएको अनदुान लेखा अनिुानको परिवतिनको रुपिा 

लेखाङ्कन गनुि पदिि । आयसाँग सम्बजन्त्ित अनदुानको पनुभ ुििानी सरुुिा 
अनदुानसाँग सम्बजन्त्ित अपलेखन नगरिएको (unamortized) अनदुानसाँग 
सम्बजन्त्ित यवलजम्वत आयबाट घटाउन ु पदिि । यदद पनुभ ुििानीको िकि 
यवलजम्वत आयभन्त्दा बढी भएिा अथवा यवलजम्वत आय नभएिा सो पनुिभिुानी 
तरुुन्त्त आय यवविणिा लेखाङ्कन गनुि पदिि । सम्पजत्तसाँग सम्बजन्त्ित अनदुानको 
पनुिभिुानीको लेखाङ्कन सम्पमतको यकताबी िूल्यिा बयृद्ध गिी वा यवलजम्बत 
आय शेिबाट सो पनुिभिुानी िकिलाई घटाइ लेखाङ्कन गनुि पदिि । अनदुान 
नभएको भए आय यवविणिा सिावेश गरिने थप सांजचत ह्रासलाई तरुुन्त्त आय 
यवविणिा सिावेश गनुि पदिि । 

 

७. खलुासाहरु 

मनम्न उल्लेजखत िदु्दाहरु खलुासा गनुि पदिि्ः 
(क) सिकािी अनदुानको लेखाङ्कन गनि प्रयोग गरिएको लेखा नीमतका सिै 

यवत्तीय यवविणिा प्रस्तमुतकिणको ढााँचा, 
(ख) यवत्तीय यवविणिा सिावेश गरिएको सहकािी अनदुानको सीिा ि 

प्रकृमत, साथै सांस्थालाई प्रत्यक्ष रुपिा लाभ पिु ्याउने कुनै अन्त्य 
प्रकृमतका सिकािी सहयोगको सांकेत भएिा, तथा  

(ग) लेखाङ्कन गरिएको सिकािी सहयोगसाँग सम्बजन्त्ित पूिा नगरिएको 
शतिहरु ि अरु कुनै अमनजितता । 
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परिछिेद -१९ 

किािको  लागत 

१. उद्दशे्य 

यस परिछिेदको उद्देश्य योग्य सम्पजत्तको (qualifing assets) प्रामप्त, मनिाणि तथा 
उत्पादन गनिका लामग प्रत्यक्ष रुपिा भमूिका खेलेको किाि लागतका लामग 
लेखा नीमत प्रष्ट्याउन ुहो । 

 

२. क्षरे 

यस भागले किािको लागतको लेखापालन व्याख्या गदिि । किािको लागत 
भन्नाले सहकािीले मलएको किािसाँग सम्बजन्त्ित ब्याि तथा अन्त्य लागत  

बजुझन्त्ि । 

 

३. परिभािा  

किािको लागत भन्नाले मनकायले मलएको किािसांग सम्बजन्त्ित ब्याि तथा अन्त्य 
लागत बजुझन्त्ि । किािको लागतिा मनम्न उल्लेजखत कुिाहरु सिावेश हनु्त्िन््ः 
(क) प्रभावकािी ब्याि यवमि प्रयोग गिी िापन गरिएको ब्याि खचि 
(ख) यवत्तीय पट्टा अन्त्तगित लेखाङ्कन गरिने यवत्तीय शलु्क 

(ग) ब्याि खचििा हदसम्ि सिायोिन हनुे यवदेशी िदु्रा किाि 
अन्त्तगितको यवमनिय मभन्नता । 

योग्य सम्पजत्त (qualifing assets) भन्नाले मबक्री अथवा प्रयोगका लामग 
तयाि हनु पयािप्त सिय लाग्ने सम्पजत्त बजुझन्त्ि । 

परिजस्थमत अनसुाि मनम्न उल्लेजखत िध्ये कुनै योग्य सम्पजत्त हनु सक्ि्ः 
(क) िालशेि  

(ख) उत्पादनको लामग प्रयोग हनुे उपकिण 

(ग) उिाि उत्पादनको लामग प्रयोग हनुे उपकिण 

(घ) लगानी सम्पजत्त 

यवत्तीय सम्पजत्त ि िोटो सियविीिा उत्पादन गनि सयकन िालशेिहरुलाई 
योग्य सम्पजत्त (qualifing assets) िामनदैन । प्रामप्त हुाँदा प्रयोगको लामग अथवा 
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मबक्रीको लामग तयारि अवस्थािा भएका सम्पजत्तहरुलाई योग्य सम्पजत्त 
(qualifing assets) िामनदैन । 

 

४. पयहचान (Recognition) 

सहकािीले सबै किािको लागत सम्बजन्त्ित अवमििै खचिको रुपिा लेखाङ्कन 
गनुिपदिि । योग्य सम्पजत्तको (qualifing assets) प्रामप्त, मनिािण तथा उत्पादनसाँग 
प्रत्यक्ष रुपिा सम्बजन्त्ित किािको लागतलाई सम्पजत्तको लागतको रुपिा 
पूाँिीकृत गनुिपदिि । पूाँिीकिणको लामग योग्य किाि लागतको िकि यस 
प्रारुपको आिाििा मनिाििण गनुिपदिि । सो किाि लागत सम्पजत्तको लागतको 
रुपिा तब िार पुाँजिकृत गनुिपदिि िब त्यस लागतबाट भयवष्यको आमथिक 
लाभ हनुकुा साथै त्यसलाई यवश्वासनीय रुपिा िापन गनि सयकन्त्ि । 

  

योग्य सम्पजत्तको (qualifing assets) प्रामप्त , मनिाणि तथा उत्पादनको लामग 
प्रत्यक्ष रुपिा सम्बजन्त्ित किािको लागत त्यस्ता किाि लागत हो िसलाई 
सांस्थाले योग्य सम्पजत्त प्रामप्तका लागी किाि नमलएको अवस्थािा व्यहोनि 
पदैनथ्यो । सहकािीले योग्य सम्पजत्त खिीद गनिका लामग नै किाि मलएको 
खण्ििा सो योग्य सम्पजत्त सांग प्रत्यक्ष रुपिा सम्बजन्त्ित किािको लागतको 
सजिलै पयहचान गनि सयकन्त्ि । 

योग्य सम्पजत्त (qualifing assets) प्राप्त गनिका लामग यवशेि रुपिा 
मलइएको किािको पूाँिीकिणको लामग योग्य किाि लागतको िकि किाििा 
लागेको सम्बजन्त्ित अवमिको वास्तयवक किाि लागत बाट सो किाि  िकिको 
अल्पकालीन लगानीबाट भएको कुन ैपमन आय घटाएि मनिाििण गनुिपदिि । 

योग्य सम्पजत्त (qualifing assets) का लामग किाि मलांदा ि सो 
सम्पजत्तिा लगानी हनु ु अजघ किाि लागत व्यहोनुि पदाि सो किाि वा किािको 
कुनै अांशलाई अन्त्य कुनै ठाउाँिा अल्पकालीन सियका लामग लगानी गनुिपने 
आवश्यक हनुसक्ि, त्यस्तो अवस्थािा चाल ु अवमििा पूाँिीकृत गनुिपने िकि 
मनिाििण गने क्रििा उि लगानीबाट प्राप्त भएको आयलाई किाि लागतबाट 
घटाइन्त्ि ।  
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सांस्थाले सािान्त्य रुपिा मलएको किािको िकिलाई योग्य सम्पजत्त 
प्रामप्तको लामग प्रयोग गरिएको अवस्थािा पूाँिीकिण योग्य किािका लागतको 
मनिाििण उि सम्पजत्त बापत खचि भएको िकिको पूाँिीकिणको दि प्रयोग गरि 
गनुिपदिि । उि पूाँिीकिणको दि चाल ुअवमििा कुनै योग्य सम्पजत्त प्रामप्तको 
लामग यवशेि रुपिा मलएको किाि बाहेक चाल ु अवमििा मतनि बाकीां किाि 
लागतको औसत भारित (weighted average) दि हनु्त्ि । चाल ु अवमििा 
पूाँिीकृत भएको किाि लागतका िकि सोही अवमििा भएको किाि लागत भन्त्दा 
बढी हनु ुहुाँदैन । 

 

५. पूाँिीगत शरुुवात (Commencement of capitalization) 

सहकािीले किािको लागतलाई योग्य सम्पजत्तको लागतिा सिावेश 
गिी सरुुवाती मिमत (Commencement Date) बाट पूाँिीकिण गनि सरुु गनुिपदिि 
। िनु मिमतिा मनम्न उल्लेजखत सबै शतिहरु पिुा हनु्त्िन ् , त्यस मिमतलाई 
पूाँिीकिणका लामग सरुुवाती मिमत िामनन्त्ि्ः 
(क) िब सहकािीले सम्पजत्तका लामग खचि गदिि । 

(ख) िब सहकािीले किाि लागत मसििना गदिि । 

(ग) िब सहकािीले सम्पजत्तलाई प्रयोग वा मबक्रीका लामग तयाि हनुे 
अवस्थािा ल्याउन आवश्यक यक्रयाकलापहरु गदिि । 

 
 

६. पूाँिीकिणको मनलम्बन (Suspension of Capitalization) 

थप अवमिको सियिा योग्य सम्पजत्तको सयक्रय यवकास मनलजम्बत 
भएको अवस्थािा मनकायले किाि शलु्कको पूाँिीकिण मनलजम्बत गनुि पदिि । 

 

७. पूाँिीकिणको सिामप्त (Cessation of Capitalization) 

योग्य सम्पजत्तलाई प्रयोग वा मबक्रीको लामग तयाि हनुे अवस्थािा 
ल्याउन आवश्यक यक्रयाकलापहरु सम्पन्न भएपमि मनकायले किािको 
लागतलाई पूाँिीकिण गनि बन्त्द गनुि पदिि । 
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मनकायले योग्य सम्पजत्तको अरु भागहरुको मनिािण कायि िािी 
भइिहदा केही भागहरुको मनिािण कायि सम्पन्न भई त्यस्ता प्रत्येक भागहरु 
प्रयोग गनि सक्षि भएिा, योग्य सम्पजत्तका सो भागलाई प्रयोग वा मबक्रीको 
लामग तयाि हनुे अवस्थािा ल्याउन आवश्यक यक्रयाकलापहरु सम्पन्न भएपमि, 

त्यस भाग साँग सम्बजन्त्ित किािको लागतलाई पूाँिीकिण गनि बन्त्द गनुि  
पदिि । 

 

८. खलुासा (Disclosures) 

यवत्तीय यवविणिा मनम्न उल्लेजखत कुिाहरु खलुासा गनुि पदिि । 

(क) किाि लागतका लामग अपनाइएको लेखा नीमत  

(ख) अवमििा पूाँिीकृत गरिएको वा खचिका रुपिा लेखाङ्कन गरिएको किाि 
लागतको िकि 

(ग) पूाँिीकिणको लामग योग्य भएको किाि लागतको िकि मनिाििण गनि 
प्रयोग गरिएका पूाँिीकिण दि (सािािण किाििा पूाँिीकिण दि 
लगाउन आवश्यक भएिा) । 

 

 

परिछिेद -२० 

सम्पजत्तको क्षयीकिण (Impairment of Assets) 

 

१. उदेश्य 

सहकािीले आफ्नो सम्पजत्तलाई असलु योग्य िकि भन्त्दा बढी िकििा 
लेखाङ्कन गिेको िैन भनी आश्वस्त हनु प्रयोग गने प्रयकयाहरुको वणिन गनुि यस 
परिछिेदको उदेश्य हो । 
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२. क्षरे 

यो परिछिेद मनम्न उल्लेजखत सम्पजत्तहरु बाहेक अरु सम्पजत्तहरुको 
क्षयीकिणको लेखाङ्कन गनिका लामग प्रयोग गनुि पदिि । मनम्न उल्लेजखत 
सम्पजत्तहरुको क्षयीकिणको आवश्यकता यस प्रारुपको अरु भागहरुिा 
प्रष्ट्याइएको ि । 

(क) कििचािी लाभबाट उत्पन्न भएको सम्पजत्तहरु 

(ख) यवत्तीय सम्पजत्तहरु 

 

३. परिभािा 
कुनै पमन सम्पजत्तिा सांजचत ह्रास ि सांजचत क्षयीकिण नोक्सानी कटौती 

पमि िूल्याङ्कन गरिएको िूल्यलाई यकताबी िूल्य (Carrying cost) भमनन्त्ि । 

अन्त्य सम्पजत्त वा  सम्पजत्तको सिूहबाट शृ्रिना भएको नगद प्रवाह 
बाट स्वतन्त्र भई नगदको मभरी प्रवाहको शृ्रिना गने सम्पजत्तको सबै भन्त्दा 
सानो पयहचान योग्य सिूहलाई नगद उत्पादन इकाई (Cash generating unit) 
भमनन्त्ि । 

सांस्थागत सम्पजत्त (Corporate assets) भन्नाले ख्याती बाहेकको अरु 
सम्पजत्त िसले समिक्षािा िहेको नगद उत्पादन इकाई (Cash generating unit) 

तथा अन्त्य नगद उत्पादन इकाई (Cash generating unit) बाट भयवष्यिा शृ्रिना 
हनुे नगद प्रवाहिा योगदान ददने सम्पजत्तलाई िनाउि । 

यवत्तीय लागत ि आयकि खचि बाहेक सम्पजत्तको मनस्सगििा प्रत्यक्ष 
रुपिा लागेको बढ्दो लागतलाई मनस्सगि लागत (Cost of disposal) भमनन्त्ि । 

 

ह्रास योग्य िकि भन्नाले सम्पजत्तको लागत, अथवा त्यसको प्रमतस्थायपत 
लागतबाट शेि िूल्य (Cost less residual value) घटाइ बााँकी िहेको िकि 
बजुझन्त्ि । 

ह्रास भन्नाले सम्पजत्तको ह्रासयोग्य िकिलाई सो सम्पजत्तको उपयोगी 
आयिुा व्यवजस्थत तरिकाले बााँिफााँि गिेको िकिलाई बजुझन्त्ि । 
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उजचत िूल्य (Fair value) यस्तो िूल्य हो िनु सम्पजत्त बेछदा प्राप्त 
हनु्त्ि वा बिाि सहभागीहरु िाझ िापन मिमतिा क्रिश्ः दाययत्व हस्तान्त्तिण 
गदाि मतने िकिलाई उजचत िूल्य भमनन्त्ि । 

 

४. िालशेिको क्षयीकिण 

४.१ मबक्री प्रकृया पूिा गनि लाग्ने लागत घटाई आएको मबक्री िूल्य 

सहकािी सांस्थाले प्रत्येक प्रमतवेदन मिमतको अन्त्त्यिा कुनै िालशेि 
क्षयीकिण भए नभएको िलु्याङ्कन गनुिपदिि । सहकािी सांस्थाले प्रत्येक 
िालशेिको यकताबी िूल्यलाई त्यसको मबक्री िूल्यबाट सो मबक्री गनि लाग्ने 
खचि घटाई आएको िकिसाँग तलुना गिी िूल्याङ्कन गनपुदिि । सहकािी 
सांस्थाले िालशेिको क्षयीकिण भएको अवस्थािा सो िालशेि वा सो को 
सिूहको यकताबी िूल्यलाई घटाइ त्यसको मबक्री िूल्यबाट सोको मबक्री लागत 
घटाइ आएको िकििा लेखाङ्कन गनुिपदिि । उि घटाइएको िकि क्षयीकिण 
हो ि सोलाई नाफा/नोक्सान खातािा लेखाङ्कन गनुिपदिि ।  

प्रत्येक िालशेिको व्यजिगत रुपिा मबक्री िूल्यबाट सो मबक्री गदाि 
लाग्ने खचि घटाई आउने िकि मनिाििण गनि नसयकएको अवस्थािा सहकािीले 
उस्तै प्रयोिन भएका तथा एउटै भौगोमलक क्षेरिा उत्पादन तथा बिािीकिण 
हनुे वस्तसुाँग सम्बजन्त्ित िालशेिलाई एउटै सिहुिा सिूहीकिण गनुिपदिि ।  

 

४.२ क्षयीकिणको रिभसिल (Reversal of impairment) 

सहकािीले प्रत्येक पमिल्लो प्रमतवेदन मिमतिा मनिािण तथा मबक्री 
लागत घटाइ मबक्री िूल्यको िूल्याङ्कन गनुिपदिि । यवगतिा देजखएको 
परिजस्थमत िसले गदाि िालशेिको क्षयीकिण लेखाङ्कन गरिएको मथयो उि 
परिजस्थमत यवद्यिान निहेको अवस्थािा वा िालशेिको मबक्री िूल्यिा मबक्री 
लागत घटाइ आएको िकििा बयृद्ध भएको स्पि प्रिाण भएको अवस्थािा 
सहकािीले लागत िकि ि मबक्री िूल्यबाट मबक्री लागत घटाइ आएको 
िकििध्ये कि िकि नयााँ यकताबी िूल्य हनुे गिी क्षयीकिणको िकि रिभसिल 
गनुिपदिि । 
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५. िालशेि बाहेक अन्त्य सम्पजत्तको क्षयीकिण  

५.१ सािान्त्य मसद्वान्त्तहरु 

सम्पजत्तको अशलुी िूल्य त्यसको यकताबी िूल्य भन्त्दा कि भएको 
अवस्थािा िार सहकािीले सम्पजत्तको यकताबी िूल्यलाई घटाइ सो सम्पजत्तलाई 
अशलुी िूल्यिा लेखाङ्कन गनुिपदिि । उि घटाइएको िकि क्षयीकिण हो ि 
सोलाई नाफा/नोक्सान खातािा लेखाङ्कन गनुिपदिि ।  

 

५.२ क्षयीकिण सचुकहरु 

सहकािीले प्रत्येक प्रमतवेदन मिमतिा सम्पजत्तको क्षयीकिण भए 
नभएको िूल्याङ्कन गनुिपदिि । त्यस्तो कुनै सचुक यवद्यिान भएको अवस्थािा 
सहकािीले अशलुी िकिको अनिुान गनुिपदिि । त्यस्तो कुनै सचुक यवद्यिान 
नभएको अवस्थािा सहकािीले अशलुी िकिको अनिुान गनुिपदैन ।  

कुनै सम्पजत्तको अशलुी िूल्य अनिुान गनि नसकेको अवस्थािा 
सहकािीले उि सम्पजत्तिा सिायहत भएको नगद उत्पादन इकाईको अशलुी 
िूल्य अनिुान गनुिपदिि । अशलुी िूल्यको िापनको लामग नगद प्रवाहको 
पूवािनिुान आवश्यक हुाँदा ि कयहलेकााँही सम्पजत्त आफैले सो नगद प्रवाह 
मसििना नगदाि उि अवस्था आउन सक्दि । 

सम्पजत्तको क्षयीकिणको कुनै सांकेत ि वा िैन भनी मनिाििण गनािको 
लामग सहकािीले आन्त्तरिक तथा बाह्य सांकेतहरुिा ध्यान पयुािउनपुदिि । 

 

िानकािीका बाहृय स्रोतहरु 

(क) सम्पजत्तको प्रयोग वा सियको प्रवाहले चाल ुअवमििा सम्पजत्तको िूल्य 
अपेक्षा गिेको िूल्य भन्त्दा अत्यामिक िारािा (Significantly) घटेको 
सांकेत भएिा । 
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(ख) चाल ु अवमििा वा मनकटको भयवष्यिा, मनकाय सञ्चालन हनुे अथवा 
मनकायले आफ्नो सम्पजत्त प्रयोग  गने प्रायवमिक, बिाि, आमथिक, वा 
कानूनी वाताविणिा मनकायलाई प्रमतफल हनुे गिी िहत्वपूणि परिवतिन 
भएिा। 

(ग) सम्पजत्तको प्रयोगिा िहेको िूल्य (Value in use) िापन गनि प्रयोग हनुे 
मिस्काउन्त्ट दि (Discount rate)  िा असि हनुे गिी ि सम्पजत्तको 
असलु योग्य िकि सािभूत रुपिा कि हनुे गरि ब्यािदि वा 
लगानीको प्रचमलत प्रमतफल दििा बयृद्ध भएिा । 

(घ) मनकायको सम्पजत्तको कुल यकताबी िूल्य त्यसको बिाि िूल्य 
(Market capitalization) भन्त्दा बयढ भएिा  

 

िानकािीको आन्त्तरिक स्रोतहरु 

(क) सम्पजत्तको भौमतक क्षमत भएको वा अप्रचलनताको सचुक भएिा । 

(ख) चाल ु अवमििा वा नजिक भयवष्यिा मनकायको सम्पजत्तको अपेजक्षत 
प्रयोगको हद वा प्रयोगको  तरिकािा मनकायलाई प्रमतकूल हनुे गिी 
िहत्वपूणि परिवतिन भएिा । 

त्यस्ता िहत्वपूणि परिवतिनिा सम्पजत्त मनस्कृय हनु,ु सम्पजत्त प्रयोगिा िहेको 
कािोबािको पनु्ःसांिचना वा बन्त्द गने योिना हनु,ु अपेजक्षत मिमतभन्त्दा अजघ 
मन्ःसगि गने योिना हनु ु ि सम्पजत्तको उपयोमग आय ु असीमित नभई मसमित 
िूल्याङ्कन हनु ुआदद पदििन ्। 

(ग) सम्पजत्तको आमथिक प्रदशिन अपेजक्षत भन्त्दा खिाब भएको सांकेत 
आन्त्तरिक प्रमतवेदनिा िनाएिा । 

यदद सम्पजत्तिा क्षयीकिण नोक्सानी नभएता पमन क्षयीकिण हनुे सांकेत 
देजखएिा सहकािीले सम्पजत्तको बााँकी िहेको उपयोगी आय,ु ह्रास यवमि वा 
सम्पजत्तको शेि िूल्य, यस प्रारुपको खण्ि अनसुाि सिायोिन गनुिपदिि । 
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५.३ अशलुी िूल्यको िापन 

उजचत बिाि िूल्यबाट मबक्री लागत घटाइ आएको िकि ि प्रयोगिा 
िहेको िूल्य (Value in use)  िध्ये बढी हनुे िूल्य कुनै सम्पजत्त वा नगद 
उत्पादन इकाईको अशलुी िूल्य हो । 

सम्पजत्तको उजचत िूल्यबाट मबक्री लागत घटाई आएको िकि ि 
त्यसको प्रयोगिा िहेको िूल्य दवैुलाई सहकािीले साँिै मनिाििण गरििहन ु
आवश्यक िैन । यी िकि िध्ये कुनै एउटा पमन यकताबी िूल्यभन्त्दा बढी हनुे 
अवस्थािा सम्पजत्त क्षयीकिण भएको िामनने िैन ि सो अवस्थािा अको िकि 
अनिुान गनि आवश्यक िैन । 

यदद सम्पजत्तको प्रयोगिा भएको िूल्य त्यस सम्पजत्तको उजचत बिाि 
िूल्यबाट मबक्री लागत घटाई आएको िूल्यभन्त्दा बढी ि भने सो सम्पजत्तको 
उजचत बिाि िूल्यबाट मबक्री लागत घटाई आएको िकिलाई अशलुी िूल्यको 
रुपिा लेखाङ्कन गनि सयकन्त्ि । उि अवस्था प्राय मन्ःसगिको लामग िाजखएको 
सम्पजत्तको लामग लाग ुहनु्त्ि ।    

 

५.४ उजचत िूल्यिा मबक्री िूल्य घटाई आएको िकि 

उजचत बिाि िूल्यिा मबक्री िूल्य घटाई आएको िकि भनेको दईु 
िानकाि ि इछिुक पक्षहरुबीच (Arms length transaction) िा हनुे कािोबाि 
िकिबाट मन्ःसगि गदाि  लाग्ने िकि घटाई आउने िकि हो । 

 

५.५ प्रयोगिा आएको िूल्य (Value in Use) 

प्रयोगिा आएको िूल्य भन्नाले सम्पजत्तको प्रयोगबाट प्राप्त हनुे 
भयवष्यको नगद प्रवाहको वतििान िूल्य भन्ने बजुझन्त्ि । उि वतििान िूल्यको 
गणना मनम्नानसुाि गरिन्त्ि्ः 
(क) सम्पजत्तको मन्ःसगि गदाि तथा सम्पमतको मनिन्त्ति प्रयोगबाट हनुे 

नगदको बाह्य ि आन्त्तरिक प्रवाहको अनिुानबाट, तथा 
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(ख) उि भयवष्यको नगद प्रवाहको उजचत मिस्काउन्त्ट दिको प्रयोग  
गिेि । 

 

सम्पजत्तको प्रयोगिा िहेको िूल्यको गणनाले मनम्न तत्वहरुको प्रमतमनमित्व 
गदिि्ः 
(क) सहकािीले सम्पजत्तबाट अपेक्षा गिेको भयवष्यको नगद प्रवाहको 

अनिुान 

(ख) भयवष्यको नगद प्रवाहको िकि वा सिायावमििा हनुे सांभायवत 
फिकबािे अपेक्षाहरु 

(ग) चाल ुिोजखिििु व्यािको बिािी दिले प्रमतमनमित्व गने Time Value 

of Money  

(घ) सम्पजत्तिा मनयहत भएको अमनजितालाई व्यहोने िूल्य 

(ङ) अन्त्य तत्वहरु िस्तै तिलता िसलाई बिाि सहभागीहरुले सहकािीले 
सम्पजत्तबाट प्राप्त गने अपेक्षा गिेको नगद प्रवाहको िूल्य मनिाििण 
प्रकृयालाई प्रमतमनमित्व गदिि । 

 

प्रयोगिा िहेको िूल्यको िापन गदाि भयवष्यको नगद प्रवाहको अनिुानिा मनम्न 
तत्व सिायहत हनु्त्िन््ः 
(क) सम्पजत्तको मनिन्त्ति प्रयोगबाट हनुे नगद प्रवाहको पूवािनिुान 

(ख) सम्पजत्तको मनिन्त्ति प्रयोगद्वािा आन्त्तरिक नगद प्रवाह सिृना गनि 
आवश्यक तथा यवश्वसनीय तथा एकरुपतासाँग सम्पजत्तिा प्रत्यक्ष 
यवभािन तथा बााँिफााँि गनि सयकने गरि गरिएको बाह्य नगद प्रवाहको 
पूवािनिुान । 

(ग) िानकाि वा इछिुक पक्षहरुबीच सािान्त्य कािोबाि (arm length 

transaction) को िकििा सम्पजत्तलाई मन्ःसगि गदाि त्यसको उपयोगी 
आयकुा अन्त्त्यिा प्राप्त हनुे सक्ने अपेजक्षत खदु नगद प्रवाह । 
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सहकािीले उपलब्ि भएसम्ि कुनै तत्कालीन यवत्तीय बिेट वा 
पूवािनिुान नगद प्रवाहको अनिुान गनि प्रयोग गनि सक्दि । मनकटति ्बिेट 
वा भयवष्यवाणीले (Forecast) सिावेश गने अवमिभन्त्दा पमिको नगद प्रवाहलाई 
अनिुान गनि बढ्दो बयृद्धदि सान्त्दमभिक (Justified) नभएसम्ि सहकािीले क्रमिक 
(subsequent) वििहरुको लामग जस्थि वा घट्दो बयृद्धदिको प्रयोग गिी बिेट वा 
भयवष्यवाणी (Forecast) को आिाििा पूवािनिुान (Projection) लाई अनिुान 
गनि सक्दि । 

 

भयवष्यको नगद प्रवाहको अनिुानले मनम्न कुिाहरु सिेट्दैन्ः 
(क) यवत्तीय गमतयवमिबाट हनुे नगदको बाह्य वा आन्त्तरिक प्रवाह 

(ख) आयकि खचि वा आम्दानी 
चाल ु अवस्था िहेको सम्पजत्तका लागी भयवष्यको नगद प्रवाहको 

अनिुान गनुिपदिि । भयवष्यको नगद प्रवाहको अनिुानले मनम्न श्रोतबाट 
उत्पन्न हनुे अपेक्षा भएका भयवष्यिा हनुे अनिुामनत नगदको आन्त्तरिक वा बाह्य 
प्रवाहलाई सिेट्दैन्ः 
(क) भयवष्यिा हनुे पनु्ःसांिचना िसको लागी वचनवद्धता प्रदान गिेको 

हदैुन 

(ख) सम्पजत्तको कायिक्षिताको सिुाि वा वृयद्धबाट वतििान िूल्यको गणनािा 
प्रयोग हनुे मिस्काउन्त्ट दि मनम्न कुिाहरुको िूल्याङ्कनलाई सम्बोन्त्िन 
गने कि अजघको दि हनुपुदिि । 

(क) Time value of money & 

(ख) दोहोिो गणना हनु नददन सम्पजत्त को प्रयोगिा िहेको िूल्य िापन 
गनिको लामग प्रयोग गरिएको मिस्काउन्त्ट दिले भयवष्यका अनिुामनत 
नगद प्रवाह सिायोिन गरिएको िोजखिलाई प्रमतमबजम्बत गनुिहुाँदैन ।  
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५.६ नगद उत्पादन इकाईको क्षयीकिण लेखाङ्कनको पयहचान तथा 
िापन 

नगद उत्पादन इकाईको अशलुी िूल्य सोको यकताबी िूल्यभन्त्दा कि 
भएिा िार क्षयीकिण नोक्सानीको िूल्याङ्कन गनुिपदिि । नगद उत्पादन 
इकाईिा पने सम्पजत्तको यकताबी िूल्य घट्ने गिी क्षयीकिण नोक्सानीको 
बााँिफााँि गनुिपदिि । 

तथापी नगद उत्पादन इकाई अन्त्तगितको सम्पजत्तको सहकािीले 
यकताबी िूल्यलाई मनम्नमलजखत िकि िध्ये िनु बढी हनु्त्ि सो िकिभन्त्दा 
अमिक िकिले घटाउन ुहदैुन्ः 

(क) त्यसको मबक्री लागतबाट उजचत िूल्य घटाई आएको िकि (यदद 
मनिाििण गनि सकेिा) 

(ख) त्यसको प्रयोगिा िहेको िूल्य (यदद मनिाििण गनि सकेिा) 

(ग) शनु्त्य 

िामथ उल्लेजखत अनछुिेदले लगाएको प्रमतबन्त्िका कािण कुनै 
क्षयीकिण नोक्सानीको िकि बााँिफााँि गनि नसयकने अवस्थािा उि क्षयीकिण 
नोक्सानीलाई नगद उत्पादन इकाईको अन्त्य सम्पजत्तिा त्यसको यकताबी 
िूल्यको आिाििा बााँिफााँि गनुिपदिि । 

 

६. क्षयीकिण नोक्सानीको रिभसिल  

प्रत्येक प्रमतवेदन मिमतिा सहकािीले पयहले लेखाङ्कन गिेको क्षयीकिण 
नोक्सानी कायि नभएको वा कि भएको सांकेतको िूल्यङ्कन गनुिपदिि । यदद 
कुनै त्यस्तो सांकेत देजखएिा सहकािीले पयहले लेखाङ्कन गिेको क्षयीकिण 
नोक्सानी पूिा वा त्यसको केही भाग िार रिभसिल गने हो भनी मनिाििण 
गनुिपदिि । सो मनिाििण गने प्रकृया सम्पजत्तको यवगतको क्षयीकिण नोक्सानी 
मनम्न मलजखत िध्ये कुन िकििा आिारित मथयो भन्न ेकुिािा मनभिि गदिि्ः 
(क) प्रत्येक सम्पजत्तको असलुयोग्य िकि ; 

(ख) सम्पजत्तसाँग सम्बजन्त्ित नगद उत्पादक ईकाइको असलु योग्य िकि । 
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७. प्रत्येक क्षयीकृत सम्पजत्तको असलु योग्य िकि अनिुान गिेको 
खण्ििा रिभसिल्ः  

प्रत्येक क्षयीकृत सम्पजत्तको असलु योग्य िकिको आिाििा यवगतको 
क्षयीकिण नोक्सानी िापन गरिएको ि भने, मनम्न उल्लेजखत आवश्यकता लाग ु
गिाउन ुपदिि । 

क) सहकािीले चाल ु प्रमतवेदन मिमत वा सम्पजत्तको असलु योग्य 
िकिको अनिुान गनुिपदिि । 

ख) सम्पजत्तको अनिुामनत असलु योग्य िकि त्यसको यकताबी 
िूल्यभन्त्दा बढी भएको खण्ििा सहकािीले तल बुाँदा नां (ग) को 
दायिािा िही यकताबी िूल्यलाई असलु योग्य िकि बिाबि हनुे 
गिी बढाउनपुदिि । सो बढाइएको िकि क्षयीकिण 
नोक्सानीको रिभसिल हनु्त्ि । सहकािीले सो रिभसिल तत्काल 
आय यवविणिा सिावेश गनुि पदिि । 

ग) क्षयीकिण नोक्सानीको रिभसिलले गदाि सम्पजत्तको यकताबी िूल्य, 

यवगतका अवमििा क्षयीकिण नोक्सानी लेखाङ्कन नगिी, ह्रास 
सिायोिन गिी िमत यकताबी िूल्य हनुे मथयो सो भन्त्दा बढी हनु ु
हदुैंन । 

घ) क्षयीकिण नोक्सानीको रिभसिल लेखाङ्कन गरिसके पमि, 

सहकािीले सम्पजत्तको परिष्कृत यकताबी िूल्यिा शेििूल्य घटाई, 

सो िकिलाई बााँकी िहेको उपयोमग आयिुा व्यवजस्थत तरिकाले 
बााँिफााँि गिी सम्पजत्तको ह्रास खचि सिायोिन गनि पदिि । 

 

८. नगद उत्पादन इकाईको असलुी िकि अनिुान गिेको खण्ििा 
रिभसिल्ः 

क्षयीकिण नोक्सानी सम्पजत्तसाँग साँम्बजन्त्ित नगद उत्पादन इकाईको 
असलुी िकिको आिाििा िापन गिेको खण्ििा मनम्न उल्लेजखत 
आवश्यकताहरु लाग ुगनुिपदिि्ः 
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(क) सहकािीले चाल ु प्रमतवेदन मिमत वा नगद उत्पादन इकाईको असलु 
योग्य िकिको अनिुान गनुिपदिि । 

(ख) नगद उत्पादन ईकाइको अनिुामनत असलुी िकि भन्त्दा यकताबी िूल्य 
बढी भएको खण्ििा सो बढी भएको िकि क्षयीकिण नोक्सानीको 
रिभसिल हनु्त्ि । सहकािीले क्षयीकिण नोक्सानी रिभसिलको िकि 
तल उल्लेजखत बदुााँहरुको दायिािा िही नगद उत्पादन ईकाइको 
सम्पजत्तको यकताबी िूल्यको सिान अनपुातको आिाििा बााँिफााँि 
गनुिपदिि । सो यकताबी िूल्यको बयृद्धलाई प्रत्येक सम्पजत्तको 
क्षयीकिण नोक्सानीको रिभसिलको रुपिा आय यवविणिा तरुुन्त्त 
लेखाङ्कन गनुिपदिि । 

(ग) क्षयीकिण नोक्सानीको रिभसिल नगद उत्पादन ईकाइिा बााँिफााँि गने 
क्रििा सो रिभसिल मनम्न मलजखत िध्ये कि िकि भन्त्दा बढी हनु ु
हदैुन्ः 

    (अ) असलुी िकि 

    (आ) यवगतका अवमििा क्षयीकिण नोक्सानी लेखाङ्कन नगिी, ह्रास 
सिायोिन गिी िमत यकताबी िूल्य 

(घ) बुाँदा नां (ग) को दायिािा िही कुनै क्षयीकिण नोक्सानीको रिभसिल 
गिी सम्पजत्तिा बााँिफााँि गनि नपाएको खण्ििा सो रिभसिलको िकि 
नगद उत्पादन इकाईको अरु सम्पजत्तहरुिा सिान अनपुातको 
आिाििा बााँिफााँि गनुिपदिि । 

(ङ) क्षयीकिण नोक्सानीको रिभसिल लेखाङ्कन गरिसके पमि लाग ुभएसम्ि 
सहकािीले नगद उत्पादन इकाईको प्रत्येक सम्पजत्तको परिष्कृत 
यकताबी िूल्यिा शेि िूल्य घटाई, सो िकिलाई बााँकी िहेको उपयोगी 
आयिुा व्यवजस्थत तरिकाले बााँिफााँि गिी सम्पजत्तको ह्रास खचि 
सिायोिन गनि पदिि । 
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९. खलुासा 
सहकािीले प्रत्येक सम्पजत्तका वगिहरुका लामग मनम्न मलजखत कुिाहरु खलुासा 
गनुिपदिि्ः 
(क) चाल ुअवमिको आय यवविणिा सिावेश गिेको क्षयीकिण नोक्सानी ि 

कायि यवविणिा क्षयीकिण नोक्सानी सिावेश गिेको सम्बजन्त्ित  

जशििक । 

(ख) चाल ु अवमिको आय यवविणिा सिावेश गरिएको क्षयीकिण 
नोक्सानीको रिभसिल ि कायि यवविणिा (ि सिावेश गिेका आय 
यवविणिा) क्षयीकिण नोक्सानीको रिभसिल सिावेश गिेको सम्बजन्त्ित 
जशििक । 

सहकािीले मनम्न उल्लेजखत सम्पजत्त वगिहरुका सम्बन्त्ििा आवश्यक सूचनाको 
खलुासा गनुिपदिि । 

     (अ) िालशेि 

     (आ) िायिेथा, प्लान्त्ट तथा उपकिण (लागत यवमि प्रयोग गिी 
लेखाङ्कन गरिएको लगानी सम्पजत्त  सिेत) 

     (इ) अदृश्य सम्पजत्त 

     (ई) सहयोगी मनकायिा लगानी (Investment in associates) 

     (उ) सांयिु उद्यिीिा लगानी (Investment in joint ventures) 

     (ऊ) सहायक मनकायिा लगानी (Investment in subsidiary) 
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परिछिेद -२१ 

कििचािी लाभ 

 

१. उद्दशे्य 

कििचािीले प्रदान गिेको सेवाको सट्टािा सहकािीले प्रदान गिेको सबै 
प्रकािका प्रमतफल नै कििचािी लाभ हनु । यस खण्ििा सिेयटएका कििचािी 
लाभहरु देहाय बिोजििका िन ्। 

 

(क) अल्पकालीन कििचािी लाभ (Short Term Employee benefits) 

कििचािीले प्रदान गिेको सम्बजन्त्ित सेवाको सट्टािा सहकािीले आ.व. 
सयकएको अजन्त्ति १२ ियहनािा सम्पूणि रुपिा मतनि बााँकी भएका सबै लाभहरु 
(सेवा मनवृत्त भिुानी बाहेक) नै अल्पकालीन कििचािी लाभ हनु ्। तलब, भत्ता 
तथा सािाजिक सिुक्षा बापत भत्ता साथै्ः 

(अ) पारिश्रमिक सयहत बायििक मबदा तथा पारिश्रमिक सयहत 
मबिािी मबदा, 

(आ) नाफा मबतिण तथा बोनस ि 
(इ) गैििौदद्रक लाभ (िस्तै्ः औिमि उपचाि बापत समुबिा, 

बासस्थान, सवािी सािन ि कायिित कििचािीका मनमित्त अन्त्य भौमतक सािग्री 
तथा समुबिाहरु) 
 

(ख) सेवा पिात्को कििचािी लाभ (Post Employment Benefits) 

सहकािीले सेवाको सिापन पमि उपलब्ि गिाउने सबै लाभहरु (सेवा 
मनवृत लाभ बाहेकका) नै दीघिकालीन कििचािी लाभ हनु ्। िस्तै्ः 

(अ) अवकाश पमिका लाभ (िस्तै्ः पेन्त्सन तथा एकिषु्ठ भिुानी) 
(आ) अन्त्य सेवा पिात कििचािी लाभ (िस्तै सेवा पिात ्कििचािी 

जिवन मबिा ि सेवा पिात ् कििचािी औिमि उपचाि 
सयुविाहरु) 
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(ग) अन्त्य दीघिकालीन कििचािी लाभ 

सहकािीले कििचािीद्वािा सम्बजन्त्ित सेवा प्रदान गिेको सट्टािा आ.व. 
सयकएको अजन्त्ति १२ ियहनािा पूणि रुपिा भिुानी योग्य नहनुे लाभहरु 

(दीघिकालीन कििचािी लाभ ि अजन्त्ति लाभ बाहेकका) नै अन्त्य दीघिकालीन 
कििचािी लाभ हनु ्। 

 

(घ) सेवा मनवृत भिुानी  (Termination Benefits) 

सहकािीले देहाय बिोजििका अवस्थाहरुिा उपलब्ि गिाउने कििचािी 
लाभ नै सेवा मनवृत भिुानी हनु्ः 

(अ) सहकािीले सािान्त्य अवकाश सियावमिभन्त्दा अगावै कििचािी 
कटौती गने मनणिय गिेिा, 

(आ) उि समुबिाहरुको सट्टािा स्वेजछिक अवकाश मलने 
कििचािीहरुको मनणिय भएिा । 

२. परिभािा 
यविय वा प्रसङ्गले अकाि अथि नलागेिा देहाय बिोजििका शब्दहरुका 

परिभािा मनम्नानसुाि हनुेिन््ः 
 

कििचािी लाभ 

कििचािी लाभ भन्नाले सहकािीले कििचािीद्वािा सेवा प्रदान गिेबापत ि 
सेवा सिापनको अवमििा ददइएका सबै प्रकािका प्रमतफल हनु ्। 

 

अल्पकालीन कििचािी लाभ 

अल्पकालीन कििचािी लाभ भन्नाले सहकािीले कििचािीद्वािा सम्बजन्त्ित 
सेवा प्रदान गिेको सट्टािा आ.व. सयकएको अजन्त्ति १२ ियहनािा सम्पूणि 
रुपिा मतनि बााँकी भएका सबै लाभहरु (सेवा मनवृत्त भिुानी बाहेक) लाई 
िनाउाँि । 
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सेवा पिात्को कििचािी लाभ 

सेवा पिात ् कििचािी लाभ भन्नाले सहकािीले सेवाको सिापन पमि 
उपलब्ि गिाउने सबै लाभहरु (सेवा मनवृत्त भिुानी वा अल्पकालीन 
लाभबाहेक) लाई िनाउाँि । 

 

अन्त्य दीघिकालीन कििचािी लाभ 

अन्त्य दीघिकालीन कििचािी लाभ भन्नाले अल्पकालीन कििचािी लाभ, 

दीघिकालीन कििचािी लाभ ि सेवा मनवृत भिुानी बाहेकका अन्त्य सबै प्रकािका 
लाभ हनु ्। 

 

सेवा मनवृत भिुानी  
सहकािीले देहाय बिोजििका अवस्थाहरुिा उपलब्ि गिाउने कििचािी लाभ नै 
सेवा मनवृत भिुानी हनु््ः 
(क) सहकािीले सािान्त्य अवकाश सियावमिभन्त्दा अगावै कििचािी कटौती 

गने मनणिय गिेिा, 
(ख) उि समुबिाहरुको सट्टािा स्वेजछिक अवकाश मलने कििचािीहरुको 

मनणिय भएिा । 

 

३. कििचािी लाभ लेखाङ्कनको सािान्त्य मसद्धान्त्त General Recognition) 

प्रमतवेदन सिायावमििा सहकािीलाई सेवा प्रदान गिेवापत कििचािीहरु 
लाभ प्रप्त गनिका लामग योग्य भएिा सबै प्रकािका लाभहरुलाई सहकािीले 
खचिको रुपिा पयहचान गनुिपदिि । 
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(क) प्रत्यक्ष रुपिा कििचािीलाई ददएको वा कििचािी लाभ कोििा िम्िा 
गिेको िकि घटाइसके पमि आउने िकिलाई दाययत्वको रुपिा 
पयहचान गरिनेि । यदद प्रमतवेदन सिायावमिभन्त्दा अगावै सेवा 
बापतको मतनपुने दाययत्वभन्त्दा भिुानी िकि बढी भएको अवस्थािा 
उि िकिले आउदो सियिा गनुिपने भिुानी वा नगद यफतािको 
िकिलाई घटाउने भएिा उि बयढ िकिलाई सम्पजत्तको रुपिा 
लेखाङ्कन गनुिपदिि । 

(ख) यस प्रारुपको अन्त्य खण्ििा उि लाभ िकिलाई सम्पजत्त (िस्तै्ः 
शेििाल वा सम्पजत्त, प्लान्त्ट ि उपकिण आददको लागतको रुपिा 
लेखाङ्कन गरिएको अवस्थािा बाहेक खचिको रुपिा लेखाङ्कन  
गनुिपदिि । 

 

४. अल्पकालीन कििचािी लाभ 

४.१ सांिचना (Composition) 

अल्पकालीन कििचािी लाभ अन्त्तगित देहाय बिोजििका खचिहरु सिावेश 
गरिनेि्ः 
(क) तलव, भत्ता तथा सािाजिक सिुक्षा योगदान  
(ख) कििचािीले सेवा प्रदान गिेको अवमि भिुान भएको बाह्र ियहनाको 

अवमिमभर कििचािीले मबदा मलइसक्ने अनिुान भएको अवस्थािा 
अल्पकामलन क्षमतपूमति सयहतको मबदा  

(ग) कििचािीले सेवा प्रदान गिेको अवमि भिुान भएको बाह्र ियहनाको 
अवमिमभर भिुानी गनुिपने नाफाको यहस्सा वा बोनसहरु 

(घ) गैििौदद्रक लाभ (िस्तै्ः औिमिउपचाि, बासस्थान, सवािी सािन 
सम्बन्त्िी वा सािग्री वा सयुविा सहमुलयत) 
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४.२ अल्पकालीन लाभहरुको सािािण िापन (Measurement of Short 

Term Banefits) 

कििचािीहरुले सहकािीलाई सेवा प्रदान गिेको अवस्थािा सहकािीले 
यस परिछिेदको खण्ि २ अनसुाि लेखाङ्कन गरिएको िकिलाई उि सेवा 
प्रदानको सट्टािा ददएको मिस्काउन्त्ट नगरिएको अल्पकालीन लाभ िकििा 
िापन गनुिपदिि । 

 

४.३ अल्पकालीन क्षमतिपूमति सयहतको मबदाको लेखाङ्कन तथा िापन 
(Recognition & Measurement Short Term Compensated Absesces)  

सहकािीले वायििक मबदा ि मबिािी मबदासयहत यवमभन्न कािणले भएका 
अनपुजस्थमतहरुलाई क्षमतपूमति गनुिपनेि । कििचािीले वतििान अवमिको पाकेको 
मबदा उपभोग नगरिकन उि क्षमतपूमतियोग्य िकिहरुलाई सांजचत गिी आगािी 
वििहरुिा जिम्िेवािी सानि सयकनेि । उदाहिणका लामग सांजचत हनुे यवदा 
अन्त्तगित वायििक मबदा ि मबिािी मबदा आदद पदििन ्। सहकािीले कििचािीले 
प्रदान गिेको सेवा वापत सिृना हनुे थप क्षमतपूमति सयहतको मबदाको अमिकाि 
भयवष्यिा बढ्न िाने देजखएिा उि सांजचत िकि िापन गिी खचि पयहचान 
गनुिपिि । सहकािीले प्रमतवेदन अवमिको अन्त्त्यसम्ििा उपभोग नगिेको मबदा 
वापतको सांजचत क्षमतपूमति िकिलाई मिस्काउन्त्ट नगरिएको थप िूल्यिा खचि 
िापन गनुिपिि । प्रमतवेदन अवमििा उि िकिलाई सहकािीले चाल ु
दाययत्वको रुपिा प्रस्तमुतकिण गनुिपिि । 

सहकािीले अन्त्य क्षमतपूमति सयहतको मबदा (सांजचत बाहेक) लाई अनपुजस्थमत 
भएको बेलािा पयहचान गनुिपिि ।  
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४.४ नाफाको यहस्सा ि बोनस योिनाको पयहचान  

सहकािीले देहाय विोजििको अवस्थािा िार नाफाको यहस्सा ि 
बोनस योिना वापतको अनिुामनत लागतलाई पयहचान गनुिपिि्ः 
(क) यवगतका घटनाहरुको परिणिस्वरुप उि िकिहरु भिुानी गनुिपने 

वतििान कानूनी तथा िचनात्िक दाययत्व मसििना भएिा । 

(ख) दाययत्वको यवश्वासनीयरुपिा अनिुान गनि सयकने भएिा । 

 

५. सेवा पिात्को लाभ्ः मनजित योगदान योिना ि मनजित लाभ 
योिनाबीच मभन्नता  

सेवा पिात्को लाभ अन्र्तगत मनम्न कुिाहरु पदििन ्

(क) अवकाश लाभ, िस्तै्ः पेन्त्सन, ि 
(ख) अन्त्य सेवा पिातको लाभ, िस्तै्ः कििचािी िीवन वीिा 

ि औििोपचाि समुबिा 
सेवा पिातको लाभ योिनालाई मसद्धान्त्त, शति वा वन्त्देिका 

आिाििा मनजित योगदान योिना वा मनजित लाभ योिनािा वगीकिण 
गरिन्त्ि । 

 

मनजित योगदान योिना (Defined contribution Plans) अन्त्तगित, 

सहकािीको कानूनी वा िचनात्िक दाययत्व सहकािीले उि कोििा योगदान 
गरिददने िकििा सीमित हनुेि । तसथि कििचािीले प्राप्त गिेको सेवा पिातको 
कििचािी लाभको मनिाििण सहकािीले सेवा पिातको कििचािी लाभिा योगदान 
गिेको िकि वा वीिा कम्पनीिा (योगदानबाट प्राप्त भएको िकिको 
लगानीबाट प्राप्त लाभ सिेत) सहकािी (शायद कििचािी सिेत) ले मतिेको 
योगदान िकिको आिाििा गरिन्त्ि । परिणािस्वरुप, वास्तयवक (Actuarial) 

िोजखि (लाभ िकि अनिुामनत भन्त्दा कि हनुे) ि लगानी िोजखि (सम्पजत्तिा 
लगानी गिेको िकि अनिुामनत लाभ िकि मतनि अपगु हनुे) कििचािी िामथ 
पनेि । 
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मनजित लाभ योिना अन्त्तगित्ः 
(क) सहकािीको दाययत्व पूवि तथा वतििान कििचािीहरुलाई 

तोयकएको लाभ पिु ्याउन ुहो । 

(ख) वास्तयवक (Acturial) िोजखि (िब लाभ अनिुामनत 
िकिभन्त्दा बढी हनु्त्ि) ि लगानी िोजखि सहकािी िामथ 
िहन्त्ि । वास्तयवक (Acturial) वा लगानी अनभुव 
अनिुानभन्त्दा खिाब भएिा सहकािीको दाययत्व बढ्न  
सक्दि ।  

६. वीमित लाभ (Insured Benefits) 

सेवा पिातको लाभ योिनाको लामग आवश्यक कोि िकिको लामग 
सहकािीले बीिा यप्रमियि मतनि सक्नेि । सहकािीले मनम्नमलजखत काननुी वा 
िचानात्िक दाययत्व नभएसम्ि उि योिनालाई मनजित योगदान योिना सिह 
िान्नुपनेि्ः 

(क) मतनुिपने अवस्थािा सोझै कििचािी लाभ मतने, वा 
(ख) बीिकले यवगत तथा वतििान सेवा वापतको कििचािी 

लाभको सम्पूणि िकि नमतिेिा थप िकि मतने । 

सहकािीले उि काननुी तथा िचनात्िक दाययत्व कायि िाखेिा, उि 
योिनालाई मनजित लाभ योिनाको रुपिा मलनपुदिि । 

७. सेवा पिातको लाभ्ः मनजित योगदान योिना (Post-

employment Benefits: Defined Cotribution Plans)  

७.१ लेखाङ्कन तथा िापन 

सहकािीले ददइएको अवमििा मतनुिपने योगदानलाई मनम्नानसुाि 
लेखाङ्कन गनुिपिि्ः 
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(क) दाययत्वको रुपिा्ः पयहला मतरिसकेको सबै िकि घटाइसके पमिको 
िकिलाई दाययत्व िामननेि । यदद योगदान भिुानी मतनुिपने 
योगदानभन्त्दा बढी भएिा, सहकािीले उि बढी िकिलाई सम्पजत्तको 
रुपिा लेखाङ्कन गनुिपनेि ।  

(ख) खचिको रुपिा्ः यस प्रारुपको अन्त्य खण्िले उि लाभ खचिहरु 
शेििाल वा िायिेथा, प्लान्त्ट तथा उपकिणिस्ता सम्पजत्तको लागतको 
रुपिा लेखाङ्कनको िाग नगिेसम्ि खचिको रुपिा लेखाङ्कन  
गनुिपनेि ।  

 

८. सेवा पिात्को लाभ्ः मनजित लाभ योिना 
८.१ पयहचान  

मनजित लाभ योिनाको सािािण लेखाङ्कनको मसद्धान्त्त लाग ु गदाि, 
मनम्नानसुाि लेखाङ्कन गनुिपनेि ।  
(क) मनजित लाभ योिना अन्त्तगित दाययत्वको लेखाङ्कन गदाि मनयोजित 

सम्पजत्त (Plan Assets) बाट यवगतका सेवा लागत (Past Service Costs) 

घटाए पमि बााँकी िहने िकििा गनुिपदिि । 

(ख) ददइएको अवमििा दाययत्विा भएको परिवतिनलाई उि सिायावमिको 
मनजित लाभ योिना वापतको खचिको रुपिा लेखाङ्कन गनुिपिि । 

 

८.२ मनजित लाभ दाययत्वको िापन 

मनजित लाभ योिना अन्त्तगित सहकािीले मनजित लाभ दाययत्वको िापन 
गदाि देहाय बिोजििका िकिहरुको खदु योगको रुपिा गनुिपनेि्ः 
(क) मनजित लाभ योिना अन्त्तगित (मनजित लाभ दाययत्व) दाययत्वको 

वतििान िलु्य, न्त्यून 

(ख) प्रमतवेदन अवमििा मनयोजित सम्पजत्तको उजचत िलु्य िसबाट 
दाययत्वहरु प्रत्यक्ष भिुानी गरिन्त्ि, ि  

(ग) लेखाङ्कन नगरिएका यवगतका सेवा लागत 
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८.३ मिस्काउजन्त्टङ्ग (Discounting) 

सहकािीले यसको मनजित लाभ दाययत्वलाई मिस्काउन्त्टेि 
वतििान िूल्यिा िापन गनुिपदिि । सहकािीले भयवष्यिा हनु े
भिुानीलाई मिस्काउन्त्ट गने दिको मनिाििण गदाि प्रमतवदेन सिायावमििा 
उि सियको बिाििा भएको उछचस्तिको सांस्थागत ऋणपरको दिको 
आिाििा गनुिपदिि । उि सांस्थागत ऋणपर वा सिकािी ऋणपरको 
िदु्रा तथा शतिहरु भयवष्यका भिुानीको अनिुामनत िदु्रा ि 
सिायावमिसाँग एकरुप हनुपुदिि ।   

 

८.४ वास्तयवक िलु्याङ्कन यवमि (Acturial Valuation Method) 

सहकािीले अनावश्यक खचि ि प्रयास मबना न ैयसको मनजित दाययत्व 
ि अन्त्य सम्बजन्त्ित खचिहरु प्रक्षेयपत एकाई के्रमिट यवमिको आिाििा िापन गनि 
सक्ने भएिा सोही अनसुाि गनुिपदिि । मनजित लाभहरु भयवष्यको तलबिा 
आिारित हनु्त्िन ् भने प्रक्षेयपत एकाई के्रमिट यवमिअनसुाि सहकािीले लाभ 
दाययत्व िापन गदाि अनिुामनत भयवष्यगत तलबवृयद्धलाई प्रमतयवजम्बत गने गिी 
िापन गनुिपदिि । यसका अमतरिि, प्रक्षेयपत एकाई के्रमिट यवमिअनसुाि 
सहकािीको मनजित लाभ दाययत्व िापन गदाि अन्त्य थप एक्चरुियल 
िान्त्यताहरुका साथै ब्यािदि, अनिुामनत तलबवृयद्धको दि, कििचािी आवातिावत 
(turnover), ितृ्यदुि ि औििोपचाि समुबिा (मनजित लाभ औििोपचाि योिनाका 
मनमित्त) हरु सिावेश गिी िापन गनुिपदिि । 

यदद सहकािीले अनावश्यक खचि ि प्रयासमबना न ै यसको मनजित 
दाययत्व ि अन्त्य सम्बन्त्िी खचिहरु प्रक्षेयपत एकाई के्रमिट यवमिको आिाििा 
िापन गनि नसक्ने भएिा सहकािीले वतििान कििचािीका लामग मनजित लाभ 
दाययत्व िापन गनि देहाय बिोजिि सिलीकिण प्रयोग गनि सक्नेि्ः 
(क) अनिुामनत भयवष्यगत तलबवृयद्धलाई वेवास्ता गने (वतििान कििचािीले 

दीघिकालीन कििचािी लाभ नपाउाँदा सम्ि हालकै तलबलाई नै िान्ने) 
(ख) वतििान कििचािीहरुको भयवष्यको सेवालाई वेवास्ता गने (हालका ि 

नयााँ कििचािीहरुको लाभ योिनाको सिाप्ती भएको िान्ने) 
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(ग) प्रमतवेदन मिमत ि कििचािीले दीघिकालीन कििचािी लाभ पाउने 
अनिुामनत मिमत बीचिा हनुे वतििान कििचािीको सेवािा िहदााँको 
ितृ्यूदिलाई वेवास्ता गने (सबै कििचािीले सेवा पिातको कििचािी 
लाभ पाउाँिन भन्न े िान्ने) ति, सेवा पिातको ितृ्यदुि अझै पमन 
ध्यानिा मलनपुदिि । 

यस प्रारुपले न त मनजित लाभ दाययत्वको गणनाका लामग यवस्ततृ 
एक्चरुियल िलु्याङ्कन गनि कुनै स्वतन्त्र एक्चरुियललाई सांलग्न गिाउन िाग 
गिि न त वायििक रुपिा त्यस्तो यवस्ततृ एक्चरुियल िलु्याङ्कन गनि नै िाग गिि 
। यवस्ततृ एक्चरुियल िलु्याङ्कन गने सिायावमिमभरिा, यदद िखु्य एक्चरुियल 
अविािणाहरु उल्लेख्य रुपिा परिवतिन नभएिा, पूवि अवमिका िापनहरुलाई 
कििचािी सांख्या ि तलब स्केल िस्ता कुिाहरुको परिवतिनका लामग सिायोिन 
गिी मनजित लाभ दाययत्वलाई िापन गनि सयकन्त्ि । 

 

८.५ आयोिनाको शरुुवात, परिवतिन, कटौती ि िाफसाफ (Plan 

Introductions, Changes, Curtailments & Settlements)  

यदद चाल ु अवमििा मनजित लाभ योिनाको शरुुवात भएको वा 
परिवतिन भएको भएिा उि परिवतिनलाई प्रमतमबजम्बत गने गिी मनजित लाभ 
दाययत्वलाई थपघट गनुिपदिि ि पाकेको यवगतको सेवालाई वतििान अवमिको 
नाफा वा नोक्सानको िापन गदाि खचिको रुपिा लेखाङ्कन गनुिपदिि । नपाकेका 
यवगतको सेवा खचिहरुलाई योिनािा सिेयटएका कििचािीहरुको बााँकी Vesting 
सियाविीिा कट्टी गनुिपदिि । यसको यवपरित, यदी योिनाको कटौती गिेिा 
(सिेयटएका कििचािीहरुको सिूह वा लाभ घटाएिा) वा वतििान सियिा 
िाफसाफ गिेिा (िोिगािदाताको दाययत्वपूणि रुपिा सिामप्त भएिा) मनजित लाभ 
दाययत्वलाई घटाउने वा हटाई सहकािीले हनु आउने नाफा वा घाटालाई 
वतििान सियावमिको नाफा÷नोक्सानिा लेखाङ्कन गनुिपदिि ।  
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८.६ मनजित लाभ योिना सम्पजत्त (Defined Benefits Plan Assets) 

यदद प्रमतवेदन मिमतिा, मनजित लाभ दाययत्वको वतििान िलु्य उि 
मिमतिा योिना सम्पजत्तको उजचत िूल्य ि कुनै लेखाङ्कन नभएको यवगतका 
खचिको योगभन्त्दा कि भएिा योिना वापत नाफा हनु्त्ि । 

 

८.७ मनजित लाभ योिनाको लागत (Cost of Defined Benefits Plan) 

सहकािीले चाल ु अवमिभरि कििचािीलाई मतिेको लाभ वा 
सियावमिभरि िोिगािदाताबाट गरिएको योगदानसाँग सम्बजन्त्ित परिवतिन बाहेक 
अवमिभि मनजित दाययत्विा हनुे खदु परिवतिनलाई लाभ योिनाको लागतको 
रुपिा लेखाङ्कन गनुिपिि । यस प्रारुपको अन्त्य खण्ि अनसुाि सम्पजत्तको लागत 
(िस्तै्ः िालशेि वा PPE) को रुपिा लेखाङ्कन गरिएको अवस्थािा बाहेक 
लागतलाई सम्पूणि रुपिा नाफा वा नोक्सानिा खचिको रुपिा लेखाङ्कन  
गनुिपदिि । 

 

८.८ एक्चरुियल नाफा तथा घाटाहरु (Acturial Gains & (Defined 

Benefits Plan Assets) 

सहकािीले सम्पूणि नाफा ि घाटाहरुलाई सम्बजन्त्ित अवमििा न ै
लेखाङ्कन गनुिपदिि । सहकािीले सम्पूणि एक्चरुियल लाभ ि घाटालाई 
नाफा÷नोक्सानिा लेखाङ्कन गनुिपदिि । योिनाको लागतको रुपिा लेखाङ्कन 
गरिने मनजित लाभ दाययत्विा हनुे खदु परिवतिनिा मनम्न बदुााँहरु सिावेश 
गरिन्त्ि्ः 
(क) प्रमतवेदन अवमिभरि कििचािीले प्रदान गने सेवाबाट हनु आउने लाभ 

दाययत्विा आएको परिवतिन, 

(ख) प्रमतवेदन अवमिभरि लाभ दाययत्विा हनु आउने ब्याि, 

(ग) प्रमतवेदन अवमििा योिना सम्पजत्तिा प्रमतफल तथा लेखाङ्कन गरिएको 
सोिभनाि अमिकािको िलु्यिा हनुे खदु परिवतिन, 

(घ) प्रमतवेदन अवमििा सिृना हनुे एक्चरुियल लाभ ि घाटाहरु, 

(ङ) प्रमतवेदन अवमििा नयााँ योिना स्थापनाबाट वा हालको योिनािा हनु 
आउने परिवतिनबाट मनजित लाभ दाययत्विा घटबढ,  
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(च) प्रमतवेदन अवमििा हालको आयोिनाको कट्टी वा िाफसाफबाट लाभ 
दाययत्विा हनुे किी ।  
कििचािी सेवाले मनजित लाभ योिनाअन्र्तगत दाययत्व उत्पन्न गिि । 

मनजित लाभ योिना िापन गदाि सहकािीले केही कििचािीहरुले मनयहत vesting 
आवश्यकता पूिा नगनि सक्न े सांभावनालाई ध्यानिा िाख्नपुदिि  । यसैगरि 
कििचािीहरु भयवष्यिा कायिित नहुाँदा घट्ने यवशेि घटनाहरु घटेिा िार 
मतनुिपने भएिा कििचािीले घटना घयटत भएिा लाभ पाउनसक्ने गिी सेवा प्रदान 
गिेको सियिा सेवा पिातको कििचािी लाभ (िस्तै्ः सेवा पिातको 
औििोपचाि समुबिा) वापतको दाययत्वको सृिना हनु्त्ि । मनजित घटना घयटत 
हनुे सांभावनाले दाययत्वको िूल्याङ्कनिा असि गदिि, ति दाययत्वको अजस्तत्वको 
मनिाििण गदैन ।  

मनजित लाभको िकिलाई सिकािद्वािा प्रायोजित योिना अन्त्तगित 
कििचािीलाई ददइने िकि बिाबि हनुे गिी घटाइएिा सहकािीले उि मनजित 
लाभ दाययत्वलाई मनम्नानसुािको अवस्थािा िार सिकािी योिना अन्त्तगित 
मतनुिपने लाभका आिाििा िापन गनुिपदिि्ः 
(क) प्रमतवेदन मिमतभन्त्दा अगामि नै ती योिना लाग ुभएको भएिा । 

(ख) यवगत इमतहास वा अन्त्य यवश्वसनीय प्रिाणहरुले उि सिकािी लाभ केही 
पूवािनिुान गनि सयकने गिी सांकेत गिेिा । (िस्तै्ः सािान्त्य िूल्यदि वा तलब 
स्केलिा हनुे परिवतिनकै सिान दििा परिवतिन हनुे)  

 

८.९ शोिभनाि (Reimbursements) 

मनजित लाभ दाययत्व भिुान गनिका लामग आवश्यक खचि अन्त्य 
पक्षद्वािा शोिभनाि गने कुिािा सहकािी वस्ततु्ः मनजित भएिा शोिभनािको 
अमिकािलाई िुटै्ट सम्पजत्तको रुपिा लेखाङ्कन गनुिपदिि । सहकािीले 
सम्पजत्तलाई उजचत बिाि िूल्यिा िूल्याङ्कन गनुिपदिि । कायि सञ्चालन 
यवविणिा मनजित लाभ योिनासाँग सम्बजन्त्ित खचिलाई शोिभनाि बापतको िकि 
घटाइ लेखाङ्कन गनि सयकने ि । 
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९. अन्त्य दीघिकालीन कििचािी लाभ  

उदाहिणका लामग अन्त्य दीघिकालीन कििचािी लाभअन्र्तगत मनम्न मलजखत 
कुिाहरु पदििन््ः 
(क) अन्त्य क्षमतपूमति सयहतका अनपुजस्थमत िस्तै्ः दीघि सेवा वा सट्टा मबदा  
(ख) दीघि सेवा लाभ 

(ग) दीघिकालीन असक्षिता भएको अवस्थािा ददइने लाभहरु  
(घ) कििचािीले सम्बजन्त्ित सेवा प्रदान गिेको प्रमतवेदन अवमिको 

अन्त्त्यपमिका बाह्र (१२) ियहना वा सो पमि भिुानी गनुिपने नाफाको 
यहस्सा तथा बोनसहरु 

(ङ) आििन गिेको अवमिको अन्त्त्य पमिको बाह्र (१२) ियहना वा सो 
भन्त्दा पमि भिुानी गरिएका मबलजम्बत (Deferred) क्षमतपूमति । 

 

सहकािीले अन्त्य दीघिकालीन कििचािी लाभ दाययत्वलाई देहाय बिोजििका खदु 
िकििा िापन गनुिपिि्ः 
(क) प्रमतवेदन मिमतको लाभ दाययत्वको वतििान िलु्य, न्त्यनु 

(ख) प्रमतवेदन अवमििा मनयोजित सम्पजत्तको उजचत िूल्य िसबाट 
दाययत्वहरु प्रत्यक्ष भिुानी गरिन्त्ि । 

 

सहकािीले दाययत्विा भएको परिवतिनलाई यस प्रारुप अनसुाि लेखाङ्कन 
गनुिपनेि । 

 

१०. सेवा मनवृत्त लाभ (Termination Benefits) 

मनयि काननु, किाि वा आफ्ना सदस्यहरु वा प्रमतमनमिहरुसाँग गिेको 
सम्झौता वा व्यापारिक अभ्यासद्वािा मसििना भएको िचनात्िक दाययत्व, चलन वा 
सिान व्यवहािको इछिाका कािण सहकािी सांस्था कििचािीको सेवा मनवृत्तपमि 
भिुानीका लामग प्रमतबद्ध हनुसक्ि । यस्ता भिुानी सेवा मनवृत्त लाभ हनु ्।  
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१०.१ लेखाङ्कन 

सेवा मनवृत्त लाभले सहकािी सांस्थालाई भयवष्यिा कुनै पमन आमथिक 
लाभ नददने भएकाले उि लाभलाई तत्काल आय व्यय यवविणिा खचिका 
रुपिा पयहचान गरिन्त्ि । 

सहकािीले सेवामनवृत लाभको लेखाङ्कन गिेको अवस्थािा अवकास 
लाभ वा अन्त्य कििचािी लाभको कट्टौतीको लामग पमन लेखाङ्कन गनुिपदिि । 

सहकािीले मनम्नानसुािको प्रमतबद्धता गिेको अवस्थािा िार सेवा 
मनवृत लाभ (Termination Benefits) लाई दाययत्व तथा खचिको रुपिा 
लेखाङ्कन गनुिपदिि्ः 
(क) सािान्त्य सेवा मनवृमतको सिय अगावै कििचािी वा कििचािीको 

सिहुको िोिगािी सेवा सिाप्त गनि वा 
(ख) स्वेजछिक अवकासका लामग प्रोत्सायहत गनिका लामग प्रस्ताव गिे 

बिोजिि सेवा सिामप्त लाभ प्रदान गनि 
सहकािीसाँग सेवा सिामप्तका लामग यवस्ततृ औपचारिक योिना भएिा ि 

योिनाबाट यफताि हलेु वास्तयवक सांभाव्यता नभएिा सहकािी सेवा सिामप्तको 
लामग खलुस्त रुपिा प्रमतबद्ध हनु्त्ि । 

 

१०.२ िापन 

सहकािीले सेवा सिामप्तको लाभलाई प्रमतवेदन मिमतिा दाययत्व 
फर्छ्र्याैैटको लामग आवश्यक पने खचिको उजचत अनिुानको िकििा िापन 
गनुिपदिि । स्वेजछिक अवकाशका लामग प्रस्ताव गरिएको भएिा स्वेजछिक 
अवकाश िोज्न सक्ने कििचािीको अनिुामनत सांख्याका आिाििा सेवा सिामप्तको 
लाभलाई िापन गनुिपदिि ।  

सेवा सम्पजत्त लाभ प्रमतवेदन मिमतको बाह्र ियहना वा सोभन्त्दा पमि 
मतनुिपने भएिा त्यसलाई वतििान िूल्यिा िापन गनुिपदिि । 
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११. खलुासा  

११.१ अल्पकालीन कििचािी लाभबािे खलुासा 
यस परिछिेदले अल्पकालीन कििचािी सवुजैिाका बािेिा िुटै्ट 

खलुासाको िाग गदैन । 

  
११.२ मनजित योगदान योिनाबािे खलुासा 

सहकािी सांस्थाले मनजित योगदान योिना बापतको खचिलाई 
आय व्यय यवविणिा खलुासा गनुिपदिि । 

 

११.३ मनजित लाभ योिनाबािे खलुासा 
सहकािी सांस्थाले लाभ योिनाका बािे मनम्न खलुासाहरु गनुिपिि 

।यदद सहकािीका एकभन्त्दा बढी लाभ योिना िन ् भने त्यस्ता यवविणको 
खलुासा एकििु रुपिा, िुट्टािुटै्ट रुपिा वा उपयोगी हनुे गरि यवमभन्न सिूहहरुिा 
खलुासा गनुिपदिि्ः 
(क) िकिको व्यवस्था गने नीमत सिेत योिनाको प्रकािबािे सािान्त्य 

व्याख्या, 
(ख) सहकािीको एक्चिुीयल नाफा वा घाटाको लेखाङ्कन गने लेखा यवमि 

तथा उि अवमििा लेखाङ्कन गरिएको एक्चिुीयल नाफा वा घाटाको 
िकि । 

(ग) सहकािीले मनजित लाभ दाययत्वको िापनिा सिलीकिणको प्रयोग 
गिेको भएिा सोको सांजक्षप्त स्पिीकिण । 

(घ) सबैभन्त्दा पमिल्लो यवस्ततृ एक्चिुीयल भ्यालएुसनको मिमत ि यदद 
उि मिमत प्रमतवेदन मिमत नभएिा प्रमतवेदन मिमतिा मनजित लाभ 
दाययत्वको िापनको लामग गरिएको सिायोिनको यवविण । 

(ङ) लाभ भिुानी तथा अन्त्य सबै शलु्कहरु िुट्टािुटै्ट रुपिा देजखने गिी 
शरुु तथा अजन्त्ति अवमिको िौज्दातको मिलान यवविण । 

 



129 
 

(च) मनम्नमलजखत कुिाहरु िुट्टािुटै्ट देखाई योिना सम्पजत्त (plan assets) को 
उजचत बिाि िूल्यको शरुु तथा अजन्त्ति िौज्दात तथा सम्पजत्तको 
रुपिा लेखाङ्कन गरिएको शोिभनाि अमिकािको शरुु तथा अजन्त्ति 
िौज्दातको मिलान यवविण्ः 
(अ) योगदान  
(आ) लाभ भिुानी, ि 
(इ) योिना सम्पजत्तिा अन्त्य परिवतिन । 

(ि) मनम्नमलजखत िकिहरु िुट्टािुटै्ट देजखने गिी उि अवमिको मनजित 
लाभ योिनासाँग सम्बजन्त्ित कूल लागत्ः 
(अ) नाफा वा नोक्सानिा खचिको रुपिा लेखाङ्कन गरिएको 

िकि, तथा 
(आ) सम्पजत्तको लागतिा सिावशे भएको िकि । 

(ि) योिना सम्पजत्तको प्रत्येक वगिको लामग इक्वीटी उपकिण, िेब्ट 
उपकिण, िायदात तथा अन्त्य सम्पजत्त सिावेश गने गिी ति 
सोिा नै सीमित नभई प्रत्येक वगिले प्रमतवदेन मिमतिा कुल 
योिना सम्पजत्तको बिाि िूल्यको कमत प्रमतशत यहस्सा सिेट्ि 
भने्न कुिा । 

(झ) मनम्न मलजखतको लामग योिना सम्पजत्तिा सिावशे हनुे िकि्ः 
 (अ) सहकािीको आफ्नै यवत्तीय उपकिणको प्रत्येक वगि, तथा 
 (आ) सहकािीले ओगटेको वा प्रयोग गिेको कुनै िायिथेा ।  

(ञ) योिना सम्पजत्तको वास्तयवक प्रमतफल । 

(ट) मनम्न कुिाहरु सिावेश गरि प्रयोग गरिएको एक्चिुीयल 
अविािणा्ः 
(अ) मिस्काउन्त्ट दि 
(आ) यवत्तीय यवविण प्रस्ततु गरिएको सियिा योिना 

सम्पजत्तिा अनिुामनत प्रमतफल दि  
(इ) तलव वृयद्धको अनिुामनत दि 



130 
 

(ई) औििोपचाि लागतको प्रवृजत्त दि, तथा 
(उ) प्रयोग भएका अन्त्य सािभतू एक्चिुीयल अविािणा 
उि मिलान यवविण यवगत अवमिका लामग प्रस्ततु गनुिपदैन । 

 

११.४ अन्त्य ददघिकालीन लाभहरुको बािेिा खलुासा 
सहकािीले कििचािीहरुलाई प्रदान गने प्रत्येक वगिका 

ददघिकालीन लाभहरुलाई प्रमतवदेन मिमतिा लाभको प्रकृमत, दाययत्वको 
िकि ि उि िकि व्यवस्थाको मसिा उल्लेख गिी खलुासा  
गनुिपदिि । 

 

११.५ सेवा सिामप्त लाभका खलुासा 
प्रत्येक सिापन लाभहरुलाई, सहकािी सांस्थाले कििचािीलाई प्रदान गने 

प्रत्येक प्रकािका लाभको प्रकृमत, लेखाङ्कन नीमत ि दाययत्वको िकि तथा 
प्रमतवेदन मिमतिा उि िकि व्यवस्थाको सीिाको खलुासा गनुिपदिि । 

सेवा सिामप्तको प्रस्ताव स्वीकाि गने कििचािीहरुको सांख्या अमनजित 
भएिा भैपिी आउने दाययत्व कायि िहन्त्ि । तसथि, सहकािीले दाययत्वको 
भिुानीिा बायहिी प्रवाहको सम्भावना न्त्यनु भएको अवस्थािा बाहेक भैपिी 
आउने दाययत्वको िानकािीको खलुासा गनुिपदिि ।  
 

परिछिेद -२२ 

प्रमतवेदन अवमिको अन्त्त्य पिात ्घयटत घटना 
 

१. उद्दशे्य 

यस परिछिेदको उद्देश्य मनम्न उल्लेजखत कुिाहरुको व्याख्या गनुि हो्ः 
(क) प्रमतवेदन अवमि पमि घयटत घटनाहरुका मनमित्त यवत्तीय यवविणलाई 

सिायोिन गने सिय 

(ख) यवत्तीय यवविणको लामग अमिकृत भएको मिमत तथा प्रमतवेदन अवमि 
पिात घयटत घटनाहरुबािे सहकािीले गनुिपने खलुासा । 
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यस परिछिेदिा कुनै सांस्थािा प्रमतवेदन अवमि पिात घटेका 
घटनाहरुको कािणले मनिन्त्तिताको अविािण अनपुयिु भएको सांकेत भएिा 
सहकािीले मनिन्त्तिताको अविािणालाई आिाि िानी यवत्तीय यवविण तयाि गनि 
आवश्यक नपने कुिाको व्याख्या गदिि । 

 

२. क्षरे 

यो परिछिेद प्रमतवेदन अवमि पिात घयटत घटनाहरुको लेखाङ्कन गने 
ि त्यसबािे खलुासा गनि प्रयोग हनु्त्ि । 

 

३. परिभािा 
प्रमतवेदन अवमिको अन्त्त्य पिातको घटना्ः प्रमतवेदन अवमिको अन्त्त्य 

पिात घटना भन्नाले प्रमतवेदन अवमि सिामप्त पमि ि यवत्तीय यवविणका लामग 
अमिकृत भएको मिमतका मबचिा घयटत दबैु अनकुुल ि प्रमतवेदन घटनाहरुलाई 
प्रमतवेदन अवमि पिात ्घयटत घटनाहरु िामनन्त्ि । यी घटना दईु प्रकािका 
हनु्त्िन््ः 
(क) प्रमतवेदन अवमिको अन्त्त्यिा सो घटनाहरु घयटत हनुे अवस्थाको 

प्रिाण हनुे घटना (प्रमतवेदन अवमि अन्त्त्य पिातको सिायोिन हनुे 
घटनाहरु) 

(ख) प्रमतवेदन अवमिको अन्त्त्यिा सो घटनाहरु घयटत हनुे अवस्थाको 
सांकेत हनुे घटना (प्रमतवेदन अवमि अन्त्त्य पिातको सिायोिन नहनु े
घटनाहरु) 

 

४. पयहचान तथा िापन 

४.१. प्रमतवेदन अवमि अन्त्त्य पिातको सिायोिन हनुे घटनाहरु  

प्रमतवेदन अवमि अन्त्त्य पिातको सिायोिन हनुे घटनाहरु प्रमतयवजम्वत 
हनुे गिी सहकािी यवत्तीय यवविणिा लेखायङ्कत िकिहरुका साथै सम्बजन्त्ित 
खलुासाहरु पमन सिायोिन गनुिपदिि । 
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मनम्न मलजखत प्रमतवेदन अवमि अन्त्त्य पिातको सिायोिन हनु े
घटनाहरुको उदाहिणिा सहकािीले यवत्तीय यवविणिा लेखायङ्कत िकिहरुको 
सिायोिन गनुिपदिि ि पयहले सिावेश नगरिएको जशििकहरु पमन सिावेश 
गनुिपदिि । 

(क) प्रमतवेदन अवमिको अन्त्त्यिा सहकािीको वतििान दाययत्व भएको पयुि 
हनुे प्रमतवेदन अवमिको अन्त्त्य पिात िाफसाफ भएको अदालती िदु्दा 
। सहकािीले त्यस िदु्दासाँग सम्बजन्त्ित पयहलै लेखाङ्कन गरिएको 
व्यवस्थालाई सिायोिन गनुिपदिि अथवा नयााँ व्यवस्था खिा गनुिपदिि 
। सहकािीले भैपिी आएको दाययत्वको िार खलुासा गदैन ति सो 
िाफसाफले ददएको थप प्रिाणहरुलाई आिाि िानी प्रमतवेदन अवमिको 
अन्त्त्यिा दाययत्वको मनिाििण गनुि पदिि । 

(ख) प्रमतवेदन अवमिको अन्त्त्यिा सम्पजत्तको क्षयीकिण भएको अथवा 
पयहले लेखाङ्कन गरिसकेको क्षयीकिण नोक्सानीको सिायोिन गनुिपने 
भएको भनी िनाउने प्रमतवेदन अवमिको अन्त्त्य पिात ् प्राप्त भएको 
सचुना उदाहिणका लामग्ः 
(अ) प्रमतवेदन अवमिको अन्त्त्य पिात ्भएको ददवामलया ग्राहकको 

प्राय्ः प्रमतवेदन अवमिको अन्त्त्यिा पाउनपुने िकि नोक्सानी 
भएको पयुि गिाउाँि ि सहकािीले त्यसै गिी पाउनपुने 
िकिको यकताबी िूल्य सिायोिन गनुिपदिि ।  

(आ) प्रमतवेदन अवमिको अन्त्त्य पिात ्भएको िालशेिको मबक्रीले 
प्रमतवेदन अवमिको अन्त्त्यिा क्षयीकिण िलु्याङ्कन गनिका 
लामग त्यसको मबक्री िूल्यको प्रिाण ददन सक्ि ।  

(ग) प्रमतवेदन अवमिको अन्त्त्य भन्त्दा अजघ खरिद गिेको सम्पजत्तको लागत 
वा मबक्री गिेको िकिको प्रमतवेदन अवमिको अन्त्त्य पिात ् 
मनिाििण । 

(घ) प्रमतवेदन अवमिको अन्त्त्यभन्त्दा अजघ भएको घटनाको फलस्वरुप यदद 
सहकािीको प्रमतवेदन अवमिको अन्त्त्यिा कुनै कानूनी वा िचनात्िक 
दाययत्व भएको खण्ििा नाफाको यहस्साको िकि वा वोनसको 
िकिको प्रमतवेदन अवमिको अन्त्त्य पिात ्मनिाििण ।  
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(ङ) यवत्तीय यवविणलाई गलत िनाउने गिी कुनै गजल्त वा िालसािीको 
पयहचान ।  

 

४.२ सहकािीले प्रमतवेदन अवमिको अन्त्त्य पिातको सिायोिन 
घटनाहरु  
सहकािीले प्रमतवेदन अवमिको अन्त्त्य पिातको सिायोिन घटनाहरु 

देखाउन यवत्तीय यवविणिा कुनै सिायोिन गनुिपदैन । प्रमतवेदन अवमिको 
अन्त्त्य पिातको सिायोिन नहनुे घटनाहरुका उदाहिणिा मनम्न मलजखतहरु 
सिावेश हनु्त्िन््ः 
(क) प्रमतवेदन अवमि अन्त्त्य पमि ि यवत्तीय यवविण यवविणका लामग 

अमिकृत भएको मिमत मबचिा लगानीको बिािी िूल्यिा भएको 
मगिावट । सो बिािी िूल्यको मगिावटले प्राय्ः प्रमतवेदन अवमिको 
अन्त्त्यिा भएको लगानीको अवस्थाबािे प्रमतमबजम्बत गदैन ति त्यस 
पिात शृ्रिना हनुे परिजस्थमतलाई प्रमतमबजम्बत गदिि । त्यसैले 
सहकािीले यवत्तीय यवविणिा लेखाङ्कन गिेको लगानीको िकि 
सिायोिन गदैन । त्यसैगिी सहकािीले प्रमतवेदन अवमिको अन्त्त्यिा 
खलुासा गिेको लगानीको िकि पमन सिायोिन गदैन ति थप 
खलुासा ददनपुने हनु सक्ि । 

(ख) प्रमतवेदन अवमिको अन्त्त्य पमि ि यवत्तीय यवविण यवतिणका लामग 
अमिकृत भएको मिमत मबचिा भएको अदालती िदु्दाको अनकुुल फैसला 
वा सिापनको परिणाि स्वरुप मलनपुने िकि । यो प्रमतवेदन मिमतिा 
भैपिी आउने सम्पजत्त हनु सक्ि ि सोको खलुासा आवश्यक हनु 
सक्ि । तथायप, प्रमतवेदन मिमतभन्त्दा अजघ नै क्षमतको िकििा 
सहिमत भइसकेको ति सो िकि यवश्वासनीय रुपिा िापन गनि 
नसयकएको कािणले लेखाङ्कन नगरिएको भए, सो सिायोिन हनुे घटना 
हनु िान्त्ि । 
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४.३ सेयि पूाँिीिा व्याि ि सांिजक्षत यफताि 
यदद सहकािीले प्रमतवेदन अवमिको अन्त्त्य पिात ्सेयि पूाँिीिा ब्याि 

ि सांिजक्षत यफतािको घोिणा गिेको खण्ििा सहकािीले सो सेयि पूाँिीिा ब्याि 
ि सांिजक्षत यफताि प्रमतवेदन अवमिको अन्त्त्यिा दाययत्वको रुपिा लेखाङ्कन 
गनुिपदिि । 

 

५. खलुासा 
५.१ यवत्तीय यवविण यवतिणका लामग अमिकृत भएको मिमत 

सहकािीले यवत्तीय यवविण यवतिणका लामग अमिकृत भएको 
मिमतको ि अमिकाि ददनेहरुको खलुासा गनुि पदिि । 

 

 

५.२ प्रमतवेदन अवमिको अन्त्त्य पिातको सिायोिन नहनुे घटनाहरु 

सहकािीले प्रत्येक प्रमतवेदन अवमिको अन्त्त्य पिातको सिायोिन 
नहनुे घटनाको वगिको लामग मनम्न मलजखत कुिाहरुको खुलासा गनुिपदिि । 

(क) घटनाको प्रकृमत ि 
(ख) यवत्तीय प्रभावको अनिुान वा सो अनिुान गनि सयकदैन भनी यवविण 

मनम्न उल्लेजखत प्रमतवेदन अवमिको अन्त्त्य पिातको सिायोिन नहनु े
घटनाहरुका केही उदाहिणहरु हनु िनु सािान्त्य तह खलुासा गनुि पदिि सो 
खलुासाले प्रमतवेदन अवमि अन्त्त्य पमि ि यवत्तीय यवविण यवतिणका लामग 
अमिकृत भएको मिमत मबचको सूचनाहरु प्रमतयवजम्वत गदिि । 

(क) सांचालन बन्त्द गने योिनाको घोिणा 
(ख) सम्पजत्तको खरिद, मन्ःसगि वा सम्पजत्त मन्ःसगिको योिना वा सिकािद्वािा 

िफत गरिएको सम्पजत्त 

(ग) आयोगद्वािा क्षतीग्रस्त भएका प्रिखु उत्पादन उपकिणहरु 

(घ) प्रिखु पनु्ःसांिचनाको घोिणा अथवा कायािन्त्वयनको सरुुवात 

(ङ) सहकािीको ऋण उपकिण वा इजक्वटी उपकिणको मनष्कासन वा 
पनुखििीद 
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(च) वैदेजशक िदु्राको यवमनिय दि वा सम्पजत्तको िूल्यिा असािान्त्य 
परिवतिन 

(ि) िहत्वपूणि प्रमतवद्धता वा भैपिी आउने दाययत्व, उदाहिणका लामग 
िहत्वपूणि प्रत्याभमूतको मनस्काशन 

(ि) प्रमतवेदन अवमिको अन्त्त्य पिातको घटनाबाट शृ्रिना भएको िखु्य 
िदु्दा । 

 

परिछिेद -२३ 

सम्बजन्त्ित पक्षहरु 

१. उद्दशे्य  
यस परिछिेदको उद्देश्य सहकािीको यवत्तीय यवविणले सम्बजन्त्ित 

पक्षसाँगको, सम्बन्त्ि, कािोबाि बााँकी िौज्दात तथा प्रमतबद्धता आददले सहकािीको 
यवत्तीय जस्थमत तथा नाफा÷नोक्सानिा असि पानि सक्ने सांभावनाको ध्यानाकििण 
गनिको लामग आवश्यक खलुासा गनुिपने कुिाको प्रत्याभमूत गनुि हो । 

२. क्षरे 

सहकािी सांस्थाको यवत्तीय यवविणले सम्बजन्त्ित पक्षहरुको उपजस्थमत, 

कािोबाि तथा ती पक्षहरुसाँगको बााँकी िौज्दात िहनकुा कािणले सांस्थाको 
यवत्तीय जस्थमत ि नाफा नोक्सान खातािा पने असिको खलुासा गनि यस खण्िले 
िाग गदिि । 

 

३. परिभािा 
यस परिछिेदिा प्रयोग भएका मनम्न शब्दहरुको व्याख्या गरिएको ि्ः 
सम्बजन्त्ित पक्ष भन्नाले यवत्तीय यवविण बनाउने मनकायसाँग सम्बजन्त्ित 

कुनै व्यजि वा मनकाय बझुाउाँि 

(क) कुनै व्यजि वा सो व्यजिको परिवािको नजिकको सदस्य मनम्न 
अवस्थािा रिपोयटिङ मनकायसाँग सम्बजन्त्ित पक्ष हनुेि्ः 
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• रिपोयटिङ मनकायिा मनयन्त्रण वा सांयिु मनयन्त्रण भएिा 
• रिपोयटिङ मनकायिामथ िहत्वपूणि प्रभाव पानि सकेिा 
• रिपोयटिङ मनकायको वा सो मनकायको िखु्य कम्पमनको 

िहत्वपूणि व्यवस्थापन (key management personnel) को 
सदस्य भएिा  

(ख) मनम्न कुनै एक अवस्थािा कुनै मनकाय रिपोयटिङ मनकायसाँग सम्बजन्त्ित 
मनकाय हनुेि्ः 

• उि मनकाय सहकािीको सांयिु मनकाय भएिा  
• यदद मनकाय रिपोयटिङ्ग सहकािीको कििचािीहरुको लाभको 

लामग िोिगािी पिात्को लाभ योिना भएिा वा मनकाय 
रिपोयटिङ्ग सहकािीसाँग सम्बजन्त्ित भएिा । 

 

प्रत्येक सांभायवत सम्बजन्त्ित पक्षको सम्बन्त्िलाई िूल्याङ्कनको क्रििा 
सहकािीले कानूनी प्राविानलाई िार नभई सम्बन्त्िको सािभतूतालाई िूल्याङ्कन 
गनुिपदिि । 

 

४. खलुासा  
४.१ िहत्वपूणि व्यवस्थापन कििचािीको क्षमतपूमतिको खलुासा्ः 

िखु्य व्यवस्थापन कििचािी (key management personnel) भन्नाले 
सञ्चालक (कायिकािी वा अरु कुनै) सयहत त्यस्ता व्यजिहरु बजुझन्त्ि िसले 
प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपिा सहकािीका गमतयवमिहरुको योिना बनाउन े
मनदेशनहरु ददने तथा मनयन्त्रण गने अमिकाि तथा जिम्िेवािी पाएका हनु्त्िन ्। 
क्षमतपूमतिले सबै प्रकािका कििचािी लाभलाई सिेट्ि । कििचािी लाभमभर 
सहकािीलाई सेवा ददए बापत आफ्ना कििचािीहरुलाई प्रदान गरिने सबै 
प्रकािका भिुानी मतनि बााँकी भिुानी पदििन ्। 

सहकािीले िखु्य व्यवस्थापन कििचािीको क्षमतपूमतिको कुल िकिलाई 
खलुासा गनुिपदिि । 
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४.२ सम्बजन्त्ित पक्षसाँग कािोबािको खलुासा 
सम्बजन्त्ित पक्षसाँगको कािोबाि भनेको िकि मलएको वा नमलएको दबैु 

अवस्थािा कुनै सम्बजन्त्ित पक्ष ि सहकािी बीच हनु े श्रोत, सेवा वा 
दाययत्वहरुको आदन प्रदान हो । सम्बजन्त्ित पक्षसाँग कािोबािहरुको उदाहिण 
मनम्नानसुाि िन््ः 
(क) सहकािी ि िखु्य व्यवस्थापन कििचािी बीचको कािोबाि 
(ख) सहकािी वा रिपोयटिङ सहकािीलाई मनयन्त्रण गने व्यजिले प्रत्यक्ष 

रुपिा गिेको खचि िनु अन्त्यथा रिपोयटिङ सहकािीले व्यहोनुिपने मथयो, 
त्यस्तो कािोबाि । 

यदद सहकािीको सम्बजन्त्ित पक्षहरुसाँग कािोबाि भएिा यवत्तीय 
यवविणिा सो सम्बन्त्िको सम्भायवत असिलाई बझु्न आवश्यक हनुे कािोबाि, 
मतनि बााँकी िौज्दात तथा प्रमतबद्धताको बािेिा िनकािीका साथै उि सम्बजन्त्ित 
पक्षसाँगको सम्बन्त्िको प्रकृमतको खलुासा गनुिपदिि । 

खलुासाहरुले कम्तीिा पमन मनम्न कुिाहरुको खलुासालाई सिावेश 
गनुिपदिि्ः 
(क) कािोबािको िकि 

(ख) मतनि बााँकी िौज्दातको िकि ि  
(अ) उि मतनि बााँकी िौज्दात फर्छ्यौट गनिका लामग गनुिपने 

भिुानीको प्रकृमत तथा सो सिुजक्षत भए नभएको िनकािीका 
साथै उि मतनि बााँकी िौज्दातको शतिहरु 

(आ) प्राप्त गिेको वा प्रदान गिेको कुनै प्रत्याभमूतको यवविण 

(ग) पाउनपुने िौज्दातको िकिसाँग  सम्बजन्त्ित नउठेको प्राप्यको व्यवस्था 
(घ) सम्बजन्त्ित पक्षहरुसाँग पाउनपुने खिाब वा शांकास्पद ऋणलाई खचिको 

रुपिा लेखाङ्कन गरिएको िकि 

 

सहकािीले मनम्न मलजखत प्रत्येक वगिहरुको लामग िुट्टािुटै्ट रुपिा खलुासा 
गनुिपदिि्ः 
(क) िखु्य मनकाय 
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(ख) सांयिु मनयन्त्रण भएको मनकाय िसिा सहकािी सांयिु मनकायको 
रुपिा आवद्ध ि । 

(ग) मनकाय वा सोको िखु्य मनकायको िहत्वपूणि व्यवस्थापन कििचािी 
(घ) अन्त्य सम्बजन्त्ित पक्षहरु 

 

सहकािीले सम्बजन्त्ित पक्षहरु भएको मनम्न प्रकािको कािोबािहरुको खुलासा 
गनुिपदिि्ः 
(क) तयािी भैसकेका वा तयािी हनु लागेका वस्तकुो खरिद वा मबक्री 
(ख) सम्पजत्त वा अन्त्य प्राप्तीको खरिद वा मबक्री  
(ग) प्रदान गिेको वा प्राप्त गिेको सेवा 
(घ) पट्टा 
(ङ) अनिुमतपर अन्त्तगितको स्थानान्त्तिण 

(च) प्रत्याभमूत वा मितोको व्यवस्था÷प्राविान  
(ि) सहकािीले अन्त्य पक्षको तफि बाट वा सहकािीको तफि बाट भएको 

दाययत्वको फर्छ्यौट । 

यवत्तीय यवविणिा सम्बजन्त्ित पक्षसाँगको कािोबािको प्रभावलाई बझु्न 
उि कािोबाि।को िुट्टािुटै्ट रुपिा खलुासा गनुिपने आवश्यक नभएिा 
सहकािीले उस्तै प्रकृमतका तत्वहरुको खलुासा सिग्रिा गनि सक्दि । 

 

 

परिछिेद —२४ 

मबजशयिकृत गमतयवमि 

१. क्षरे 

यस परिछिेदले यवजशयिकृत गमतयवमििा (िस्तै्ः कृयििा) सांलग्न 
सहकािी सांस्थाहरुको यवत्तीय प्रमतवदेन तयािको बािेिा िागिदशिन  
गदिि । 
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२. कृयि  
यस परिछिेद लाग ु हनुे अथाित कृयि गमतयवमििा सांलग्न सहकािी 

सांस्थाले लागत यवमि (cost model) लाई आफ्नो िैयवक सम्पजत्तको लेखा 
नीमतको रुपिा प्रयोग गनुिपदिि । 

 

३. िापन (Recognition) 

मनम्नमलजखत अवस्थािा िार िैयवक सम्पजत्त तथा कृयि उपिको 
लेखाङ्कन गनुिपदिि्ः 
(क) यवगत गमतयवमिको फलस्वरुप सम्पजत्तिामथ सहकािीको मनयन्त्रण 

भएिा । 

(ख) सम्पजत्तसाँग सम्बजन्त्ित लाभको सहकािीिा आन्त्तरिक प्रवाह हनुे 
सांभावना भएिा, तथा 

(ग) सम्पजत्तको लागत यवश्वसनीय रुपिा िापन गनि सयकने भएिा ।  

 

४. िापन (Measurement) 

४.१ सहकािीले िैयवक सम्पतीलाई लागतिा सांजचत ह्रास तथा सांजचत 
क्षयीकिण नोक्सानीको िकि घटाई िापन गनुिपदिि । 

सहकािीले आफ्नो िैयवक सम्पजत्तबाट उब्िनी गरिएको कृयि 
उपिलाई लागतिा िापन गनुिपदिि । 

 

 

४.२ खलुासाहरु (Disclosure) 

सहकािीले िैयवक सम्पतीको बािेिा मनम्नानसुािको खलुासा गनुिपदिि्ः 
(क) प्रत्येक वगिको िैयवक सम्पजत्तको यवविण, 

(ख) प्रयोग गरिएको यवविणको यवमि , 
(ग) उपयोगी आय ुतथा प्रयोग गरिएको ह्रासदि, 
(घ) शरुु तथा अजन्त्ति अवमििा िहेको खदु यकताबी िूल्य तथा सांजचत 

ह्रास िकि (सांजचत क्षयीकिण नोक्सानी सिेत) । 
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भाग –३  
सहकािी सांस्थाका लामग एकीकृत आमथिक सांकेत तथा वमगिकिण 

ि व्याख्या 
यसलाई अझ िूल जशििक, आिाि जशििक, खचि जशििक, खचि उपजशििक गिी 
बमगिकिण गदाि्ः– 
Can also take reference from नेपाल सिकािको एयककृत आमथिक सांकेत 
तथा वमगिकिण ि व्याख्या       

लेखा सांकेत 
नांम्बि 

शीििक यवविण लेखा यवमि िेमबट/ 

के्रमिट 

१० 

 

शेयि  सहकािी सांस्थाले 
सदस्यहरुबाट शेयि 
वापत सङ्कलन गिेको 
िकिलाई शेयि पूाँिी 
भमनन्त्ि ।शेयिले 
सांस्थाको पूाँिीको स– 

सानो यहस्सा वा 
अांशलाई बझुाउाँि । 
यसले सांस्थाको 
सदस्यता प्रिाजणत 
गदिि । शेयि पूाँिी 
सहकािी सांस्थाका 
लामग दाययत्व हो  
यकनभने सदस्यले 
सदस्यता त्यागेको 
बखत शेयि पूाँिीको 
िकि यफताि  
ददनपुदिि । 

सांस्थाले शेयि यवक्री 
गदाि नगद प्राप्त भए 
सांकेत नां ८० िा 
(नगद यहसाब)लाई 
िेमबट गिी सांकेत नां 
१० (शेयि पूाँिी) लाई 
के्रमिट गनुिपदिि । 
शेयि यवक्री गदाि 
िकि बैंकिा आउदााँ 
९० (बैंक खाता) 
लाई िेमबट गरिन्त्ि । 
त्यस्तै कुनै सम्पजत्त 
सािान प्राप्त भएिा 
सांकेत नां. १३० लाई 
िेयवट गरिन्त्ि । 
यफतािको हकिा सांकेत 
नां. १० लाई िेमबट 
गरिन्त्ि ि सांकेत नां. 

के्रमिट 
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८० (नगद यहसाब) 
वा ९० (बैंक खाता) 
वा सांकेत नां. १३० 
(सम्पजत्त) लाई के्रमिट 
गनुिपदिि । 

२० 

 

कोि सहकािी सांस्थाले 
आििन गिेको िनुाफा 
ि अन्त्य बचतबाट 
िुट्याएि िाखेको 
िकिलाई कोि 
भमनन्त्ि । सहकािी 
सांस्थाले सहकािी ऐन, 

मनयिावली, तथा  
सांस्थाको यवमनयििा 
उल्लेख गिेअनसुािका 
कोिहरु खिा गनि 
सक्नेिन ्। 

सांस्थाले कोि सम्बन्त्िी 
यहसाब  यस जशििकको 
सम्बजन्त्ित लेखा 
जशििकिा िाख्नपुदिि । 
यस अन्त्तगित िखु्यत्ः 
मतन प्रकािका 
कोिहरुको लेखा 
िाजखन्त्ि । 

के्रमिट 

२०.१ िगेिा कोि सांस्थाको आमथिक 
जस्थमत सदुृढ गनि खिा 
गरिएको कोिलाई 
िगेिा कोि भमनन्त्ि 
। यो कोिको िकि 
िखु्यत्ः सांस्थाको 
सम्पजत्त वृयद्ध गने, चाल ु
पूाँिीको रुपिा प्रयोग 
गने आदद कायििा 
उपयोग गनि सयकन्त्ि 
। िगेिा कोििा 
प्राय्ः मनम्न िकिहरु 
पदििन ्। 

क) कुनै वििको खदु 
बचत (नाफा) को 
घयटिा एक चौथाई 
िकि, 

(क), (ख), (ग) ि 
(घ) िा उल्लेजखत 
िकि प्राप्त भएिा 
सांकेत नां. (२०.१) 
िगेिा कोिलाई  
के्रमिट गनुिपदिि । 

के्रमिट 
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ख) सम्पजत्त सािानको 
मललािी वा मबक्री 
गदाि िूल्यभन्त्दा बयढ 
िकि प्राप्त भै आएको 
िनुाफा, 
ग) कुनै सांस्था, सांघ 
वा मनकायबाट प्राप्त 
भएको पूाँजिगत  
अनदुान । 

घ) अन्त्य कुनै 
श्रोतबाट प्राप्त  
िकि । 

२०.२ सांिजक्षत पूाँिी 
यफताि कोि 

खदु िनुाफाको 
कम्तीिा २५ प्रमतशत 
िकि िगेिा कोििा 
िुट्याएि बााँकी िहेको 
िकिको कम्तीिा २५ 
प्रमतशत िकि सांिजक्षत 
पूाँिी यफताि कोििा 
िुट्याइन्त्ि । 

त्यस्तो िकि सांकेत 
नां. २०.२       
(सांिजक्षत पूाँिी  यफताि 
कोि) िा के्रमिट  
गनुिपदिि ।यस 
कोििा बााँकी िहेको 
िकि िगेिा कोििा 
यफताि गदाि सांकेत नां. 
२०.२ लाई िेयवट  
गनुिपदिि । 

के्रमिट 

२०.३ सहकािी 
प्रवििन कोि 

खदु िनुाफाको 
कम्तीिा २५ प्रमतशत 
िकि िगेिा कोििा 
िुट्याएि बााँकी िहेको 
िकिको कम्तीिा 
०.५ प्रमतशत िकि 
सहकािी प्रबििन 
कोििा िुट्याइन्त्ि । 

त्यस्तो िकि सांकेत 
नां. २०.३ (सहकािी 
यवकास कोि) िा 
के्रमिट  गनुिपदिि ।   

के्रमिट 

२०.४ अन्त्य कोि यस अन्त्तगित सहकािी 
सांस्थाले २०.१,  

२०.२ तथा २०.३ 

त्यस्तो िकि सांकेत 
नां. २०.४ िा के्रमिट  
गनुिपदिि ।   

के्रमिट 
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बाहेक सहकािी ऐन, 

मनयिावली, तथा 
सांस्थाको यवमनयििा 
उल्लेख गिे अनसुािका 
अन्त्य कोिहरु खिा 
गनि सक्नेि । 

३० बचत/ मनके्षप सहकािी सांस्थाका 
सदस्यहरुले मनयमित 
वा ऐजछिक रुपिा 
सांस्थािा िम्िा गिेको  
िकिलाई बचत वा 
मनके्षप भमनन्त्ि ।  
 

सहकािी सांस्थाको 
लामग सदस्यले गिेको 
बचत िकि दाययत्व 
भएकाले 
मनके्षप÷बचतिा बयृद्ध 
हुाँदा यस जशििकको 
सम्बजन्त्ित सांकेत नां. 
लाई के्रमिट  गनुिपदिि 
ि बचत यफताि गदाि 
सोही सांकेत नां लाई 
िेमबट गनुिपदिि । 

के्रमिट 

३०.१ मनयमित 
बचत वा 
मनके्षप 

मनयमित बचत वा 
मनके्षप भन्नाले 
सदस्यहरुले 
मनयमितरुपिा (िकि 
वा सियका यहसाबले 
अमनवायि रुपिा) बचत 
गने िकिलाई 
बझुाउाँि । 

मनयमित 
मनके्षप÷बचतिा बयृद्ध 
हुाँदा सांकेत नां. ३०.१ 
लाई के्रमिट  गनुिपदिि 
ि बचत यफताि गदाि 
सोही सांकेत नां. लाई 
िेमबट  गनुिपदिि । 

के्रमिट 

३०.२ ऐजछिक 
बचत 

मनयमित बचत 
बाहेकका अन्त्य सबै 
बचत ऐजछिक बचत 
हनु ् । यस अन्त्तगित 
मनम्न साहायक खाता 
िाख्न सयकन्त्ि्ः  
३०.२.१ सिय 
नतोयकएको बचत 

३०.२.२ सिय 

ऐजछिक 
मनके्षप÷बचतिा बयृद्ध 
हुाँदा सांकेत नां.  
३०.२ लाई के्रमिट  
गनुिपदिि ि बचत 
यफताि गदाि सोही 
सांकेत नां लाई िेमबट  
गनुिपदिि । 

 

के्रमिट 
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तोयकएको बचत 

४० मतनुिपने ऋण सहकािी सांस्थाले कुनै 
बैंक, यवत्तीय सांस्था, 
सांगठन वा अन्त्य 
मनकायबाट प्राप्त गिेको 
िकिलाई ऋण 
भमनन्त्ि। सांस्थाले 
यहसाब नां. ४० 
अन्त्तगित ऋण प्राप्त 
गिेको व्यजि वा 
सांस्थाहरुको देहाय 
अनसुाि िुट्टािुटै्ट खाता 
िाख्नपुदिि ।  
४०.१ सहकािी 
के्षरबाट प्राप्त ऋण 

४०.२ अन्त्य के्षरबाट 
प्राप्त ऋण 

ऋण प्राप्त गदाि 
दाययत्व मसििना हनेु 
भएकाले  ऋण प्राप्त 
गिेको सम्बजन्त्ित 
व्यजि वा मनकायलाई 
लाई के्रमिट गनुिपदिि 
ि ऋण चिुा गदाि 
पयहले के्रमिट गिेको 
जशििकलाई िेमबट 
गनुिपदिि । 

के्रमिट 

५० पूाँिीगत 
अनदुान 

सांस्थाले पूाँिीगत 
सम्पजत्त खरिदका लामग 
कुनै दाताबाट प्राप्त 
गिेको अनदुान िकि 
वा अनदुानको रुपिा 
प्राप्त गिेको 
सम्पजत्तहरुको लेखा 
यस जशििक अन्त्तगित 
िाजखन्त्ि । 

पूाँिीगत अनदुान प्राप्त 
गदाि दाययत्व मसििना 
हनेु भएकाले त्यस्ता 
अनदुान प्राप्त गदाि 
सांकेत नां. ५० लाई 
के्रमिट गनुिपदिि । 

 

६० चाल ुदाययत्व सािान्त्य सांचालन चक्र 
(normal operating 

cycle) मभर फिियौट 
हनेु दाययत्व चाल ु
दाययत्व हो, िनु 

(क) वासलात 
मिमतबाट १२ 
ियहनाको अवमििा 

सहकािी सांस्थाको 
चाल ुदाययत्व बयृद्ध 
हुाँदा यस जशििकको 
सम्बजन्त्ित सांकेत नां. 
लाई के्रमिट  गनुिपदिि 
। 

 

के्रमिट 
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भिुानी गनि (due) 
योग्य हनु्त्ि । 

(ख) िखु्यत 
व्यापािीक प्रयोिनका 
लामग िाजखन्त्ि । 

(ग) दाययत्व फिियौट 
गनि वासलात 
मिमतबाट १२ 
ियहनाभन्त्दा बढी 
मबलम्ब गनि 
मिल्दैन । 

६०.१ चाल ु
व्यवसाययक 
दाययत्व 

सहकािी सांस्थाको 
यवमभन्न पक्षप्रमतको 
दाययत्वलाई व्यापारिक 
दाययत्व भमनन्त्ि । 

सहकािी सांस्थाको 
लामग यो जशििक 
दाययत्व भएकाले, यस्तो 
िकििा बयृद्ध हुाँदा 
सांकेत नां ६०.१ लाई 
के्रमिट गरिन्त्ि ि 
सोको भिुानी गदाि 
उि सांकेत नां लाई 
िेमबट  गनुिपदिि । 

के्रमिट 

६०.१.१ व्यवसाययक 
दाययत्व 

उिािोिा व्यवसाययक 
प्रयोिनका वस्त ु तथा 
सेवाको उपभोग गिे 
बापतको मतनुिपने 
दाययत्व वा ऋणलाई 
व्यवसायीक दाययत्व 
भमनन्त्ि । 

सहकािी सांस्थाले 
उिािोिा  त्यस्ता 
वस्त ुवा सेवा  खरिद 
गदाि सांकेत नां 
६०.१.१ लाई के्रमिट 
गनुिपदिि ि सोको 
भिुानी गदाि उि 
सांकेत नां. लाई िेमबट  
गनुिपदिि । 

के्रमिट 

६०.१.2 गैिव्यवसायय
क दाययत्व 

उिािोिा व्यवसाययक 
प्रयोिन बाहेकका  
सािान वा सेवाको 
उपभोग गिे बापत 
मतनुिपने दाययत्व वा 

सहकािी सांस्थाले 
उिािोिा  त्यस्ता 
वस्त ुवा सेवा  खरिद 
गदाि सांकेत नां 
६०.१.२ लाई के्रमिट 

के्रमिट 
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ऋणलाई  गैह 
व्यवसायीक दाययत्व 
भमनन्त्ि । 

गनुिपदिि ि सोको 
भिुानी गदाि सांकेत नां 
६०.१.२ लाई िेमबट  
गनुिपदिि । 

६०.१.3 अल्पकालीन 
ऋण 

एक आमथिक वििमभर 
मतनपुने गिी सहकािी 
सांस्थाले कुनै बैंक 
तथा यवत्तीय सांस्था, 
सांगठन वा व्यजिबाट 
प्राप्त गिेको ऋणलाई 
वा दीघिकालीन 
ऋणको अशांलाई 
अल्पकालीन ऋण 
भमनन्त्ि । 

चाल ु ऋणको बयृद्ध 
हुाँदा सांकेत नां 
६०.१.३ लाई के्रमिट  
गनुिपदिि ि उि ऋण 
चिुा  गदाि सोहैी 
सांकेत नां. लाई िेमबट  
गनुिपदिि । 

के्रमिट 

६०.१.४ मतनुिपने 
यवत्तीय पट्टा-
चाल ु

यवत्तीय पट्टा अन्त्तगित 
प्राप्त सम्पमतको चाल ु
अशांलाई यवत्तीय पट्टा–
चाल ुभमनन्त्ि । 

त्यस्ता दाययत्व बयृद्ध 
हुाँदा सांकेत नां 
६०.१.४ लाई के्रमिट  
गनुिपदिि  ि सोको 
भिुानी गदाि उि 
सांकेत नां. लाई िेमबट  
गनुिपदिि । 

के्रमिट 

६०.१.५ मतनुिपने तलब 
तथा ज्याला 

मतनुिपने तलब तथा 
ज्याला भन्नाले 
सहकािी सस्ांथाले 
कििचािीलाई तलब÷ 

ज्यालाको रुपिा  
मतनुिपने िकि बजुझन्त्ि 
। 

त्यस्ता दाययत्व बयृद्ध 
हुाँदा सांकेत नां 
६०.१.५ लाई के्रमिट  
गनुिपदिि  ि सोको 
भिुानी गदाि सांकेत नां 
६०.१.५ लाई िेमबट  
गनुिपदिि । 

 

के्रमिट 

६०.१.६ मतनुिपने 
कििचािी 
सयुविा 

मतनुिपने कििचािी 
समुबिा भन्नाले 
कििचािीलाई कुनै 
समुबिा बापत मतनुिपने 
िकि बजुझन्त्ि । 

त्यस्तो दाययत्विा बयृद्ध 
हुाँदा सांकेत नां 
६०.१.६ लाई के्रमिट  
गनुिपदििि सोको 
भिुानी गदाि सांकेत नां 

के्रमिट 
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िस्तै्ः 
(क) सांचय कोि 

(ख)उपचाि खचि  
(ग) उपदान  
(घ) अन्त्य कििचािी 
समुबिा 

६०.१.६ लाई िेमबट  
गनुिपदिि । 

६०.१.७ मनयिनकािी 
मनकायलाई 
मतनुिपने  

मनयिनकािी 
मनकायलाई   मतनुिपने  
िकि भन्नाले यवमभन्न 
मनयिनकािी मनकाय, 

प्रामिकिण एिेन्त्सीलाई 
दताि, अनिुमत 
सपुिीवेक्षण आदद 
बापत मतनुिपने िकि 
बजुझन्त्ि । 

त्यस्तो दाययत्विा बयृद्ध 
हुाँदा   सांकेत नां. 
६०.१.७ लाई के्रमिट  
गनुिपदिि ि सोको 
भिुानी गदाि सांकेत 
नां. ६०.१.७ लाई 
िेमबट  गनुिपदिि । 

के्रमिट 

६०.१.८ श्रोतिा कि 
कट्टी (TDS) 

मतनुिपने श्रोतिा कि 
कट्टी (TDS) भन्नाले  
सहकािी सांस्थाले 
यवमभन्न मनकायलाई 
भिुानी ददाँदा काटेको 
अमग्रि कि बजुझन्त्ि । 
यस अन्त्तगित आय 
कि ऐन, २०५८ िा 
उल्लेख गरिए 
अनसुािका साहायक 
खाता िाख्न सयकन्त्ि । 

त्यस्तो कि  कट्टी 
गदाि सांकेत  नां. 
६०.१.८ लाई के्रमिट  
गनुिपदिि ि सो िकि 
सम्बजन्त्ित मनकायिा 
िम्िा गदाि सांकेत नां. 
६०.१.८ लाई िेमबट  
गनुिपदिि । 

के्रमिट 

६०.१.९ मतनुिपने आय 
कि 

सहकािी सांस्थाको कि 
योग्य आयिा मतनपुने 
किलाई मतनुिपने आय 
कि भमनन्त्ि । 

त्यस्तो दाययत्व बयृद्ध 
हुाँदा सांकेत नांम्बि 
६०.१.९ लाई  
के्रमिट  गनुिपदिि ि 
सो िकि सम्बजन्त्ित 
मनकायिा िम्िा गदाि 
सांकेत नां. ६०.१.९ 
लाई िेमबट गनुिपदिि। 

के्रमिट 
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६०.१.१० िूल्य 
अमभवृयद्ध कि 

िूल्य अमभबयृद्ध कि 
भन्नाले सस्ांथाले सािान 
मबक्री गदाि वा सेवा 
प्रदान गदाि  िूल्य 
अमभबयृद्ध किका 
रुपिा उठाएको िकि 
बजुझन्त्ि । 

त्यस्तो दाययत्व बयृद्ध 
हुाँदा सांकेत नांम्बि 
६०.१.१० लाई  
के्रमिट  गनुिपदिि ि 
सो िकि सम्बमित 
मनकायिा िम्िा गदाि 
सांकेत नैां. 
६०.१.१० लाई 
िेमबट गनुिपदिि । 

के्रमिट 

६०.१.११ स्थगन कि 
दाययत्व/ 
सम्पजत्त 

स्थगन कि दाययत्व 
भन्नाले अस्थायी 
कियोग्य मभन्नता 
िकिलाई किको 
दिले गणुन गिी 
आउने िकिलाई 
िनाउाँि । 

स्थगन कि सम्पजत्त 
भन्नाले अस्थायी 
कट्टीयोग्य िकिलाई  
किको दिले गणुन 
गिी आउने िकिलाई 
िनाउाँि । 

स्थगन कि दाययत्व 
मसििना हनेु अवस्थािा 
सांकेत नां ६०.१.११ 
लाई  के्रमिट गनुिपदिि 
भने १५०.३.४ 
(स्थगन कि खचि) 
लाई िेमबट  
गनुिपदिि । 

स्थगन कि सम्पजत्त 
मसििना हनेु अवस्थािा 
सांकेत नां ६०.१.११ 
लाई  के्रमिट गनुिपदिि 
भने १५०.३.४ 
(स्थगन कि आय) 
लाई िेमबट  
गनुिपदिि । 

के्रमिट 

६०.१.१२ व्यवस्थाहरु सांस्थाले  सहकािी ऐन 
वा मनयिावली उल्लेख 
गिेअनसुाि अथवा 
आफ्नो आवश्यकता 
अनसुाि मनम्न 
व्यवस्थाहरु गनि 
सक्दिन । 

६०.१.१२.१ ऋण 
िोजखि व्यवस्था 

त्यस्ता व्यवस्थाहरुको 
लेखा िाख्दा सम्बजन्त्ित 
व्यवस्था खचिलाई 
िेमबट गिी सांकेत 
६०.१.१२ लाई 
के्रमिट गनुिपदिि । 

के्रमिट 
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६०.१.१२.२ लगानी 
नेक्सानी व्यवस्था  
६०.१.१२.३ सिस्या 
ग्रस्त सम्पजत्तको  
लामग व्यवस्था 
६०.१.१२.४ सजञ्चत 
हृासकट्टी 
६०.१.१२.५ अन्त्य 
व्यवस्थाहरु 

६०.१.१३ मतनुिपने लेखा 
पिीक्षण 
शलु्क 

सांस्थाले  यवत्तीय 
यवविणको  
लेखापिीक्षण गिाए 
वापत मतनुिपने 
शलु्कलाई  
लेखापिीक्षण शलु्क 
भमनन्त्ि । 

त्यस्तो दाययत्व बयद्ध 
हुाँदा सकेत नां. 
६०.१.१३ लाई  
के्रमिट गनुिपदिि ि 
१५०.३.१.७ 
(लेखापिीक्षण शलु्क) 
लाई िेमबट  गनुिपदिि 
। 

के्रमिट 

६०.१.१४ अन्त्य मतनुिपने  यहसाब नांम्बि 
६०.१.१ देजख 
६०.१.१३ सम्ि 
नपिेका कुनै आमथिक 
विििा मतनुिपने÷ 

बझुाउाँनपुने खचिलाई 
यस  जशििक  
अन्त्तगित लेखा 
िाख्नपुदिि । 

त्यस्ता दाययत्व बयृद्ध 
हुाँदा सांकेत नां. 
६०.१.१४ लाई 
के्रमिट  गनुिपदिि ि 
सोको भिुानी गदाि 
सांकेत नां. ६०.१.१४ 
लाई िेमबट   
गनुिपदिि । 

के्रमिट 

६०.२ अन्त्य चाल ु
दाययत्व 

यस अन्त्तगित मनम्न 
प्रकािका दाययत्व 
पदििन ्। 

त्यस्ता  दाययत्वको 
बयृद्ध हुाँदा यस जशििक 
अन्त्तगितको सम्बजन्त्ित 
सांकेत नां लाई के्रमिट  
गनुिपदिि । 

के्रमिट 

६०.२.१ के्रताबाट 
पेश्की 

के्रताबाट पेश्की 
भन्नाले वस्त ुतथा सेवा 
बापत के्रतालाई 

के्रताबाट पेश्की 
पाउाँदा सांकेत नां. 
६०.२.१ लाई  

के्रमिट 
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ददएको अमग्रि भिुानी 
बजुझन्त्ि । 

के्रमिट  गनुिपदिि ि 
सोको फिियौट गदाि 
सांकेत नां. ६०.२.१ 
लाई िेमबट  गनुिपदिि 
। 

६०.२.2 मतनि बााँकी 
ब्याि 

सांस्थाले  बचतिा वा 
ऋणिा मतनुिपने 
ब्यािलाई यस  
अन्त्तगित लेखा 
िाजखन्त्ि ।  
६०.२.२.१ बचतिा 
मतनि बााँकी ब्याि 

६०.२.२.२ ऋणिा 
मतनि बााँकी ब्याि 

त्यस्ता दाययत्व बयृद्ध 
हुाँदा सांकेत नां. 
६०.२.२ लाई के्रमिट  
गनुिपदिि ि सोको 
भिुानी गदाि सांकेत 
नां. ६०.२.२ लाई 
िेमबट  गनुिपदिि । 

 

के्रमिट 

६०.२.3 ब्याि िलु्तवी यस अन्त्तगित पाकेको 
ति प्राप्त नभएको 
ब्याि आम्दानीको 
लेखा िाजखन्त्ि । 

 

त्यस्तो ब्याि 
आम्दानीको लेखा 
िाख्दा सकेत नां. 
१२०.४.४ लाई 
िेमबट गिी सकेत नां 
६०.२.३ लाई के्रमिट 
गनुिपदिि । 

के्रमिट 

६०.२.4 अग्रीि आय यस अन्त्तगित सहकािी 
सांस्थाले प्राप्त गिेको 
अग्रीि आयलाई लेखा 
िाजखन्त्ि ।  

त्यस्ता दाययत्व बयृद्ध 
हुाँदा सांकेत  नां. 
६०.२.४ लाई के्रमिट  
गनुिपदिि ि सोको 
भिुानी गदाि सांकेत 
नां. ६०.२.४ लाई 
िेमबट  गनुिपदिि । 

के्रमिट 

६०.२.५ अन्त्य चाल ु
दाययत्व 

िामथ उल्लेजखत 
जशििकिा नपिेका 
अन्त्य दाययत्वलाई यस 
जशििकिा देखाईन्त्ि । 
  

त्यस्ता दाययत्व बयृद्ध 
हुाँदा सांकेत नां. 
६०.२.५ लाई के्रमिट  
गनुिपदिि ि सोको 
भिुानी गदाि सांकेत 
नां. ६०.२.५ लाई 

के्रमिट 
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िेमबट  गनुिपदिि । 

७० दीघिकालीन 
दाययत्व 

दीघिकालीन दाययत्व 
भन्नाले एक आमथिक 
वििमभरै भिुानी गनुि 
नपने दाययत्व  
बजुझन्त्ि । 

त्यस्ता  दाययत्वको 
बयृद्ध हुाँदा यस जशििक 
अन्त्तगितको सम्बजन्त्ित 
सांकेत नां लाई के्रमिट 
गनुिपदिि । 

के्रमिट 

७०.1 मतनुिपने 
यवत्तीय पट्टा 
दीघिकालीन  

यवत्तीय पट्टा अन्त्तगित 
प्राप्त सम्पजत्तिा चाल ु
आ. व. को िकि 
घटाई बााँकी भयवष्यिा 
मतनुिपने पट्टा िकिलाई 
मतनुिपने ददघिकालीन 
यवत्तीय पट्टा  
बजुझन्त्ि ।   

त्यस्ता दाययत्व बयृद्ध 
हुाँदा सांकेत नां. ७०.१ 
लाई के्रमिट  गनुिपदिि 
ि सोको भिुानी गदाि 
सांकेत नां. ७०.१ लाई 
िेमबट  गनुिपदिि । 

 

के्रमिट 

७०.2 अन्त्य 
दीघिकालीन 
दाययत्व 

सांकेत नां. ७०.२ िा 
नपिेका अन्त्य 
दाययत्वलाई यस 
जशििकिा देखाइन्त्ि । 

त्यस्ता दाययत्व बयृद्ध 
हुाँदा सांकेत नां. ७०.२ 
लाई के्रमिट  गनुिपदिि 
ि सोको भिुानी गदाि 
सांकेत नां. ७०.२ लाई 
िेमबट  गनुिपदिि । 

के्रमिट 

८० नगद वा 
नगद सिह 

नगद वा नगद सिह 
भन्नाले लगामन वा 
अन्त्य प्रयोिन बाहेक 
अल्पकालीन नगद  
प्रमतबद्धता   पूिा  
गनि िाजखएको नगद 
वा  अल्पकालीन 
अत्यामिक तिल 
लगानी  
बजुझन्त्ि ।  

नगद वा नगद सिह 
प्राप्त हुाँदा यस जशििक 
अन्त्तगितको सम्बजन्त्ित 
सांकेत नां. लाई िेमबट 
गनुिपदिि भने सोको 
भिुानी हुाँदा उि 
सांकेत नां. लाई के्रमिट 
गनुिपदिि । 

िेमबट 

८०.1 सेफिा िहेको 
नगद 

सहकािी सांस्थाको 
स्वामित्विा िहेको 
नगदलाई नगद 
िौज्दात भमनन्त्ि । 

नगद प्राप्त हुाँदा सांकेत 
नां. ८०.१ लाई िेमबट  
गनुिपदिि ि नगद 
भिुानी गदाि सांकेत 

िेमबट 
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नां. ८०.१ लाई 
के्रमिट  गनुिपदिि । 

८०.2 सानो नगदी 
कोि 

सानो नगदी कोि 
भन्नाले सहकािी 
सांस्थाले दैमनक 
कािोबाििा हनेु 
सिान्त्य खचिका लामग 
िुट्याइएको मनजित 
िकि बजुझन्त्ि । 

त्यस्तो कोििा िकि 
िम्िा गदाि सांकेत नां. 
८०.२ लाई िेमबट  
गनुिपदिि ि नगद 
भिुानी गदाि सांकेत 
नां. ८०.२ लाई  
के्रमिट  गनुिपदिि । 

िेमबट 

८०.3 चेक वा अन्त्य 
नगद 

चेक ि अन्त्य नगद 
भन्नाले ददनाांयकत चेक 
(dated cheque), 

हलुाकी िदु्रा आदेश 
(postal money order) 

ि मििान्त्ि ड्राफ्ट 
बजुझन्त्ि ।  

त्यस्तो सम्पजत्तिा बयृद्ध  
हुाँदा सांकेत नां. ८०.३ 
लाई िेमबट  गनुिपदिि 
ि सम्पजत्त घट्दा  
सांकेत नां. ८०.३ लाई 
के्रमिट  गनुिपदिि । 

िेमबट 

९० बैंक सहकािी सांस्थाको 
नाििा बैंक खातािा 
(चाल,ु बचत वा िदु्दती 
खाता) िम्िा गिेको 
िकिलाई बैंक नगद 
भमनन्त्ि । यस  
अन्त्तगित  
मनम्नअनसुािका 
साहायक खाता 
खोल्नपुदिि । 

९०.१ चाल ुखाता 
९०.२ बचत खाता 
९०.३ सहकािी 
सांघिा िहेको खाता 
९०.४ अल्पकालीन 
िदु्धमत खाता 

बैंक  िौज्दात  बयृद्ध 
हुाँदा यस जशििक 
अन्त्तगितको सम्बजन्त्ित 
सांकेत नां. लाई िेमबट 
गनुिपदिि । 

िेमबट 

१०० लगानी यस  अन्त्तगित  
सहकािी  सांस्थाले 

लगानी बयृद्ध हुाँदा यस 
जशििक अन्त्तगितको 

िेमबट 
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यवत्तीय तथा गैियवत्तीय 
क्षरेिा गिेको 
लगानीहरु पदििन ्।  

सम्बजन्त्ित सांकेत नां. 
लाई िेमबट गनुिपदिि 
। 

 

१००.1 यवत्तीय 
लगानी 

यवत्तीय लगानी भन्नाले 
सहकािी सस्ांथाले 
यवत्तीय के्षरिा गिेको 
लगानी भने्न बजुझन्त्ि 
। 

यस  अन्त्तगित  मनम्न 
अनसुािका लगानी 
पदििन््ः 
१००.१.१ शेयि 
लगानी 
१००.१.२ बचतिा 
लगानी 
१००.१.३ िदु्दती 
मनके्षप 

१००.१.४ 
सेक्यरुियटिा लगानी 
१००.१.५ अन्त्य 
के्षरिा लगानी  

यवत्तीय लगानी बयृद्ध 
हुाँदा सांकेत नां. 
१००.१ िेमबट 
गनुिपदिि ि उि 
लगानी हटाउाँदा 
(Derecognized) 
सांकेत नां. १००.१ 
के्रमिट  गनुिपदिि । 

िेमबट 

१००.2 गैियवत्तीय  
लगानी 

गैियवत्तीय लगानी 
भन्नाले सहकािी 
सांस्थाले यवत्तीय के्षर 
बाहेक अन्त्य के्षरिा 
गिेको लगानी भने्न 
बजुझन्त्ि । 

यस  अन्त्तगित  मनम्न 
अनसुािका लगानी 
पदििन््ः 
१००.२.१ 

गैियवत्तीय लगानी बयृद्ध 
हुाँदा सांकेत नां. 
१००.२ िेमबट  
गनुिपदिि ि सो लगानी 
हटाउाँदा 
(Derecognized) 
सांकेत नां. १००.२ 
के्रमिट  गनुिपदिि । 

 

िेमबट 
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घि÷िग्गािा लगानी  
१००.२.२ हायिपचेि 

लगानी 
११० ऋण लगानी यस अन्त्तिग्त 

सहकािी सांसथ्ाले 
मनम्न क्षरेिा गिेको 
ऋण लगानीहरु 
पदििन््ः 
११०.१ कृयि क्षरेिा 
लगानी 
११०.२ उद्योगिा 
लगानी 
११०.३ अन्त्य क्षरेिा 
लगानी 

ऋण लगानी गदाि यस 
जशििक अन्त्तगित 
सम्बजन्त्ित जशििकलाई 
िेयवट गनुिपदिि ि 
सोको भिुानी पाउाँदा 
उि जशििकलाई 
के्रमिट गनुिपदिि । 

 

िेमबट 

१२० अन्त्य चाल ु
सम्पजत्त 

यस अन्त्तिग्त 
मनम्नानसुाि 
खाताहरुको लेखा 
िाजखन्त्ि । 

 िेमबट 

१२०.1 भिुानी 
पाउाँनपुने 

भिुानी पाउनपुने 
भन्नाले सयक्रय बिििा 
नतोयकएको मनजित वा 
मनिािरित िूल्य भएको 
यवत्तीय सम्पजत्त भन्न े
बजुझन्त्ि । 

यो सांस्थाका लामग 
सम्पजत्त भएकाले 
यसको बयृद्ध हुाँदा यस 
अन्त्तगितको सम्बजन्त्ित 
सांकेत नां.लाई िेमबट  
गनुिपदिि ि यो घट्दा 
सोही  सांकेत 
नांम्बिलाई  के्रमिट  
गनुिपदिि । 

िेमबट 

१२०.1.1 प्राप्य खाता–
व्यापाि 

सदस्य तथा गैि–

सदस्यलाई सेवा प्रिान 
ि सािान मबक्रीबाट 
हनु आएको पाउनपुने 
िकि भने्न बजुझन्त्ि । 

िकि प्राप्य हुाँदा 
सांकेत नां. १२०.१.१ 
िेमबट  गनुिपदिि ि 
उि िकि प्राप्त हुाँदा 
सांकेत नां. १२०.१.१  
के्रमिट  गनुिपदिि ।  

िेमबट 
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१२०.1.२ प्राप्य खाता–
गैिव्यापारिक 

प्राप्य खाता–
गैिव्यापारिक भन्नाले 
व्यापारिक प्राप्य 
बाहेका अन्त्य प्राप्य 
िकि भने्न बजुझन्त्ि । 

िकि प्राप्य हुाँदा 
सांकेत नां. १२०.१.२ 
िेमबट  गनुिपदिि ि 
उि िकि प्राप्त हुाँदा 
सांकेत नां. १२०.१.२  
के्रमिट  गनुिपदिि। 

िेमबट 

 

१२०.1.३ पेश्की पेश्की भन्नाले 
कायािलय प्रयोिन तथा 
अन्त्य कुनै प्रयोिनका 
लामग ददएको नगद 
पेश्की  भने्न  
बजुझन्त्ि । 

१२०.१.३.१ 
कििचािीलाई पेश्की 
१२०.१.३.२ 
सदस्यलाई पेश्की 
१२०.१.३.३ अन्त्य 
पेश्की  

पेश्की मनकासा  हुाँदा  
सांकेत नां. १२०.१.३ 
िेमबट  गनुिपदिि ि 
उि पेश्की फिियौट  
हुाँदा सांकेत नां. 
१२०.१.३  के्रमिट  
गनुिपदिि । 

 

िेमबट 

१२०.1.४ प्राप्य यवत्तीय 
पट्टा 

प्राप्य यवत्तीय पट्टा 
भन्नाले यवत्तीय पट्टा 
सम्झौता अन्त्तगित 
सािान तथा सम्पजत्त 
मबयक्रबाट पाउनपुने 
िकि भने्न बजुझन्त्ि । 

पाउनपुने अमिकाि 
स्थापना हुाँदा सांकेत 
नां. १२०.१.४ िेमबट  
गनुिपदिि ि फिियौट  
हुाँदा उि सांकेत नां.  
के्रमिट  गनुिपदिि । 

िेमबट 

१२०.1.५ अन्त्य चाल ु
प्राप्य 

यस अन्त्तगित िामथको 
सूचीिा पने बाहेकका 
अन्त्य सबै प्राप्य 
पदििन ्।  

त्यस्ता सम्पजत्त बयृद्ध 
हुाँदा सांकेत नां. 
१२०.१.५ लाई 
िेमबट  गनुिपदिि ि 
सोको भिुानी पाउाँदा 
सांकेत नां. १२०.१.५ 
लाई के्रमिट   
गनुिपदिि । 

िेमबट 

१२०.२ िालशेि 

(Inventory) 

िालशेि भनेको त्यस्तो 
सम्पजत्त हो िनु्ः 

िलशेि खरिद हुाँदा 
सांकेत नां. १५०.१ 

िेमबट 
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क) सािािण व्यवसाय 
कािोवािको क्रििा 
मबक्रीको लागी 
िाजखएको हनु्त्ि । 

ख) उि मबक्रीको 
लामग उत्पादन 
प्रकृयािा िहेको  
हनु्त्ि । 

ग) सािग्रीको रुपिा 
िाजखएको अथवा 
उत्पादन प्रकृया वा सेवा 
प्रदान गनि उपयोगका 
लामग आपूमति गरिएको 
हनु्त्ि । 

लाई िेमबट गनुिपदिि 
ि मबक्री  हुाँदा सांकेत 
नां. १६०.५ के्रमिट 
गनुिपदिि । 

 

१२०.२.१ व्यापारिक 
िालशेि 

व्यापारिक िालशेि 
भन्नाले लेखा वा रिपोटि 
अविीको अन्त्त्यिा 
मबक्रीका लामग 
कन्त्साइनिेन्त्ट(consign

ment) ि टा«जन्त्िटिा 
िहेको  िौज्दात िहेको 
वस्तकुो लागत भने्न 
बजुझन्त्ि । 

 िेमबट 

१२०.२.२ पाटपिुाि÷ 
सािग्री तथा 
अन्त्य िालशेि 

पाटपूिाि÷सािग्री तथा 
अन्त्य िालशेि भन्नाले 
पाटपिुाि÷सािग्री तथा 
अन्त्य हातिा ि 
राजन्त्िटिा िहेको वस्त ु
भने्न वजुझन्त्ि । 

 िेमबट 

१२०.२.३ कछचा पदाथि 
िालशेि 

कछचा पदाथि िालशेि 
भन्नाले लेखा वा रिपोटि 
अवमिको अन्त्त्यिा 
िौज्दात तथा 
राजन्त्िटिा िहेको 

 िेमबट 
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कछचा पदाथिको लागत 
भने्न बजुझन्त्ि । 

१२०.२.४ प्रगमतिा 
िहेको 
िालशेि 
(WIP) 

प्रगमतिा िहेको 
िालशेि  भन्नाले लेखा 
वा रिपोटि अवमिको 
अन्त्त्यिा िहेको  
प्रगमतिा िहेको 
िालशेि वा कायिको 
लागत भने्न   

बजुझन्त्ि  । 

 िेमबट 

१२०.२.५ अजन्त्ति वस्त ु
िालशेि 

अजन्त्ति वस्त ु िालशेि 
भन्नाले लेखा वा रिपोटि 
अवमिको अन्त्त्यिा 
िौज्दात तथा मबक्रीका 
लामग तयाि िहेको 
उत्पाददत तथा 
प्रशोमित वस्त ु ि पणुि 
कायिको लागत भने्न 
बजुझन्त्ि । 

 िेमबट 

१२०.२.६ िालशेि–कृयि 
उत्पादन 

िालशेि–कृयि उत्पादन 
भन्नाले लागतिा िापन 
गरिएको उत्पाददत 
फसल, िैयवक सम्पजत्त 
भने्न बमुभन्त्ि ।  

   

    िेमबट 

१२०.2.7 िालशेि–

पट्टाका लामग 
उपकिण 

िालशेि–पट्टाका लामग 
उपकिण भन्नाले पट्टा 
खरिद सम्झौताका 
लामग िौज्दातिा 
िहेको उपकिण भने्न 
बजुझन्त्ि । 

 िेमबट 

१२०.3 िैयवक 
सम्पजत्त 

िैयवक सम्पजत्त भन्नाले 
मबक्रीका लामग 
िाजखएको िीयवत पश ु
तथा वनस्पमत भने्न 

िैयवक सम्पजत्त खरिद 
हुाँदा सांकेत नां.१५०.१ 
लाई िेमबट  गनुिपदिि 
ि मबक्री  हुाँदा  सांकेत 

िेमबट 
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बजुझन्त्ि । नां. १६०.५  के्रमिट  
गनुिपदिि । 

१२०.4 अन्त्य चाल ु
सम्पजत्त 

अन्त्य चाल ु सम्पजत्त 
भन्नाले िामथ 
उल्लेजखत जशििकिा 
नपिेका चाल ु सम्पजत्त 
बमुभन्त्ि । 

अन्त्य चाल ु सम्पजत्त 
बयृद्ध हुाँदा यस जशििक 
अन्त्तगित सम्बजन्त्ित 
जशििकलाई िेयवट 
गनुिपदिि ि सो सम्पजत्त 
घट्दा उि 
जशििकलाई के्रमिट 
गनुिपदिि । 

िेमबट 

१२०.4.1 यवतिक लाई 
ििौटी 

यवतिकलाई ििौटी 
भन्नाले यवतिकलाई 
ददइएको पेश्की भने्न 
बजुझन्त्ि । 

यवतिकलाई पेश्की 
भिुानी हुाँदा सांकेत नां. 
१२०.४.१ लाई 
िेमबट  गनुिपदिि ि 
फिियौट  हुाँदा  उि 
सांकेत नां.  के्रमिट  
गनुिपदिि। 

िेमबट 

१२०.4.२ अमग्रि 
भिुानी 
गरिएको खचि 

अमग्रि भिुानी 
गरिएको खचि भन्नाले 
एक विि मभरिा 
अपलेखन -Amortised) 

हनेुगिी भिुानी 
ददइएको पेश्की भने्न 
बजुझन्त्ि । 

पेश्की भिुानी  हुाँदा  
सांकेत नां. १२०.४.२ 
िेमबट  गनुिपदिि । 

िेमबट 

१२०.4.३ अमग्रि कि 
भिुानी 

अमग्रि कि भिुानी 
भन्नाले के्रता वा अन्त्य 
कुनै व्यजिले श्रोतिा  
कट्टी गिेको कि 
(TDS) वा  सांस्थाले  
बझुाएको  अमग्रि 
आयकि भने्न  
बजुझन्त्ि  ।  
१२०.४.३.१ श्रोतिा 
कि कट्टी 

िकि कट्टी हदुााँ सांकेत 
नां. १२०.४.३ िेमबट  
गनुिपदिि । 

 

िेमबट 
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१२०.४.३.२ अमग्रि 
आयकि 

१२०.4.४ पाउनपुने 
ब्याि 

सांस्थाले  ऋण लगानी, 
बचत  तथा अन्त्य कुनै 
श्रोतबाट प्राप्त गनुिपने 
ब्यािलाई पाउनपुने 
व्याि भमनन्त्ि । 
  

पाउनपुने ब्याििा 
बयृद्ध हुाँदा सांकेत नां. 
१२०.४.४ लाई 
िेमबट गिी सांकेत नां 
६०.२.३ लाई के्रमिट 
गनुिपदिि । 

िेमबट 

१२०.4.५ अन्त्य चालू 
सम्पजत्त 

िामथ उल्लेजखत 
जशििकिा नपिेका 
अन्त्य चाल ुसम्पजत्तलाई 
यस जशििकिा 
देखाईन्त्ि । 

उि सम्पजत्त िेकिि 
गदाि सांकेत नां. 
१२०.४.५ िेमबट  
गनुिपदिि । 

िेमबट 

१३० जस्थि सम्पजत्त जस्थि सम्पजत्त यस्ता 
भैमतक सम्पजत्त हनु 
िनु्ः  
क) उत्पादन वा वस्त ु
तथा सेवा प्रदान गनि, 
भािािा ददन वा 
प्रशासमनक उद्दशे्यका 
लामग िाजखएको  
हनु्त्ि । 

ख) एक विि भन्त्दा 
बढी प्रयोग गने अपेक्षा 
गरिएको हनु्त्ि । 

जस्थि सम्पजत्त 
खरिद÷प्राप्ती÷मनिािण 
हुाँदा जस्थि सम्पजत्तको 
सम्बजन्त्ित सांकेत नां. 
िेमबट गनुिपदिि ि 
जस्थि सम्पजत्त मबक्री 
हुाँदा वा घट्दा वा 
अविूल्यन हुाँदा उि 
सांकेत नां. के्रमिट 
गनुिपदिि । त्यस्तै 
त्यस्ता सम्पजत्तसाँग 
सम्बजन्त्ित खचिहरु 
िेमबट गनुिपिि भने 
सम्पजत्तिा ह्रासकट्टी 
हुाँदा  के्रिीट  
गनुिपदिि । 

िेमबट 

१३०.1 भौमतक 
सम्पजत्त 

यस अन्त्तिग्त मनम्न 
सम्पजत्तहरु पदििन ्। 

  

 
िेमबट 

१३०.1.1 िमिन िमिन भन्नाले िखु्य 
उद्देश्यका लामग िमिन 
प्राप्ती गदाि लाग्ने लगत 

 िेमबट 
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ि त्यससाँग सम्बजन्त्ित 
अन्त्य खचिहरु भने्न 
बजुझन्त्ि । 

१३०.1.2 िमिन सिुाि 
(Land 

Improvemen

t) 

िमिन सिुाि भन्नाले 
िमिन प्रामप्त पमि 
गरिएको सिुाि खचि 
िस्तै– तािबाि, सिक 
मनिािण, पयहिो 
मनयन्त्रण इत्यादद भने्न 
बजुझन्त्ि । 

 िेमबट 

१३०.1.३ भवन ि 
सिुाि  

भवन ि सिुाि भन्नाले 
भवनको प्राप्ती÷मनिािण 
लागत ि    
स्वामित्विा िहेको 
िमिन ि िखु्य 
सञ्चालनका लामग हनेु 
सिुाि खचि भने्न 
बजुझन्त्ि । भवनको 
आय ु बयृद्ध गने ििित 
तथा सिुाि खचिलाई 
पूाँिीगत लागत 
िामननेि । 
लेखा÷रिपोट अवमिको 
अन्त्त्यिा सम्पजत्तलाई 
उजचत िूल्यिा (Fair 

value)  देखाइन्त्ि । 

 िेमबट 

१३०.1.४ पट्टािा भवन पट्टािा भवन भन्नाले 
पट्टािा मनिािण गरिएको 
नयााँ भवन भने्न 
बजुझन्त्ि । 

 िेमबट 

१३०.1.५ यवत्तीय पट्टािा 
जस्थि सम्पजत्त 

यवत्तीय पट्टािा जस्थि 
सम्पजत्त भन्नाले पट्टािा 
मलएको सम्पजत्तको 
उजचत तथा वतििान 

 िेमबट 
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िूल्यिा िापन 
गरिएको िूल्य भने्न 
बजुझन्त्ि । 

१३०.1.६ फमनिचि, 
यफक्चि ि 
उपकिण 

फमनिचि, यफक्चि ि 
उपकिण भन्नाले चल 
(फमनिचि), अचल 
(यफक्चि) सम्पजत्त ि 
सािान्त्य व्यापारिक 
कािोवाििा प्रयोग हनु 
कायािलय÷ 

उत्पादन÷स्टोि 
उपकिण िस्तै– कुची, 
टेबल, क्यामबन, 

कम्प्यटुि, ि ययनीहरु 
प्राप्ती गदाि देजख 
प्रयोगका लामग तयाि 
हुाँदासम्ि  हनेु अन्त्य 
सम्बजन्त्ित खचि भने्न 
बजुझन्त्ि । 

 िेमबट 

१३०.1.७ िेमसनिी, 
औिाि ि 
उपकिण 

िेमसनिी, औिाि ि 
उपकिण भन्नाले 
स्वामित्विा िहेको ि 
वस्त ु उत्पादन, सेवा 
प्रिान ि ििित कायििा 
प्रयोग हनेु िेमसनिी, 
औिाि ि उपकिणको 
लागत भने्न बजुझन्त्ि ।   

 िेमबट 

१३०.1.८ कायािलय 
उपकिण 

कायािलय उपकिण 
भन्नाले सहकािी 
कायािलयिा प्रयोग हनेु 
औिाि, उपकिण भने्न 
बजुझन्त्ि । 

 िेमबट 

१३०.1.९ अन्त्य जस्थि 
सम्पजत्त 

अन्त्य जस्थि सम्पजत्त 
भन्नाले िामथको 

 िेमबट 
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सूचीिा नपिेका जस्थि 
सम्पजत्त भने्न  
बजुझन्त्ि ।   

१३०.2 अदृश्य 
सम्पजत्त 

यस अन्त्तगित पयहचान 
गनि सयकने ति 
भौमतक अजस्तत्व 
नभएका  भयवष्यिा 
आमथिक फाइदाको 
आशा गनि सयकने 
गैििौदद्रक सम्पजत्त 
पदििन ्। 

 िेमबट 

१३०.2.1 व्यापारिक 
जचन्त्ह  (Trade 

mark) 

यस अन्त्तगित कुनै 
पयहचान योग्य जचन्त्ह, 

मििाइन वा 
अमभव्यजिलाई 
बझुाउाँि िसले यवशेि 
श्रोतका वस्त ु तथा 
सेवालाई एक अलग 
पयहचान ददन्त्ि । 

 िेमबट 

१३०.2.2 प्रमतमलयप 
अमिकाि 

यसले वस्तकुो यवशेि 
प्रयोग वा यवतिण गने 
अमिकाि तथा लेखक 
वा कलाकािबाट प्राप्त 
सेवालाई बझुाउाँि। 

 िेमबट 

१३०.2.3 पेटेंट पेटेंट भन्नाले सिकािी 
अमिकािीले कुनै हक 
वा जशििकलाई सांशोिन 
गिी कुनै अवमिका 
लामग यवशेि अमिकाि 
प्रयोग, कुनै आयवष्काि 
वा मनिािणका लामग 
प्रयोग गनि नसयकने 
गिी प्रदान  गने एक 
हद बजुझन्त्ि । 

 िेमबट 
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!#)=@=$ सफ्टवेयि सफ्टवेयि भन्नाले 
कम्प्यटुििा तथा अन्त्य 
यवद्यतुीय उपकिणिा 
प्रयोग हनेु सफ्टवेयि 
बजुझन्त्ि ।  

   िेमबट 

!#)=@=% अन्त्य अदृश्य 
सम्पजत्त 

यस अन्त्तगित सांकेत नां 
१३०.२.१ देजख 
१३०.२.४ सम्ििा 
नपिेका अदृश्य 
सम्पजत्तहरु पदििन ्। 

 िेमबट 

!#)=# िैयवक 
सम्पजत्त 

िैयवक सम्पजत्त भन्नाले 
सहकािीले सांस्थाको 
स्वामित्विा िहेको 
िीयवत पश ु तथा 
वनस्पमतको लागतलाई 
बझुाउाँि । 

कुनै िैयवक सम्पजत्तिा 
बयृद्ध हुाँदा सांकेत नां 
१३०.३ लाई िेमबट 
गनुिपदिि भने उि 
सम्पजत्त घट्दा सोही 
सांकेत नां लाई के्रमिट 
गरिन्त्ि । 

िेमबट 

१४० अन्त्य 
ददघिकालीन 
सम्पजत्त  

यस अन्त्तिग्त मनम्न 
ददघिकालीन सम्पजत्तहरु 
पदििन ्। 

त्यस्ता सम्पजत्तको बयृद्ध 
हदुााँ यस जशििकको 
सम्बजन्त्ित लेखा 
जशििक िेमबट गनुिपदिि 
ि सम्पजत्त घट्दा सोही 
लेखा जशििकलाई 
के्रमिट गनुिपदिि ।  

िेमबट 

१४०.1 ििौटी ििौटी भन्नाले सस्ांथाले 
एक वििभन्त्दा बढी 
सियको लामग 
ििौटीिा िाखेको 
िकि भने्न बजुझन्त्ि । 

ििौटी दददााँ सांकेत नां. 
१४०.१ लाई िेमबट 
गनुिपदिि भने उि 
ििौटी यफताि आउाँदा 
सोही सांकेत नां. लाई 
के्रमिट गनुिपदिि ।  

िेमबट 

१४०.2 मललाििा 
सकािेको 
सम्पजत्त 

मललाििा सकािेको 
सम्पजत्त भन्नाले 
सांस्थाका ऋणीले 
सियिा ऋण चिुा 

त्यस्ता सम्पजत्त सकादाि 
सांकेत नां. १४०.२ 
लाई िेमबट गरिन्त्ि । 

िेमबट 
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नगिेको ि  सांस्थाले 
मललािी प्रकृयािा 
मबक्री नभएको सम्पजत्त 
बझुाउाँि । 

१४०.३ यवयवि 
सम्पजत्त 

यस  अन्त्तगित  
िामथको सचुीिा 
नपिेका सम्पजत्तहरु 
पदििन ्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 िेमबट 

१५० खचि यस अन्त्तगित खरिद 
खचि, प्रत्यक्ष तथा 
अप्रत्यक्ष खचिहरु 
पदििन ्।   

 िेमबट 

१५०.१ खरिद खरिद भन्नाले सहकािी 
सांस्थाले व्यवसाय 
गनिका लामग खरिद 
गिेको सािान भन्न े
बजुझन्त्ि । 

कुनै पमन सहकािी 
सांस्थाले व्यवसाययक 
उद्दशे्यका लामग 
सािान खरिद गदाि 
सांकेत नां. १५०.१ 
लाई िेयवट  
गनुिपदिि। 

िेमबट 

१५०.2 प्रत्यक्ष खचि प्रत्यक्ष खचि भन्नाले 
सहकािी सांस्थाको 
प्रत्यक्ष रुपिा वस्त ु
उत्पादन तथा सेवा 
प्रदानसाँग सम्बजन्त्ित 
सम्पूणि खचिहरु 
बजुझन्त्ि ।  
 

यस यकमसिका 
खचिलाई सम्बजन्त्ित 
सांकेत नां अन्त्तगित 
िेयवट गनुिपदिि । 
चाल ु आ.व वििका 
खचिलाई िार यस 
अन्त्तगित लेखा 
िाजखन्त्ि भने बााँकी 
भागको खचिलाई चाल ु
सम्पमतको रुपिा 
सांकेत नां  १२०.४.२ 
अन्त्तगित देखाईन्त्ि । 

िेमबट 

१५०.2.1 ढुवानी यस अन्त्तगित वस्त ु
तथा सािानको खरिद 
गिेको ठाउाँ देजख 

 िेमबट 
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भण्िािणको ठाउाँ सम्ि 
ढुवानी गदािको 
खचिलाई देखाइन्त्ि ।  

१५०.2.२ प्रत्यक्ष ज्याला यस अन्त्तगित सहकािी 
सांस्थाले गिेको प्रत्यक्ष 
रुपिा वस्त ु उत्पादन 
तथा सेवा प्रदानसाँग 
सम्बजन्त्ित हनेु सम्पूणि 
ज्याला खचिहरु  
पदििन ्। 

 

 
िेमबट 

१५०.2.३ कािखाना 
मसिोभाि 

यस अन्त्तगित वस्त ु
उत्पादनिा लागेका 
ढुवानी तथा प्रत्यक्ष 
ज्याला बाहेकका अन्त्य 
सम्पूणि खचिलाई  
देखाईन्त्ि । 

 िेमबट 

१५०.2.४ िालशेि 
नोक्सान 

िालशेि नोक्सान 
भन्नाले चहुावट, 

यवछिेद तथा लेखा 
यहसाब खाता ि 
गणनािा आएको 
मभन्नताको कािणले 
िालशेििा भएको 
मगिावट भने्न  
बजुझन्त्ि । 

 िेमबट 

१५०.2.५ अन्त्य प्रत्यक्ष 
खचि 

यस अन्त्तगित िामथ 
नसिेयटएका अन्त्य सबै 
प्रत्यक्ष खचिहरु  
पदििन ्। 

 िेमबट 

१५०.3 अप्रत्यक्ष खचि अप्रत्यक्ष खचि भन्नाले 
प्रत्यक्ष खचि बाहेकका 
सबै खचिहरु भन्न े
बजुझन्त्ि । यस 
अन्त्तगित मनम्न खचिहरु 

यस यकमसिका 
खचिलाई सम्बजन्त्ित 
सांकेत नां अन्त्तगित 
िेयवट गनुिपदिि । 
चाल ु आ.व वििका 

िेमबट 
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पदििन््ः 
१५०.३.१ प्रशासमनक 
खचि 
१५०.३.२ यवत्तीय 
लागत खचि 
१५०.३.३ िोजखि 
व्यवस्था खचि 

खचिलाई िार यस 
अन्त्तगित लेखा 
िाजखन्त्ि भने बााँकी 
भागको खचिलाई चाल ु
सम्पमतको रुपिा 
सांकेत नां. १२०.४.२ 
अन्त्तगित देखाईन्त्ि । 

१५०.3.1 प्रशासमनक 
खचि 

यस अन्त्तिग्त मनम्न 
खचिहरु पदििन ्। 

 िेमबट 

१५०.3.1
.1 

कििचािी खचि यस  अन्त्तगित  
कििचािीको लामग 
गिीने मनम्न खचिहरु 
पदििन ्। 

 

 
िेमबट 

१५०.3.1
.1.1 

तलब ि 
ज्याला 

यस अन्त्तगित सहकािी 
सांस्थाले मनयिीत 
कििचािी तथा किाि 
कििचािीलाई तलब, 

ज्याला तथा अन्त्य 
भत्ताका रुपिा भिुानी 
गरिएको िकिलाई 
देखाइन्त्ि । 

 िेमबट 

१५०.3.1
.1.2 

कििचािी भत्ता यस अन्त्तगित सहकािी 
सांस्थाले कििचािीलाई 
प्रदान गने भत्ता  
पदिि । 

 िेमबट 

१५०.3.1
.1.3 

कििचािी 
बीिा 

यस अन्त्तगित सहकािी 
सांस्थाले कििचािीको 
वीिा गिे बापत प्रदान 
गने बीिा खचि  
पदिि । 

 िेमबट 

१५०.3.1
.1.4 

कििचािी 
यहतकोि 

यस अन्त्तगित सहकािी 
सांस्थाले कििचािीलाई 
कििचािी यहतको  
लामग  भिुानी गिेको 

 िेमबट 
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िकिलाई   
देखाइन्त्ि ।  

१५०.3.1
.1.५ 

पोशाक खचि यस अन्त्तगित सहकािी 
सांस्थाले  कििचािीलाई 
पोशाक खचि बापत 
उपलब्ि गिाएको 
िकिलाई देखाइन्त्ि।  

 िेमबट 

१५०.3.1
.1.६ 

औिमि 
उपचाि खचि 

यस अन्त्तगित सहकािी 
सांस्थाले  कििचािीलाई  
औिमि उपचाि खचि 
बापत उपलब्ि 
गिाएको िकिलाई 
देखाइन्त्ि । 

 िेमबट 

१५०.3.1
.1.७ 

पेन्त्सन तथा 
उपदान 
व्यवस्था खचि 

यस अन्त्तगित सहकािी 
सांस्थाले  कििचािीलाई  
भयवष्यिा प्रदान 
गनुिपने  पेन्त्सन तथा 
उपदान िकिको 
व्यवस्थालाई  
देखाईन्त्ि । 

 िेमबट 

१५०.3.1
.1.८ 

कििचािीलाई  

अन्त्य सयुविा 
तथा व्यवस्था 

यसअन्त्तगित सहकािी 
सांस्थाले  कििचािीलाई 
प्रदान गनुिपने अन्त्य 
सयुविा तथा 
व्यवस्थालाई  
देखाइन्त्ि । 

 िेमबट 

१५०.3.1
.२ 

पानी, मबिलुी 
तथा 
सिसफाइ 

यस अन्त्तगित सहकािी 
सांस्थाले व्यवसाय 
सांचालनको अवमििा  
पानी, मबिलुी तथा 
सिसफाइिा  खचि 
गिेको िकिलाई  
देखाइन्त्ि । 

 

 िेमबट 
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१५०.3.1
.३ 

बैँक शलु्क यस अन्त्तगित बैँक 
शलु्क तथा अन्त्य  
यकमसिका शलु्कहरु 
पदििन ्। 

 िेमबट 

१५०.3.1
.४ 

िसलन्त्द तथा 
िपाई 

यस अन्त्तगित सहकािी 
सांस्थाले व्यवसाय 
सञ्चालनको अवमििा 
िसलन्त्द तथा िपाईिा 
खचि गिेको िकिलाई  
देखाइन्त्ि । 

 िेमबट 

१५०.3.1
.५ 

सूचना तथा 
सांचाि खचि 

यस अन्त्तगित कूरियि, 
टेमलफोन, िोबाईल 
फोन, ईन्त्टिनेट तथा 
अन्त्य सांचािका 
िाध्यिहरुिा गरिएको 
खचिलाई   
देखाइन्त्ि । 

 िेमबट 

१५०.3.1
.६ 

भािा खचि यस अन्त्तगित 
सम्झौताका आिाििा 
मतिेको भािालाई 
(कायािलय भािा, 
गोदाि भािा तथा 
अन्त्य भािा) देखाइन्त्ि 
। 

 िेमबट 

१५०.3.1
.७ 

लेखापिीक्षण 
शलु्क 

यस अन्त्तगित सहकािी 
सांस्थाले लेखा परिक्षण 
बापत 
लेखापिीक्षकलाई 
बझुाएको िकिलाई 
देखाइन्त्ि । 

 िेमबट 

१५०.3.1
.८ 

लेखापिीक्षण 
खचि 

यस अन्त्तगित सहकािी 
सांस्थाले लेखा पिीक्षण 
गिाउाँदा लागेको 
खचिहरुलाई देखाइन्त्ि। 

 िेमबट 
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१५०.3.1
.९ 

व्यवसाययक 
पिािशि शलु्क 

यस अन्त्तगित कुनै 
यवशेि उद्देश्यका लामग 
सांस्थाद्वािा मनयिु 
गरिएको यवशेिज्ञ तथा  
पिािशिदातालाई 
मतिेको शलु्कलाई  
देखाइन्त्ि । 

  

  

  

  

िेमबट 

१५०.3.1
.१० 

ििित तथा 
सांभाि 

यस अन्त्तगित सहकािी 
सांस्थाले जस्थि 
सम्पजत्तको ििित तथा 
सांभािका लामग गिेको 
खचिलाई   
देखाइन्त्ि । 

 िेमबट 

१५०.3.1
.११ 

ईन्त्िन खचि
  

यस अन्त्तगित सहकािी 
सांस्थाले आफ्ना वाहन 
-vehicle_ तथा दैमनक 
आय सांचालनका लामग 
पेरोल तथा ईन्त्िनका 
रुपिा गिेको खचिलाई 
देखाइन्त्ि ।  

 िेमबट 

१५०.3.1
.१२ 

बीिा प्रीमियि 
खचि 

यस अन्त्तगित सहकािी 
सांस्थाले बीिा 
प्रीमियिको रुपिा 
गिेको खचिलाई 
देखाइन्त्ि । 

 िेमबट 

१५०.3.1
.१३ 

बैठक भत्ता यस अन्त्तगित बैठकिा 
उपजस्थत बोििको 
मनदेशक, लेखा 
समिमतको सदस्य तथा 
यविानिा उल्लेजखत 
सदस्यलाई मतिेको 
भत्तालाई  देखाइन्त्ि 
। 

 िेमबट 

१५०.3.1 िरिवाना यस अन्त्तगित सहकािी  िेमबट 
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.१४ सांस्थाले कुनै यवभाग, 

प्रामिकिण वा अन्त्य 
कुनै पक्षलाई िरिवाना 
तथा दण्िको रुपिा 
मतिेको िकिलाई 
देखाइन्त्ि । 

१५०.3.1
.१५ 

दताि, 
नयवकिण 
तथा अन्त्य 
कि 

यस अन्त्तगित सिकािी 
कायािलय तथा 
यवभागलाई बझुाईने 
कि, शलु्क ि अन्त्य 
चाििलाई देखाइन्त्ि । 

 िेमबट 

१५०.3.1
.१६ 

प्रजशक्षण ि 
गोष्ठी खचि 

यस अन्त्तगित 
पदामिकािी, सञ्चालक, 

कििचािी ि सदस्यले 
भाग मलने प्रजशक्षण ि 
गोष्ठीसाँग सम्बजन्त्ित 
खिचहरुलाई  
देखाइन्त्ि । 

  

   
िेमबट 

१५०.3.1
.१७ 

अनसुन्त्िान 
तथा यवकास 
खचि 

यस अन्त्तगित  सांस्थाले  
गने अनसुन्त्िान तथा 
यवकास सम्बन्त्िी 
खचिहरुलाई  
देखाइन्त्ि । 

 िेमबट 

१५०.3.1
.१८ 

सम्िान तथा 
पिुस्काि खचि 

यस अन्त्तगित  सांस्थाले  
गने सम्िान तथा 
पिुस्काि सम्बजन्त्ि 
खचिहरुलाई  
देखाइन्त्ि । 

 िेमबट 

१५०.3.1
.१९ 

सािािण सभा 
तथा 
यवस्तारित 
िञ्च खचि 

यस अन्त्तगित  सांस्थाले  
सािािण सभा तथा 
यवस्तारित िञ्चसम्बन्त्िी 
गिेका खचिलाई 
देखाइन्त्ि । 

 

 िेमबट 
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१५०.3.1
.२० 

यवपत 
व्यवस्थापन 
खचि 

यस अन्त्तगित  
सांस्थाको यवपत 
व्यवस्थापनसाँग 
सम्बजन्त्ित खचिलाई  
देखाइन्त्ि । 

  
  

िेमबट 

१५०.3.1
.२१ 

उत्सव तथा 
प्रोत्साहन खचि 

यस अन्त्तिग्त  
सांस्थाले उत्सवको 
सियिा गने खचिहरु 
तथा प्रोत्साहन 
खचिहरुलाई  
देखाइन्त्ि । 

 िेमबट 

१५०.3.1
.२२ 

अध्ययन तथा 
अवलोकन 
खचि 

यस अन्त्तगित  सांस्थाले  
गने  अध्ययन 
अवलोकन सम्बन्त्िी 
खचिहरुलाई  
देखाइन्त्ि । 

 िेमबट 

१५०.3.1
.२३ 

सिुक्षा खचि यस अन्त्तगित  सांस्थाले  
गने  सिुक्षा सम्बन्त्िी 
खचिहरुलाई  
देखाइन्त्ि । 

 िेमबट 

१५०.3.1
.२४ 

अमतमथ 
सत्काि खचि 

यस अन्त्तगित  सांस्थाले  
अमतमथको स्वागत–

सत्काि गने क्रििा 
गिेका सम्पूणि 
खचिहरुलाई  
देखाइन्त्ि । 

 

  
   

िेमबट 

१५०.3.1
.२५ 

अपलेखन 
खचि 

यस अन्त्तगित  सांस्थाले  
गिेको अपलेखन 
सम्बन्त्िी खचिहरुलाई 
देखाइन्त्ि । 

 िेमबट 

१५०.3.1
.२६ 

बिािीकिण 
तथा प्रवद्धिन 
खचि  

यस अन्त्तगित  सांस्थाले  
आफ्नो वस्त ु तथा 
सेवाको बिािीकिण   

 िेमबट 
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तथा अन्त्य प्रवद्धिन 
सम्बजन्त्ि गिेको 
खचिहरुलाई  
देखाइन्त्ि । 

१५०.3.1
.२७ 

यातायात तथा 
दैमनक भ्रिण 
भत्ता 

यस अन्त्तगित सांस्थाको  
यातायात तथा दैमनक 
भ्रिण भत्ता सम्बन्त्िी 
खचिहरुलाई  
देखाइन्त्ि । 

 िेमबट 

१५०.3.1
.२८ 

ऋण 
प्रयक्रयागत 
खचि 

यस  अन्त्तगित  
सांसथ्ाले ऋण मलांदा 
लाग्ने प्रयक्रयागत 
खचिलाई   
देखाइन्त्ि । 

 िेमबट 

१५०.3.1
.२९ 

ह्रास खचि यस  अन्त्तगित  
सांसथ्ाले जस्थि 
सम्पजत्तिा चािि गने 
ह्रास खचिलाई 
देखाइन्त्ि । 

 िेमबट 

१५०.3.1
.३० 

अविलु्यन 
खचि 

यस   अन्त्तगित   
सांस्थाले सम्पजत्तिा 
गिेको  अविलु्यनलाई  
देखाइन्त्ि । 

 8]la6 

१५०.3.1
.३१ 

अन्त्य खचि यस   अन्त्तगित   
िामथको सूचीिा 
सिावेश नगरिएका 
प्रशासमनक खचिहरु 
पदििन ्। 

 िेमबट 

१५०.3.2 यवत्तीय लागत 
खचि 

यस  अन्त्तगित  
सांस्थाले बचत ि 
ऋणिा मतिेको ब्याि 
खचि पदिि । 

१५०.३.२.१ बचतिा 
मतिेको ब्याि 

 िेमबट 
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१५०.३.२.२ ऋणिा 
मतिेको ब्याि 

१५०.3.३ िोजखि 
व्यवस्था खचि 

यस  अन्त्तगित  मनम्न 
अनसुािका व्यवस्था 
खचि पदििन ्। 

१५०.३.३.१ ऋण 
िोजखि व्यवस्था खचि 
१५०.३.२.२ लगानी 
नोक्सानी व्यवस्था 
खचि 
१५०.३.२.३ 
सिस्याग्रस्त सम्पजत्तको 
लामग व्यवस्था खचि 
१५०.३.२.४ अन्त्य 
व्यवस्था खचि 

 िेमबट 

१५०.3.४ स्थगन कि 
खचि ÷आय 

स्थगन कि खचि 
भन्नाले स्थगन कि 
सम्पजत्तिा कमि वा 
स्थगन कि दाययत्विा  
बयृद्धलाई िनाउाँि । 

 

स्थगन कि आय 
भन्नाले स्थगन कि 
सम्पजत्तिा बयृद्ध वा 
स्थगन कि दाययत्विा 
कमिलाई िनाउाँि ।  
 

स्थगन कि खचि 
मसििना हनेु अवस्थािा 
सांकेत नां १५०.३.४ 
लाई िेयवट गनुिपदिि 
भने 
६०.१.११(स्थगन 
कि दाययत्व) लाई 
के्रमिट गनुिपदिि । 

स्थगन कि आय 
मसििना हनेु अवस्थािा 
सांकेत नां १५०.३.४ 
लाई के्रमिट गनुिपदिि 
भने 
६०.१.११(स्थगन 
कि सम्पजत्त) लाई 
िेयवट गनुिपदिि । 

िेमबट 

 

 

 

qm]l86 

 

 

 

१६० आम्दानी   आम्दानी भन्नाले 
सहकािी सांस्थाले 
सािािण गमतयवमिको 

यस जशििक 
अन्त्तगितका आयलाई 
सम्बजन्त्ित सांकेत नां. 

qm]l86 
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क्रििा मबक्री, सेवा, 
आय, किीशन, ब्याि, 

लाभाांश, िोयल्टी ि 
भािा लगायतका अन्त्य 
श्रोतबाट उठाएको 
आय बजुझन्त्ि । 

अन्त्तगित के्रमिट 
गनुिपदिि । चाल ु
आ.व. वििका 
आयलाई िार यस 
सांकेत नां. अन्त्तगित 
लेखा िाजखन्त्ि भने 
बााँकी भागको 
आयलाई चाल ु 
दाययत्वको रुपिा 
सांकेत नां ६०.२.४ 
अन्त्तगित देखाईन्त्ि । 
ति ब्याि 
आम्दानीलाई नगद 
आिाििा लेखा 
िाख्नपुदिि । 

१६०.1 यवत्तीय 
लगानीबाट 
आम्दानी  

यस अन्त्तगित सांस्थाले 
यवत्तीय के्षरिा गिेको 
लगानीबाट प्राप्त गिेको 
आम्दानी पदिि । 

१६०.१.१ शेयि 
लगानीबाट आम्दानी 
१६०.१.२ बचतिा 
लगानी आम्दानी 
१६०.१.३ िदु्दती 
यहसाब खाता आम्दानी 
१६०.१.४  
सेक्यरुिटीिा  लगानी 
आम्दानी 
१६०.१.५अन्त्य 
के्षरिा लगानी 
आम्दानी 

  

 

qm]l86 

१६०.२ गैियवत्तीय 
लगानी  

यस अन्त्तगित सांस्थाले 
यवत्तीय के्षर बाहेकका 
अन्त्य के्षरिा गिेको 

 qm]l86 
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लगानीबाट प्राप्त गिेको 
आम्दानी पदिि । 

१६०.२.१ 
घि÷िग्गािा ऋण 
लगानीबाट आम्दानी 
१६०.२.२ हायिपचेि  
ऋण लगानीबाट 
आम्दानी 
१६०.२.३ अन्त्य 
आम्दानी 

१६०.३ ऋण 
लगानीबाट 
आम्दानी 

यस  अन्त्तगित  
सांस्थाले मनम्न के्षरिा 
गिेको ऋण 
लगानीबाट प्राप्त 
आम्दानी पदिि । 

१६०.३.१ कृयि 
के्षरिा लगानीबाट 
आम्दानी 
१६०.३.२ उद्योगिा 
लगानीबाट आम्दानी 
१६०.३.३ अन्त्य 
के्षरिा लगानीबाट 
आम्दानी 

  

  

  

 

qm]l86 

१६०.४ सेवा 
सञ्चालनबाट 
आम्दानी 

सेवा सञ्चालनबाट 
आम्दानी भन्नाले सेवा 
परिचालनबाट प्राप्त 
सबै आय  बजुझन्त्ि । 

 

 

qm]l86 

१६०.५ यवक्रीबाट 
आम्दानी 

यस अन्त्तगित सांस्थाले 
सािान यवक्री गिेवापत 
वा सेवा प्रदान 
गिेवापत प्राप्त भएको 
वा प्राप्त हनु बााँकी 
िकि पदिि । 

 qm]l86 

१६०.६ अन्त्य यस अन्त्तगित मनम्न   qm]l86 
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नोट: सहकािी सांघ/सांस्थाले क्रिभांगता नगिीकन िामथउल्लेजखत 
एकीकृत आमथिक सांकेत तथा वमगिकिणिा थप गनि सक्नेिन ति यसिी थयपने 
सांकेत ि बगीकिण सािान्त्य लेखाको आिािभूत मसद्धान्त्त अनरुूप हनुपुने ि | 

 

भाग -४  
सहकािी सांस्थाका लेखा नीमत 

 

(क) लेखा वििको परिभािा 
सहकािीको लेखा विि श्रावणको पयहलो ददनबाट सरुु भई अको वििको 

असाि िसान्त्तिा सिाप्त हनु्त्ि। 

 

(ख) सदस्यलाई ददइएको ऋण 

➢ ऋणको वगीकिण तथा ऋण सिुक्षण व्यवस्था 
यस जशििकिा सदस्यहरुलाई प्रत्यक्ष रुपिा प्रदान गरिएको ऋणको लेखा 
िाजखन्त्ि । िस्तै्ः व्यापारिक ऋण, कृयि ऋण, हायिपचेि ऋण, घि िग्गा 
ऋण,शैजक्षक ऋण, वैदेजशक िोिगािी ऋण, आदद । 

सहकािी िापदण्ि अनसुाि सहकािी सांस्थाले देहाय बिोजििको ऋण सिुक्षण 
व्यवस्था गनुिपदिि्ः 
 

आम्दानी आम्दानी पदिि । 

१६०.६.१ प्रवेश 
शलु्क 

१६०.६.२ िुट तथा 
कमिशन 

१६०.६.३ आजिित 
कुल नाफा 

 

१६०.७ ऋण िोजखि 
व्यवस्थाबाट 
आम्दानी 

  qm]l86 
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ऋणको वगीकिण वगीकिणका 
आिाि  

ऋण सिुक्षण 
व्यवस्थाको 
प्रमतशत 

असल ऋण भाखा ननाघेको १ % 
शांकास्पद ऋण एक वििसम्ि भाखा 

नाघेको 
३५ % 

खिाब ऋण एक वििभन्त्दा बढी 
सियसम्ि भाखा 

नाघेको 

१०० % 

 

➢ ऋणको अपलेखन 
खिाब ऋण लगानीलाई सांस्थाको सांचालक समिमतको मनणिय अनसुाि 
अपलेखन गनि सयकन्त्ि । ऋणको उपलेखन गनुि ऋण मिनाहा गनुि 
हैन । अपलेखन गरिएको ऋण भयवष्यिा प्राप्त हनुे नहनुे मनजित 
हदुैंन । 

➢ अपलेखन गिेको ऋणको प्रामप्त 

अपलेखन गिेको ऋण िकि प्राप्त भएिा उि िकिलाई प्राप्त भएको 
मिमतिा आयको रुपिा लेखा गरिन्त्ि । 

 
(ग) आयको पयहचान 

सहकािी सांस्थाले आयको पयहचान आमथिक लाभ प्रवाहको सांभाव्यता 
तथा उि आयलाई यवश्वासनीय रुपिा िापन गनि सक्ने अवस्थािा िार गनि 
सक्दि । 

आयको िापन गनुि पूवि मनम्न पयहचानका िापदण्िहरु पूिा गनुिपदिि्ः   
➢ ऋण÷लगानीबाट ब्याि आम्दानी 

ऋण÷लगानीबाट ब्याि आम्दानीलाई उि आम्दानी प्राप्त भएको 
अवस्थािा िार आयको रुपिा लेखा िाजखन्त्ि । 
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➢ सदस्यता शलु्क 

सहकािी सांस्थाले सांस्थापक सदस्यहरुबाट प्राप्त गिेको सदस्यता 
शलु्कलाई प्राप्त भएकै सियिा आयको रुपिा ि अन्त्य सदस्यबाट 
प्राप्त भएको सदस्यता शलु्कलाई िगेिा कोििा लेखाङ्कन गनुिपदिि । 

➢ भािाबाट आय 

भािाबाट हनुे आम्दानीलाई प्रोदभावी अविािाणा (Accrual Basis) 
अनसुाि आयको रुपिा पयहचान गनपुदिि । 

➢ लाभाांश आम्दानी 
लाभाांश आम्दानी प्राप्त हुाँदा उि आम्दानीलाई आयको रुपिा 
लेखाङ्कन गनुिपदिि । 

 

➢ वस्तकुो मबक्रीबाट वा सेवा प्रदान गिे वापत हनुे आम्दानी 
उि आम्दानीलाई पयहचानको िापदण्ि पूिा गिेको अवस्थािा 
आयको रुपिा लेखाङ्कन गनुिपदिि ।   

(घ) अनदुान 

अनदुान भन्नाले सहकािीलाई स्ःशति वा मन्ःशति रुपिा प्राप्त हनुे िकि 
बमुभन्त्ि । अनदुान िौदद्रक वा गैििौदद्रक हनु सक्दि ि त्यसलाई उजचत 
बिाि िलु्यिा पयहचान गनुिपदिि । 

पूाँिीगत प्रकृमतको सहकािी अनदुानलाई िगेिा कोि अन्त्तिग्त लेखाङ्कन 
गनुिपदिि ।  

आयसाँग सम्बजन्त्ित अनदुानलाई िुटै्ट जशििक अन्त्तगित नाफा वा 
नोक्सानको अांशको रुपिा प्रस्तमुतकिण गरिन्त्ि । वैकजल्पक रुपिा उि 
िकिलाई सम्बजन्त्ित खचि जशििकबाट घटाएि पमन देखाउन सयकन्त्ि । 

 

(ङ) सेयि तथा ऋणपरिा लगानी  
अल्पकालीन लगानीलाई लागत वा उजचत बिाि िूल्य िध्येको कि 
िकििा लेखाङ्कन गनुिपदिि । 

दीघिकालीन लगानीलाई प्राय लागत िूल्यिा लेखाङ्कन गरिन्त्ि । 
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लगानी मन्ःसगि गदाि, लगानीको यकताबी िूल्य ि मन्ःसगि गदाि प्राप्त 
हनुे खदुिूल्य मबचको फिक िकिलाई नाफा÷नोक्सान यवविणिा 
लेखाङ्कन गनुिपदिि । 

 

(च) सांयिु उद्यििा लगानी 
लगानीकतािले सांयिु उद्यििा गिेका सबै लगानीहरु लागतिा सांजचत 

क्षयीकिण नोक्सानी (Cost less accumulated impairment loss)  घटाई िापन 

गनुिपदिि । 

 

 

(ि) िायिेथा, प्लान्त्ट तथा उपकिण 

➢ सहकािी सांस्थाले िायिेथा, प्लान्त्ट तथा उपकिणको प्रािजम्भक 
लेखाङ्कन गदाि त्यसको लागतिा िापन गनुिपदिि । 

➢ सहकािी सांस्थाले प्रािजम्भक लेखाङ्कन पमि सबै िायिेथा, प्लान्त्ट तथा 
उपकिणहरुको लागतबाट सांजचत ह्रास ि क्षयीकिण नोक्सानी घटाई 
िापन गनुिपदिि । 

➢ सहकािी सांस्थाले सम्पजत्तबाट अपेजक्षत भयवष्यको आमथिक लाभको 
उपयोमगताको प्रवृमतको प्रमतमनमित्व गने ह्रास कट्टी यवमिको िनौट 
गनुिपदिि । सम्भायवत ह्रास कट्टीका केयह यवमिहरु सिदि यवमि, 

घट्दो दि यवमि वा प्रयोगिा आिारित यवमि आदद हनु ्। 

➢ सहकािी सांस्थाले िायिेथा, प्लान्त्ट तथा उपकिणको प्रमतस्थापनिा हनुे 
लाभलाई िगेिा कोििा ि नोक्सानीलाई मन्ःसगिकै  बेला आय 
यवविणिा सिावेश गनुिपदिि ।  

 

(ि) अदृश्य सम्पजत्त  
➢ सहकािीले प्रािम्भिा अदृश्य सम्पजत्तलाई लागतिा िापन गनुिपदिि । 

➢ सहकािीले प्रािजम्भक िापन पमि अदृश्य सम्पजत्तको िापन लागतिा 
सांजचत परिसोिन खचि (accumulated amortization) ि सांजचत 
क्षयीकिण (impairment loss) घटाएि िापन गनुिपदिि। 
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➢ सहकािी सांस्थाले सम्पजत्तको ह्रासयोग्य िकिलाई सो सम्पजत्तको 
उपयोगी आयिुा व्यवजस्थत तरिकाले बााँिफााँि गनुिपदिि । 

➢ मन्ःसगि गदाि हनुे नाफालाई िगेिा कोििा ि नोक्सानलाई कायि 
सञ्चालन यवविणिा लेखाङ्कन गनुिपदिि। 

 

(झ) सम्पजत्तिा क्षयीकिण 

क्षयीकिणले कुनै पमन सम्पजत्त त्यसको उपयोगी िूल्यभन्त्दा बढी 
िूल्यिा प्रस्ततु हुाँदैन भन्ने कुिाको आश्वस्तता प्रदान गदिि । प्रत्येक 
प्रमतवेदन अवमिको अन्त्त्यिा कुनै सांकेत पाएको अवस्थािा सम्पजत्तिा 
क्षयीकिणको परिक्षण गरिन्त्ि । कुनै क्षयीकिण भएको अवस्थािा 
त्यसलाई कायि सञ्चालनको यवविणिा देखाउन ुपदिि । 

 

(ञ) िालशेि 

➢ सहकािी सांस्थाले िालशेिलाई लागत वा खदु असलुी िूल्य िध्ये िनु 
कि हनु्त्ि त्यसिा नै िापन गनुिपदिि । 

➢ सहकािीले िालशेिको लागतिा खरिद गदाि लाग्ने सबै लागत, 

रुपान्त्तिण गनि लाग्ने लागत तथा वतििान परिजस्थमत वा अवस्थासम्ि 
ल्याउन लाग्ने लागतलाई सिावेश गनुिपदिि । 

➢ सहकािी सांस्थाले िालशेिको िापन पयहले आउने पयहले िाने पद्धमत, 

पमि आउने पयहले िाने पद्धमत वा औसत भारित पद्धमतिा गनि 
सक्दि । 

 

(ट) नगद वा नगद सिह 

नगद प्रवाह यवविणको सम्बन्त्ििा नगद वा नगद सिहले हातिा 
िहेको नगद, मििान्त्ि मिपोजिट तथा तत्काल नगदिा परिवतिन गनि सयकने अन्त्य 
अमत तिल अल्पकालीन लगानी पदििन ्। 

 

(ठ) अमग्रि भिुानी 
यसले भयवष्यिा प्राप्त हनुे सेवाको लागी गरिएको अमग्रि भिुानीलाई 

िनाउाँि (िस्तै बीिा यप्रमियि, घि भािा, इन्त्टिनेट खचि आदद) । यस्ता 
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भिुानीहरुलाई यवत्तीय जस्थमत यवविणिा देखाउन ु पदिि ि त्यसलाई 
उपयोगीताको आिाििा अपलेखन गनुिपदिि । 

 

(ि) व्यवस्था तथा भैपिी आउने 
यस प्रारुपको अन्त्य खण्िले व्यवस्थालाई िालशेि वा िायिेथा, प्लान्त्ट 

तथा उपकिणको लागतको रुपिा पयहचान गनि िाग नगिेसम्ि सहकािीले 
व्यवस्थालाई यवत्तीय जस्थमत यवविणिा दाययत्वको रुपिा ि व्यवस्थाको 
िकिलाई खचिको रुपिा लेखाङ्कन गनुिपदिि । 

प्रािजम्भक िापन्ः सहकािीले व्यवस्थालाई प्रमतवेदन मिमतिा उि व्यवस्था 
वापतको दाययत्वको भिुान गनि आवश्यक पने िकिको उत्ति अनिुानिा 
िापन गनुिपदिि । 

क्रमिक िापन्ः सहकािीद्धािा िनु खचिहरुको लामग व्यवस्था गरिएको मथयो 
उि व्यवस्था बापत सोही खचिहरुको िार लेखाङ्कन गनुिपदिि । 

सहकािीले प्रत्येक प्रमतवेदन मिमतिा व्यवस्थाहरुको सिीक्षा गनुिपदिि ि 
प्रमतवेदन मिमतिा दाययत्वलाई फिियौट गनि आवश्यक पने िकिको वतििान 
उत्ति अनिुानलाई प्रमतमबजम्बत गने गिी सिायोिन गनुि पनेि । व्यवस्थालाई 
प्रािम्भिै सम्पजत्तको अांशको लागतको रुपिा लेखाङ्कन गरिएको िकििा भएको 
\कुनै सिायोिनलाई सहकािीले नाफा नोक्सान यवविणिा लेखाङ्कन गनुिपदिि । 

सहकािीले भैपिी आउने सम्पजत्तलाई सम्पमतको रुपिा पयहचान गनि हदुैंन । 

 

(ढ) प्रमतवेदन अवमिको अन्त्त्य पमिका घटनाहरु 

प्रमतवेदन अवमि अन्त्त्य पिातको सिायोिन हनुे घटनाहरु प्रमतयवजम्वत 
हनुे गिी सहकािी यवत्तीय यवविणिा लेखायङ्कत िकिहरुका साथै सम्बजन्त्ित 
खलुासाहरु पमन सिायोिन गनुिपदिि । 

सहकािीले प्रमतवेदन अवमिको अन्त्त्य पिातको सिायोिन घटनाहरु 
देखाउन यवजत्तय यवविणिा कुनै सिायोिन गनुिपदैन । 

 

(ण) मतनुिपने खचि 
प्रमतवेदन अवमिको अन्त्त्यिा भिुानी गनि बााँकी िहेका खचिहरु यवत्तीय 

जस्थमत यवविणिा दाययत्वको रुपिा देखाउन ुपदिि । 
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लिवरण   यस आ.ि.को गि आ.ि.को 

सञ्र्ािन गलिलिलििाट नगद प्रवाह    
कर पहिको िािा / (िोक्साि)       
समायोजिः       

१.ह्रास कट्टी  (+)     
२. क्षहयकरण खचघ (+)     
३.हबहभन्ि कोषको समायोजि (+/-)     
४. कर भ क्तािी रकम (-)     
५.     

संञ्र्ािन गलिलिलििाट नगद प्रवाह       

चाल  सम्पहि तथा दाहयत्वमा भएको पररवतघि       
१. हिक्षेप हिसाबमा बहृि / (कहम)       
२. अन्य दाहयत्वमा  तथा ब्यवस्थामा बहृि / (कहम)       
३. भ क्तािी दाहयत्वमा बहृि / (कहम)       
४. लगािीमा (बहृि / कहम)       
५. चाल  सम्पहिमा  (बहृि) / कहम)       
६.     
क ि कायचलशि  प ुँजीिाट  नगद प्रवाह       

क ि संर्ािन गलिलिलििाट नगद प्रावह   (क)       

ख) लगािी गहतहबहिबाटको िगद प्रवाि    
१. हस्थर सम्पहिको खररद        
२. हस्थर सम्पहिको हबक्री       
३.     

क ि िगानी गलिलिलििाटको नगद प्रवाह   (ख)       

हबहिय गहतहबहिबाट िगद प्रवाि       
१. शेयर हबहक्रबाट प्राप्त रकम       
२. बाह्रय ऋणमा बहृि / (कहम)       

क ि लिलिय गलिलिलििाट नगद प्रवाह  (ग)       

क ल गहतहबहिबाट िगद प्रवाि   (क+ख+ग)       
श रू िगद तथा बैंक मौज्दात       
र्ाि  आ.ि. अन्िको नगद िथा िैंक िौज्दाि       
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.........................सहकारी ससं्था लिलिटेड 

.............................ठेगाना 

 ख द नाफा \ नोक्सान  िाडुँफाुँडको लिवरण 

श्रावन १, २०xx  देलख xx  आषाढ , २०XX सम्िको 

    

लिवरण   यस. आ.ि.को गि आ.ि.को 

यत आ.ब.को संहचत म िािा    

यस आ.ब.को िािा/िोक्साि    

जम्िा क     

कोषिा िाुँडफाुँड    

सािारण जगेडा कोष    

सिकारी हबकास कोष    

प ुँजी हिताघ जगेडा कोष    

शेयर लाभांस कोष    

कमघचारी बोिस कोष     

र्ाटा पहूतघकोष    

सिकारी प्रविघि कोष    

सिकारी हशक्षा कोष    

स्थगि कर जगेडा    

संस्थागत सामाहजक उिरदाहयत्व कोष    

अन्य कोषिरू.............    

जम्िा ख     

खदू संहचत म िािा क-ख     
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एक भन्दा िढी उदे्धशयीय कारोिार गरे्न सहकारी संघ/संस्थाको र्नमूर्ना बित्तीय बििरणको ढाचा 

.......................... सहकारी संस्था लिलिटेड 

...................................ठेगाना 

लिलिय लस्थलिको लिवरण 

xx    आषाढ २०x२ को  
प ुँजी िथा दालयत्व िेखा लटप्पणी यस आ.ि.को गि आ.ि.को 

शेयर प ुँजी  १     

कोष हिसाब २     

बचत तथा हिक्षेप  ३     

बाह्य ऋण तथा सापटी ४   

प ुँजीगत अि दाि ५   

चाल  दाहयत्व  तथा ब्यवस्था ६     

कर दाहयत्व ७   

हदर्घकाहलि दाहयत्व ८   

स्थगि कर दाहयत्व ९   

जम्िा       

सम्पलि िथा जायजेथा       

िगद मौज्दात १०     

बैक मौज्दात ११   

लगािी हिसाब १२   

कजाघ तथा सापट लगािी १३   

चाल  सम्पहि १४   

हस्थर सम्पहि १५   

अन्य हदर्घकाहलि सम्पहि १६   

स्थगि कर सम्पहि ९   

 जम्िा        

प्रम ख लेखािीहत तथा  हटप्पणी      
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.........................सहकारी ससं्था लिलिटेड 

.............................ठेगाना 

नाफा \ नोक्सान लहसािको लिवरण 

श्रावन १, २०x१  देलख xx  आषाढ , २०X२ सम्िको 

लिवरण िेखा लटप्पणी  यस आ.ि.को   गि आ.ि.को  

क. लििीय कारोिारिाट आम्दानी/(खर्च)      

ब्याज आम्दािी १७   

ब्याज  खचघ १८     

लििीय कारोिार िाट ख द आम्दानी/(खर्च)      

ख. उत्पादन सम्िलन्िि कारोिारिाट आम्दानी    

हबक्रीबाट आम्दािी १९   

व्यापाररक िूट हदएका २०   

लिक्रीिाट ख द आम्दानी     

हबक्री गररएका वस्त को लागत २१   

उत्पादन कारोिारिाट ख द आम्दानी/(खर्च)    

ग. उपभोक्ता सम्िन्िी कारोिारिाट आम्दानी    

हबक्रीबाट आम्दािी २२   

व्यापाररक िूट हदएका २३   

लिक्रीिाट ख द आम्दानी     

हबक्री गररएका वस्त को लागत २४   

उपभोक्ता सम्िन्िी कारोिारिाट ख द आम्दानी/(खर्च)    

ि. श्रलिक सेवा सम्िन्िी कारोिारिाट आम्दानी     

सेवा/बस्त  हबक्रीबाट आम्दािी २५   

हबहक्रमा हदएको व्यापाररक िूट  २६   

लिक्रीिाट ख द आम्दानी     

हबक्री गररएका सेवा/बस्त को लागत २७   

श्रलिक सम्िन्िी कारोिारिाट ख द आम्दानी/(खर्च)    

सम्पूणच उरे्द्श्य िाट प्राप्त क ि िर्ि/(नोक्सान) (क+ख+ग+ि)    

अन्य आम्दािी २८   

बैंक तथा हबहिय संस्थाबाट प्राप्त ब्याज २९     

क ि सञ्र्ािन आम्दानी       

प्रशासहिक खचघ      
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ह्रास कट्टी खचघ    

सम्भालिि नोक्सानी ब्यिस्था अलिको सञ्र्ािन ि नाफा      

सम्भाहबत िोक्सािी ब्यबस्था       

सञ्र्ािन ि नाफा /(नोक्सान)       

गैर सञ्चालि आम्दािी       

सम्भाहबत िोक्सािी ब्यबस्थाबाट हिताघ     

लनयलिि कारोिार िाट भएको ि नाफा / (नोक्सान)    

असामान्य कारोबारबाट भएको आम्दािी/(खचघ)      

सम्पूणच कारोिार सिािेश पलिको ख द ि नाफा       

कमघचारी बोिस    

कर अलिको नाफा /(नोक्सान)     

आयकर खचघ    

यस बषघको कर ब्यबस्था    

हबगत बषघसम्मको कर ब्यबस्था    

यस बषघको स्थगि कर आम्दािी/खचघ     

ख द नाफा/ (नोक्सान)    
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.......................... सहकारी संस्था लिलिटेड 

नगद प्रावह लिवरण 

श्रावन १, २०x१  देलख xx  आषाढ , २०X२ सम्िको 

लिवरण   यस आ.ि.को गि आ.ि.को 

सञ्र्ािन गलिलिलििाट नगद प्रवाह    
कर पहिको िािा / (िोक्साि)       
समायोजिः       

१.ह्रास कट्टी  (+)     
२. क्षहयकरण खचघ (+)     
३.हबहभन्ि कोषको समायोजि (+/-)     
४. कर भ क्तािी रकम (-)     
५.    

संञ्र्ािन गलिलिलििाट नगद प्रवाह       

चाल  सम्पहि तथा दाहयत्वमा भएको पररवतघि       
१. हिक्षेप हिसाबमा बहृि / (कहम)       
२. अन्य दाहयत्वमा  तथा ब्यवस्थामा बहृि / (कहम)       
३. भ क्तािी दाहयत्वमा बहृि / (कहम)       
४. लगािीमा (बहृि / कहम)       
५. चाल  सम्पहिमा  (बहृि) / कहम)       
६.     
क ि कायचलशि  प ुँजीिाट  नगद प्रवाह       

क ि संर्ािन गलिलिलििाट नगद प्रावह   (क)       

ख) िगानी गलिलिलििाटको नगद प्रवाह    
१. हस्थर सम्पहिको खररद        
२. हस्थर सम्पहिको हबक्री       
३.     

क ि िगानी गलिलिलििाटको नगद प्रवाह   (ख)       

लिलिय गलिलिलििाट नगद प्रवाह       
१. शेयर हबहक्रबाट प्राप्त रकम       
२. बाह्रय ऋणमा बहृि / (कहम)       
३.     

क ि लिलिय गलिलिलििाट नगद प्रवाह  (ग)       

क ल गहतहबहिबाट िगद प्रवाि   (क+ख+ग)       
श रू िगद तथा बैंक मौज्दात       
र्ाि  आ.ि. अन्िको नगद िथा िैंक िौज्दाि       
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.........................सहकारी ससं्था लिलिटेड 

.............................ठेगाना 

 ख द नाफा \ नोक्सान  िाडुँफाुँडको लिवरण 

श्रावन १, २०xx  देलख xx  आषाढ , २०XX सम्िको 

    

लिवरण   यस. आ.ि.को गि आ.ि.को 

यत आ.ब.को संहचत म िािा    

यस आ.ब.को िािा/िोक्साि    

जम्िा क     

कोषिा िाुँडफाुँड    

सािारण जगेडा कोष    

सिकारी हबकास कोष    

प ुँजी हिताघ जगेडा कोष    

शेयर लाभांस कोष    

कमघचारी बोिस कोष     

र्ाटा पहूतघकोष    

सिकारी प्रविघि कोष    

सिकारी हशक्षा कोष    

स्थगि कर जगेडा    

संस्थागत सामाहजक उिरदाहयत्व कोष    

अन्य कोषिरू.............    

जम्िा ख     

खदू संहचत म िािा क-ख     
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