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सहकारी सघं/ससं्ा सं् ालन, अनुगमन त्ा लेखापरीक्षण सम्बन्ी 
मापदण्ड २०७९

मन्त्रालयबराट स्वीकृत मममतः २०७९।०७।०४

प्रसतावनाः प्रचलित सहकारी सम्बन्ी काननू र सहकारीको अनतरारालट्रिय मलूय, 
मानयता र लसद्ानतहरुको अनसुरण गर्दै सहकारी संघ/संस्ािे गनने कारोवारको लनयमन 
कायरा प्रभावकारी ्बनाउन र सहकारी संघ संस्ाहरुको संचािन, लवषय पररवतरान, 
िेखापरीक्षण, कायराक्षेत्र पनु लन्ारारण त्ा अनगुमनिगायतका कायराहरुिाई वयवलस्त 
गनरा प्रर्शे सहकारी ऐन, २०७६ को र्फा १२८ िे लर्एको अल्कार प्रयोग गरी वागमती 
प्रर्शे सरकार, भलूम वयवस्ा, सहकारी त्ा गररवी लनवारण मनत्राियिे यो मापर्ण्ड 
तरुरामा गरेको छ ।

पररच्ेद –१
प्रारममभिक

१. समंक्षप्त नाम र प्रारमभि:
 (१) यस मापर्ण्डको नाम "सहकारी सघं/ससं्ा सं् ालन, लेखापरीक्षण 

त्ा अनुगमन सम्बन्ी मापदण्ड २०७९" रहकेो छ ।
 (२) यो मापर्ण्ड मनत्रािय्बाट सवीकृत भएपलछ िाग ुहुनेछ ।
२. पररभिाषा: लवषय वा प्रसंगिे अकको अ र्ा निागेमा यस मापर्ण्डमा,
 (क) “ऐन” भननािे प्रर्शे सहकारी ऐन, २०७६ िाई सम्झन ुपछरा ।
 (ख) “कायराक्षेत्र” भननािे सहकारी संस्ा वा संघिाई कारोवार गनरा तोलकएको 

भौगोलिक क्षेत्र वा लनलर्राष्ट स्ानिाई रनाउनेछ ।
  (ग) “लनयमाविी” भननािे प्रर्शे सहकारी लनयमाविी, २०७६ िाई सम्झन ुपछरा ।
 (घ) “्बचत ”भननािे वयार लर्ने गरी सहकारी संस्ा वा संघमा सर्सयहरुिे 

लनयलमत वा आवल्क वा ऐल्छक रुपमा सर्सयका नाममा रममा 
गरेको ्बचत रकमिाई रनाउनेछ । यस शबर्िे सर्सयहरुका नावालिक 
्बाि्बालिकाको नाममा लनयलमत रममा हुने ्बचत रकमिाई समतेिाई 
रनाउनेछ ।

 (ङ) “प्रा्लमक पूँरी कोष” भननािे संस्ा/संघको शयेर पूँरी र रगे्डा कोष 
रकमिाई रनाउनेछ ।





 (च) “पुँरी कोष” भननािे सहकारी संस्ा वा संघको प्रा्लमक पुँरी र परूक 
पुँरीको योग सम्झन ुपछरा र सो शबर्िे कायाराियिे समय समयमा पूँरी 
कोष भनी तोकेको अनय कोष समतेिाई रनाउनेछ ।

 (छ) “परूक पूँरी कोष” भननािे संस्ा/संघको अनय कोष मधये सहकारी 
लवकास कोष, घाटा पलूतरा कोष, ऋण नोकसानी वयवस्ा कोष, स्ीररकरण 
कोष त्ा वाँ्डफाँ्ड नगरेको मनुाफािाई रनाउनेछ ।

 (र) “मनत्रािय” भननािे वागमती प्रर्शे भलूम वयवस्ा, सहकारी त्ा गररवी 
लनवारण मनत्राियिाई सम्झन ुपछरा ।

 (्झ) “मापर्ण्ड” भननािे सहकारी संघ/संस्ा संचािन, िेखापरीक्षणत्ा 
अनगुमन सम्बन्ी मापर्ण्ड, २०७९ िाई रनाउनेछ ।

 (ञ) “रलरट्रिार” भननािे ऐनको र्फा ७३ ्बमोलरम रलरट्रिारको पर्मा कायरा गनरा 
तोलकएको कमराचारीिाई सम्झन ुपछरा।

 (ट) “लवलनयम”  भननािे समवलन्त सहकारी संस्ा वा संघको लवलनयमिाई 
रनाउनेछ ।

 (ठ) “शयेर पुँरी” भननािे सहकारी संस्ा वा संघको चकु्ा शयेर पूँरीिाई 
रनाउनेछ ।

 (्ड) “संघ” भननािे सहकारी संस्ाहरुको छाता संगठनहरु लरलिा लवषयगत 
सहकारी संघहरु, लरलिा सहकारी संघहरु, प्रर्शे लवषयगतसहकारी 
संघहरु, प्रर्शे सहकारी संघ त्ा लवलशष्टीकृत सहकारी संघ समतेिाई 
रनाउनेछ ।

 (ढ) “संस्ा” भननािे प्रारलमभक सहकारी संस्ािाई रनाउनेछ ।  
 (ण) “सर्सय” भननािे सहकारी संस्ा वा संघको लवलनयम ्बमोलरम शयेर 

खरीर् गरी सर्सयता प्राप्त गरेको प्राकृलतक र काननूी वयलक्िाई रनाउनेछ ।
 (त) “सलमलत” भननािे सहकारी संस्ा वा संघको संचािक सलमलतिाई 

रनाउनेछ ।
 (्) “सा्ारण सभा” भननािे सहकारी संस्ा वा संघको लनयलमत वालषराक 

सा्ारण सभा त्ा लनयमानसुार ्बसने लवशषे सा्ारण सभा समतेिाई 
रनाउनेछ ।





पररच्ेद  – २
सहकारी ससं्ाको नाम र नाम पररवत्तन

३. सहकारी ससं्ाको नाम सम्बन्ी मापदण्ड:
 (१) संस्ाको नाममा “्बैंक”, “फाइनानस”, “इनभषे्टमणेट”, “्ेडभिपमणेट” त्ा 

“लवत्ीय संस्ा” वा “कमपनी” रनाउने शवर्हरु प्रयोग गनरा पाइने छैन । 
यस अगाल्ड यसतो नाम राखी संस्ा र्तारा भएको भए संस्ािे यसतो नाम 
पररवतरान गनुरा पननेछ ।

 (२) एक लरलिालभत्र एउटा नामको एक मात्र सहकारी संस्ा रहनेछ । यो 
मापर्ण्ड प्रारमभ भए पश्ात सहकारी संस्ा र्तारा गर्ारा मनत्राियको लनयमन 
क्षेत्राल्कारमा रहकेा संस्ाहरुसंग नाम नरधुने गरी संस्ा र्तारा गनुरापनने छ।

 (३) संस्ाको नाममा कुनै लनकाय वा समहू वा वयलक््बाट प्रवलद्रात भनी उलिेख 
गनरा पाइने छैन ।

 (४) तोलकएको भौगोलिक कायराक्षेत्र भनर्ा वयापक कायरा क्षेत्र रनाउने नाम राखन 
पाइने छैन ।

 (५) संचािनमा रहकेा अनय संस्ाहरुको नामको अगाल्ड वा पछाल्ड उपसगरा वा 
प्रतयय वा अनय शवर् रो्डी संस्ाको नामाकरण गनरा पाइने छैन ।

 (६) संस्ाको नाम र्वेनागरी लिपीमा िेलखने नेपािी भाषा हुन ुपननेछ । अनवुार् 
गरी अगं्ेरी र नेपािीमा फरक नाम उलिेख गनरा पाइने छैन । प्रसतालवत 
संस्ाको नाम अ र्ा खलुने गरी कलमतमा र्ईु अक्षरको हुन ुपननेछ । नामका 
िालग संलक्षप्त अक्षरको प्रयोग गनरा सलकने छैन । 

  (७) संस्ाको नाममा संस्ािाई लचनाउने लवशषे नाम, वयवसालयक लवषय 
लचनाउने नाम र सहकारी संस्ा लिलमटे्ड अलनवायरा रुपमा रालखएको 
हुनपुननेछ । यसअलघ लवशषे नाम त्ा वयवसालयक लवषय लचलनने नाम 
उलिेख नगररएका संस्ाहरुिे यो मापर्ण्ड रारी भएपलछ िगतै ्बसने 
सा्ारण सभा्बाट लनणराय गरी लवशषे नाम वा लवषय ्पी नामिाई पणूराता 
लर्नपुननेछ ।

४. ससं्ाको नाम पररवत्तनको प्रमरिया र काय्तमवम्:
 (१) सामानय अवस्ामा संस्ाको नाम पररवतरानका िालग सवीकृलत लर्इने छैन ।
 (२) लवशषे नाम वा लवषय उलिेख गनने प्रयोरन वा लवषय पररवतरान गनने प्रयोरन 

र संस्ा एलककरण भई नयाँ नाम राखन चाहमेा रलरट्रिारिे नाम पररवतरान 





गनरा सवीकृलत प्रर्ान गनरा सकनेछ । तर लवषय पररवतरान गनने संस्ािे लवशषे 
नाम पररवतरान गनरा पाउने छैन ।

 (३) उपर्फा (२) ्बमोलरम नाम पररवतरान गनरा सवीकृलत लर्इएमा सहकारी 
संस्ाहरुिे उपयकु् संचार माधयम्बाट सावरारलनक सचूना प्रवाह गरी स्ैब 
सर्सयहरु र सरोकारवािाहरुिाई अलनवायरा रुपमा नाम पररवतरान भएको 
वयहोरा रानकारी  गराउन ुपननेछ ।

 (४) उपर्फा (३) ्बमोलरमको सचूना प्रकालशत गर्ारा नाम पररवतरान भएपलछ 
सालवक नामवाट गररएको कारोवारको लरममवेारी नाम पररवतरान हुने 
संस्ाम ैरहने कुरा समते सचूनामा उलिेख गनुरा पननेछ ।

पररच्ेद  – ३
सहकारी ससं्ाको मवषय पररवत्तन

५. सहकारी ससं्ाको मवषय पररवत्तन समवन्ी मापदण्ड:
 (१) प्रर्शे सरकारको लनयमन क्षेत्राल्कार लभत्र पनने ्बचत त्ा ऋण सहकारी 

संस्ाहरु, उतपार्क र उपभोक्ा प्रकृलतका लवषयगत सहकारी संस्ाहरु 
एवं ्बहुउदे्शयीय प्रकृलतका सहकारी संस्ाहरुिे आफनो लवषय अनसुार 
कारोवारको प्रकृलत लमिाउन अ्वा संस्ा सवयंको आवशयकता अनसुार 
एक लवषय्बाट अकको लवषयमा रुपानतरण हुन सकनेछन ्।

 (२) उपर्फा (१) ्बमोलरम लवषय पररवतरान गर्ारा संस्ाको कायरा क्षमता, 
सर्सयहरुको आवशयकता, वयवसालयक संभावयता समतेको आ्ारमा 
लनलश्त प्रकृया अनसुार हािको लवषयिाई पररवतरान गरी सहकारी संस्ाहरु 
अकको लवषयमा रुपानतरण हुन ुपननेछ ।

 (३) सहकारी संस्ाहरु र्हेाय ्बमोलरम एक लवषय्बाट अकको लवषयमा रुपानतरण 
हुन सकनेछन,

क) ्बचत त्ा ऋण वाहके ्बहुउदे्शयीय कारोवार गनने सहकारी संस्ा्बाट 
्बचत त्ा ऋणको कारोवार गनने सहकारी संस्ामा ।

ख) ्बचत त्ा ऋणको कारोवार गनने सहकारी संस्ा्बाट ्बचत त्ा ऋण 
वाहके अनय लवषयगत सहकारी संस्ामा वा ्बहुदे्शयीय सहकारी 
संस्ामा ।





ग) ्बचत त्ा ऋण वाहके एक लवषयको अनय लवषयगत संस्ा्बाट 
्बचत त्ा ऋण वाहके नै अकको लवषयको अनय लवषयगत सहकारी 
संस्ामा ।

 (४) लवषय पररवतरान गनरा चाहने सहकारीसंस्ाहरुिे लनमनअनसुारको प्रलरिया 
परूा गनुरापननेछ  

क) ्बचत त्ा ऋणको कारोवार गनने सहकारी संस्ा्बाट ्बचत त्ा ऋण 
वाहके अनय लवषयगत वा ्बहुदे्शयीय सहकारी संस्ामा रुपानतरण 
हुन:्
१. रनु लवषयमा कारोवार गनने हो सोही लवषयसंग सम्बलन्त उदे्शय 

त्ा कामहरु राखी लवलनयम संशो्न गनने।
२. आवल्क र ऐल्छक ्बचत वापत संकिन गरेको ्बचत 

सम्बलन्त सर्सयहरुिाई लफतारा गनने त्ा रुपानतरण भएपलछ सो 
प्रकृलतको ्बचत संकिन नगनने वयवस्ा गनने।

३. ऐनको र्फा ४६ अनसुार मखुय वयवसालयक कारोवार र ्बचतको 
संरचना तयार गरी तोलकएको सीमा कायम रहने गरी सर्सयहरुको 
लनयलमत ्बचत मात्र संकिन गनने वयवस्ा लमिाउने ।

४. सर्सयको ्बचत लफतारा समते गरी कारोवारमा ्बचतको लहससा 
र मखुय कारोवारको लहससा समते र्लेखने गरी लवत्ीय प्रक्षेपण 
सलहतको लववरण तयार गरी १ वषरा लभत्र कारोवार लमिान 
गररसकने प्रलतवद्ता पेश गनने ।

५. वहुदे्शयीय सहकारी संस्ामा रुपानतरण हुने भए सर्सय उतपार्न 
खररर् र सर्सयिाई उपभोगय वसत ु लवरिरी सलहतको मखुय 
कारोवार राखी लवलनयम संशो्न गनने ।

६. माल् उलिेलखत प्राव्ानहरुको आवशयकता अनसुार 
लवलनयममा वयवस्ा गरी त्ा प्रसताव समते तयार गरी 
सा्ारणसभाको वहुमतिे पाररत गरेको हुनपुननेछ ।

(ख) ्बहुउदे्शयीय र ्बचत त्ा ऋण वाहके अनय लवषयगत सहकारी 
संस्ा्बाट ्बचत त्ा ऋणको कारोवार गनने सहकारी संस्ामा 
रुपानतरण हुन लनमन प्रकृया परूा गरी आवेर्न लर्न ुपननेछः
१. लवषयगत सहकारी संस्ाको रुपमा संस्ािे संचािन गरेका 





्बचत पररचािन ्बाहकेका वयवसायहरु ्बनर् गरी र्ालयतव 
फरफारक गररएको र समपलत् नगर्मा पररणत भएको हुनपुनने ।

२. ्बचत त्ा ऋणको कारोवार गनने संस्ामा पररणत भएको एक 
वषरालभत्र संरक्षण, संरचना, िागत, तरिता समतेको लवत्ीय 
अनशुासनको स्ालपत मापर्ण्डहरु परूा गनरा प्रलतवद् भएको 
हुनपुनने ।

३. संस्ामा ्बचत नगरीअनय वयवसालयक कारोवारमा मात्र संिगन 
सर्सयहरु कायम राखन ुनहुने ।

४. समपलत् शलुद्करण लनवारण काननू अनतगरात लनयामक लनकाय्बाट 
रारी भएको लनर्नेलशकाका वयवस्ाहरु समते पािना गनुरापनने । 

५. प्रा्लमक पूँरी कोष र रममा ्बचत र्ालयतवको अनपुात १:१५ 
समम हुनपुनने ।

६. ्बचत त्ा ऋण नीलत त्ा अनय आवशयक नीलतहरु तयार गरी 
सा्ारण सभा्बाट पाररत गनुरापनने ।

७. ्बचत त्ा ऋण िगानीको वयारर्र प्रचलित काननूको पररल्मा 
रही तरुरामा गरी पेश गनुरापनने ।

८. ्बचत त्ा ऋण िगानीको आगामी तीन वषरा सममको कायरायोरना 
त्ा प्रक्षेपण पेश गरेको हुनपुनने ।

  द्रष्टव्य: हराल बहुउदशेयवीय ्रा अन्य वय्सरामयक म्षय रराखवी बचत तथरा 
ऋणको मखुय करारो्रार गरवीरहकेरा सहकरारवी संसथराहरुले बचत तथरा ऋणमरा 
रुपरान्तरण हुन चराहमेरा यसै दफरा बमोमिमको प्रमरियरा परुरा गनुनुपननेछ । 

 (५) ्बचत त्ा ऋण वाहके एक लवषयको अनय लवषयगत सहकारी संस्ा्बाट 
्बचत त्ा ऋण वाहके नै अकको लवषयको अनय लवषयगत सहकारी 
संस्ामा वा ्बहुदे्शयीय सहकारी संस्ामा रुपानतरण हुन रुपानतररत हुने 
लवषय अनसुारको काम वा ्बहुदे्शयीय प्रकृलतको काम लवलनयममा राखी 
लवलनयम संशो्न गनुरापननेछ ।

 (६) लवषय पररवतरान गनरा इ्छुक सहकारी संस्ािे उपर्फा (४) ्बमोलरमको 
कागरातहरु तयार गरी र आवशयकता अनसुार लनणराय समते गरी सो 
कागरातको प्रलतलिलपहरु सलहत लनणराय भएको पैतँीस लर्न लभत्र रलरट्रिार 
समक्ष लनवेर्न लर्नपुननेछ ।





 (७) उपर्फा (६) ्बमोलरम लनवेर्न प्राप्त भएपलछ रलरट्रिारिे कागरातहरुको 
अधययन त्ा आवशयकता अनसुार स्िगत लनरीक्षण समते गरी समपणूरा 
प्रलरिया परूा भएको भए कागरात प्राप्त भएको तीस लर्नलभत्र  लवषय 
पररवतरानको सवीकृलत सलहत लवलनयम संशो्न सवीकृत गरीलर्नेछ।

 (८) उपर्फा (२) ्बमोलरम कागरातहरुको अधययनका रिममा त्ा स्िगत 
लनरीक्षणका रिममा लवषयवसतसुंग सम्बलन्त ्प कागरात एवं रानकारी 
माग भएमा उपिव् गराउन ुसम्बलन्त संस्ाको कतरावय हुनेछ।

 (९) उपर्फा (७) ्बमोलरम लवषय पररवतरानको सवीकृलत पाएपलछ संस्ािे लवषय 
पररवतरान भएको वयहोराको रानकारी सर्सय एवं सरोकारवािाहरुिाई 
सावरारलनक सचूनाको माधयम्बाट गराउनपुननेछ । 

पररच्ेद – ४
शेयर पूजँी र ्ब्त परर्ालन

६. शेयर पूजँी सम्बन्ी मापदण्डः
 (१) संस्ािे रारी गनने कूि शयेरपूँरीको रकम संस्ाको लवलनयममा उलिेख 

गनुरा पननेछ ।
 (२) संस्ाको लवलनयममा उलिेख भएको कूि शयेर पूँरी चकु्ा शयेर पूँरीको 

्बढीमा ५ गणुासमम हुनपुननेछ ।
७. लेखा राखने प्रणाली: संस्ाका सर्सयहरु वीच िाभांश लवतरण प्रयोरनको 

िालग नगर् आ्ार (Cash Basis)मा वयार आय िेखा राखी अनय प्रयोरनका 
िालग प्रोर्भावी आ्ार (Accrual Basis) मा कारोवारको िेखा राखन ुपननेछ । 
नगर्मा प्राप्त नभएको वयारिाई रा पाउन ुपनने वयार लहसावमा खचरा िेखी वयार 
मलुतवी लहसाव (Interest Suspense A/C) मा रममा गनने वयवस्ा गनुरा पननेछ ।

८. ऋण लगानीका लामग प्रमरिया:
 (१) संस्ािे आफनो सर्सयिाई उपिव् स्ोत, रोलखम लवशे्षण एवं संस्ाको 

कूि पुँरी कोषको आ्ारमा ऋण प्रर्ान गनुरा पननेछ ।
 (२) उपर्फा (१) ्बमोलरम ऋण प्रर्ान गर्ारा ऋण िगानीको उद्शेय खिुाउन ु

पननेछ र मिूत: संस्ाको उद्शेय अनसुार सवीकृत पररयोरनाको आ्ारमा 
ऋण िगानी गनुरा पननेछ ।





 (३) प्रसतालवत ऋण रकम उलचत सरुक्षण हुने गरी रायरे्ा ्रौटी वा कुनै 
सर्सयको ्न रमानीमा मात्र संस्ािे ऋण िगानी गनुरापनने छ । 

  तर, संस्ािे रे्ा रमानी नभएका सर्सयहरुिाई कुनै वा केही सर्सयहरुको 
्बचत रकम ल्तो रहने शतरामा वा संस्ाको सवीकृत नीलत ्बमोलरम 
सामलुहक रमानीमा िघ ुऋण िगानी गनरा वा्ा पनने छैन ।

 (४) ऋण िगानी गर्ारा ऋण माग फारमको उपयोग, ल्तो मलुयांकन प्रलरिया, 
ऋण उपसलमलतको लसफाररस वा सवीकृलत र अनमुोर्न रसता पवूरा लन्ाराररत 
प्रलरिया अविमवन गरी ऋण प्रर्ान गनुरा पननेछ ।

 (५) संस्ािे रे्ा ल्तो राखी ऋण िगानी गर्ारा ऋण लिने सर्सयको आफनै 
वा एकाघरका पररवारका सर्सयको नामको ऋणिाई ्ामने गरी रे्ा 
(Primary collateral) ल्तो राखरे मात्र ऋण िगानी गनुरा पननेछ ।

 (६) संस्ावाट प्रवालहत हुने सवै प्रकारका ऋण िगानीमा कुि पररयोरना 
िागतको वढीमा ७० प्रलतशत अशं संस्ा्बाट र घटीमा ३० प्रलतशत 
अशं ऋणी सर्सयको सव–पूंरी्बाट वयहोनने गरी ऋण िगानी गनने वयवस्ा 
लमिाउन ुपननेछ । सर्सयहरुिाई घररगगा खरीर् गनरा ऋण लर्न ुपनने भएमा 
कूि मलूयको ्बढीमा ४० प्रलतशत मात्र िगानी गनरा सलकनेछ । संस्ा 
वा संघिे कुि ऋण िगानीको २५ प्रलतशतमा नवढ्ने गरी घर रगगामा 
कराराको सीमा लन्ारारण गनुरा पननेछ ।

 (७) रु. १० िाख भनर्ा माल्को कुि पररयोरना िागत लन्ारारण गर्ारा संस्ागत 
मलूयांकन कताराहरु्बाट र अनयमा कुनै एक संचािक, ऋण उप सलमलत 
सर्सय र वयवस्ापकको सामलूहक टोिीिे मलूयांकन गनुरा पननेछ।

 (८) संस्ािे आफनो सर्सयको शयेर प्रमाणपत्र ल्तो रमानी राखी करारा प्रवाह 
गनरा पाउने छैन ।

 (९) संस्ा र्तारा हुरँ्ाका ्बखत रहकेा सर्सय ्बाहके अनयको हकमा सर्सयको 
रुपमा तीन मलहनासमम संस्ामा लनयलमत ्बचत गरे पलछ मात्र करारा प्रवाह 
गनरा सलकनेछ ।

 (११) संस्ािे ऋण िगानी गर्ारा घट्र्ो र्रमा बयार लहसाव गनुरा पननेछ । वयार 
पूँरीकरण गनरा पाइने छैन । 

 (१२) ल्तो वापतको समपलत् संघ संस्ाको नाममा दृलष्टवन्क वा रोकका गराई 
राखन ुपननेछ । संचािक वा अनय कुनै वयलक् नाममा राखन् पाइने छैन । 





 (१३) संस्ाका संचािक त्ा िेखा सलमलतका ४९ प्रलतशत भनर्ा वढी 
पर्ाल्कारीहरुिाई एकै अवल्मा ऋण िगानी गनरा पाइने छैन । 

 (१४) संस्ाको संचािक सलमलत, िेखा सलमलत, ऋण उप–सलमलतका पर्ाल्कारी 
त्ा वयवस्ापकिे लिएको ऋणको लववरण ्बालषराक रुपमा रलरट्रिार समक्ष 
पेश गनुरा पननेछ ।

९. ऋणको वगगीकरण: संघ वा संस्ािे आफना सर्सयिाई ऋण िगानी गर्ारा 
संस्ाहरुको हकमा र्हेाय वमोलरम ऋण नोकसानी कोषको वयवस्ा गनुरा पननेछ । 

ऋणको 
वगगीकरण

भिाखा नाघेको अवम्
ऋण नोकसानी 

कोषको वयवस्ा
असि ऋण भाखा ननाघकेो १ प्रलतशत
शकंासपर् ऋण १ वषरा समम भाखा नाघकेो ३५ प्रलतशत
खरा्ब ऋण १ वषरा भनर्ा ्बढी भाखा नाघकेो १०० प्रलतशत

१०. पेशककी मलन नपाइने:
 (१) संस्ाका सञचािक, वयवस्ापक, र िेखासलमलतका पर्ाल्कारीहरुिाई 

काम र पेशकरी फछ्रयकोट समय लसमा नतोकरी पेशकरी लर्न पाइने छैन । 
 (२) उपर्फा (१) लवपररत वयलक्गत प्रयोरनका िालग लिएको पेशकरी रकमिाई 

ऋण सरह मानी अल्कतम वयार सलहत असिू उपर गनुरा गराउन ुपननेछ ।
११. तरलता सम्बन्ी वयवस्ा:
 (१) ्बचत त्ा ऋण सम्बन्ी कारोवार गनने प्रतयेक संस्ािे कूि ्बचत रकमको 

कलमतमा १५ प्रलतशत रकम तरिता राखन् ु पननेछ । नगर् मौजर्ात,्बैंक 
मौजर्ात,सरकारी ऋण पत्रमा गररएको िगानी र सहकारी ्बैंक त्ा वचत 
त्ा ऋण सहकारी संघमा रहकेो ्बचत रकमिाई तरिताको रुपमा गणना 
गररनेछ । 

 (२) प्रतयेक मलहनाको अलनतम लर्निाई आ्ार मानी तरिताको गणना गनुरा 
पननेछ ।





पररच्ेद – ५
सहकारी सघं ससं्ाको अनुगमन त्ा मनररक्षण 

१२. प्रदेशसतरीय अनुगमन त्ा मनररक्षण समममत:
 (१) सहकारी संघसंस्ाहरूको अनगुमन त्ा लनररक्षण का िालग र्हेाय 

्बमोलरमको प्रर्शेसतरीय अनगुमन सलमलत रहनेछ ।
  प्रर्शे सलचव                                   संयोरक
  प्रर्शे सहकारी लवकास वो्डराको उपाधयक्ष            सर्सय
  प्रर्शे रलरट्रिार                                  सर्सय
  प्रर्शे सहकारी संघको अधयक्ष                     सर्सय
  प्रर्शे ल्बषयगत सहकारी संघका अधयक्षहरु      सर्सय
  रालट्रिय सहकारी महासंघको संचािक प्रलतलन्ी       सर्सय
  रालट्रिय सहकारी ्बैंक, प्रलतलनल्     सर्सय
  शाखा प्रमखु, योरना त्ा अनगुमन शाखा, मनत्रािय   सर्सय
  काननू अल्कृत, मनत्रािय                          सर्सय सलचव
 (२) उपर्फा (१) ्बमोलरमको प्रर्शे सतरीय सहकारी अनगुमन सलमलतको काम 

कतरावय र अल्कार र्हेाय ्बमोलरम हुनेछ 
(क) अनगुमन गनने संघ संस्ाहरूको पलहचान, अनगुमन त्ा कैलफयत 

सु् ारका लवल्हरू तयार गनने
(ख) प्रर्शे्बाट खलटने अनगुमन टोिी लनमाराण गरी पररचािन गनने 
(ग) लरलिासतरका अनगुमन सलमलतको कायरामा अवशयक सहयोग, 

समनवय र मागरालनर्नेशन गनने ।
(घ) प्रर्शेसतर्बाट अनगुमनको प्रलतवेर्नमा र्लेखएका वयहोराहरूमाल् 

आवशयक छिफि गरी लनर्नेशन लर्ने वा छिफि गनने प्रयोरनका 
िालग मनत्राियमा पठाउने ।

(ङ) रलरट्रिार्बाट अनगुमनका कैलफयत सु् ार समवन्ी  प्रलतवेर्न प्राप्त 
गरी अवशयकता अनसुार ्प कारवाही प्रलरियाका िालग लसफारीश 
गनने । 

१३. मजललासतरीय अनुगमन त्ा मनररक्षण समममत:
 (१) सहकारी संघसंस्ाहरूको अनगुमन त्ा लनररक्षण का िालग र्हेाय 

्बमोलरमको लरलिासतरीय अनगुमन सलमलत रहनेछ ।





  लरलिा सहकारी संघको अधयक्ष    संयोरक
  सम्बलन्त लरलिाका ल्बषयगत सहकारी संघका अधयक्षहरु     सर्सय
  सम्बलन्त पालिकाको सहकारी शाखा हनेने एक रना कमराचारी   सर्सय
  लरलिा सहकारी संघको वयवस्ापक             सर्सय सलचव
  उललेमखत अनगुमन समममतमरा मन्त्रालयकोतफनु बराट आ्शयक कमनुचरारवी 

खटराउन समकनेछ ।
 (२) उपर्फा (१) ्बमोलरमको लरलिासतरीय सहकारी अनगुमन सलमलतको 

काम कतरावय र अल्कार र्हेाय ्बमोलरम हुनेछ 
(क) अनगुमन गनरा पलहचान गररएका संस्ाहरू र लरलिासतर्बाट खलटने 

प्रसतालवत अनगुमन टोिीको लववरण प्रर्शे अनगुमन सलमलतमा 
पठाउने 

(ख) प्रर्शे अनगुमन सलमलत्बाट सवीकृत भएका संस्ाहरुको तोलकएको 
अनगुमन टोिी्बाट सलमलतिे आफनो लनर्नेशनमा अनगुमन त्ा 
लनररक्षण गराउने छ ।तर कुनै संस्ामा समसया उतपनन भइ ततकाि 
समसया समा्ान गनुरापरेमा रलरट्रिारको लनर्नेशन ्बमोलरम अनगुमन 
त्ा लनररक्षण गनरा सलकनेछ । 

(ग) लरलिा सतर्बाट गररएको अनगुमनको प्रलतवेर्नमा र्लेखएका 
कैलफयतहरू माल् सम्बलन्त संस्ाका पर्ाल्कारीहरुसग आवशयक 
छिफि गरी सु् ारका िागी सहरीकरण गनने । समसया समा्ान हुन 
नसकेमा समवलन्त लनयामक लनकायमा  लसफाररस गरी पठाउने ।

(घ) समसयामा परेका सहकारी संस्ाहरूको स्ानीय सतरमा नै अवशयक 
समनवय गरी समसया समा्ान गनने । समसया समा्ान हुन नसकरी 
काननूी प्रलरिया शरुू गनुरापनने अवस्ामा समवलन्त लनयामक 
लनकायमा लसफारीश गरी पठाउने ।

१४. सहकारी ससं्ाको अनुगमन समवन्ी वयवस्ा:
 (१) ऐन त्ा लनयमाविीमा भएको वयवस्ाका अलतररक् सहकारी 

संघसंस्ाहरुको अनगुमन त्ा लनररक्षण समवन्ी वयवस्ा र्हेाय ्बमोलरम 
हुनेछ ।

 (२) लनयलमत अनगुमन
(क) सहकारी संघ संस्ाको लनयलमत अनगुमन गर्ारा अनसुचूी १ 

्बमोलरमको अनगुमन लनररक्षण फाराम भरी सो को अ्ारमा 
अनगुमन प्रलतवेर्न तयार गनुरा पननेछ ।





(ख) लनयलमत अनगुमन समपन ्न गरेपलछ सो को ७ लर्नलभत्र लिलखत 
अनगुमन प्रलतवेर्न लर्नपुननेछ। 

(ग) उपखण्ड (ख) ्बमोलरम प्राप्त प्रलतवेर्नको आ्ारमा लर्इएका 
स्ुझावहरु कायारानवयन गनुरा   गराउन ुसमवलन्त संघ संस्ाको कतरावय 
हुनेछ ।

(घ) स्िगत अनगुमनका अलतररक् संघसंस्ा्बाट प्रलतवेर्नहरु त्ा 
सचूनाहरू माग गरी  सो को माधयम्बाट समते संघसंस्ाहरुको 
कामकारवाहीको लनयलमत अनगुमन गरी स्ुझाव लर्न सलकनेछ । 
यसरी प्राप्त लनर्नेशनको समते कायारानवयन गरी प्रलगत लववरण पेश गनुरा 
समवलन्त संघ संस्ाको कतरावय हुनेछ ।

(ङ) लनयलमत अनगुमन्बाट लर्इएका स्ुझावहरुको कायारानवयन 
अवस्ाको लनयलमत रुपमा अनगुमन गनने त्ा आवशयकता अनसुार 
पनु: अनगुमन समते गनरा सलकनेछ ।

 (३) सघन अनगुमन
(क) सघन अनगुमन गर्ारा अनगुमन टोिीिे अनसुचूी २ ्बमोलरमको ्बचत 

त्ा ऋणकोमखुय कारोवार गनने सहकारी संस्ाहरुको पररमाणातमक 
र गणुातमक पक्ष (PEARLS/MOLMCPA) त्ा सर्सय 
केलनरियता सचूक समते  र्लेखने सचूकहरु भएको अनगुमन लनररक्षण 
फाराम भरीसो को आ्ारमा अनगुमन प्रलतवेर्न तयार गननेछ ।्बचत 
त्ा ऋण वाहके मखुय कारोवार गनने सहकारी संस्ाहरुको हकमा 
अनसुचूी ३ ्बमोलरमको अनगुमन त्ा लनरीक्षण फाराम भरी सो को 
आ्ारमा अनगुमन प्रलतवेर्न तयार गररनेछ ।  

(ख) सघन अनगुमन गर्ारा आवशयकता अनसुार नेपाि राट्रि ्बैंक त्ा 
अनय लनकायको समते सहयोग लिन सलकनेछ।

(ग) संघ संस्ाको सघन अनगुमन समपन ्न भएपलछ सो को ७ लर्नलभत्र 
अनगुमन टोिीिे अनगुमन प्रलतवेर्न पेश गनुरापननेछ ।

(घ)  सघन अनगुमन टोिी्बाट प्रलतवेर्न प्राप्त भएपलछ प्रर्सेतररय अनगुमन 
सलमलतय्बाट समवलन्त संघसंस्ाका संचािक सलमलत र िेखा 
सलमलतका पर्ाल्काररहरुिाई प्रलतवेर्नमा र्लेखएका कैलफयतहरु र 
लर्इएका लनर्नेशनहरुको समवन्मा संस्ाको प्रारलमभक प्रलतलरिया 
सलहत ्बोिाई छिफि गररनेछ । 





(ङ) उपखण्ड (ग) ्बमोलरमको छिफिपलछ लर्इएका लनर्नेशनहरु 
कायारानवयनका िालग समवलन्त संघ संस्ाका पर्ाल्काररहरुिाई 
प्रलतवद्ता गराइनेछ ।

(च) उपर्फा(६)्बमोलरम लनर्नेशन कायारानवयनका िालग प्रलतवद्ता 
गरेपलछ संस्ािे १५ लर्नलभत्रअनगुमन्बाट लर्इएका लनर्नेशनहरु 
कायारानवयन गनराका िालग अनसुचूी४्बलमरमको ढाँचामा १वषराको 
कायरा योरना तयार गरी संचािक सलमलत्बाटपाररत गराई रलरट्रिार 
समक्ष पेश गनुरापननेछ र सो कायरायोरना ्बमोलरमको प्रगलत लववरण 
समते मालसक रुपमा रलरट्रिार समक्ष पेश गनुरापननेछ ।

(छ) सघन अनगुमन्बाट लर्इएका स्ुझावहरुको कायारानवयन अवस्ाको 
लनयलमत रुपमा फिो अप गररनेछ त्ा आवशयकता अनसुार पनु 
अनगुमन समते गनरा सलकनेछ ।

(र) यस परर्छेर्मा अनयत्र रनुसकैु कुरा िेलखएको भएतापलन ऐन 
लनयमको वयवस्ा ्बमोलरम रलरट्रिार अ्वा मनत्रािय सवयंिे 
सहकारी संघ संस्ाहरुको लनरीक्षण त्ा अनगुमन गनरा कुनै वा्ा 
पननेछैन ।सा्ै  ऐन लनयमको  वयवस्ा ्बमोलरम संघहरुिे आफना 
सर्सय संघ संस्ाहरुको कामको लनररक्षण त्ा अनगुमन गर्ारा 
यसै मापर्ण्ड र सचूकहरु त्ा मनत्रािय्बाट सवीकृत सतरीकरण 
कायरारिमका सचुकहरुको समते अनशुरण गरी गनरा सकनेछन ्।

१५. अनुगमनमा खमिने जनशक्कीको समुव्ा:
 (१) अनगुमनमा खलटने रनशक्रीिाइरा आफु कायरारत लरलिामा अनगुमन 

कायरामा खलटर्ा प्रलत लर्न रु ६००। यातायात खचरा ्बापत उपिब् गराइने 
छ । 

 (२) उप र्फा (१) ्बमोलरम सलु्ब्ा पाउने गरी अनगुमनका िागी रनशक्री 
खटाउर्ा संस्ाको कारो्बारको अवस्ा हरेी एक संस्ामा ्बढीमा तीन 
लर्नको िागी र्इुरा रनासमम रनशक्री खटाउन सलकनेछ । तोलकएको समय 
लभत्र अनगुमन समपनन गरी प्रलतवेर्न पेश गनुरा सम्बलन्त रनशक्रीको 
कतराबय हुनेछ ।

 (३) आफु कायरारत लरलिा ्बाहके अनय लरलिामा अनगुमन कायरामा खलटर्ा 
लनयमानसुार भ्रमण त्ा र्लैनक भ्रमण भत्ा उपिब् गराइनेछ । 





पररच्ेद – ६
लेखा परीक्षण त्ा लेखा परीक्षकले पालना गनु्त पनने मापदण्डहरु

१६. लेखा परीक्षक सम्बन्ी वयवस्ाः
 (१) सहकारी संघ संस्ाहरुको ऐनको र्फा ६२ ्बमोलरम िेखापरीक्षक लनयक्ु त 

गरेपलछ सो को रानकारी लनमन लववरण सलहत ७ लर्न लभत्रमा रलरट्रिारिाइरा 
गराउन ु पननेछ ।
(क) िेखापरीक्षकको नाम, ठेगाना
(ख) लवगत तीन वषराको लनयकु् िेखापररक्षकको नाम, ठेगाना 
(ग) िेखापरीक्षकको िेखापररक्षण इरारत पत्रको प्रलतलिलप
(घ) िेखापरीक्षकको लनयलुक् र पाररश्रलमक तोकने सम्बलन् सा्ारण 

सभाको लनणरायको प्रलतलिलप
(ङ) सम्बलन्त िेखापरीक्षकिे आफू संस्ाको िेखापररक्षक लनयकु् हुन 

अयोगय नभएको भनी लर्एको लिलखत रानकारीको प्रलतलिलप 
 (२) सहकारी संघ/संस्ाहरुिे िेखापरीक्षक लनयक्ु त गरेको प्रलरिया नलमिेको 

वा अयोगय भएको र्लेखएमा आवशयक राँच्ब्ुझ गरी रलरट्रिारिे अकको 
िेखापररक्षक लनयलुक्को िालग ७ लर्नलभत्र लनर्नेशन लर्ने र संस्ािे पनुः 
प्रलरिया परूा गरी अकको िेखापरीक्षक लनयक्ु त गरी रानकारी लर्नपुननेछ । 

 (३) िेखापरीक्षकिे िेखापररक्षण समपन ्न गरेको पनध्र लर्नलभत्र प्रारंलभक 
प्रलतवेर्न सहकारी संस्ाको वयवस्ापकरीय प्रलरियाका िालग उपिब् 
गराउन ुपननेछ । 

 (४) प्रारलमभक प्रलतवेर्न प्राप्त भएको ७ लर्नलभत्र वयवस्ापकरीय प्रलतलरिया प्राप्त 
भएकोमा सो समते समावेश गरी ७ लर्नलभत्र अलनतम प्रलतवेर्न संखयामा 
पेश गनुरापनने । 

१७. लेखा परीक्षकले पालना गनु्त पनने मापदण्डहरु:
 (१) िेखा परीक्षकिे संघ संस्ाको िेखापरीक्षण गर्ारा ऐनको र्फा ६३ िे 

लनलर्राष्ट गरेको वयवस्ाका अलतररक् र्हेायका मापर्ण्डहरुको पािना गनुरा 
पननेछः  
(क) रु. १ करो्ड भनर्ा वढी वचत पररचािन गनने संस्ा वा संघको 

िेखापरीक्षण गर्ारा अलनवायरा रुपमा अनसुचूी ५ ्बमोलरमको ढाँचामा 
िङ फमरा िेखापरीक्षण प्रलतवेर्न पेश गनुरा पननेछ ।





१) कायराक्षेत्र वालहर र गैर सर्सयसँग कारोवार गरे नगरेको, गरेको 
भए तयसता वयलक् वा      लनकायहरुको संखया र कारोवारको 
लववरण,

२) वचत त्ा ऋणको कारोवार गनने संघ संस्ाको PEARLSका 
आ्ारमा लवलत्य अवस्ा,

३) शयेर सर्सयहरुिाई शयेर िगानीको १८ प्रलतशतसमम मात्र 
िाभांश वा््डन पाइने प्राव्ान लवपररत अनय कुनै नाम्बाट ्प 
रकम उपिव् गराए नगराएको, गराएको भए सो को लववरण 
सपष्ट रुपमा उलिेख गनने,

४) सलमलतका पर्ाल्कारी र वयवस्ापकिे लिएको पाररश्रलमक 
त्ा अनय सलु्ब्ाहरु र सो को आ्ार,

५) सलमलतका पर्ाल्कारी र वयवस्ापकिे लिएको पेशकरी रकम, 
पेशकरी लिनकुो उद्शेय र पेशकरी लिएको अ्बल्,

६) सलमलतका पर्ाल्कारी र वयवस्ापकको नाममा रहकेो ऋण 
रकम, वयार र्र, ऋणको लकलसम, भकु्ानीको अवस्ा र ऋण 
सवीकृलतको प्रलरिया,

७) लनरी कमपनी वा फमरामा गररएको ऋण वा शयेर िगानी र तयसतो 
कमपनी वा फमराको ्नी वा संचािकहरु एवं सहकारी संस्ाका 
संचािक सलमलतका पर्ाल्कारीहरु एकै भए नभएको लववरण,

८) रगे्डा कोषको वयवस्ा र उपयोग,
९) ढुकुटी, कारोवार काउनटर र मागरास्ि नगर्को लवमा वयवस्ा 

भए नभएको, भएको भए सोको लववरण,
१०) रोलखम कोषको वयवस्ा र रोलखममा रहकेो िगानी,
११) आनतररक लनयनत्रण पद्लत प्रभावकारी भए नभएको सो को 

आ्ार,
१२) िेखा सलमलतको सलरियता, प्रभावकाररता र लर्इएका 

स्ुझावहरुको कायारानवयनको अवस्ा,
१३) लिने लर्ने वयार र्रको औसत सपे्र्ड र्र र लिने लर्ने वयारको 

अनतर,
१४) ऋण प्रवाहमा लिइएको सेवा शलुकको र्र र ऋण प्रवाहको 





काममा हुने खचरा सँगको तार्मयता,
१५) कुि ऋण त्ा शयेर िगानी एवं समपलत् खररर्को शीषराकगत 

लववरण,
१६) िगानीको सरुक्षणको अवस्ा र ल्तोको अवस्ा,
१७) लनयमानसुार सरकारी रारसव कट्ी र र्ालखिाको अवस्ा,
१८) यसअलघ गररएको अनगुमन लनरीक्षण प्रलतवेर्न र स्ुझावहरुको 

कायारानवयनको अवस्ा,
१९) सा्ारण सभा एवं अनय ्ैबठकको लनयलमतता,
(२० यस मापर्ण्ड ्बमोलरम पािना नगररएका प्रमखु वयवस्ाहरु । 

(ख) खण्ड (क) मा उलिेलखत मापर्ण्ड सम्बन्मा कुनै लविलव्ा उतपन ्न 
भएमा सम्बलन्त लनकायमा लिलखत रुपमा स्ुझाव माग गनरा सलकनेछ । 
यसरी स्ुझाव माग गररएकोमा १ मलहना लभत्र सपष्ट स्ुझावहरु लिलखत 
रुपम ैलर्न ुपननेछ,

(ग) खण्ड (ख) ्बमोलरम लर्इएको स्ुझाव र खण्ड (क) ्बमोलरमका 
मापर्ण्ड अनसुारका य्ा र्ा लववरणहरु प्रलतवेर्निे प्रकाश नपारेमा 
सो को िेखा परीक्षण गनने िेखा परीक्षकिाई लनयमानसुार आवशयक 
कारवाहीका िालग आरोपिाई पष्ु्टयाई ं गनने आवशयक कागरात 
सलहत नेपाि चाटरा्डरा एकाउनटेनटस ्संस्ामा उररुी गररनेछ । 

पररच्ेद–७
उजुरी त्ा ्ानम्बन

१८. उजुरी सम्बन्ी वयवस्ा:
 (१) ऐन, लनयमाविी त्ा प्रचलित काननूमा भएको वयवस्ाका अलतररक् 

उररुी सम्बन्ी वयवस्ा र्हेाय ्बमोलरम हुनेछ: 
(क) ऐन, लनयमाविी त्ा यस मापर्ण्डको प्रलतकुि हुने गरी सहकारी 

संस्ा त्ा सर्सयिे कायरा गरेमा वा लतनुरा/्ब्ुझाउन ुपनने रकम नलतरे/
न्ब्ुझाएमा मनत्राियमा उररुी गनरा सलकनेछ । 





 (२) उपर्फा (१) ्बमोलरम उररुी गर्ारा संस्ा वा सर्सयिे अनसुचूी-६ 
्बमोलरमको ढाँचाको उररुी सम्बन्ी लनवेर्नका सा् आफैिे प्रमालणत 
गरी लनमनानसुारका कागरात त्ा प्रमाण पेश गनुरा पननेछ । 
(क) नाम, ठेगाना र समपकरा  नम्बर खलुने लनवेर्न पत्र,
(ख) लतनुरा/्ब्ुझाउन ु पनने रकम पलुष्ट हुने रलसर्/भौचर/नगर् पास ्बकुको 

प्रलतलिलप, 
(ग) सर्सयता प्रमाणपत्रको प्रलतलिपी,
(घ) नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिपी,
(ङ) अनय प्रमाण त्ा कागरात भए सो को प्रलतलिपी ।

१९. ्ानम्बन सम्बन्ी वयवस्ा:  ऐन, लनयमाविी त्ा प्रचलित काननूमा भएको 
वयवस्ाका अलतररक् छानल्बन सम्बन्ी वयवस्ा र्हेाय ्बमोलरम हुनेछ:

 (क) र्फा १८ ्बमोलरमको उररुी प्राप्त भएपलछ सम्बलन्त संस्ा वा सर्सयिाई 
सो सम्बन्मा पत्राचार गरी लतनुरा/्ब्ुझाउन ुपनने रकम लतनरा/्ब्ुझाउन वा सफाइ 
पेश गनने मौका प्रर्ान गरलनेछ,

 (ख) खण्ड (क) ्बमोलरम लतनुरा/्ब्ुझाउन ुपनने रकम नलतरे/न्ब्ुझाएमा वा सफाइ 
पेश नगरेमा ्प प्रमाण ल्झकाइ वा अनगुमन गरी वा नगरी ्प कार्बाही 
गनरा सलकनेछ,

 (ग) खण्ड (क) र (ख) का अलतररक् सामानय प्रकृलतका लववार्मा सम्बलन्त 
पक्षहरु ्बीच छिफि गराई लववार्को समा्ान गनरामा भलूमका लनवाराह गनरा 
सलकनेछ । 

पररच्ेद – ८
मवमव्

२०. लाभिांश मवतरणमा प्रमतवन्: सहकारी संस्ािे संस्ाको अलघलिो वषरा 
सममको खरु् संलचत नोकसान परुा नभएसमम सर्सयहरुिाई िाभांश ्बा््डन 
पाईने छैन । ऐनिे तोके भनर्ा ्बढी हुने गरी कुनै पलन नाममा शयेर सर्सयहरुिाई 
िाभांश ्बा््डन पाइने छैन ।

२१. जगे्डा कोषमा सानु्तपनने: सहकारी संघ संस्ाहरुिे लवतरण गरी ्बाकरी रहकेो 
शयेर िाभाश ंकोष संरलक्षत परूी लफतारा कोष र कमराचारी ्बोनश कोषको रकम 
सोही ्बषरा अलनवायरा रुपमा रगे्डा कोषमा सानुरापनने छ । 





२२. मनमक्रिय सघं ससं्ा:
 (१) िगातार २ (र्ईु) वषरा र्लेख िेखापरीक्षण नगराउने र वालषराक सा्ारण 

सभा नगनने र सम्बलन्त लनकायमा समते लनयलमत रुपमा लववरण न्ब्ुझाउने 
सहकारी संघ संस्ाहरुको लनलट्रिय सहकारी संघ संस्ा मानी सो को 
लववरण सावरारलनक गररनेछ । 

 (२) लनयलमत रुपमा िेखापरीक्षण नगराउने, लन्ाराररत समयमा सा्ारण सभा 
समपन ्न नगनने, सहकारीका मलूय र लसद्ानतहरु, प्रचलित ऐन, लनयम, 
लनर्नेशन एवं मापर्ण्ड त्ा लवलनयमको पररपािना नगरेसमम तयसतो संघ 
संस्ाहरुिाई प्रर्शे सरकार्बाट उपिव् गराइने सेवा सलु्ब्ाहरु उपिब् 
गराइने छैन ।

 (३) लनट्कृय सचुीमा रहकेा संघ संस्ाहरुिाइरा लनयम अनसुार  र्तारा खारेर त्ा 
लवघटनको प्रलरिया िलगनेछ । 

२३. मवमनयम सशंो्न नगररने: संस्ाको प्रारलमभक सा्ारण सभािे लवलनयम 
संशो्न गनरा सकनेछैन ।

२४. आ्ारसमंहता सम्बन्ी वयवस्ा: संस्ा/संघिे सहकारी मलूय र लसद्ानतहरु 
एवं प्रचलित सहकारी ऐन त्ा लनयमाविी, मापर्ण्ड त्ा लवलनयमाविीमा 
आ्ाररत भ ै संस्ा/संघको पर्ाल्कारी र सर्सयहरुिे पािना गनुरा पनने 
आचारसंलहता तयार गरी िाग ूगनुरा पननेछ ।

२५. सहकारी ससं्ाको काया्तलय सम्बन्ी वयवस्ा:
 (१) संस्ाको कायारािय तोलकएको कायराक्षेत्र लभत्र स्ापना गनुरा पननेछ ।
 (२) कायाराियको स्ापना ्बढी शयेर सर्सयहरु ्बसो्बास गनने क्षेत्रमा गनुरा पननेछ ।
 (३) संस्ा/संघको कायारािय स्ापना गरेको ७ लर्न लभत्र रलरट्रिारिाई लिलखत 

रुपमा रानकारी गराउन ुपननेछ ।
 (४) संस्ा/संघको कायारािय सानुरा पर्ारा रलरट्रिारको पवूरा सवीकृलत लिई मात्र सानुरा 

पननेछ । कायारािय सरेको सावरारलनक रुपमा रानकारी गराउन उपयकु् संचार 
माधयमको उपयोग गनुरा पननेछ ।

२६. मामसक मववरण अधयावम्क रुपमा राखने र रमजक्ट्ारलाइ्त पठाउने:
 (१) कम्पयटुरमा अलभिेख राखने गरेका संस्ाहरुिे आल र्ाक त्ा प्रशासलनक 

अलभिेखहरु मालसक रुपमा मरुिण गरी प्रमालणत गरी राखन् ुपननेछ । मालसक 
कारोवारको लववरण सर्सयहरुको रानकारीको िालग संघ संस्ाको 
कायाराियिे प्रकालशत गनुरा पननेछ ।





 (२) वालषराक रु. १ करो्ड भनर्ा वढी ्बचत त्ा ऋणको कारोवार गनने सहकारी 
संस्ाहरुिे अनसुचूी–७ ्बमोलरमको ढाँचामा प्रतयेक मलहना भकु्ान 
भएको लमलतिे ७ लर्न लभत्र रलरट्रिार समक्ष लववरण पेश गनुरा पननेछ । लववरण 
र्ालखिा नगनने संस्ािाई ऐन ्बमोलरम कार्बाही हुनेछ ।

२७. सं् ालक र लेखा सपुररवेक्षण समममतको उममेदवार हुने वयमक्ले मनोनयन 
पत्र पेश गनने: संस्ा वा संघको संचािक वा िेखा सपुररवेक्षण सलमलतमा 
उममरे्वार हुने वयलक्िे अनसुचूी–८ ्बमोलरमको ढाँचाको मनोनयन पत्र लनवाराचन 
सलमलत समक्ष पेश गनुरा पननेछ । 

२८. लेखा सपुररवेक्षण समममतले प्रमतवेदन पेश गनु्तपनने: सहकारी संस्ा वा 
संघको िेखा सपुररवेक्षण सलमलतिे प्रतयेक वालषराक सा्ारण सभामा अनसुचूी ९ 
्बमोलरमको वालषराक प्रलतवेर्न पेश गनुरापननेछ ।

२९. समपमति खररद मवमरि गदा्त पारदमश्तता अपनाउनु पनने: सहकारी संस्ािे 
अचि समपलत् खरीर् वा ल्बरिरी गर्ारा सा्ारण सभाको लनणराय, लन्ाराररत खरीर् 
ल्बरिरी प्रलरिया, घटाघट वा ्बढा्बढको प्रलरिया्बाट संस्ािाई रा ्बढी फाइर्ा 
हुन सकने अवस्ा र सर्सयहरुको गनुासो नआउने गरी पारर्लशराताको प्रणािी 
अ्बिम्बन गनुरा पननेछ । संस्ािे घर रगगा िगायत अचि समपलत् खरीर् ल्बरिरी 
गर्ारा पारर्शशी प्रलरिया अविम्बन गरे नगरेको सा्ै प्रचलित मलूय ्बाट घटी ्बढी 
गरी संस्ाको अलहत गरे नगरेको वारेमा अनगुमन गरी आवशयक लनर्नेशन लर्न 
सलकनेछ ।

३०. समपमति अनय वयमक् वा मनकायको नाममा राखन नहुनेः संस्ा/संघको 
समपलत्हरु आफनै नाममा राखन ु पननेछ। समपलत्हरु वयलक् वा अनय कुनै 
लनकायको नाममा राखकेो पाइएमा सम्बलन्त पर्ाल्कारी र लनणरायमा सहभागी 
पर्ाल्कारीहरुिाइरा प्रचलित काननू ्बमोलरम कारवाही गररनेछ ।

३१. मवज्ापन मार्त त् सदसयता म्बसतार गन्तमा प्रमतवन्: संस्ािे सावरारलनक 
रुपमा उपहार योरना राखी वा आकषराक लवज्ापन गरी शयेर लवरिरी, वचत संकिन 
र ऋण प्रवाह गनरा पाउने छैन । यस मापर्ण्डको प्रलतकूि हुने गरी लवज्ापन वा 
सचूना वा दृशय सामाग्ी प्रकाशन वा प्रसारण गरेमा प्रचलित काननू ्बमोलरम 
कारवाही हुनेछ ।

३२. नगद मौजदातको सरुमक्षत वयवस्ापन गनु्त पनने:
 (१) वचत त्ा ऋणको कारोवार गनने प्रतयेक संघ/संस्ािे आफनो कायाराियमा 

रहने नयनूतम नगर् मौजर्ात, मागरास्ि नगर् र कारोवार काउनटरको लवमा 
गनुरा पननेछ ।





 (२) उपर्फा (१) ्बमोलरम लवमा गररएको भनर्ा वढी रकम कायाराियमा मौजर्ात 
राखन पाइने छैन ।

 (३) नगर् रकम ्बैंकमा रममा नगरी नगर् ैकारोवार गनने र कुनै संचािक वा शयेर 
सर्सय वा कमराचारीिे प्रयोग गनरा पाइने छैन । 

३३. ्ब्त त्ा ऋणको मवमतिय कारोवार गनने ससं्ाले गन्त नहुने कामहरु: 
्बचत त्ा ऋणको लवलत्य कारोवार गनने संस्ािे ऐन त्ा लनयमाविीिे ्बनर्रे 
गरेका कामका अलतररक् र्हेायका कामहरु गनुरा गराउन ुहुरँ्नै:

 (क) वासित वालहरको कारोवारहरु (रसतै प्रलततपत्र, रमानत आलर्),
 (ख) सर्सयहरुिाई अल्लवकषरा (Overdraft)करारा प्रवाह,
 (ग) बयापाररक उद्शेयिे घर रगगाको खररर् लवलरि त्ा संचािकहरुको 

िगानीमा खोलिएको लनरी उद्ोग वयवसायमा िगानी,
 (घ) सपष्ट नीलत अनसुार गररने िघ ुकरारा कायरारिम ्बाहके लवना सरुक्षणमा करारा 

प्रवाह, 
 (ङ) सनुचाँर्ी र शयेर प्रमाणपत्र ल्तो राखी करारा प्रवाह,
 (च) चललत खाता संचािन गनने,
 (छ) एकमषु्ट ३ वषरा भनर्ा ्बढी अवल्को आ्बल्क ्बचत सवीकार गनने,
 (र) लवर्शेी मरुिाको कारोवार वा मरुिा लवलनमय ।
३४. समपमति शुमधिकरण मनवारण ऐन मनयमको काया्तनवयनः-
 (१) लवलत्य कारोवार गनने सहकारीका संघ संस्ािे प्रचलित समपलत् शलुद्करण 

(मनी िाउन्डररङ्ग) लनवारण ऐन, लनयमाविी र लनर्नेशनमा भएका 
वयवस्ाहरु अलनवायरा रुपमा पािना गनुरा गराउन ुपननेछ । 

 (२) लवलत्य कारोवार गनने संस्ा/संघिे आफना प्रतयेक सर्सयको सपष्ट रुपमा 
अलभिेख राखन ुपननेछ । 

 (३) लवलत्य रानकारी इकाइमा पठाउन ुपनने लववरण लनयलमत र लनरनतर रुपमा 
पठाउने वयवस्ाका िालग प्रतयेक लवलत्य कारोवार गनने सहकारी संस्ा र 
संघिे संचािक सलमलतको लनणराय ्बमोलरम कायारानवयन अल्कृत तोकन ु
पननेछ ।

 (४) यस सम्बन्मा सम्बलन्त लनकायिे गनने अनसुन्ान वा माग गरेको 
लववरणहरु उपिब् गराई लनयमन गनने कायरामा सहयोग गनुरा स्ैब संस्ा/
संघको कतरावय हुनेछ । 





३५. खारेजी र ्ब्ाउ:
 (१) सहकारी संघ/संस्ा र्तारा, संचािन, अनगुमन त्ा लनयमन सम्बलन् 

मापर्ण्ड २०७७ खारेर गररएको छ ।सो मापर्ण्ड ्बमोलरम भए गरेका 
काम कार्बाहीहरु यसै मापर्ण्ड ्बमोलरम भए गरेको मालननेछ । 

 (२) यस मापर्ण्डमा गररएको वयवस्ाहरुको पािनाका िालग मापर्ण्ड रारी 
भएपलछ सा्ारण सभामा लवलनयम संशो्नका िालग प्रसताव पेश गरी पाररत 
गराई कायारानवयन गनुरा गराउन ुपननेछ । लवलनयममा गररएको वयवस्ाहरु यस 
मापर्ण्डसँग ्बाल्झएमा ्बाल्झएको हर् समम अमानय हुनेछ । 





अनुसू् ी १ 
(दरा १४ सगँ सम्बमन्त)

सहकारी सघंससं्ाहरुको मनयममत अनुगमन राराम
क. ससं्ाको परर्य
 १) सहकारी संस्ाको नाम ं:–     
 २) र्तारा नं:–  र्तारा लमलत :–            र्तारा भएको कायारािय :–
 ३)  ठेगाना :–
 ४)  शयेर पूँरी :–      (प्रलत शयेर रु :–         )
 ५) कायराक्षेत्र :– 
 ६) संचािक सलमलतको सर्सय संखया :–   मलहिा           परुुष        रममा                    
 ७) कमराचारी संखया :–              मलहिा              परुुष      रममा
 ८) सर्सय संखया :–

रममा :– परुुष :– मलहिा :– संस्ागत :–
 ९) ्बचतकताराहरुको संखया

रममा :– पुरुष :– मलहिा :– संस्ागत :–
 १०) ऋणीहरुको संखया

रममा :– परुुष :– मलहिा :– संस्ागत :–

 ११) प्रयोग गरेको सफ् टवेयर :–
 १२) सहकारी वयवस्ापन सचूना प्रणािलमा आवद् भए, नभएको 
 १३) सर्सय सेवा केनरि वा अनय कुनै समपकरा  कायारािय भए/नभएको । भए सखया 

उलिेख गनने ...........
 १४) समपकरा  वयलत्को नाम :    पर्ः          मोवाइि नं :
ख ससं्ाको गमतमवम्को सामानय जानकारी (अनगुमन अवल्समम  संलक्षप्त 

लवत्ीय लववरण)
 क. शयेर पूँरी : रु.
 ख. कूि ्बचत : रु.
 ग. कूि ऋण िगानी : रु.
 घ. चाि ुआ. व. को हािसमममा सर्सय उतपार्न खररर् : रु.
 ङ. चाि ुआ. व. को हािसमममा सर्सयिाई सामाग्ी ल्बरिरी :  रु.
 च. चाि ुआ. व. को हािसमममा सर्सयको उतपार्न ल्बरिरी : रु





 छ. चाि ुआ. व. को हािसमममा कूि आमर्ानी : रु.
 र. चाि ुआ. व. को हािसमममा कूि खचरा : रु. 
ग. मनमन मवषयहरुको अनुगमन गनने 
 १. संस्ािे ऐनको र्फा ४७ ्बमोलरम मखुय र सहायक कारोवारको मापर्ण्ड 

लमिान गरे नगरेको 
 २. ्बचत त्ा ऋणको कारवारको हकमा संस्ािे PEARLSमापर्ण्डको 

पािना गरे नगरेको 
 ३. भाखा नाघकेो ऋणाको अवस्ा र सो ्बमोलरम रोलखम वयहोनने कोषको 

वयवस्ा गरे नगरेको 
 ४. लनयलमत रुपमा िेखापरीक्षण र सा्ारण सभा भएको वा नभएको 
 ५. लनयलमत रुपमा वालषराक प्रलतवेर्न ्ब्ुझाएको वा न्ब्ुझाएको
 ६. संचािक सलमलत र िेखा सपुररवेक्षण सलमतको वैठक लनयलमत रुपमा 

भएको वा नभएको 
 ७. िेखा सपुररवेक्षण सलमलतिे लनयलमत रुपमा संस्ाको आल र्ाक कारोवारको 

सपुररवेक्षण गरी संचािक सलमलतिाई स्ुझाव लर्ने कायरा गरे नगरेको 
 ८. संस्ािे सवीकृत कायराक्षेत्र भनर्ा वालहर कारोवार गरे नगरेको 
 ९. सस्ािे सवीकृलत लवना सेवाकेनरिहरु संचािन गरे नगरेको 
 १०. संचािक सलमलत र िेखा सपुररवेक्षण सलमलतको अवल् समाप्त हुनअुलघ 

लनवाराचन गरी नयाँ सलमतिाई लरममवेारी समुपे नसमुपेको 
ग. अनुगमनकता्तले अनुगमन गन्त आवशयक देखेको अनय मवषयहरु भिए 

अनुगमन गरी उललेख गनने 
 १
 २
 ३
 ४
 ५
घ. मनयममत अनुगमनका आ्ारमा ससं्ामा देमखएका कैमरयतहरु उललेख 

गनने 
 १
 २





 ३
 ४
 ५

 अनगुमनकताराको र्सतखत :                             लमलत:
 नाम :       
 पर्:                                               कायारािय :             





अनसुचूी २
(र्फा १४ सँग सम्बलन्त)

सहकारी सघं ससं्ाहरुको सघन अनुगमन राराम
(्बचत त्ा ऋण मखुय कारोवार भएका संस्ाहरुको िालग)

क. ससं्ाको परर्य
 १)  सहकारी संस्ाको नाम ं:–     
 २)  र्तारा नं:–   र्तारा लमलत :–         र्तारा भएको कायारािय :–
 ३)  ठेगाना :–
 ४)  शयेर पूँरी :–      (प्रलत शयेर रु :–         )
 ५)  कायराक्षेत्र :– 
 ६)  संचािक सलमलतको सर्सय संखया :–   मलहिा          परुुष          रममा                    
 ७)  कमराचारी संखया :–            मलहिा              परुुष   रममा
 ८)  सर्सय संखया :–

रममा :– परुुष :– मलहिा :– संस्ागत :–
 ९)  ्बचतकताराहरुको संखया

रममा :– पुरुष :– मलहिा :– संस्ागत :–
 १०)  ऋणीहरुको संखया

रममा :– पुरुष :– मलहिा :– संस्ागत :–

 ११)  प्रयोग गरेको सफ् टवेयर :–
 १२) सहकारी वयवस्ापन सचूना प्रणािलमा आवद् भए, नभएको 
 १३)  सर्सय सेवा केनरि वा अनय कुनै समपकरा  कायारािय भए/नभएको ।भए सखया 

उलिेख गनने ...........
 १४) समपकरा  वयलत्को नाम :    पर्ः          मोवाइि नं :
ख. ससं्ाको मवतिीय अवस्ाको अनुगमन (PEARLS)
 पलछलिो लमलतको सनतिुन परीक्षण, नाफानोकसान लहसा्ब र वासिात र गत 

वषराको सनतिुन परीक्षण, नाफानोकसान लहसा्ब र वासिात लिई लनमन अनसारका 
मखुय सचूकहरुको पलसरा लवशे्षण (PEARLS Analysis) गनने ।

मस.नं के्षत्र सतू्र मानक ससं्ाको 
अवस्ा

१ P१
ऋण नोकसानी वयवस्ा / १२ मलहनाभनर्ा 
्बढी भाखा नाघकेो ऋण

१०० %





मस.नं के्षत्र सतू्र मानक ससं्ाको 
अवस्ा

२ P२
खरू् ऋण नोकसानी वयवस्ा / १२ 
मलहनाभनर्ा ्बढी भाखा नाघकेो ऋण

३५ %

३ P६ खरू् समपलत् / रममा शयेर र ्बचत घटीमा ११० %
४ E१ खरू् ऋण िगानी / रममा समपलत् ७० र्लेख ८०% 
५ E५ कूि ्बचत / रममा समपलत् ७० र्लेख ८० 
६ E६ ्बाह् य ऋण / रममा समपलत् ्बढीमा ५ %
७ E७ शयेर पूँरी / रममा समपलत् १० र्लेख २० %
८ E८ संस्ागत पूँरी / रममा समपलत् घटीमा १० %
९ A१ रममा भाखा नाघकेो ऋण / रममा ऋण िगानी ्बढीमा ५ %

१० A२ आररान नगनने समपलत् / रममा समपलत् ्बढीमा ५ %

११ R५ ्बचतमा रममा वयार / औसत ्बचत
वरारर्र / मरूिा 

लसफलत भनर्ा ्बढी

११ R७ शयेर िाभाँश / औसत शयेर
वरारर्र / मरूिा 

लसफलत भनर्ा ्बढी
१२ R९ रममा संचािन खचरा / औसत रममा समपलत् ५ प्रलतशत
१३ R१२ खरू् आमर्ानशीरऔसत रममा समपलत्  E९ अनसुार हुनेगरी

१४ L१
(अलपकािीन िगानी + तरि समपलत् - 
अलपकािीन र्ालयतव) / रममा ्बचत

घटीमा १५ %

१५ S११ समपलत्मा वदृ्ी
मरूिा लसफलत भनर्ा 

्बढी
ग. ससं्ाको समग्र वयवस्ापककीय पक्षको अनुगमन (MoLMCPA)
क. ्ब्त त्ा ऋण परर्ालन (Mobilisation of Saving and Credit)
 १) संस्ाको ्बतरामान ऋणका नयनुतम र अल्कतम बयारर्र :
 २) संस्ाको ्बतरामान ्बचतका नयनुतम र अल्कतम बयारर्र :
 ३) लनमन कारोवारहरु गरे नगरेको :–   
  क. सनुचाँर्ी ल्तोमा करारा िगानी  ख.  गलिा करारा, िगानी    

ग. चलती खाता संचािन    घ. ओ.्डी.करारा िगानी  
  ङ. आफ् नै संस्ाको शयेरको सरुक्षणमा ऋण िगानी  
  च. घर रगगा लकन्ेबच 
 ४) संस्ािे ऋणमा बयार ्बाहके लिने बयवस्ापन/सेवा शलुक िगायतका 

अनय रकमहरु लिने गरेको, नगरेको 





 ५) संस्ाको ्बचत र ऋणवीचको बयारर्रको औसत अनतर (Spread 
Rate):– 

 ६) ऋण त्ा सापटमा पाकेको वयार, नगर् प्रालप्त Cash Basis को आ्ारमा 
आमर्ानी रनाएको र ्बचतमा प्रर्ान गनने वयार Accrual Basis िेखांकन 
गरेको छ,  छैन ?

 ७) संस्ािे ऋण िगानी गर्ारा कूि पूँरी कोषका अनपुातमा वयलत्गत ऋण 
सीमा तोकेको छ, छैन

 ८) वचत त्ा ऋण नीलत तयार गरे, नगरेको 
 ९) संस्ािे ऋण उपसलमलतको लसफारीसमा ऋण िगानी गरे, नगरेको
 १०) तोलकए ्बमोलरम ऋणको ्बलगराकरण सलहत ऋण नोकसानी बयवस्ा गरे, 

नगरेको
 ११) संस्ा र्तारा हुरँ्ाका ्बखतका ्बाहके अनय सर्सयहरुका हकमा सर्सय 

्बनेको तीन मलहना लनयलमत ्बचत गरेपलछ मात्र ऋण िगानी गनुरापनने पािना 
भए, नभएको]

 १२) संस्ा्बाट ऋण प्रवाह गर्ारा माग गररने कागरातहरु, ल्तो मलुयांकन 
िगायत अनय प्रकृयाहरु :–

 १३) ऋण सवीकृत गनने अलखतयारी कसिाई लर्इएको छ ऋण सवीकृलत प्रलरिया 
(छोटकरीमा)

 १४) संस्ाको ्बचत त्ा ऋणको बयारर्र संचािक सलमलत्बाट गनने गरे, 
नगरेको

 १५) संस्ाका स्ैब कारो्बारको लव्बरणको लरनसी त्ा यालनत्रक संरक्षण 
(Back-Up) राख,े नराखकेो

 १६) गैर सर्सयसंग ्बचत त्ा ऋणको कारोवार गरेको नगरेको
 १७) संस्ािे प्रर्ान गरेको ऋणमा िागने वयारिाई मिू ऋणमा पूँरीकृत गरेको 

नगरेको
 १८) संस्ािे सर्सयको ्बचत रकम सर्सयवीच ऋण िगानी संघीय सरकारिे 

रारी गरेको ऋणपत्र वा नेपाि राट्रि ्बैंकिे रारी गरेको रेिररी ल्बि, रालट्रिय 
सहकारी ्बैंकको शयेर खररर् गनरा वाहके अनय प्रयोरनमा िगानी भएको, 
नभएको

 १९) सनर्भरा वयारर्र समवन्ी वयवस्ाको पािना भएको, नभएको 
२०) संस्ािे प्रा्लमक पँ्ररीकोषको १५ गणुा भनर्ा ्बढी ्बचत संकिन गरेको, नगरेको 





 २१) सर्सयको रुची र आवशयकता अनु ्सार ्बचत त्ा ऋणको वगशीकरण गरी 
कारोवार भएको नभएको

 २२) सर्सय मतै्री ्बचत त्ा ऋणको कारेवारका िालग सर्सयहरुको सवनेक्षण 
त्ा ऋण सर्पुयोगको अवस्ाको प्रभावकारी अनगुमन त्ा मलूयाँकन 
गनने वयवस्ा भएको, नभएको

 २३) 5 C Analysis(Character, Condition, Capital, Collateral, 
Capacity to Repay) को लवशे्षण गरी ऋण िगानी गनने गरेको छ, छैन

 २४) सर्सयहरुका िालग लनयलमत रुपमा लवत्ीय साक्षरता समवन्ी तालिम 
संचािन गरेको, नगरेको 

ख. कानूनी  प्राव्ान (सहकारी ऐन, मनयम र मवमनयम) पालनाको अवस्ा 
(Legal Obligations)

 १) पलछलिो सा्ारण सभा भएको लमलत :–  कुि सर्सय संखया :–     
उपलस्त सर्सय संखया :– 

 २) पलछलिो संचािक  र िेखा सलमलत लन्बाराचन लमलत :– 
 ३) संचािक सलमलतको ्ैबठक ल्बलनयमिे तोकेको अ्बल्लभत्र ्बसने गरे,  

नगरेको
 ४) तोकेको समय सीमालभत्र  ्बालषराक सा्ारण सभा समपनन गनने गरे,  नगरेको
 ५) तोलकए वमोलरम लववरणहरु समवलन्त कायाराियमा पठाउने गरेको, 

नगरेको 
 ६) खरु् ्बचत/नाफाको कलमतमा २५ प्रलतशत रगे्डा कोषमा रममा गरे, 

नगरेको
 ७) नाफाको ०.५% प्रवरार्न कोषमा रममा गरे, नगरेको
 ८) शयेर पुँरीको ्बलढमा १८ प्रलतशत िाभाँस लवतरण गरे,  नगरेको 
 ९) संरलक्षत पूँरी लफतारा कोष लनयमानसुार ख्डा गरी लवतरण गनने गरेको, नगरेको
 १०) संस्ािे रारनैलतक/्ामशीक/रालतय बयलत् त्ा संघ संस्ाहरुिाई कुनै 

प्रकारको चनर्ा, आल र्ाक सहयोग प्रर्ान गरे, नगरेको
 ११) एउटै िेखापरीक्षक िगातार ३ पटक भनर्ा ्बढी लनयलुत् भएको छ,  छैन
 १२) संस्ाको कुि शयेरपूँरीको २० प्रलतशत भनर्ा वढी एउटै बयलत् वा 

लनकायिाई शयेर लवलत्र गरेको, नगरेको 
 १३) लवलभनन कोषहरुमा रकम वाँ्डफाँ्ड काननू ्बमोलरम  गरेको छ,   छैन ? 





 १४) संस्ािे रगे्डा कोष ्बाहकेका कोषहरु लतनको उद्शेय अनसुार उपयोग गनने 
गरे,  नगरेको

 १५) संस्ािे ऋण प्रवाह, ्बचत संकिन र शयेर ल्बलरिका िालग ल्बज्ापन गनने 
गरेको, नगरेको

 १६) गैरनेपािी/कायराक्षेत्र ्बालहरका बयलत्हरु/गैरसर्सयहरुसंग कारो्बार गरे, 
नगरेको

 १७) शयेर सर्सयताको लनणराय कसिे गनने गरेको, कागरात के के संिगन गनने, 
गरेको

 १८) िेखापरीक्षकको पारीश्रमीकको लनणराय सा्ारण सभा्बाट गनने गरे, नगरेको
 १९) संस्ाका ्बतरामान संचािकहरु समानानतर सहकारी संस्ा, ्बैंक त्ा 

ल्बलत्य संस्ाको संचािक पर्मा समते ्बहाि भएको भए तयसको लव्बरण
 २०) संस्ाको पहूचँ संस्ाको कायराक्षेत्रभरर रहकेो, नरहकेो
 २१) संस्ाको लवषय अनसुारको मखूय कारोवार गरेको, नगरेको
 २३) आवशयकता अनसुार लवषयगत उपसलमलतहरु गठन गरी कायरालवभारन 

गरेको, नगरेको
ग. वयवस्ापन (Management)
 क) अमभिलेख वयवस्ापन 

१) सहकारी काननू ्बमोलरम राखपुरुने लनमन अलभिेखहरू राख ेनराखकेो
क) प्रचलित िेखामान अनसुार लवत्ीय कारोवारको अलभिेख
ख) सर्सय र्तारा लकताव
ग) सभा सलमलत र उपसलमलतका लनणराय पलुसतका
घ) नगर् वही
ङ) अनय संघसंस्ासंग भएको कारोवारको अलभिेख
च) शयेर र्तारा लकताव
छ) सटक लववरण 
र) ऋण िेनर्ने र्तारा लकताव
्झ) वेरुर ूएवं समपरीक्षण खाता
ञ) सहायक खाताहरु
ट) काननूिे तोके्बमोलरमका लवत्ीय लववरणहरु
ठ) अनरु्ान प्रालप्त र पररचािन लववरण





२. संस्ािे स्पटवेयरमा लहसाव राखकेो भए सो को भरपर्को वयाकअपको 
वयवस्ा भए नभएको  

३. संस्ाको सककि लवलनयम त्ा र्तारा प्रमाणपत्र संस्मा भए नभएको
४. संचािक त्ा िेखा सलमलतका सर्सयहरूको लववरण अद्ावल्क 

भए नभएको
५. ऋण िगानीका फाइिहरू पणूरा, अद्ावल्क र सरुलक्षत भए नभएको 
६. सफटवेयरमा लहसाव राखकेो भए लनयलमत रूपमा प्रलतवेर्नहरू लप्रनट 

गरी प्रमालणत गरी राखने गरे नगरेको 
७. कोषहरूको लववरण सपष्ट र्लेखने गरी अलभिेख राख ेनराखकेो 
८. संस्ाको कलमतमा लवगत पाँच वषराको सककि िेखापरीक्षण 

प्रलतवेर्नहरू संस्ामा उपिव् भए नभएको 
 ख. कम्त्ारी वयवस्ापन (Employee Management)

१. कमराचारी भनारा त्ा छनोट प्रलरिया लनट्पक्ष र पारर्शशी भएको, नभएको
२. कमराचारीहरुिाई लनयलुक् पत्र लर्एको, नलर्एको 
३. कमराचारीहरुिाई उपिव् गराइएको सेवा सलुव्ा त्ा सरुक्षणका 

लहसाविे कमराचारी सनतषु्ट रहकेो, नरहकेो
४. सर्सय संखयाको अनपुातमा सेवा प्रवाहका िालग कमराचारीहरको 

प्रयाराप्तता भएको, नभएको (सामानयतः ३०० सर्सय ्बरा्बर १ 
कमराचारी)

५. कमराचारीहरुिाई कायरालववरण तोकरी कामप्रलत लरममवेार र रवाफर्हेी 
्बनाएको, न्बनाएको 

६. कमराचारीको कायरासमपार्न मलूयाँकन आवल्क रुपमा गनने गरेको, 
नगरेको

७. कायाराियको वातावरण कमराचारी र सर्सय मतै्री भएको, नभएको 
८. स्ैब कमराचारीहरुिाई समान वयवहार र अवसर, उलचत वयलक्िाई 

उलचत स्न, प्रोतसहान, परुुसकार र र्ण्ड सँरायको वयवस्ा भएको, 
नभएको 

 ग. नगद बयवस्ापन (Cash Management)
१) नगर् रकमको ढुकुटी, काउनटर त्ा मागरास् ्बीमा गरे÷नगरेको (गरेको 

भए, ्बीमा रकम र मयार्)





२) ढुकुटीमा रहने नगर् मौजर्ातको लव्बरण खलुने गरर कयास ्बकुमा 
राखने गरे, नगरेको, 

३) ढुकुटीमा रहने नगर् मौजर्ात सम्बलन्त कमराचारी र कायराकारी प्रमखुिे 
प्रमाणीत गरर राखने गरे, नगरेको 

४) ढुकुटीमा रहने नगर् मौजर्ात रकम कारो्बारका िालग प्रयोग गर्ारा 
्ब्ुझ्ब्ुझार् गरी लिनेलर्ने गरे, नगरेको

५) ढुकुटीमा रहने नगर् मौजर्ातमा भा.रु. िगायत अनय ल्बर्शेी मरुिाको 
प्रयोग गनने गरे, नगरेको

६) ढुकुटीमा रहने नगर् मौजर्ातको समय समयमा भौलतक परीक्षण गनने 
गरे, नगरेको

७) ढुकुटीको मिु त्ा सहायक सांचो सपष्ट लरमम्ेबारी ्बां्डफां्ड सलहत 
लिने गरे, नगरेको

 घ. सदसय वयवस्ापन [Memmber Management]
१) सर्सयहरुिाई कारोवारी, सा्ारण र संस्ापक भलन ल्बभरे् गरे, 

नगरेको 
२) सर्सयताका िालग सहर प्रलरिया, अलंकत शयेर र प्रवेश श्रलक र अनय 

कृलत्रम वनर्रे हटाई खिुा र सहर सर्सयता प्रलरिया अपनाइएको छ, 
छैन ?

३) नवप्रवेशी सर्सय त्ा अनय सर्सयहरुको िालग सहकारी समवन्ी 
आ्ारभतू तालिम संचिान गरेको, नगरेको

३) सा्ारण सभा, कायरारिमहरु, वयवसालयक तालिम, उतपार्न, 
वाररीकरण त्ा अनय कारोवारमा सर्सयहरुको सलरिय र 
लरममवेारीपणूरा सहभालगता भएको, नभएको 

४) सर्सयहरुिाई सीपमिुक तालिमहरु लनयलमत रुपमा संचािन गनने 
गरेको, नगरेको 

५) सर्सयहरुको वसतगुत (Product based) र वसतीगत (Hamlet 
based) समहूहरु ्बनाई वयवसालयक कायरामा र लनणराय प्रलरियामा 
सहभागी गराएको, नगराइएको 

६) सर्सयको िालग सवास्थय उपचार कोष,वीमा, सतुकेरी त्ा नवरात 
लशश ु राहत,आपतकािीन सहयोग रसता सर्सय सेवा र सरुक्षणका 
कायरारिमहरु संचािन गरेको, नगरेको 





७) सर्सयहरंुसंग लनयलमत समपकरा  गनने संयनत्र तयार रहकेो, नरहकेो 
८) सर्सयहरुको उतपार्न प्रवध्र्न र वरारीकरणमा सहयोग पगुने 

लरियाकिापहरु संचािन गरेको नगरेको 
९) संस्ाको कायारािय सर्सयहरुिाई पहूचँ पगुने स्ानमा भएको, 

नभएको 
१०) संचािक सलमलत र िेखा सलमलतको लनवाराचनमा हरेक सर्सयिे सहर 

र समान रुपमा सहभागी हुने वयवस्ा भएको, नभएको 
 ङ. सरोकारवाला मनकायहरुसगं समनवय  (Coordination with  

Stakeholders) 
१. लरलिा र प्रर्शेसतरका  लवषयगत सहकारी संघ र सहकारी संघ त्ा 

लवषयगत केलनरिय सहकारी संघ त्ा सहकारी ्बैंकको सर्सय भएको, 
नभएको

२. स्ानीय तहसंग समनवय गरीे सर्सय लहतका कायरारिमहरु संचािन 
गरेको ,नगरेका

३. प्रर्शेसतर एवं संघ सतरका मनत्रािय त्ा कायाराियहरुसंग समनवय 
गरी कायरारिमहरु संचािन गरेको, नगरेको

४. गैर सरकारी संस्ाहरुसंग समनवय गरी कायरारिम संचािन गरेको, 
नगरेको 

५. अनतर सहकारी कारोवार गरेको, नगरेको 
६. प्रशासलनक त्ा सरुक्षा समवन्ी लनकायहरुसंग समनवय गरी काम 

गरेको, नगरेको
७. सर्सयिाई उतपार्न सामागी आपलूतरा त्ा वरारीकरणका िालग 

समवलन्त पक्षसंग समनवय गरी कायरा गरेको, नगरेको 
८. स्ानीय नागररकहरुसंग लनयलमत अनतरलरिया गरी सर्सय लवसतारका 

िालग पहि गरेको, नगरेको  
९) सर्सयको सवास्थय,सरुक्षण त्ा रीवनयापनका अनय 

लरियाकिापहरुमा समवलन्त लनकायहरुसंग समनवय गरी सर्सय 
लहतमा काम गरेको, नगरेको 

१०) आवशयकता अनसुार अनय लवलभनन सरोकारवािाहरुसंग समनवय 
गनने गरेको नगरेको 





 ्. नीमत त्ा योजना (Policy and Planning)
१) संस्ािे र्रूदृलष्ट (Vision)  त्ा धयेय (Mission)  सलहतको 

रणनैलतक योरना तयार गरेको, नगरेको 
२) ्बालषराक कायरारिम त्ा ्बरेट तयार पारे, नपारेको
३) संस्ाको उद्शेय अनसुारको वयवसालयक योरना भए, नभएको 
४) कमराचारी प्रशासान लनयमाविी भए, नभएको
५) आल र्ाक प्रशासन लनयमाविी भए, नभएको 
६) शयेर सर्सय नीलत त्ा कायरालवल् भए, नभएको 
७) सशुासन त्ा सवलनयमन लनलत भए, नभएको 
८) आनतररक त्ा ्बाह्य िेखापरीक्षण नीलत भए, नभएको 
९) कोष पररचािन त्ा तरिता वयवस्ापन कायरालवल् भए, नभएको 
१०) वीमा एवं सामालरक सरुक्षा समवन्ी नीलत त्ा कायरालवल् भए, 

नभएको 
११) सा्ारण सभा एवं अनय वैठकहरु संचािन नीलत भए, नभएको 
१२) लवपे्रषण संचािन समवन्ी कायरालवल् भए, नभएको
१३) मलहिा,यवुा सलहत समग् सर्सय पररचिा नीलत भए, नभएको 
१४) अलभिेख वयवस्ापन नीलत त्ा कायरालवल् भए, नभएको
१५) सेवा केनरिहरु भएमा सो केनरि संचािन गनने नीलत भए, नभएको 
१६) लनवाराचन नीलत भएको, नभएको 
१७) लवलनयम, नीलत त्ा कायरालवल्हरु समयानकूुि अद्ावल्क गनने 

गरेको छ, छैन 
 ्. जवारदेमहता  र पारदशगीता (Accountability and Transperancy)

१) सा्ारण सभा समपनन भएको ३० लर्न लभत्र िेखापरीक्षण प्रलत्ेबर्न, 
अधयक्षिे प्रमाणीत गरेको सा्ारण सभाकालनणरायको प्रलतलिलप, 
सर्सयहरुको उपलस्लत लव्बरण सम्बन्ीत कायाराियमा पेश गरे, 
नगरेको 

२) संचािक र िेखा सलमलत सर्सयका उममरे्वारहरुिे मनोनयनका 
सा्मा शयेर प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप,कायराक्षेत्रलभत्र स्ायी ्बसोवास 
गरेको प्रमाण, संस्ासंग कुनै ्बकयौता नरहकेो प्रमाण, ऋण 
कािोसुचुीमा नपरेको सवघोषणा आलर् कागरात पेश गरे, नगरेको 





३) संचािक सलमलत लन्बारालचत भएको लमलतिे ३० लर्नलभत्र 
संचािकहरुको फोटो र तीन पसुते सलहतको २ प्रलत लव्बरण सम्बलन्त 
कायाराियमा पेश गरे, नगरेको

४) संचािक सलमलत, िेखा सलमलत, र ऋण उप सलमलत सर्सयहरुिे 
संस्ा्बाट लिएको ऋणको लव्बरण चौमालसक रुपमा सम्बलन्त 
कायाराियमा पेश गरे, नगरेको 

५) संचािकहरुिे संस्ा्बाट उपभोग गरररहकेो ल्बलत्य त्ा अनय 
सलु्ब्ाहरु ः–

६) पलछलिो आनतररक र ्बाह्य िेखापरीक्षकहरुका मिु कैलफयतहरु ः– 
७) ऋण त्ा ्बचतको बयारर्र परर्बतरान भएको सचुना सर्सयहरुिाई 

लर्ने गरेका,े नगरेको 
८)  संचािक र िेखा सलमलत पर्ाल्कारीहरुिे संस्ामा लनयलमत ्बचत 

गनने गरेको, नगरेको
९)  संस्ाको साईन्बो्डरा मापर्ण्डिे तोके ्बमोलरमको रह,े नरहकेो
१०) समपलत् शदु्ीकरण लनवारण सम्बन्ी काननू ्बमोलरमको लव्बरण 

समवलन्त लनकायमा  लनयलमत रुपमा पठाउने गरे, नगरेको 
११) कायारानवयन अल्कारी (कम्पिायनस अलफसर) को लनयकु्री भए, 

नभएको 
१२) सर्सयहरुmिाई सचूना लर्न त्ा गनुासो सनुवुाई गनराकािालग सर्सय 

व्डापत्र, सचूना पाटी, उरूरुी त्ा गनुासो पेलटका, लवत्ीय सचूना 
पाटी, इिेलकरिक वो्डरा िगायतको वयवस्ा भएको, नभएको

१३) प्रगलत प्रलतवेर्नहरु, वासिात, संस्ाको लवलनयम, नीलत त्ा 
लनणरायहरुको रानकारी सर्सयहरु त्ा सरोकारवािाहरुिे सहर 
रुपमा रानकारी पाउने वयवस्ा गरेको छ, छैन

१४) सर्सय, संचािक त्ा कमराचारीलरुिे संस्ाको नीलत, लनयम र आचार 
संलहताको पािना गरेका,े नगरेको 

१५) संचािक सलमलतका स्ैब पर्ाल्कारीहरु सलरिय, सवउत्रर्ायी, 
लनणराय प्रलकयामा सहभागी, लनणराय प्रलत प्रलतवद् र संस्ाका हरेक 
गलतलवल्मा सलरिय रुपमा सहभागी हुने गरेको, नगरेको 

१६) संचािक सलमलतको वनावट समावेशी प्रकृलतको भएको, नभएको 





१७) िेखा सपुररवेक्षण सलमलतिे चौमालसक रुपमा प्रलतवेर्न त्ा वालषराक 
प्रलतवेर्न तयार गरी पषृ्ठपोषण लर्ने गरेको, नगरेको

 ज.  सदसय केमनरियता गणना

 क)   संस्ापकरीय सरोकार         आनतररक पूँरी (शयेर पूँरी++रगे्डा कोष +घाटापलूतरा कोष)
                                रमममा पूँरी (आनतररक पूँरी, ्बचत र ऋण लिएको)

  
ख)   संचािकरीय सलरियता 

     पलछलिो सा्ारण सभामा उपलस्त सर्सय संखया
                                          रममा सर्सय संखया

     ग)   संरक्षकरीय समवन्           ऋण लिने  सर्सय संखया
                                    रममा सर्सय संखया
        
           औसत सचूक          क + ख  +ग
     ३

संघ संस्ाको आल्काररक वयलक्को  हसताक्षर/संस्ाको छाप
नामः    पर्:    मो्बाइि नं:

अनगुमन टोिी
नामः                    पर्              कायाराियः             हसताक्षरः 
१.
२.
३.

लमलतः





अनसुचूी ३
(र्फा १४ सँग सम्बलन्त)

सहकारी सघं ससं्ाहरुको सघन अनुगमन राराम
(्बचत त्ा ऋण ्बाहके मखुय कारोवार भएका संस्ाहरुको िालग)

क. ससं्ाको परर्य
१) सहकारी संस्ाको नाम ं:–     
२) र्तारा नं:–  र्तारा लमलत :–            र्तारा भएको कायारािय :–
३) ठेगाना :–
४) शयेर पूँरी :–      (प्रलत शयेर रु :–         )
५) कायराक्षेत्र :– 
६) संचािक सलमलतको सर्सय संखया :–   मलहिा         परुुष         रममा                    
७) कमराचारी संखया :–              मलहिा             परुुष   रममा
८) सर्सय संखया :–

रममा :– परुुष :– मलहिा :– संस्ागत :–
९) प्रलत सर्सय मालसक लनयलमत ्बचत रकम रु. 
१०) हािसममको रममा ्बचत रकम रु. 
११) ऋणी सर्सय संखया: 
१२) रममा ऋण िगानी रकम रु.
१३) मखुय कारोवार: 
१४) वयवसालयक कारोवार 
क. सदसय उतपादन (कृमष, दुग्, चयाउ, मह, म्या, जम्ड्ुबिी, सपुारी अनय)

समवन्ी कारेवार
 १. सर्सय उतपार्न खररर् (आ. व.....................) 

लस.नं. सामाग्ीको नाम पररमाण रकम रु. कैलफयत
१

२

३

४

५





 २) सर्सयहरुिाई उतपार्न सामाग्ी (मि, ्बीउ, औष्ी, र्ाना आलर्) ल्बरिरी 
(आ. व.....................)
लस.नं. सामाग्ीको नाम पररमाण रकम रु. कैलफयत लस.नं.
१

२

३

४

५

 २. सर्सयहरुिाई उपभोगय सामाग्ी ल्बरिरी समवन्ी कारोवार (आ. व...........)
लस.नं. सामाग्ीको नाम पररमाण रकम रु. कैलफयत
१

२

३

४

५

१५) वयवसालयक कारोवारमा िगानी 
 क) सविगानी रु. 
 ख) अनरु्ान लिएको रु.
 ग) ऋण लिएको रु.
१६) ऋण त्ा अनरु्ान प्रर्ान गननेसंस्ा
 क)
 ख)
 ग)
 घ)
 ङ)
१७. काननूी  प्राव्ान (सहकारी ऐन, लनयम र लवलनयम) पािनाको अवस्ा (Legal 
 Obligations)
 १) पलछलिो सा्ारण सभा भएको लमलत:  कुि सर्सय संखया:  
     उपलस्त सर्सय संखया: 
 २) पलछलिो संचािक  र िेखा सलमलत लन्बाराचन लमलत:





 ३) संचािक सलमलतको ्ैबठक ल्बलनयमिे तोकेको अ्बल्लभत्र ्बसने गरे,  
नगरेको

 ४) तोकेको समय सीमालभत्र  ्बालषराक सा्ारण सभा समपनन गनने गरे,  नगरेको
 ५) तोलकए वमोलरम लववरणहरु समवलन्त कायाराियमा पठाउने गरेको, 

नगरेको 
 ६) खरु् ्बचत/नाफाको कलमतमा २५ प्रलतशत रगे्डा कोषमा रममा गरे, 

नगरेको 
 ७) नाफाको ०.५% प्रवरार्न कोषमा रममा गरे, नगरेको
 ८) शयेर पुँरीको ्बलढमा १८ प्रलतशत िाभा ंस लवतरण गरे,  नगरेको 
 ९) संरलक्षत पूँँरी लफतारा कोष लनयमानसुार ख्डा गरी लवतरण गनने गरेको नगरेको 
 १०) संस्ािे रारनैलतक/्ामशीक/रालतय बयलक् त्ा संघ संस्ाहरुिाई कुनै 

प्रकारको चनर्ा, आल र्ाक सहयोग प्रर्ान गरे, नगरेको
 ११) एउटै िेखापरीक्षक िगातार ३ पटक भनर्ा ्बढी लनयलुक् भएको छ,  छैन?
 १२) संस्ाको कुि शयेरपूँरीको २० प्रलतशत भनर्ा वढी एउटै बयलक् वा 

लनकायिाई शयेर लवलरि गरेको, नगरेको 
 १३) लवलभनन कोषहरुमा रकम वाँ्डफाँ्ड काननू ्बमोलरम  गरेको छ,   छैन ?
 १४) संस्ािे रगे्डा कोष ्बाहकेका कोषहरु लतनको उद्शेय अनसुार उपयोग गनने 

गरे,  नगरेको
 १५) संस्ािे ऋण प्रवाह, ्बचत संकिन र शयेर ल्बलरिका िालग ल्बज्ापन गनने 

गरे, नगरेको 
 १६) गैरनेपािी/कायराक्षेत्र ्बालहरका बयलक्हरु/गैरसर्सयहरुसंग कारो्बार गरे, 

नगरेको
 १७) शयेर सर्सयताको लनणराय कसिे गनने गरेको, कागरात केके संिगन गनने, गरेको
 १८) िेखापरीक्षकको पारीश्रमीकको लनणराय सा्ारण सभा्बाट गनने गरे, नगरेको
 १९) संस्ाको पहूचँ संस्ाको कायराक्षेत्रभरर रहकेो नरहकेो
 २०) संस्ाको लवषय अनसुारको मखूय कारोवार गरेको, नगरेको
 २१) आवशयकता अनसुार लवषयगत उपसलमलतहरु गठन गरी कायरा लवभारन 

गरेको नगरेको
१८. वयवस्ापन (Management)
 क) नीलत त्ा योरना (Policy and Planning)

१) संस्ािे र्रूदृलष्ट (Vision)  त्ा धयेय (Mission)  सलहतको 
रणनैलतक योरना तयार गरेको, नगरेको 





२) ्बालषराक कायरारिम त्ा ्बरेट तयार पारे, नपारेको
३) संस्ाको उद्शेय अनसुारको वयवसालयक योरना भए, नभएको 
४) कमराचारी प्रशासान लनयमाविी भए, नभएको
५) आल र्ाक प्रशासन लनयमाविी भए, नभएको 
६) शयेर सर्सय नीलत त्ा कायरालवल् भए, नभएको 
७) सशुासन त्ा सवलनयमन लनलत भए, नभएको 
८) आनतररक त्ा ्बाह्य िेखापरीक्षण नीलत भए, नभएको 
९) कोष पररचािन त्ा तरिता वयवस्ापन कायरालवल् भए, नभएको 
१०) वीमा एवं सामालरक सरुक्षा समवन्ी नीलत त्ा कायरालवल् भए, नभएको 
११) सा्ारण सभा एवं अनय वैठकहरु संचािन नीलत भए, नभएको 
१२) मलहिा,यवुा सलहत समग् सर्सय पररचिा नीलत भए, नभएको 
१३) अलभिेख वयवस्ापन नीलत त्ा कायरालवल् भए, नभएको
१४) लनवाराचन नीलत भएको, नभएको
१५) लवलनयम, नीलत त्ा कायरालवल्हरु समयानकूुि अद्ावल्क गनने 

गरेको छ, छैन
 ख) कमराचारी वयवस्ापन (Employee Management)

१) कमराचारी भनारा त्ा छनोट प्रलरिया लनट्पक्ष र पारर्शशी भएको, 
नभएको

२) कमराचारीहरुिाई लनयलुक् पत्र लर्एको, नलर्एको 
३) कमराचारीहरुिाई उपिव् गराइएको सेवा सलुव्ा त्ा सरुक्षणका 

लहसाविे कमराचारी सनतषु्ट रहकेो, नरहकेो
४) सर्सय संखयाको अनपुातमा सेवा प्रवाहका िालग कमराचारीहरको 

प्रयाराप्तता भएको, नभएको (सामानयतः ३०० सर्सय ्बरा्बर १ 
कमराचारी)

५) कमराचारीहरुिाई कायरालववरण तोकरी कामप्रलत लरममवेार र 
रवाफर्हेी ्बनाएको, न्बनाएको 

६) कमराचारीको कायरासमपार्न मलूयाँकन आवल्क रुपमा गनने गरेको, 
नगरेको

७) कायाराियको वातावरण कमराचारी र सर्सय मतै्री भएको, नभएको 
८) स्ैब कमराचारीहरुिाई समान वयवहार र अवसर, उलचत वयलक्िाई 

उलचत स्न, प्रोतसहान, परुुसकार र र्ण्ड सँरायको वयवस्ा भएको, 
नभएको 





 ग) नगर् बयवस्ापन (Cash Management)
१) नगर् रकमको काउनटर त्ा मागरास् ्बीमा गरे÷नगरेको (गरेको भए, 

्बीमा रकम र मयार्)
२) नगर् मौजर्ातको लव्बरण खलुने गरर कयास ्बकुमा राखने गरे, 

नगरेको, 
३) नगर् मौजर्ात सम्बलन्त कमराचारी र कायराकारी प्रमखुिे प्रमाणीत 

गरर राखने गरे, नगरेको 
४) नगर् मौजर्ात रकम कारो्बारका िालग प्रयोग गर्ारा ्ब्ुझ्ब्ुझार् गरी 

लिनेलर्ने गरे, नगरेको
५) नगर् रकम समयमा नै ्ैबकँ रममा गनने गरेको नगरेको 

 घ. सर्सय वयवस्ापन [Memmber Management]
१) सर्सयहरुिाई कारोवारी, सा्ारण र संस्ापक भलन ल्बभरे् गरे, 

नगरेको 
२) सर्सयताका िालग सहर प्रलरिया, अलंकत शयेर र प्रवेश श्रलक 

र अनय कृलत्रम वनर्रे हटाई खिुा र सहर सर्सयता प्रलरिया 
अपनाइएको छ, छैन ?

३) नवप्रवेशी सर्सय त्ा अनय सर्सयहरुको िालग सहकारी समवन्ी 
आ्ारभतू तालिम संचिान गरेको, नगरेको

४) सा्ारण सभा, कायरारिमहरु, वयवसालयक तालिम, उतपार्न, 
वाररीकरण त्ा अनय कारोवारमा सर्सयहरुको सलरिय र 
लरममवेारीपणूरा सहभालगता भएको, नभएको 

५) सर्सयहरुिाई सीपमिुक तालिमहरु लनयलमत रुपमा संचािन गनने 
गरेको, नगरेको 

६) सर्सयहरुको वसतगुत (Product based) र वसतीगत (Hamlet 
based) समहूहरु ्बनाई वयवसालयक कायरामा र लनणराय प्रलरियामा 
सहभागी गराएको, नगराइएको 

७) सर्सयको िालग सवास्थय उपचार कोष,वीमा, सतुकेरी त्ा नवरात 
लशश ुराहत,आपतकािीन सहयोग रसता सर्सय सेवा र सरुक्षणका 
कायरारिमहरु संचािन गरेको, नगरेको 

८) सर्सयहरंुसंग लनयलमत समपकरा  गनने संयनत्र तयार रहकेो, नरहकेो 
९) सर्सयहरुको उतपार्न प्रवध्र्न र वरारीकरणमा सहयोग पगुने 

लरियाकिापहरु संचािन गरेको नगरेको 





१०) संस्ाको कायारािय सर्सयहरुिाई पहूचँ पगुने स्ानमा भएको, 
नभएको 

११) संचािक सलमलत र िेखा सलमलतको लनवाराचनमा हरेक सर्सयिे 
सहर र समान रुपमा सहभागी हुने वयवस्ा भएको, नभएको 

१९. रवाफर्लेहता  र पारर्शशीता (Accountability and Transperancy)
 १) सा्ारण सभा समपनन भएको ३० लर्न लभत्र िेखापरीक्षण प्रलत्ेबर्न, 

अधयक्षिे प्रमाणीत गरेको सा्ारण सभाकालनणरायको प्रलतलिलप, 
सर्सयहरुको उपलस्लत लव्बरण सम्बन्ीत कायाराियमा पेश गरे, नगरेको 

 २) संचािक र िेखा सलमलत सर्सयका उममरे्वारहरुिे मनोनयनका सा्मा 
शयेर प्रमाणपत्रको प्रलतलिलप,कायराक्षेत्रलभत्र स्ायी ्बसोवास गरेको प्रमाण, 

संस्ासंग कुनै ्बकयौता नरहकेो प्रमाण, ऋण कािोसुचुीमा नपरेको 
सवघोषणा आलर् कागरात पेश गरे, नगरेको 

 ३) संचािक सलमलत लन्बारालचत भएको लमलतिे ३० लर्नलभत्र संचािकहरुको 
फोटो र तीन पसुते सलहतको २ प्रलत लव्बरण सम्बलन्त कायाराियमा पेश गरे, 
नगरेको

 ४) संचािक सलमलत, िेखा सलमलत, र ऋण उप सलमलत सर्सयहरुिे संस्ा्बाट 
लिएको ऋणको लव्बरण चौमालसक रुपमा सम्बलन्त कायाराियमा पेश गरे, 
नगरेको 

 ५) संचािकहरुिे संस्ा्बाट उपभोग गरररहकेो ल्बलत्य त्ा अनय सलु्ब्ाहरु:
 ६) पलछलिो आनतररक र ्बाह्य िेखापरीक्षकहरुका मिु कैलफयतहरु:
 ७) संस्ाको साईन्बो्डरा मापर्ण्डिे तोके ्बमोलरमको रह,े नरहकेो
 ८) सर्सयहरुिाई सचूना लर्न त्ा गनुासो सनुवुाई गनराकािालग सर्सय व्डापत्र, 

सचूना पाटी, उरूरुी त्ा गनुासो पेलटका, लवत्ीय सचूना पाटी, इिेलकरिक 
वो्डरा िगायतको वयवस्ा भएको, नभएको

 ९) प्रगलत प्रलतवेर्नहरु, वासिात, संस्ाको लवलनयम, नीलत त्ा लनणरायहरुको 
रानकारी सर्सयहरु त्ा सरोकारवािाहरुिे सहर रुपमा रानकारी पाउने 
वयवस्ा गरेको छ, छैन

 १०) सर्सय, संचािक त्ा कमराचारीलरुिे संस्ाको नीलत, लनयम र आचार 
संलहताको पािना गरेको नगरेको 

 ११) संचािक सलमलतका स्ैब पर्ाल्कारीहरु सलरिय, सवउत्रर्ायी, लनणराय 
प्रलकयामा सहभागी, लनणराय प्रलत प्रलतवद् र संस्ाका हरेक गलतलवल्मा 
सलरिय रुपमा सहभागी हुने गरेको, नगरेको 





 १२) िेखा सपुररवेक्षण सलमलतिे चौमालसक रुपमा प्रलतवेर्न त्ा वालषराक 
प्रलतवेर्न तयार गरी पषृ्ठपोषण लर्ने गरेको, नगरेको

२०. सरोकारवािा लनकायहरुसंग समनवय  (Coordination with  Stakeholders) 
 १. लरलिा र प्रर्शेसतरका  लवषयगत सहकारी संघ र सहकारी संघ त्ा 

लवषयगत केलनरिय सहकारी संघ त्ा सहकारी ्बैंकको सर्सय भएको, 
नभएको

 २. स्ानीय तहसंग समनवय गरी सर्सय लहतका कायरारिमहरु संचािन गरेको, 
नगरेका

 ३. प्रर्शेसतर एवं संघ सतरका मनत्रािय त्ा कायाराियहरुसंग समनवय गरी 
कायरारिमहरु संचािन गरेको, नगरेको

 ४. गैर सरकारी संस्ाहरुसंग समनवय गरी कायरारिम संचािन गरेको, नगरेको 
 ५. अनतर सहकारी कारोवार गरेको, नगरेको 
 ६. प्रशासलनक त्ा सरुक्षा समवन्ी लनकायहरुसंग समनवय गरी काम गरेको, 

नगरेको
 ७. सर्सयिाई उतपार्न सामागी आपलूतरा त्ा वरारीकरणका िालग समवलन्त 

पक्षसंग समनवय गरी कायरा गरेको, नगरेको 
 ८. स्ानीय नागररकहरुसंग लनयलमत अनतरलरिया गरी सर्सय लवसतारका िालग 

पहि गरेको, नगरेको  
 ९) सर्सयको सवास्थय,सरुक्षण त्ा रीवनयापनका अनय लरियाकिापहरुमा 

समवलन्त लनकायहरुसंग समनवय गरी सर्सय लहतमा काम गरेको, नगरेको 
 १०) आवशयकता अनसुार अनय लवलभनन सरोकारवािाहरुसंग समनवय गनने 

गरेको नगरेको 
संघ संस्ाको आल्काररक वयलक्को  हसताक्षर/संस्ाको छाप
नामः    पर्:    मो्बाइि नं:

अनगुमन टोिी
नामः                    पर्              कायाराियः             हसताक्षरः 
१.
२.
३.
लमलतः





अनुसू् ी ४
 (दरा १४ सगँ सम्बमन्त)

............ सहकारी ससं्ा मल,...........
अनगुमन्बाट प्राप्त लनर्नेशनहरुको कायारानवयन कायरायोरना

लस.नं. लनर्नेशन ्बूँर्ा नं. लनर्नेशन कायारानवयन गररने मलहना

... ... ... ... ... ...





अनुसू् ी  ५
(दरा १७ सगं सम्बमन्त)

लेखा परीक्षकले लेखा परीक्षण गदा्त तयार पानु्त पनने लङ्गरम्त प्रमतवेदन
१. संस्ाको नाम ठेगाना:
२. कायराक्षेत्र:
३. कूि सर्सय संखया:
 (३.१) मलहिाको संखया: 
 (३.२) परुुषको संखया: 
४. कमराचारीको संखया:
५.  कूि चकु्ा शयेर पूँरी रु.
६.  कूि वचत संकिन रु.
 गत आ.व. को वाँकरी:
 यस आ.व. मा संकिन:
 यस आ.व.मा लफतारा:
 लफतारा गनरा ्बाँकरी:
७.  कूि ऋण िगानी रु.
 गत आ.व.मा िगानीमा रहकेो रकम:
 चाि ुआ.व. को िगानी:
 चाि ुआ.व. को असिुी:
 यस आ.व. िगानीमा रहकेो रकम
८.  ऋण िगानीका प्रमखु ४ क्षेत्रहरु र रकम:
  िगानीको क्षेत्र  रकम  वयार र्र
 ..................................................रु.............................
 ..................................................रु.............................
 ..................................................रु.............................
 ..................................................रु.............................
 अनय रु.................................
९. लिने लर्ने वयार र्र वीचको औसत फरक (%)-
१०. वचत त्ा ऋण नीलत वा लनर्नेलशका भएको नभएको: 





११. िेखा सलमलत प्रभावकारी भए नभएको: 
 प्रभावकारी भए मापर्ण्ड वमोलरम काम गरेको छ वा छैनः
१२  संचािक, िेखा सलमलत र प्रमखु वयवस्ापकहरुमा नाता गोता लभत्रका वयलक्हरु 

भए/नभएको:
१३. ऋण िगानीमा कुनै सेवा शलुक लिने गरेको/नगरेको: 
 लिएको भए र्र उलिेख गननेः
१४. संचािक, िेखा सलमलत र प्रमखु वयवस्ापकिे लिएको पाररश्रलमक, भत्ा र 

अनय सलुव्ाहरु खिुाउनेः
१५. कायराक्षेत्र वालहरका वयलक् त्ा लनकायहरु संग वचत त्ा ऋणको कारोवार गरे 

नगरेको:
 गरेको भए कायराक्षेत्र वालहरका:   वयलक्हरुको संखया: 
 लनकायहरुको संखयाः   
 वचत रकम:   िगानी रकम:
१६. लनयमानसुार शयेर पूँरीको १८% भनर्ा वढी हुने गरी अनय कुनै लशषराकवाट 

शयेर्नीहरुिाई रकम वाँ्ेडको/नवाँ्ेडको, वाँ्ेडको भए कुन लशषराकमा कलत खचरा 
गररयो रु............................

१७. ऋण वा शयेर वापत िगानी गररएको लनकायमा संचािकहरुको संिगनताको 
अवस्ा:

१८. अनय कारोवारहरु:
 (१).....................
 (२) .................
१९. संचािकहरु अनय लवलत्य वा वयवसालयक लनकायको संचािक पर्मा रहकेो भए 

उक् लनकायको नाम र पर्:
२०. संचािक, िेखा सलमलत सर्सय र उपसलमलत सर्सयहरु अनय समान प्रकृलत 

सरहको समानकायरा गनने संस्ामा पर्ाल्कारी वा कमराचारी रह ेनरहकेो:
 (क) संचािक रहकेो.................
 (ख) िेखा सलमलतमा रहकेो...............
 (ग) उप सलमलतमा रहकेो....................
२१. संचािकहरु लवलत्य लनकाय वा सहकारी लनकाय वा अनय लनकायको कमराचारी 

रह ेनरहकेो र लवभागीय सवीकृलत लिए नलिएको:





 रहकेो संस्ाको नाम:
 नरहकेो:
 सवीकृलत लिएको ........... नलिएको .............
२२. ढुकुटीमा रहकेो मालसक औसत नगर् रकम:

साउन भर्ौ असोर कालतराक मलंसर पसु माघ फागनु चतै ्ैबशाख रेठ असार

        
२३. लवमाको रकम रु ............. मयार् अवल् ............
२४. समग्मा यस संस्ािे सहकारी संघ संस्ा संचािन, अनगुमन त्ा िेखापरीक्षण 

सम्बन्ी मापर्ण्ड, २०७९ वमोलरम त्रलुटहरु गरेको/नगरेको ।
 गरेको भए वुँर्ागत रुपमा उलिेख गनने: 
 (१).........................................
 (२).........................................
 (३)......................................
२५. िेखा वयवसायी फमरा र तयसका सा्झरे्ारहरुिे आफुं सवतनत्र रहकेो सा्ै 

िेखापरीक्षणको लसिलसिामा अपनाउने मानहरु, िेखापरीक्षण टोिी, 
िेखापरीक्षण प्रलरिया र तरीकाको ्बारेमा छोटकरीमा उलिेख, नमनूा छनौट 
प्रलरिया त्ा नमनूा आकार आर्ीको ्बारेमा उलिेख गनुराहोस्

२६. िेखा पररक्षकिे ऋणीको credit appraisal त्ा ऋण अनगुमन त्ा ऋण 
असिूी प्रणािी सम्बन्ी आफनो राय:

२७. िेखा पररक्षकिे आनतरीक लनयनत्रण प्रणािीको प्रभावकारीताका सम्बन्मा 
ऋण वयवस्ापन, खचरा त्ा लस्र संपत्ी उपर लनयनत्रणको पयाराप्तता आलर् का 
सम्बन्मा आफनो रायः 





अनुसू् ी – ६
(दरा १८ सगं सम्बमन्त)
उजुरी मनवेदन पत्रको ढाँ्ा

लमलत: .............................
श्रीमान ्रलरट्रिार जयू
्बागमती प्रर्शे, हटेौ्डा ।

लवषय: उररुी सम्बन्मा ।

१.  मवषयको समंक्षप्त वयहोरा: (उररुीसँग सम्बलन्त सहकारी संस्ाको नाम, 
ठेगाना वा सर्सयको नाम्र, ठेगाना, िेनर्ने भएको रकम (अकं र अक्षर र्वुैमा), 
लमलत र शतराहरुको ्बारेमा खिुाउने)

२.  मववाद/उजुरीलाई पुमटि गनने कागजात/प्रमाण्बारे वयाखया: (प्रकरण नं ४ मा 
उलिेख गररएका प्रमाणहरुको वयाखया/आल्काररकता खलुने गरी लसिलसिे्बार 
रुपमा उलिेख गनने)

३.  हनन ्भिएको अम्कार, क्षमतको मववरण र प्राप्त गनु्तपनने उप्ारः (के कलत 
कारणिे आफनो अल्कार हनन ्भयो, सो ्बाट भएको क्षलतको लववरण, प्राप्त 
गनुरापनने उपचार खिुाउने)

४.  सलंगन प्रमाण/कागजातको प्रमतमलमपः मापर्ण्डको र्फा १८ को उपर्फा 
(२) सँग सम्बलन्त प्रमाणहरु रिमसैँग उलिेख गनने

 (क) ...................................................
 (ख) ...................................................
 (ग) ...................................................
 (घ) अनय
    

लनवेर्क
संस्ाको नाम/सर्सयको नाम ्रः.................................
ठेगानाः..............................
समपकरा  नं............................





अनुसू् ी–७
(दरा २६ सगं सम्बमन्त)

(्बचत त्ा ऋणको कारोवार गनने सहकारी संस्ाहरुिे मलहना भकु्ान भएको ७ (सात) 
लर्न लभत्र अलनवायरा रुपमा भरी कायाराियमा पेश गनुरा पनने मालसक लववरण)

श्री प्रर्शे सहकारी लवभाग,
्बागमती प्रर्शे, हटेौ्डा । 

२० ...... साि ............... मलहनाको कारोवारको लववरण र्हेाय ्बमोलरम भएको 
बयहोरा पेश गरेको छु । 

 .........................................
कायराकारी प्रमखु/अधयक्षको नाम रहसताक्षर

सहकारी संस्ाको नाम:
ठेगाना:
समपकरा  नं.:                                                                 रु िाखमा

रि.
स.ं

मववरण सखंया
गत ममहना 

समम
यस 

ममहना
जममा

१ शयेर पूँरी
२ रगे्डा कोष
३ अनय कोषहरु
४ कुि ्बचत रकम

४.१ गत आ.व.को ्बचत ्बाँकरी
४.२ ्बचत संकिन
४.३ ्बचत लफतारा
४.४ लफतारा गनरा ्बाँकरी ्बचत

५ लिएको ऋण
५.१ लिएको ऋण
५.२ लतरेको ऋण
५.३ लतनरा ्बाँकरी ऋण

६ र्ालयतव लहसा्ब
७ अनय र्ालयतव

जममा दामयतव





१ नगर् मौजर्ात
२ ्बैंक मौजर्ात 
३ लगानीः

३.१ मदु्ती लहसा्ब
३.२ शयेर िगानी
३.३ वयापाररक िगानी

४ सदसयहरुलाई गएको कजा्त/ऋण
४.१ गत आ.व. को िगानीमा रही 
रहकेो
४.१.१ भाखा ननाघकेो
४.१.२ एक वषरासमम भाखा नाघकेो
४.१.३ एक वषरा भनर्ा ्बढी भाखा 
नाघकेो
४.२ यस वषरा ऋण िगानी
४.३ ऋण असिुी
४.४ असिु गनरा ्बाँकरी ऋण
४.४.१ भाखा ननाघकेो
४.४.२ एक वषरासमम भाखा नाघकेो
४.४.३ एक वषराभनर्ा ्बढी  भाखा 
नाघकेो

५ असिु गनरा ्बाँकरी बयार
६ लस्र समपलत्

६.१ घररगगा
६.२ फलनराचर
६.३ सवारी
६.४ अनय

७ अनय समपलत्
कुल समपमति

१ आमदानीः
१.१ करारा्बाट बयार आमर्ानी
१.२ अनय आमर्ानी

२ ख ््त





२.१ ्बचतमा बयार खचरा
२.२ कराराको िालग रोलखम बयवस्ा
२.२.१ भाखा ननाघकेो
२.२.२ एक वषरासमम भाखा नाघकेो
२.२.३ एक वषरा भनर्ा ्बढी भाखा 
नाघकेो
२.३ अनय संचािन खचरा
२.४ खरा्ब ऋण अपिेखन
२.५ कमराचारी खचरा

३ खूद नारा/नोकसान
१ ्बचत गनने सर्सय संखयाः

१.१ बयलक्गत सर्सय
१.२ संस्ागत सर्सय

२ ्बचत बयारर्रः
२.१ नयनूतम
२.२ अल्कतम

३ ३.१ परुुषः
३.२ मलहिाः
३.३ रममाः
५.५ अनय

६ कमराचारी संखया
६.१ परुुषः
६.२ मलहिाः
६.३ रममाः

हसताक्षर .............................

कायराकारी प्रमखु/अधयक्षको नाम:-





अनुसू् ी – ८
(दरा २७ सगँ सम्बमन्त)

उममेदवारी दरखासत

मवषयः उममेदवारी दता्त गरर मदने ।
श्री लनवाराचन अल्कृत
लनवाराचन उपसलमलत, .................................................।

...................................... को सञचािक/िेखा सलमलतको ............................. 
पर्मा लनवारालचत भई संस्ाको सेवा गनने इ्छा भएकोिे लमलत ...................मा समपनन 
हुने लनवाराचनमा उममरे्वार ्बनन यो र्रखासत पेश गरेको छु । म ्बाहके यस संस्ाको 
संचािक र िेखा सलमलतको कुनै पलन पर्मा मरेा नातेर्ार उममरे्वार नभएको, म यस 
प्रकृलतको अनय कुनै संस्ाको संचािक र िेखा सलमलतको पर्मा कायरारत नरहकेो, यस 
संस्ामा मिेै लनरनतर रुपमा लमलत..................र्खेी सर्सय भई हािसमम संस्ाको 
नीलत कायरारिम अनसुार सर्सयको लरममवेारी इमानर्ारीपवूराक लनवाराह गरर आएको, 
संस्ाको भाखा नाघकेो साँवा वयार भकु्ान गनरा र मयार् भकु्ान भएका ्ब्ुझाउन ्बाँकरी 
कुनै रकम नरहकेो, हाि पलन संस्ािे कारोवार गनरा अनमुलत प्राप्त गरेको भौगोलिक 
क्षेत्रमा स्ायी ्बसो्बास रहकेो, ्बैंक त्ा लवलत्य कारोवारमा कािो सचूीमा नाम 
नपरेको र सहकारीको प्रचलित काननु त्ा सहकारीका लवश्ववयापी मानयता प्राप्त मलूय 
र लसद्ानतका वारेमा म रानकार रहकेो हुरँ्ा मरेो उममरे्वारी सवीकृत हुन समते अनरुो् 
गर्राछु ।सहकारी ऐन, लनयम, सहकारी लवभाग्बाट रारी मापर्ण्ड र संस्ा/संघको 
लवलनयम लवपररत मरेो उममरे्वारी भएमा सोही ्बमोलरम उममरे्वारी खारेर भएमा मरेो 
कुनै आपलत् छैन ।

मनवेदक
र्सतखतः उममरे्वारको नाम ्र:
ठेगाना र समपकरा  फोन नम्बर:   मतर्ाता रिम संखया: 
प्रसतावक र्सतखतः नाम ्र:   मतर्ाता रिम संखया:
सम र्ाक र्सतखतः नाम ्र:  मतर्ाता रिम संखया:

यो र्रखासतपत्र लमलत............ का लर्न ........ ्बरे श्री.................. िे मरेो समक्ष 
प्रसततु गनुरा भएको बयहोरा प्रमालणत गर्राछु । 
र्सतखत:
लनवाराचन अल्कृत





अनुसू् ी – ९
(दरा २८ सगं सम्बमन्त)

लेखा समममतको वामष्तक प्रमतवेदन

सहकारी संस्ाको नाम, ठेगानाः ........................... आ.व. ..........

१. अलघलिो सा्ारण सभाको लनणरायहरुको कायारानवयनको अवस्ा: 
२. आ.व. .......... मा ्बसेको ्ैबठक संखया लनणरायहरु र लनणरायहरुको कायारानवयनको 

अवस्ा: 
३. ऋण िागानीको प्रलरिया, ऋण वापतको सरुक्षण वा ल्तो सम्बन्ी वयवस्ा:
४. सहकारी लवभाग्बाट रारी गररएका मापर्ण्डहरुको पािना सम्बन्ी संलक्षप्त 

लववरण: 
५. सहकारी लवभाग, लवभाग वा सम्बलन्त संघिे अनगुमन गरी लर्इएको प्रलतवेर्न 

अनसुारका लनर्नेशन/स्ुझावहरु कायारानवयन सम्बन्ी लववरणहरु: 
६. पर्ाल्कारीहरुको पाररश्रलमक, भत्ा र अनय सलुव्ाहरुको लववरण: 
 ६.१  पाररश्रलमक:
 ६.२  भत्ा:
 ६.३  अनय सलुव्ाहरु:
७. कमराचारी प्रशासन सम्बन्ी वयवस्ाहरु: 
 ७.१ सा्ारण सभा्बाट पाररत कमराचारी प्रशासन सम्बन्ी लनयमाविी भए/ 

       नभएको:
 ७.२ कमराचारी प्रशासन लनयमाविी प्रयोगमा लयाइएको/नलयाइएको: 
 ७.३ भनारा प्रलरिया पारर्लशराता र प्रलतसप्शी भएको/नभएको: 
 ७.४ कायरारत कमराचारीहरु र कायरावो्झ ्बीच तार्मयता रहकेो/नरहकेो:
 ७.५ वयवस्ापन प्रमखुको योगयता र क्षमता सम्बन्ी लववरण:
 ७.६ कमराचारीहरुको भनारा प्रलरिया र संखया: 
  ७.६.१ करार: 
  ७.६.२ अस्ायी:
  ७.६.३ स्ायी -





८. िेखा सलमलतिे यस अलघ लर्इएका प्रलतवेर्न ्बमोलरमका स्ुझावहरुको 
कायारानवयनको अवस्ा: 

९. िेखा सलमलतिे उलिेख गनरा चाहकेा अनय लववरणहरु: 
१०. िेखा सलमलतको स्ुझावहरु:
 १०.१
 १०.२ 
  

िेखा सलमलतको संयोरक ................ र्सतखत
िेखा सलमलतको सर्सय ................ र्सतखत
िेखा सलमलतको सर्सय ................ र्सतखत


