
सहकारी संस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण कािुि पालिा सम्बन्धी अिुगमि तथा सुपररवेक्षण कार्यत्तवधध, २०७५ 

मन्रालर्बाट स्वीकृत ममनत २०७५।१०।२३ 

प्रस्ताविााः सहकारी संस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कािुि तथा त्तवभागबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण 
निवारणसम्बन्धी सहकारी सङ्घसंस्थालाई जारी गररएको निरे्दशि, २०७४ का व्र्वस्थाहरूको पालिा अवस्थाको 
निर्मिकारी निकार्बाट हुिे अिुगमि तथा सुपररवेक्षणका आधार, प्रक्रिर्ा र प्रनतवेर्दि त्तवधध स्थात्तपत गिय वाञ्छिीर् 
भएकाले,  

 सहकारी ऐि, २०७४ को र्दफा १५१ ले दर्दएको अधधकार प्रर्ोग गरी भूमम व्र्वस्था, सहकारी तथा गररबी 
निवारण मन्रालर्ले र्ो कार्यत्तवधध बिाएको छ ।  

पररच्छेर्द–१ 

प्रारम्म्भक 

 

१.  संक्षक्षप्त िाम र प्रारम्भ ःाः (१) र्ो कार्यत्तवधधको िाम  “सहकारी संस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण 
कािुि पालिा सम्बन्धी अिुगमि तथा सुपररवेक्षण कार्यत्तवधध, २०७५” रहेको छ ।  

 (२) र्ो कार्यत्तवधध मन्रालर्बाट स्वीकृत ममनतरे्दखि प्रारम्भ हुिेछ ।  

२. पररभाषा ःाः त्तवषर् वा प्रसङ्गले अको अथय िलागेमा र्ो कार्यत्तवधधमा,– 

(क) “ऐि” भन्िाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मिी लाउन्डररङ) निवारण ऐि, २०६४ सम्झिुपर्दयछ ।  

(ि) “एकीकृत सूचिा प्रणाली” भन्िाले त्तवभागले स्थापिा गरेको इन्टरिेट सञ्चार प्रत्तवधधमा आधाररत सहकारी तथा 
गररबी निवारण व्र्वस्थापि सूचिा प्रणाली (कोपोममस) सम्झिुपर्दयछ ।  

(ग) “जार्जेथा” भन्िाले संस्थाको पनछल्लो आधथयक वषयको लेिापरीक्षणबमोम्जम कार्म रहेको वासलातको जम्मा 
सम्पत्ति वा र्दानर्त्व सम्झिुपर्दयछ ।  

(घ) “निरे्दशि” भन्िाले त्तवभागबाट “सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सहकारी सङ्घसंस्थाहरूलाई जारी गररएको 
निरे्दशि, २०७४” सम्झिुपर्दयछ ।  

(ङ) “निर्मिकारी  निकार्” भन्िाले सहकारी संस्थाको निर्मि क्षेराधधकारबमोम्जम त्तवभाग वा प्ररे्दश सरकारको 
मन्रालर्, त्तवभाग वा कार्ायलर् वा स्थािीर् तह वा स्थािीर् तहको त्तवभाग वा कार्ायलर् सम्झिुपर्दयछ ।  

(च) “निर्मावली” भन्िाले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मिी लाउन्डररङ) निवारण निर्मावली, २०७३ सम्झिुपर्दयछ ।  

(छ) “प्रमुि कार्यकारी अधधकृत” भन्िाले सहकारी संस्थाको रै्दनिक कार्यसञ्चालि निर्न्रण गिे अम्न्तम म्जम्मेवारी 
भएको कार्यकारी सञ्चालक, कार्यकारी निरे्दशक, महाप्रबन्धक, व्र्वस्थापक वा त्र्स्तै पर्दको कमयचारी सम्झिुपर्दयछ र 
सो शब्र्दले सहकारी संस्थाको कार्यकारी प्रमुिको रूपमा काम गिे अन्र् पर्दाधधकारीसमेतलाई जिाउिेछ ।  



(ज) “मन्रालर्” भन्िाले िेपाल सरकारको सहकारी त्तवषर् हेिे मन्रालर् सम्झिुपर्दयछ ।  

(झ) “रम्जष्ट्रार” भन्िाले त्तवभागको रम्जष्ट्रार सम्झिुपर्दयछ ।  

(ञ) “लामो फाराम लेिापरीक्षण प्रनतवेर्दि” भन्िाले सहकारी संस्थाको लेिापरीक्षण निरे्दमशका, २०७५ को र्दफा १४ 
बमोम्जमको लामो फाराम लेिापरीक्षण प्रनतवेर्दि (लङफमय अडडट ररपोटय) सम्झिुपर्दयछ ।  

(ट) “त्तविीर् जािकारी इकाई” भन्िाले ऐिको र्दफा ९ बमोम्जमको त्तविीर् जािकारी इकाई सम्झिुपर्दयछ ।  

(ठ) “त्तवभाग” भन्िाले सहकारी त्तवभाग सम्झिुपर्दयछ ।  

(ड) “संस्था” भन्िाले सहकारी ऐि, २०७४ अन्तगयत र्दताय भएको प्रारम्म्भक सहकारी संस्था सम्झिुपर्दयछ ।  

(ढ) “सङ्घ” भन्िाले सहकारी ऐि, २०७४ अन्तगयत र्दताय भएको म्जल्ला त्तवषर्गत सहकारी सङ्घ, म्जल्ला सहकारी 
सङ्घ, प्ररे्दश त्तवषर्गत सहकारी सङ्घ, प्ररे्दश सहकारी सङ्घ, केन्रीर् त्तवषर्गत सहकारी सङ्घ वा त्तवमशष्ट्टीकृत सहकारी 
सङ्घ सम्झिुपर्दयछ र सो शब्र्दले राम्ष्ट्रर् सहकारी महासङ्घसमेतलाई जिाउिेछ ।  

(ण) “सर्दस्र्” भन्िाले सहकारी संस्थाको सर्दस्र् सम्झिुपर्दयछ र सो शब्र्दले निर्मावलीको निर्म २ को िण्ड    
(ि) बमोम्जमको व्र्म्ततसमेतलाई जिाउिेछ ।  

(त) “सहकारी संस्था” भन्िाले संस्था वा सङ्घ सम्झिुपर्दयछ र सो शब्र्दले सहकारी बैङ्कलाई समेत जिाउिेछ । 

(थ) “स्थलगत जााँच टोली” भन्िाले र्दफा १५ को उपर्दफा (१) बमोम्जम िटाइएको स्थलगत जााँच टोली 
सम्झिुपर्दयछ । 

पररच्छेर्द–२ 

प्राथममकीकरण 

 

३. अिुगमि तथा सुपररवेक्षणको प्राथममकता निधायरण गिुयपिे ःाः (१) निर्मिकारी निकार्ले पदहलोपल्ट 
आधथयक वषय २०७५।७६ मभर र त्र्सपनछ प्रत्रे्क तीि आधथयक वषयमा ऐिको र्दफा ७प. को उपर्दफा (१) को िण्ड (क) 
बमोम्जम आफ्िो निर्मि क्षेराधधकारमा पिे संस्थाको अिुसूची–१ बमोम्जमका निधायरकलाई दृम्ष्ट्टगत गरी अिुगमि 
तथा सुपररवेक्षणको प्राथममकता निधायरण गिेछ ।   

(२)  उपर्दफा (१) बमोम्जम संस्थाको अिुगमि तथा सुपररवेक्षणको प्राथममकता निधायरण गर्दाय निम्िािुसार उच्च, 

मध्र्म वा न्रू्ि स्तर कार्म गिेछ ःाः– 

(क)  चार वटा वा सो भन्र्दा बढी निधायरकमा ‘छ’ जिाउ भएको ससं्थाको उच्च, 

(ि)  एकरे्दखि तीि वटासम्म निधायरकमा ‘छ’ जिाउ भएको संस्थाको मध्र्म र  

(ग)  कुिै पनि निधायरकमा ‘छ’ जिाउ िभएको संस्थाको  

न्रू्ि ।  



(३) सङ्घ र सहकारी बैङ्कको अिुगमि तथा सुपररवेक्षणको प्राथममकताका निधायरकहरू त्तवभागले तोकेबमोम्जम 
हुिेछ । 

४. अिुगमि तथा सुपररवेक्षणको प्राथममकता निधायरणका आधार ःाः र्दफा ३ बमोम्जम ससं्थाको अिुमगि तथा 
सुपररवेक्षणको प्राथममकता निधायरण गर्दाय निर्मिकारी निकार्ले अन्र् कुराका अनतररतत रे्दहार्का आधार मलिेछ ःाः– 

(क) एकीकृत व्र्वस्थापि सूचिा प्रणालीमा सम्पे्रत्तषत जािकारी,  

(ि) सहकारी ऐि, २०७४ को र्दफा ७३ वा प्ररे्दश वा स्थािीर् तहको सहकारी कािुिको व्र्वस्थाबमोम्जम संस्थाको 
चौमामसक र वात्तषयक प्रनतवेर्दिमा प्राप्त त्तववरण,  

(ग) लामो फाराम लेिापरीक्षण प्रनतवेर्दि (लङफमय अडडट ररपोटय) को िुलासा,  

(घ) निरीक्षण वा अिुगमि प्रनतवेर्दिमा दर्दइएको त्तवस्तनृत र 

(ङ) अन्र् स्रोतबाट प्राप्त सूचिा ।  

५. उच्च अिुमगि तथा सुपररवेक्षण प्राथममकता जिाउिुपिेाः  र्दफा ३ मा जुिसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि 
निर्मिकारी निकार्ले रे्दहार्का संस्थाको हकमा उच्च अिुमगि तथा सुपररवेक्षण प्राथममकता जिाउिेछ ःाः– 

(क)  निरे्दशिको र्दफा २८ को उपर्दफा (१) बमोम्जम चौमामसक रूपमा प्रनतवेर्दि पठाउिुपिेमा लगातार तीि 
चौमामसक अवधधको प्रनतवेर्दि िपठाएको संस्था,  

(ि)  र्दफा ६ बमोम्जम त्तवभागले गरेको क्षेरगत जोखिम मूल्र्ाङ्किमा उच्च जोखिम शे्रणीमा परेको संस्था र  

(ग)  निर्मिकारी निकार्लाई प्राप्त जुिसुकै सूचिाका आधारमा उच्च अिुमगि तथा सुपररवेक्षण प्राथममकतामा 
रे्दखिएको  

संस्था ।  

६.  क्षेरगत जोखिम मूल्र्ाङ्कि ःाः (१) त्तवभागले ऐिको र्दफा ८क. को िण्ड (क१.) बमोम्जमको राम्ष्ट्रर् 
समन्वर् सममनत र र्दफा ३५ बमोम्जमको कार्ायन्वर्ि सममनतको साथै मन्रालर्को निरे्दशि, सहजीकरण तथा 
समन्वर्मा प्रत्रे्क तीि वषयमा क्षेरगत जोखिम मूल्र्ाङ्कि गिेछ ।  

 (२) उपर्दफा (१) बमोम्जमको मूल्र्ाङ्किबाट प्राप्त िनतजा त्तवभागले प्रारे्दमशक तथा स्थािीर् 
निर्मिकारी निकार्हरूलाई समेत उपलब्ध गराउिेछ । 

 

पररच्छेर्द–३ 

प्रनतवेर्दि 

 



७. लगत िडा गिुयपिे ःाः (१) निर्मिकारी निकार्ले अिुसूची–२ बमोम्जम आफ्िो निर्मि क्षेराधधकार 
अन्तगयत पिे संस्थाहरूले निरे्दशिको र्दफा २८ को उपर्दफा (१) वा (२) बमोम्जम चौमामसक वा वात्तषयक प्रनतवेर्दि 
पठाए, िपठाएको लगत िडा गिुयपिेछ ।  

(२) उपर्दफा (१) बमोम्जमको लगत रे्दहार् बमोम्जम अद्र्ावधधक गिुयपिेछ ःाः– 

(क) प्रथम चौमामसक प्रनतवेर्दि मङ्मसर सात गतमेभर, 

(ि) द्त्तवतीर् चौमामसक प्रनतवेर्दि चैत सात गतमेभर, 

(ग) ततृीर् चौमामसक र वात्तषयक प्रनतवेर्दि साउि सात गतमेभर । 

 (३) उपर्दफा (१) बमोम्जम लगत िडा गर्दाय वा (२) बमोम्जम अद्र्ावधधक गर्दाय निरे्दशिको र्दफा २४ को उपर्दफा (३) 
बमोम्जमको त्तववरण प्राप्त भए, िभएको समेत जिाउिुपिेछ । 

८. ताकेता गिय सतिे ःाः र्दफा ७ को उपर्दफा (२) मा उम्ल्लखित लगतका आधारमा सोही र्दफाको उपर्दफा (१) 
वा (३) बमोम्जम प्रनतवेर्दि वा जािकारी िपठाउिे वा  अधुरो त्तववरणसदहत प्रनतवेर्दि वा जािकारी पठाउिे संस्थालाई 
निर्मिकारी निकार्ले प्रनतवेर्दि वा जािकारी िपठाउिाको वा अधुःुरो त्तववरण वा जािकारी पठाउिाको कारणसमेत 
िोली प्रनतवेर्दि पठाउि ताकेता गियसतिेछ ।  

९. समम्ष्ट्टगत त्तववरण तर्ार पािुयपिे ःाः निर्मिकारी निकार्ले निरे्दशिको र्दफा २८ को उपर्दफा (१) वा (२) 
बमोम्जम प्राप्त प्रनतवेर्दिका साथै र्दफा २४ को उपर्दफा (३) बमोम्जम प्राप्त जािकारीका आधारमा अिुसूची–३ 
बमोम्जम आफ्िो निर्मि क्षेराधधकार मभरका संस्थाहरूको समम्ष्ट्टगत त्तववरण तर्ार गिुयपिेछ ।  

 तर त्तवभागले निर्मिकारी निकार्ले समम्ष्ट्टगत त्तववरण स्वताः प्राप्त गिय सतिे गरी एकीकृत सूचिा 
प्रणालीमा आवश्र्क व्र्वस्था ममलाएकोमा निर्मिकारी निकार्ले छुट्टै त्र्स्तो त्तववरण तर्ार गरी राखु्न पिेछैि ।  

१०.  प्रारे्दमशक वा स्थािीर् निर्मिकारी निकार्को प्रनतवेर्दि ःाः र्दफा ९ बमोम्जमको समम्ष्ट्टगत त्तववरणका 
आधारमा निरे्दशिको र्दफा ३३ को उपर्दफा (२) र र्दफा २८ को उपर्दफा  (३) बमोम्जम  हुिे गरी र्दफा ७ मा 
उम्ल्लखित अवधध व्र्नतत भएको पन्र दर्दि मभर स्थािीर् निर्मिकारी निकार्ले प्रारे्दमशक निर्मिकारी निकार्का 
साथै त्तवभागमा र प्रारे्दमशक निर्मिकारी निकार्ले त्तवभागमा आफ्िो निर्मि  क्षेराधधकार मभर पिे संस्थाहरूको 
अिुसूची–३ बमोम्जम प्रनतवेर्दि पठाउिुपिेछ ।  

 तर त्तवभागले स्वताः समम्ष्ट्टगत त्तववरणमा आधाररत प्रनतवेर्दि प्राप्त गिय सतिे गरी एकीकृत सूचिा 
प्रणालीमा आवश्र्क व्र्वस्था ममलाएकोमा स्थािीर् वा प्रारे्दमशक निर्मिकारी निकार्ले छुट्टै त्र्स्तो प्रनतवेर्दि 
पठाइराखु्नपिे छैि ।  

११. एकीकृत सूचिा प्रणालीको माध्र्म प्रर्ोग गिय सतिे ःाः त्तवभागले एकीकृत सूचिा प्रणालीमाफय त रे्दहार्का 
त्तवषर् सम्पे्रषण गिय आवश्र्क व्र्वस्था ममलाउि सतिेछ ःाः– 

(क)  निरे्दशिको र्दफा २८ को उपर्दफा (१) वा (२) बमोम्जम संस्थाले निर्मिकारी निकार्मा पठाउिे प्रनतवेर्दि,  

(ि)  र्दफा ८ बमोम्जम निर्मिकारी निकार्ले संस्थालाई पठाउिे ताकेता–पर,  



(ग)  र्दफा १० बमोम्जम प्रारे्दमशक वा स्थािीर् निर्मिकारी निकार्ले त्तवभागमा पठाउिे प्रनतवेर्दि र  

(घ)  िण्ड (क), (ि) वा (ग) बमोम्जम पर वा प्रनतवेर्दि प्राम्प्तको जिाउ ।  

 

 

पररच्छेर्द–४ 

सूचिा त्तवश्लेषण 

 

१२. प्रनतवेर्दिको जााँच ःाः (१) निर्मिकारी निकार्ले निरे्दशिको र्दफा २८ को उपर्दफा (१) वा (२) बमोम्जम 
प्रत्रे्क संस्थाबाट प्राप्त प्रनतवेर्दिका साथै रे्दहार्बमोम्जम जााँच गिेछ ःाः– 

(क)  निरे्दशिको र्दफा २७ बमोम्जम संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी आन्तररक िीनत तथा 
कार्यत्तवधध जारी गरेको छ, छैि, 

(ि)  निरे्दशिको र्दफा ३, र्दफा ८, र्दफा ११ र र्दफा १२ बमोम्जम सर्दस्र् पदहचाि भएको तथा पदहचाि अद्र्ावधधक 
भइरहेको छ, छैि, 

(ग)  निरे्दशिको र्दफा १३ को उपर्दफा (१) र (२) बमोम्जम सर्दस्र्को जोखिम मूल्र्ाङ्कि  एवं स्तराङ्किका साथै 
जोखिम स्तर पररवतयिसमेतका आधारमा सोही र्दफाको उपर्दफा (३) बमोम्जम अद्र्ावधधक भइरहेको छ, छैि, 

(घ)  निरे्दशिको र्दफा १५ र र्दफा १९ बमोम्जम संस्थाले त्तविीर् जािकारी इकाईमा सीमा र शङ्कास्पर्द कारोबारको 
प्रनतवेर्दि पठाएको छ, छैि, 

(ङ)  िण्ड (ि), (ग) र (घ) बमोम्जमको त्तववरण समाि वगीकरणका संस्थाहरूको प्रनतवेर्दिको औसत सङ््र्ा वा 
अिुपातसाँग मेल िान्छ, िााँरै्दि, 

(च)  निरे्दशिको र्दफा १६ बमोम्जम संस्थाबाट निरन्तर अिुगमि गररएका सर्दस्र् सङ््र्ा, निरे्दशिको र्दफा ६ र 
र्दफा १७ बमोम्जम सर्दस्र्ता अस्वीकार वा कारोबार सम्बन्ध अन्त्र् गररएका व्र्म्ततको सङ््र्ा र निरे्दशिको र्दफा 
१० बमोम्जम वास्तत्तवक धिी पदहचाि गररएका व्र्म्ततको सङ््र्ासमेतबाट संस्थाले ऐि, निर्मावली र निरे्दशिका 
व्र्वस्थाहरूको पालिा गरेको रे्दखिन्छ, रे्दखिरै्दि, 

(छ)  कार्ायन्वर्ि अधधकारी, प्रमुि कार्यकारी अधधकृत, अन्र् कमयचारी, पर्दाधधकारी एवं सर्दस्र्को क्षमता त्तवकासका 
साथै संस्थागत प्रणालीको प्रभावकाररता बढाउि अपिाइएका उपार्हरू पर्ायप्त छि,् छैिि ्। 

 (२) उपर्दफा (१) बमोम्जम प्रनतवेर्दि जााँच गर्दाय निरे्दशिको र्दफा २४ को उपर्दफा (३) बमोम्जम कार्ायन्वर्ि 
अधधकारी सम्बन्धी जािकारी प्राप्त भए, िभएको समेत मभडाउिुपिेछ । 



१३.  जािकारी माग गिुयपिे ःाः (१) र्दफा १२ बमोम्जम संस्थाको प्रनतवेर्दि जााँच गर्दाय  संस्थाबाट ऐि, निर्मावली 
र निरे्दशिबमोम्जम कार्य भएको िरे्दखिएमा निर्मिकारी निकार्ले सम्बम्न्धत संस्थासाँग पन्र दर्दिको समर् दर्दई 
रे्दहार्को जािकारी माग गिेछ ःाः— 

(क) सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सहकारी संस्थाको आन्तररक िीनत तथा कार्यत्तवधध जारी वा 
अद्र्ावधधक िगररएको भए क्रकि गिय िसक्रकएको हो र कदहलेसम्म गररसतिे हो ? 

(ि) कार्ायन्वर्ि अधधकारी ितोक्रकएको भए क्रकि तोति िसक्रकएको हो र कदहलेसम्म तोतिे हो ? 

(ग) सर्दस्र् पदहचाि िभएको वा पदहचाि अद्र्ावधधक िभएको भए क्रकि हुि िसकेको हो र कदहलेसम्म 
सम्पन्ि भइसतिे हो ? 

(घ) सर्दस्र्को जोखिम मूल्र्ाङ्कि िभएको वा मूल्र्ाङ्कि अद्र्ावधधक िभएको भए क्रकि हुि िसकेको हो र 
कदहलेसम्म सम्पन्ि भइसतिे हो ? 

(ङ) संस्थाले त्तविीर् जािकारी इकाईमा पठाउिुपिे सीमा तथा शङ्कास्पर्द कारोबारको प्रनतवेर्दि पठाएको 
िरे्दखिएमा सोको कारण के हो ? 

(च) सर्दस्र् पदहचाि वा अद्र्ावधधक र जोखिम मूल्र्ाङ्कि वा अद्र्ावधधकतफय को प्रगनतका साथै सीमा तथा 
शङ्कास्पर्द कारोबारको प्रनतवेर्दिको सङ््र्ा वा अिुपात तुलिात्मक रूपमा न्रू्ि रे्दखिएमा सोको त्तवशेष कारण के हो 
? 

(छ) निरन्तर अिुगमि, सर्दस्र्ता अस्वीकृनत वा कारोबार सम्बन्धको अन्त्र् एवं वास्तत्तवक धिी पदहचाितफय  
संस्थाको बेवास्ता रे्दखिएमा तत्सम्बन्धमा के समस्र्ा परेको हो ? 

  (ज) कार्ायन्वर्ि अधधकारी, प्रमुि कार्यकारी अधधकृत, अन्र् कमयचारी, पर्दाधधकारी एवं सर्दस्र्को 
क्षमता त्तवकासका साथै संस्थागत प्रणालीको प्रभावकारीता बढाउि अपिाइएका उपार्हरू उल्लेि िभएको वा 
उम्ल्लखित उपार्हरू अपेक्षक्षत मारा र स्तरमा िरे्दखिएकोमा हालसम्म क्रकि बेवास्ता गररएको हो र अबको 
कार्यर्ोजिा के छ ? 

 (२) उपर्दफा (१) बमोम्जम जािकारी माग गर्दाय संस्थाले निरे्दशिको व्र्वस्था कार्ायन्वर्िका लाधग 
वात्तषयक कार्यर्ोजिा बिाएको वा अन्र् व्र्वस्था ममलाएको भए सोसमेत पेस गिय लगाउिुपिेछ । 

१४. समम्ष्ट्टगत त्तववरणको जााँच ःाः (१) त्तवभागले र्दफा १० बमोम्जम प्रारे्दमशक वा स्थािीर् निर्मिकारी 
निकार्बाट प्राप्त प्रनतवेर्दिको समम्ष्ट्टगत त्तववरणको जााँच गिय सतिेछ ।  

 (२) उपर्दफा (१) को प्रर्ोजिका लाधग त्तवभागले राम्ष्ट्रर् स्तरमा ऐि, निर्मावली र निरे्दशिका 
व्र्वस्थाहरूको पालिाजिक सूचकहरू उपर्ोग गिय सतिेछ । 

 (३) उपर्दफा (२) बमोम्जमका सूचकसमेतको आधारमा प्रारे्दमशक वा स्थािीर् निर्मिकारी निकार्को 
निर्मि क्षेराधधकारअन्तगयतका संस्थाहरूको समम्ष्ट्टगत त्तववरण सन्तोषजिक िरे्दखिएमा त्तवभागले तत्सम्बन्धी 
जािकारी सम्बम्न्धत प्रारे्दमशक वा स्थािीर् निर्मिकारी निकार्मा पठाउि सतिेछ । 



 (४) उपर्दफा (३) बमोम्जम जािकारी पठाउाँ र्दा त्तवभागले निर्मिकारी निकार्का तफय बाट अवलम्बिर्ोग्र् 
उपार्का सुझाव समेत उल्लेि गिय सतिेछ । 

 (५) उपर्दफा (३) र (४) बमोम्जमको जािकारी त्तवभागले मन्रालर्मा पठाउि सतिेछ । 

१५. स्थलगत जााँच ःाः (१) निर्मिकारी निकार्ले आफ्िो निर्मि क्षेराधधकारअन्तगयतका रे्दहार्का संस्थाहरूमा 
ऐि, निर्मावली र निरे्दशिका व्र्वस्थाहरू पालिा अवस्थाको टोली िटाएर रे्दहार्बमोम्जम स्थलगत जााँच गिे 
व्र्वस्था ममलाउिुपिेछ ःाः— 

(क) र्दफा ३ वा ५ बमोम्जम उच्च अिुगमि तथा सुपररवेक्षण प्राथममकता जिाइएको संस्थाको वषयमा कम्तीमा 
एकपल्ट, 

(ि) र्दफा १३ बमोम्जम माग गररएको जािकारी दर्दइएको समर्मा िपठाएको वा पठाएको जािकारी धचिबुझ्र्दो 
िभएको संस्थाको तत्काल र 

(ग) र्दफा ३ बमोम्जम मध्र्मका साथै न्रू्ि अिुगमि तथा सुपररवेक्षण प्राथममकता जिाइएका संस्थाहरूको 
िमुिा छिौटका आधारमा । 

 (२) स्थलगत जााँच टोलीले र्दफा १२ मा उम्ल्लखित कुराका अनतररतत अिुसूची–४ मा दर्दइएका त्तवषर्को 
समेत जािकारी मलिुपिेछ । 

१६. तथ्र् सङ्कलिाः स्थलगत जााँच टोलीले अन्र् कुराका अनतररतत रे्दहार्को त्तवधधबाट तथ्र् सङ्कलि   
गिुयपिेछ ःाः— 

(क)  कार्ायन्वर्ि अधधकारीलगार्तका जानिफकारसाँगको छलफल तथा अन्तवायताय, 

(ि)  साधारणसभा, सञ्चालक सममनत, लेिा सुपररवेक्षण सममनत, उपसममनत तथा कमयचारी बैठकका निणयर्को 
त्तवषर्वस्तु त्तवश्लेषण (कन्टेन्ट एिालाइमसस), 

(ग)  आन्तररक िीनत, कार्यत्तवधध, आचार संदहतालगार्तका र्दस्तावेज, 

(घ)  कार्ायन्वर्ि अधधकारीको कार्यक्षेरगत सतय (टम्र्स अफ रेफेरेन्स) वा कार्यत्तववरण, 

(ङ)  प्रात्तवधधक कार्यप्रणालीको परीक्षणमूलक अवलोकि, 

(च)  लामो फाराम  लेिापरीक्षण प्रनतवेर्दि (लङ्गफमय अडडट ररपोटय) को त्तववरण र 

(छ)  अन्र् स्रोतको उपर्ोग । 

१७. तथ्र् मभडाउिुपिे ःाः स्थलगत जााँच टोलीले आफ्िो कार्यका मसलमसलामा अन्र् कुराका अनतररतत 
रे्दहार्बमोम्जम तथ्र् मभडाउिुपिेछ ःाः— 

(क)  संस्थाबाट पे्रत्तषत पनछल्लो चौमामसक वा वात्तषयक प्रनतवेर्दिको त्तववरण र संस्थाको अमभलेिबाट रे्दखिएको 
त्तववरण, 



(ि)  लामो फाराम लेिापरीक्षण प्रनतवेर्दि (लङ्गफमय अडडट ररपोटय) र स्थलगत जााँच टोलीलाई दर्दइएको जािकारी 
र 

(ग)  कार्ायन्वर्ि अधधकारी र अन्र् स्रोतबाट प्राप्त जािकारी । 

१८.  सूचिामा पहुाँच िहुिे ःाः र्दफा १६ मा जुिसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निरे्दशिको र्दफा २६ मा उल्लेि 
भएबमोम्जम गोपिीर्ता कार्म गिुयपिे सीमा तथा शङ्कास्पर्द कारोबारको प्रनतवेर्दिसाँग सम्बम्न्धत व्र्म्तत वा 
संस्थाको िाम िामेसीमा स्थलगत जााँच टोलीको पहुाँच हुिे छैि ।   

तर त्र्स्ता प्रनतवेर्दिको सङ््र्ा, रकम, प्रकृनत, प्रकार र गुणस्तरमा भएको वदृ्धध र प्रनतवरे्दिउपर त्तविीर् जािकारी 
इकाईबाट प्राप्त सामान्र् पषृ्ट्ठपोषणका सम्बन्धमा जािकारी मलि बाधा पिेःे छैि ।  

१९.  स्थलगत जााँच प्रनतवेर्दि ःाः (१) स्थलगत जााँच टोलीले अिुसूची–५ को ढााँचामा निर्मिकारी निकार्मा 
प्रनतवेर्दि पेस गिुयपिेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोम्जमको प्रनतवरे्दिसाथ जााँच सूची (चके मलष्ट्ट) अिुसारको स्थलगत दटपोटको प्रनत समेत 
संलग्ि गिुयपिेछ । 

(३) उपर्दफा (२) बमोम्जमको ररपोटय तर्ार गर्दाय अिुसूची–४ को महल २ मा उल्लेि भएका त्तवषर्हरु समावेश 
भएको  

हुिुपिेछ ।  

पररच्छेर्द–५ 

त्तवशेष जााँच 

 

२०. संरचिागत प्रभावकाररताको जााँच ःाः स्थलगत जााँच टोलीले  ऐि, निर्मावली र निरे्दशिका व्र्वस्थाहरूको 
पररपालिाका लाधग संस्थाले बिाएका िीनत, कार्यत्तवधध र कार्यप्रणालीसमेतको संःंरचिागत (स्रतचरल) 
प्रभावकाररताको रे्दहार्बमोम्जम जााँच गिेछ ःाः— 

(क) िीनत, कार्यत्तवधध र कार्यप्रणालीको त्तवकास, अवलम्बि एवं अद्र्ावधीकरण जोखिम त्तवश्लेषणको प्रक्रिर्ाबाट 
भएको हो, होइि, 

(ि) संस्थाका िीनतहरूको स्वाममत्व पर्दाधधकारीहरूरे्दखि साधारण सर्दस्र्हरूसम्मले मलएका छि,् छैिि,् 

(ग)  त्तवषर्गत सरोकार, संस्थाको र्दानर्त्व, र्दानर्त्व पूरा गिे कार्यत्तवधध एवं कार्यशैलीगत संवेर्दिशीलता लगार्तमा   
संस्थाका कार्ायन्वर्ि अधधकारीरे्दखि संलग्ि कमयचारीहरू जािकार छि,् छैिि,् 

(घ) संस्थाको कार्यसञ्चालिमा जोखिम पदहचाि, त्तवश्लेषण एवं सम्बोधिका उपार्हरू अवलम्बि गररएका छि,् छैिि,् 

(ङ)  कार्ायन्वर्ि अधधकारीले स्वतन्र एवं निभीक रूपमा आफ्िो म्जम्मेवारी पूरा गिय सतिे वातावरण छ, छैि ।  



२१.  रकम स्थािान्तरण जोखिम (मिी रान्सफर) व्र्वस्थापिको जााँच ःाः रकम स्थािान्तरण (मिी रान्सफर) 
को कार्यसमेत गिे संस्थाको हकमा स्थलगत जााँच टोलीले उतत संस्थाले अवलम्बि गरेका सर्दस्र् पदहचाि, जोखिम 
त्तवश्लेषण र व्र्वस्थापिसमेतका उपार्हरूको रे्दहार्बमोम्जम जााँच गिेछ ःाः— 

(क)  संस्था र  सम्बद्ध बैङ्क वा त्तविीर् संस्थाबीचको सम्झौता–परमा ऐि, निर्मावली र िेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट 
जारी भएको निरे्दशि पालिा गिुयपिे सतय राखिएको छ, छैि, 

(ि)  संस्थाले रकम स्थािान्तरणमा अन्तनियदहत जोखिमलाई दृम्ष्ट्टगत गरी निरे्दशिका साथै तत्सम्बन्धमा त्तविीर् 
जािकारी इकाई र िेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट जारी भएका निरे्दशिमुताबबकका उपार्हरू अवलम्बि गरेको छ, छैि, 

(ग)  संस्था र सम्बद्ध बैङ्क वा त्तविीर् संस्थाबीच रकम स्थािान्तरणको प्रक्रिर्ामा ऐि, निर्मावली र निरे्दशिका 
व्र्वस्थाहरूको पररपालिा, स्वरे्दशी स्थािान्तरणमा स्थािान्तरणको प्रर्ोजि, त्तवरे्दशबाट आएको रकम भिी भुततािी 
मलि आएको अवस्थामा उतत रकम त्तवरे्दशबाट िै आएको हो वा होइि भन्िे सम्बन्धमा सम्बम्न्धत संस्था वा 
बैंङ्कबाट सूचिा मलिे पररपाटी छ, छैि । 

२२. सुरक्षात्मक उपार्को पर्ायप्तताको जााँच ःाः संस्थाले िर्ााँ प्रत्तवधधबाट वा व्र्म्तत उपम्स्थत िभई कारोबार 
सञ्चालि गर्दाय निरे्दशिको र्दफा १८ बमोम्जम अवलम्बि गरेका सुरक्षात्मक उपार्को पर्ायप्तताको जााँचका 
मसलमसलामा स्थलगत जााँच टोलीले रे्दहार्का कामकुरामा ध्र्ाि दर्दिुपिेछ ःाः— 

(क)  प्रणालीका त्तवशेषताका साथै जोखिम मूल्र्ाङ्कि गरी सम्बोधिका लाधग आवश्र्क निर्न्रण बबन्र्दहुरू 
लगार्त जो–चादहिे निधायरकहरू (स्फेमसक्रफकेसि) सदहतको त्तवस्ततृ एवं त्तवश्वसिीर् प्रात्तवधधक प्रनतवेर्दि मलई 
तर्दिुसारको प्रात्तवधधक निर्न्रण संरचिा सुनिम्श्चत गररएको छ, छैि,  

(ि)  िण्ड (क) बमोम्जमको प्रात्तवधधक निर्न्रण संरचिासाँग तार्दात्म्र् रहिे गरी ऐि, निर्मावली र निरे्दशिका 
व्र्वस्थाहरू पररपालिाका लाधग प्रशासकीर् कार्यत्तवभाजि, आन्तररक जााँच (इन्टरिल चेक), अमभलेिीकरण, 

सुपरीवेक्षण र जवाफरे्दही स्थापिासमेतको आधधकाररक रूपमा स्वीकृत कार्यत्तवधध छ, छैि,  

(ग)  प्रात्तवधधक एवं प्रशासकीर् कार्यप्रणालीका सम्बन्धमा सम्बद्ध कमयचारीहरू प्रमशक्षक्षत छि, छैिि ्। 

२३. सहकारी बैङ्क तथा सङ्घको कार्यप्रणालीगत पहुाँचको जााँच ःाः स्थलगत जााँच टोलीले सहकारी बैङ्कका साथै 
सर्दस्र् संस्थाहरूसाँग त्तविीर् कारोबार गिे सङ्घको हकमा रे्दहार्बमोम्जम कार्यप्रणालीगत पहुाँचसमेतको जााँच गिुयपर्दयछ 
ःाः— 

(क) संस्थालाई सर्दस्र्ता प्रर्दाि गर्दाय आवेर्दक प्रारम्म्भक संस्थाले आफ्िा सर्दस्र्हरूको रोहमा सर्दस्र् पदहचाि 
तथा सम्पुम्ष्ट्ट, जोखिम व्र्वस्थापि, सीमा तथा शङ्कास्पर्द कारोबारको प्रनतवेर्दि, आन्तररक िीनत तथा कार्यत्तवधध 
तजुयमा, निर्मिकारी निकार्मा प्रनतवेर्दि, एकीकृत सूचिा प्रणालीमा आबद्धता, कार्ायन्वर्ि अधधकारीलगार्त 
निरे्दशिका व्र्वस्थाहरू पालिा गरे, िगरेको हेिे तथा सोको सम्पुम्ष्ट्ट गिे िीनत, कार्यत्तवधध एवं पररपाटी भए, िभएको,  

(ि) मौजुर्दा सर्दस्र् संस्थाहरूको हकमा िण्ड (क) बमोम्जम गरे, िगरेको हेिे तथा सोको सम्पुम्ष्ट्ट गिे िीनत, 

कार्यत्तवधधका साथै समर् सीमासदहतको कार्यर्ोजिा एवं कार्ायन्वर्ि व्र्वस्था भए, िभएको, 



(ग)  आवेर्दक सङ्घ वा सहकारी बैङ्क वा मौजुर्दा सर्दस्र् सङ्घ वा सहकारी बैङ्कको हकमा त्र्स्तो सङ्घ वा 
सहकारी बैङ्कले पनि आफ्िो तहमा आवेर्दक सङ्घसंस्था वा  सहकारी बैङ्क वा मौजुर्दा सङ्घसंस्था वा बैङ्कको 
रोहमा िण्ड (क) र (ि) बमोम्जम गरे, िगरेको हेिे तथा सोको सम्पुम्ष्ट्ट गिे िीनत, कार्यत्तवधध, कार्यर्ोजिा एवं 
कार्ायन्वर्ि व्र्वस्था भए, िभएको, 

(घ)  िण्ड (ि) वा (ग) बमोम्जम िगिे मौजुर्दा सर्दस्र् संस्था, सङ्घ वा सहकारी बैङ्कसाँग केही समर्का लाधग 
सम्बन्ध निलम्बि गिे वा दर्दइएको समर्मभर पनि बेवास्ता गरररािेमा सर्दस्र्ता अन्त्र् गिे िीनतगत व्र्वस्था एवं 
सो पालिाको पररपाटी भए, िभएको । 

 

पररच्छेर्द–६ 

निगरािी सूची 

 

२४.  मसफाररस गिय सतिे ःाः (१) स्थलगत जााँच टोलीले आफ्िो कार्यका मसलमसलामा उच्च अिुगमि तथा 
सुपररवेक्षण प्राथममकतामा रहेको संस्थाको हकमा रे्दहार्को कुिै अवस्था भएमा निगरािी सूचीमा राख्न मसफाररस गिय 
सतिेछ ःाः— 

(क) स्थलगत जााँचबाट ऐि, निर्मावली तथा निरे्दशिका व्र्वस्थाहरूको पालिामा गम्भीर बेवास्ता गरेको,  

(ि) स्थलगत जााँच गर्दाय झुटो त्तववरण राख्न,े दर्दिे वा पठाउिे गरेको वा 

(ग) स्थलगत जााँच कार्यमा असहर्ोग गरेको । 

(२) उपर्दफा (१) बमोम्जम मसफाररस गर्दाय स्थलगत जााँच टोलीले तत्सम्बन्धी कारण र आधारसमेत 
िुलाउिुपिेछ । 

२५. प्रनतक्रिर्ा माग गिय सतिे ःाः र्दफा २४ बमोम्जमको मसफाररस प्राप्त भएकोमा निर्मिकारी निकार्ले सात 
दर्दिको म्र्ार्द दर्दई संस्थाको प्रनतक्रिर्ा माग गिय सतिेछ । 

२६.  निगरािी सूचीमा राख्न सतिे ःाः (१) संस्थाले र्दफा २५ बमोम्जम दर्दइएको म्र्ार्दमभर प्रनतक्रिर्ा िपठाए वा 
प्राप्त प्रनतक्रिर्ा धचिबुझ्र्दो िभए निर्मिकारी निकार्ले त्र्स्तो संस्थालाई बढीमा एक वषयका लाधग निगरािी सूचीमा 
राख्न सतिेछ । 

 (२) उपर्दफा (१) बमोम्जम निगरािी सूचीमा राखिएको बेहोराको जािकारी सम्बम्न्धत संस्थाका साथै 
त्र्स्तो संस्था सर्दस्र् रहेको सङ्घ र बैङ्कसमेतलाई दर्दिुपिेछ । 

२७.  कार्यर्ोजिा पेस गिय निरे्दशि दर्दिुपिे ःाः (१) र्दफा २६ बमोम्जम निगरािी सूचीमा राखिएको संस्थालाई 
निर्मिकारी निकार्ले बढीमा पन्र दर्दिको म्र्ार्द दर्दई निगरािी अवधधमभरै ऐि, निर्मावली तथा निरे्दशिका 
व्र्वस्थाहरूको पालिा गररसतिे गरी मामसक तामलकासदहतको कार्यर्ोजिा पेस गिय निरे्दशि दर्दिुपिेछ । 



(२)  संस्थाले उपर्दफा (१) बमोम्जम निरे्दशि प्राप्त भएपश्चात पेश गरेको कार्य र्ोजिा कार्ायन्वर्िको मामसक 
प्रगनत त्तववरण अको मदहिाको सात गतमेभर निर्मिकारी निकार्मा पठाउिुपिेछ ।  

२८.  निरन्तर अिुगमि गिुयपिे ःाः निर्मिकारी निकार्ले र्दफा २६ बमोम्जम निगरािी सूचीमा राखिएको 
संस्थाको रे्दहार्बमोम्जम निरन्तर अिुगमि गिुयपिेछ ःाः— 

 (क) र्दफा २७ को उपर्दफा (२) बमोम्जम प्राप्तहुिे कार्यर्ोजिाको मामसक प्रगनत त्तववरण जााँच गिे र 

 (ि) आवश्र्कतािुसार टोली िटाएर स्थलगत जााँच गराउिे । 

२९. निगरािी सूचीबाट हटाउि सतिे ःाः र्दफा २८ बमोम्जम निरन्तर अिुगमि गर्दाय संस्थाले कार्यर्ोजिा बमोम्जम 
ऐि, निर्मावली तथा निरे्दशिका व्र्वस्थाहरूको पालिा गरेको वा थालिी गरेको रे्दखिएमा निर्मिकारी निकार्ले 
जुिसुकै बेला संस्थालाई निगरािी सूचीबाट हटाउि सतिेछ । 

३०.  जािकारी गराउिुपिे ःाः (१) र्दफा २६ बमोम्जम कुिै संस्थालाई निगरािी सूचीमा राखिएको वा र्दफा २९ 
बमोम्जम त्र्स्तो सूचीबाट हटाइएको जािकारी स्थािीर् निर्मिकारी निकार्ले प्रारे्दमशक निर्मिकारी निकार्का साथै 
त्तवभागमा र प्रारे्दमशक निर्मिकारी निकार्ले त्तवभागमा पठाउिुपिेछ । 

 (२)  त्तवभागले उपर्दफा (१) बमोम्जम प्राप्त जािकारीसमेतका आधारमा एकीकृत अमभलेि िडा गरी 
अद्र्ावधधक प्रनतवेर्दि वात्तषयक रूपमा मन्रालर्मा पठाउिुपिेछ । 

३१.  कारवाही गिय सतिे ःाः र्दफा २७ बमोम्जम कार्यर्ोजिा पेस िगिे वा र्दफा २८ बमोम्जम निरन्तर अिुगमि 
गर्दाय पेस गरेको कार्यर्ोजिा बमोम्जम सन्तोषजिक रूपमा कार्य सम्पन्ि वा कार्ायरम्भसमेत िगिे सहकारी 
संस्थालाई निर्मिकारी निकार्ले निरे्दशिको र्दफा ३२ बमोम्जम कारवाही गिय सतिेछ । 

तर र्समा लेखिएको कुिै कुराले ऐि, निर्मावली तथा निरे्दशिका व्र्वस्थाहरूको पालिा िगिे निगरािी सूचीमा 
िरहेको संस्थालाई निरे्दशिको र्दफा ३२ बमोम्जम कारवाही गिय बाधा पु¥र्ाएको मानििे छैि । 

 

पररच्छेर्द–७ 

त्तवत्तवध 

 

३२.  त्तवभागको सहर्ोग माग गिय सतिे ःाः (१) प्रारे्दमशक वा स्थािीर् निर्मिकारी निकार्ले र्स 
कार्यत्तवधधबमोम्जम सम्पार्दि गिुयपिे स्थलगत जााँचलगार्तको जुिसुकै कार्यका मसलमसलामा त्तवभागको सहर्ोग माग 
गिय सतिेछ । 

 (२)  त्तवभागले उपर्दफा (१) बमोम्जम माग भइआएको सहर्ोग र्थाशतर् उपलब्ध गराउिे व्र्वस्था 
ममलाउिु पिेछ । 



३३.  आचार संदहता बिाई लागू गिय सतिे ःाः त्तवभागले स्थलगत जााँच टोलीको आचार संदहता बिाई लागू 
गराउि सतिेछ । 

३४.  आधा, अड्काउ फुकाउि सतिे ःाः र्स कार्यत्तवधधको कार्ायन्वर्िमा कुिै बाधा, अड्काउ परेमा त्तवभागले 
फुकाउि सतिेछ । 

३५.  व्र्ा्र्ा गिे अधधकार ःाः र्ो कार्यत्तवधधको व्र्ा्र्ा गिे अधधकार रम्जष्ट्रारमा रहिेछ । 

  

अिुसूची १ 

सुपररवेक्षण प्राथममकता स्तराङ्कि तामलका 

(र्दफा ३ को उपर्दफा (१) साँग सम्बम्न्धत) 

संस्थाको िाम, ठेगािा ःाः ......... र्दताय िं. ःाः ......त्तवषर्गत वगीकरण ःाः ...... 

 

मस. िं. निधायरक जिाउ कैक्रफर्त 

  छ  छैि ×  

(१) (२) (३) (४) (५) 

१. बचत र्दानर्त्व वा बचत पररचालि िगिे भए सेर्र पुाँजी रु. ५ करोडभन्र्दा बढी छ, छैि ?    

२. एक स्थािीर् तहभन्र्दा बढी कार्यक्षेर छ, छैि ?    

३. सीमावती वा महािगरीर् कार्यक्षेर पर्दयछ, परै्दि ?    

४. संस्थाले बहुउद्रे्दश्र्ीर् वा बचतऋणबाहेकको त्तवषर्गत संस्थाको रूपमा र्दताय भएर पनि बचतऋणकै मु्र् 
कारोबार गरेको छ, छैि वा बचतऋणकै त्तवषर्गत संस्थाको रूपमा र्दताय भए पनि अनिर्ममत प्रकृनतको बचतको अंस 
३० प्रनतशतभन्र्दा बढी छ, छैि ?    

५. संस्थाको सञ्चालिमा कार्यकारी सञ्चालकको रूपमा वा अन्र्था एकै व्र्म्तत वा सीममत व्र्म्ततहरूको 
बोलबाला छ, छैि ?    

६. संस्थामा घर–जग्गा, सुि–चााँर्दी, आर्ात–निर्ायत व्र्वसार्मा संलग्ि व्र्वसार्ीका साथै वतयमाि वा पूवय 
उच्चपर्दस्थ व्र्म्ततहरूको र्थाथय वा अिुमानित सर्दस्र्ता उल्लेििीर् छ, छैि ?    

७. बचत पररचालि गिे संस्था भए  ःुप्रोबेसिु वा समतुल्र् प्रमाणीकरण त्तवधधमा सहभागी हुि अनिच्छुक छ, 

छैि वा इच्छुक वा सहभागी िै भए पनि प्रमाणीकरणमा असफल भएको छ, छैि र बचत पररचालि िगिे संस्था 
भए सर्दस्र् केन्रीर्ता सूचकाङ्क गणिा गिय अनिच्छुक छ, छैि वा गरेको भए तापनि ४५ भन्र्दा कम माि छ, छैि 
?    



८. ऐि, निर्मावली तथा निरे्दशिको कार्ायन्वर्िमा आधार स्तम्भको रूपमा रहेका िीनत तथा कार्यत्तवधध 
िबिाएको, जोखिम मूल्र्ाङ्कि प्रनतवेर्दि िभएको, कार्ायन्वर्ि अधधकारीको निरु्म्ःतत िगरेको, सीमा तथा शङ्कास्पर्द 
कारोवार प्रनतवेर्दि िपठाएको, ऐिको पररच्छेर्द ६ि. तथा सोसम्बन्धी निर्मावली, २०७० को कार्ायन्वर्ि व्र्वस्था 
िममलाएको वा उच्च पर्दस्थ व्र्म्ततलगार्त उच्च जोखिम भएकोमा बहृत ्ग्राहक पदहचाि गिे पररपाटी िबसालेको 
अवस्था छ, छैि ?   

तर्ार गिे       प्रमाखणत गिे 

र्दस्तित ःाः       र्दस्तित ःाः 

िाम ःाः        िाम ःाः 

पर्द ःाः        पर्द ःाः  

 

अिुसूची २ 

निर्मिकारी निकार्ले िडा गिे चौमामसक वा वात्तषयक प्रनतवरे्दि प्राम्प्त लगतको ढााँचा 

(र्दफा ७ को उपर्दफा (१) साँग सम्बम्न्धत) 

निर्मिकारी निकार् ःाः 

आधथयक वषय ःाः 

अवधध ःाः   पदहलो चौमामसक  र्दोस्रो चौमामसक  तसे्रो चौमामसक वात्तषयक 

अद्र्ावधीकरण दर्दिाङ्क ःाः  साउि७   भर्दौ ७   मङ्मसर ७  पुस ७   

चैर७   वैशाि ७   

मस.िं. संस्थाको िाम, ठेगािा क्रकमसम 

 

बचतऋण–१ 

बहुउद्रे्दश्र्ीर्–२ 

कृत्तष–३ 

अन्र्–४ प्रनतवेर्दि गिुयपिे अवधध 

 

चौमामसक–१ 



वात्तषयक–२ सुपररवेक्षण प्राथममकता 

 

उच्च–१ 

मध्र्म–२ 

न्रू्ि–३ अवधधको प्रनतवेर्दि प्राप्त ममनत त्तववरण 

 

पूणय  

अपुरो रु कैक्रफर्त प्रनतवेर्दिको ताकेता ममनत 

(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) 

१.         

२.         

३.         

४.         

५.         

६.         

७.         

८.         

९.         

१०.         

११.         

१२.         

 

तर्ार गिे        प्रमाखणत गिे 

र्दस्तित ःाः        र्दस्तित ःाः 

िाम ःाः         िाम ःाः 



पर्द ःाः         पर्द ःाः  

  

अिुसूची ३ 

प्रारे्दमशक र स्थािीर् निर्मिकारी निकार्ले त्तवभागमा पठाउिे समम्ष्ट्टगत त्तववरणसदहतको प्रनतवेर्दिको ढााँचा 

(र्दफा ९ र १० साँग सम्बम्न्धत) 

प्रनतवेर्दि पठाउिे कार्ायलर् ःाः ... ... ... 

प्रनतवेर्दि पठाएको कार्ायलर् ःाः  सहकारी त्तवभाग  ... ... ... 

प्रनतवेर्दि अवधध ःाः आव २०...  पदहलो चौमामसक  र्दोस्रो चौमामसक  तसे्रो चौमामसक वात्तषयक 

अद्र्ावधीकरण ममनत  ःाः  मङ्मसर७  चैर ७  साउि ७ 

 

मस.िं. त्तववरण रु. ५ करोडभन्र्दा बढी जार्जेथा भएका संस्था रु. ५ करोडभन्र्दा घटी जार्जेथा भएका 
संस्था सङ्घ सहकारी बैङ्क जम्मा कैक्रफर्त 

(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) 

१. 

१.१ 

१.२ निर्मि क्षेराधधकारका जम्मा सहकारी संस्था  

सक्रिर् 

निम्ष्ट्िर्       

२. 

 

२.१ 

२.२ 

२.३ 

२.४ 

२.५ संस्थाहरूको सुपररवेक्षण प्राथममकता वगीकरण 

 



उच्च 

मध्र्म 

न्रू्ि 

वगीकरण गररिसकेको 

निम्ष्ट्िर्       

३. 

 

 

३.१ 

 

३.१.१ 

३.१.२ 

३.२ 

 

३.२.१ 

३.२.२ 

 

३.३ अद्र्ावधीकरण दर्दिाङ्कसम्म प्रनतवेर्दि पठाउिे सहकारी संस्था 

उच्च सुपररवेक्षण प्राथममकता 

सङ््र्ा 

प्रनतशत (२.१) को 

अन्र् सुपररवेक्षण प्राथममकता 

सङ््र्ा 

प्रनतशत (२.२+२.३ +२.४ को )  

प्रनतवेर्दि त पठाएको तर त्तववरण अपुरो रे्दखिएकाको सङ््र्ा       (३.१.१ वा ३.२.१ मा िपरेका मार)  
     



४. 

 

 

४.१ 

४.२ 

४.३ अद्र्ावधीकरण दर्दिाङ्कसम्म प्रनतवेर्दि पठाउिे सहकारी संस्थाको वगीकरण     (३.१.१ +३.२.१) 

बचतऋण सङ््र्ा 

बहुउद्रे्दश्र्ीर् सङ््र्ा 

अन्र् सङ््र्ा       

५. अद्र्ावधीकरण दर्दिाङ्कसम्म ताकेता–पर पठाएका सहकारी संस्थाका सङ््र्ा    
   

६. अद्र्ावधीकरण दर्दिाङ्कसम्म िीनत तथा कार्यत्तवधध जारी गरेका सहकारी संस्था सङ््र्ा   
    

७. अद्र्ावधीकरण दर्दिाङ्कसम्म िीनत तथा कार्यत्तवधध अद्र्ावधधक गरेका सहकारी संस्था सङ््र्ा  
     

८. अद्र्ावधीकरण दर्दिाङ्कसम्म कार्ायन्वर्ि अधधकारी तोकी जािकारी पठाएका सहकारी संस्था सङ््र्ा 
      

९. अद्र्ावधीकरण  दर्दिाङ्कसम्म सर्दस्र्को जोखिम मूल्र्ाङ्कि गरेका सहकारी संस्था सङ््र्ा  
     

१०. अद्र्ावधीकरण दर्दिाङ्कसम्म सर्दस्र्को जोखिम मूल्र्ाङ्कि अद्र्ावधधक गरेका सहकारी संस्था सङ््र्ा 
      

११. 

 

११.१ 

११.२ 

११.३ सहकारी संस्थाले गरेको अद्र्ावधधक मूल्र्ाङ्किअिुसार सर्दस्र्ता त्तववरण 

उच्च जोखिम सङ््र्ा 

मध्र्म जोखिम सङ््र्ा 



न्रू्ि जोखिम सङ््र्ा       

१२. सहकारी संस्थामा उच्चपर्दस्थ पर्दाधधकारी सर्दस्र् सङ््र्ा       

१३. सहकारी संस्थाले बहृत ्रूपमा पदहचाि गरेका सर्दस्र् सङ््र्ा       

१४. प्रनतवेर्दि अवधधमा असामान्र् कारोबार सङ््र्ा       

१५. 

 

१५.१ 

१५.२ प्रनतवेर्दि अवधधमा त्तविीर् जािकारी इकाईमा पठाएको कारोबार प्रनतवेर्दि सङ््र्ा 

सीमा कारोबार 

शङ्कास्पर्द कारोबार       

१६. प्रनतवेर्दि अवधधमा सहकारी संस्थाबाट भएको वास्तत्तवक धिी पदहचािको सङ््र्ा   
    

१७. प्रनतवेर्दि अवधधमा पदहचाि अद्र्ावधधक गररएका सर्दस्र् सङ््र्ा     
  

१८. प्रनतवेर्दि अवधधमा जोखिमस्तर पररवतयि भएका सर्दस्र् सङ््र्ा     
  

१९ प्रनतवेर्दि अवधधमा सहकारी संस्थाबाट अिुगमि गररएका सर्दस्र् सङ््र्ा    
   

२०. पदहचाि पूरा िभएको सङ््र्ा कारण सर्दस्र्ता अस्वीकार वा सम्बन्ध अन्त्र् गररएकाको सङ््र्ा   
     

२१. 

 

 

२१.१ 

 

२१.२ अद्र्ावधीकरण दर्दिाङ्कसम्म क्षमता त्तवकासका कार्य गरेका सहकारी संस्था 

कमयचारीलगार्तको प्रमशक्षण गिे सङ््र्ा 



संस्थागत प्रणालीको स्तरोन्िनत गिे सङ््र्ा (पहुाँच (एप्रोच) प्रक्रिर्ा, प्रत्तवधध, संर्न्र, संरचिालगार्तका त्तवशेष 
व्र्वस्था)        

 

तर्ार गिे        प्रमाखणत गिे 

र्दस्तित ःाः        र्दस्तित ःाः 

िाम ःाः         िाम ःाः 

पर्द ःाः         पर्द ःाः  

अिुसूची ४ 

स्थलगत जााँच सूची (चके मलस्ट) 

(र्दफा १५ को उपर्दफा (२) साँग सम्बम्न्धत) 

मस.िं. त्तवषर् निरे्दशिको र्दफा त्तवधध  कैक्रफर्त 

(१) (२) (३) (४) (५) 

१. 

१.१ 

 

 

 

१.२ 

 

 

१.३ 

 

१.४ 

 

 

 



 

१.५ 

 

 

 

 

१.६ 

 

 

१.७ 

 सर्दस्र् पदहचाि तथा सम्पुम्ष्ट्ट 

निरे्दशिमा भनिएबमोम्जमको कागजात, त्तववरण, सहीछाप मलिे गरेको, िगरेको ? 

फाराम भराउिे औपचाररकतामार पूरा गिे गररएको छ वा त्तववरण केलाउिे पररपाटीसमेत रहेको छ ? 

अिौपचाररक रूपमा बझ्िे चलि छ, छैि ? 

सरलीकृत पदहचाि र उच्चपर्दस्थ व्र्म्तत वा बहृत ्रूपमा पदहचाि गिुयपिे व्र्म्ततका हकमा पदहचािको तररकामा के–
कस्तो फरक छ ? 

सहकारी ऐि, २०७४ को र्दफा ३० को उपर्दफा (२) बमोम्जमको सङ्घसंस्था वा निकार्को हकमा आवश्र्क 
पदहचािजिक कागजात मलिे, गरे, िगरेको ? 

त्तवद्र्माि सर्दस्र्को पदहचाि तथा सम्पुम्ष्ट्टको कार्य के–कनत सम्पन्ि भएको छ ? 

पदहचाि पूरा िभएको कारण सर्दस्र्ता िदर्दइएको उर्दाहरण छ, छैि ?  

३ 

 

 

 

 

 

 



४ 

 

८, ११ र १२ 

 

 

 

 

९, ३(२)(ग 

 

 

 

 

 

 

 

६ ड्ड कार्ायन्वर्ि अधधकारीलगार्त कमयचारीसाँगको अधयसंरधचत जानिफकारी अन्तवायताय 

ड्ड उपर्ोग गररएका फारामहरूको अवलोकि 

ड्ड सर्दस्र् पदहचाि कार्यत्तवधध वा त्र्स्तै अन्र् र्दस्तावेजको पुिरावलोकि 

ड्ड प्रगनत प्रनतवेर्दि तथा लामो फाराम लेिापरीक्षण प्रनतवेर्दिको तुलिात्मक त्तवश्लेषण आदर्द  ड्ड
 व्र्म्ततगत पदहचाि फाइल, कागजात, त्तववरण िहेरी कार्यत्तवधधगत व्र्वस्थामा मार ध्र्ाि दर्दिुपिे ।  

२. वास्तत्तवक धिी तथा दहताधधकारीको पदहचाि ३(३) र १० – ऐ– – ऐ– 

३. 

३.१ 

 

 

३.२ 

 



 

 

३.३ 

 

 

 

३.४ 

 

 

३.५ सर्दस्र् जोखिम व्र्वस्थापि 

जोखिम पदहचाि तथा मूल्र्ाङ्कि गर्दाय के–कस्ता आधार मलिे गररएको छ ? 

उच्च, मध्र्म र न्रू्ि स्तरमा वगीकृत सर्दस्र् सङ््र्ा  र अिुपात स्वाभात्तवक रे्दखिन्छ, रे्दखिाँरै्दि ? 

निरे्दशिमा भनिएमुताबबक जोखिम मूल्र्ाङ्किको अद्र्ावधीकरण गिे गररएको छ, छैि ? 

अद्र्ावधीकरणका िममा जोखिमस्तर पररवतयि गररएको उर्दाहरण छ, छैि ? 

उच्च जोखिम व्र्वस्थापिका लाधग के–कस्ता उपार् अपिाइएका छि ्? 

 १३ र १६ ड्ड कार्ायन्वर्ि अधधकारीलगार्त संलग्ि कमयचारीसाँगको अधयसंरधचत जानिफकारी अन्तवायता 

ड्ड जोखिमावस्थाअिुसार सर्दस्र्हरूको वगीकृत त्तववरणको त्तवश्लेषण 

ड्ड प्रगनत प्रनतवेर्दि तथा लामो फाराम लेिापरीक्षण प्रनतवेर्दिको तुलिात्मक लेिाजोिा  आदर्द  ड्ड
 व्र्म्ततगत जोखिम त्तवश्लेषणसाँग सम्बम्न्धत कागजात िहेरी समम्ष्ट्टगत त्तववरण एवं सामान्र् प्रक्रिर्ामा 
केम्न्रत रहिुपिे ।  

४. 

 

४.१ 

 

 

४.२ 

 



 

४.३ सुरक्षात्मक उपार्को अवलम्बि  

िर्ााँ प्रत्तवधधको उपर्ोगपूवय जोखिम मूल्र्ाङ्कि गररएको हो, होइि ? 

जोखिम मूल्र्ाङ्कि प्रनतवेर्दि अपेक्षक्षत त्तवस्तनृतमा तर्ार पाररएको छ, छैि ? 

प्रात्तवधधक एवं प्रशासकीर् कार्यत्तवधधमा जोखिम मूल्र्ाङ्कि प्रनतवेर्दिका मसफाररसमुताबबकका उपार्हरू अपिाइएका 
छि,् छैिि ्? १८ ड्ड िर्ााँ प्रत्तवधध उपर्ोग गर्दायको जोखिम मूल्र्ाङ्कि प्रनतवेर्दिका साथै स्वीकृत 
प्रात्तवधधक एवं प्रशासकीर् कार्यत्तवधधको पुिरावलोकि  

ड्ड प्रणालीगत त्तवशेषताहरूको परीक्षणमूलक अवलोकि 

ड्ड संलग्ि प्रात्तवधधक कमयचारीहरूसाँगको अधयसंरधचत जानिफकारी अन्तवायताय 

ड्ड साधारण सभा, सञ्चालक सममनत, लेिा सुपररवेक्षण सममनत, उपसममनतका निणयर्को त्तवषर्वस्तु त्तवश्लेषण 
(कन्टेन्ट एिालाइमसस) आदर्द   

५. 

५.१ 

 

५.२ 

 

 

५.३ कारोबार 

असामान्र् कारोबार जिाउिे पररपाटी छ, छैि ? 

सीमा कारोबारको स्रोत िुलासा मलिे गररएको छ, छैि ? 

ऐिको र्दफा ६ र ७ण. मा उम्ल्लखित व्र्म्ततका अनतररतत पदहचािका आधार पूरा िभएका व्र्म्ततसाँग कारोबार गिे 
गररएको छ, छैि ? १४, १५ र १७ ड्ड असामान्र् कारोबार अमभलेिको ढााँचा अवलोकि  

ड्ड सीमा कारोबारको स्रोत िुलासाका लाधग उपर्ोग गररएका फारामहरूको अवलोकि  

ड्ड कार्ायन्वर्ि अधधकारीलगार्त संलग्ि कमयचारीहरूसाँगको अधयसंरधचत जानिफकारी अन्तवायताय आदर्द  ड्ड
 त्तववरणसदहतका ढााँचा, फाराम िहेरी िाली ढााँचा, फाराममार हेिुयपिे ।  

६. 

 



६.१ 

 

 

६.२ 

 

 

 

६.३ सीमा तथा शङ्कास्पर्द कारोबारको प्रनतवेर्दि  

निर्ममत रूपमा त्तविीर् जािकारी इकाईमा प्रनतवेर्दि पठाउिे गररएको छ, छैि ? 

संस्थाको प्रकृनत र कारोबार हेरी प्रनतवेर्दि सङ््र्ा, पटक   (क्रितवेन्सी) र अिुपात स्वाभात्तवक रे्दखिन्छ, रे्दखिाँरै्दि ? 

असामान्र् कारोबार हेरी शङ्कास्पर्द कारोबारको प्रनतवेर्दि सङ््र्ा, पटक        (क्रितवेन्सी) र अिुपात के–कस्तो 
रे्दखिन्छ ? १९ र २० ड्ड प्रनतवेर्दिको साङ्म््र्क त्तववरणको अवलोकि  

ड्ड कार्ायन्वर्ि अधधकारीसाँगको अधयसंरधचत जानिफकारी अन्तरवायताय आदर्द  ड्ड व्र्म्ततगत त्तववरण िहेरी 
समम्ष्ट्टगत सङ््र्ाको त्तववरणमार हेिुयपिे । 

७. 

७.१ 

 

 

७.२ 

 

७.३ 

 निर्मिकारी निकार्मा प्रनतवेर्दि  

चौमामसक वा वात्तषयक प्रनतवेर्दि निर्ममत रूपमा पठाइएको छ, छैि ? 

प्रनतवेर्दिको त्तववरण अमभलेिसाँग मेल िान्छ, िााँरै्दि ? 

एकीकृत सूचिा प्रणालीमा आबद्ध भएर नित्र् तथ्र्ाङ्क अद्र्ावधीकरण गिे गररएको रे्दखिन्छ, रे्दखिाँरै्दि ? २८ र २९
 ड्ड प्रनतवेर्दि तथा अमभलेिको त्तववरण अवलोकि आदर्द   



८. त्तविीर् जािकारी इकाईको निरे्दशि पालिा  २१ ड्ड निरे्दशिबमोम्जम गरेका कामकुराको पालिा 
झम्ल्किे ढााँचा, फारामको अवलोकि 

ड्ड कार्ायन्वर्ि अधधकारीसाँगको अधयसंरधचत जानिफकारी अन्तवायताय आदर्द  ड्ड त्तववरण भएका िहेरी 
त्तववरण िभएका ढााँचा, फाराममार हेिुपिे ।  

९. 

 

९.१ 

 

९.२  

 

 

९.३ 

 

 

९.४ 

 

९.५ कार्ायन्वर्ि अधधकारीको प्रभावकाररता  

कार्ायन्वर्ि अधधकारी तोके, ितोकेको ? 

कार्ायन्वर्ि अधधकारीलाई आवश्र्क अधधकार, प्रमशक्षण र स्रोतको व्र्वस्था भए, िभएको ? 

कार्ायन्वर्ि अधधकारीले आवश्र्क अमभलेि रािे, िरािेको ? 

प्रमुि कार्यकारी अधधकृतले गिुयपिे कार्य गरे, िगरेको ? 

सञ्चालक सममनतले गिुयपिे समीक्षा गरे, िगरेको ? २२, २३, २४ र ३० ड्ड कार्ायन्वर्ि अधधकारीको 
कार्यक्षेरगत सतय     (टम्र्स अफ रेफेरेन्स) वा कार्यत्तववरणको अवलोकि  

ड्ड कार्ायन्वर्ि अधधकारी, प्रमुि कार्यकारी अधधकृत र अध्र्क्षलगार्तका सञ्चालकसाँगको अधयसंरधचत 
जानिफकारी अन्तवायताय 

ड्ड सञ्चालक सममनतका साथै कमयचारी बैठकका निणयर्हरूको त्तवषर्वस्तु त्तवश्लेषण (कन्टेन्ट एिालाइमसस)  
आदर्द   



१०. 

१०.१ 

 

१०.२ 

 

१०.३ आन्तररक िीनत तथा कार्यत्तवधध 

आन्तररक िीनत तजुयमा गरे, िगरेको ? 

आन्तररक कार्यत्तवधध तजुयमा गरे, िगरेको ? 

तजुयमा भएका िीनत तथा कार्यत्तवधध ऐि, निर्मावली तथा निरे्दशिका व्र्वस्थाहरूको कार्ायन्वर्ि गिय प्रभावकारी रहे, 

िरहेको ? २७ ड्ड आन्तररक िीनत तथा कार्यत्तवधधको त्तवषर्वस्तु त्तवश्लेषण (कन्टेन्ट एिालाइमसस)  

ड्ड कार्ायन्वर्ि अधधकारी, प्रमुि, कार्यकारी अधधकृत, अध्र्क्षलगार्तसाँगको अधयसंरधचत जानिफकारी अन्तवायताय 
आदर्द    

११. 

११.१ 

 

 

 

 

११.२ गोपिीर्ता  

त्तविीर् जािकारी इकाईमा पठाइएको प्रनतवेर्दिको गोपिीर्ता कार्म राख्न अपिाइएका उपार्हरू पर्ायप्त छि,् छैिि ्? 

जोखिम त्तवश्लेषणलगार्तको सूचिाको गोपिीर्ता कार्म िरहेको भन्िे, गुिासो आएको छ, छैि ? २६ ड्ड
 कार्ायन्वर्ि अधधकारीसाँगको जानिफकारी अन्तरवाताय आदर्द   

१२. 

 

१२.१ 

 

 



१२.२ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१२.३ 

 

 

 

१२.४ 

 

 

 

 

 

 

१२.५ सहकारी बैङ्क तथा त्तविीर् सङ्घको कार्यप्रणालीगत पहुाँच 



आवेर्दक संस्थाको पदहचािजिक कागजात मलिे एवं सम्पुम्ष्ट्ट गिे गररएको छ, छैि ? 

सर्दस्र्ता दर्दाँर्दा आवेर्दक संस्थाले निरे्दशिका व्र्वस्थाहरू पालिा गरे, िगरेको पदहचाि हुिे गरी      ःृआवेर्दक 
संस्थाकोःे आन्तररक िीनत तथा कार्यत्तवधधको प्रनत, कार्ायन्वर्ि अधधकारी निरु्तत गरेको वा तोकेको पर, 

निर्मिकारी निकार्मा पठाएको पनछल्लो प्रनतवेर्दिको प्रनतमलत्तपलगार्तका कागजात मलिे तथा सम्पुम्ष्ट्ट गिे गरी 
आफ्िो ःृसहकारी बैङ्क वा त्तविीर् सङ्घकोःे आन्तररक िीनत तथा कार्यत्तवधधमा व्र्वस्थाका साथै तर्दिुसार अभ्र्ास 
गररएको छ, छैि ? 

त्तवद्र्माि सर्दस्र् संस्थाहरूको हकमा पनि माधथ १२.१ र १२.२ बमोम्जम पदहचाि अद्र्ावधीकरण गिे गरेको 
रे्दखिन्छ, रे्दखिाँरै्दि ? 

सर्दस्र् संस्थाले निरे्दशिबमोम्जम अग्रतापूणय रूपमा निरन्तर कार्य गरररहेको जिाउ ममल्िे गरी प्रगनत त्तववरण मलिे 
तथा उपरु्तत त्तवधधबाट सोको सम्पुम्ष्ट्ट एवं निरन्तर अिुगमि गिे पररपाटी बसामलएको छ, छैि ? 

माधथ १२.१, १२.२, १२.३ वा १२.४ बमोम्जम िभएकोमा आवेर्दक संस्थालाई सर्दस्र्ता िदर्दएको वा त्तवद्र्माि सर्दस्र् 
संस्थाको सर्दस्र्ता अन्त्र् गररएको वा त्र्स मसलमसलामा कारबाई चलाइएका उर्दाहरण छि,् छैिि ्? ३(२)(ग)
 ड्ड कार्ायन्वर्ि अधधकारीसाँगको अधयसंरधचत जानिफकारी अन्तरवाताय 

ड्ड आन्तररक िीनत तथा कार्यत्तवधध पुिरावलोकि  

ड्ड उपर्ोग गररएका फारामहरूको अवलोकि आदर्द  ड्ड सहकारी बैङ्क वा सङ्घले ससं्थाले 
निर्मिकारी निकार्मा पठाएको प्रनतवेर्दिको प्रनत मलि हुन्छ तर त्तविीर् जािकारी इकाईमा पठाएको प्रनतवेर्दिको 
हकमा निाःतान्त गोप्र् रहिे भएकाले माग गिय वा दर्दि  हुाँरै्दि         (समम्ष्ट्टगत साङ्म््र्क त्तववरण भिे 
निरे्दशि पालिा अवस्थाको जािकारीको प्रर्ोजिाथय मलि वा दर्दि ममल्िे हुन्छ) । 

१३. 

 

 

१३.१ 

 

१३.२ 

 

१३.३ 

 

 रकम स्थािान्तरण (मिी रान्सफर) को जोखिम व्र्वस्थापि  

आन्तररक िीनत तथा कार्यत्तवधधले सम्बोधि गरेको, छ, छैि ? 



सम्झौता–परमा सतयहरू राखिएका छि,् छैिि ्? 

रकम स्थािान्तरण –मिी रान्सफर) को सीमा तथा शङ्कास्पर्द कारोबार प्रनतवेर्दिको सङ््र्ा, अिुपात र पटक 
(क्रितवेन्सी) समेतबाट आन्तररक िीनत, कार्यत्तवधध एवं सम्झौताका व्र्वस्थाहरू पालिा भइरहेको पुम्ष्ट्ट ममल्र्दछ, 

ममल्रै्दि ? १३ ड्ड आन्तररक िीनत तथा कार्यत्तवधधका साथै सम्झौता–परको पुिरावलोकि  

ड्ड कार्ायन्वर्ि अधधकारीसाँगको अधयसंरधचत जानिफकारी अन्तवायताय 

ड्ड रकम स्थािान्तरण    (मिी रान्सफर) त्तवशेषको सीमा तथा शङ्कास्पर्द कारोबार प्रनतवेर्दिको साङ्म््र्क 
त्तववरण आदर्द  ड्ड व्र्म्ततगत त्तववरण िहेरी समम्ष्ट्टगत त्तववरणमार हेिुयपिे ।  

१४. 

 

१४.१ 

 

 

 

 

 

१४.२ 

 आवश्र्क उपार्हरूको अवलम्बि  

निरे्दशिमा उम्ल्लखित व्र्वस्थाबाहेक ऐि तथा निर्मावलीअन्तगयतको र्दानर्त्व पूरा गिे मसलमसलामा ससं्थाबाट के–
कस्ता उपार्हरू अपिाइएका छि ्? 

माधथ १४.१ मा जिाइएका उपार्हरू संस्थाले आफ्िै रचिा वा अिुभवबाट अपिाएका हुि ्वा अन्र्रको रे्दिामसकीबाट 
? ३१ ड्ड साधारण सभा, सञ्चालक सममनत, लेिा सुपररवेक्षण सममनत, उपसममनतका निणयर्को 
त्तवषर्वस्तु त्तवश्लेषण (कन्टेन्ट एिालाइमसस) 

ड्ड कार्ायन्वर्ि अधधकारीलगार्तका कमयचारीसाँगको अधयसंरधचत जानिफकारी अन्तवायताय 

ड्ड अपिाइएका उपार्हरूको कार्यत्तवधधगत प्रावधाि वा कार्यिमगत त्तववरणको अवलोकि आदर्द    

१५. 

 

१५.१ 

 



 

 

 

१५.२ निगरािी सूचीमा रहेको सहकारी संस्थाको त्तवशेष पररपालिा 

निर्मिकारी निकार्मा पेस गरेको मामसक कार्यर्ोजिाबमोम्जम कार्यहरू तर्दारुकताका साथ भइरहेका छि,् छैिि ्? 

निगरािी सूचीबाट हटाउिे गरी संस्थाले निर्मिकारी निकार्मा कुिै प्रनतवेर्दि पेस गरेको भए के–कस्ता आधार 
रे्दखिन्छि ्। – ड्ड कार्यर्ोजिा र सम्पादर्दत कार्यहरूको त्तववरण अवलोकि  

ड्ड छिौट कमयचारीका साथै सञ्चालक र सर्दस्र् पङ्म्ततसाँगको अधयसंरधचत जानिफकारी अन्तवायताय 

ड्ड सहकारी संस्थाको तफय बाट निगरािी सूचीबाट हटाउि दर्दइएको प्रनतवेर्दिको पुिरावलोकि 

ड्ड साधारण सभा, सञ्चालक सममनत, लेिा सुपररवेक्षण सममनत, उपसममनतहरूको निणयर्को त्तवषर्वस्तु त्तवश्लेषण 
(कन्टेन्ट एिालाइमसस) आदर्द   ड्ड सहकारी संस्थाको तफय बाट निर्मिकारी निकार्मा पठाइिसकेको तर 
त्र्स प्रर्ोजिाथय तर्ार गरेको प्रनतवेर्दिका आधारसमेत हेिय सक्रकिे ।  
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