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नपेाल सरकार (मन्त्रीस्तर) बाट स्वीकृत मममत : २०७५ / ५ / ७ 

 

सहकारी संस्थाको लेखापरीक्षण मनरे्दशिका, २०७५ 

प्रस्तावना : सहकारी ऐन, २०७४ मा भएका व्यवस्थाबमोशिम सहकारी 
संस्थाहरूको लेखापरीक्षण गने, गराउने काययलाई सवु्यवशस्थत तलु्याउन 
वाञ्छनीय भएकाले, 

 ऐनको र्दफा १५१ को उपर्दफा (१) ले दर्दएको अमिकार प्रयोग 
गरी नेपाल सरकार, भमूम व्यवस्था, सहकारी तथा गररबी मनवारण 
मन्त्रालयले यो मनरे्दशिका बनाएको छ । 

१. संशक्षप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यो मनरे्दशिकाको नाम सहकारी 
संस्थाको लेखापरीक्षण मनरे्दशिका, २०७५ रहेको छ ।  

 (२) यो मनरे्दशिका तनु्न्त्त प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषा :  ववषय वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यो 
मनरे्दशिकामा,— 

 (क) "ऐन"  भन्नाले सहकारी ऐन, २०७४ सम्झनपुर्दयछ । 

 (ख) "मनयमावली"  भन्नाले ऐनअन्त्तगयत बनेको मनयमावली 
सम्झनपुर्दयछ । 

 (ग) "मनयामक मनकाय"  भन्नाले सहकारी संस्थाको मनयमन 
के्षरामिकारबमोशिम ववभाग वा प्ररे्दि सरकारको मन्त्रालय,  

ववभाग वा कायायलय वा स्थानीय तह वा स्थानीय तहको 
ववभाग वा कायायलय सम्झनपुर्दयछ । 
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(घ)  "प्रारे्दशिक काननु"  भन्नाले प्ररे्दिको सहकारी ऐन 
सम्झनपुर्दयछ र सो िब्र्दले त्यस्तो ऐनअन्त्तगयत बनेको 
मनयमावलीसमेतलाई िनाउनछे । 

(ङ)  "मन्त्रालय"  भन्नाले नेपाल सरकार, भमूम व्यवस्था, सहकारी 
तथा गररबी मनवारण मन्त्रालय सम्झनपुर्दयछ । 

(च)  "रशिष्ट्रार" भन्नाले ववभागको रशिष्ट्रार सम्झनपुर्दयछ । 

  (छ) "लेखापरीक्षक" भन्नाले ऐनको र्दफा ७६ को उपर्दफा (१) 
वा र्दफा ७५ को उपर्दफा (२) वा प्रारे्दशिक वा स्थानीय 
काननुको व्यवस्थाबमोशिम सहकारी संस्थाको लेखापरीक्षण 
गनय मनयकु्त भएको लेखापरीक्षक सम्झनपुर्दयछ । 

 (ि)  "ववभाग" भन्नाले सहकारी ववभाग सम्झनपुर्दयछ । 

 (झ) "स्थानीय काननु"  भन्नाले स्थानीय तहको सहकारी ऐन 
सम्झनपुर्दयछ र सो िब्र्दले त्यस्तो ऐनअन्त्तगयत बनेको 
मनयमावलीसमेतलाई िनाउनछे । 

३.  लेखापरीक्षक मनयशुक्तको िानकारी पठाउनपुने : (१) सहकारी 
संस्थाले ऐनको र्दफा ७६ को उपर्दफा (१) वा प्रारे्दशिक वा 
स्थानीय काननुको व्यवस्थाबमोशिम तोवकएको समयमभर 
लेखापरीक्षण सम्पन्न गराउने गरी लेखापरीक्षक मनयकु्त गरी 
अनसूुची १ को ढााँचामा सोको िानकारी तीन दर्दनमभर मनयामक 
मनकायमा पठाउनपुर्दयछ ।  
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 (२) उपर्दफा (१) बमोशिम लेखापरीक्षण मनयशुक्तको िानकारी 
पठाउाँर्दा सहकारी संस्थाले रे्दहायका कागिातसमेत संलग्न 
गनुयपर्दयछ :- 

(क) लेखापरीक्षकको नाम र ठेगाना, 

(ख) ववगत तीन वषयमा मनयकु्त लेखापरीक्षकहरूको नाम र 
ठेगाना, 

(ग) लेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण इिाित-परको 
प्रमतमलवप, 

(घ) भएसम्म लेखापरीक्षकको काययके्षरगत सतय (टम्सय 
अफ रेफेरेन्त्स), 

(ङ) लेखापरीक्षकको मनयशुक्तका साथै पाररश्रममक तोक्न े
सम्बन्त्िमा सािारण सभाको मनणययको प्रमतमलवप, 

(च) लेखापरीक्षकको कर चकु्ता प्रमाण-परको प्रमतमलवप, 

(छ) ऐनको र्दफा ७७ को उपर्दफा (२) वा प्रारे्दशिक वा 
स्थानीय काननुको व्यवस्थाबमोशिम लेखापरीक्षकले 
सहकारी संस्थामा पेस गरेको आफू लेखापरीक्षकमा 
मनयकु्त हनु अयोग्य नभएको बेहोराको मलशखत 
िानकारीको प्रमतमलवप । 

 (३) उपर्दफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापमन यो 
मनरे्दशिका प्रारम्भ हनुअुगावै लेखापरीक्षक मनयकु्त गरेको 
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सहकारी संस्थाले यो मनरे्दशिका प्रारम्भ भएको मममतले सात 
दर्दनमभर त्यस्तो मनयशुक्तको िानकारी पठाउन सक्नेछ । 

 स्पष्टीकरण : यस र्दफाको प्रयोिनका लामग ववभाग वा मनयामक 
मनकायमा र्दताय भएको वा हलुाकबाट रशिष्ट्री गरेको मममतलाई 
िानकारी गराएको मममत मामननेछ । 

४.  मनरे्दिन दर्दन सक्न े : (१) र्दफा ३ बमोशिम प्राप्त िानकारीका 
आिारमा कुनै सहकारी संस्थाले मनयकु्त गरेको लेखापरीक्षक 
ऐनको र्दफा ७७ को उपर्दफा (१) वा अन्त्य र्दफा वा प्रारे्दशिक 
वा स्थानीय काननुको व्यवस्थाबमोशिम लेखापरीक्षकमा मनयकु्त 
हनु अयोग्य रे्दशखएमा वा त्यस्तो मनयशुक्त रीतपूवयक भएको 
नरे्दशखएमा मनयामक मनकायले तत्सम्बन्त्िमा िो-चावहने बझुी 
अयोग्यताको वा रीत नपगेुको बेहोरा खलुाएर सहकारी संस्थालाई 
सात दर्दनमभर अको लेखापरीक्षक मनयकु्त गनय मनरे्दिन दर्दन 
सक्नेछ । 

 (२) उपर्दफा (१) बमोशिम मनरे्दिन प्राप्त भएकोमा सहकारी 
संस्थाले ऐनको र्दफा ७६ को उपर्दफा (१) वा प्रारे्दशिक 
वा स्थानीय काननुको व्यवस्थाबमोशिम अको लेखापरीक्षक 
मनयकु्त गरी र्दफा ३ बमोशिम सोको िानकारी  
दर्दनपुर्दयछ । 

५.  ववद्यतुीय सञ्चार माध्यमको उपयोग गनय सवकन े: र्दफा ३ बमोशिम 
सहकारी संस्थाले लेखापरीक्षक मनयशुक्तको िानकारी पठाउाँर्दा वा 
र्दफा ४ बमोशिम मनयामक मनकायले मनरे्दिन दर्दाँर्दा सहकारी 
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संस्था वा मनयामक मनकायको आमिकाररक वा सहकारी संस्था वा 
मनयामक मनकायले तोकेको ठेगानामा प्राप्त हनुे गरी इमेल, 

एकीकृत सूचना प्रणाली वा अन्त्य ववद्यतुीय सञ्चार माध्यमको 
उपयोग गनय सवकनछे । 

६. अमभलेख खडा गनुयपने : मनयामक मनकायले आफ्नो मनयमन 
के्षरामिकारका सहकारी संस्थाहरूले ऐनको र्दफा ७६ को 
उपर्दफा (१) वा प्रारे्दशिक वा स्थानीय काननुका व्यवस्थाबमोशिम 
प्रत्येक आमथयक वषयको लेखापरीक्षण गराए, नगराएको वा गने 
व्यवस्था ममलाए, नममलाएको सम्बन्त्िमा रे्दहायका वववरण खलु्न े
गरी अमभलेख राख्नपुर्दयछ :- 

(क) र्दफा ३ बमोशिम िानकारी पठाएका र नपठाएका 
सहकारी संस्थाहरूको सङ्ख्या एवं नाम, नामेसी, 

(ख) र्दफा १३ बमोशिम सािारण सभाबाट अनमुोर्दन गररएको 
लेखापरीक्षण प्रमतवेर्दन प्राप्त भएका सहकारी  संस्थाहरूको 
सङ्ख्या एवं नाम, नामेसी, 

(ग) ववमभन्न कारणले मनिायररत अवमिमभर लेखापरीक्षण 
नगराएका सहकारी संस्थाहरूको सङ्ख्या एवं मनिायररत 
अवमिमभर लेखापरीक्षण गराउन नसक्नाको कारणका साथै 
भइरहेको प्रयासको वटपोटसवहतको नाम, नामेसी, 

(घ) र्दफा ९ बमोशिम मनयामक मनकायबाट लेखापरीक्षक 
मनयकु्त गररएका सहकारी संस्थाहरूको सङ्ख्या एवं नाम, 

नामेसी । 
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७. प्रमतवेर्दन पठाउनपुने : र्दफा ६ बमोशिम खडा गररएको 
अमभलेखका आिारमा प्रत्येक अशघल्लो आमथयक वषयको 
लेखापरीक्षणको अवस्था िमनने गरी चाल ुआमथयक वषयको असोि, 

पसु, चैत र असार मसान्त्तमा स्थानीय मनयामक मनकायले प्रारे्दशिक 
मनयामक मनकायका साथै ववभागमा र प्रारे्दशिक मनयामक मनकायले 
ववभागमा अनसूुची २ को ढााँचामा आफ्नो मनयमन 
के्षरामिकारअन्त्तगयतका सहकारी संस्थाहरूको अद्यावमिक प्रमतवेर्दन 
पठाउनपुर्दयछ । 

 (२) ववभागले उपर्दफा (१) बमोशिम प्राप्त प्रमतवेर्दनसमेतका 
आिारमा एकीकृत अमभलेख खडा गरी प्रत्येक पमछल्लो 
मवहनाको १५ गतेमभर मन्त्रालयमा प्रमतवेर्दन  
पठाउनपुर्दयछ । 

८. सूचना दर्दन सक्न े: र्दफा ६ बमोशिम खडा गररएको अमभलेखबाट 
रे्दहायको अवस्था रे्दशखएकोमा मनयामक मनकायले रे्दहायबमोशिम 
गनय, गराउन सम्बशन्त्ित सहकारी संस्थालाई सूचना दर्दन सक्नेछ :- 

(क) लेखापरीक्षक मनयशुक्तको िानकारी नपठाएका सहकारी 
संस्थाहरूलाई िानकारी पठाउन, 

(ख) सािारण सभाबाट अनमुोर्दन गररएको लेखापरीक्षण प्रमतवेर्दन 
नपठाएका सहकारी संस्थाहरूलाई प्रमतवेर्दन पठाउन,  

(ग) कुनै कारणले मनिायररत समयमभर लेखापरीक्षण सम्पन्न 
गराउने गरी कायायरम्भ नगरेका सहकारी संस्थाहरूलाई 
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मनिायररत समयमभरै लेखापरीक्षण सम्पन्न गराउने गरी 
कायायरम्भ गनय । 

   तर यस र्दफाबमोशिम सूचना नपाएकै कारणबाट 
ऐनको र्दफा ७५ र ७६ वा प्रारे्दशिक वा  स्थानीय 
काननुका व्यवस्थाबमोशिम मनिायररत समयमभर लेखापरीक्षण 
गराउने र्दावयत्वबाट सहकारी संस्था पशन्त्छन सक्ने छैन । 

९. लेखापरीक्षक मनयकु्त गररदर्दनपुने : र्दफा ८ को खण्ड (ग) 
बमोशिम सूचना दर्दइएको वा नदर्दइएको अवस्थामा पमन ऐनको 
र्दफा ७५ को उपर्दफा (१) वा प्रारे्दशिक वा स्थानीय काननुका 
व्यवस्थाबमोशिम लेखापरीक्षण नगराएको वा ऐनको र्दफा ७६ को 
उपर्दफा (१) वा प्रारे्दशिक वा स्थानीय काननुका व्यवस्थाबमोशिम 
लेखापरीक्षकको मनयशुक्तसमेत नगरेको सहकारी संस्थाको हकमा 
मनयामक मनकायले ऐनको र्दफा ७५ को उपर्दफा (३) वा 
प्रारे्दशिक वा स्थानीय काननुको व्यवस्थाबमोशिम लेखापरीक्षकको 
पाररश्रममक सम्बशन्त्ित सहकारी संस्थाले व्यहोनय सक्ने अवस्था 
भएमा ऐनको र्दफा ७५ को उपर्दफा (२) वा प्रारे्दशिक वा 
स्थानीय काननुको व्यवस्थाबमोशिम लेखापरीक्षक मनयकु्त 
गररदर्दनपुर्दयछ । 

१०. लेखापरीक्षकको कतयव्य : सहकारी संस्थाका सािारण 
सर्दस्यहरूको वहतलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र, मनभीक एवं पेसागत 
अनिुासनका अिीन भएर आमथयक कारोबारहरूको मनयममतता, 
ममतव्यवयता, काययर्दक्षता, प्रभावकाररता तथा औशचत्यसमेतको िााँच 
गनुयका साथै व्यावसावयक सेवा सञ्चालनबाट उत्पन्न ववत्तीय 
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पररणामहरू, िोशखमावस्था तथा साविानीिनक मानकहरूको 
पालनाको लेखािोखा गरी शस्थमत वववरण-परले सहकारी संस्थाको 
सम्पशत्त तथा र्दावयत्वको सााँचो र मनुामसब अवस्था र्दसायए, 

नर्दसायएको मनष्कषयसवहत प्रमतवेर्दन दर्दने कतयव्य लेखापरीक्षकको 
हनुेछ ।  

११. लेखापरीक्षकलाई सहयोग गनुयपने : सहकारी संस्थाले 
लेखापरीक्षकलाई र्दफा १० बमोशिम आफ्नो कतयव्य पालनाका 
मसलमसलामा मनिले मागेको सहकारी संस्थाको कारोबार, 

रकमकलम, श्रीसम्पशत्त, ररनिन, लेनारे्दना वहसाबको खाताबही, 
सम्पवुष्टिनक वववरण, लगतसमेतका से्रस्ता र काययसञ्चालनको 
ववमि,  प्रववमि,  प्रलेख एवं तत्सम्बन्त्िी सम्पूणय िानकारी उपलब्ि 
गराएर सहयोग गनुयपर्दयछ ।  

  तर सम्पशत्त िदु्धीकरण मनवारण काननुबमोशिम गोप्य रहने 
सूचना तथा कागिात दर्दन आवश्यक हनुे छैन । 

१२. सामान्त्य मानक : (१) सहकारी संस्थाको लेखापरीक्षकले 
लेखापरीक्षणका सवयमान्त्य पेसागत मानक तथा समय-समयमा 
प्रचमलत काननुबमोशिम िारी नेपाल लेखापरीक्षण मानर्दण्डहरू 
(नेपाल स्यान्त्डडयस अन अमडवटङ) लगायतका रावष्ट्रय पेसागत 
मानकको पालना गनुयका अमतररक्त रे्दहायबमोशिम गनुयपर्दयछ :- 

(क) सहकारी मसद्धान्त्त, मूल्य, मान्त्यतासम्मत काम-कारोबार 
भए, नभएको िााँच गने, 
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(ख) लेखापालनमा ऐनको र्दफा ७४ बमोशिम लेखामान, 

खाता संरचना र सतय-व्यवस्था लागू गरे, नगरेको 
िााँच गने, 

(ग) आमथयक काम-कारोबारमा सहकारी काननु तथा 
प्रचमलत काननुका व्यवस्थाहरूको पालना गरे, 

नगरेको िााँच गने, 

(घ)  ऐनको र्दफा ६८, ६९ र ७० को 
व्यवस्थाबमोशिमका कोषहरूमा आमथयक वषयको खरु्द 
बचत रकम िम्मा गरे, नगरेको िााँच गने । 

 (२) ऐन र प्रचमलत काननुमा आयकर छुटका सम्बन्त्िमा पथृक् 
प्राविानका कारण मतनुयपने आयकरको लेखाङ्कनमा दिवविा 
रहेकोमा सहकारी संस्थाले आमथयक वषयको आफ्नो खरु्द 
बचत रकमको वहसाबमा प्रचमलत काननुबमोशिम आयकर 
लाग्नेमा प्रचमलत काननुबमोशिम आयकरबापत मतनुयपने 
रकमको गणना गरी आयकरका लामग व्यवस्था गरेपमछ 
ऐनको र्दफा ६८, ६९ र ७० को व्यवस्थाबमोशिमका 
कोषहरूमा रकम िम्मा गरेको भए लेखापरीक्षकले 
तत्सम्बन्त्िमा पमछ मनरूपण भएबमोशिम समायोिन गने 
गरी हाल तर्दनसुार नै लेखापरीक्षण गररदर्दनपुर्दयछ । 

१३. लेखापरीक्षण प्रमतवेर्दन : (१) लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण सम्पन्न 
गरेको पन्त्र दर्दनमभर प्रारशम्भक प्रमतवेर्दन सहकारी संस्थाको 
व्यवस्थापकीय प्रमतवियाका लामग पठाउनपुर्दयछ । 
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(२) पचास करोड न्पैयााँभन्त्र्दा बढी बचत पररचालन गरेको 
सहकारी संस्थाको हकमा लेखापरीक्षकले उपर्दफा (१) 
बमोशिमको प्रारशम्भक प्रमतवेर्दन मनयामक मनकायमा समेत 
पठाउनपुर्दयछ ।  

(३) लेखापरीक्षकले उपर्दफा (१) वा (२) बमोशिम प्रारशम्भक 
प्रमतवेर्दन पठाएको सात दर्दनमभर  व्यवस्थापकीय र 
मनयामक प्रमतविया प्राप्त भएकोमा उपयकु्त लागेको 
पररमाियनसवहत अको सात दर्दनमभर संस्थामा अशन्त्तम 
प्रमतवेर्दन पेस गनुयपनेछ । 

(४) सहकारी संस्थाले उपर्दफा (३) बमोशिम पेस हनु आएको 
प्रमतवेर्दन सािारण सभाबाट अनमुोर्दन भएको पन्त्र दर्दनमभर 
मनयामक मनकायमा पठाउनपुर्दयछ । 

(५) पचास करोड न्पैयााँभन्त्र्दा बढी बचत सङ्कलन गरेको 
सहकारी संस्थाले उपर्दफा (४) बमोशिमको प्रमतवेर्दन 
सम्बशन्त्ित मनयामक मनकायमाफय त ववभागमा समेत 
पठाउनपुर्दयछ । 

१४. लामो फाराम लेखापरीक्षण प्रमतवेर्दन पेस गनुयपने : (१) पााँच करोड 
न्पैयााँभन्त्र्दा बढी बचत सङ्कलन गरेको सहकारी संस्थाको 
लेखापरीक्षकले वावषयक लेखापरीक्षण प्रमतवेर्दनका अमतररक्त 
काययसञ्चालनसम्बन्त्िी रे्दहायका सरोकारमा वविेषतः ध्यान दर्दएर 
अनसूुची ३ को ढााँचामा लामो फाराम लेखापरीक्षण प्रमतवेर्दन 
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(लङ फमय अमडट ररपोटय) तयार पारी मनयामक मनकायमा पेस 
गनुयपर्दयछ :- 

  (क) सर्दस्य केन्त्रीयता, 
  (ख) आन्त्तररक मनयन्त्रण, 

  (ग) आयव्ययमा मनयममतता, 
  (घ) ववत्तीय अवस्था, 
  (ङ) मनयामक पररपालना, 
  (च) खास लेखापरीक्षकीय ववषयवस्त ु। 

(२) उपर्दफा (१) बमोशिमको लामो फाराम लेखापरीक्षण 
प्रमतवेर्दन वावषयक लेखापरीक्षण प्रमतवेर्दनभन्त्र्दा छुटै्ट रूपमा 
तयार पानुयपर्दयछ तथा र्दईु प्रमतवेर्दनमा कुनै वकमसमको 
अकोतफी मनरे्दि (िस रेफेरेन्त्स) गनुय हुाँरै्दन । 

(३) उपर्दफा (१) बमोशिमको लामो फाराम लेखापरीक्षण 
प्रमतवेर्दन वावषयक लेखापरीक्षण प्रमतवेर्दन पेस गरेको एक्काइस 
दर्दमभर पेस गररसक्नपुर्दयछ ।  

१५. लेखापरीक्षण प्रमतवेर्दनववना वावषयक सािारण सभा बोलाउन नहनु े : 
सहकारी संस्थाले अशघल्लो आमथयक वषयको लेखापरीक्षण नगराई 
वा त्यस्तो प्रमतवेर्दन अनमुोर्दनका लामग ववचाराथय पेस नगने गरी 
ऐनको र्दफा ३९ को उपर्दफा (२) वा प्रारे्दशिक वा स्थानीय 
काननुको व्यवस्थाबमोशिम वावषयक सािारण सभा बोलाउन ु 

हुाँरै्दन । 
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  तर यसमा लेशखएको कुनै कुराले लेखापरीक्षण गराउन ेवा 
अन्त्य आवश्यक काययका मसलमसलामा प्रारशम्भक वा वविषे 
सािारण सभा बोलाउन बािा पने छैन । 

१६. लेखापरीक्षण प्रमतवेर्दन प्रकािन गनुयपने : सहकारी संस्थाले आफ्नो 
वावषयक प्रमतवेर्दनमा लेखापरीक्षण प्रमतवेर्दनसमेत प्रकािन  
गनुयपर्दयछ । 

  तर पााँच करोड न्पैयााँभन्त्र्दा कम "िायिात" भएका 
सहकारी संस्थाले वावषयक प्रमतवेर्दन नछपाएको भए सर्दस्यले 
मागेका बखत लेखापरीक्षण प्रमतवेर्दन उपलब्ि गराउने गरी 
आवश्यक व्यवस्था ममलाउनपुर्दयछ । 

स्पष्टीकरण : यस उपर्दफाको प्रयोिनका लामग "िायिात" भन्नाले 
सहकारी संस्थाको शस्थमत वववरण-परबमोशिमको कुल सम्पशत्त 
सम्झनपुर्दयछ । 

१७. लेखापरीक्षकको आचार संवहता : लेखापरीक्षकले इमान, 

वस्तपुरकता, मनरन्त्तर प्रशिक्षा, मानकहरूको पालना, गोपनीयता, 
पेसार्दशियतालगायत लेखापरीक्षकका सवयमान्त्य आचार संवहताका 
साथै प्रचमलत काननुअन्त्तगयत नेपाल चाटयडय एकाउन्त्टेन्त््स 
संस्थाबाट िारी आचार संवहताको पालना गनुयपर्दयछ । 

१८. खलुासा गनुयपने : (१) लेखापरीक्षकले र्दफा ११ बमोशिम सहयोग 
नपाएको वा अमभलेखको अभाव वा अन्त्य वकमसमको कदठनाइका 
कारण अपेशक्षत ववस्तमृतमा प्रमतवेर्दन दर्दन नसकेको वा खास 
लेखापरीक्षकीय सरोकारको ववषयवस्तमुा मनष्कषयमा पगु्न नसकेको 
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भए प्रमतवेर्दनमा तत्सम्बन्त्िी संशक्षप्त बेहोरासवहतको खलुासा 
गनुयपर्दयछ । 

 (२) उपर्दफा (१) बमोशिमको खलुासा वावषयक लेखापरीक्षण वा 
लामो फाराम लेखापरीक्षण िनुसाँग सम्बशन्त्ित हो सोही 
प्रमतवेर्दनमा समावेि गनुयपर्दयछ । 

१९. लेखापरीक्षण गनयमा प्रमतबन्त्ि : यस मनरे्दशिकामा अन्त्यर िनुसकैु 
कुरा लेशखएको भए तापमन मन्त्रालय वा मनयामक मनकायमा 
काययरत कमयचारी वा सङ्घीय संसद्, प्ररे्दि सभा, शिल्ला सभा, नगर 
सभा वा गाउाँ सभामा मनवायशचत वा मनोनीत भई पर्दमा बहाल 
रहेको व्यशक्तले सहकारी संस्थाको लेखापरीक्षकमा मनयकु्त हनु वा 
मनयकु्त भएको अको लेखापरीक्षकको नाममा लेखापरीक्षण गनय वा 
अप्रत्यक्ष रूपमा त्यस्तो लेखापरीक्षकको काममा संलग्न हनु सक्न े
छैन । 

२०. कारबाई गनय सक्न े: (१) सहकारी संस्थाले यस मनरे्दशिकाबमोशिम 
लेखापरीक्षण नगराएको खण्डमा मनयामक मनकायले ऐनको र्दफा 
१२५ को उपर्दफा (२) को खण्ड (क) वा प्रारे्दशिक वा स्थानीय 
काननुको व्यवस्थाबमोशिम िररबाना गनय सक्नछे ।  

 (२)  लेखापरीक्षकले प्रचमलत काननुका साथै र्दफा १७ मा 
उशल्लशखत आचार संवहताववपरीत कायय गरेकोमा वा र्दफा 
१० बमोशिम आफ्नो कतयव्य पालना नगरेकोमा मनयामक 
मनकायले त्यस्तो लेखापरीक्षकको अमभलेख राखी प्रचमलत 
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काननुबमोशिम कारबाईका लामग सम्बशन्त्ित मनकायमा 
लेशखपठाउन सक्नेछ । 

 (३)  प्रारे्दशिक तथा स्थानीय मनयामक मनकायहरूले उपर्दफा 
(२) बमोशिम अमभलेख राशखएका लेखापरीक्षकहरूको 
वववरण एकीकृत अमभलेख खडा गने प्रयोिनका लामग 
ववभागमा समेत पठाउनपुर्दयछ । 

२१. ऐनबमोशिम सिाय हनु े : र्दफा २० मा िनुसकैु कुरा लेशखएको 
भए तापमन ऐनको र्दफा १२२ को खण्ड (थ) मा वा प्रारे्दशिक वा 
स्थानीय काननुमा व्यवस्था भएको कसरुका हकमा सोहीबमोशिम 
हनुेछ । 

२२. सहकायय गनय सक्न े : मन्त्रालय, ववभाग वा प्रारे्दशिक वा स्थानीय 
मनयामक मनकायले लेखापरीक्षकमाझ सहकारी संस्थाको 
लेखापरीक्षणका मसलमसलामा ध्यानयोग्य सहकारी मसद्धान्त्त, मूल्य, 

मान्त्यताहरूको ज्ञान बढाउने, पररवमतयत खाता संरचना, लेखामान 
तथा मनयामक मनरे्दिनहरूको िानकारी दर्दलाउने र 
लेखापरीक्षणसाँग सम्बशन्त्ित सैद्धाशन्त्तक एवं व्यावहाररक प्रश्नहरूमा 
परामिय गरी लेखापरीक्षणको स्तरोन्नमत गराउने हेतलेु नेपाल 
चाटयडय एकाउन्त्टेन्त््स संस्थालगायतका संस्था वा मनकायहरूसाँग 
अन्त्तरविया, अमभमखुीकरण, अमभलेखीकरणसमेतका कामकुरामा 
सहकायय गनय सक्नछे । 

२३. वैकशल्पक लेखापरीक्षक मनयकु्त गनय सक्न े: (१) ऐनको र्दफा ७६ 
को उपर्दफा (१) वा प्रारे्दशिक वा स्थानीय काननुको 
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व्यवस्थाबमोशिम सहकारी संस्थाको सािारण सभाले 
लेखापरीक्षकको मनयशुक्त गर्दाय मनुामसब कारण परी मनयकु्त गरेको 
लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण गनय नसक्न े भएको खण्डमा मनिले 
पाउने पाररश्रममक तथा सवुविा नै पाउने गरी लेखापरीक्षण गराउन 
वैकशल्पक लेखापरीक्षकसमेत मनयकु्त गररराख्न सक्नेछ । 

 (२) सहकारी संस्थाले र्दफा  ३ बमोशिम मनयामक मनकायमा 
लेखापरीक्षक मनयशुक्तको िानकारी पठाउाँर्दा उपर्दफा (१) 
बमोशिम वैकशल्पक लेखापरीक्षक मनयकु्त गनुयपरेकोमा 
वैकशल्पक लेखापरीक्षक मनयकु्त गनुयपनायको कारणसमेत 
खलुाउनपुर्दयछ । 

२४. बािा, अड्काउ फुकाउन सक्न े : यो मनरे्दशिका कायायन्त्वयनको 
िममा कुनै कुरा प्रस्ट नभएको कारणबाट लेखापरीक्षण 
गराउनमा कुनै दिवविा परी वा अन्त्यथा बािा, अड्काउ परेकोमा 
मनयामक मनकायले उपयकु्त मनकास दर्दएर फुकाइदर्दन सक्नेछ । 

  तर त्यसरी बािा, अड्काउ फुकाउाँर्दा ऐन, प्रारे्दशिक वा 
स्थानीय काननुको कुनै व्यवस्था वा लेखापरीक्षणका सवयमान्त्य 
मसद्धान्त्तको ववपरीत गनुय हुाँरै्दन । 

२५. मनरे्दशिकाबमोशिम गनय, गराउन सक्न े: प्रारे्दशिक वा स्थानीय काननु 
नबमनसकेको अवस्थामा समेत प्रारे्दशिक वा स्थानीय मनयामक 
मनकायले सहकारी संस्थाको लेखापरीक्षणको रोहमा यो 
मनरे्दशिकाबमोशिम गनय, गराउन सक्नेछ । 

२६. व्या्या गने अमिकार : यो मनरे्दशिकाको व्या्या गने अमिकार 
रशिष्ट्रारमा रहनेछ । 
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अनसूुची १ 

लेखापरीक्षक मनयशुक्तको िानकारी दर्दन ेपरको ढााँचा 
(र्दफा ३ को उपर्दफा (१) साँग सम्बशन्त्ित) 

मममत : २०.../.../... 

ववषय : लेखापरीक्षक मनयशुक्तको िानकारी । 

श्री ... ... ... ज्यू ! 
    ... ... ...। 

 यस संस्था / सङ्घ / बैङ्कको आमथयक वषय २०.../... को लेखापरीक्षण 
गनय मममत २०.../.../... मा ... ... .... शस्थत श्री ... ... ... ... ... लाई 
लेखापरीक्षकमा मनयकु्त गररएको बेहोरा िानकारी गराएको छु । मनयशुक्तसाँग 
सम्बशन्त्ित तपमसलबमोशिमका कागिात यसै परसाथ संलग्न छन ्। 

 भवर्दीय, 

 र्दस्तखत : 
 नाम : 
 पर्द :                                                           

तपमसल 

 ववगत तीन वषयमा मनयकु्त लेखापरीक्षकहरूको नाम, ठेगाना, 
 मनयशुक्त तथा पाररश्रममकका सम्बन्त्िमा सािारण सभाको मनणययको 

प्रमतमलवप, 

 लेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण इिाित–परको प्रमतमलवप, 

 लेखापरीक्षकको कर चकु्ता प्रमाण-परको प्रमतमलवप, 

 लेखापरीक्षकबाट प्राप्त लेखापरीक्षकमा मनयशुक्तका लामग अयोग्य नभएको 
बेहोराको मलशखत िानकारीको प्रमतमलवप । 

 

रष्टव्य : १. लेखापरीक्षकको काययक्षेरगत सतय  संलग्न छ  सहकारी संस्थाको 
लेखापरीक्षण मनरे्दशिका, २०७५ बमोशिम हनुेछ । 

२. वैकशल्पक लेखापरीक्षक मनयशुक्त गररएको भए सोको कारण : .................... 
............................................................................................................ 
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अनसूुची २ 

लेखापरीक्षक मनयशुक्त प्रमतवेर्दनको ढााँचा 
(र्दफा ७ साँग सम्बशन्त्ित) 

प्रमतवेर्दन पठाउने कायायलय : ...            ...                  ... 
प्रमतवेर्दन पठाएको कायायलय :   सहकारी ववभाग  ... ... ... 
प्रमतवेर्दन अवमि : २० ...           साउन–असोिसम्म   साउन–पसुसम्म   

                                                                साउन–चैतसम्म   साउन-असारसम्म 

मस.नं. वववरण 

न्. ५ 
करोडभन्त्र्दा 
बढी बचत 
भएका 

प्रारशम्भक 
संस्था 

न्. ५ 
करोडभन्त्र्दा 
घटी बचत 
भएका 

प्रारशम्भक 
संस्था 

सङ्ख घ बैङ्ख क िम्मा कैवफयत 

१. 
 

१.१ 

१.२ 

मनयमन के्षरामिकारका 
िम्मा सहकारी संस्था 
सविय 

मनशष्िय 

      

२. 
 

२.१ 

२.२ 

लेखापरीक्षक मनयशुक्तको 
िानकारी पठाउन े 
सङ्ख्या 
प्रमतित (१.१ को) 

      

३. 

 
३.१ 

३.२ 

सािारण सभाबाट 
अनमुोदर्दत लेखापरीक्षण 
प्रमतवरे्दन पठाउन े

सङ्ख्या 
प्रमतित (२.१ को) 

      

४. 

 
४.१ 

४.२ 

लामो फाराम 
लेखापरीक्षण प्रमतवरे्दन 
पठाउन े

सङ्ख्या 
प्रमतित (२.१ को) 

  

 

 

 

 

 

— 

— 

    

५. 
 

 

 

 

 

 

प्रमतवरे्दन गर्दायका 
बखतसम्म पमन 
लेखापरीक्षण गराउन 
नसक्न े
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५.१ 

५.२ 

 

५.३ 

सङ्ख्या 
प्रयास गरररहेकाको 
सङ्ख्या 
प्रयास गरररहेकाको 
प्रमतित (५.१ को) 

६. मनयामक मनकायबाट 
लेखापरीक्षक मनयकु्त 
गररएका संस्था सङ्ख्या 

      

७. थप उल्लेखनीय 
कामकुरा 

      

 

तयार गने      प्रमाशणत गने 

र्दस्तखत :        र्दस्तखत : 
नाम :       नाम : 
पर्द :       पर्द : 
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अनसूुची ३ 

लामो फाराम लेखापरीक्षण प्रमतवेर्दनको ढााँचा 
(र्दफा १४ साँग सम्बशन्त्ित) 

 

श्री ...   ...   ...   सहकारी ...   ...   मल. को 
लामो फाराम लेखापरीक्षण प्रमतवेर्दन 

आमथयक वषय : २० ... / ... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

लेखापरीक्षक 

...   ....   ... 
...   ...   ... 
...   ...   ... 
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भाग १ 

पररचय 

१.  लेखापरीक्षण टोली 
 प्रमखु तथा सर्दस्यहरू 

 फमयका साथै प्रमखु तथा सर्दस्यहरूको स्वतन्त्रताको स्व-घोषणा 
२.  लेखापरीक्षण पहुाँच 

 पालना गररएका मानकहरू 

 लेखापरीक्षकीय िोशखम लेखािोखा तथा अपनाइएका अल्पीकरण (ममवटगसेन) 
का उपायहरू 

 नमनुा तथा छनौट प्रविया 
 ववमिगत सीमा 
३. कायययोिना कायायन्त्वयनमा वटप्पणी 
 व्यवस्थापकीय सहयोग 

 अमभलेखको पयायप्तता 
 

भाग २ 

सर्दस्य केन्त्रीयता 
 

४.  सहकारी संस्थाको काययक्षरे (र्दताय हुाँर्दाको, पमछ ववस्तार भएको वा ऐनको र्दफा 
१८ वा प्रारे्दशिक वा स्थानीय काननुका व्यवस्थाबमोशिम पनुः मनिायरण भएकोमा 
सोसमेत िमनने गरी हाल कायम रहेको काययक्षेरको वववरण) 

५.  काययक्षरे केन्त्रीयता (मौिरु्दा काययक्षेरमभर र बावहर छुवट्टने गरी सर्दस्य 
सङ्ख्याका साथै सङ्कमलत बचत तथा लगानीमा रहेको ऋणको वववरण) 

६.  गैरसर्दस्यीय कारोबार (सर्दस्य र गैरसर्दस्यसाँग सङ्कमलत बचत र लगानीमा रहेको 
ऋणको वववरण) 

७.  कृमरम व्यशक्तको सर्दस्यता (ऐनको र्दफा ३० को उपर्दफा (२) र (३) वा 
प्ररे्दशिक वा स्थानीय काननुको व्यवस्थाबमोशिमका र त्यस बाहेकका अन्त्य 
कृमरम व्यशक्तको सर्दस्यताको नाम, नामेसी, ऐनको र्दफा ३२ को उपर्दफा (२) 
वा प्रारे्दशिक वा स्थानीय काननुको व्यवस्थाबमोशिम त्यसयता हालसम्म 
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सर्दस्यता अन्त्त्य गररएका कृमरम व्यशक्तहरूको नाम, नामेसी र हाल कायम रहेका 
कृमरम व्यशक्त सर्दस्यहरूसाँग सङ्कमलत बचत, उठाउन बााँकी ऋण तथा अन्त्य 
लगानीको नाम, नामेसीसवहतको वववरण) 

८.  र्दोहोरो सर्दस्यता (ऐनको र्दफा ३२ को उपर्दफा (१) वा प्रारे्दशिक वा स्थानीय 
काननुको व्यवस्थाबमोशिम त्यसयता हालसम्म अको सहकारी संस्थासाँग र्दोहोरो 
परी यतापवट्ट सर्दस्यता अन्त्त्य गररएका सर्दस्यहरूको सङ्ख्या) 

९.  ऋणका खामतर सर्दस्यता (ऋण मलने मसलमसलामा सर्दस्य बनेर ऋण चकु्ता 
भएपमछ सर्दस्यता अन्त्त्य गरेका व्यशक्तहरूको यथासम्भव नमनुा छनौट िााँचका 
आिारमा वववरण) 

१०. लशक्षत सर्दस्यता (मवहला, न्त्यून आय समूह, अपाङ्गता भएका व्यशक्त, र्दमलत 
समरु्दायलगायतको वगीकृत सर्दस्य सङ्ख्याका साथै प्रमतसर्दस्य औसत बचत 
रकमभन्त्र्दा बढी र घटी बचत गने सर्दस्य सङ्ख्याको अनपुातमा समेत लशक्षत 
वगयमा सहकारी संस्था आिाररत भए, नभएको आङ्कलन) 

११.  मनशष्िय सर्दस्यता (ववगत तीनोटा वावषयक सािारण सभाको औसत उपशस्थमत र 
तत्काल कायम रहेका सर्दस्यहरूको औसत सङ्ख्याको अनपुातसमेतका आिारमा 
मनशष्िय सर्दस्यताको आङ्कलन र ऐनको र्दफा ३४ को उपर्दफा (१) को खण्ड 
(ख) वा प्रारे्दशिक वा स्थानीय काननुको व्यवस्थाबमोशिम त्यस्ता सर्दस्यहरूको 
सर्दस्यता अन्त्त्य गररएको वववरण) 

१२.  सर्दस्य केन्त्रीयताको स्तराङ्कन (ववभागबाट स्वीकृत सर्दस्य केन्त्रीयता सूचकाङ्कमा 
सहकारी संस्थाको मानका साथै यस भागका मामथका बुाँर्दा एवं वववरणसमेतको 
आिारमा सहकारीपनको ज्ञापकका रूपमा सर्दस्य केन्त्रीयताको अवस्थामा राय) 

 

भाग ३ 

आन्त्तररक मनयन्त्रण 

 

१३.  नगर्दको सरुक्षा (राखनिरनको सीमा, र्दोहोरो ताल्चा व्यवस्था, सरुक्षा प्रबन्त्ि, 

काउन्त्टर, ढुकुटी औ स्थानान्त्तरण मबमा, अन्त्यरको मौज्र्दातको अवस्था आदर्द) 

१४.  तरलता व्यवस्था (नीमत, अनपुात, संरचना आदर्द) 

१५.  ऋण काययववमि (ऋण नीमत, ऋण आवश्यकताको लेखािोखा, कागिात छानमबन 
प्रविया, मितोको मूल्याङ्कन, ऋणको व्यशक्तगत सीमाङ्कन आदर्द) 
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१६.  सूचना प्रववमिको उपयोगमा मनयन्त्रण (प्राववमिक भरपर्दोपन, काययववमिमा आन्त्तररक 
िााँच (इन्त्टरनल चेक) मबन्त्र्दहुरूका साथै िााँचकीय स्वतन्त्रता (इन्त्डेपने्त्डेन्त्स) का 
मनिायरक, प्रिासकीय प्रत्याभमूत, कमयचारीको प्रशिक्षण, िवाफरे्दही स्थापना आदर्द) 

१७.  सम्भाववत बेइमानी मनयन्त्रण (अनमिकृत मनणयय, अमनयममत कारोबार, अनौपचाररक 
प्रभाव आदर्दका कारण हनु सक्ने अपचलन, वहनाममना, आमथयक िोषण, मोलावहिा, 
िोकाबािी आदर्दको रोकथामका लामग स्थावपत व्यवस्थाहरूको पयायप्तता) 

१८.  िाखा वा सेवा केन्त्रको सञ्चालन (िाखा वा सेवा केन्त्रहरूको सङ्ख्या, 
कारोबारको आयतन, सञ्चालकीय स्वायत्तता, प्रमतवेर्दन प्रणाली, सपुययवेक्षणको 
मनयममतता आदर्द) 

१९. आन्त्तररक लेखापरीक्षण (आन्त्तररक लेखापरीक्षकको व्यवस्था, आन्त्तररक 
लेखापरीक्षणको मनयममतता, लेखा सपुररवेक्षण समममतको प्रभावकाररता आदर्द) 

२०.  आन्त्तररक मनयन्त्रणको पयायप्तता (यस भागका मामथका बुाँर्दासमेतको लेखािोखाका 
आिारमा सहकारी संस्थाको सिुासनको आिारभतू सतयको रूपमा आन्त्तररक 
मनयन्त्रणको अवस्थामा राय) 

 

भाग ४ 

आयव्ययमा मनयममतता 
 

२१.  सेवा िलु्क (सेवा िलु्कका र्दर, सम्बशन्त्ित सेवा खचय र िलु्कको र्दरमा तार्दात्म्य, 

समान अवस्थामा र्दरमा एकरूपता, ऐनको र्दफा ५० को उपर्दफा (३) वा 
प्रारे्दशिक वा स्थानीय काननुका व्यवस्थाबमोशिम तोवकएकोमा सोको पालना 
आदर्द) 

२२.  नवीकरण िलु्क (नवीकरण िलु्कको व्यवस्था, त्यस्तो व्यवस्थाको औशचत्य, र्दरमा 
न्त्यायसङ्गमत, समान अवस्थामा र्दरमा एकरूपता, ऐनको र्दफा ५० को उपर्दफा 
(३) वा प्रारे्दशिक वा स्थानीय काननुका व्यवस्थाबमोशिम तोवकएकोमा सोको 
पालना आदर्द) 

२३.  ब्यािर्दर संरचना (बचत र ऋणको प्रयोिनअनसुारको ब्यािर्दर, बचत र ऋणको 
ब्यािर्दरमा औसत एवं मबन्त्र्दगुत (स्ल्याब) अन्त्तर, ऐनको र्दफा ५० को उपर्दफा 
(४) वा प्रारे्दशिक वा स्थानीय काननुको व्यवस्थाबमोशिमको अमिकतम 
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अन्त्तरको पालना, ब्यािर्दरमा न्त्यायसङ्गमत, ऐनको र्दफा ५१ वा प्रारे्दशिक वा 
स्थानीय काननुको व्यवस्थाबमोशिम मनिायररत सन्त्र्दभय ब्यािर्दरको पालना आदर्द) 

२४.  हिायना (हिायनाको र्दर, र्दरमा न्त्यायसङ्गमत, समान अवस्थामा र्दरमा एकरूपता 
आदर्द) 

२५.  अनमिकृत असलुी (ऐनको र्दफा ५० को उपर्दफा (५) वा प्रारे्दशिक वा स्थानीय 
काननुको ऋणमा लाग्ने ब्यािलाई मूलिनमा पुाँिीकृत गरी सोको आिारमा 
ब्याि लगाउन नहनु,े दर्दएको ऋणको रकमबाटै पवहलो वकस्ता वा सेयरको 
रकमबापत भनी कट्टा गरी मलन नहनुे र साथै ऐनको र्दफा ६३  को उपर्दफा 
(४) वा प्रारे्दशिक वा स्थानीय काननुको व्यवस्थाववपरीत सेयरमा वप्रममयमबापत 
भनी थप रकम मलन नहनु ेर त्यस्तै अन्त्य अनमिकृत रूपमा असलुी गनय नहनु े
व्यवस्थाहरूको पालना) 

२६.  खचय (स्वीकृत बिेट, िीषयक एवं प्रयोिनको सीमाङ्कनको पालना, खचय स्वीकृमतमा 
स्थावपत काययववमिहरूको सम्मान, खचयमा ममतव्यवयता तथा पारर्दशियता, खचयका 
मानकहरूको व्यवस्था, अन्त्यरको तलुनामा पमन त्यस्ता मानकहरूको औशचत्य 
आदर्द) 

२७.  आयव्ययमा सवु्यवस्था (यस भागका मामथका बुाँर्दासमेतको लेखािोखाका 
आिारमा सर्दस्य-मैरी सहकारी संस्थाको ममयस्पिी िनाउका रूपमा आम्र्दानी र 
खचयको पररपाटीमा राय) 

 

 

भाग ५ 

ववत्तीय अवस्था 
२८.  ववत्तीय अनिुासन (बचत तथा ऋणको मु् य कारोबार गने सहकारी संस्थाको 

हकमा …kN;{Ú ववमिबमोशिमको अवस्था ववश्लषेणका आिारमा सहकारी संस्थाको 
पररचायक वविेषताका रूपमा ववत्तीय सिुासनको अवस्थामा राय) 
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भाग ६ 

मनयामक पररपालना 
२९.  लेखापालन (ऐनको र्दफा ७४ बमोशिम लेखामान, खाता संरचना एवं सतय–

व्यवस्थाको पालना, ववद्यतुीय प्रणालीमा तार्दात्म्य, प्रकािनमा अपेशक्षत खलुासा 
आदर्द) 

30. बचतको उपयोग (ऐनको र्दफा ५० को उपर्दफा (६) वा प्रारे्दशिक वा स्थानीय 
काननुका व्यवस्थाबमोशिम बचत रकमको उपयोगमा लगाइएको बन्त्रे्दिको 
पालना) 

३१.  बचतमा सीमाङ्कन (बहउुदे्दश्यीय वा अन्त्य ववषयगत सहकारी संस्थाको हकमा 
ऐनको र्दफा ५० को उपर्दफा (२) वा प्रारे्दशिक वा स्थानीय काननुको 
व्यवस्थाबमोशिम बचत तथा ऋणको मु् य कारोबार नहनुे गरी र्दताय हुाँर्दाका 
बखतमा उशल्लशखत मु् य कारोबार गनुयपने व्यवस्थाको पालना र पालना 
नभएको भए मनिायररत अवमिमभर पालना गररसक्ने कायययोिनाको ववश्वसनीयता, 
ऐनको र्दफा ५० को उपर्दफा (७) वा प्रारे्दशिक वा स्थानीय काननुको 
व्यवस्थाबमोशिम मनिायररत प्राथममक पुाँिी कोष र बचत अनपुातको पालना, ऐनको 
र्दफा ५२ वा प्रारे्दशिक वा स्थानीय काननुको व्यवस्थाबमोशिम व्यशक्तगत 
बचतको सीमाको पालना आदर्द) 

३२. अन्त्तरसहकारी कारोबार (ऐनको र्दफा १४० वा प्रारे्दशिक वा स्थानीय 
काननुबमोशिम अन्त्तरसहकारी कारोबारमा गररएको मनबयन्त्िन (रेवष्ट्रक्सन) को 
पालना) 

३३. सञ्चालकीय लाभ (सञ्चालक समममत, लेखा सपुररवेक्षण समममत वा उपसमममतका 
पर्दामिकारीहरूको सवुविा, काययकारी सञ्चालकको पाररश्रममक तथा सवुविा र 
सञ्चालक समममत, लेखा सपुररवेक्षण समममत वा उपसमममतका पर्दामिकारीहरूले 
मलएको ऋणको रकम,आन्त्तररक तथा वैरे्दशिक भ्रमण खचय, ब्यािर्दर, पेश्की वा 
अन्त्य बक्यौता रकमको वफररस्त) 

३४.  मनशष्िय ऋण (ऋणको वगीकरण, मनशष्िय ऋणको लगत, रकमको अनपुात, 

िङ्कास्पर्द ऋण व्यवस्था, अपलेखन आदर्द) 

३५.  सािारण सभाको स्वीकृमत (ऐनको र्दफा ३८ को खण्ड (क), (च), (झ), (ञ), (ट) 
का साथै अन्त्यर वा प्रारे्दशिक वा स्थानीय काननुका व्यवस्थाबमोशिम वावषयक 
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काययिम तथा बिेट, आन्त्तररक काययववमि, पाररश्रममकलगायतका सवुविा, बाह्य 
र्दावयत्व ग्रहण, सर्दस्यको र्दावयत्व ममनाहासमेतमा सािारण सभाको स्वीकृमत 
मलनपुने प्राविानको पालना) 

३६.  खरु्द बचत रकमको ववतरण (खरु्द बचतको रकम कोषहरूमा छुट्टयाउनकुा साथै 
सेयर लाभांि ववतरणमा ऐनको र्दफा ६८, ६९, ७० र ७१ वा प्रारे्दशिक वा 
स्थानीय काननुका व्यवस्थाको पालना) 

 

३७.  सम्पशत्त िदु्दीकरण मनवारणसम्बन्त्िी सहकारी सङ्घसंस्थालाई िारी गररएको मनरे्दिन, 

२०७४ को पालना (सर्दस्य पवहचान तथा सम्पवुष्ट, िोशखम व्यवस्थापन, सीमा तथा 
िङ्कास्पर्द कारोबारको प्रमतवेर्दन, कायायन्त्वयन अमिकारीको व्यवस्था, आन्त्तररक 
नीमत तथा काययववमि आदर्द (सम्पशत्त िदु्दीकरण मनवारण काननुबमोशिम गोप्य 
रहने अमभलेखमा सामान्त्य तहमा प्राप्त भएको व्यवस्थापकीय िानकारीका 
आिारमा) 

३८. एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रमतवेर्दन (आबद्धता, सम्प्रषेणको 
अद्याविीकरण, तथ्याङ्कीय अन्त्तर (मडशस्िपेन्त्सी) आदर्द) 

३९.  सघन अनगुमनबाट प्रर्दत्त मनरे्दिनको कायायन्त्वयन (कायययोिना, प्रगमत, प्रमतवेर्दन) 

४०.  पररपालना प्रभावकाररता (यस भागका मामथका बुाँर्दा एवं पररपालना कायायन्त्वयन 
समुनशित गनय भएका सकारात्मक प्रयाससमेतको ववचारमा सहकारी संस्थाको 
प्रक्षेवपत छववसम्मत मनयामक बन्त्र्दोबस्तहरूको पालना अवस्थामा राय) 

 

भाग ७ 

मनष्कषय 
 

४१. खास लेखापरीक्षकीय ववषयवस्त ु(की अमडट म्याटर) 

४२. सहकारी संस्थाको काययसञ्चालन एवं ववत्तीय अवशस्थमतमा समचु्चा राय 

 

   

 


