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सहकायी सॊस्थाहरुको स्थरगत ननरयऺण, सऩुरयवेऺण तथा अनगुभन  (Check List) 

                                                                                      

१ सहकायी सॊस्थाको नाभ:- 
२ दताा नॊ:-                    नभनत:-                    कामाारम:- 
३ ठेगाना:-      ईभेर्- 
४ शेमय ऩ ॉज ्-  

५ कामाऺ ेत्र्- 
६ सञ्चारक सनभनतको सदस्म सङ्खमा्-         भहहरा्-   ऩरुुष्-          

७ कभाचायी सङखमा्-      भहहरा्-    ऩरुुष्-     
स्थाम      अस्थाम      कयाय    ननमकु्त  ददएको    नददएको  

८ s'g s'g सफ्टवेमय k|of]udf 5g\ pNN]v ug'{ xf]; - 
s_                                        v_      u_  

९ शेमय सदस्म सङखमा्- 
जमभा्- ऩरुुष्- भहहरा्- सॊस्थागत्- 

१० फचतकतााहरुको सङखमा्- 
जमभा्- ऩरुुष्- भहहरा्- सॊस्थागत्- 

११ ऋण हरुको सङखमा्- 
जमभा्- ऩरुुष्- भहहरा्- सॊस्थागत्- 

१२ सॊस्थाको cl3ल्रो ननवााचचत नभनत्- 
१३ ऩनछल्रो साधायण सबा बएको नभनत्-             कुर सदस्म सङ्खमा य उऩचस्थत सदस्म सङखमा्- 
१४ सॊस्थारे तमाय ऩायेको कामा सञ्चारन न नत तथा कामानफनधहरु्- 

क) 

ख) 

ग) 

१५ सॊस्थारे गठन गयेको उऩ सनभनतहरु्- 

क) 

ख) 

ग) 

१६ सॊस्थाको  ऋणको न्म नतभ य अनधकतभ ब्माजदय्-   



१७ वचतको न्म नतभ य अनधकतभ ब्माजदय्- 
१८ व्माजदय अन्तय( Spread Rate) -  
१९ सञ्चारक सनभनतको फैठक हवननमभरे तोकेको अवनधनबत्र फस्ने गयेको      नगयेको    

२० ननमन कायोवाय गये नगयेको्- 
चल्त  खाता्-     आफ्नै सॊस्थाको शेमय य फचतको सयुऺणभा ऋण रगान ्- छ   छैन            

ओ ड  खाता्-    घय जग्गा नधतोभा ऋण रगान ्- छ   छैन  

२१ तोहकए फभोचजभ समफचन्धत कामारमभा ऩठाउने गयेको कागजातहरुको हववयण्-           
१. वाहषाक साधायण सबाको ननणामको प्रनतनरऩ      २. चौभानसक आ रे ऩ प्रनतवेदन          
३. वाहषाक रेखा ऩरयऺण प्रनतवेदन              ४. सञ्चारकको त न ऩसु्ते हववयण         
५. ऩनछल्रो कय चकु्ता प्रभाण ऩत्रको प्रनतनरऩ      ६. रेखा ऩरयऺक ननमकु्त को जानकायी    

२२ तोहकए फभोचजभका हववयण्- 

१. प्रचनरत काननु फभोचजभ कय नतयेको रु……………..   

२. नफनबन्न कोषहरुभा यकभ फाॉडपाड गयेको छ   छैन        

३. खदु फचत/नापाको कमत भा २५% प्रनतशत जगेडा कोषभा जमभा गयेको   नगयेको  

४. कचमतभा २५ प्रनतशत सॊयचऺत ऩुॉज कोषभा जमभा गयी हवतयण गयेको    नगयेको  

५.  ०.५ प्रनतशत सहकायी प्रवर्द्ान कोषभा जमभा गयेको     नगयेको  

६. कोषहरुको उऩमोग उद्देश्म अनसुाय उऩमोग गने गयेको   नगयेको  

२३ शेमय ऩ ॉज को १८ प्रनतशतबन्दा फढी राबाॊश हवतयण गयेको   नगयेको   

२४ सॊस्थारे याजनैनतक/धानभाक/जानतम/व्मक्त  तथा सॊघ सॊस्थाहरुराई कुनै प्रकायको चन्दा आनथाक     
सहमोग प्रदान गयेको  नगयेको  

२५ एउटै रेखाऩरयऺक रगाताय ३ ऩटक बन्दा फढी ननमकु्त  बएको छ  छैन  

२६ एउटै व्मक्त  वा ननकामराई कुर चकु्ता शेमयऩुॉज को २० प्रनतशतबन्दा फढी शेमयहवक्री बएको छ छैन  

२७ सॊस्थारे ऋणभा ब्माज फाहेक नरने व्मफस्थाऩन/सेवा शलु्क रगामतका अन्म अनतरयक्त यकभहरु  
नरएको छ  छैन  

२८ ऋण तथा साऩटभा ऩाकेको ब्माज, नगद प्राप्त  Cash Basis को आधायभा आमदान  जनाएको य फचतभा 
प्रदान गने ब्माज Accrual Basis भा रेखाङ्कन गयेको छ  छैन  

२९ सॊस्थाको क र ऩ ॉज  कोषको १० प्रनतशत बन्दा फढी एक ब्मक्त राई ऋण रगान  बएको   छ  छैन  

३० सॊञ्चारक य रेखा सऩुरयवेऺण सनभत  सदस्मका उमभेदवायहरुको भनोनमनका साथभा शेमय प्रभाण ऩत्र प्राप्त 
गयेको कामाऺ ेत्र नबत्र स्थाम  फसोफास गयेको सॊस्थासॉग कुनै फक्यौता नयहेको कारोसचु भा नऩयेको बने्न 
ननवेदनराई उमभेदफाय स्वमॊ य व्मफस्थाऩकरे प्रभाचणत गयेको    नगयेको  

३१ सञ्चारन सनभनतभा भहहरा भा ३३% प्रनतनननधत्व यहेको -   नयहेको -  

३२ एकै प्रकृनतको एक बन्दा फढी सॊस्थाको सदस्म त्माग्न जानकायी ददए -   नददएको -  

३३ प्रायचमबक ऩ ॉज  कोषको !% गणुा बन्दा फढी हनुे गयी फचत सॊकरन गयेको  नगयेको  

३४ सॊस्थारे ऋण उऩसनभत को नसपारयसभा ऋण रगान  गयेको  नगयेको  

३५ सदस्महरुराई कायोवायी साधायण य सॊस्थाऩक बनन वनगाकयण गयेको  गयेको  



३६ C0fdf nfUg] JofhnfO{ k+lhs[t गयेको  गयेको  

३७ साधायण सबाका ननणाम भाइन्म टभा सञ्चारक सनभनतका सदस्म बन्दा दईुजना फहढरे प्रभाचणत गयी    
याखेको   नयाखेको  

३८ तोहकए फभोचजभ ऋणको वगीकयण गयी ऋण नोक्सान  जोचखभ कोष को व्मवस्था गयेको  नगयेको  

३९ सञ्चारक सनभनत रेखा सऩुरयवेऺण सनभनत य ऋण उऩ सनभनतका सदस्महरुरे सॊस्थाफाट नरएको ऋणको 
हववयण चौभानसक प्रनतवेदनभा उल्रेख गयेको  नगयेको  

४० सॊस्था दताा हुॉदाका फखतका फाहेक अन्म सदस्महरुका हकभा सदस्म फनेको त न भहहना ननमनभत फचत 
गयेऩछी भात्र ऋण रगान  गनुाऩने ऩारना बएको  नबएको  

४१ सञ्चारकहरुरे सॊस्थाफाट उऩमोग गरययहेको हवचिम तथा अन्म सहुवधाहरु फैठक बिा सभेत उल्रेख गने -
  
 
 

४२ सॊस्थाफाट ऋण प्रवाह गदाा भाग गरयने कागजातहरु नधतो भ ल्माङ्कन रगामत अन्म प्रहक्रमाहरु उल्रेख गने 
   
 
 

४३ आन्तरयक रेखा ऩरयऺण वाहषाक रेखाऩरयऺणका भरु कैहपमतहरु य सधुायका कामाहरु उल्रेख गने -  
 
 
 

४४ ऋण तथा फचतको व्माजदय ऩरयवतान प्रहक्रमा कस्तो यहेको छ उल्रेख गने -  
 
 

४५ सॊस्थाको फताभान ननऺेऩका प्रकायहरु (ब्माजदय सहहत) उल्रेख गने -  
 
 

४६ ननमन कायोवायहरु गये नगयेको्- स नचाॉदी कजा, गल्रा कजाा, चल्त  खाता,ओ.ड .कजाा, आफ्नै शेमय को सयुऺणभा 
ऋण रगान , घय जग्गा हकनफेच उल्रेख गने -  
 
 

४७ गैयनेऩारी/कामाऺ ेत्र फाहहयका व्मक्त हरु/गैयसदस्मसॉग कायोवाय गयेको छ   छैन  

४८ सॊस्थाको सदस्म, वडाऩत्र, स चना ऩाटी य तोहकए फभोचजभ साइनफोडा छ   छैन  

४९ रेखाऩरयऺकको ननमकु्त  ऩारयश्रनभक प्रनतवेदन फजेट तथा कामाक्रभ साधायण सबाभा ऩेश गरय ऩारयत  
गयेको  नगयेको  

५० नेऩार याष्ट्र फैंकको ननदेशन ऩारना गयी जानकायी ऩठाउने गयेको  नगयेको  

५१ सॊस्थाका सफै कायोवायको हववयणको Back-Up याखेको  नयाखेको  

५२ नगद यकभको ढुकुटी काउन्टय तथा भागास्थ नफभा गयेको   (गयेको बए नफभा कमऩन  नफभा यकभ य 
अवध  सहहत) ……..नगयेको  



५३ नगद व्मवस्थाऩन्-  

क)  ढुकुटीभा यहने नगद भौज्दात समफन्ध त कभाचायी य कामाकायी प्रभखुरे क्यासफकुभा प्रभाचणत गरय 
याख्न ेगयेको  नगयेको  

ख)  ढुकुटीभा यहने नगद भौज्दात यकभ कायोफाय तथा साॉचो फझुफझुायथ गयी नरनेददने  
गने गयेको  नगयेको  

ग)  ढुकुटीभा यहने नगद भौज्दात सेप (बल्ट)को बौनतक ऩरयऺण गने गयेको....., नगयेको.......,  

घ)  ढुकुटीको नगद भौज्दात रु …… ................. फैंक भौज्दातको हहसाफ नभरानको अफस्था ……….       

य ………..तयरता % 

५४ साधायण सबा समऩन्न बएको ऩन्र ददननबत्र रेखाऩरयऺण प्रनतफेदन, अध्मऺरे प्रभाचणत गयेको सबाका ननणाम प्रनतनरहऩ, 
सदस्महरुको उऩचस्थनत हववयण उऩभहानगयऩानरकाको कामाारमभा ऩेश गयेको  नगयेको  

५५ नगदको हवफयण खलु्ने Cash Book, Day Book याख्न ेगये नगयेको, नगदको चजमभेवायी फाॉडपाॉड गये नगयेको:-  

५६ ढुकुटीफाट कायोवायका रानग नगद चझक्दा/याखदा सो को नफववयण याख्न ेगये ………….नगयेको:- ……. 
५७ समऩचि सचुध्दकयण ननवायण हववयण समफचन्ध कान नको ऩारना गयेको   नगयेको  

५८ फषाभा एकऩटक साभाचजक ऩरयऺण गयेको  नगयेको  

५९ सहकायी चशऺा रगामत अन्म कृमाकराऩ सॉचारन गयेको  नगयेको  

६० अन्म सहकायी सॊस्थाहरुसॊग शेमय फचत ऋण साऩटी कायोवाय गयेको बए त्मसको हववयण्- 
६१ सॊस्थाका सञ्चारकहरु अन्म सहकायी सॊस्था फैंक तथा हवचिम सॊस्थाको सॊञ्चारक ऩदभा फहार बएको बए 

त्मसको हववयण्- 
 

६२ सॊचारक सनभनत ननफााचचत बएको नभनतरे ऩन्र ददननबत्र सॊचारकहरुकोपोटो य त न ऩसु्ते सहहतको दइु प्रनत हवफयण 
ऩेश गयेको  नगयेको  

६३ ढुकुटीको ५६ साॊचोको चजमभेवायी क्यानसमय य ब्मवस्थाऩकरे नरने गये …………नगयेको:- …… 

 

उल्रेचखत हववयणहरु तथा जानकायी मस सॊस्थाको आनधकारयक व्मक्त सॉग सङ्करन बएको हो बनन प्रभाचणत गने 

हस्ताऺय्- 
आनधकारयक ऩदानधकायी/कभाचायीको नाभ्- 
ऩद्- 
नभनत - 
सॊस्थाको छाऩ्- 

 
 

ननयीऺण सऩुरयवेऺण तथा अनगुभन गने कभाचायीको नाभ्                        ऩद            दस्तखत  
 

ईभेर् cooperative.hmun@gmail.com 

 


