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आन्तरिक गुनासो ननवािण संयन्त्र

गुनासो वनिारणको तेस्रो पङ््खन्सि

 शाखा / ATM

 तत्काल कुिाकानी / एिेन्ट संग

कुिाकानी

 हामीसँग कुिा गनुुहोस् / कल सेन्टि

 इमेल मारु्त ििान गनुुहोस्

 बैंकको नोिल अनधकािीलाई लेख्नुहोस्

 गुनासो र्ािम िाउनलोि गनुुहोस् ि

यसमा उले्लख गरिएको ठेगानामा

पठाउनुहोस्

 शाखा सम्बल्पित उिुिीहरूका लानग, 

सकुल नोिल अनधकािीसँग नलनुहोस्

 प्रमुख नोिल अनधकािीलाई बढाउनुहोस्

 PNO लाई इमेल पठाउन वेबसाइटमा

ल्पिक गिेि

 गुनासो र्ािम िाउनलोि गनुुहोस् ि

यसमा उले्लख गरिएको ठेगानामा

पठाउनुहोस्

गुनासो वनिारणको पवहलो पङ््खन्सि गुनासो वनिारणको दोस्रो पङ््खन्सि
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आरबीआईको बैंवकङ्ख ओम्बड्सम्यानसँग सम्पकय गनुयहोस्

- बैंवकङ्खमा तेस्रो अम्पार्र

1. बैंकले मनहना नित्र तपाईंको सनु्तनिका लानग तपाईंको

गुनासो समाधान गरै्दन िने, आिबीआईको बैंनकङ
ओम्बि्सम्यानलाई सम्पकु गनुुहोस्।

2. बैंनकङ ओम्बि्सम्यान योिना तपाईंको बैंनकङ

गुनासोहरू समाधान गनु लागत-िनहत ि झन्झट-िनहत

तरिका हो।

3. बैंनकङ ओम्बि्सम्यान योिनाले बैंनकङ सेवाहरूमा
िएका धेिै कमिोिीहरूलाई समेट्छ
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वैकल्पिक गुनासो ननवािण संयन्त्र
रििवु बैंक - एकीकृत ओम्बि्सम्यान योिना, 2021
तपाईंसँग कुनै बैंक िा NBFC विरुद्ध गुनासो छ भने समाधान प्राप्त गने चरणहरू?

बैंक / NBFCs आरबीआई ओम्बड्सम्यानको

कार्ायलर्

चरण 1
• बैंक/NBFCs शाखा वा वेबसाइटमा नलल्पखत

उिुिी र्दताु गनुुहोस्
• तपाईंको गुनासो समाधान गनु बैंक/NBFCs 

का लानग 30 नर्दन पखुनुहोस्।

• बैंक/NBFCs द्वािा नर्दइएको प्रस्तावसँग
असनु्ति हुनुहुन्छ िने, चिण 2 मा िानुहोस्

एसे्कलेसन म्यावररक्स

शािा प्रबन्धक→ अञ्चल कार्ायलर्→ प्रधान

कार्ायलर्

चरण 2
• https://cms.rbi.org.in मा िहेको

गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली पोटुलमा
बैंक/NBFCs नवरुद्धउिुिी र्दताु

गनुुहोस्। वा;

• केन्द्रीयकृत िनसर्द ि प्रशोधन केन्द्र, 
िाितीय रििवु बैंकलाई सम्बोधन

गरिएको हस्तनलल्पखत उिुिीहरू
• गुनासो सम्बल्पित प्रश्नहरूका लानग, टोल

फ्री नम्बि 14448 मा कल गनुुहोस्

एक मवहना वभत्र कुनै

समाधानिा असन्तुष्ट्
समाधानप्रदानगररर्ो

पुनरािेदन प्रावधकरण

चरण 3
• ग्राहकले 30 नर्दन नित्र पुनिावेर्दन

अनधकािी समि पुनिावेर्दन गनु
सके्नछन्। ओम्बि्समेन द्वािा

प्रर्दान गरिएको समाधान संग

सनु्ति छैन
• पुनिावेर्दन अनधकािी िाितीय

रििवु बैंक (RBI) का िेपुटी
गिनुि हुन्।

एक मवहना वभत्र कुनै

समाधानिा असन्तुष्ट्
समाधानप्रदानगररर्ो
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• आफ्नो पासविु, PIN, OTP, CVV, आनर्द
अनलाइन वा र्ोन मारु्त कसैसँग साझेर्दािी
नगनुुहोस्

• तपाईंले SMS, इमेल वा सोशल नमनिया
पे्लटर्मुहरू मारु्त प्राप्त गनुुिएको संनर्दग्ध
नलङ्कहरूमा कनहलै्य ल्पिक नगनुुहोस्

सुिनित निनिटल बैंनकङ
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सुिनित निनिटल बैंनकङ अभ्यास

सुरवित बैंवकङ्ख अभ्यासहरू का लावग

कार्यहरू

सधैं बैंक/सेवा प्रर्दायकको आनधकारिक वेबसाइटहरूमा िानुहोस् ि वेबसाइटहरू प्रयोग गनुुहोस् िुन सुिनित छन् िसै्त, https:// - िहाँ 's' सुिनित वेबसाइटका लानग खिा

हुन्छ

 नतनीहरूले प्रानवनधक तु्रनटहरूको सामना गरििहेका छन् वा एपहरू िाउनलोि गर्दाु आफ्नोमोबाइल/ल्यापटप/पीसीबाटसबै िुक्तानी/नवत्तीय एपहरूलग आउट गनुुहोस्

बैंक वा इ-वानणज्य पे्लटर्मुहरू िसै्त ठगी, नक्कली ि लुक-एलाइकवेबसाइटहरूबाटबच्न पहँुच िइिहेका वेबसाइटहरू/URLsको नहज्जे िाँच गनुुहोस्।

इमेलहरूप्रामानणक ठेगानाहरूबाटछन् िनी सुनननितगनु प्राप्त इमेलहरूको नहजे्ज ि हेििहरू िाँच गनुुहोस्

SMS/व्हाट्सएप/ इमेल,आनर्द मारु्त प्राप्त छोटोURL/ गुगल र्ािमहरूमा ल्पिकगर्दाु सावधान िहनुहोस्।

बैंक/ईकमसु/खोि इल्पन्िन वेबसाइटहरूमा नलङ्कहरूप्रर्दान गने स्याम मेलहरूकोरूपमाब्लक/सर्दस्यता िद्द गनुुहोस्/ रिपोटु गनुुहोस्

अनलाइनउत्पार्दनहरूखरिर्द/नबक्री गर्दाु सावधान िहनुहोस्।UPI मारु्त पैसा प्राप्त गनु नपन/पासविु प्रनवि गनु आवश्यकछैन

तपाईंको र्ोनमा ननयनमत वाताविणमा पयाुप्त समयका लानग मोबाइल नेटवकु छैन िने तुरुनै्तआफ्नोमोबाइलअपिेटिलाई सम्पकु गनुुहोस्

तपाईंको पूवु िानकािी नबना कुनै OTP उत्पन्न िएको छैन िनेि सुनननित गनु ननयनमतरूपमा SMS/इमेलहरूिाँच गनुुहोस्

 कुनै पनन कम्पनीसँग लेनरे्दन गनुु अनि, नतनीहरूर्दताु ि इिाितपत्र प्राप्त संस्था हुन् नक छैनन् िनी प्रमानणत गनुुहोस्

िहाँ यस्तो सुनवधा उपलब्ध छ त्यहाँ रु्दई कािक प्रमाणीकिण खोल्नुहोस्

ATMप्रयोग गर्दाु, PINप्रनवि गर्दाु अको हातले नकयािछोपु्नहोस्

नगर्द नवतिण गरिएको छैन िने, ATMमा 'िद्द गनुुहोस्' नथचु्नहोस् ि होम ल्पिन रे्दखा पिेपनछ मात्र छोि्नुहोस्।

ग्राहक सेवा नम्बिहरूकनहलै्य मोबाइल नम्बिकोरूपमा हँुरै्दनन् िने्न ध्यान नर्दनुहोस्

CDM मा नगर्द िम्मा गर्दाु, परिसि छोि्नु अनि नगर्द मेनसनलेस्वीकाि गिेको छ िनी सुनननित गनुुहोस्

कािु इन्ससुनस्लट वा ATM मेनसनकोकीयाि ननिक कुनै अनतरिक्तउपकिण ििान गरिएको छ नक छैन िनेि सधैं िाँच गनुुहोस्
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सुिनित निनिटल बैंनकङ अभ्यास

सुरवित बैंवकङ्ख अभ्यासहरूका लावग गनय नहुने कार्य

अपरिनचतहरूलाई नवश्वासनगनुुहोस् िATMहरूमाप्रमाणहरूचोिी हुन सके्न हुनाले उनीहरूबाटमद्दत ननलनुहोस्

नसम कािु ि मोबाइल नम्बिको नवविण साझा नगनुुहोस् वा ATMकािुमा नपन नलेख्नुहोस् वा वेबसाइटहरू/उपकिणहरू/सावुिननकल्यापटप/िेस्कटपहरूमा नवविणहरू
बचत नगनुुहोस्

बैंक, बीमा, सिकाि आनर्दबाट कल सेन्टि एिेन्टका रूपमा प्रसु्तत गने व्यल्पक्तहरूको अर्िको र्न्दामा नपनुुहोस् ि प्रयोगकताु नाम, पासविु, कािु

नवविणहरू/PIN/CVV/OTP,िन्म नमनत,आधाि नम्बि, परिवािका सर्दस्यहरूकोनाम,आनर्द साझेर्दािी गनु र्दबाब ननर्दनुहोस्।

सचु इल्पन्िनहरू, SMS, सोशल नमनिया,इमेलहरू,आनर्दबाट सेवा प्रर्दायकहरूको सम्पकु नवविणहरू खोिी नगनुुहोस्।

अज्ञात/अपरिनचत नलङ्कहरूमा ल्पिकनगनुुहोस् ि अज्ञात व्यल्पक्तहरूको सल्लाहमाअपरिनचत स्रोतहरूबाटएपहरू िाउनलोि नगनुुहोस्।

तपाईंको बैंक खाता/ATMकािुहरू अरूलाई कनमसन वा अन्यथा प्रयोग गनु अनुमनत ननर्दनुहोस्, िसले पैसा िाउनटङको लानग बैंक खाताको रु्दरुपयोगको कािणले पुनलस
अनुसिानको नेतृत्वगनु सक्छ।

तपाईंको KYC नवविणहरू/खाता नवविणहरू/ATMकािु नवविणहरू/PIN/CVV/OTP नवविणहरूखोजे्न कल/इमेल/SMSको िवार् ननर्दनुहोस्।

अनवश्वसनीयलटिी प्रस्तावहरूमा नवश्वास नगनुुहोस् ि त्यस्ता इमेलहरू/कलहरूकोिवार्मा सुिनित प्रमाणहरू साझा नगनुुहोस्।

ठूलो िकम आिबीआईसँगछ ि यसलाईिािी गनु केही िकम स्थानान्तिण गनु आवश्यकछ िनीर्दाबी गने सने्दशहरूकोिवार् ननर्दनुहोस्।

अनग्रमऋण प्रशोधन शुल्क नगर्द िुक्तान गिेि ठगीमा नपनुुहोस्

पैसा प्राप्त गनु / मोबाइल ब्यालेन्स रिचािु गनु / िानगि पाउनका लानग पुिस्काि िकम, सिकािी सहायता ि KYC अद्यावनधक प्रस्ताव / वार्दा सने्दशहरूको िवार्

ननर्दनुहोस्।

िुक्तान नगनुुहोस् वा कम ब्याि र्दिमा ऋणको अनलाइन प्रस्तावहरू नवरुद्ध सुिनित प्रमाणहरू प्रनवि गनुुहोस् / सुिनित तत्कालऋण

नवत्तीय एपहरू प्रयोग िइिहेको एउटै यन्त्रमा ल्पिन साझेर्दािी एपहरू प्रयोग नगनुुहोस्

UPI PIN मा कुञ्जी नर्दएपनछ पैसा स्थानान्तिण गनु प्रयोग गनु सनकने अज्ञात िुक्तानी एपहरू प्रयोग गिेि QRकोिहरू स्यान नगनुुहोस्।

नतनीहरूमालवेयि स्थानान्तिण गनु ि र्ोनबाट िाटा ननयन्त्रणगनु प्रयोग गनु सनकने हुनाले सावुिननकचानिुङ पोइन्टहरू वा असुिनितWi-Fiप्रयोग नगनुुहोस्

10



इलेक्ट्र ोननक बैंनकङ

• सँधै तपाईंको बैंकको URL टाइप गनुुहोस् केवल प्रमानणत ि नवश्वसनीय ब्राउिि ि िुक्तानीहरूका लानग HTTPS सुिनित
वेबसाइटहरू प्रयोग गिेि (S िनेको सुिनित हो)। URL नवन्डोमा सुिनित नचन्ह (लक) खोज्नुहोस् (छनव)

• अल्फानू्यमेरिक ि नवशेष यािेक्ट्िहरू (#।", @, $ आनर्द) प्रयोग गिेि आफ्नो पासविुहरू अनुमान गनु गाह्रो बनाउनुहोस्।

• तपाईं आफ्नो पासविु बािम्बाि परिवतुन गनुुहुन्छ िने्न सुनननित गनुुहोस्

• सधैं आफ्नो िुक्तानी लेनरे्दन एपहरू (बैंक, गैि-बैंक, वालेट आनर्द) नवीनतम संस्किणका साथ अद्यावनधक िाख्नुहोस्।

• आफ्नो बैंक खातासँग आफ्नो मोबाइल नम्बि ि इमेल आइिी नलङ्क गनुुहोस् ि SMS/इमेल अलटु सेवाका लानग िोज्नुहोस्

• कुनै असामान्य/अननधकृत कािोबाि िएमा तुरुन्त बैंकलाई खबि गनुुहोस्

• अनलाइन खोि मारु्त आफ्नो बैंकको वेबसाइट कनहलै्य पहँुच नगनुुहोस्।

• र्ोनमा लगइन प्रमाणहरू कनहलै्य िण्डाि नगनुुहोस्, अनवश्वसनीय पोटुलहरू/सेवा प्रर्दायकहरूमा पनन प्रमाणपत्रहरू प्रनवि/िण्डाि

नगनुुहोस्

• सावुिननक उपकिण, साइबि यारे् ि सावुिननक/नन:शुल्क वाइर्ाइिस्ता असुिनित/खुला नेटवकुहरू मारु्त लेनरे्दन नगनुुहोस्

• आफ्नो मोबाइल बैंनकङ नपन वा इन्टिनेट बैंनकङ आइिी, पासविु ि ओटीपी कसैसँग (बैंक कमुचािीहरू सनहत) कनहलै्य साझा

नगनुुहोस्

गनय हुने

गनय नहुने
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एकीकृत िुक्तानी इन्टिरे्स (UPI)

• UPI एप अपिेट िाख्नुहोस्

• यसलाई स्वीकाि गनुु अनि व्यापािी/व्यल्पक्तको सङ्कलन अनुिोधलाई सधैं समीिा गनुुहोस्

• स्थानान्तिण प्रिावकािी हुनु अनि िकम ि लािाथीलाई पुनः िाँच गनुुहोस् ि पुनः पुनि गनुुहोस्

• आफ्नो PIN कनहलै्य कसैसँग साझा नगनुुहोस्

• पनहले प्रापकलाई प्रमानणत/पुनः पुनि नगिी पैसा हस्तान्तिण गनुबाट बचु्नहोस्

गनय हुने

गनय नहुने
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उपिोक्ता िागरूकता - साइबि खतिा ि धोखाधिी

वभवसङ्ख - KYC-अपिेसन,
खाता/नसम-कािु अनब्लक
गने, िेनबट गरिएको िकम
के्रनिट गने , इत्यानर्दको
बहानामा ग्राहकहरूलाई
गोय नवविणहरू साझा गनु
लोि गनु बैंक/गैि-बैंक
इवालेट
प्रर्दायकहरू/रू्दिसंचाि सेवा
प्रर्दायकहरूबाटआएको िनी
र्ोन कलहरू।

वफवसङ्ख - नक्कली इमेलहरू
ि / वा एसएमएसहरू
ग्राहकहरूलाई उनीहरूको
बैंक / इवालेट प्रर्दायकबाट
उत्पन्न िएको हो िन्ने सोच्न ि
गोय नवविणहरू ननकाल्न
नलङ्कहरू समावेश गनु
नििाइन गरिएको हो।

दूर पहँुच - ग्राहकलाई
आफ्नो मोबाइल
र्ोन/कम्प्यूटिमा एल्पप्लकेसन
िाउनलोि गनु प्रलोिन नर्दएि
िुन ग्राहकको उपकिणमा
सबै ग्राहकहरूको िेटा पहँुच
गनु सिम छ।

पैसा प्राप्त गनुका लानग 'इन्टि
योि UPI PIN' िस्ता
सने्दशहरूसँग नक्कली
िुक्तानी अनुिोधहरू पठाएि
UPI को 'कलेक्ट् अनुिोध'
सुनवधाको रु्दरुपयोग
गनुुहोस्।

वेबपेिहरू / सोशल
नमनियामा बैंक / इवालेट
प्रर्दायकहरूको नक्कली
नम्बिहरू ि खोि इल्पन्िन,
आनर्द द्वािा प्रर्दनशुत।

ठगीहरूले प्रयोगकताु आइिी, लगइन / लेनरे्दन पासविु, OTP (एक पटकको पासविु), िेनबट / के्रनिट कािु नवविणहरू िसै्त

PIN, CVV, म्यार्द समाल्पप्त नमनत ि अन्यव्यल्पक्तगत िानकािी िस्ता गोय नवविणहरू प्राप्त गने प्रयास गछुन्। ठगीहरूले प्रयोग

गने केही नवनशि मोिस अपिेन्डीहरू हुन् –
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ठगी िएको पाइएमा कर्दम चाल्नु पछु

आफ्नो बैंक/NBFC लाई सम्पकु गनुुहोस् ि आफ्नो खाता/कािु तुरुनै्त ब्लक गनुुहोस् ि नलल्पखत उिुिी पेश गनुुहोस्

िाितीय साइबि अपिाध समन्वय केन्द्रमा उिुिी/FIR र्दताु गनुुहोस् वा साइबि क्राइम हेिलाइन नम्बि 1930 मा कल गनुुहोस्

लािाथी खाता(हरू) मा िकमब्लक गनु आफ्नो शाखामा सम्पकु गनुुहोस्

बैंक/NBFC ले तपाईंको गुनासोको समाधान गनु असर्ल िएमा RBIओम्बि्सम्यानमा कुिा गनुुहोस्।
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निनिटल/अनलाइन धोखाधिी
िोकथाम

• तत्काल अलटुहरू प्राप्त गनु आफ्नो बैंकसँग आफ्नो
मोबाइल नम्बि ि इमेल र्दताु गनुुहोस्

• महत्त्वपूणु बैंनकङ िेटा मोबाइल, इमेल वा पसुमा
कनहलै्य िण्डािण नगनुुहोस्

• अनलाइन बैंनकङका लानग प्रमानणत, सुिनित ि
नवश्वसनीय वेबसाइटहरू मात्र प्रयोग गनुुहोस्

• सावुिननक, खुल्ला वा ननः शुल्क नेटवकु मारु्त बैंनकङ
नगनुुहोस्

• आफ्नो अनलाइन बैंनकङ पासविु ि PIN ननयनमत
रूपमा परिवतुन गनुुहोस्

• तपाईंको ATM कािु, िेनबट कािु, के्रनिट कािु, 
नप्रपेि कािु हिाए वा चोिी िएमा तुरुनै्त ब्लक गनुुहोस्
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ग्राहक संििण नीनत

 बनलयो ि गनतशील धोखाधिी पत्ता लगाउने ि िोकथाम संयन्त्र;

 अननधकृत लेनरे्दनबाट उत्पन्न िोल्पखमहरू (उर्दाहिणका लानग, बैंकको नवद्यमान प्रणालीहरूमा िहेको खािलहरू) मूल्याङ्कन गने संयन्त्र
ि त्यस्ता िटनाहरूबाट उत्पन्न हुने र्दानयत्वहरू मापन गने;

 िोल्पखम नू्यनीकिण गनु ि त्यसबाट उत्पन्न हुने र्दानयत्वहरूबाट आरू्लाई सुिनित िाख्न उपयुक्त उपायहरू;

 इलेक्ट्र ोननक बैंनकङ ि िुक्तानी सम्बिी ठगीबाट आरू्लाई कसिी िोगाउने िने्न बािे ग्राहकहरूलाई लगाताि ि बािम्बाि सल्लाह नर्दने
प्रणाली।

 अनानधकृत इलेक्ट्र ोननक बैंनकङ कािोबािका लानग ग्राहकहरूलाई िनतपूनतु नर्दन पािर्दशी, गैि-िेर्दिाविनहत ि ननधाुरित संयन्त्र

प्रणाली र प्रवक्रर्ाहरूको सुदृढीकरण - ग्राहकहरूलाई इलेक्ट्र ोवनक बैंवकङ्ख कारोबार गनय सुरवित महसुस गराउन

बैंकहरूमा प्रणाली र प्रवक्रर्ाहरू
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बैंवकङ्खमा प्रविवधको
प्रर्ोग

• वडवजरल बैंवकङ्ख 'सुविधाजनक' र 'सुरवित' 
पवन छ। कुनै पवन समर्, कही ं पवन लेनदेन।

• तपाईंको औंलाको छेउमा बैंनकङ, तपाईंको ििको
आिामबाट

• नछटो ि सुिनित िुक्तानी मारु्त समय बचत गछु

• नवनिन्न लेनरे्दनका लानग बहु निनिटल िुक्तानी
नवकिहरू

• NEFT, IMPS, UPI ि BBPS उपलब्ध 24x7
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*99# िायल
गनुुहोस् ि

िाषा चयन

गनुुहोस्

आफ्नो

बैंकको

IFSC 

कोिको

पनहलो ४

अंक प्रनवि

गनुुहोस्

बैंक खाता

चयन गनुुहोस्

तपाईंको िचुुअल

िुक्तानी ठेगाना

(VPA) वा UPI ID 

मोबाइल @upi 

हुनेछ

*99*7*1# िायल गिेि
ि कुञ्जी इन गिेि UPI 

PIN नसिुना गनुहुोस्

ATM कािुको अल्पन्तम

६ अंक ि

ATM कािुको म्यार्द

समाप्त िएको मनहना

ि वषु

• तपाईंकोUPI नपन प्रयोग गिेि, तपाईंले

लािाथीको िचुुअल ठेगाना थाहा पाएि कुनै पनन
लािाथीलाई ननबाुध रूपमा िकम स्थानान्तिण

गनु सकु्नहुन्छ।

• लािाथीसँगिचुुअल ठेगाना छैन िने, IFSC ि
खाता नम्बिवा बैंक खाता वा मोबाइल नम्बिसँग

िोनिएकोआधाि नम्बिमारु्त लािाथीलाई
िकम हस्तान्तिणगने नवकि पनन उपलब्धछ।

• "998 मारु्त, कसैले UPl ि #998 मा र्दताु

िएका प्रापकलाई िकम स्थानान्तिण गनु सक्छ

BHIM एप

िाउनलोि

गनुुहोस्

स्मारयफोन िा इन्टरनेरको पहँुच छैन?
*99# प्रर्ोग गरेर वडवजरल जानुहोस्

एउटा पे्लटर्मु िसले USSD कोि (*99#) िायल गिेि इन्टिनेट ििान नबना नर्चि र्ोन/स्माटु र्ोन प्रयोग गिेि रु्दई

बैंक खाताहरू बीच पैसा स्थानान्तिण गनु अनुमनत नर्दन्छ।

तपाईंसँग इन्टरनेरको पहँुच भएको स्मारयफोन छ?
एकीकृत भुिानी इन्टरफेस (UPI) पे्लरफमयमा प्रर्ोग गरी वडवजरल गनुयहोस्

एउटा पे्लटर्मु िसले इन्टिनेटमा पहँुच िएको मोबाइल र्ोन प्रयोग गिेि रु्दई बैंक खाताहरू बीच पैसा स्थानान्तिण

गनु अनुमनत नर्दन्छ

एप

खोल्नुहोस्, 
उपकिण र्दताु

गनु बानहिी

SMS 

पठाइन्छ

लगइन पासकोि

नसिुना गनुुहोस् ि

तपाईंले लगइन

गिेपनछ बैंक खाता

चयन गनुुहोस्

तपाईंको िचुुअल

िुक्तानी ठेगाना

(VPA) वा UPI 

ID मोबाइल

@upi हुनेछ

कुञ्जी नर्दएि UPI PIN 

नसिुना गनुुहोस्

ATM कािुको अल्पन्तम

६ अंक

ATM कािुको म्यार्द

सनकएको मनहना ि वषु

ि

तपाईंको मोबाइल

नम्बिमा OTP प्राप्त

ियो

• तपाईंकोUPI PIN प्रयोग गिेि, तपाईंले
लािाथीकोिचुुअल ठेगानाथाहापाएि कुनै

पनन लािाथीलाई ननबाुधरूपमािकम

स्थानान्तिणगनु सकु्नहुन्छ।लािाथीसँग
िचुुअल ठेगाना छैन िने, IFSC िखाता

नम्बिमारु्तलािाथीलाई िकमहस्तान्तिण
गने नवकिपनन उपलब्धछ।

एक परकदताय प्रवक्रर्ा एक परकदताय प्रवक्रर्ा

1 2 3 4

5

1 2 3 4

5
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जे्यष्ठ नागरिक ि नवनिन्न असिमता िएका
नागरिकहरूका लानग ढोकैमा बैंनकङ सेवाहरू

जे्यष्ठ नागररकका लावग बैंवकङ्ख सुविधा सहज बनाउन
RBI ले बैंकहरूलाईआग्रहगरेको छ

• तपाईं ७० वषुिन्दा मानथ हुनुहुन्छ िने, तपाईंले आफ्नो
ििमै केही आधाििूत बैंनकङ सुनवधाहरूप्राप्त गनु
सकु्नहुन्छ

• बैंकहरूले पूणु रूपमा KYC अनुपालन खातालाई
बैंकहरूको िेकिुमा उपलब्ध िन्म नमनतकोआधािमा
स्वतः 'वरिष्ठ नागरिक खाता' मा रूपान्तिण गछु।

• बैंकहरूलेआफ्ना शाखाहरूमा समनपुत काउन्टिहरू
उपलब्ध गिाउँछन् िहाँ जे्यष्ठ नागरिकहरूले
उनीहरूको बैंनकङआवश्यकताहरूकालानग
प्राथनमकता पाउँछन्।
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 बैंकहरू ले सबै बैंनकङ सुनवधाहरू िसै्त तेस्रो

पिीय चेक, ATM सुनवधा, नेट बैं नकङ सुनवधा,

लकि सुनवधा, खुद्रा ऋण, के्रनिट कािु आनर्द

िस्ता चेकबुक सुनवधाहरू कुनै िेर्दिाव नबना

दृनिनवहीनहरूलाई सधैं प्रर्दान गरिएको

सुनननित गछु

 बे्रल वकप्याड िएको कल्पिमा एउटा कुिा गने

एटीएम सामान्यतया प्रते्यक इलाकामा

दृनिनवहीन व्यल्पक्तहरूको आवश्यकता पूिा गनु

उपलब्ध छ।

 ह्वीलचेयि प्रयोगकताुहरू/अपाङ्गता िएका

व्यल्पक्तहरूले सनिलैसँग पहँुच गनु सकोस् िनेि

बैंकहरूले सबै अवल्पस्थत ATM/िनवष्यका

ATMहरू ि्याम्पसनहत सुनननित गछुन् ि ATM को

उचाइले ह्वीलचेयि प्रयोगकताुद्वािा यसको प्रयोगमा

बाधा नपने गिी व्यवस्था गरिएको छ।

 अपाङ्गता िएका व्यल्पक्तहरू/ह्वीलचेयि

प्रयोगकताुहरूले बैंक शािाहरूमा प्रिेश गनय र

धेरै कविनाइ वबना व्यापार सञ्चालन गनय

सकोस् भन्नाका िावतर बैंकहरूले बैंक

शाखाहरूको प्रवेशद्वािमा ि्याम्पहरू उपलब्ध

गिाएि उपयुक्त कर्दमहरू चाल्छन्।

नवनिन्न अपाङ्गता िएका नागरिकहरूका लानग बैंनकङ सेवाहरू

20



MSMEs/स्वयं सहायता समूहलाई उपलब्ध बैंनकङ सेवाहरू

SHG बचत िाताहरूका लावग KYC:

• SHG को बचत बैंक खाता खोल्दा SHG 

का सबै सर्दस्यहरूकोKYC प्रमाणीकिण
गनुु परै्दन।

• सबै पर्दानधकािीहरूको KYC प्रमाणीकिण
पयाुप्त हुनेछ।

• यद्यनप, SHG को तरु्बाट खाता खोल्न

अनधकृत पर्दानधकािीहरूको खेल रे्दखाउने
SHG को प्रस्ताव पेश गनु आवश्यकछ।

मावजयन र सुरिा मापदण्डहरू

• ऋण नलनका लानगSHGS बाट कुनै

संपानशु्वक सुििा नलनु परै्दन
• कोषको चाि गुणा िन्दा बढी ऋण िकम

सम्भवछ
SHGS हरू धेिै वषुरे्दल्पख सर्लतापूवुक
काम गरििहेका छन्।

SHGS ले नवगतको ऋण समयमै नतिेका
छन्।

SHGS ले ऋण सुनवधा निम्मेवािीपूवुक
प्रयोग गिेको छ।

सै्वन्सिक बचत

• सै्वल्पिक बचत रु्दई तरिकामा गणना गनु

सनकन्छ:
 समूहकोपुसको एक िाग गठन छैन
 समूहकोपुसको एक िागकारूपमा ि

अन्ति-समूहऋणका लानग उपयोग
• सै्वल्पिक बचतहरूपनन बैंकबाट समूहलाई

ऋणको मात्रा मूल्याङ्कन गनु गणना गरिनेछ
िसले तपाईंको SHG लाई र्ाइर्दा पुयाुउन
सक्छ नकनिनेSHG ले बैंकबाट ठूलो मात्रामा

ऋण प्राप्त गनु सक्छ। SHG का सर्दस्यहरूले
संयुक्तरूपमासमूहका सर्दस्यहरूले गिेको

सै्वल्पिक बचतब्यािआम्दानी वा समूहबाट
लािांशमासमानुपानतकसाझेर्दािीकालानग
योग्य छन् नक छैनन् िने्न ननणुय गनेछन्।
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धन्यवार्द
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