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                         प्रदेश सरकार (मन्त्रिपररषद )बाट स्वीकृत मममतिः- २०७९/05/16 
सहकारी तथा गररबी मिवारण कार्यक्रम कार्ायरवर्ि सम्बरधी एकीकृत कार्यववमध¸ २०७९ 

प्रस्ताविा: प्रदेश सरकारको सहकारी तथा गररबी मिवारणसँग सम्बन्त्रधत वावषयक बजेटमा समावेश 
भएका कार्यक्रमलाई एकीकृत, सरल, पारदशी र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालि, कार्ायरवर्ि तथा 
व्र्वस्थापि गिय वाञ्छिीर् भएकाले,  
प्रदेश सशुासि ऐि¸ २०७६ को दफा ५३ ले ददएको अमधकार प्रर्ोग गरी लनु्त्म्बिी प्रदेश 
सरकारले र्ो कार्यववमध बिाएको छ।   

पररच्छेद-१ 
प्रारन्त्म्भक 

1. संन्त्िप्त िाम र प्रारम्भ: (१) र्स कार्यववमधको िाम “सहकारी तथा गररबी मिवारण कार्यक्रम 
कार्ायरवर्ि सम्बरधी एकीकृत कार्यववमध¸ २०७९" रहेको छ।  

  (२) र्ो कार्यववमध प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत भएको मममतदेन्त्ि प्रारम्भ हिुेछ।  
2. पररभाषा: ववषर् वा प्रसङ्गले अको अथय िलागेमा र्स कार्यववमधमा,-  

(क) “अिदुाि” भन्नाले प्रदेश सरकारको वावषयक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश भएको 
सहकारी तथा गररबी मिवारण कार्यक्रमसँग सम्बन्त्रधत अिदुाि रकम सम्झि ुपछय। 

(ि) "अिदुािग्राही" भन्नाले र्स कार्यववमध बमोन्त्जम अिदुािको लामग प्रवक्रर्ा पूरा गरी 
अिदुाि प्राप्त गिय र्ोग्र् ठहर भएका सहकारी संस्था,  सदस्र्  वा समूह  सम्झि ुपछय 
र सो शब्दले सीप ववकास तामलम प्राप्त गरी वस्तगुत अिदुाि सहर्ोग प्राप्त गिय 
र्ोग्र् व्र्न्त्ि समेतलाई जिाउँछ। 

(ग)  “आर्ोजिा” भन्नाले र्स कार्यववमध बमोन्त्जम संस्था, सदस्र् वा समूहले प्रस्ताव गरेका 
कार्यक्रम, व्र्वसावर्क र्ोजिा वा आर्ोजिा सम्झि ुपछय। 

(घ) “कृवष उपज” भन्नाले कृषकले िपेालमा उत्पादि गरेका वस्त ुतथा त्र्सरी उत्पाददत 
वस्तकुो प्रारन्त्म्भक रूपमा प्रशोधि गररएका िाद्यान्न बाली, फलफूल, तरकारी, 
मसलाबाली, पषु्प, पशपुरछी, माछा, मास,ु दूध, फुल, हाड, छाला, ऊि, च्र्ाउ, 
मौरी, रेशम, न्त्िर्ा, कफी, अलैँिी, सपुारी, घाँसेबाली, तेलहि, दलहि, कपास, जटु, 
उि,ु रबर, कृवषका सबै उपिेिसँग सम्बद्ध उत्पादि सम्झि ु पछय र सो शब्दले 
औद्योमगक प्रर्ोजिका लामग प्रर्ोग हिुे कृवषजरर् कच्िा पदाथय वा वस्त ुसमेतलाई 
जिाउँछ। 

(ङ) "िाद्यान्न" भन्नाले सहकारी संस्थाले सपुथ मूल्र् पसल स्थापिा गरी आधार मूल्र्मा 
मबक्री गररिे िामल, दाल, ििु, न्त्ििी, गहुँ र तेलजरर् िाद्य पदाथय सम्झि ुपछय। 
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(ि) "जाँिपास" भन्नाले प्रिमलत कािूि बमोन्त्जम प्राववमधक जाँि गिुयपिे ववषर्हरूमा सो 
सम्बरधी र्ोग्र्ता पगेुका प्राववमधकबाट आर्ोजिा तथा कार्यक्रमका सम्बरधमा 
कामको मूल्र्ाङ्कि गिे कार्य सम्झि ुपछय। 

(छ) “तामलम प्रदार्क” भन्नाले ववमभन्न ववषर् िेिमा सीपमूलक तामलम प्रदाि गिे 
उदे्दश्र्ले स्थापिा भएका िेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थािीर् तह अरतगयतका 
मिकार् र प्रिमलत कािूि बमोन्त्जम ववमभन्न ववषर् िेिमा सीपमूलक तामलम प्रदाि 
गिे उदे्दश्र्ले स्थापिा भएका िीन्त्ज वा गैर-सरकारी संस्था वा व्र्न्त्ि समेतलाई 
सम्झि ुपछय।  

(ज) “िमूिा गाउँ कार्यक्रम” भन्नाले िमूिा गाउँ भिी तोवकएका िेिमा सञ्चालि हिु े
होमस्टे, िमेिा गहृ, कोसेली गहृ, सहकारी िेती, िगदेबाली, कृवषजरर् तथा 
पशपुरछीजरर् वस्तहुरूको उत्पादि, प्रशोधि तथा बजारीकरण, सहकारी उपभोिा 
पसल, सहकारी साझा स्वास््र् न्त्ललमिक, िवप्रवर्द्यिात्मक वक्रर्ाकलाप तथा 
सांस्कृमतक एवम ्सामान्त्जक सदभाव ववकासका लामग सञ्चालि गररिे आर्ोजिा वा 
वक्रर्ाकलाप सम्झि ुपछय। 

(झ) “िवीितम सोंि सवहतका कार्यक्रम” भन्नाले सहकारीहरू माफय त ् परम्परागत पेशा 
व्र्वसार्लाई आधमुिकीकरण तथा प्रववमधमैिी बिाई मसजयिशील तररकाले 
उत्पादकत्व बढाउिे र रोजगारी मसजयिा गिे कार्यक्रम सम्झि ुपछय।  

(ञ) "मिर्ामक मिकार्" भन्नाले प्रिमलत कािूि बमोन्त्जम सहकारी संस्थाको मिर्मि गिे 
अमधकारप्राप्त िेपाल सरकारका मिकार्, प्रदेश मरिालर् वा प्रदेश सहकारी दताय 
अमधकारीको कार्ायलर् वा स्थािीर् तहलाई सम्झि ुपछय।  

(ट) “पररवार” भन्नाले कािूिी रूपमा छुट्टामभन्न िभएका, एकासगोलमा बस्िे तथा सगोलको 
आम्दािी िियमा िल्िे वा एउटै भारसामा िािपाि गरी एकै ठाँउमा बस्िे बाब,ु 
आमा, छोरा, अवववावहता छोरी, श्रीमाि  र श्रीमती सम्झि ुपछय। 

(ठ) “फमय” भन्नाले व्र्वसावर्क प्रर्ोजिको लामग उन्त्ल्लन्त्ित वस्तकुो व्र्वसावर्क रूपमा 
उत्पादि, प्रशोधि, भण्डारण तथा बजारीकरण लगार्तका कार्य गियका लामग प्रिमलत 
कािूि बमोन्त्जम स्थापिा भएका व्र्वसावर्क फमय वा संस्था सम्झि ुपछय। 

(ड) "मरिालर्" भन्नाले प्रदेश सरकारको सहकारी तथा गररबी मिवारण सम्बरधी ववषर् 
हेिे मरिालर् सम्झि ुपछय।  

(ढ) "लन्त्ित समूह" भन्नाले मरिालर्ले तोकेका न्त्जल्ला अरतगयत सम्बन्त्रधत स्थािीर् 
तहको मसफाररसका आधारमा छिौंट भएका मिु कमैर्ा, हमलर्ा, कम्लरी, दमलत, 
भमूमहीि, र्द्रर्द् पीमडत, गररब पररिर् पि प्राप्त पररवार/पररवारका सदस्र् र ववपन्न 
िागररकलाई सम्झि ुपछय। 
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(ण) "ववमिर्म" भन्नाले सम्बन्त्रधत संस्थाको ववमिर्म सम्झि ुपछय।  
(त) "ववन्त्शविकृत संघ" भन्नाले प्रिमलत सहकारी सम्बरधी कािूि बमोन्त्जम दताय भएका 

ववन्त्शविकृत सहकारी संघलाई सम्झि ुपछय।  
(थ) “सहकारी िेती” भन्नाले संस्थाले तोवकएको अवमधसम्म भमूमको व्र्वस्था गरी आफ्िा 

सदस्र्हरूलाई प्रत्र्ि संलग्ि गराई सामूवहक वा व्र्न्त्िगत जोन्त्िममा सञ्चालि 
गररिे िेतीपाती सम्झि ुपछय। 

(द) “सहकारी बजार” भन्नाले सहकारीर्द्ारा आफ्िा सदस्र्को प्रत्र्ि सहभामगतामा कृवष 
उपज तथा जमडबटुीको िररद, प्रशोधि, ग्रमेडङ, प्र्ाकेन्त्जङ्ग, ढुवािी, भण्डारण तथा 
मबक्री ववतरण लगार्तका कार्य गिे थोक बजार, सङ्कलि केरर वा मबक्री कि 
सम्झि ुपछय। 

(ध) "संस्था" भन्नाले प्रिमलत सहकारी कािूि बमोन्त्जम गठि भई दताय भएको प्रारन्त्म्भक 
सहकारी संस्था वा संघ सम्झि ुपछय। 

(ि) "सामवुहक उत्पादि" भन्नाले दफा 24 बमोन्त्जम कार्ायरवर्ि हिुे कार्यक्रम सम्झि ु
पछय। 

(प) "सामूवहक उद्यम" भन्नाले सहकारी संस्थार्द्ारा स्थािीर् स्रोत साधि तथा कच्िा 
पदाथयमा आधाररत वस्त ुउत्पादि गिय सञ्चालि गररिे कम्तीमा ३५ सदस्र् रहेको 
उत्पादिमूलक लघ,ु घरेल ुतथा सािा उद्योगका आधाररत उद्यम वा व्र्वसार् सम्झि ु
पछय। 

(फ) “सीप ववकास तामलम” भन्नाले लन्त्ित समूहलाई अिसूुिी-५ बमोन्त्जमका आधारभतू 
सीप ववकास तामलमलाई सम्झि ुपछय।  

(ब) "सीमारतीकृत समदुार्" भन्नाले प्रदेशमभिका राजिीमतक, आमथयक र सामान्त्जक रूपले 
पछामड परेका, ववभेद र उत्पीडि तथा भौगोमलक ववकटताको कारणले सेवा सवुवधाको 
उपभोग गिय िसकेका वा त्र्सबाट वन्त्ञ्चत रहेका कािूि बमोन्त्जम औसत मािव 
ववकासको सूिकाङ्कको स्तरभरदा ररू्ि न्त्स्थमतमा रहेका समदुार् सम्झि ु पछय र सो 
शब्दले अमत सीमारतीकृत र लोपोरमिु समदुार् समेत जिाउँछ। 

(भ) "स्थािीर् तह" भन्नाले प्रदेशका गाउँपामलका वा िगरपामलका सम्झि ुपछय। 
पररच्छेद-२ 

अिदुािका ििे, अिदुािको सीमा तथा शतय 
3. वावषयक कार्यर्ोजिा तर्ार गिुयपिेिः (१) मरिालर्ले आफ्िो तथा मातहत कार्ायलर्को स्वीकृत 

बजेट तथा कार्यक्रम अरतगयतका वावषयक ववकास कार्यक्रम कार्ायरवर्ि गिय आमथयक वषयको 
तोवकएको अवमधमभि वावषयक कार्यर्ोजिा तर्ार गिुयपिेछ। 
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(२) उपदफा (१) बमोन्त्जम वावषयक कार्यर्ोजिा तर्ार गदाय वावषयक िररद र्ोजिा, 
िगद प्रवाह वववरण, उपलन्त्ब्ध मापि सूिक र कार्ायरवर्िको समर् तामलका लगार्तको 
वववरण समावेश गिुयपिेछ। 

4. अिदुाि प्रदाि गररि ेढािँािः मरिालर्ले र्स कार्यववमध बमोन्त्जम अिदुािग्राहीले प्रस्ताव गरेका 
आर्ोजिा सञ्चालि गिय मिन्त्ित लागत सहभामगता अिपुात मिधायरण गरी देहार्का ववत्तीर् तथा 
वस्तगुत सहर्ोगको ढाँिा मिधायरण गरी अिदुाि प्रदाि गिेछिः-  

(क) संस्थालाई बीउपुजँीको रूपमा अिदुाि,(सपुथ मूल्र् पसल सञ्चालि तथा बावषयक 
कार्यक्रममा िाम र उदे्दश्र् तोवकएका सहकारी संस्थालाई प्रदाि गररि े
अिदुािको हकमा माि),  

(ि) संस्थालाई आर्ोजिामा आधाररत पुजँीगत अिदुाि (पूवायधार मिमायण¸ सूििा 
प्रववमध उपकरण वा अरर् उपकरण, दधुको UHT उद्योग स्थापिा),  

(ग) कार्यक्रममा आधाररत अिदुाि, 
(घ) वस्तगुत अिदुाि (सीप ववकास तामलम प्राप्त गरी सीपसँग सम्बन्त्रधत व्र्वसार् 

सञ्चालिको लामग माि)। 
5. अिदुािको सीमा तथा मापदण्डिः र्स कार्यववमध बमोन्त्जम कार्ायरवर्ि हिुे आर्ोजिाको 

अिदुािको सीमा तथा मापदण्ड दफा ८ तथा अिसूुिी-१ बमोन्त्जम हिुेछ। 
6. अिदुाि प्रदाि गररि ेआर्ोजिाका ििेिः मरिालर्ले र्स कार्यववमध बमोन्त्जम देहार्का िेि र 

ववषर्सँग सम्बन्त्रधत आर्ोजिाका लामग अिदुाि प्रदाि गिय सलिेछ:-  
(क) श्रममक, भमूमहीि कृषक, सीमारतकृत समदुार् सन्त्म्ममलत संस्थाले 

आफ्िा सदस्र्हरूलाई सामूवहक वा व्र्न्त्िगत रूपमा वस्त ु वा सेवा 
उत्पादि गरी स्वरोजगारीका अवसर ददलाउिे आर्ोजिा,  

(ि) संस्थाले कम्तीमा दश वषयको लामग भमूमको व्र्वस्था गरी सदस्र्लाई 
संलग्ि गराई सञ्चालि गिे सामवुहक वा सहकारी िेतीका आर्ोजिा, 

(ग) संस्थाले आफ्िा सदस्र्को उपज सङ्कलि, सञ्चर् र प्रशोधि तथा 
बजारीकरण गिे आर्ोजिा, 

(घ) आम उपभोिा सहकारी संस्थाले आफ्िा सदस्र्लाई सपुथ मूल्र्मा 
अत्र्ावश्र्क दैमिक उपभोग्र् िाद्यान्न वस्तहुरू मबक्री ववतरण गिे 
आर्ोजिा,  

(ङ) संस्थाले एकल वा सामवुहक रूपमा सञ्चालि गिे कृवष उत्पादि, 
पशपंुिी पालि¸ डेरी प्रशोधि उद्योग¸ कोशेली घर, डेरी फामय, शीतघर¸ 
हररत गहृ¸ िाद्य भण्डार¸ बीउ ववजि प्रशोधि केरद¸ वि 
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पैदावारमा आधाररत उद्यम, फलफूल िेती, बहउुदे्दश्र्ीर् कोल्ड च्र्ाम्वर,  
स्रोत केरर, थोक बजार¸ र्ातार्ात¸ स्वास््र् सेवा¸ जलववद्यतु¸ भारी उपकरण¸ 
कृवष औजार कारिािा वा सामवुहक उत्पादि मूलक उद्योग लगार्तका साझा 
उपभोगका आर्ोजिा, 
(ि) संस्थाको प्रववमधर्िु उपकरण िररद तथा पूवायधार मिमायण जस्ता 

संस्थागत ववकास गिे आर्ोजिा¸ 
(छ) प्रादेन्त्शक ववन्त्शविकृत सहकारी उद्यम सञ्चालि गिे आर्ोजिा¸ 
(ज) मरिालर्ले आवश्र्क ठािेका अरर् वहउुदे्दश्र्ीर् प्रकृमतका िेिहरू। 

7. बीउपुजँीको रूपमा अिदुाि सम्बरधी व्र्वस्थािः (१) मरिालर्ले दफा ४ को िण्ड (क) र 
दफा ६ को िण्ड (क) वा (ि) बमोन्त्जमका आर्ोजिा सञ्चालि गिय संस्थालाई बीउपुजँीको 
रूपमा अिदुाि प्रदाि गिय सलिेछ। 

   (2) उपदफा (1) बमोन्त्जमको बीउपुजँीको रूपमा अिदुाि प्रदाि गदाय मवहला, 
दमलत, वपमछडएको िेि, अल्पसंख्र्क समदुार् वा र्द्रर्द् पीमडत पररवारका सदस्र् माि 
सन्त्म्ममलत संस्थालाई छिौंटमा प्राथममकता ददि सवकिेछ। 

   (३) र्स दफा बमोन्त्जम उपलब्ध गराईएको बीउपुजँी अिदुाि सम्बन्त्रधत संस्थाले 
आफ्िो जगेडा कोषमा रािी आर्ोजिाको उदे्दश्र् बमोन्त्जम व्र्वसार् सञ्चालिको पुजँीगत िेिमा 
माि ििय व्र्होिे गरी उपर्ोग गिय गिुयपिेछ।  

       तर संस्थाले आर्ोजिा सञ्चालि गदाय बीउपुजँी मामसि े गरी प्रशासमिक तथा िाल ु
प्रकृमतका कार्यमा ििय गिय पाउिे छैि।कुिै कारणवस आर्ोजिा सञ्चालि िहिुे अवस्थामा 
बीउपुजँी वापत प्राप्त अिदुाि रकम वफताय गिुयपिेछ।अिगुमिको क्रममा आर्ोजिा सञ्चालि 
िभएको वा तोवकएको शतय भरदा बावहर गई सञ्चालि भएको पाइएमा अिगुमि समममतको 
मसफाररसको आधारमा बीउपुजँी वापतको अिदुाि रकम सरकारी बाँकी सरह असलु उपर 
गररिेछ। 

8. आर्ोजिामा आधाररत पुजँीगत अिदुाि सम्बरधी व्र्वस्थािः मरिालर्ले दफा ६ को िण्ड (क), 
(ि), (ग), (घ), (ङ), (ि), (छ) वा (ज) मा उन्त्ल्लन्त्ित आर्ोजिा सञ्चालि गिे संस्थालाई 
देहार् बमोन्त्जम आर्ोजिामा आधाररत पुजँीगत अिदुाि प्रदाि गिय सलिेछिः–  

(क) अिसूुिी-२ मा उन्त्ल्लन्त्ित वपछमडएको िेिको हकमा कुल आर्ोजिा 
लागतको अमधकतम साठी प्रमतशतसम्म वा सम्बन्त्रधत कार्यक्रमको लामग 
तोवकएको अिसूुिी-१ बमोन्त्जमको रकमको अमधकतम सीमासम्म, 

(ि) अिसूुिी-२ मा उन्त्ल्लन्त्ित वपछमडएको िेिमा रहेका मवहला, दमलत, 

मसमारतकृत तथा र्द्रर्द्पीमडत समदुार्का सदस्र्हरुले माि सञ्चालि 
गरेको संस्थाको हकमा आर्ोजिा लागतको अमधकतम सत्तरी प्रमतशत र 
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अरर् िेिमा उन्त्ल्लन्त्ित वगय समूदार्का सदस्र्ले माि सञ्चालि गरेको 
संस्थाको हकमा अमधकतम साठी प्रमतशत वा अिसूुिी-१ बमोन्त्जमको रकमको 
अमधकतम सीमासम्म, 
(ग) िण्ड (क) र (ि) मा तोवकएका बाहेकको हकमा कुल आर्ोजिा 

लागतको पिास प्रमतशतसम्म वा सम्बन्त्रधत कार्यक्रमको लामग तोवकएको 
अिसूुिी-१ बमोन्त्जमको रकमको अमधकतम सीमासम्म।  

9. कार्यक्रममा आधाररत अिदुाि प्रदाि गिय सलि:े (१) प्रदेश वा न्त्जल्ला तहका सहकारी संघलाई 
सम्बन्त्रधत मिर्ामक मिकार्द्धारा जारी मिदेशिको कार्ायरवर्ि िमता एवम ् िेततृ्व ववकास, 
व्र्वसार् ववकास तथा ववस्तार गिे प्रर्ोजिका लामग वावषयक बजेट र कार्यक्रममा समावेश गरी 
कार्यक्रम अिदुाि उपलब्ध गराउि सवकिेछ।  

   (२) उपदफा (१) बमोन्त्जम प्रदाि गररिे अिदुािको रकम र प्रर्ोजि मरिालर्को 
स्वीकृत वावषयक कार्यक्रमा व्र्वस्था भए बमोन्त्जम हिुेछ।   

   (३) उपदफा (१) बमोन्त्जम अिदुाि प्रदाि गदाय मरिालर्ले सम्बन्त्रधत संघसँगको 
समझदारी-पि (मेमोरेरडम अफ अरडरस्टर्ान्त्रडङ) मा अिदुािको लेिापालि उपर्ोग र प्रगमत 
प्रमतवेदिका शतयहरू समेत तोलि ुपिेछ।  

10. सदस्र् केररीत भई व्र्वसार् सञ्चालि गिुयपिे: र्स कार्यववमध बमोन्त्जम अिदुाि प्राप्त गिे 
संस्थाले सम्भव भएसम्म देहार् बमोन्त्जमका सदस्र् केररीत भई व्र्वसार् सञ्चालि गिुयपिेछिः-   

(क) उत्पादिमूलक संस्थाले सदस्र्को माि उपज िररद गिुयपिे,   
(ि) उपभोिा संस्थाले सदस्र्लाई आवश्र्क वस्त ु वा सेवा माि मबक्री 

गिुयपिे, 
(ग) रोजगारीमूलक संस्थाले सदस्र्लाई माि रोजगारी ददिपुिे।  

   तर र्ातार्ात सेवा, स्वास््र् सेवा वा वहृत िागररक वहतसँग सम्बन्त्रधत आर्ोजिाको 
हकमा र्ो प्रावधाि लागू हिुे छैि।  

11. आफ्िो स्रोतको उपर्ोग गिुयपिे: र्स कार्यववमध बमोन्त्जम आर्ोजिा सञ्चालि गदाय अिदुािग्राहीले 
लागत सहभामगता अिपुात बमोन्त्जमको रकम आफ्िो वा संस्थाको शेर्र पुजँी वा जगेडा 
कोषबाट उपर्ोग गिुयपिेछ।  

12. अिदुाि रकम ििय गिय पाइि ेििेिः (१) अिदुािग्राहीले मरिालर्बाट प्राप्त अिदुाि देहार्का 
िेिमा माि ििय गिुयपिेछिः-  

(क) अिसूुिी-१ मा उन्त्ल्लन्त्ित िियका िेिहरू, 

(ि) पररर्ोजिा तथा कार्यक्रम सञ्चालि गिय आवश्र्क भौमतक पूवायधार मिमायण तथा 
ममयत सम्भार, 
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(ग) पररर्ोजिा तथा कार्यक्रम सञ्चालि गिय आवश्र्क पिे प्रववमधर्िु र्रि 
उपकरण, मेशीिरी औजार िररद  तथा सोको जडाि,  

(घ) संस्थाको पुजँी मिमायणमा सहर्ोग पगु्िे प ुजँीगत िियका िेि, 

(ङ) मरिालर्ले तोकेका अरर् प्रकृमतका पुजँीगत िियका िेि। 

(२) अिदुािग्राहीले पररर्ोजिा तथा कार्यक्रममा देहार्का िेिमा अिदुाि रकम 
ििय गिय पाइिे छैििः- 

(क) पररर्ोजिा तथा कार्यक्रमका लामग जग्गा िररद गिय, 
(ि) घर जग्गा भाडा तथा मलजमा मलइएकोमा सोको भाडा ििय, 
(ग) श्रममक तथा कामदारको पाररश्रममक तथा ज्र्ाला, 
(घ) संस्थाको प्रशासमिक तथा िाल ुप्रकृमतका िियका ििे। 

(३) र्स कार्यववमधमा अरर्रिै जिुसकैु कुरा लेन्त्िएको भए तापमि दफा १६, १७, 
२३ र २४ बमोन्त्जमको कार्यक्रममा आधाररत आर्ोजिा सञ्चालिको हकमा अिदुािग्राहीले 
लागत सहभामगता वापत आफूले व्र्होिुय पिे रकमको अमधकतम पिास प्रमतशत रकम ििाघ्ि े
गरी उद्यम ववकासका लामग सामान्त्जक पररिालि, उद्यमशीलता ववकास, प्राववमधक सीप ववकास, 

लघवुवत्तमा पहुँि स्थापिा, उपर्िु प्रववमधमा पहुँि स्थापिा र वस्त/ुसेवा बजारीकरण तथा 
व्र्वसार् परामशयको िेिमा ििय गिय सलिेछि। 

13. अिदुाि प्रदाि िगररििेः (१) र्स कार्यववमधमा अरर्ि जिुसकैु कुरा लेन्त्िएको भए तापमि 
मरिालर्ले देहार्को अवस्थामा संस्थालाई अिदुाि रकम उपलब्ध गराउि ेछैििः–  

(क) वावषयक साधारण सभा समर्मै सम्पन्न िगरेको,  
(ि) सञ्चालक समममत र लेिा सपुरीवेिण समममतको समर्मै मिवायिि 

िगरेको,  
(ग) समर्मै वावषयक लेिापरीिण िगराएको,  
(घ) लेिा सपुरीवेिण समममतको वावषयक प्रमतवेदि पेश िभएको,  
(ङ) अन्त्घल्ला वषयहरूमा प्राप्त गरेको अिदुािको सदपुर्ोग िगरेको,  
(ि) उदे्दश्र् र कार्यिेि भरदा बावहर गई कारोबार सञ्चालि गरेको, 
(छ) भौमतक पूवायधार मिमायणको हकमा संस्थाको आफ्िो स्वाममत्वको जग्गा 

िभएको,  
(ज) पमछल्लो दईु वषयको अवमधमा कुिै पमि सरकारी मिकार्वाट अिदुाि 

प्राप्त गरेको,  
तर मरिालर्ले लगातार तीि बषयसम्म अिदुाि सहार्ता प्रदाि गिय सलिे 
गरी मिणयर् भएका सहकारीमा आधाररत एकीकृत िमूिा गाउँ, सहकारी 
बजार स्थापिा र सञ्चालि र एक स्थािीर् तह एक सामवुहक उद्यम 
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कार्यक्रममा आधाररत आर्ोजिा ववस्तारको लामग पेश भएको व्र्वसावर्क 
आर्ोजिाको हकमा बढीमा तीि बषयसम्म अिदुाि सहार्ता प्रदाि गिय 
बाधा पगु्िे छैि। 

(झ) पमछल्लो कर ििुा प्रमाणपि िभएको,   
(ञ) संस्था दताय भएको कम्तीमा एक वषय पूरा िभएको, 

तर सामवुहक उत्पादि कार्यक्रममा आधाररत आर्ोजिा सञ्चालिको लामग 
संस्था दताय भएको एक बषय अवमध परुा िभए तापमि कार्यक्रम 
कार्ायरवर्ि गिय बाधा पगु्िे छैि। 

   (२) बित तथा ऋण सहकारी संस्थाले बीउपुजँी अिदुाि र पुजँीगत अिदुाि प्राप्त 
गिय सलिे छैि।  

   (३) मरिालर्बाट अिदुाि प्राप्त गदाय िेपाल सरकार, स्थािीर् तह वा अरर् 
मिकार्बाट सोही आर्ोजिाको लामग अिदुाि प्राप्त िगरेको स्विःघोषणा गिुयपिेछ।   

14. अिदुािग्राहीको दावर्त्विः (१) अिदुाि प्राप्त गिे अिदुािग्राहीले देहार्को दावर्त्व बहि 
गिुयपिेछिः- 

(क) जिु कार्यक्रमका लामग अिदुाि प्राप्त भएको हो, सोही कार्यक्रममा माि अिदुाि 
प्रर्ोग गिुयपिेछ, 

(ि) सम्झौतामा उल्लेि भए बमोन्त्जम कार्य प्रगमत प्रमतवेदि मरिालर्मा पठाउि ु 

पिेछ, 

(ग) अिदुािको वहसाव स्वीकृत लेिा प्रणाली अिसुार राख्न ुपिेछ, 

(घ) भिुािी गदाय प्रिमलत कािूि बमोन्त्जम कर कट्टी गिुयपिे भएमा कर कट्टी 
गिुयपिेछ, 

(ङ) प्रिमलत कािूि बमोन्त्जम लेिापरीिण गराउि ु पिेछ र कार्यक्रमको हकमा 
प्रमतवक्रर्ा सवहतको प्रमतवेदि  मरिालर्मा  पेश गिुयपिेछ, र 

(ि) अिदुािग्राहीले गरेको प्रमतवद्धता पूरा गिुयपिेछ। 

(२) अिदुािग्राहीका अरर् अमधकार, कतयव्र् तथा दावर्त्व सम्झौतामा उल्लेि भए 
बमोन्त्जम हिुेछ। 

(३) अिदुािग्राहीको कारणबाट तोवकएको समर्मा कार्य सम्पन्न िभएमा, लागत 
बवृद्ध भएमा वा कुिै हामि िोलसािी हिु गएमा त्र्सको न्त्जम्मेवारी सम्बन्त्रधत अिदुािग्राहीको 
हिुेछ। 

15. मरिालर्को न्त्जम्मेवारीिः मरिालर्ले र्स कार्यववमध बमोन्त्जम अिदुािमा सञ्चालि गररि े
कार्यक्रमको कार्ायरवर्ि गदाय देहार् बमोन्त्जमको न्त्जम्मेवारी वहि गिुयपिेछिः- 
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(क) सम्झौता बमोन्त्जम कार्यक्रम सञ्चालि भए िभएको अिगुमि गिे गराउिे, 
(ि) प्रिमलत कािूि बमोन्त्जम ििय गिे गराउिे, लेिा राख्न,े राख्न लगाउिे, 
(ग) प्रिमलत कािूि बमोन्त्जम पालि गिुयपिे अरर् ववषर् पालि गिे गराउिे। 

पररच्छेद-३  
कार्यक्रम र सञ्चालि गररि ेवक्रर्ाकलाप 

16. एक स्थािीर् तह एक सामदुावर्क उद्यम कार्यक्रमिः  (१) प्रदेश सरकारको स्वीकृत वावषयक 
बजेटका आधारमा सहकारीमा आधाररत सामदुावर्क उद्यम कार्यक्रम सञ्चालिका लामग मिदेशक 
समममतले प्रदेशका न्त्जल्ला तथा स्थािीर् तह छिौंट गिेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोन्त्जम छिौंट भएका स्थािमा देहार्का प्रकृमतका वक्रर्ाकलाप 
तथा उद्यम सञ्चालि गिय सवकिेछिः- 

(क) प्राकृमतक स्रोत, माटो, पािी, िािीजरर् स्रोतमा आधाररत, 

(ि) वि पैदावार, जमडबटुी र स्र्ाउला पत्करमा आधाररत, 

(ग) बेत, बाँस, जरा, ठूटा, पात, प्राकृमतक रेशामा आधाररत, 

(घ) कपडा, मैि, साबिु, धपु, अगरबत्ती, सैम्फू, गाजल, वटका, माला, िरुा सामग्री 
उत्पादिमा आधाररत, 

(ङ) पश ुउत्पादिसँग सम्बन्त्रधत डेरी, रौं तथा प्वाँि प्रशोधि, मास,ु प्राङ्गाररक 
मल, हाडिोर र छालामा आधाररत, 

(ि) फोटोफे्रम, सीसा, धात,ु तामा, फलाम र वपत्तलका भाँडाकुडा उत्पादि गिे, 

कवाडी र परुािा वस्त ुसङ्कलि एवम ्प्रशोधिमा आधाररत, 

(छ) गरगहिा, घरार्सी औजार उत्पादिमा आधाररत, 

(ज) हलो, जवुा, हररश, कुटो, दाँते, फाली, कोदालो, सावेल जस्ता कृवष 
उत्पादिमा उपर्ोग हिुे औजारको उत्पादिमा आधाररत, 

(झ) गरुरकु, अिार, घट्ट, िाद्य ममलमा आधाररत, 

(ञ) कृवष र िाद्यवस्तकुो प्रशोधि तथा ववववमधकरण, उत्पादि तथा स्वाद 

गणुस्तर ववृद्ध गिे, ममश्रण र प्र्ाकेन्त्जङ्ग तथा बजारीकरणमा आधाररत, 

(ट) ग्रामीण पर्ाय-पर्यटि प्रवद्धयि,  

(ठ) फोहोरजरर् पदाथय प्रशोधि गरी मल, इरधि तथा अरर् वस्त ुउत्पादमा 
आधाररत। 

(३) मरिालर्ले अिदुाि उपलब्ध गराउँदा अरर् कुराका अमतररि देहार्का 
ववषर्हरूलाई आधार मलिपुिेछिः- 

(क) स्थािीर् स्रोत साधि र जिशन्त्िको पररिालि, 
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(ि) स्थािीर् कच्िा पदाथयको प्रर्ोग, प्रशोधि र स्थािीर् उत्पादिको 
अमधकतम मूल्र्लाई प्रश्रर् ददिे, 

(ग) स्थािीर्स्तरमा अत्र्ामधक माग रहेको वस्तकुो कच्िा पदाथय बावहरबाट 
प्राप्त गरी प्रशोधि गरी अमधकतम मूल्र् प्रदाि गिे, 

(घ) स्थािीर् माग र आवश्र्कताका आधारमा उद्योग स्थापिा वा प्रवद्धयि हिुे, 
(ङ) स्थापिा गररिे लघ ुतथा घरेल ुउद्योगमा आधाररत स्थािीर् कच्िा पदाथय, 

बजार र जिशन्त्िको उपर्ोगसँग सामरजस्र्ता कार्म हिुे, 
(ि) मोडेल (िमूिा) लघ ुतथा घरेल ुउद्योगको रूपमा प्रदशयिर्ोग्र् हिु सलिे, 
(छ) औद्योमगक ग्राममभि स्थापिा हिुे लघ ुतथा घरेल ुउद्यम।  

(४) र्स दफा बमोन्त्जम सामदुावर्क उद्यम स्थापिा तथा सञ्चालि गदाय त्र्स्तो 
उद्यमको लामग प्रिमलत कािूि बमोन्त्जम कुिै मिकार्बाट पूवय स्वीकृमत/अिमुमत मलिपुिे भएमा 
सोको पूवय स्वीकृमत/अिमुमत मलि ुपिेछ। 

(५) र्स दफा बमोन्त्जम प्रस्ताव पेश गिे सहकारी संस्थाको ववमिर्ममा कृवषजरर् 
वस्त ु उत्पादि, प्रशोधि र बजारीकरण वा बहउुदे्दश्र्ीर् प्रकृमतका काम गिे ववषर् उल्लेि 
भएको हिु ुपिेछ।   

17. िवीितम सोंि सवहतको उत्पादि र रोजगार कार्यक्रमिः िवीितम सोंि सवहतका उत्पादि र 
रोजगार कार्यक्रम अरतगयत देहार्का कार्यक्रमहरू सञ्चालि गिय सवकिेछिः- 

(क) सहकारी िेिको पुजँीलाई िवीितम सोंिका उद्यम मूलक पररर्ोजिा तथा 
कार्यक्रम, 

(ि) सहकारीमाफय त ् कृवष तथा कृवषजरर्, पश ु तथा पशजुरर्का साथै कृवष 
विजरर् पदाथयको उत्पादि, प्रशोधि र बजारीकरणमा टेवा परु् र्ाउि े
पररर्ोजिा तथा कार्यक्रम, 

(ग) रोजगारी तथा स्वरोजगारी मसजयिा गदै गररबी ररू्िीकरणमा टेवा परु् र्ाउि े
पररर्ोजिा तथा कार्यक्रम, 

(घ) िवीितम सोंि र ववमधहरूको प्रर्ोग गरी कृवष तथा पशपंुिीजरर् 
उत्पादिका लामग प्रमतस्पधायत्मक िमताको ववृद्ध गिे पररर्ोजिा  तथा 
कार्यक्रम, 

(ङ) व्र्न्त्िमा अरतरमिहीत िमता वा सीपको सदपुर्ोग गिे पररर्ोजिा तथा 
कार्यक्रम, 
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(ि) समदुार्मा रहेको परम्परागत ज्ञाि, सीप, िमताको पवहिाि तथा 
अमधकतम प्रर्ोग गिुयका साथै समदुार्मा रहेको मसजयिशीलतालाई 
संस्थागत गरी रोजगारी मसजयिा गिे पररर्ोजिा तथा कार्यक्रम, 

(छ) जल जममि लगार्तका प्राकृमतक स्रोतको उपर्ोग गरी वातावरणमैिी 
तथा पर्ाय-पर्यटि लगार्तका िेिमा उद्यमशीलता प्रवर्द्यि गिे पररर्ोजिा 
तथा कार्यक्रम, 

(ज) मरिालर्ले तोकेका अरर् िवीितम सोंिमा आधाररत कार्यक्रम तथा 
पररर्ोजिा।   

18. सहकारीमा माफय त एकीकृत सहकारी िमूिा गाउँ स्थापिा तथा सञ्चालििः (१) मिदेशक समममतले 
प्रदेशका कुिै न्त्जल्लाका गाउँहरूमध्रे् उपर्ुयि गाउँको छिौंट गरी सहकारी िमूिा गाउँको 
घोषणा गिय सलिेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोन्त्जम छिौंट भएका सहकारी िमूिा गाउँमा संस्थाले देहार्का 
कार्यक्रम तथा वक्रर्ाकलाप सञ्चालि गिय सलिेछिः- 

(क) स्थािीर् श्रम, कच्िा पदाथय र प्रववमधमा आधाररत वस्तहुरूको उत्पादि, 
प्रशोधि, प्र्ाकेन्त्जङ्ग तथा बजारीकरण सम्बरधी कार्यक्रम, 

(ि) सहकारी िेती सम्बरधी कार्यक्रम, 
(ग) सािा, घरेल ु तथा लघ ु उद्योगहरू स्थापिा, सञ्चालि र व्र्वस्थापि गिे 

सम्बरधी कार्यक्रम, 
(घ) मबउमबजि उत्पादि, मबक्री ववतरण, प्रशोमधकरण तथा प्र्ाकेन्त्जङ्ग गिे सम्बरधी 

कार्यक्रम, 
(ङ) सहकारीमा आधाररत सामदुावर्क अस्पताल, िमेिा गहृ, पाकय , उद्याि, स्रोत 

केरर, सामदुावर्क जलववद्यतु सम्बन्त्रधत कार्यक्रम, 
(ि) होमस्टे स्थापिा, सञ्चालि तथा व्र्वस्थापि सम्बरधी कार्यक्रम, 
(छ) सपुथ मूल्र् सहकारी पसल, सङ्कलि केरर, हाटबजार तथा कृवष र पशजुरर् 

वस्तहुरूको िररद मबक्री सम्बरधी कार्यक्रम, 
(ज) सदस्र्को िमता ववकाससँग सम्बन्त्रधत तामलम, गोष्ठी, प्रन्त्शिण एवम ्जििेतिा 

मूलक सूििा प्रकाशि, प्रशारणसँग सम्बन्त्रधत कार्यक्रम, 

(झ) आफ्िो िेिमभि मसंिाई, सडक तथा अरर् पूवायधारहरूको मिमायण र सोको 
सञ्चालि तथा व्र्स्थापि गिे सम्बरधी कार्यक्रम, 

(ञ) पर्ाय-पर्यटिसँग सम्बन्त्रधत कार्यक्रम। 

(३) उपदफा (१) बमोन्त्जम घोषणा गररिे सहकारी िमूिा गाउँ छिौंटका आधार तथा 
मापदण्ड देहार् बमोन्त्जम हिुेछि:्- 

 



12  

  

(क) घिा बस्ती भई भौगोमलक रूपमा उपर्िु रहेको िेि, 
(ि) आमथयक, सामान्त्जक, सांस्कृमतक वा ऐमतहामसक महत्व बोकेको िेि, 
(ग) सामान्त्जक तथा सांस्कृमतक रूपमा एकै प्रकृमतको रहिसहि, िालिलि तथा 

सामूवहक भाविा भएका पररवार वा समदुार् बसोबास भएको िेि, 
(घ) कृवष तथा पशजुरर् उत्पादिको पर्ायप्त सम्भाविा भएका िेि, 
(ङ) प्राकृमतक सम्पदा एवम ् सरुदरता भई पर्यटकीर् िेिको रूपमा ववकास गिय 

सवकिे िेि, 
(ि) स्वच्छ िािेपािी, ववजलुी, टेलीफोि, ईरटरिेट, बाटो-घाटो जस्ता ररू्ितम 

भौमतक पूवायधार उपलब्ध भएको वा सम्भाव्र्ता हिुे िेि, 
(छ) दीघयकालीि लाभ हामसल गिे सम्भाविा बोकेको िेि, 
(ज) सरसफाई एवम ्वातावरणीर् दृविले प्रदषुण रवहत ििे, 
(झ) मरिालर्ले तोकेका अरर् िेिगत आधार तथा मापदण्ड। 

(४) मिदेशक समममतले उपदफा (३) मा तोवकएका आधारहरूको अमतररि भौमतक 
पूवायधारको ववकास, मािव ववकास सूिकाङ्क र संस्थाका सदस्र्हरूको आमथयक समान्त्जक 
रुपारतरणको अवस्थाको आधारमा सूिक सवहतको मापदण्ड मिधायरण गरी सहकारी िमूिा गाउँ 
छिौंट गिेछ। 

 (५) सहकारी िमूिा गाउँ सञ्चालि हिु े स्थािमा सहभागी हिुे संस्थाहरूले कम्तीमा 
एघार सदस्र्ीर् िमूिा गाउँ सञ्चालक समममत गठि गिुयपिेछ। 

(६) उपदफा (५) बमोन्त्जम गठि हिुे सञ्चालक समममतमा रहिे सदस्र्हरू समावेशी 
प्रमतमिमधत्व हिुे गरी गठि गिुयपिेछ र सञ्चालक समममतले कार्यक्रमका प्रकृमत तथा ववषर्गत 
िेिका आधारमा आवश्र्क भएमा उप-समममत गठि गिय सलिेछ। 

 (७) सहकारी िमूिा गाउँमभि सञ्चालि हिुे कार्यक्रमको मिमायण, सञ्चालि, 
व्र्वस्थापि, उत्पादि, बजारीकरण जस्ता ववमभन्न वक्रर्ाकलापहरू सञ्चालि गदाय सम्भव भएसम्म 
स्थािीर् स्रोत, साधि, सीप, िमता, जिशन्त्िको  प्रर्ोग गिुयपिेछ। 

(८) मसंिाई, सडक तथा पूवायधार तथा अरर् मिमायण सम्बरधी कार्यक्रम सञ्चालि गदाय 
मरिालर्को पूवय स्वीकृमत बेगर डोजर, लोडर, स्काभेटर जस्ता भारी उपकरणहरू प्रर्ोग गिय 
पाइिे छैि।  

 (९) सहकारी िमूिा गाउँमा सञ्चालि गररिे वक्रर्ाकलापहरू गदाय िमूिा गाउँ 
िेिमभि रहेका आम सदस्र्हरूको मिणयर् बमोन्त्जम सञ्चालि गररिे वक्रर्ाकलाप तथा 
कार्यक्रमको प्राथममकताक्रम मिधायरण गिुयपिेछ। 

(१०) उपदफा (९) बमोन्त्जम सञ्चालि गररिे कार्यक्रममा िमूिा गाउँमभि स्थार्ी 
रूपमा बसोबास गिे मवहला, दमलत, उत्पीमडत, र्द्रर्द्पीमडत, सीमारतकृत समदुार्, भौगोमलक 
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रूपले दगुयम िेि, आमथयक, सामान्त्जक, पूवायधार ववकासका दृविले पछाडी परेको समदुार्लाई 
प्राथममकता ददई रोजगार तथा स्वरोजगारका अवसर प्रदाि गिुयपिेछ। 

 (११) सहकारी िमूिा गाउँ िेिमभि उत्पादि हिुे वस्तकुो बजारीकरणका लामग 
सञ्चालक समममतले बजार ब्र्वस्थापि समममत गठि गिय सलिेछ। 

(१२) सहकारी िमूिा गाउँ िेिमभि उत्पादि हिुे वस्तकुो सङ्कलि, प्रशोधि एवम ्
प्र्ाकेन्त्जङ गिे व्र्वस्था ममलाई आवश्र्कतािसुार स्थािीर् ब्राण्डको ववकास गिय सवकिेछ।  

तर र्सरी स्थािीर् ब्राण्डको िाम, संकेत वा न्त्िरह राख्दा प्रिमलत कािूि बमोन्त्जम 
कुिै मिकार्बाट पूवय स्वीकृत मलिपुिे अवस्थामा त्र्स्तो स्वीकृमत संस्था आफैले मलि ुपिेछ। 

 (१३) सहकारी िमूिा गाउँ िेिमभि अलग-अलग स्वाममत्व भएका कम्तीमा पाँि 
घरधिीले सामूवहक व्र्वस्थापि गिे गरी सामदुावर्क ग्रामीण होमस्टे सञ्चालि गिय सलिेछि।् 

(१४) उपदफा (१३) बमोन्त्जम होमस्टे सञ्चालि गिुय पूवय प्रिमलत कािूि बमोन्त्जमका 
मापदण्ड पूरा गरी सम्बन्त्रधत मिकार्बाट दताय अिमुमत मलि ुपिेछ।  

 (१५) सहकारी िमूिा गाउँ िेिमभि संस्थाले स्थािीर् कच्िा पदाथयमा आधाररत 
कुिै सामवुहक उद्यम सञ्चालि गिय सलिेछि।् 

(१६) उपदफा (१५) बमोन्त्जम सामवुहक उद्यम सञ्चालि गदाय िमूिा गाउँ िेिमभि 
स्थार्ी रूपमा बसोबास गिे कम्तीमा दश जिा सदस्र् सन्त्म्ममलत हिु ुपिेछ। 

(१७) उपदफा (१६) बमोन्त्जमको उद्यम सञ्चालि पूवय प्रिमलत कािूि बमोन्त्जम कुिै 
मिकार्बाट पूवय स्वीकृत वा दताय आवश्र्क भएमा संस्था आफैले प्रवक्रर्ा पूरा गिुयपिेछ। 

 (१८) सहकारी िमूिा गाउँ सञ्चालिको लामग संस्थाले आवश्र्कतािसुार िमूिा गाउँ 
सञ्चालि ववमध बिाई लागू गिय सलिेछ। 

(१९) र्स दफा बमोन्त्जम प्रस्ताव पेश गिे सहकारी संस्थाको ववमिर्ममा कृवषजरर् 
वस्त ु उत्पादि, प्रशोधि र बजारीकरण वा बहउुदे्दश्र्ीर् प्रकृमतका काम गिे ववषर् उल्लेि 
भएको हिु ुपिेछ।    

19. सहकारी बजार स्थापिा तथा सञ्चालििः (१) सहकारी संस्थाले सहकारी बजार स्थापिा तथा 
सञ्चालि कार्यक्रम अरतगयत देहार् कार्यक्रम सञ्चालि गिय सलिेछि:्- 

(क) सहकारीमा आधाररत थोक बजार स्थापिा तथा सञ्चालि, 

(ि) सहकारीमा आधाररत सङ्कलि केरर स्थापिा तथा सञ्चालि,  

(ग) सञ्चामलत सहकारी बजार वा सङ्कलि केररको स्तरोन्नमत । 

(२) उपदफा (१) को िण्ड (क) बमोन्त्जमको सहकारीमा आधाररत थोक बजार 
स्थापिा तथा सञ्चालिको लामग न्त्जल्ला तथा स्थािीर् तह र स्थािको छिौंट मिदेशक समममतले 
गिेछ र सोही स्थािका सहकारी संस्थाहरूले माि प्रस्तावमा सहभागी हिु सलिेछि।् 
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(३) उपदफा (१) बमोन्त्जमका कार्यक्रम अरतगयत देहार्का वक्रर्ाकलाप सञ्चालि गिय 
सवकिेछिः-  

(क) सहकारीर्द्ारा आफ्िा सदस्र्को प्रत्र्ि सहभामगतामा सामूवहक जोन्त्िम बहि 
गिे गरी कृवष उपज तथा जमडबटुीको िररद, प्रशोधि, ग्रमेडङ, प्र्ाकेन्त्जङ्ग, ढुवािी, 
भण्डारण तथा मबक्री ववतरण गिे, 

(ि) वकसािले उत्पादि गरेको कृवष उपजको सहजतापूवयक बजारको पहुँि, ढुवािी र 
उन्त्ित मूल्र् पाउिे वातावरण मसजयिा गिे, 

(ग) िाद्य आहार/व्र्वहार (Food Habit) मा आएको पररवतयि अिसुार भीर, पािा 
तथा प्रर्ोगमा िआएको जग्गामा उत्पादि हिुे िाद्य वस्तलुाई संरिण, प्रवद्धयि 
र उपभोग गिे वातावरण मसजयिा गिे, 

(घ) कृवष कार्यलाई सम्मामित पेशाको रूपमा रूपारतर गरी स्वदेशमै र्वुा जिशन्त्ि 
पररिालि गरी रोजगारीको अवसर मसजयिा गिे, 

(ङ) कृवष उपजको व्र्वसावर्क उत्पादिमा जोड ददई उत्पादकत्व बवृद्ध गिे, 

(ि) सहकारी बजारको माध्र्मबाट स्थािीर् तथा स्वदेशी उत्पाददत वस्तकुो 
बजारीकरण गरी कृवष, पश ु तथा विस्पमतजरर् वस्तहुरूको आर्ात प्रमतस्थापि 
गिे। 

(४) प्रदेश सरकारको अिदुािबाट ववगत आमथयक वषयमा स्थापिा भई सञ्चालिमा 
रहेका सहकारी बजार वा सङ्कलि केररलाई व्र्वन्त्स्थत र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालि गिय 
सहकारी संस्थाले व्र्वसावर्क कारोबारको वववरण सवहत र्स दफा बमोन्त्जम स्तरोन्नमतका लामग 
प्रस्ताव पेश गिय सलिेछि।् 

(५) र्स दफा बमोन्त्जम प्रस्ताव पेश गिे सहकारी संस्थाको ववमिर्ममा कृवषजरर् 
वस्त ु उत्पादि, प्रशोधि र बजारीकरण वा बहउुदे्दश्र्ीर् प्रकृमतका काम गिे ववषर् उल्लेि 
भएको हिु ुपिेछ।   

20. सलुभ मूल्र् पसल स्थापिा तथा सञ्चालि कार्यक्रमिः (१) सलुभ मूल्र् पसल स्थापिा तथा 
सञ्चालि गदाय देहार्का वक्रर्ाकलाप सञ्चालि गिय सवकिेछिः- 

(क) अत्र्ावश्र्क िाद्यान्न प्राप्त हिुे गरी पसलको स्थापिा तथा सञ्चालि, 

(ि) आरतररक लगािीको पिास प्रमतशत लागत िबढ्िे गरी पसल सञ्चालिको 
लामग आवश्र्क ढक, तराज ुलगार्तका र्रि उपकरण तथा फमियिर िररद 
तथा पूवायधार मिमायण, 

(ग) स्थािीर्स्तरमा उत्पाददत िाद्य वस्तकुो सङ्कलि तथा मबक्री ववतरणमा 
प्राथममकता ददिे, 
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(घ) स्थािीर्स्तरमा उत्पादि हिुे तरकारी लगार्तका कृवषजरर् उपजको मबक्री 
ववतरणलाई प्राथममकता ददिे, 

(ङ) उत्पाददत वस्तकुो बजारीकरणको लामग सहर्ोग गिे, 

(ि) अत्र्ावश्र्क वस्तमुा हिु े कालोबजारी वा कृमिम अभाव मसजयिा गिे जस्ता 
ववकृमतलाई मिरूत्सावहत गिय पहल गिे। 

(२) मिदेशक समममतले प्रदेशका न्त्जल्लाहरू अरतगयत सपुथ मूल्र् पसल स्थापिा तथा 
सञ्चालि गियका लामग स्थािीर् तह तथा स्थाि छिौंट गिेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोन्त्जम सपुथ मूल्र् पसल स्थापिा र सञ्चालिका लामग 
मिदेशक समममतले देहार्का आधार मलई स्थािीर् तह तथा स्थाि छिौंट गिेछिः- 

(क) अिसूुिी-२ मा उन्त्ल्लन्त्ित भएका िेि, 
(ि) मािव ववकास सूिकाङ्कमा कमजोर भएको स्थािीर् तह तथा स्थाि,  
(ग) र्द्रर्द् प्रभाववत,श्रममक तथा मजदरु, ववपन्न िागररक बसोवास गिे स्थािीर् तह 

तथा िेि,  
(घ) भौगोमलक रूपमा वपछमडएको तथा दगुयम िेि। 
 (४) मरिालर्ले सपुथ मूल्र् पसलमा मबक्री गररिे िाद्यान्नको देहार्का आधारमा 

औसत मूल्र् गणिा गरी आधार मूल्र् मिधायरण गिुयपिेछिः- 
(क) िेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको िाद्यान्नको मूल्र्दर, 
(ि) सम्बन्त्रधत न्त्जल्ला तथा स्थािीर् तहमा लागू हिुे गरी न्त्जल्लाका सम्बन्त्रधत 

सरकारी मिकार्ले लागू गरेको िाद्यान्नको मूल्र्दर, 
(ग) सम्बन्त्रधत स्थािीर् तहले बिाएको िाद्यान्नको मूल्र्दर, 
(घ) न्त्जल्ला तथा स्थािीर् तहका उद्योग/वान्त्णज्र् संघले तोकेको िाद्यान्नको 

मूल्र्दर, 
(ङ) बजारमा िररद मबक्री हिुे प्रिमलत मूल्र्दर, 
(ि) न्त्जल्ला तथा स्थािीर् तहमा िै उत्पादि हिुे िाद्यान्नको प्रिमलत आधार 

मूल्र्दर, 
(छ) मरिालर्ले तोकेका अरर् आधारहरू। 
(५) उपदफा (४) बमोन्त्जमका आधारमा मरिालर्ले स्थािीर् तह तथा स्थािमा 

स्थापिा तथा सञ्चालि गररिे सपुथ मूल्र् पसलमा मबक्री गररिे िाद्यान्नको मूल्र् सूिी तर्ार 
गिुयपिेछ। 

(६) सपुथ मूल्र् पसलबाट मबक्री गररिे िाद्यान्नको उपदफा (५) बमोन्त्जम 
तोवकएको आधार मूल्र्मा माि मबक्री गिुयपिेछ। 
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(७) र्स दफा बमोन्त्जम प्रस्ताव पेश गिे सहकारी संस्थाको ववमिर्ममा कृवष तथा 
िाद्य पदाथयको िररद मबक्री, सपुथ मूल्र् पसल सञ्चालि, बजारीकरण वा बहउुदे्दश्र्ीर् प्रकृमतका 
काम गिे ववषर् उल्लेि भएको हिु ुपिेछ।   

21. सीप ववकास तामलम तथा वस्तगुत अिदुाि सहर्ोगिः (१) लन्त्ित समूह/समदुार् (मिु कमैर्ा, 

हमलर्ा, कमलरी, दमलत, भमूमवहि, ववपन्न आदद)मा रहेका गररब िागररकहरूका लामग सीप 
ववकास तामलम तथा तामलमका सहभागीहरूलाई वस्तगुत अिदुाि सहर्ोग सम्बरधी कार्यक्रममा 
देहार् बमोन्त्जमका वक्रर्ाकलाप सञ्चालि गररिेछिः- 

(क) लन्त्ित समूहका िागररकको मागमा आधाररत सीप ववकास तामलम सञ्चालि 
गिे, 

(ि) गररबीको रेिामिुी रहेका जिताको आर्-आजयिमा बवृद्ध गिे प्रकृमतका 
उद्यमशीलता र सीप ववकास तामलम सञ्चालि गिे, 

(ग) सीप ववकास तामलम प्रदाि गरी तामलम प्राप्त व्र्न्त्िलाई पुजँी, प्रववमध, उपकरण 
तथा सीपसँग सम्बन्त्रधत सामग्रीमा अिदुाि  तथा वस्तगुत सहर्ोग गिे। 

(२) मरिालर्ले लन्त्ित समहुको मागमा आधाररत सीप ववकास तामलमको लामग 
प्रस्ताव माग गिेछ र लन्त्ित समूहले र्स कार्यववमध बमोन्त्जमको सूििामा तोवकएका शतय, 
समर्ावमधमभि सम्बन्त्रधत स्थािीर् तहको वडा कार्ायलर्को मसफाररस सवहत अिसूुिी-३ 
बमोन्त्जमको वववरण भरी स्थािीर् तहको कार्ायलर्मा पेश गिुयपिेछ। 

तर उपदफा (१) को िण्ड (ि) बमोन्त्जमको तामलमको हकमा मरिालर्ले मिणयर् 
गरी तामलम सञ्चालि गिय सलिेछ। 

(३) सम्बन्त्रधत स्थािीर् तहको वडा कार्ायलर्ले लन्त्ित समूहको मसफाररस गदाय 
देहार्को आधारमा गिुयपिेछिः- 

(क) पररवारको सदस्र्को िाममा तराईको हकमा पाँि कठ्ठा र पहाडको हकमा पाँि 
रोपिी भरदा कम िेतीर्ोग्र् जममि भएको, 

(ि) पररवारका कुिै पमि सदस्र् सरकारी वा अरर् संगदठत संस्थामा रोजगार 
िभएको, 

(ग) कुिै पेशा वा व्र्वसार्बाट मामसक दश हजार भरदा कम आम्दािी भएको,  

(घ) िेपाल सरकारले जारी गरेको गररब पररवार पररिर् पिप्राप्त पररवार वा 
पररवारको सदस्र् भएको, 

(ङ) भौगोमलक ववकटता र मािव ववकास सिुकाङ्कमा पछामड परेका समूह, वा 
(ि) प्रिमलत कािूि बमोन्त्जम मिु  कमैर्ा, हमलर्ा, कम्लरी, भमूमवहि, ववपन्न समूह 

लगार्तका पररिर् पि प्राप्त गरेका िागररक। 
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(४) उपदफा (३) बमोन्त्जम लन्त्ित समूहले पेश गरेका कागजात समेतका आधारमा 
सम्बन्त्रधत स्थािीर् तहले सीप ववकास तामलमको मागका आधारमा प्राथममकीकरण गरी वगीकृत 
वववरण तथा पेश हिु आएका सक्कल कागजात सवहत अिसूुिी-४ बमोन्त्जमको ढाँिामा 
मरिालर्ले तोकेको अवमधमभि वा प्रस्ताव पेश गिे म्र्ाद समाप्त भएको मममतले सात ददिमभि 
मरिालर्मा पठाउि ुपिेछ।   

(५) उपदफा (४) बमोन्त्जम स्थािीर् तहले पेश गरेको वववरण तथा प्राथममकीकरण 
गरेको सूिीको आधारमा तामलममा सहभागी गराउिे लन्त्ित समूहको छिौंटका लामग मूल्र्ाङ्कि 
समममतले पिुिःअध्र्र्ि गरी अन्त्रतम िामावली तर्ार गरी मिदेशक समममत समि मसफाररस 
गिुयपिेछ। 

(६) उपदफा (५) बमोन्त्जम पेश हिु आएका अन्त्रतम िामावली मिदेशक समममतले 
स्वीकृत गरे पिात लन्त्ित समूह सीप ववकास तामलममा सहभागी हिु सलिेछि।् 

 (७) मरिालर्ले सीप ववकास तामलम सञ्चालिका लामग र्थासम्भव भएसम्म 
सरकारी स्वाममत्वका तामलम प्रदार्क मिकार् छिौंट गिय सलिेछ। 

तर सरकारी स्वाममत्वका तामलम प्रदार्क मिकार् छिौंट गिय सम्भव िभएमा वा 
त्र्स्तो मिकार्ले तामलम प्रदाि गिय िसलि ेभएमा मरिालर्ले कार्य िेिगत शतय मिमायण गरी 
तामलम सञ् िालि गिे उदे्दश्र्ले स्थापिा भएका मिजी वा गैरसरकारी संस्था/फमय/कम्पिी वा 
व्र्न्त्िलाई तामलमको लामग प्रिमलत कािूि बमोन्त्जम छिौंट गिेछ। 

22. सीप ववकास तामलम सञ् िालि तथा रकम भिुािी ववमधिः (१) छिौंट भएका लन्त्ित समूहलाई 
मिजको मागको आधारमा अिसूुिी-५ मा उन्त्ल्लन्त्ित तामलममध्रे् कुिै एक ववषर्मा आधारभतू 
सीप ववकास तामलममा सहभागी गराइिेछ।    

तर माग भएको ववषर्मा तामलम सञ् िालि गिय तामलम प्रदार्क मिकार् उपलब्ध 
िभएमा वा बीस जिा भरदा कम सङ्खख्र्ामा माि तामलमको माग भएमा सो ववषर्को तामलम 
सञ् िालि गररिे छैि र सोको जािकारी सम्बन्त्रधत स्थािीर् तह माफय त आवेदकलाई 
गराइिेछ। 

(२) तामलम सञ्चालि हिुे स्थािको छिौंट तामलम माग गरेका लन्त्ित समूहको 
बसोवास वा अरर् उपर्िुताको आधारमा मिदेशक समममतको मिणयर् बमोन्त्जम हिुेछ। 

(३) सरकारी स्वाममत्वका तामलम प्रदार्क मिकार् छिौंट भएमा त्र्स्ता मिकार्ले 
सञ्चालि गिे तामलमको ििय मरिालर्ले लागतको एकमषु्ठ रकम मिकासा ददिछे। 

तर मिजी वा गैरसरकारी संस्था/फमय/कम्पिी वा व्र्न्त्ि तामलम प्रदार्क मिकार् 
छिौंट भएकोमा त्र्स्ता मिकार्लाई रकम भिुािी गदाय कार्यसम्पन्नताका आधारमा गिेछ र 
तामलम प्रदार्क मिकार्ले भिुािी माग गदाय देहार्का वववरण तथा कागजात पेश गिुयपिेछिः- 
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(क)  तामलममा सहभागी भएका लन्त्ित समूह, तामलम प्रन्त्शिक, सहार्क प्रन्त्शिक, 

सहर्ोगी कमयिारीको दैमिक हान्त्जरी वववरण, 

(ि)  तामलमका प्रर्ोग भएका प्रर्ोगात्मक वक्रर्ाकलापका लामग प्रर्ोग भएका 
सामग्रीका मबल भरपाई, 

(ग)  तामलमका लामग हल भाडामा मलएको भए सोको सम्झौता पि, 

(घ)  कार्यर्ोजिामा तोवकएका वक्रर्ाकलापको कार्यसम्पन्नताको प्रमाण, 

(ङ)  आमथयक प्रमतवेदि सवहतको तामलमको फोटा,  

(ि)  सम्झौतामा भिुािी गदाय पेश गिे भिी तोवकएका कागजात, 

(छ)  अिगुमि समममतको प्रमतवेदि, 

(ज)   मरिालर्ले तोकेका अरर् कागजात। 

(४) सीप ववकास तामलम सम्झौतामा उल्लेि गररएको अवमधमभि कार्यसम्पन्न गरी 
सलि ुपिेछ। 

तर काब ुबावहरको पररन्त्स्थमतको कारण सम्झौतामा उन्त्ल्लन्त्ित अवमधमभि कार्यसम्पन्न 
गिय िसलिे भएमा सोको आधार र औन्त्ित्र् उल्लेि गरी म्र्ाद समाप्त हिुभुरदा कम्तीमा 
एक्काइस ददि अगामड म्र्ाद थपको लामग मरिालर्मा मिवेदि ददि ु पिेछ र मरिालर्ले 
आवश्र्कता तथा औन्त्ित्र्का आधारमा म्र्ाद थप गिय सलिेछ। 

(५) तामलम सम्बरधी ििय, सहभागी िाजा भत्ता, र्ातार्ात ििय लगार्तका अरर् 
व्र्वस्था प्रदेश सरकारको िियको मापदण्ड बमोन्त्जम हिुेछ। 

(६) र्स कार्यववमध बमोन्त्जम तामलम मलएका लन्त्ित समूह माि अिदुाि तथा 
वस्तगुत सहर्ोग कार्यक्रममा सहभागी हिु सलिेछि।् 

तर कुिै लन्त्ित समूह तामलममा सहभागी भएको तर तत्काल स्वरोजगारमूलक उद्यम 
वा व्र्वसार्मा सहभागी हिु ििाहेमा वा र्ोजिा बिाईसकेको िभएमा अिदुाि तथा वस्तगुत 
सहर्ोग कार्यक्रममा सहभागी गराइिे छैि। 

(७) मरिालर्ले वस्तगुत सहर्ोगका लामग लन्त्ित समूह छिौंट गरी अन्त्रतम सूिी 
तर्ार गिेछ। 

(८) उपदफा (७) बमोन्त्जम छिौंट भएका तामलम प्राप्त लन्त्ित समूहलाई तामलमसँग 
सम्बन्त्रधत ववषर्मा पेशा व्र्वसार् गिय आवश्र्क पिे पुजँी, मेमसिरी औजार, उपकरण, प्रववमध, 

उत्पादि तथा प्रशोधि सामग्री वा पेशागत सरुिाको लामग आवश्र्क पिे सामग्री िररद गरेको 
मबल भरपाईको आधारमा िदु परल मूल्र्को आधारमा अिसूुिी-१ मा उन्त्ल्लन्त्ित सीमामभि 
रहिे गरी िगद अिदुाि वा वस्तगुत सहर्ोग उपलब्ध गराउि सवकिेछ। 

(९) लन्त्ित समूहले अिदुाि तथा वस्तगुत सहर्ोग प्राप्त गिय तामलम सम्पन्न पिात 
तामलम प्रदार्क मिकार्को सहर्ोग र समरवर्मा उद्यम तथा व्र्वसावर्क कार्य र्ोजिा तर्ार 
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गरी आफूले िररद गरेको मेमसिरी औजार, उपकरण, प्रववमध तथा अरर् सामग्रीको सक्कल मबल 
भरपाई सवहत सम्बन्त्रधत स्थािीर् तहको मसफाररस समेत संलग्ि रािी भिुािीका लामग 
मरिालर् समि पेश गिुयपिेछ। 

(१०) उपदफा (९) बमोन्त्जम पेश हिु आएका कार्यर्ोजिा बमोन्त्जम स्वीकृत भएको 
अिदुाि रकमको सीमामभि रही मरिालर् वा मरिालर्ले तोकेको मिकार्/कार्ायलर् माफय त वा 
उपर्िु स्थाि छिौंट गरी अिदुाि तथा वस्तगुत सहर्ोग ववतरण गररिेछ। 

23. मवहला उद्यमशीलता प्रवधयि कार्यक्रमिः (१) र्स कार्यववमध बमोन्त्जम आर्-आजयि र गररबी 
मिवारणका लामग मवहला उद्यमशीलता प्रवधयि कार्यक्रम मवहलाद्धारा सञ्चामलत सहकारी संस्था 
माफय त कार्ायरवर्ि गररिछे। 

(२) उपदफा (१) बमोन्त्जम सञ्चालि गररिे कार्यक्रमको वक्रर्ाकलाप तथा सञ्चालि 
प्रवक्रर्ा दफा १६ मा तोवकए बमोन्त्जम हिुेछ। 

(३) ववगत आमथयक वषयमा एक स्थािीर् तह एक सामवुहक उद्यम कार्यक्रममा 
सहभागी भएका मवहला सहकारी संस्थाहरूले र्स दफा बमोन्त्जम कार्यक्रम सञ्चालि गिय िाहेमा 
उद्यम ववस्तार/स्तरोन्नमतको व्र्वसावर्क र्ोजिा सवहत प्रस्ताव पेश गिय सलिछेि।् 

24. गररबी मिवारणका लामग सामूवहक उत्पादििः (१) गररबी मिवारणका लामग सामूवहक उत्पादि 
कार्यक्रममा पूवय जिमनु्त्ि सेिा स्वर्म ् वा लोकतान्त्रिक जिआरदोलिका घाइते/अपाङ्ग तथा 
वेपत्ता पररवारका सदस्र् सहभागी हिु सलिेछि।्  

(२) उपदफा (१) बमोन्त्जम सञ्चालि गररिे कार्यक्रममा देहार् कार्यक्रम तथा 
वक्रर्ाकलाप सञ्चालि गररिेछिः- 

(क) स्थािीर् श्रम, कच्िा पदाथय र प्रववमधमा आधाररत वस्तहुरूको उत्पादि, 
प्रशोधि, प्र्ाकेन्त्जङ्ग तथा बजारीकरण सम्बरधी कार्यक्रम, 

(ि) सामूवहक िेती सम्बरधी कार्यक्रम, 
(ग) सािा, घरेल ु तथा लघ ु उद्योगहरू स्थापिा, सञ्चालि र व्र्वस्थापि गिे 

सम्बरधी कार्यक्रम, 
(घ) बीउमबजि उत्पादि, मबक्री ववतरण, प्रशोमधकरण तथा प्र्ाकेन्त्जङ्ग गिे सम्बरधी 

कार्यक्रम, 
(ङ) मरिालर्ले तोकेका अरर् कार्यक्रम। 

(३) उपदफा (२) बमोन्त्जमका वक्रर्ाकलाप तथा कार्यक्रम सञ्चालि गिे मापदण्ड 
देहार् बमोन्त्जम हिुेछिः- 

(क) सहकारी संस्था माफय त ्सञ्चालि हिुे  भएमा कम्तीमा तीस जिा लन्त्ित बगयका 
सदस्र् वा एकाघरका एक सदस्र् हिुे गरी कम्तीमा ३० जिा व्र्न्त्ि 
सन्त्म्ममलत भई गठि भएको वा लन्त्ित बगयका कम्तीमा ३० जिा सदस्र् 
भएको सहकारी संस्था हिुपुिे, 
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(ि) िेपाल सरकार वा मिकार्बाट पूवय जिमनु्त्ि सेिा वा लोकतान्त्रिक 
जिआरदोलिका घाइते वा अपाङ्ग तथा वेपत्ता पररवार भएको प्रमाण िलु्िे 
कागजात भएको, 

(ग) सामूवहक िेतीको लामग वहमाल र पहाडको हकमा कम्तीमा पिास रोपिी र 
तराईको हकमा कम्तीमा पाँि ववगा िेिफलको िेतीर्ोग्र् जममिको व्र्वस्था 
गरी कम्तीमा पाँि वषयको भोगामधकार प्राप्त भएको सम्झौता वा जग्गाको 
समुिन्त्ितता भएको कागजात। 

(४) र्स दफा बमोन्त्जम प्रस्ताव पेश गिे सहकारी संस्थाको ववमिर्ममा कृवषजरर् 
वस्त ु उत्पादि, प्रशोधि र बजारीकरण वा बहउुदे्दश्र्ीर् प्रकृमतका काम गिे ववषर् उल्लेि 
भएको हिु ुपिेछ।   

पररच्छेद-४ 
अिदुाि प्रदाि गिे ववमध तथा प्रवक्रर्ा 

25. प्रस्ताव आव्हािको सूििा प्रकाशि गररि:े (१) मरिालर्ले र्स कार्यववमध बमोन्त्जमका कार्यक्रम 
सम्बरधी प्रस्ताव पेश गिय प्रदेशका कुिै एक रावष्ट्रर्स्तरको दैमिक पमिकामा कम्तीमा परर 
ददिको अवमध ददई अिसूुिी-६ बमोन्त्जमको प्रस्ताव आव्हािको सूििा प्रकाशि गिेछ र त्र्स्तो 
सूििा मरिालर्को वेबसाइटमा समेत प्रकाशि गिुयपिेछ।    

   (२) र्स दफामा अरर्ि जिुसकैु कुरा लेन्त्िएको भए तापमि मरिालर्ले प्रदेश 
सरकारको वावषयक कार्यक्रममा िै िाम एकीि भई अिदुाि रकम उल्लेि भएका संस्थाहरूले 
प्राप्त गिे अिदुािका लामग सोही संस्थाबाट आर्ोजिाको प्रस्ताव माग गिुयपिेछ।  

26. प्रस्ताव पेश गिुयपिे: (१) र्स कार्यववमध बमोन्त्जम अिदुाि प्राप्त गिय िाहि ेसंस्थाले अिसूुिी-८ 
बमोन्त्जमका कागजात तथा वववरण संलग्ि गरी प्रस्ताव आव्हािको सूििामा तोवकएका शतयको 
अधीिमा रही अिसूुिी-७ बमोन्त्जमको व्र्वसावर्क र्ोजिा तर्ार गरी अिसूुिी-९ बमोन्त्जमको 
ढाँिामा मरिालर् वा मरिालर्ले तोकेको मिकार्मा िामबरदी प्रस्ताव पेश गिुयपिेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोन्त्जम प्रस्ताव पेश गदाय अिसूुिी-१० बमोन्त्जमको प्रमतवद्धता पि 
समेत पेश गिुयपिेछ। 

   (३) उपदफा (१) बमोन्त्जम मरिालर्ले तोकेका मिकार्/कार्ायलर्मा पेश भएका 
प्रस्तावको मिकार्/कार्ायलर्ले दताय पन्त्िका तर्ार गरी िाममा िै दताय िं उल्लेि गरी प्रस्ताव 
पेश गिे अवमध समाप्त भएको मममतले सात ददिमभि मरिालर्मा पठाउि ुपिेछ। 

27. प्रस्तावको प्रारन्त्म्भक मूल्र्ाङ्कििः (१) मूल्र्ाङ्कि समममतले सहकारी संस्थाबाट प्राप्त प्रस्तावको 
प्रारन्त्म्भक छिौंटका लामग मूल्र्ाङ्कि गिेछ। 

   (२) उपदफा (१) बमोन्त्जम प्रारन्त्म्भक मूल्र्ाङ्कि गदाय आवश्र्कतािसुार स्थलगत 
प्रमाणीकरण गिय सलिेछ। 
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   (३) उपदफा (२) बमोन्त्जम स्थलगत प्रमाणीकरण गदाय प्रस्ताव साथ पेश गररएका 
वववरण झठुो ठहररए वा वक्रर्ाकलाप सञ्चालि गिे प्रस्ताववत स्थल भौगोमलक तथा प्राववमधक 
दृविकोणले अिपुर्िु ठहररएमा वा आवश्र्क ररू्ितम र्ोग्र्ता पूरा िगरेको एकीि भएमा 
त्र्स्ता प्रस्ताव स्वतिः रद्द हिुेछ। 

28. प्रस्तावको मूल्र्ाङ्कििः (१) मलु्र्ाङ्कि समममतले मरिालर् वा मरिालर्ले तोकेको मिकार्मा दताय 
भएका प्रस्तावहरू मरिालर्मा प्राप्त भए पमछ प्रस्तावको मूल्र्ाङ्कि गरी मिदेशक समममत समि 
मसफाररस गिेछ।  

   (२) मूल्र्ाङ्कि समममतले प्राप्त प्रस्तावहरूको अिसूुिी-११ बमोन्त्जम प्रारन्त्म्भक 
छािववि गिय सलिेछ।  

   (३) मूल्र्ाङ्कि समममतले वावषयक बजेटमा छुट्टर्ाएको बजेटको सीमामभि रही प्रत्रे्क 
प्रस्तावलाई अिसूुिी-१२ बमोन्त्जमको ढाँिामा मूल्र्ाङ्कि गरी अङ्क प्रदाि गिुयपिेछ।  

   (४) मूल्र्ाङ्कि समममतले आर्ोजिा प्रस्तावको मूल्र्ाङ्कि गदाय सदस्र् केररीर्ता, िमता 
उपभोग, संस्थाको स्रोत र्ोगदाि लगार्तका पिमा शतयहरू पूरा भएका प्रस्तावहरूको 
स्वीकृमतका लामग मिदेशक समममत समि मसफाररस गिुयपिेछ।  

   (५) मूल्र्ाङ्कि समममतले प्रस्ताव मूल्र्ाङ्किको क्रममा प्रस्तावदाताले पेश गरेको कुिै 
आर्ोजिा तथा कार्यक्रमको स्थलगत मिरीिण गिय आवश्र्क ठािेमा मिरीिण गिय सलिछे।  

   (६) मरिालर्ले मूल्र्ाङ्कि समममत समि मूल्र्ाङ्किका लामग पेश गरेका प्रस्तावको 
समममतमा प्राप्त भएको मममतले एक्काइस ददिमभि मूल्र्ाङ्कि गरी सलि ुपिेछ। 

   (७) मूल्र्ाङ्कि समममतले प्रस्ताव मूल्र्ाङ्कि गदाय र्स कार्यववमधमा उन्त्ल्लन्त्ित 
मूल्र्ाङ्किका सूिकको अमतररि प्रिमलत कािूि तथा मिदेशक समममतबाट स्वीकृत सूिक तथा 
मापदण्डको प्रर्ोग गिय सलिेछ।   

29. प्रस्तावको स्वीकृमत: (१) मिदेशक समममतले मूल्र्ाङ्कि समममतले मसफाररस सवहत पेश गरेका 
प्रस्तावहरूको अध्र्र्ि गरी स्वीकृमत गिेछ।   

   (२) उपदफा (१) बमोन्त्जम स्वीकृमतको लामग प्राप्त प्रस्ताव मिदेशक समममतले 
प्रवक्रर्ागत िटुी वा अरर् कुिै कैवफर्त देन्त्िएकोमा वा र्स कार्यववमध बमोन्त्जम िभएमा 
पिुिःमूल्र्ाङ्कि वा स्थलगत मिरीिणका लामग कुिै वा सबै प्रस्ताव मूल्र्ाङ्कि समममतमा वफताय 
पठाउि सलिेछ। 

30. आसर्को सूििा प्रकाशि गररििेः (१) मरिालर्ले मिदेशक समममतले अिदुािका लामग प्रस्ताव 
स्वीकृत गरेका सम्भाव्र् अिदुािग्राहीको सूिी प्रदेशको रावष्ट्रर् दैमिक पमिकामा सात ददिको 
आसर्को सूििा प्रकाशि गिेछ र त्र्स्तो सूििा मरिालर्को वेबसाइटमा समेत प्रकाशि 
गिुयपिेछ। 
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(२) उपदफा (१) बमोन्त्जमको अवमधमभि कुिै अिदुािग्राही अिदुाि प्राप्त गिय र्ोग्र् 
िभएको वा आफू अिदुाि प्राप्त गिय र्ोग्र् रहेको भन्न ेसमेतका औन्त्ित्र् पवुि हिुे दावी सवहतका 
प्रमाण मरिालर्मा पेश गिय सलिेछि।् 

(३) उपदफा (२) बमोन्त्जम उजरुी परेमा उजरुी सम्बरधी आवश्र्क कारवाही र 
मिकासा मिदेशक समममतले गिेछ। 

31. सम्झौता सम्बरधी व्र्वस्थािः (१) दफा ३० बमोन्त्जम आसर्को सूििा बमोन्त्जम कुिै दावी 
ववरोध िपरेका अिदुािग्राहीलाई मरिालर्ले सात ददिको समर्ावमध ददई सम्झौता गियका लामग 
सूििा ददिपुिेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोन्त्जम समर्ाववमधमभि अिदुािग्राहीसँग मरिालर्ले अिसूुिी-
१३ बमोन्त्जम सम्झौता गिुयपिेछ र मरिालर्ले कार्यक्रमको प्रकृमतको आधारमा सम्झौताका 
शतयहरू थपघट र हेरफेर गिय सलिेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोन्त्जम तोवकएको समर्ावमधमभि सम्झौता गिय िआउि े
अिदुािग्राहीसँग सम्झौता गररिे छैि र प्राथममकताक्रममा रहेका अरर् प्रस्तावदातालाई उपदफा 
(१) बमोन्त्जमको समर् ददई सम्झौता गररिेछ। 

तर काब ुबावहरको कुिै ववशेष अवस्था परी उि म्र्ाद मभि सम्झौता गिय आउि 
िसकेको भिी प्रमाण पेश गरेमा म्र्ाद िाघेको सात ददिमभि सम्झौता गिय बाधा पिे छैि। 

32. कार्य प्रारम्भ गिुयपिेिः (1) दफा ३१ बमोन्त्जम सम्झौता गरेको परर ददिमभि सम्बन्त्रधत 
अिदुािग्राहीले सम्झौता बमोन्त्जमको कार्य प्रारम्भ गररसलि ुपिेछ। 

(2) उपदफा (1) बमोन्त्जम कार्य प्रारम्भ भएपमछ सोको जािकारी मरिालर्लाई 
ददिपुिेछ। 

पररच्छेद-५ 
समममत सम्बरधी व्र्वस्था 

33. मूल्र्ाङ्कि समममतिः (१) प्रस्तावहरूको मूल्र्ाङ्कि गरी मिदेशक समममत समि मसफाररस गिय 
मरिालर्मा देहार्को मूल्र्ाङ्कि समममत रहिेछ।  

(क) प्रमिु, सहकारी ववकास महाशािा, मरिालर्              संर्ोजक  
(ि) प्रमिु, आमथयक प्रशासि शािा, मरिालर्     सदस्र् 
(ग) कािूि अमधकृत, मरिालर्                             सदस्र्  
(घ) अमधकृत प्रमतमिमध, कृवष ववषर् हेिे मरिालर्    सदस्र् 
(ङ) अमधकृत प्रमतमिमध, उद्योग ववषर् हेिे मरिालर्    सदस्र् 
(ि) सहकारी हेिे अमधकृत, मरिालर्                        सदस्र्-सन्त्िव  
(२) मूल्र्ाङ्कि समममतले आवश्र्कता अिसुार सम्बन्त्रधत ववषर्को ववज्ञलाई 

समममतको बैठकमा आमरिण गिय सलिेछ। 
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(३) र्स कार्यववमधमा अरर्ि मूल्र्ाङ्कि समममतले गिे भिी तोकेका काम, कतयव्र् र 
अमधकारका अमतररि मूल्र्ाङ्खि समममतको काम, कतयव्र् र अमधकार देहार् बमोन्त्जम हिुेछिः- 

(क) प्रस्ताव मूल्र्ाङ्किका आधारहरू थप/घट गिुयपिे भएमा मिधायरण गरी मिदेशक 
समममतबाट स्वीकृत गराउिे, 

(ि) प्रस्तावहरूको प्रारन्त्म्भक मूल्र्ाङ्कि गिे, 

(ग) प्रस्तावहरूको मूल्र्ाङ्कि तथा ववश्लषेण गरी छिौट तथा स्वीकृमतको लामग 
मिदेशक समममतमा पेश गिे,  

(घ) मूल्र्ाङ्कि गदाय मापदण्ड मिधायरण गिे,  

(ङ) मूल्र्ाङ्किको क्रममा आवश्र्कता अिसुार स्थलगत मिरीिण तथा अिगुमि 
गिे  गराउिे। 

(४) मूल्र्ाङ्कि समममतले प्रस्ताव मूल्र्ाङ्कि गदाय र्स कार्यववमधका उन्त्ल्लन्त्ित 
मापदण्डका अमतररि प्रिमलत कािूिमा भएका व्र्वस्था समेतका आधारमा मूल्र्ाङ्कि गिेछ। 

34. मिदेशक समममतिः (1) र्स कार्यववमध बमोन्त्जम सञ्चालि तथा कार्ायरवर्ि गररिे कार्यक्रम 
सम्बरधमा आवश्र्क िीमतगत मिणयर् तथा प्रस्ताव स्वीकृत गियको लामग मरिालर्मा देहार् 
बमोन्त्जमको मिदेशक समममत रहिेछिः- 

(क) मरिी, मरिालर्                      अध्र्ि 

(ि) राज्र्मरिी, मरिालर्                सह-अध्र्ि 

(ग) सन्त्िव, मरिालर्                         सदस्र् 

(घ) सन्त्िव, कार्यक्रमसँग सम्बन्त्रधत  

               (कृवष/उद्योग/वि/) ववषर् हेिे प्रदेश मरिालर्हरू  सदस्र् 

(ङ) प्रदेश सहकारी ववकास वोडयका कार्यकारी उपाध्र्ि         सदस्र् 

(ि) अध्र्िले तोकेको एक जिा ववषर् ववज्ञ   सदस्र् 

(छ) प्रमिु, सहकारी ववकास,महाशािा, मरिालर्   सदस्र् सन्त्िव 

(२) र्स कार्यववमधमा अरर्ि मिदेशक समममतले गिे भिी तोकेका काम, कतयव्र् र 
अमधकारका अमतररि मिदेशक समममतको काम, कतयव्र् र अमधकार देहार् बमोन्त्जम हिुेछिः- 

(क) कार्यववमध बमोन्त्जम कार्यक्रम सञ्चालिका सरदभयमा आवश्र्क िीमतगत मिणयर् 
तथा आवश्र्क मिदेशि गिे, 

(ि) मूल्र्ाङ्कि समममतबाट मसफाररस भई आएका प्रस्तावहरू स्वीकृत गिे, 

(ग) मूल्र्ाङ्कि समममतबाट पेश भएका मूल्र्ाङ्किका आधार तथा मापदण्डहरू 
स्वीकृत गिे, 

(घ) कार्यववमधका सरदभयमा बाधा अड्काउ फुकाउि मरिालर्मा मसफाररस गिे। 
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(३) मिदेशक समममतले सम्बन्त्रधत ववषर्को ववज्ञलाई समममतको बैठकमा आमरिण 
गिय सलिेछ। 

(४) अध्र्िको अिपुन्त्स्थमतमा सह-अध्र्िले बैठकको अध्र्िता गिेछ। 

      (५) मिदेशक समममतको बैठक सम्बरधी अरर् कार्यववमध आफैले मिधायरण गरे बमोन्त्जम 
हिुेछ। 

35. सपुररवेिण तथा अिगुमि समममतिः (१) र्स कार्यववमध बमोन्त्जम सञ्चालि हिुे आर्ोजिा तथा 
कार्यक्रमको अिगुमि र सपुररवेिण गिय तथा भिुािीको लामग मरिालर्मा मसफाररस पेश गिय 
देहार् बमोन्त्जमको सपुररवेिण समममत रहिेछिः-  

(क)  राज्र् मरिी, मरिालर्                              संर्ोजक 
(ि) सन्त्िव, मरिालर्                                    सदस्र् 
(ग) प्रदेश सहकारी ववकास वोडयका कार्यकारी उपाध्र्ि/सदस्र्    सदस्र् 
(घ) र्ोजिा तथा अिगुमि हेिे महाशािा प्रमिु, मरिालर्    सदस्र् सन्त्िव 

(२) र्स कार्यववमध बमोन्त्जम सञ्चालि हिुे आर्ोजिाको मिर्ममत अिगुमि गरी 
भिुािीको लामग मसफाररस सवहतको प्रमतवेदि उपदफा (१) बमोन्त्जमको सपुररवेिण समममतमा 
पेश गिय देहार् बमोन्त्जमको अिगुमि समममत रहिेछ:- 

(क) मरिालर्ले तोकेको कमयिारी वा पदामधकारी             संर्ोजक 
(ि) प्रदेश सरकारका आर्ोजिा तथा कार्यक्रमसँग  

सम्बन्त्रधत न्त्जल्लान्त्स्थत कार्ायलर्का प्रमिु वा प्रमतमिमध      सदस्र् 
(ग) सम्बन्त्रधत स्थािीर् तहको प्रमिु प्रशासकीर् अमधकृत  

वा मिजले तोकेको प्रमतमिमध                           सदस्र् 
(घ) सम्बन्त्रधत वडाको वडा अध्र्ि                 सदस्र् 
(ङ) सम्बन्त्रधत महाशािाको अमधकृत कमयिारी                सदस्र् 

(३) उपदफा (१) र (२) बमोन्त्जमको समममतको अमतररि मिदेशक समममत, 
मरिालर् वा मरिालर्ले तोकेको मिकार्ले जिुसकैु बित अिगुमि गिय सलिेछ।   

(4) उपदफा (१), (२) र (३) बमोन्त्जम अिगुमि गदाय स्वीकृत लागत अिमुाि, 
ड्रइङ मडजार्ि र स्पेन्त्शवफकेशि लगार्तका आर्ोजिाको गणुस्तर तथा ववत्तीर् पारदन्त्शयता र 
प्रभावकारीता समेतलाई ध्र्ाि ददि ुपिेछ। 

पररच्छेद-६ 
अिदुाि भिुािी तथा मिर्मि 

36. अिदुाि रकम भिुािीिः (१) मरिालर्ले स्वीकृत अिदुािको रकम बवढमा तीि वकस्तामा प्रदाि 
गिय सलिेछ। 
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(२) मरिालर्ले सम्झौता पिात आर्ोजिा सञ्चालिको लामग स्वीकृत लागत 
अिमुाि, ड्रइङ, मडजार्ि र स्पेन्त्शवफकेशि लगार्तका आधारमा पवहलो वकस्ता वापत सम्झौता 
रकमको बीस प्रमतशतसम्म अिदुाि भिुािी गिेछ। 

(३) अिदुािग्राहीले बाँकी वकस्ता वापतको रकम मरिालर् समि माग गदाय 
अन्त्घल्ला वकस्ता वापतको रकम ििय भएको प्रमाण पेश गिुयपिेछ र दोस्रो वकस्ता वापत 
िालीस प्रमतशतसम्म र अन्त्रतम वकस्ता वापत िालीस प्रमतशतसम्म रकम भिुािी गररिेछ। 

तर आर्ोजिाको कुल लागत दश लािसम्म रहेको वा मरिालर्ले पाँि लाि 
रूपैर्ाँसम्म अिदुाि प्रदाि गिय सलिे आर्ोजिाको हकमा कार्यसम्पन्न भए पिात एकमिु रूपमा 
भिुािी गिय सलिेछ।   

     (४) अिदुािग्राहीले आर्ोजिाको कार्य प्रकृमतको आधारमा भिुािी माग गदाय देहार् 
बमोन्त्जमका कागजात पेश गिुयपिेछिः-  

(क) पररर्ोजिा तथा कार्यक्रममा भौमतक पूवायधार मिमायण तथा ममयत गरेकोमा सोको 
स्वीकृत िलसा, ड्रइि, मडजाइि, लागत अिमुािका आधारमा सम्बन्त्रधत 
प्राववमधकको कार्यसम्पन्नता तथा जाँिपास प्रमतवेदि र सक्कल मबल भरपाईहरू,  

(ि) पररर्ोजिा तथा कार्यक्रमका लामग िररद गररएका मेमसिरी उपकरण तथा 
प्रववमधको हकमा सम्बन्त्रधत प्राववमधकबाट स्पेन्त्शवफकेशि सवहतको जाँिपास 
प्रमतवेदि  तथा सक्कल मबल भरपाईहरू,  

(ग) पररर्ोजिा तथा कार्यक्रमको भौमतक पूवायधार मिमायण भएको संरििा, मेमसिरी 
उपकरण तथा प्रववमधको फोटाहरू, 

(घ) पररर्ोजिा तथा कार्यक्रम कार्ायरवर्िबाट प्राप्त आमथयक तथा ववत्तीर् 
कारोवारको वववरण, 

(ङ) संस्थाको सञ्चालक समममतले भिुािी माग गिे मिवेदि, सम्बन्त्रधत स्थािीर् तह 
वा वडा कार्ायलर्को मसफाररस,  

(ि) पररर्ोजिा तथा कार्यक्रममा व्र्वसावर्क कार्यर्ोजिा बमोन्त्जम आफैले लगािी 
गिे रकम लगािी गररसकेको प्रमाण कागजात, 

(छ) अिसूुिी-१४ बमोन्त्जमको ढाँिामा प्रगमत प्रमतवेदि, 

(ज) अन्त्रतम वकस्ताको रकम भिुािी माग गदाय सावयजमिक सिुवुाई गरेको प्रमाण 
कागजात, 

(झ) सम्झौतामा तोवकएका कागजात, 

(ञ) मरिालर् तथा प्रिमलत कािूिले तोकेका अरर् कागजातहरू। 

(५) मरिालर्ले अिगुमि समममतको प्रमतवेदिका आधारमा दोस्रो तथा अन्त्रतम 
वकस्ता वापतको अिदुाि रकम भिुािी गिुयपिेछ।  
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(६) मरिालर्ले अिदुाि रकम भिुािी गदाय प्रिमलत कािूि बमोन्त्जम  कन्त्रटरजेरसी 
तथा कर कवट्ट हिुे भएमा उि रकम कवट्ट गरी भिुािी गिेछ। 

(७) मरिालर्ले उपदफा (४) बमोन्त्जम पेश भएका कागजातमध्रे् ििय भएको 
रकम प्रमाण कागजात बमोन्त्जम अिदुािको सीमामभि रही भिुािी गिेछ।   

(८) अिदुािग्राहीले आर्ोजिा सञ्चालि गदाय आवश्र्क पूवय तर्ारी पूरा गिुय पिेमा 
त्र्स्तो पूवय तर्ारी पूरा िगरेसम्म कुिै पमि रकम प्रदाि गररि ेछैि। 

स्पिीकरणिः र्स उपदफाको प्रर्ोजिको लामग "पूवय तर्ारी" भन्नाले आर्ोजिा मिमायण तथा 
मालसमाि िररद लगार्तका प्रवक्रर्ा पूरा गरेको सम्झि ुपछय।  

37. अिदुािको सदपुर्ोग गिुयपिे: (१) अिदुािग्राहीले मरिालर्बाट प्राप्त अिदुाि रकम आफ्िो 
िातामा आम्दािी बाँधी जिु प्रर्ोजिको लामग प्राप्त भएको हो सोही प्रर्ोजिमा माि उपर्ोग 
गिुयपिेछ।  

   (२) उपदफा (१) बमोन्त्जम आम्दािी बामँधएको अिदुाि रकमको उपर्ोग िलु्िे गरी 
से्रस्ता रािी अद्यावमधक गिुयपिेछ।  

38. सम्भाव्र्ता/रुिी र प्रभाव मूल्र्ाङ्कि गिुयपिे: र्स कार्यववमध बमोन्त्जम कार्ायरवर्ि हिुे कार्यक्रमको 
कार्ायरवर्ि सम्बरधमा मरिालर्ले सम्झौता हिु ुअगावै सम्भाव्र्ता तथा रुिी र कार्यसम्पन्न भए 
पिात िमतजा/उपलब्धी, गणुस्तरका साथै प्रभावकाररता मूल्र्ाङ्कि गिय सलिछे र मूल्र्ाङ्किबाट 
प्राप्त मिश्कषय अिदुाि सम्बरधी िीमत मिमायण गदाय पषृ्ठपोषणको रूपमा ग्रहण गिय सवकिेछ। 

39. प्रमतवेदि ददिपुिे: (१) अिदुािग्राहीले र्स कार्यववमध बमोन्त्जम प्राप्त गरेको अिदुािबाट सम्पन्न 
गरेका कार्य प्रगमत तथा लाभ-लागत सवहतको वववरण देहार्को अवमधमभि मरिालर्मा पेश 
गिुयपिेछिः–  

(क) प्राववमधक िाप जाँिपास सवहतको रमिङ्ग मबल पवहलो अरतररम प्रमतवेदि 
दोस्रो वकस्ता मलि ुअन्त्घ (मिमायण कार्यको हकमा),  

(ि) वावषयक प्रमतवेदि आमथयक वषय समाप्त भएको तीस ददिमभि,  
(ग) आर्ोजिाको प्रमतफल र उपलब्धी सवहतको अरतररम प्रमतवेदि आर्ोजिा 

सम्पन्न भएको एक वषयमभि। 
   (२) उपदफा (१) को िण्ड (ि) र (ग) बमोन्त्जमको कार्य िगरेमा संस्थालाई 

आगामी वषयको अिदुाि कार्यक्रममा समावेश गररिे छैि।   
40. अिदुाि रोक्का तथा असलु उपर गिय सलि:े (१) अिदुािग्राहीले सम्झौता बमोन्त्जमको अवमधमभि 

उन्त्ल्लन्त्ित आर्ोजिा सञ्चालि िगरेमा वा सम्झौताका शतयहरूको पालिा िगरेमा, अिगुमि 
समममतले ददएको मिदेशिको पालिा िगरेमा, अिदुािको रकम सम्बन्त्रधत िेिमा उपर्ोग 
िगरेमा, तोवकएको अवमधमभि सधुार िगरेमा, अिदुािको रकम दरुुपर्ोग हिुे सम्भाविा 
देन्त्िएमा मरिालर्ले सबै वा बाँकी अिदुािको रकम रोक्का राख्न सलिेछ। 
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(२) अिदुािग्राहीले अिदुािको रकम दरुुपर्ोग गरेमा सञ्चालक समममत वा सहकारीसँग 
सम्बन्त्रधत कमयिारीको िल अिल सम्पन्त्त्तबाट मरिालर्ले प्रिमलत कािूि बमोन्त्जम सरकारी 
बाँकी सरह मािी असलु उपर गरी कारबाही गिेछ। 

(३) मरिालर्ले र्स दफा बमोन्त्जम अिदुाि रोक्का राख्दा, असलु उपर गदाय वा 
कारबाही प्रस्ताव गदाय सम्बन्त्रधत अिदुािग्राहीलाई सफाई पेश गिे मिामसव मौका ददि 
सलिेछ।  

41. अिदुािको लेिापरीिण: (१) अिदुािग्राहीले र्स कार्यववमध बमोन्त्जम प्राप्त अिदुाि रकमको 
प्रिमलत कािूि बमोन्त्जम लेिापरीिण गराउि ुपिेछ।  

   (२) उपदफा (१) बमोन्त्जम लेिापरीिण गराउँदा मरिालर्बाट प्राप्त अिदुाि 
रकमको से्रस्ता तथा मबल भरपाईहरू तथा आर्-व्र्र्को वहसाव अलग्गै रूपमा िलेुको 
हिुपुिेछ।   

   (३) उपदफा (१) बमोन्त्जमको लेिापरीिण प्रमतवेदि संस्थाले लेिापरीिण प्रमतवेदि 
प्राप्त भएको मममतले तीस ददिमभि मरिालर्मा पठाउि ुपिेछ।  

पररच्छेद–७ 
ववववध 

42. संस्था/संघको जग्गा व्र्वस्थापि: र्स कार्यववमध बमोन्त्जमका कार्यक्रममा आधाररत आर्ोजिा 
सञ्चालि गिे संस्था/संघले भौमतक पूवायधार मिमायणको कार्य गिुयपिे भएमा आफ्िै स्वाममत्वमा 
रहेको वा सरकारी स्वाममत्वमा रही त्र्स्ता सरकारी मिकार्बाट कम्तीमा दश वषयको लामग 
भोगामधकार प्राप्त गरेको जग्गामा माि मिमायण कार्य गिुयपिेछ। 

43. िररद सम्बरधी प्रिमलत कािूिको पालिा गिुयपिेिः र्स कार्यववमध बमोन्त्जम अिदुािग्राहीले प्राप्त 
गिे अिदुािको रकम ििय गदाय सावयजमिक िररद सम्बरधी प्रिमलत कािूिको पालिा 
गिुयपिेछ। 

44. साधारण सभालाई जािकारी गराउि ु पिे: र्स कार्यववमध बमोन्त्जम अिदुाि प्राप्त भए पमछ 
संस्थाले लगतै्त बस्िे साधारण सभालाई सोको सम्पूणय वववरण सवहतको जािकारी गराउि ु
पिेछ।  

45. वववरण सावयजमिक गिुयपिे: (१) अिदुािग्राहीले मरिालर्बाट प्राप्त गरेको अिदुािको प्रर्ोजि 
समेत िलु्िे वववरण आर्ोजिा स्थलमा अिसुिुी-१5 बमोन्त्जमको सूििा पाटी राख्न ेर आम्दािी 
तथा िियको वववरण संस्थाको कार्ायलर्मा स्पि देन्त्िि े र पढ्ि सलि े गरी सावयजमिक 
गिुयपिेछ।   

   (२) उपदफा (१) बमोन्त्जम सावयजमिक गररिे वववरणमा आर्ोजिाका वक्रर्ाकलाप,  
मरिालर् र अिदुािग्राहीको लागत सहभामगताको र्ोगदाि तथा अद्यावमधक िियका वववरणहरू 
समेत िलुाई राख्न ुपिेछ। 
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   (३) आर्ोजिाका लामग िेपाल सरकार, स्थािीर् तह वा अरर् मिकार्बाट समेत 
अिदुाि सहर्ोग प्राप्त भएको भए सोको वहस्ता तथा वववरण समेत र्ोगदाि िलुाउि ुपिेछ।   

46. कार्यक्रम सञ्चालि तथा व्र्वस्थापि िियिः मरिालर्ले र्स कार्यववमध बमोन्त्जमका कार्यक्रम 
सञ्चालिका लामग आवश्र्क पिे देहार् बमोन्त्जमको रकम र्सै कार्यक्रमको ििय शीषयकमा 
ववमिर्ोन्त्जत रकमबाट व्र्वस्थापि गिेछिः- 

(क) प्रस्ताव पेश गिे सूििा प्रकाशि, सङ्कलि तथा व्र्वस्थापि िियको रकम, 

(ि) अिगुमि तथा सपुरीवेिण ििय रकम, 

(ग) र्स कार्यववमध बमोन्त्जमका समममतहरूका बैठक भत्ता वापतको ििय रकम, 

(घ) अरर् कार्य सञ्चालि ििय रकम। 

47. प्रमतवेदि प्रकाशि गिुयपिे: मरिालर्ले र्स कार्यववमध बमोन्त्जम अिदुािग्राहीलाई प्रदाि गररएको 
अिदुािको प्रमतफल समेत झल्किे गरी वावषयक प्रमतवेदि प्रकाशि गिुयपिेछ।  

48. बाधा अड्काउ फुकाउ: र्स कार्यववमधको कार्ायरवर्िमा कुिै वाधा अडकाउ आई परेमा 
मरिालर्ले मिदेशक समममतको मसफाररसमा आवश्र्क बाधा अड्काउ फुकाउि सलिेछ। 

49. अिसूुिीमा हेरफेर: र्स कार्यववमधमा उल्लेि भएका अिसूुिीहरू मध्रे् अिसूुिी-१ बाहेकका 
अरर् अिसूुिीहरू मरिालर्ले आवश्र्कताको आधारमा थपघट र हेरफेर गिय सलिेछ। 

50. प्रिमलत कािूि बमोन्त्जम हिुिेः र्स कार्यववमधमा समेवटएका ववषर्को हकमा र्सै कार्यववमध 
बमोन्त्जम र िसमेवटएका ववषर्को हकमा प्रिमलत कािूि बमोन्त्जम हिुेछ। 

51. मापदण्ड बिाउि सलििेः मरिालर्ले वावषयक ववकास कार्यक्रमको कार्ायरवर्ि गिय र्स कार्यववमध 
बमोन्त्जम आवश्र्कतािसुार मापदण्ड बिाई कार्ायरवर्ि गिय सलिेछ। 

52. िारेजी र बिाउिः  (१) प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत देहार्का कार्यववमधहरू िारेज गररएको छिः- 

(क) सहकारी संस्थालाई अिदुाि प्रदाि गिे कार्यववमध, २०७८, 

(ि) एक स्थािीर् तह एक सामूवहक उद्यम सञ्चालि कार्यववमध, २०७८, 

(ग) सहकारी बजार स्थापिा तथा सञ्चालि कार्यववमध, २०७८, 

(घ) सहकारीका माध्र्र्मबाट िवीितम सोंि सवहतका कार्यक्रम कार्ायरवर्ि कार्यववमध, 

२०७८, 

(ङ) सहकारीमा आधाररत िमूिा गाउँको स्थापिा र सञ्चालि कार्यववमध, २०७८, 

(ि) सपुथ मलु्र् पसल स्थापिा तथा सञ्चालि कार्यववमध, २०७८ र 

(छ) लन्त्ित समूह/समदुार्मा रहेका गररब िागररकहरूका लामग सीप ववकास तामलम तथा 
अिदुाि सहर्ोग कार्यक्रम सञ्चालि कार्यववमध, २०७८।  

(२) उपदफा (१) बमोन्त्जमका कार्यववमधहरू बमोन्त्जम भए गरेका कामकारवाहीहरू 
र्सै कार्यववमध बमोन्त्जम भएको मामििेछ। 
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अिसूुिी-१ 

(दफा ५, ८, १२ र २२ सँग सम्बन्त्रधत) 

अिदुाि सीमा तथा मापदण्ड (दफा ८ मा उन्त्ल्लन्त्ित व्र्वस्था बाहेकको हकमा) 
क्र.
सं. 

कार्यक्रमको िाम अिदुाि प्रदाि गररि े
प्रमतशत/सीमा 

ििय गिय पाइि ेििे कैवफर्त 

१ सलुभ मूल्र् 
पसल सञ्चालि 

कुल लागतको ५० 
प्रमतशत वा बवढमा 
८ लािसम्म 

 िामल, दाल, ििु,  न्त्ििी, गहुँ 
र तेलजरर् िाद्य पदाथयको िररद 

 पसलसँग सम्बन्त्रधत उपकरण 
र फमियिर िररद तथा मिमायण 

मबउपुजँीको 
रूपमा उपलब्ध 
गराइिे 

२ सहकारी 
संस्थालाई प्रववमध 
र पूवायधार 
मिमायणमा 
सहर्ोग 

कुल लागतको ५० 
प्रमतशत वा बवढमा 
५ लािसम्म 

 भौमतक पूवायधार मिमायण 

 उपकरण िररद 

उत्पादि, 

भण्डारण र 
बजारीकरणसँग 
सम्बन्त्रधत माि 

३ मवहला सहकारी 
संस्थालाई 
आवश्र्कताको 
आधारमा 
आइ.वट.उपकरण
मा सहर्ोग 

कुल लागतको ६० 
प्रमतशत वा बवढमा 
१ लािसम्म 

 कम्प्र्टुर/ल्र्ापटप, वप्ररटर 
िररद  

कार्ायलर् 
प्रर्ोजिको लामग 
माि 

४ प्रादेन्त्शक रूपमा 
दूधको UHT 

उद्योग स्थापिा 

कुल लागतको ५० 
प्रमतशतसम्म वा 
बवढमा २ 
करोडसम्म (१० बषय 
पमछ वकस्ताबरदीमा 
प्रदेश सरकारलाई 
वफताय गिुयपिे) 

 उपकरण तथा प्रववमध िररद उत्पादि, 

भण्डारण र 
बजारीकरणसँग 
सम्बन्त्रधत माि 

५ एक स्थािीर् तह 
एक सामवुहक 
उद्यम कार्यक्रम 

कुल लागतको ५० 
प्रमतशतसम्म वा 
बवढमा १५ 
लािसम्म 

 भौमतक पूवायधार मिमायण 

 उपकरण/प्रववमध िररद 

 उद्यम ववकासका लामग 
सामान्त्जक पररिालि, 

उद्यमशीलता ववकास, प्राववमधक 
सीप ववकास, लघवुवत्तमा पहुँि, 

उत्पादि, 

भण्डारण र 
बजारीकरणसँग 
सम्बन्त्रधत माि 
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बजारीकरण तथा व्र्वसार् 
परामशय (आरतररक लगािीको 
पिास प्रमतशत िवढ्िे गरी)  

६ मवहला 
उद्यमशीलता 
प्रवधयि कार्यक्रम 

कुल लागतको ६० 
प्रमतशतसम्म वा 
बवढमा १० 
लािसम्म 

 भौमतक पूवायधार मिमायण 

 उपकरण/प्रववमध िररद 

 उद्यम ववकासका लामग 
सामान्त्जक पररिालि, 

उद्यमशीलता ववकास, प्राववमधक 
सीप ववकास, लघवुवत्तमा पहुँि, 
बजारीकरण तथा व्र्वसार् 
परामशय (आरतररक लगािीको 
पिास प्रमतशत िवढ्िे गरी) 

उत्पादि, 

भण्डारण र 
बजारीकरणसँग 
सम्बन्त्रधत माि 

७ सामवुहक 
उत्पादि 
कार्यक्रम 

कुल लागतको ६० 
प्रमतशतसम्म वा 
बवढमा ५० 
लािसम्म 

 भौमतक पूवायधार मिमायण 

 उपकरण/प्रववमध िररद 

 मबउ तथा मल िररद 

 उद्यम ववकासका लामग 
सामान्त्जक पररिालि, 

उद्यमशीलता ववकास, प्राववमधक 
सीप ववकास, लघवुवत्तमा पहुँि, 
बजारीकरण तथा व्र्वसार् 
परामशय (आरतररक लगािीको 
पिास प्रमतशत िवढ्िे गरी) 

उत्पादि, 

भण्डारण र 
बजारीकरणसँग 
सम्बन्त्रधत माि 

८ सहकारी बजार 
स्थापिा तथा 
सञ्चालि 
कार्यक्रम 

कुल लागतको ५० 
प्रमतशतसम्म वा 
सहकारी थोक 
बजारको हकमा 
बवढमा ३० 
लािसम्म र अरर्को 
हकमा बवढमा १० 
लािसम्म 

 भौमतक पूवायधार मिमायण 

 उपकरण/प्रववमध िररद 

 

उत्पादि, 

भण्डारण र 
बजारीकरणसँग 
सम्बन्त्रधत माि 

९ सहकारी माफय त 
एकीकृत िमूिा 
गाउँ स्थापिा 

कुल लागतको ५० 
प्रमतशतसम्म वा 
बवढमा ३० 

 भौमतक पूवायधार मिमायण 

 उपकरण/प्रववमध िररद 

 

उत्पादि, 

भण्डारण र 
बजारीकरणसँग 
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कार्यक्रम लािसम्म सम्बन्त्रधत माि 

१० िवीितम सोंि 
सवहतको 
उत्पादि र 
रोजगार 
कार्यक्रम 

कुल लागतको ५० 
प्रमतशतसम्म वा 
बवढमा ८ लािसम्म 

 भौमतक पूवायधार मिमायण 

 उपकरण/प्रववमध िररद 

 उद्यम ववकासका लामग 
सामान्त्जक पररिालि, 

उद्यमशीलता ववकास, प्राववमधक 
सीप ववकास, लघवुवत्तमा पहुँि, 
बजारीकरण तथा व्र्वसार् 
परामशय (आरतररक लगािीको 
पिास प्रमतशत िवढ्िे गरी) 

 

उत्पादि, 

भण्डारण र 
बजारीकरणसँग 
सम्बन्त्रधत माि 

११ लन्त्ित सीप 
ववकास 
तामलमका 
सहभागीलाई 
वस्तगुत सहर्ोग 
कार्यक्रम 

कुल लागतको ८० 
प्रमतशतसम्म वा 
बवढमा ३० 
हजारसम्म 

 उपकरण/प्रववमध िररद 

 

सीपमा आधाररत 
व्र्वसार्को 
हकमा माि  

१२ वावषयक 
कार्यक्रममा 
बजेट र िाम 
तोवकएका 
सहकारी संस्था 

कुल लागतको ५० 
प्रमतशतसम्म वा                                                                                              
वावषयक बजेटमा 
तोवकएको सीमा 
रकमसम्म 

 भौमतक पूवायधार मिमायण 

 उपकरण/प्रववमध िररद 

तर वावषयक कार्यक्रममा उदे्दश्र् 
तोवकएका कार्यक्रमको हकमा 
मबउपुजँीको रूपमा अिदुाि 
उपलब्ध गराइिे। 

उत्पादि, 

भण्डारण र 
बजारीकरणसँग 
सम्बन्त्रधत माि 

 

िोट:  

 दफा ८ को िण्ड (क) (अिसूुिी-२) बमोन्त्जमका वपछमडएको िेिको हकमा आर्ोजिा लागतको 
साठी प्रमतशतसम्म, 

 दफा ८ को िण्ड (ि) बमोन्त्जमको बहबुवहष्करणको हकमा आर्ोजिा लागतको सत्तरी 
प्रमतशतसम्म, 

 दफा ८ को िण्ड (ि) बमोन्त्जमका समदुार्बाट माि सञ्चामलत संस्थाको हकमा आर्ोजिा 
लागतको साठी प्रमतशतसम्म, 

 दफा ८ को िण्ड (ग) बमोन्त्जमको हकमा आर्ोजिा लागतको पिास प्रमतशतसम्म र  

 वस्तगुत सहर्ोगको हकमा िररद मलु्र्को असी प्रमतशतसम्म अिदुाि प्रदाि गिय सवकिेछ। 
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अिसूुिी-२ 

(दफा ८ र २० सँग सम्बन्त्रधत) 

प्रदेशका वपछमडएका ििेको सूिी 
क्र.सं. न्त्जल्ला स्थािीर् तह/ििे 

१. रुकुम (पूवी भाग) पथुा उत्तरगंगा गाउँपामलका भमेु गाउँपामलका मसस्ि े
गाउँपामलकाको वडा िं १ र २ 

२. रोल्पा थवाङ गाउँपामलका र सिुछहारी गाउँपामलका 
३. प्र्ठुाि िौबवहिी गाउँपामलका र गौमिुी गाउँपामलका 
४. िवलपरासी (बदयघाट ससु्ता पन्त्िम) ससु्ता गाउँपामलकाको िारार्णी िदी पाररको ससु्ता 

िेि 
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अिसूुिी-3 
(दफा 21 को उपदफा (२) सँग सम्बन्त्रधत) 

लन्त्ित समूहले सीप ववकास तामलम तथा वस्तगुत सहर्ोगका लामग स्थािीर् तहमा पेश  गिे 
फारामको ढािँा 

 

 

श्रीमाि प्रमिु/अध्र्िज्रू्, 

................................... िगरपामलका/गाउँपामलका 

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

मबषर्िः-लन्त्ित समूह/समदुार्मा आधाररत सीप ववकास तामलम तथा 
अिदुाि सहर्ोग कार्यक्रम मसफाररस गरी पाउँ। 

महोदर्, 

उपरोि ववषर्मा म र्स .......न्त्जल्ला....................गा.पा./ि.पा. वडा िं......... मा बस्िे श्री 
............................... लनु्त्म्बिी प्रदेश सरकारको ..................मरिालर्बाट सञ् िालि हिु े
लन्त्ित समूह/समदुार्मा रहेका गररब िागररकहरूका लामग सीप ववकास तामलम तथा वस्तगुत 
अिदुाि सहर्ोग कार्यक्रममा सहभागी हिु इच्छुक भएको हुँदा तपमसल अिसुारको वववरण सवहत 
उि तामलममा मसफाररस गरी ददिहुिु अिरुोध गदयछु। 

सहभागी हिु प्रस्ताव गरेको तामलमको िाम : (प्राथममकता अिसुार तीि वटासम्म रोज्ि सवकिे)         

(1) ................................... 
(2) .................................... 
(3) .................................... 

क) व्र्न्त्िगत तथा पारीवाररक वववरणिः 
1. िाम थर : 

2. उमेर : 

3. मलङ्ग  

4. जरम मममत : 

5. िागररकता िं : 

6. शैन्त्िक र्ोग्र्ता :  

7. वैवावहक अवस्था : 
8. पमत/पत्नीको िाम थर : 

9. बाब/ुआमाको िाम थर : 
10. सम्पकय  मोवाईल िं : 

 

फोटो  
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11. स्थार्ी ठेगािा : 
न्त्जल्लािः 
गा.पा./ि.पा. 
वडा िं. 

टोलिः         

12. पररवारमा जम्मा सदस्र् सङख्र्ािः 
०-१४ वषयसम्मको सङख्र्ा  ..…… १५-५९ वषयसम्मको सङख्र्ा ………  

६० वषय मामथको सङख्र्ा  …… अपाङ्गगता भएको सङख्र्ा  ………..                    

ि) पररवारको आमथयक अवस्थािः 
१. पररवारको स्वाममत्वमा जग्गािः   छ/छैि 

२. जग्गा भएमा जग्गाको िेिफलिः  ……………..रोपिी / कठ्ठा 
३. पररवारको स्वाममत्वमा रहेको जग्गाको अिमुामित मूल्र्िः रू.……………………. (प्रिमलत 

बजार मूल्र् अिसुार )।  

४. आफूले गरेको कृवष तथा पशपुछीजंरर् उत्पादि तथा मबक्रीबाट वषयभरी िाििः 
……………… पगु्दछ/पगु्दैि। 

५. पगु्दैि भिे कमत मवहिा पगु्दछ:…………… मवहिा पगु्दछ। 

६. पररवारका कुिै सदस्र् वैदेन्त्शक रोजगारीमािः  छ/छैि 

७. वैदेन्त्शक रोजगारीमा भएमािः ……………. जिा र  मामसक आम्दािी ……………. रूपैर्ाँ 
८. पररवारका सदस्र्हरू. अरर् रोजगारीमािः  छि/छैिि ्

९. रोजगारीमा भएमािः …………… पेशामा छि ्र मामसक आम्दािी ……………. रूपैर्ाँ 
१०. घरको वकमसमिः  पक्की (आर.सी.सी)/ कच्िी ( माटो, ढुङ्गगा, टार्ल, जस्ता )/ झपुडी (िर, 

छवाली) 
११. पररवारले कुिै ऋण मलएकोिः छ/छैि  

१२. ऋण मलएको भए कमत मलएकोिः  रू.………….. 

१३.  कुि उदे्दश्र्का लामग मलएकोिः ………………… 

ग) र्स अन्त्घ कुिै तालीम प्राप्त गरेको भए  सो को वववरणिः 
१. तामलमको िामिः  

२. तामलमको अवमधिः 
३. तामलम ददिे संस्थाको िामिः  

घ) अिदुाि माग गिुयका कारणिः 
१. हालको पेशा तथा भावी र्ोजिा : 

क्र.स. हाल गरररहेका वक्रर्ाकलाप पररणाम अिदुािबाट थप गिे पररणाम 
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वक्रर्ाकलाप 

     

     

     

२. स्थािीर् तह/प्रदेश/िेपाल सरकारबाट ववगत 2 वषय मभि कुिै सवुवधा पाएको/िपाएको  

                           पाएको भए : 
क्र.स. कार्यक्रमको वववरण अिदुाि प्राप्त गरेको 

मिकार् 

प्राप्त रकम  रू. प्राप्त 
गरेको वषय 

    

    

 मामथ उल्लेि गरेका वववरण साँिो हो। झठुा ठहरे कािूि बमोन्त्जम सहुँला बझुाउला। 

                                                       ……………………………………….. 

 सही छाप                                                                               मिवेदकको हस्तािर 

                                                   मममत: 

 

 

 

िोटिः मामथ उल्लेन्त्ित वववरणका साथ िागररकता प्रमाणपिको प्रमतमलवप र तालीम प्राप्त गरेको भए 
प्रमाणपिको प्रमतमलवप पेश गिुयपिेछ। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

बायााँ दायााँ 
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अिसूुिी-4 
(दफा 21 को उपदफा (४) सँग सम्बन्त्रधत) 

स्थािीर् तहले सीप ववकास तामलम तथा अिदुाि सहर्ोगका लामग लन्त्ित समूह मसफाररस गिे ढािँा 
 

श्री ...................... मरिालर् 

..............................िेपाल। 

 

तहाँ मरिालर्को मममत …………………… मा प्रकान्त्शत सूििा अिसुार लन्त्ित समूह/समदुार्मा रहेका 
गररब िागररकहरूका लामग सीप ववकास तामलम तथा अिदुाि सहर्ोग कार्यक्रमका लामग र्स 
…………………… ि.पा./गा.पा.मा पिय आएका मिवेदिहरू मध्रे् प्राथममकताक्रम अिसुार ……………… 
जिा मखु्र् उम्मेदवार तथा ………………  जिा वैकन्त्ल्पक उम्मेदवारको सूिी तर्ार गरी मिजहरूको 
सक्कल मिवेदि समेत र्सै साथ संलग्ि रािी पठाइएको व्र्होरा जािकारीको लामग अिरुोध छ। 

तपमसल 

मस िं िाम थर ठेगािा वडा र टोल समेत िलु्ि ेगरी कैवफर्त 

१   मखु्र् उम्मेदवार 

२    

३    

४    

५    

६    

    

   वैकन्त्ल्पक उम्मेदवार 

 
हस्तािरिः …………………………………………..  

िाम, थरिः  ………………………………………….. 

पदिः  ………………………………………….. 

कार्ायलर्/मिकार्िः ………………………………………….. 

कार्ायलर्/मिकार्को छापिः ………………………………………….. 
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अिसूुिी-५ 
(दफा 22 को उपदफा (१) सँग सम्वन्त्रधत) 

आधारभतू सीप ववकास तामलमहरू 

मस॰िं॰ सीप मबकासका ििेहरू. कैवफर्त 

१ मसकमी तथा फमियिर सम्बरधी तामलम  तामलम पिात व्र्वसार् सरुू गिय आवश्र्क 
वस्तगुत सहर्ोग समेत 

२ डकमी तथा रङ्गरोगि सम्बरधी तामलम  तामलम पिात व्र्वसार् सरुू गिय आवश्र्क 
वस्तगुत सहर्ोग समेत 

३ प्लम्बर तथा हाउस वार्ररङ्ग सम्बरधी 
तामलम 

तामलम पिात व्र्वसार् सरुू गिय आवश्र्क 
वस्तगुत सहर्ोग समेत 

४ कपाल काट्िे तामलम तामलम पिात व्र्वसार् सरुू गिय आवश्र्क 
वस्तगुत सहर्ोग समेत 

५ कृवष र्रि उपकरण सञ् िालि तथा 
ममयत तामलम 

तामलम पिात व्र्वसार् सरुू गिय आवश्र्क 
वस्तगुत सहर्ोग समेत 

६ कुिरुा/हाँसपालि तामलम पिात व्र्वसार् सरुू गिय आवश्र्क 
वस्तगुत सहर्ोग समेत 

७ एसी तथा वफ्रज जडाि तथा ममयत तामलम पिात व्र्वसार् सरुू गिय आवश्र्क 
वस्तगुत सहर्ोग समेत 

िोट: मरिालर्ले सूििा प्रकाशि गदाय आवश्र्कताको आधारमा अरर् तामलमका िेिहरु समेत 
समावेश गरी सूििा प्रकाशि गिय सलिेछ। 
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अिसूुिी-६ 

(दफा २५ सँग सम्बन्त्रधत ) 

प्रस्ताव आव्हािको सूििा 
प्रथम पटक प्रकाशि भएको मममतिः 

र्स............ मरिालर्को आ.व. ....... को वावषयक स्वीकृत कार्यक्रम अिसुार लनु्त्म्बिी प्रदेश 
अरतगयतका ............न्त्जल्लामा रहेका सहकारी संस्थालाई कार्यववमधको ...... बमोन्त्जमका आर्ोजिा 
तथा कार्यक्रमका िेिमा काम गिय इच्छुक सहकारी संस्थाहरूबाट रोजगारी तथा उत्पादि प्रस्तावमा 
आधाररत.................. सञ्चालि गिय र्ो सूििा प्रकान्त्शत भएको मममतले....... (...) ददिमभि र्स 
मरिालर् वा मरिालर्ले तोकेको..................... कार्ायलर्/मिकार्मा प्रस्ताव पेश गिुयहिु र्ो 
सूििा प्रकान्त्शत गररएको छ। प्रस्ताव पेश गदाय संलग्ि गिुयपिे मिवेदिको ढाँिा, कार्यक्रम प्रस्तावको 
ढाँिा र संलग्ि गिुयपिे कागजात तथा मापदण्डको वववरण र्स मरिालर्को वेबसाईट 
(moeap.lumbini.gov.np)बाट प्राप्त गिय सवकिेछ।  

िोटिः कार्यक्रमको प्रकृमतका आधारमा सूििाका शतयहरू मरिालर्ले हेरफेर गिय सलिेछ। 
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अिसूुिी-७ 
(दफा २६ सँग सम्बन्त्रधत) 

आर्ोजिा प्रस्तावको ढािँा (व्र्वसावर्क र्ोजिा) 
1. संघ/संस्थाको वववरणिः 

 िाम:    
 ठेगािा :   
 न्त्जल्लािः   
 गा.पा/ि.पा.:    
 वडा िं. :    
 गाउँ/टोल:  
  दताय िं र मममत :  

2. प्रस्ताववत आर्ोजिाको वववरणिः 
  िाम:       आर्ोजिास्थलिः        
      प्रदेश:       न्त्जल्लािः 

गा.पा./ि.पा.     वडा िं.:   
गाउँ/टोल :  

3. आर्ोजिास्थल अिसूुिी-२ बमोन्त्जमको ििेमा :   पिे    िपिे  
4. आर्ोजिा प्रारम्भ हिु ेमममत:              
5. आर्ोजिा सम्पन्न हिु ेमममत:  
6. प्रस्ताववत आर्ोजिाको कुल लागत: रू. ....................................  

  ६.१ पुजँीको आवश्र्कता र स्रोत व्र्वस्था:  
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7. संस्थाको लागत व्र्होिे स्रोत :  

  क. शेर्र रकमबाट रू. ....................  
  ि. जगेडा कोषबाट रू. ....................  
  ग. अरर् रू. ....................  

8. िेपाल सरकार वा अरर् मिकार्बाट ववत्तीर् सहर्ोग प्राप्त गरेको वा प्राप्त गिय आवेदि ददएको भए 
िलुाउि.े.........................................................................  
 
 
 

प्रर्ोजि  रू.  जम्मा न्त्स्थर 
पुजँीको प्रमतशत  

स्रोतको 
अिमुाि   

रू.  न्त्स्थर पुजँी तफय  
स्रोत प्रमतशत  

(क) न्त्स्थर पुजँीतफय       

मेमसिरी उपकरण      सहकारी संस्था      
जग्गा      स्थािीर् 

सरकार  
    

भवि, टहरा      प्रदेश सरकार      
ढुवािीका साधि      प्रदेश सरकार      

अरर् (िलुाउिे)       अरर् (िलुाउिे)      

जम्मा न्त्स्थर पुजँी 
आवश्र्कता (क)  

    
 

न्त्स्थर पुजँी तफय  
स्रोत(क)  

    

(ि) कार्यन्त्शल पुजँी 
तफय    

 जम्मा  
कार्यन्त्शल प्रमतशत 

स्रोत   रू.  जम्मा कार्यन्त्शल 
प्रमतशत 

कार्यन्त्शल पुजँी        सहकारी संस्था      
रावष्ट्रर् सहकारी 
बैंक 

    

अरर् (िलुाउिे)      
जम्मा कार्यन्त्शल पुजँी 
आवश्र्कता (ि)  

     कार्यन्त्शल पुजँी 
तफय  स्रोत (ि)  

    

कूल पुजँी आवश्र्कता 
(क) 

     कूल स्रोत 
पररिालि  
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9. सदस्र् सहभामगताको अवस्थािः  
  
  
वगीकरण  

 सहभामगता  

साधारण सदस्र्  सञ्चालक समममत  आर्ोजिाबाट प्रत्र्ि 
लाभान्त्रवत हिु े

संख्र्ा  प्रमतशत सङ्खख्र्ा  प्रमतशत  सङ्खख्र्ा  प्रमतशत  
मवहला              
अपाङ्गता भएका 
व्र्न्त्ि  

            

दमलत समदुार्             
लोपोरमिु जामत               
गरीव पररिर्पि 
प्राप्त पररवारका 
सदस्र्  

            

अरर्              
जम्मा              

  
10. संस्थाको व्र्ावसावर्क सेवामा सदस्र् केररीर्ता  

 वववरण   हालको अवस्था 
(पमछल्लो आ.व.को)  

आर्ोजिा सञ्चालि 
भएपमछको अवस्था  

रू. हजार  प्रमतशत   रू. हजार  प्रमतशत   
उत्पाददत वस्तकुो 
िररद  

सदस्र्को उत्पादि          
गैरसदस्र्को 
उत्पादि  

        

जम्मा          
उत्पादि सामग्री र 
उपभोग्र् वस्तकुो 
मबक्री  

सदस्र्लाई          
गैरसदस्र्लाई           

जम्मा         
    
 

स्वरोजगारी 
 

हालको अवस्था आर्ोजिा सञ्चालि भएपमछ 
हिुे अवस्था 
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सदस्र्  
सङ्खख्र्ा  

गैरसदस्र्  जम्मा  सदस्र्को  सदस्र्  
 सङ्खख्र्ा  

गैरसदस्र्  जम्मा  सदस्र्को 
प्रमतशत 

प्रत्र्ि पूणय 
 (वषयमा २०८० 
घण्टाकाम भए १ मािी 
संख्र्ा जिाउिे)  

                

अप्रत्र्ि                     
जम्मा                 
  

11. आर्ोजिास्थलमा पूवायधारको न्त्स्थमत (√) न्त्िरह लगाउिहुोस)  
  मबजलुी  
 मसंिाइ  
 पक्की सडक  
  कच्िी सडक  

12. व्र्वसार्को लामग भवि, टहरा, सेडको न्त्स्थमत(√) न्त्िरह लगाउिहुोस)  
 आफ्िै स्वाममत्र्मा मिमायण भएको    
 आफ्िै स्वाममत्र्मा मिमायणामधि 

भाडा/मलजकमा मलएका.........  
13. कार्ायर्लर्को भौमतक न्त्स्थमत 

  आफ्िै भवि  
 भाडाको घर  

14. संस्थाको आफ्िै स्वाममत्वमा रहेको जग्गाको वववरणिः 
जग्गा रहेको गा.पा./ि.पा......वडा िं..... 
वकत्ता िं..... 
जग्गाको ििेफलिः............ 

15. संस्थागत सशुासिको न्त्स्थमतिः  
सञ्चालक समममतको बैठक मिर्ममत            छ                 
छैि                वावषयक साधारण सभा मिर्ममत भएको        
छ            छैि  
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लेिा परीिण मिर्ममत                  छ              
छैि  संघहरूमा आबद्ध                            छ           
छैि   
कार्ायलर् सञ्चालि मिर्मावली            छ      छैि    
छ भि ेकमतवटािः.................   
 आर्ोजिाको सम्भाव्र्ता अध्र्र्ि छ   छैि   
    भएको भए व्र्वसार्को वावषयक मिुाफा दरिः  

16. उत्पाददत वस्तकुो बजार सम्भाविािः  
  अरतरावष्ट्रर् बजारको पहुँि  भएको   िभएको  
 रावष्ट्रर् बजारको पहुँि    भएको   िभएको  
 स्थािीर् बजारको पहुँि   भएको   िभएको  

17. सामवुहक व्र्वस्थापिमा सञ्चालि  
  क)  हिुे   िहिु े
     ि) हिुे भए सामूवहक रूपमा के कसरी सञ्चालि गरीिे हो¸िलुाउिेिः  
…………………………………………………………………………………………………………………
… 

18. प्रववमधमा िवप्रवयति (उत्पादकतत्व बढाउिे गरी प्रर्ोगमा रहेको उतपादि ववमधमा स्थािीर् रूपमा 
गरीएको सकारात्मक परीवतयि वा स्थािीर् समस्र्ा समाधाि गिे गरी आधमुिक प्रववमधको 
मसजयिात्मक अवलम्बि)  
  क)  हिुे  िहिु े
    ि) हिु ेभए के कसरी हिुे हो िलुाउिेिः 

…………………………………………………………………………………………………………………

…  

मूल्र् शृ्रङ्खलामा मामथल्लो वक्रर्ाकलापिः 

  क)    हो    होइि  
   ि) हो भिे व्र्होरा िलुाउिे :  
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………वैदेन्त्शक बजारीकरणिः  
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19. वातावारणीर् सरोकार: (प्राकृमतक स्रोतको जगेिाय, जैववक ववववधतामा बढोत्तरी, स्थािीर् जातको 
संरिण, प्राङ्गाररक िेतीपाती, प्रदषुणको रोकथाम लगार्तमा पिे प्रभाव)  

 क) सकारात्मक प्रभाव    हिुे   िहिु े
 ि) हिुे भए के कस्तो हिुे हो िलुाउिे : 
………………………………………………………………………………………  
 ग) िकारात्मक प्रभाव   हिुे    िहिु े
 घ) हिु े भए के कस्तो हिुे हो िलुाउिे: 
……………………………………………………………………………… 

20. अरर् कुिै कुरा भए िलुाउि:े 
……………………………………………………………………………………………………  
          प्रस्तावक हस्तािर 

................................. 
िाम, थर, पद : 
संस्थाको िाम,  
ठेगािा : 
संस्थाको छाप  
सम्पकय  िं.:   

व्र्वसावर्क कार्यर्ोजिाको ढािँा (सलुभ मूल्र् पसलको लामग माि) 

१. पररिर्ात्मक वववरणिः 
आवेदक सघ संस्थाको िामिः  

ठेगािािः  

संस्थाको अध्र्िको िामिः  

अध्र्िको फोि िं.  

सम्पकय  व्र्न्त्िको िामिः  

सम्पकय  व्र्न्त्िको फोि िं.  

संस्था दताय िं.र मममतिः  

 वववरण  हाल (पमछल्लो आ.व.) को अवस्था  आर्ोजिा सञ्चालि भएपमछ हिुे 
अवस्था 

रू.  प्रमतशत रू.  प्रमतशत 
स्वदेशमा मबक्री          
ववदेशमा मबक्री           
जम्मा          

    



45  

  

संस्था दताय भएको कार्ायलर्को िामिः  

  

२. सहकारी संघ/संस्थाको वकसम :  क) उत्पादिमूलक ि) उपभोिा ग) श्रममक    घ) 
बहउुदेश्र्ीर् ङ)  अरर् भए उल्लेि गिे (..........................) 

३. सहकारी संघ/सस्थाको शरे्र सदस्र् सङख्र्ा……………………… 

४. प्रस्ताववत कार्यक्रमको िाम :‐ 

५.  सलुभ मूल्र् पसल सञ्चालिको लामग घरजग्गाको वववरण: …………………………रोपिी तथा कठ्ठा, 
पसल सञ्चालि गिय घर/सटर/भविको ििेफल 

६. घर/जग्गा भाडामा मलएको भएिः  ...वषयको सम्झौता भएको  

७. आर्ोजिा सञ्चालािको उद्दशे्र्…………………………………………………………………. 

८. सलुभ मूल्र् पसल स्थापिा/सञ्चालिको मखु्र् मखु्र् वक्रर्ाकलापहरू. :- 
९. अिदुािग्राहीको लगािीको श्रोत व्र्वस्थापि गिे आधार:‐…………………………………………………… 

१०. कार्यक्रमले पािे सकरात्मक प्रभाविः ...................................................................  
११. कार्यक्रम सञ्चालि पिात लाभान्त्रवत हिु ेअिमुामित जिसङ्खख्र्ा ……………………………… 

१२. आवेदक सघ/संस्थाको पुजँीको वववरणिः 
शेर्र पुजँी जगेडा कोष अरर् कोष 

   

   

 

१३. सडक सवुवधा छ वा छैि............ छ भि ेसडकको वकमसम………………………………………….. 

१४. स्थलमा ववद्यतुको व्र्वस्था छ वा छैि ............................... 
१५. कार्यक्रम संिालि गिय सलि ेआवश्र्क जिशन्त्ि छ   वा    छैि 

 र्दद छ भिे अिभुव वषय.................. 
 र्दद छैि भिे कसरी व्र्वस्थापि गिुय हरुछ........................  

१६. sfo{s|d ;+rfng ug]{ :yfgsf] jftfj/0fLo cj:yf...................... 
१७. कार्यक्रम सञ्चालिका जोन्त्िमहरू के छि ्? र्दद भए समाधािका उपार्हरू के के हिु सलछि ्? 

 - 

 -  

१८. कार्यक्रम सम्बरधी संन्त्िप्त वववरण 

१९. आवश्र्कता र औन्त्ित्र् 

२०. सलुभ मूल्र् पसल सञ्चालि हिु ेस्थाििः 
२१. सलुभ मूल्र् पसलमा िाद्यान्नका अमतरि प्राप्त हिु सलि ेवस्तकुो सूिीिः 
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२२. सलुभ मूल्र् पसलका िाद्यान्नको लामग िावहि ेबस्तकुो उत्पाददत ििे/स्थाि/उत्पादक/थोक 
बजार स्थल/दरुी..................... 

२३. सलुभ मूल्र् पसलको ििे र लाभान्त्रवत जिसङ्खख्र्ा 
२४. सलुभ मूल्र् पसल सञ्चालि र्ोजिािः................ 

(क) लन्त्ित ग्राहक.......... 
(ि) मखु्र् ववशेषताहरू............ 
(ग) उपलब्ध अवसरहरू.............. 
(घ) ििुौतीहरू................... 

२५. साराशं (कार्यक्रमको औन्त्ित्र्ता र उपादेर्ता झन्त्ल्कि)े : 
(क) ........................... 
(ि) .............. 
(ग) ....... 

२६. िाद्यान्न उपलब्ध गराउि ेप्रस्ताववत मूल्र् दरिः  

िाद्यान्न वववरण    प्रमत वकलो/मलटर    प्रमत लर्रुटल 

िामलिः-    रू.........      रू......... 
दाल,     रू.........      रू......... 
ििु,     रू.........      रू......... 
न्त्ििी,     रू.........      रू......... 
गहुँ      रू.........      रू......... 
तेलजरर्     रू......... 

िोटिः-छ प्रकारका िाद्यान्नलाई त्र्सको प्रकृमत अिसुार थप वगीकरण गरी मूल्र् तोलि सवकिेछ। 
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अिसूुिी-८ 

(दफा २६ सँग सम्बन्त्रधत) 
प्रस्ताव साथ पेश गिुयपिे कागजात (सम्बन्त्रधत दफामा उल्लेि भएका कागजात बाहेक) 

(क) संस्था दताय प्रमाणपिको प्रमतमलवप,  
(ि) संस्थाको ववमिर्मको प्रमतमलवप,  
(ग) पमछल्लो कम्तीमा तीि आमथयक वषयको लेिापरीिण प्रमतवेदि,  
(घ) पमछल्लो आमथयक वषयको कर ििुाको प्रमाणपि,  
(ङ) सञ्चालक समममतबाट आर्ोजिा प्रस्ताव स्वीकृत गरी अिदुाि माग गिे र अिमुोदिको लामग 

साधारण सभामा पेश गिय गररएको मिणयर्को प्रमतमलवप,  
(ि) सञ्चालक समममतका पदामधकारीको िाम, ठेगािा र सम्पकय  टमलफोि िम्बर िलेुको वववरण,   
(छ) एक करोड रूपैँर्ा ँवा सो भरदा बढीको कुल लागत भएको आर्ोजिा भए ववस्ततृ सम्भाव्र्ता 

अध्र्र्ि प्रमतवेदि र सो भरदा कम कुल लागत भएको आर्ोजिा भए पूवय सम्भाव्र्ता 
अध्र्र्ि प्रमतवेदि,  

(ज) ववगत आमथयक वषयमा अिदुाि प्राप्त गरी व्र्वसार् सञ्चालि गरी रहेका संस्थाको हकमा 
व्र्वसार् ववस्तार तथा स्तरोन्नमत र्ोजिा,  

(झ) जग्गा प्राप्त गिुय पिेमा जग्गा प्रामप्तको भरपदो कागजात प्रमाण, 
(ञ) भौमतक पूवायधार मिमायण गिुयपिेमा संस्थाको स्वाममत्वमा रहेको जग्गाको पजुाय वा सरकारबाट 

भोगामधकार प्राप्त गरेको कागजात  
(ट) आर्ोजिाका लामग संस्थाको तफय बाट पररिालि गररिे प ुजँीको स्रोत िलेुको समुिन्त्ितताको 

प्रमाण कागजात,  
(ठ) अिसूुिी-७ बमोन्त्जमको आर्ोजिा तथा कार्यक्रमको व्र्वसावर्क र्ोजिा। 
(ड) अिसूुिी-१० बमोन्त्जमको प्रमतवर्द्ता पि 
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अिसूुिी-९ 

(दफा २६ सँग सम्बन्त्रधत) 
प्रस्ताव पेश गिे ढािँा 

श्री ….................………मरिालर् 
………………… ..................िेपाल।   

 
ववषर्िः-अिदुािका लामग प्रस्ताव पेश गररएको सम्बरधमा। 

 
……………… मरिालर्बाट मममत ..................मा.......................रावष्ट्रर् दैमिकमा प्रकान्त्शत सूििा 
अिसुार र्स............................... संघ/संस्थाले प्रदेश सरकारको अिदुाि समेतमा.............. 
आर्ोजिा तथा कार्यक्रम सञ्चालि गिे गरी मममत .................. को साधारण सभा/सञ्चालक 
समममतले मिणयर् गरेकाले सूििामा तोवकएका कागजात संलग्ि रािी अिसूुिी-७ बमोन्त्जमको 
व्र्वसावर्क र्ोजिा तथा अरर् संलग्ि कागजात समेतका वववरण िलुाई र्ो प्रस्ताव पेश गररएको 
छ।  
…………...........................का शतय तथा व्र्वस्था पालिा गिय र्ो ..............संघ/संस्था मिुर गरी 
प्रमतवद्ध रहेका छौं।  

प्रस्तावक 
................... 

अध्र्ि 
िाम, थर: 
संस्थाको िामिः 
ठेगािािः 
संस्थाको छाप: 
सम्पकय  िं.: 
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अिसूुिी-१० 

(दफा २६ सँग सम्बन्त्रधत) 

प्रमतवद्धता-पिको ढािँा 
................. मरिालर्, लनु्त्म्बिी प्रदेशको को मममत ............................... मा प्रकान्त्शत सूििा 
अिसुार .............. कार्यक्रमका लामग अिदुािको व्र्वस्था गररए अिसुार उि अिदुाि प्राप्त गिय 
इच्छुक भई सो कार्यक्रममा सहभामगताका लामग कार्य र्ोजिा सवहतको प्रस्ताव/आवेदि पेश गरेको 
छु/छौं।उि कार्यक्रममा छिौंट भएमा कार्य र्ोजिामा उल्लेि भए बमोन्त्जम कार्य गिे गरी 
ररू्ितम ..............वषयसम्म मिररतरता ददिेछौं।कार्यर्ोजिा अिसुारको कार्य िगरेमा वा तोवकएको 
अवमध भरदा अगावै सो कार्य बरद गरेमा मरिालर्लाई अिदुाि रकम वफताय गिेछौं।अरर्था 
प्रिमलत कािूि बमोन्त्जम सहुँला/बझुाउँला।साथै प्रस्ताववत कार्यहरूका लामग अरर् कुिै मिकार्बाट 
ववगत बषयहरुमा समेत आमथयक सहर्ोग प्राप्त िगरेको व्र्होरा अिरुोध गदयछु/छौं।  

 

        सहकारीको िामिः 
        ठेगािािः 
        मममतिः  

        सहकारीको छापिः 
क्र.सं. सञ्चालकको िाम थर पद हस्तािर 

    

    

    

    

    

    

 

इमत सम्वत ्२०.........मवहिा.....गते ...........रोज ..........शभुम।् 
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अिसूुिी-११ 
(दफा २८ को उपदफा (२) सँग सम्बन्त्रधत) 

प्रारन्त्म्भक मूल्र्ाङ्कि/स्थलगत प्रमाणीकरण फारामको ढािँा 
१. पररिर्ात्मक वववरणिः 
आवेदक सघ संस्थाको िामिः  

ठेगािािः  

संस्थाको अध्र्िको िामिः  

अध्र्िको फोि िं.  

सम्पकय  व्र्न्त्िको िामिः  

सम्पकय  व्र्न्त्िको फोि िं.  

संस्था दताय िं.र मममतिः  

संस्था दताय भएको कार्ायलर्को िामिः  

२. प्रस्ताव सम्बरधी वववरण रूजिुः 
सूििाको म्र्ादमभि दरिास्त दताय भएको  िभएको  
सूििामा तोवकएका सवै कागजात संलग्ि भएको  िभएको  
पमछल्लो वावषयक साधारण सभा समर्मै गरेको   िगरेको  
पमछल्लो सञ्चालक समममतको मिवायिि समर्मै गरेको  िगरेको  
पमछल्ला वावषयक लेिापरीिण समर्मै गराएको  िगराएको  
र्स अन्त्घ अिदुाि प्राप्त गरेको भए सदपुर्ोग गरेको  िगरेको  
कार्यिेि भरदा वावहर गई कारोवार सञ्चालि गरेको  िगरेको  
संस्था सञ्चालिमा आएको कम्तीमा ... आमथयक वषय पूरा भएको िभएको  
बीउपुजँी सम्बरधी कार्यक्रमको हकमा प्रारन्त्म्भक साधारण सभा सम्पन्न भएको 
 िभएको  
कर ििुा प्रमाण पि भएको  िभएको  
बीउपुजँी र पुजँीगत कार्यक्रमको हकमा वित तथा ऋणको मखु्र् कारोवार 
गरेको  िगरेको  
लेिा समममतको वावषयक प्रमतवेदि पेश भए  िभएको  

३. सहकारी संघ/संस्थाको वकमसम :  क) उत्पादिमलुक ि) उपभोिा ग) श्रममक घ) बहउुदे्दश्र्ीर् 
ङ)  अरर् भए उल्लेि गिे (..........................) 

४. सहकारी संघ/सस्थाको शेर्र सदस्र् सङ्खख्र्ा……………………… 
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५. प्रस्ताववत कार्यक्रमको िाम :‐ 

 

६. र्ोजिा सञ्चालिको लामग जग्गाको वववरण: …………………………रोपिी/कठ्ठा िेिफल 

७. जग्गा भाडामा मलएको भएिः  ................................वषयको सम्झौता भएको 
भौमतक पूवायधार मिमायणको हकमा आफ्िै स्वाममत्वमा रहेको जग्गाको वववरणिः....... 

८. अिदुािग्राहीको लगािीको श्रोत व्र्वस्थापि गिे 
आधार:‐…………………………………………………………….……………………………………………………………………

…………………………………………………………………..…………………………………………………………………………  

९. आर्ोजिाले पािे सकरात्मक प्रभाविः ................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………............................... 

१०. आर्ोजिा सञ्चालि पिात लाभान्त्रवत हिुे अिमुामित जिसङ्खख्र्ा……………………………… 

११. आवेदक सघ/संस्थाको पुुुँजुीको वववरणुिः 
शेर्र पूजँी जगेडा कोष अरर् कोष 

   

   

 

१२. सडक सवुवधा छ वा छैि............ छ भिे सडकको वकमसम………………………………………….. 

१३. आर्ोजिा सञ्चालि स्थलमा ववद्यतुको व्र्वस्था छ वा छैि ............................... 
१४. आर्ोजिा सञ्चालि गिय सलिे आवश्र्क जिशन्त्ि छ   वा    छैि 

 र्दद छ भिे अिभुव वषय.................. 
 र्दद छैि भिे कसरी व्र्वस्थापि गिुय हरुछ........................  

१५. k|:tfljt sfo{qmd ;~rfng ug]{ :yfgsf] jftfj/0fLo cj:yf 
s|=;+

= 

laa/0f k5{ kb{}g कैवफर्त 

! ag,hËn÷aGohGt'÷cGo k|fs[lts 
>f]tx? 

   

@ hnfzo -gbL,tnfp,kf]v/L_    

# /fli6|o lgs'~h÷;+/lIft If]q    

$ kfgLsf] d'xfg    

% k'/ftflTjs If]q÷wfld{s If]q÷dlGb/    

^ Jfftfj/0fLo k|efj d"NofÍg    

 

१६. आर्ोजिा सञ्चालिका जोन्त्िमहरु के छि ्? 

.............................................................. 
१७. कार्यक्रमलाई सहज बिाउि आवश्र्क सझुाव ? 
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 ........................................  

 

१८. k|:tfj k]z ubf{ el/Psf] laj/0fx?sf] ;DaGwdf 

 b'?:t kfO{Psf]  

 ;fdfGo km/s b]lvPsf]  

 kmf/ddf k]z u/]sf] lवj/0fx? w]/} km/s k/]sf] -tYodf cfwfl/t gePsf]_M o:tf] 

cj:yfdf :ynut d'Nof+sg 6f]nLn] s] s] laifox?df sdL sdhf]/L kfO{Psf] xf] ;f] 

s'/f v'nfpg' kg]{5 / o:tf] k|:tfj d'Nof+sgdf ;dfa]z x'g} 5}g . 

१९. l;kmfl/; 

pSt kl/of]hgf k|:tfjsf] :t/sf] af/]df lgZsif{M 

l;=g+= u'0f:t/ sf/0f* 

! clt pQd  

@ pQd  

# dWod  

$ ;fdfGo  

% cg'bfg k|of]hgsf] nflu 

cof]Uo 

 

* kl/of]hgf;FFu ;DalGwt s'g} sfuhft, :yfgLo ;d'bfo;Fu ePsf] jftf{nfksf] ljj/0f,    
kl/of]hgf;F+u ;DalGwt kmf]6f], lel8of] lSnk cflb ;d]t ;dfj]z ug{ ;lsg]5 . 

स्थलगत प्रमाणीकरण गिेको वववरण: 

िाम थरिः        िाम थरिः 
पदिः        पदिः 
दस्तितिः       दस्तितिः 
मममतिः        मममतिः  
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अिसूुिी-१२ 

(दफा २८ को उपदफा (३) सँग सम्बन्त्रधत) 
प्रस्ताव मूल्र्ाङ्किका आधार र अङ्क 

(क)  सामारर् अवस्थामा प्रर्ोग गररि ेमूल्र्ाङ्किका आधार र अङ्क 

मस.िं.  आधार अङ्क पूणायङ्क  
१  आर्ोजिाको सदस्र् केररीर्ता (उत्पादि मूलक संस्थामा सदस्र्बाट 

िररद उपभोिा संस्थामा सदस्र्लाई मबक्री र रोजगारीमूलक 
संस्थामा सदस्र् रोजगारी) 

  २०  

१.१  हालको अवस्था  १०    
(क)  १०० प्रमतशत १०    
(ि)  ७५ वा  बढी  ८    
(ग)  ५० वा  बढी  ६    
(घ)  २५ वा बढी  ४    
(ङ)  २५ भरदा कम  २    
१.२  आर्ोजिाको प्रिवेपत अवस्था  १०    
(क)  १०० प्रमतशत १०    
(ि)  ७५ वा  बढी  ८    
(ग)  ५० वा  बढी  ६    
(घ)  २५ वा बढी  ४    
(ङ)  २५ भरदा कम  २    
२  आर्ोजिाबाट मसजयिा हिु ेरोजगारी   

(प्रमतलाि लगािीमा पूणय रोजगारी सङ्खख्र्ा)*  
  १५  

(क)  ५ जिा वा बढी  १५    
(ि)  ४ जिा  १२    
(ग)  ३ जिा  ९    
(घ)  २ जिा  ६    
(ङ)  १ जिा वा कम  ३    
३  सीमारतीकृत समदुार्को सहभामगता     १५  
३.१  सदस्र्मा सहभामगता  ५    
(क)  शत प्रमतशत  ५    
(ि)  ५१ प्रमतशत भरदा बढी  ४    
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(ग)  ३३ प्रमतशत भरदा बढी  ३    
 

(घ)  ३३ प्रमतशत भरदा कम  २    
(ङ)  िभएको  १    
३.२  सञ्चालक समममतमा सहभामगता  ५    
(क)  शत प्रमतशत  ५    
(ि)  ५१ प्रमतशत भरदा बढी  ४    
(ग)  ३३ प्रमतशत भरदा बढी  ३    
(घ)  ३३ प्रमतशत भरदा कम  २    
(ङ)  िभएको  १    
३.३  आर्ोजिाको लाभ मलिमा सहभामगता  ५    
(क)  शत प्रमतशत ५    
(ि)  ५१ प्रमतशत भरदा बढी  ४    
(ग)  ३३ प्रमतशत भरदा बढी  ३    
(घ)  ३३ प्रमतशत भरदा कम  २    
(ङ)  िभएको  १    
४  मवहला सहभामगता    १५  
४.१  सदस्र्मा सहभामगता  ५    
(क)  शत प्रमतशत  ५    
(ि)  ५१ प्रमतशत भरदा बढी  ४    
(ग)  ३३ प्रमतशत भरदा बढी  ३    
(घ)  ३३ प्रमतशत भरदा कम  २    
(ङ)  िभएको  १    
४.२  सञ्चालक समममतमा सहभामगता  ५    
(क)  शत प्रमतशत  ५    
(ि)  ५१ प्रमतशत भरदा बढी  ४    
(ग)  ३३ प्रमतशत भरदा बढी  ३    
(घ)  ३३ प्रमतशत भरदा कम  २    
(ङ)  िभएको  १    
४.३  आर्ोजिाको लाभ मलिमा सहभामगता  ५    
(क)  शत प्रमतशत  ५    
(ि)  ५१ प्रमतशत भरदा बढी  ४    
(ग)  ३३ प्रमतशत भरदा बढी  ३    
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(घ)  ३३ प्रमतशत भरदा कम  २    
 

(ङ)  िभएको  १    
५  भौगोमलक अवस्था    १०  
(क)  अिसूुिी-२ बमोन्त्जमको िेि  १०    
ि)  अरर् ग्रामीण िेि गाउँपामलका िेि ८    
(ग)  अिसुिुी-२ वाहेकको िगरपामलका  ६    
(घ)  उपमहािगरपामलका  ४    
(ङ)  महािगरपामलका  २    
६  मसजयिात्मकता    २५  
(क)  सामूवहक व्र्वस्थापिमा सञ्चालि  ५    
(ि)  भैरहेको प्रववमधमा िवप्रवयति**  ५    
(ग)  मूल्र् शृ्रङ्खलामा मामथल्लो वक्रर्ाकलाप  ५    
(घ)  वातावरणीर्  सरोकारको सम्बोधि***  ५    
(ङ)  उत्पादिको बैदेन्त्शक बजारीकरण****  ५    
 रिव्र्:  
* "पूणय रोजगारी" भन्नाले वषयमा २,०८० घण्टाको काम सम्झि ुपछय। 
** "िवप्रवयति" भन्नाले उत्पादकत्व बढाउिे गरी प्रर्ोगमा रहेको उत्पादि ववमधमा स्थािीर् 

रूपमा गररएको सकारात्मक पररवतयि वा स्थािीर् समस्र्ा समाधाि गिे गरी आधमुिक 
प्रववमधको मसजयिात्मक अवलम्बि सम्झि ुपछय।  

*** "वातावारणीर् सरोकार" भन्नाले प्राकृमतक स्रोतको जगेिाय, जैववक ववववधतामा बढोत्तरी, 
स्थािीर् जातको संरिण, प्राङ्गाररक िेतीपाती, प्रदषुणको रोकथाम लगार्तमा पिे प्रभाव 
सम्झि ुपछय।   

**** "वैदेन्त्शक बजारीकरण" भन्नाले उत्पादिको ५ प्रमतशत भरदा वढी ववदेश मिर्ायतलाइ सम्झि ु
पछय। 
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(ि)  सपुथ मूल्र् पसल मूल्र्ाङ्किका आधार तथा मापदण्ड 

१. सहकारीको िाम:    

२. ठेगािा :     
३. सम्पकय  व्र्न्त्िको िाम:  

४. सम्पकय  िं.:    

कार्यक्रम छिौटका लामग उपििेकुा ववषर्िः 
क्र.सं. मूल्र्ाङ्किको आधार सूिक पूणायङ्क प्राप्ताङ्क कैवफर्त 

1 प्रस्ताववत कार्यक्रमको व्र्ावसावर्क र्ोजिा १५   

2 स्थािीर् िाद्यान्नको उपर्ोग 10   

3 संस्थाको आमथयक लगािीको समुिन्त्ितता १५   

4 िाद्यान्नको प्रस्ताववत मूल्र्दर २0   

5 सलुभ पसल सञ्चालिको समुिन्त्ितता 10   

6 मािवीर् स्रोतको अवस्था 10   

7 ववपन्न/ररू्ि आर् भएका लाभान्त्रवत जिसंख्र्ा 10   

8 उपर्िुता 10   

 जम्मा 100   

िोटिः  
 अिदुािको लामग छिौट हिु मूल्र्ाङ्किमा कम्तीमा िालीस अङ्क प्राप्त गरेको हिुपुिेछ। 
 कार्यक्रमको प्रकृमत अिसुार मलु्र्ाङ्किका आधार र मापदण्ड थपघट,पररमाजयि वा बगीकरण 

गिुयपिे भएमा देहार्को तामलकाको आधारमा मूल्र्ाङ्किमा प्राथममवककरण हिुे गरी 
मरिालर्ले मिधायरण गिेछ। 

प्राथममवककरण १ २ 

१ भौमतक संरििा मिमायण साधारण संस्था/समूह/सदस्र् 

२ उत्पादि र बजारीकरण समावेशी समूह वपछमडएको िेि र ववपन्नता 
भएका व्र्न्त्ि 

३ सीप ववकास र 
स्वरोजगारीमा र्ोगदाि 

बहबुवहष्करणमा परेको िेि/समूदार् 
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अिसूुिी-१३ 

(दफा ३१ को उपदफा (२) सँग सम्बन्त्रधत) 
सम्झौता पिको ढािँा 

 
लनु्त्म्बिी प्रदेश, प्रदेश सरकार, ……… मरिालर्, मकुामिः बटुवल (र्स पमछ "पवहलो पि" भमिएको) 
र श्री .................................... सहकारी संस्था मल. ..........(र्स पमछ "दोस्रो पि" 
भमिएको) का बीि ........................ (र्सपमछ "कार्यववमध" भमिएको) बमोन्त्जम दोस्रो पिको 
स्रोत र मरिालर्को अिदुाि समेतबाट आर्ोजिा सञ्चालि गिे, गराउिे सम्बरधमा तपमसलमा 
उन्त्ल्लन्त्ित सतय बरदेजहरू एक आपसमा पालिा गिे गरी दबैु पिको सहममतमा मरिालर्मा 
कार्यववमध बमोन्त्जम र्ो सम्झौता पिमा सहीछाप गरी एक/एक प्रमत बनु्त्झ मलर्ौँ/ददर्ौँ।  

भाग-१ 

आर्ोजिा 
1. पवहलो पिले मममत ........ को ............पमिकामा प्रकान्त्शत सूििाको प्रमतउत्तरमा दोस्रो 

पिले पेश गरेको दरिास्तमा संलग्ि प्रस्तावमा उल्लेि भए बमोन्त्जमको ........ आर्ोजिा 
सञ्चालि गिय दोस्रो पिलाई कार्यववमध अरतगयतको पवहलो पिले मममत ........... मा स्वीकृत 
गरेको अमधकतम सीमा रू. .......।– अिेरूपी ........) मा आर्ोजिाको र्थाथय प ुजँीगत 
लगािीको ........ प्रमतशत ििाघ्िे गरी अिदुाि प्रदाि गिेछ।  

2. बदुाँ िं.१ मा उल्लेन्त्ित आर्ोजिाहरू अरतरगतका कार्यहरू दोस्रो पिले आमथयक वषय 
(..।..) मभि सम्पन्न गिुय पिेछ/प्रारम्भ गरी आमथयक वषय (........) मभि सम्पन्न गिुयपिेछ।  

भाग-२ 
दोस्रो पिको दावर्त्व 

3. बदुा िं. १ बमोन्त्जम प्रदाि गररिे अिदुािको रकम माग गिुय अन्त्घ अरर् कुराको अमतररि 
देहार् बमोन्त्जमका आर्ोजिा कार्ायरर्िको पूवय तर्ारी पूरा गरेको हिु ुपिेछिः-  

(क) मिमायण वा पुँजीगत ममयत सधुार कार्यहरूको हकमा मारर्ता प्राप्त प्रववमधकद्धारा ववस्ततृ 
प्राववमधक िाप िलसा तथा लागत अिमुाि तर्ार पारी सञ्चालक समममतले स्वीकृत 
गरेको,  

(ि) मेमसिरी र्रि साधि लगार्तको हकमा मारर्ता प्राप्त प्राववमधक द्धारा जडाि, 
कारिािाको रूपाङ्कि (Layout), सवुवधा समेतको प्राववमधक वववरण (Technical 

Specification) तथा लागत अिमुाि तर्ार पारी सञ्चालक समममतले स्वीकृत गरेको,  
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(ग) िण्ड (क) र (ि) बमोन्त्जम सम्पन्न लागत अिमुाि समेतका कार्यहरू रू.तीस 
लािसम्मको आर्ोजिा भए सञ्चालक समममतबाट र सो भरदा बढीको आर्ोजिा भए 
साधारण सभाबाट अिमोदि गरी िररद र्ोजिा पाररत भएको।   

4. बदुा िं. ३ बमोन्त्जम िररद र्ोजिाका साथै कार्यसम्पादि तामलका समेत पेश गिुयपिेछ तथा 
त्र्स्तो तामलकामा काम सरुू भएपछी हिुे अवमध बीिको वक्रर्ाकलाप समावेश भएको हिु ु
पिेछ। 

5. कार्यववमध बमोन्त्जम सदस्र् केररीत भएर आर्ोजिा अरतगयतका सेवा सञ्चालि गिेछ तथा 
सेवामा ववपन्न मवहला अपाङ्गता भएका व्र्न्त्ि दमलत एवम ्अल्पसंख्र्क जिजाती समेतका 
सीमारतकृत समूहहरूको पहुँि स्थावपत गिय प्रोत्साहिजिक व्र्वस्था ममलाउिे छ।   

6. र्ो सम्झौता पि बमोन्त्जम प्राप्त हिुे अिदुािको सम्पूणय रकमका सम्बरधमा देहार् बमोन्त्जम 
लेिाङ्कि र उपभोग गिुय पिेछ:-  
(क) कार्यववमध बमोन्त्जम आफ्िो िातामा आम्दािी बाँधी जगेडा कोषमा राख्न,े  
(ि) कार्यववमध बमोन्त्जम उपर्ोग िलु्िे गरी से्रस्ता रािी उन्त्ल्लन्त्ित आर्ोजिाको पुजँीगत 

िियमा माि उपर्ोग गिे,   
(ग) आर्ोजिा स्थल वा कार्ायलर्को छुटै्ट सूििा पाटी िडा गरी मरिालर्का साथै 

संस्थाको र्ोगदािसमेत देन्त्ििे गरी आर्ोजिाको जम्मा बजेट र अद्यावमधक िियको 
फाँटवारी सन्त्जलै पढ्ि सवकिे अिरमा लेिी सावयजमिक गिे।  

7. बदुा िं.१ मा उन्त्ल्लन्त्ित आर्ोजिा अरतगयत सम्पन्न गरेका कार्य ििय र प्रमतफल सवहतको 
प्रगमत वववरण देहार्बमोन्त्जम सञ्चालक समममतबाट स्वीकृत गरी मरिालर्मा पेश गिुयपिेछिः-  
(क) पूवयतर्ारी प्रमतवेदि पवहलो वकस्ता मलि ुअगावै,  
(ि) अरतररम प्रमतवेदि दोस्रो वकस्ता मलि ुअगाबै,   
(ग) वावषयक प्रमतवेदि दोस्रो वकस्ता मलएको आमथयक वषय व्र्मतत भएको ३० ददिमभि,  
(घ) आर्ोजिाको प्रमतफल (output) तथा उपलब्धी सवहतको अन्त्रतम प्रमतवेदि आर्ोजिा 

सम्पन्न भएको एक वषय मभि,  
8. र्ो सम्झौता–पि बमोन्त्जम प्राप्त हिुे अिदुाि रकमको से्रस्ता तथा बील भरपाई अलग्गै रूपमा 

रािी प्रिमलत कािूिमा व्र्वस्था भए बमोन्त्जम लेिापरीिण गराएर साधारण सभावाट 
स्वीकृत भएपछी मरिालर्मा पठाउि ुपिेछ।  

9. साधारण सभावाट अिमुोददत कार्य प्रगमत प्रमतवेदि एवम ्बदुा िं. ७ बमोन्त्जम मरिालर्मा 
पेश गरेको प्रमतवेदिको एक प्रमत सम्बन्त्रधत स्थािीर् तहमा पठाउि ुपिेछ।  

10. र्ो सम्झौता–पि बमोन्त्जम प्राप्त गिे अिदुािको रकम ििय गदाय सम्पूणय आर्ोजिा/ कार्यक्रम 
िियका लामग एउटै 'प्र्ाकेज' मा वा छुट्टाछुटै्ट 'प्र्ाकेज' गिे भए सो समेत उल्लेि गरी 
सावयजमिक िररद ऐि, २०६३ तथा मिर्मावली, २०६४ को प्रवक्रर्ा पूरा गरेको हिु ुपिेछ।  
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भाग-३ 

पवहलो पिको दावर्त्व 
11. दोस्रो पिले बदुा िं. ३ बमोन्त्जम पूवय तर्ारी पूरा गरेको जािकारी सवहत रकम माग गरेको 

सात ददिमभि बदुाँ िं. १ मा उन्त्ल्लन्त्ित अमधकतम सीमाको ... प्रमतशतले हिु े
रू............(अिेरूपी.......) को सीमा ििाघ्िे गरी पवहलो वकस्ता वापत भिुािी गिेछ।  

12. बदुा िं. ११ बमोन्त्जम भिुािी गरेको पवहलो वकस्ता बापतको रकम कटाएर बाँकी हिुे 
रकम दोस्रो पिले देहार्का कागजात सवहत अरतररम प्रमतवेदि पेश गरेको .....ददिमभि 
भिुािी ददिेछ:- 

(क) पवहलो वकस्ता वापत प्राप्त रकमको िियको फाँटवारी र   
(ि) मिमायण कार्यको हकमा प्रदेश सरकारको ठेक्का सम्बरधी बील रमिङ बील तथा िापी 

वकताप (Measurement book) को प्रमतमलपी, 
(ग) अिसूुिी-१४ बमोन्त्जमको प्रगमत प्रमतवेदि।   

13. दोस्रो पिले अिदुािको रकम माग गदाय आर्ोजिा अरतगयत सम्पन्न गररिे कार्यहरूको िाप 
िलसा प्राववमधक वववरण (Technical specifications), लागत अिमुाि, िररद र्ोजिा, प्राववमधक 
जाँिपास प्रमतवेदि, बील, भरपाई लगार्त सम्पणुय कागजातका साथै तत्सम्बरधी भएका 
मिणयर्का प्रमान्त्णत प्रमतमलपी पेश गिुयपिेछ।  

14. दोस्रो पिलाई प्रदाि गररिे अिदुाि रकममा पवहलो पिले अिदुाि रकमबाट भिुािी ददि े
रकममा मूल्र् अमभबवृद्ध कर, अरर् करहरू, कन्त्रटरजेरसी तथा स्रोतमा आर्कर कट्टी लगार्त 
प्रिमलत कािूि बमोन्त्जम कट्टी गिुयपिे रकम कट्टी गरी भिुािी गिुयपिेछ।    

भाग -४ 

सतयहरू 
15. दोस्रो पिले िररद गिे मेमसिरी र्रि साधि उपकरण र र्ान्त्रिक सरसामािहरू िर्ाँ हिु ु

पिेछ।  
16. बदुाँ िं. १ मा उन्त्ल्लन्त्ित आर्ोजिाहरूको पूवय तर्ारी िरण देन्त्ि िै पवहलो पि र 

सम्बन्त्रधत स्थािीर् तह समेतले जिुसकैु वेला स्थलगत अिगुमि गिय सलिेछ तथा दोस्रो 
पिले त्र्समा आवश्र्क सहर्ोग गिुयपिेछ।  

17. मामथ जिुसकैु कुरा लेन्त्िएको भए तापमि दोस्रो पिको लेिापरीिण िटुीपणुय रहेको भिी 
उजरुी परेमा पवहलो पिले तत्सम्बरधमा छािववि गरी पिुिः लेिापरीिण गराउि मिदेशि 
ददि सलिेछ।  
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18. दोस्रो पिले र्ो सम्झौता पि बमोन्त्जम प्राप्त अिदुािको जािकारी लगतै्त बस्िे साधारण 
सभामा गराउिकुा साथै वावषयक साधारण सभावाट अिदुािबाट सम्पन्न गरेका कार्यहरूको 
वववरण पेश गरी अिमुोदि गराउि ुपिेछ।  

19. र्ो सम्झौता पिमा जिुसकैु कुरा लेन्त्िएको भए तापमि अिगुमि गदाय दोस्रो पिले प्राप्त 
अिदुािको सदपुर्ोग िगरेको वा र्ो सम्झौता पिको कुिै सतय पालिा िगरेको पाइएमा 
पवहलो पिले कार्यववमध बमोन्त्जम बाँकी वकस्ताको भिुािी रोक्का राख्नकुा साथै त्र्स्तो 
अिदुािको रकम कुिै वकमसमले दरुूपर्ोग गरेको पाइएमा त्र्सरी दरुूपर्ोग गिे दोस्रो 
पिका पदामधकारी, सदस्र् तथा कमयिारीहरूको घरघरािाबाट सरकारी बाँकी सरह असलु 
उपर गराउिेछ।  

20. र्ो सम्झौता–पिमा अरर्ि जिुसकैु कुरा लेन्त्िएको भए तापमि दोस्रो पिले प्रवक्रर्ा पूरा 
िगरी र्ो सम्झौता पि अरतगयत प्राप्त हिु े अिदुािको रकम भिुािी वा शोधभिाय माग 
गरेकोमा पवहलो पिले त्र्स्तो रकम भिुािी वा शोधभिाय ददिे छैि। 

21. दोस्रो पिले र्ो सम्झौता–पिको मममतले .... ददिमभि पूवय तर्ारीका कार्यहरू सम्पन्न िगरेमा 
वा र्ो सम्झौता पि वा कार्यववमधको व्र्वस्थाहरू उलङ्गघि हिुे गरी कार्य गरेमा पवहलो 
पिले र्ो सम्झौता पि रद्द गिय सलिेछ।  

22. र्ो सम्झौता–पिमा अरर्ि जिुसकैु कुरा लेन्त्िएको भए तापमि कार्यववमध बमोन्त्जम 
आर्ोजिाका लामग ववत्तीर् अिदुाि स्वीकृत गदाय तोकेको सतय पूरा िगरेको िण्डमा पवहलो 
पिले र्ो सम्झौता–पि रद्द गिय सलिेछ।    

23. करार सम्झौताको कार्ायरवर्िको सरदभयमा पवहलो पिले अिदुाि रकमबाट कुिै पमि मूल्र् 
समार्ोजि र भेररर्सिको रकम भिुािी गिे छैि।  

24. उन्त्ल्लन्त्ित आर्ोजिा स्थलमा दोस्रो पिले कार्यववमधको अिसूुिी-१५ बमोन्त्जमको सूििा 
पाटी राख्न ुपिेछ। 

25. दोस्रो पिले काब ु वावहरको पररन्त्स्थमतका कारण र्ो सम्झौतापिको कुिै बदुाँमा संशोधि 
गिुयपिे भएमा त्र्स्तो घटिा घटेको सात ददिमभि मिवेदि ददि ुपिेछ र औन्त्ित्र्का आधारमा 
दबैु पिको आपसी सहममतले संशोधि गिय सवकिेछ। 

26. र्ो सम्झौता–पिमा िलेन्त्िएका कुरा वा र्समा लेन्त्िएको कुिै कुरा कार्यववमध तथा प्रिमलत 
कािूिसँग बान्त्झएकोमा कार्यववमध तथा प्रिमलत कािूि बमोन्त्जम हिुेछ।  

27. र्ो सम्झौता–पि हस्तािर भएको मममतले ...... सम्म मारर् रहिेछ। 
28. मामथ जिुसकैु कुरा लेन्त्िएको भए तापमि मिामसव कारण परी दोस्रो पिले र्ो सम्झौता 

पिको मारर् अवमध वढाउि मिवेदि ददएको िण्डमा पवहलो पिले ... मवहिासम्म मारर् 
अवमध बढाउि सलिेछ।    
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29. र्ो सम्झौता–पिको कुिै प्रावधािका सम्बरधमा वववाद उत्पन्न भएमा दबैु पिको आपसी 
समझदारीमा त्र्स्तो वववादको मिरूपण गररिेछ र वववाद समाधाि हिु िसकेमा प्रिमलत 
कािूि बमोन्त्जम हिुेछ। 

30. आर्ोजिास्थलमा हिुे कुिै दघुयटिा, भववतब्र् वा कुिै जोन्त्िम उत्पन्न भएमा त्र्स्तो घटिाबाट 
उत्पन्न हिुे आमथयक तथा वीमा सम्बरधी दावर्त्व दोस्रो पिको हिुेछ।  

31. र्ो सम्झौता पिमा लेन्त्िएका कुरा र्सै बमोन्त्जम र र्समा िलेन्त्िएका कुराका हकमा 
प्रिमलत कािूि बमोन्त्जम हिुेछ।  

सहीछाप 
संस्थाको तफय बाट               मरिालर्को तफय बाट   
िाम :                                                    िाम :  
पद :                 पद :  
हस्तािर:                                                                      हस्तािर:  

छाप :                                                     छाप  :  

रोहवर/सािी 

१. िाम :                      १.  िाम :  
     ठेगािा :                                   ठेगािा :  
    हस्तािर :                     हस्तािर 

२. िाम :               २. िाम :  

   ठेगािा :                    ठेगािा :  

     हस्तािर :                  हस्तािर :  
  इमत सम्वत ्........ साल .............मवहिाको .......गते ....रोज.........मा शभुम। 
िोटिः मरिालर्ले आर्ोजिाको प्रकृमतका आधारमा र्स सम्झौतामा शतयहरूमा आवश्र्क थपघट गिय 
सलिेछ।  
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अिसूुिी-१४ 
 (दफा ३६ को उपदफा (४) िण्ड (ज) सँग सम्बन्त्रधत) 

कार्य प्रगमत प्रमतवेदि ढािँा 
कार्यक्रमको िामिः 

अिदुाि प्रदाि गिे मरिालर्/मिकार्को िाम: 

अिदुािग्राही िाम: 

कार्यक्रम सञ् िालि अवमधिः 

कार्यक्रममा अरर् कुिै साझेदार मिकार् भएमा िाम:             साझेदारीको रकम:  

मस.
िं. 

वक्रर्ाकलाप अिदुाि 
रकम रू. 

लक्ष्र् (इकाई) प्रगमत प्रमतशत लक्ष्र् 
अिसुार 
प्रगमत हिु 
िसकेको 
भए कारण 

मामसक/ 
िौमामसक/ 
अधयवावषयक
/ वावषयक/ 
अरर् 

कैवफ
र्त भौमतक ववत्तीर् भौमतक ववत्ती

र् 

१          

२          

तर्ार गिेिः        प्रमान्त्णत गिे  

िामिः         िामिः 

पदिः         पदिः 

दस्तितिः        दस्तितिः 

मममतिः  

रिव्र्: कार्यक्रमको प्रकृमत अिसुार र्स ढाँिालाई आधार मािी मरिालर्ले प्रगमत प्रमतवेदिको ढाँिा 
तर्ार गिय सलिेछ। 
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अिसूुिी -१५ 

 (दफा ४५ सुगँ सम्बन्त्रधत) 
प्रदेश सरकार 

..........................मरिालर् 

लनु्त्म्बिी प्रदेश 
आर्ोजिा सूििा पुाटीको िमूिा 

 

1. आर्ोजिाको िाम : 
2. आर्ोजिा सञ्िालि गिे मरिालर्/कार्ायलर्को िामिः 
3. संस्थाको अध्र्ि/सञ्चालकको िाम र सम्पकय  िुं.. : 
4. आर्ोजिाको कुल लागत रकम रू. : 

(क) आर्ोजिामा मरिालर्/कार्ायलर्बाट व्र्होिे लागत रकम रू. : 
(ि) संस्थाबाट व्र्होिे लागत रकम रू. : 
(ग) आर्ोजिामा लगािी गिे अरर् मिकार् भए िाम र व्र्होिे लागत रकम रू. : 

5. आर्ोजिा सम्झौता मममत : 
6. आर्ोजिा सम्पन्न गिे मममत : 
7. आर्ोजिाबाट लाभान्त्रवत जिसङ्खख्र्ा: 
8. आर्ोजिाका प्रमिु कार्यहरु वा प्रमिु संरििाको पररमाण वा संख्र्ािः 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


