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                      प्रदेश सरकार (मन्त्रिपररषद )बाट स्वीकृत मममतिः- २०७८/११/१५ 
सहकारी संस्थालाई अनदुान सवुवधा प्रदान गने कार्यववमध¸ २०७८ 

प्रस्तावना: सहकारी संस्थाले सञ्चालन तथा कार्ायरवर्न गने व्र्वसावर्क आर्ोजना तथा कार्यक्रमको 
प्रवर्द्यन गनय मरिालर्को स्वीकृत वावषयक कार्यक्रम अरतगयतका सहकारीहरुलाई आवश्र्कताको 
आधारमा आइ.वट. उपकरण सहर्ोग, सहकारी संस्थालाई प्रववमध र पवुायधार मनमायणमा सहर्ोग, 
नवज्वती मवहला वहउुदे्दश्र्ीर् सहकारी संस्था हथौसा, वाणगंगा ११ कवपलवस्त,ु ददव्र्ज्वती मवहला 
वहउुदे्दश्र्ीर् सहकारी संस्था वाणगंगा कवपलवस्त ु र सहकारीसंगको समरवर्मा प्रादेन्त्शक रुपमा 
दधुको UHT उद्योग स्थापनामा अनदुान सहर्ोग रुपरदेही कार्यक्रमको कार्ायरवर्न मार्य त संस्थाका 
सदस्र् तथा अरर् व्र्न्त्िको लामग रोजगारी मसजयना गदै व्र्वसार् ववस्तारका माध्र्मबाट गरीबी 
ररू्नीकरण, उत्पाददत वस्त ुतथा सेवाको बजारीकरण लगार्तका कार्यमा सहकारी संस्थालाई प्रववमध र 
पूवायधार मनमायणको क्षेिमा अनदुान प्रदान गने कार्यलाई सरल, पारदशी र प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन 
तथा व्र्वस्थापन गनय वाञ्छनीर् भएकाले,  
प्रदेश सशुासन ऐन¸ २०७६ को दर्ा ५३ ले ददएको अमधकार प्रर्ोग गरी लनु्त्बबनी प्रदेश सरकारले 
र्ो कार्यववमध बनाएको छ।   

पररच्छेद-१ 
प्रारन्त्बभक 

1. संन्त्क्षप्त नाम र प्रारबभ: (१) र्स कार्यववमधको नाम “सहकारी संस्थालाई अनदुान सवुवधा प्रदान 
गने कार्यववमध, २०७८ रहेको छ।  

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

(क) "आर्ोजना" भन्नाले दर्ा ४ बमोन्त्जम संस्थाले सञ्चालन गनय प्रस्ताव गरेको आर्ोजना 
सबझन ुपछय।  

(ि) "कार्यववमध" भन्नाले सहकारी संस्थालाई अनदुान सवुवधा प्रदान गने कार्यववमध, २०७८ 
सबझन ुपछय।  

(ग) "कार्ायलर्" भन्नाले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीर् तहको सहकारी संस्था 
मनर्मन गने अमधकार प्राप्त कार्ायलर् वा मनकार् सबझन ुपछय।  

(घ) "मनर्ामक मनकार्" भन्नाले प्रचमलत कानून बमोन्त्जम सहकारी संस्थाको मनर्मन गने 
अमधकारप्राप्त नेपाल सरकारका मनकार् वा ववभाग, प्रदेश मरिालर् वा प्रदेश सहकारी 
दताय रन्त्जस्रारको कार्ायलर् वा स्थानीर् तहलाई समेत सबझन ुपछय।  

(ङ) "मरिालर्" भन्नाले प्रदेश सरकारको आमथयक माममला तथा सहकारी मरिालर् सबझन ु
पछय।  

(च) "महाशािा" भन्नाले मरिालर्को सहकारी ववकास महाशािा सबझन ुपछय।  
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(छ) "ववमनर्म" भन्नाले सबवन्त्रधत संस्थाको ववमनर्म सबझन ुपछय।  
(ज) "सीमारतीकृत समदुार्" भन्नाले प्रदेशमभिका राजनीमतक, आमथयक र सामान्त्जक रुपले 

पछामि पाररएका, ववभेद र उत्पीिन तथा भौगोमलक ववकटताको कारणले सेवा 
सवुवधाको उपभोग गनय नसकेका वा त्र्सबाट वन्त्ञ्चत रहेका कानून बमोन्त्जम औसत 
मानव ववकासको सचुकाङ्कको स्तरभरदा ररू्न न्त्स्थमतमा रहेका समदुार् सबझन ुपछय र 
सो शब्दले अमत सीमारतीकृत र लोपोरमिु समदुार् समेत जनाउँछ।  

(झ) "संस्था" भन्नाले प्रचमलत सहकारी कानून बमोन्त्जम गठन भई दताय भएको प्रारन्त्बभक 
सहकारी संस्था सबझन ुपछय।   

 

पररच्छेद-२ 
अनदुानसँग सबबन्त्रधत कार्यक्रम तथा अनदुान सीमा 

3. अनदुान ददन सक्न:े मरिालर्ले र्स कार्यववमध बमोन्त्जम संस्थाले प्रस्ताव गरेका आर्ोजना तथा 
कार्यक्रम सञ्चालन गनय देहार्का प्रकृमतका ववत्तीर् अनदुान प्रदान गनय सक्नेछ:-  

(क) संस्थालाई बीउपूजँीको रुपमा अनदुान,  
(ि) संस्थालाई आर्ोजनामा आधाररत पूजँीगत अनदुान (पूवायधार मनमायण¸ सूचना 

प्रववमध उपकरण¸ प्रादेन्त्शक U H T दगु्ध न्त्चस्र्ान उद्योग मनमायण, उपकरण),  
(ग) कार्यक्रममा आधाररत अनदुान।  

4. आर्ोजना तथा कार्यक्रमका क्षिेिः र्स कार्यववमध बमोन्त्जम संस्थाले देहार् बमोन्त्जमका क्षेि र 
ववषर्सँग सबबन्त्रधत आर्ोजना तथा कार्यक्रमका लामग मरिालर् समक्ष अनदुान प्रस्ताव गनय 
सक्नेछन:्-  

(क) श्रममक, भमूमहीन कृषक, सीमारतकृत समदुार् सन्त्बममलत संस्थाले आफ्ना 
सदस्र्हरुलाई सामूवहक वा ब्र्न्त्िगत रुपमा वस्त ुवा सेवा उत्पादन गरी 
स्वरोजगारीका अवसर ददलाउने आर्ोजना तथा कार्यक्रम,  

(ि) संस्थाले कबतीमा पाँच वषयको लामग भमूमको व्र्वस्था गरी सदस्र्लाई 
संलग्न गराई सञ्चालन गने सहकारी िेतीका आर्ोजना तथा कार्यक्रम, 

(ग) संस्थाले आफ्ना सदस्र्हरुको उपज सङ्कलन, सञ्चर् र प्रशोधन तथा 
बजारीकरण गने आर्ोजना, 

(घ) आम उपभोिा सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्र्लाई अत्र्ावश्र्क दैमनक 
उपभोग्र् वस्तहुरु मबक्री ववतरण गने आर्ोजना,  

(ङ) संस्थाले एकल वा सामवुहक रुपमा सञ्चालन गने पशपंुक्षी पालन¸ िेरी 
प्रशोधन उद्योग¸ िेरी र्ामय, शीतघर¸ हरीतगहृ¸ िाद्य भण्िार¸ बीउ 
ववजन प्रशोधन केरद¸ वन पैदावारमा आधाररत उद्यम, र्लरू्ल िेती, 
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बहउुदे्दश्र्ीर् कोल्ि च्र्ाबवर, स्रोत केरर, थोक बजार¸ र्ातार्ात¸ 
स्वास््र् सेवा¸ जलववद्यतु¸ भारी उपकरण¸ कृवष औजार कारिाना 
लगार्तका साझा उपभोगका आर्ोजना तथा कार्यक्रम, 

(च) संस्थाको प्रववमधर्िु उपकरण िररद तथा पूवायधार मनमायण जस्ता 
संस्थागत ववकास गने पररर्ोजना¸ 

(छ) प्रादेन्त्शक ववन्त्शविकृत सहकारी उद्यम सञ्चालन गनय̧  
(ज) मनदेशक समममतले आवश्र्क ठानेका अरर् वहउुदे्दश्र्ीर् प्रकृमतका 

क्षेिहरु। 
5. बीउपूजँीको रुपमा अनदुान सबबरधी व्र्वस्थािः (१) मरिालर्ले दर्ा ४ को िण्ि (क) वा (ि) 

बमोन्त्जमका आर्ोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गनय संस्थालाई बीउपूजँीको रुपमा अनदुान प्रदान 
गनय सक्नेछ। 

   (२) उपदर्ा (१) बमोन्त्जम बीउपूजँी अनदुान उपलब्ध गराउँदा संस्थाको प्रत्र्क्ष 
रोजगारी पाउने सदस्र् संख्र्ाका आधारमा बविमा पाँच लाि रुपैर्ाँसबम प्रदान गनय सवकनेछ। 

   (३) उपदर्ा (२) बमोन्त्जमको बीउपूजँीको रुपमा अनदुान प्रदान गदाय मवहला, दमलत, 
वपमछिएको क्षेि, अल्पसंख्र्क समदुार् र द्वरद्व पीमित पररवारका सदस्र् माि सन्त्बममलत 
संस्थालाई छनौटमा प्राथममकता ददन सवकनेछ। 

   (४) उपदर्ा (२) बमोन्त्जम एक पटक बीउपूजँी अनदुान उपलब्ध गराईएको संस्थाले 
आर्ोजना ववस्तार गरी कबतीमा पच्चीस प्रमतशत स्वरोजगारी मसजयना गरेको प्रमान्त्णत हनु आएमा 
थप दईु वषयसबम उपदर्ा (२) बमोन्त्जमको सीमामा नबिाई बीउपूँजी अनदुानलाई मनररतरता 
प्रदान गनय सवकनेछ।   

   (५) र्स दर्ा बमोन्त्जम उपलव्ध गराईएको बीउपूजँी अनदुान सबबन्त्रधत संस्थाले 
आफ्नो जगेिा कोषमा रािी आर्ोजनाको उदे्दश्र् बमोन्त्जम व्र्वसार् सञ्चालनको पूजँीगत क्षेिमा 
माि िचय व्र्होने गरी उपर्ोग गनय सक्नेछ।  

       तर संस्थाले आर्ोजना सञ्चालन गदाय बीउपूँजी मामसने गरी प्रशासनीक तथा चाल ु
प्रकृमतका कार्यमा िचय गनय पाउने छैन।  

6. आर्ोजनामा आधाररत पूजँीगत अनदुान सबबरधी व्र्वस्थािः (१) मरिालर्ले दर्ा ४ को िण्ि 
(क), (ि), (ग), (घ), (ङ), (च), (छ) वा (ज) मा उन्त्ल्लन्त्ित आर्ोजना सञ्चालन गनय 
संस्थालाई देहार् बमोन्त्जम आर्ोजनामा आधाररत पूजँीगत अनदुान प्रदान गनय सक्नेछिः–  

(क) अनसूुची-१ मा उन्त्ल्लन्त्ित न्त्जल्लाको हकमा कुल आर्ोजना लागतको 
अमधकतम पचास प्रमतशतसबम वा रु पाँच लािमध्रे् जनुकम हरुछ उि 
रकम,  
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(ि) िण्ि (क) बाहेका अरर् न्त्जल्लाको हकमा कुल आर्ोजना लागतको 
चालीस प्रमतशतसबम वा रु चार लािमध्रे् जनुकम हरुछ उि रकम।  

   (२) उपदर्ा (१) मा जनुसकैु कुरा लेन्त्िएको भए तापमन मवहला, दमलत¸ वपछमिएको 
क्षेि¸ अल्पसंख्र्क समदुार्हरू, सीमारतीकृत समदुार् तथा द्वरद्व पीमित पररवारका सदस्र् माि 
सन्त्बममलत संस्थाद्वारा सञ्चामलत आर्ोजनाको हकमा उपदर्ा (१) को िण्ि (क) बमोन्त्जमका 
न्त्जल्लामा कूल आर्ोजना लागतको साठी प्रमतशतसबम वा रु. छ लाि मध्रे् जनुकम हरुछ उि 
रकम र उपदर्ा (१) को िण्ि (ि) बमोन्त्जमको न्त्जल्लामा कूल आर्ोजना लागतको पचास 
प्रमतशतसबम वा रु. पाँच लािमध्रे् जनुकम हरुछ उि रकम पूजँीगत अनदुान प्रदान गनय 
सवकनेछ।  

   (३) उपदर्ा (१) बमोन्त्जम कार्ायरवर्न गनय एक वषय भरदा बिी अवमध लाग्न े
प्रकृमतका आर्ोजना बहवुषीर्/क्रमागतको रूपमा स्वीकृत गनय सवकनेछ।  

   (४) उपदर्ा (३) बमोन्त्जम स्वीकृत गररने बहवुषीर्/क्रमागत आर्ोजनाको अरर् 
शतयहरु आर्ोजनाको प्रकृमत हेरी मनदेशक समममतले मनधायरण गरे बमोन्त्जम हनुेछ।  

   (५) र्स दर्ा बमोन्त्जम प्रदान गररएको पूजँीगत अनदुान संस्थाको जगेिा कोषमा 
रािी आर्ोजनाको पूजँीगत िचयमा उपर्ोग गनुय पनेछ  

   तर संस्थाले आर्ोजना सञ्चालन गदाय प्रशासनीक तथा चाल ुप्रकृमतका कार्यमा िचय गनय 
पाउने छैन।  

7. कार्यक्रममा आधाररत अनदुान प्रदान गनय सक्न:े (१) प्रदेश वा न्त्जल्ला तहका सहकारी सङ्घलाई 
वाषीक बजेट र कार्यक्रममा समावेश गरी कार्यक्रम सञ्चालन अनदुान उपलब्ध गराउन 
सवकनेछ।  

   (२) उपदर्ा (१) बमोन्त्जम कार्यक्रम अनदुान उपलब्ध गराउदा प्रदेश तथा न्त्जल्ला 
तहका सहकारी संघ संस्थालाई सबबन्त्रधत मनर्ामक मनकार्र्द्ारा जारी मनदेशनको कार्ायरवर्न 
क्षमता एवम ्नेततृ्व ववकास, व्र्वसार् ववकास तथा ववस्तार गने प्रर्ोजनका लामग वाषीक बजेट 
र कार्यक्रममा समावेश गरी कार्यक्रम अनदुान उपलब्ध गराउन सवकनेछ।  

   (३) उपदर्ा (१) र (२) बमोन्त्जम प्रदान गररने अनदुानको रकम र प्रर्ोजन 
मरिालर्को स्वीकृत वाषीक कार्यक्रमा व्र्वस्था भए बमोन्त्जम हनुेछ।   

   (४) उपदर्ा (१) बमोन्त्जम अनदुान प्रदान गदाय मरिालर्ले सबबन्त्रधत संघसँगको 
समझदारी-पि (मेमोरेरिम अर् अरिरस्टर्ान्त्रिङ) मा अनदुानको लेिापालन उपर्ोग र प्रगमत 
प्रमतवेदनका शतयहरु समेत तोक्न ुपनेछ।  

8. सदस्र् केररीत भई व्र्वसार् सञ्चालन गनुयपने: र्स कार्यववमध बमोन्त्जम अनदुान प्राप्त गने संस्थाले 
सबभव भएसबम देहार् बमोन्त्जमका सदस्र् केररीत भई व्र्वसार् सञ्चालन गनुय पनेछिः-   

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

(ग) रोजगारीमूलक संस्थाले सदस्र्लाई माि रोजगारी ददनपुने।  
   तर र्ातार्ात र स्वास््र् सेवाका आर्ोजनाको हकमा र्स दर्ा लागू हनु ेछैन।  
9. आफ्नो स्रोतको उपर्ोग गनुयपने: र्स कार्यववमध बमोन्त्जम संस्था आरू्ले व्र्होनुय पने अंशको रकम 

संस्थाको शेर्र पुजँी वा जगेिा कोषबाट पवहला नै उपर्ोग गनुय पनेछ।  
10. अनदुान उपलब्ध नगराईनिेः (१) र्स कार्यववमधमा अरर्ि जनुसकैु कुरा लेन्त्िएको भए तापमन 

देहार्को अवस्थामा संस्थालाई अनदुान रकम उपलब्ध गराइने छैनिः–  
(क) वाषीक साधारण सभा समर्मै सबपन्न नगरेको,  
(ि) सञ्चालक समममत र लेिा सपुररवेक्षण समममतको समर्मै मनवायचन 

नगरेको,  
(ग) समर्मै वाषीक लेिापरीक्षण नगराएको,  
(घ) लेिा सपुररवेक्षण समममतको वाषीक प्रमतवेदन पेश नभएको,  
(ङ) अन्त्घल्ला वषयहरुमा प्राप्त गरेको अनदुानको सदपुर्ोग नगरेको,  
(च) उदे्दश्र् र कार्यक्षेि भरदा बावहर गई कारोबार सञ्चालन गरेको,  
(छ) पमछल्लो दईु वषयको अवमधमा कुनै पमन सरकारी मनकार्वाट अनदुान 

प्राप्त गरेको,  
तर वहृत र साझेदारीमा सञ्चालन हनुे आर्ोजनाको हकमा संस्थाले 
पेश गने प्रस्तावमा अरर् मनकार्वाट प्राप्त गरेको अनदुान रकम र 
प्रर्ोजन समेत िलुाउन ुपनेछ, 

(ज) पमछल्लो कर चिुा प्रमाणपि नभएको,   
(झ) संस्था दताय भएको कबतीमा एक वषय पूरा नभएको, 

   (२) बचत तथा ऋणको मखु्र् कारोबार गने संस्थाले बीउपूँजी ीँ अनदुान र पूजँीगत 
अनदुान प्राप्त गनय सक्ने छैन।  

   (३) पच्चीस लाि रुपैर्ाँसबम बचत सङ्कलन गरेका उत्पादक, उपभोिा, श्रममक वा 
बचत तथा ऋणको मखु्र् कारोबार नगने बहउुदे्दश्र्ीर् संस्थालाई बीउपूजँी ीँ अनदुान र पूजँीगत 
अनदुान प्रदान गनय सवकनछे।   

   (४) दमलत समदुार्, अपाड्गता भएका व्र्न्त्ि, लोपोरमिु जाती, सीमारतीकृत समदुार् 
वा गरीब पररचर् पि प्राप्त पररवारका कबतीमा दईु–मतहाई संख्र्ा सदस्र् रहेका उत्पादक, 
उपभोिा, श्रममक वा बचत तथा ऋणको मखु्र् कारोबार नगने बहउुदे्दश्र्ीर् संस्थालाई उपदर्ा 
(३) बमोन्त्जमको सीमा लागू हनु ेछैन। 
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    तर मरिालर्वाट अनदुान प्राप्त गदाय नेपाल सरकार, स्थानीर् तह वा अरर् मनकार्बाट 
सोही आर्ोजना वा कार्यक्रमको लामग अनदुान प्राप्त नगरेको स्विःघोषणा गनुय पनेछ।   

पररच्छेद -३ 
अनदुान प्रदान गने ववमध तथा प्रवक्रर्ा 

11. प्रस्ताव आव्हानको सूचना प्रकाशन गररन:े (१) मरिालर्ले र्स कार्यववमध बमोन्त्जमका अनदुानका 
लामग संस्थाले आर्ोजना तथा कार्यक्रम सबबरधी प्रस्ताव पेश गनय प्रदेशका कुनै एक 
राविर्स्तरको दैमनक पमिकामा कबतीमा १५ ददनको अवमध ददई अनसूुची-२ बमोन्त्जमको प्रस्ताव 
आव्हानको सूचना प्रकाशन गनेछ र र्स्तो सूचना मरिालर्को वेवसाइटमा समेत प्रकाशन गनुय 
पनेछ।    

   (२) र्स दर्ामा अरर्ि जनुसकैु कुरा लेन्त्िएको भए तापमन प्रदेश सरकारको वाषीक 
कार्यक्रममा नै एकीन भएका सहकारी संस्थाहरुको अनदुानका लामग सोही सहकारीबाट आर्ोजना 
तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव माग गनुय पनेछ।  

12. प्रस्ताव पेश गनुयपने: (१) र्स कार्यववमध बमोन्त्जम अनदुान प्राप्त गनय चाहन े संस्थाले देहार्का 
कागजात तथा वववरण संलग्न गरी प्रस्ताव आव्हानको सूचनामा तोवकएका शतयको अधीनमा रही 
अनसूुची-२ बमोन्त्जमको िाँचामा मरिालर् वा मरिालर्ले तोकेको मनकार्मा प्रस्ताव पेश गनुय 
पनेछिः-   

(क) संस्था दताय प्रमाणपिको प्रमतमलवप,  
(ि) संस्थाको ववमनर्मको प्रमतमलवप,  
(ग) पमछल्लो कबतीमा तीन आमथयक वषयको लेिापरीक्षण प्रमतवेदन,  
(घ) पमछल्लो आमथयक वषयको कर चिुाको प्रमाणपि,  
(ङ) सञ्चालक समममतबाट आर्ोजना प्रस्ताव स्वीकृत गरी अनदुान माग गने र 

अनमुोदनको लामग साधारण सभामा पेश गनय गररएको मनणयर्को प्रमतमलवप,  
(च) सञ्चालक समममतका पदामधकारीको नाम, ठेगाना र सबपकय  टलीर्ोन नबबर 

िलेुको वववरण,   
(छ) एक करोि रुपैँर्ा वा सो भरदा बिीको कुल लागत भएको आर्ोजना भए 

ववस्ततृ सबभाव्र्ता अध्र्र्न प्रमतवेदन र सो भरदा कम कुल लागत भएको 
आर्ोजना भए पूवय सबभाव्र्ता अध्र्र्न प्रमतवेदन,  
तर र्स अन्त्घ नै अनदुान प्राप्त गरी व्र्वसार् सञ्चालन गरी रहेका संस्थाको 
हकमा व्र्वसार् ववस्तार र्ोजना,  

(ज) जग्गा प्राप्त गनुय पनेमा जग्गा प्रामप्तको भरपदो कागजात प्रमाण,  
(झ) आर्ोजनाका लामग संस्थाको तर्य बाट पररचालन गररने पूजँीको स्रोत िलेुको 

समुनन्त्ितताको प्रमाण कागजात,  
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(ञ) अनसूुची-४ बमोन्त्जमको आर्ोजना तथा कार्यक्रमको व्र्वसावर्क र्ोजना।  
   (२) उपदर्ा (१) बमोन्त्जम मरिालर्ले तोकेका मनकार्/कार्ायलर्मा पेश भएका 

प्रस्तावको मनकार्/कार्ायलर्ले दताय पन्त्िका तर्ार गरी िाममा नै दताय नं. उल्लेि गरी प्रस्ताव 
पेश गने अवमध समाप्त भएको मममतले सात ददनमभि मरिालर्मा पठाउन ुपनेछ। 

13. प्रस्तावको मूल्र्ाङ्कन गने: (१) मरिालर् वा मरिालर्ले तोकेको मनकार्मा दताय भएका प्रस्तावहरु 
मरिालर्मा प्राप्त भए पमछ प्रस्तावको मूल्र्ाङ्कन गरी कार्यक्रम व्र्वस्थापन समममत समक्ष 
मसर्ाररस गनय मरिालर्मा देहार् बमोन्त्जमको प्रस्ताव मलु्र्ाङ्कन समममत रहनेछिः– 

(क) प्रमिु, महाशािा, मरिालर्               संर्ोजक  
(ि) अमधकृत प्रमतमनमध, प्रदेश लेिा मनर्रिक कार्ायलर्         सदस्र्   
(ग) प्रमिु, आमथयक प्रशासन शािा, मरिालर्    सदस्र् 
(घ) संर्ोजकले तोकेको एक जना ववषर् ववज्ञ                 सदस्र्  
(ङ) कानून अमधकृत, मरिालर्                            सदस्र्  
(च) अमधकृत प्रमतमनमध, कृवष ववषर् हेने मरिालर्   सदस्र् 
(छ) अमधकृत प्रमतमनमध, उद्योग ववषर् हेने मरिालर्   सदस्र् 
(ज) अमधकृत प्रमतमनमध, कानून ववषर् हेने मरिालर्   सदस्र् 
(झ) सहकारी हेने अमधकृत, मरिालर्                        सदस्र्-सन्त्चव  

   (२) मूल्र्ाङ्कन समममतले प्राप्त प्रस्तावहरुको अनसूुची-५ बमोन्त्जम प्रारन्त्बभक छानववन 
गनुय पनेछ।  

   (३) मूल्र्ाङ्कन समममतले वाषीक बजेटमा छुट्टर्ाएको बजेटको सीमामभि रही प्रत्रे्क 
प्रस्तावलाई अनसूुची-६ बमोन्त्जमको िाँचामा मूल्र्ाङ्कन गरी अङ्क प्रदान गनुय पनेछ।  

   (४) प्रस्ताव मूल्र्ाङ्कन समममतले आर्ोजना प्रस्तावको मूल्र्ाङ्कन गदाय सदस्र् केररीर्ता, 
क्षमता उपभोग, संस्थाको स्रोत र्ोगदान लगार्तका पक्षमा शतयहरु पूरा भएका प्रस्तावहरुको 
स्वीकृमतका लामग कार्यक्रम व्र्वस्थापन समममत समक्ष मसर्ाररस गनुय पनेछ।  

   (५) मूल्र्ाङ्कन समममतले प्रस्ताव मूल्र्ाङ्कनको क्रममा प्रस्तावदाताले पेश गरेको कुनै 
आर्ोजना तथा कार्यक्रमको स्थलगत मनरीक्षण गनय आवश्र्क ठानेमा मनरीक्षण गनय सक्नेछ।  

   (६) मरिालर्ले मूल्र्ाङ्कन समममत समक्ष मूल्र्ाङ्कनका लामग पेश गरेका प्रस्ताव त्र्स्ता 
प्रस्ताव प्राप्त भएको मममतले १५ ददनमभि मलु्र्ाङ्कन गरी सक्न ुपनेछ। 

   (७) मूल्र्ाङ्कन समममतले प्रस्ताव मूल्र्ाङ्कन गदाय र्स कार्यववमधमा उन्त्ल्लन्त्ित मूल्र्ाङ्कनका 
सूचकहरुको अमतररि प्रचमलत कानून तथा मनदेशक समममतबाट स्वीकृत सूचकहरुको प्रर्ोग गनय 
सक्नेछ।   

14. प्रस्तावको स्वीकृमत: (१) कार्यक्रम व्र्वस्थापन समममतले मलु्र्ाङ्कन समममतले मसर्ाररस सवहत पेश 
गरेका प्रस्तावहरुको अध्र्र्न गरी स्वीकृमतको लामग मनदेशक समममत समक्ष पेश गनुय पनेछ।   
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   (२) उपदर्ा (१) बमोन्त्जम स्वीकृमतको लामग प्राप्त प्रस्ताव कार्यक्रम व्र्वस्थापन 
समममतले प्रवक्रर्ागत िटुी वा अरर् कुनै कैवर्र्त देन्त्िएकोमा वा र्स कार्यववमध बमोन्त्जम नभएमा 
पूनिः मलु्र्ाङ्कन वा स्थलगत मनरीक्षणका लामग कुनै वा सबै प्रस्ताव मूल्र्ाङ्कन सममतमा वर्ताय 
पठाउन सक्नेछ। 

15. कार्यक्रम व्र्वस्थापन समममतिः (१) मरिालर्मा देहार् बमोन्त्जमको कार्यक्रम व्र्वस्थापन समममत 
रहनेछिः- 

(क) सन्त्चव, मरिालर्                       अध्र्क्ष 
(ि) प्रमिु, प्रशासन महाशािा, मरिालर्                  सदस्र्  
(ग) अध्र्क्षले तोकेको एक जना ववषर् ववज्ञ        सदस्र् 
(घ) प्रमिु, महाशािा, मरिालर्                सदस्र् सन्त्चव 

   (२) कार्यक्रम व्र्वस्थापन समममतले ववज्ञ कमयचारी वा पदामधकारीलाई बैठकमा 
आमरिण गनय सक्नेछ। 

   (3) कार्यक्रम व्र्वस्थापन समममतको काम, कतयव्र् र अमधकार देहार् वमोन्त्जम 
हनुेछ:- 

(क) मलु्र्ाङ्कन समममतवाट पेश भई आएको प्रस्ताव औन्त्चत्र्ताको आधारमा 
स्वीकृमतका लामग मनदेशक समममत समक्ष पेश गने, 

(ि) मलु्र्ाङ्कनको क्रममा कुनै िटुी वा कैवर्र्त देन्त्िएमा कुनै वा सबै प्रस्ताव पनु: 

मलु्र्ाङ्कनको लामग मलु्र्ाङ्कन समममतमा वर्ताय पठाउन,े 

(ग) मनदेशक समममतले तोकेका अरर् कार्य गने। 

(४) कार्यक्रम व्र्वस्थापन समममतको बैठक सञ्चालन सबबरधी कार्यववमध आरै्ले मनधायरण 
गरे बमोन्त्जम हनुेछ। 

16. मनदेशक समममतिः (1) र्स कार्यववमध बमोन्त्जम सञ्चालन तथा कार्ायरवर्न गररने कार्यक्रम 
सबबरधमा आवश्र्क नीमतगत मनणयर् गनयको लामग देहार् बमोन्त्जमको मनदेशक समममत रहनेछिः- 

(क) मरिी, मरिालर्                      अध्र्क्ष 

(ि) राज्र्मरिी, मरिालर्                सदस्र् 

(ग) सन्त्चव, मरिालर्                         सदस्र् 

(घ) सन्त्चव, कार्यक्रमसँग सबबन्त्रधत  

               (कृवष/उद्योग/वन/) ववषर् हेने प्रदेश मरिालर्हरु  सदस्र् 

(ङ) अध्र्क्षले तोकेको एक जना ववषर् ववज्ञ   सदस्र् 

(च) प्रमिु, महाशािा, मरिालर्     सदस्र् सन्त्चव 

(२) मनदेशक समममतको काम, कतयव्र् र अमधकार देहार् वमोन्त्जम हनुेछिः- 
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(क) कार्यववमध  बमोन्त्जम कार्यक्रम सञ्चालनका सरदभयमा आवश्र्क नीमतगत मनणयर् 
तथा आवश्र्क मनदेशन गने, 

(ि) कार्यक्रम व्र्वस्थापन समममतबाट मसर्ाररस भई आएका प्रस्तावहरु स्वीकृत 
गने, 

(ग) कार्यक्रम व्र्वस्थापन समममतलाई आवश्र्क मनदेशन गने, 

(घ) प्रस्ताव मलु्र्ाङ्कनका आधार तथा मापदण्िहरु स्वीकृत गने, 

(ङ) कार्यववमधका सरदभयमा बाधा अड्काउ रु्काउन मरिालर्मा मसर्ाररस गने। 

(३) मनदेशक समममतले ववज्ञ कमयचारी वा पदामधकारीलाई बैठकमा आमरिण गनय 
सक्नेछ। 

(४) मनदेशक समममतको बैठक सबबरधी कार्यववमध आरै्ले मनधायरण गरे बमोन्त्जम हनुेछ। 
17. सबझौता सबबरधी व्र्वस्थािः (१) मनदेशक समममतबाट प्रस्ताव स्वीकृत भएका प्रस्तावदातालाई 

मरिालर्ले सात ददनको समर्ावमध ददई सबझौता गनयका सूचना ददन ुपनेछ। 

(२) उपदर्ा (१) बमोन्त्जम समर्ाववमधमभि प्रस्तावदातासँग मरिालर्ले अनसूुची-७ 
बमोन्त्जम सबझौता गनुय पनेछ र मरिालर्ले कार्यक्रमको प्रकृमतको आधारमा सबझौताका शतयहरु 
थपघट र हेररे्र गनय सक्नेछ। 

(३) उपदर्ा (१) बमोन्त्जम तोवकएको समर्ावमधमभि सबझौता गनय नआउने 
प्रस्तावदातासँग सबझौता गररने छैन र प्राथममकताक्रममा रहेका अरर् प्रस्तावदातालाई उपदर्ा 
(१) बमोन्त्जमको समर् ददई सबझौता गररनेछ। 

तर काब ुबावहरको कुनै ववषशे अवस्था परी उि बर्ाद मभि सबझौता गनय आउन 
नसकेको भनी प्रमाण पेश गरेमा बर्ाद नाघेको सात ददनमभि सबझौता गनय बाधा पने छैन। 

पररच्छेद-४ 
अनदुान भिुानी, कार्ायरवर्न तथा अनगुमन 

18. अनदुान भिुानी सबबरधी व्र्वस्थािः (१) मरिालर्ले संस्थालाई र्स कार्यववमध बमोन्त्जमको 
अनदुानको रकम बविमा तीन वकस्तामा प्रदान गनेछ। 

(२) मरिालर्ले संस्थालाई सबझौता पिात आर्ोजना सञ्चालनको लामग स्वीकृत 
लागत अनमुान, ड्रइङ, मिजार्न र स्पेन्त्शवर्केशन लगार्तका आधारमा पवहलो वकस्ता वापत रु. 
बीस लाि रुपैर्ासबमको आर्ोजनाको हकमा सबझौता रकमको २० प्रमतशतसबम र रु.बीस 
लाि भरदा बिीको आर्ोजनाको हकमा सबझौता रकमको १५ प्रमतशतसबम अनदुान रकम 
मनकासा गनय सक्नेछ। 

(३) संस्थाले दोस्रो वा अरतीम वकस्ता वापतको रकम मरिालर् समक्ष माग गदाय 
पवहलो वकस्ता वापतको रकम िचय भएको प्रमाण पेश गरी सकेपिात माि दोस्रो वा अरतीम 
वकस्ताको रकम भिुानी गररनेछ।  
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     (४) संस्थाले आर्ोजनाको कार्य प्रकृमतको आधारमा भिुानी माग गदाय देहार् 
बमोन्त्जमका कागजात पेश गनुय पनेछिः-  

(क) पररर्ोजना तथा कार्यक्रममा भौमतक पूवायधार मनमायण तथा ममयत गरेकोमा सोको 
स्वीकृत नक्सा, ड्रइन, मिजाइन, लागत अनमुानका आधारमा सबबन्त्रधत 
प्राववमधकको कार्यसबपन्नता प्रमतवेदन तथा सोका सक्कल मबल भरपाईहरु,  

(ि) पररर्ोजना तथा कार्यक्रमका लामग िररद गररएका मेमसनरी उपकरण तथा 
प्रववमधको हकमा सबबन्त्रधत प्राववमधकबाट स्पेन्त्शवर्केशन सवहतको जाँच प्रमतवेदन  
तथा सोको सक्कल ववल भरपाईहरु,  

(ग) पररर्ोजना तथा कार्यक्रमको भौमतक पूवायधार मनमायण भएको संरचना, मेमसनरी 
उपकरण तथा प्रववमधको  र्ोटाहरु, 

(घ) संस्थाले पररर्ोजना तथा कार्यक्रम कार्ायरवर्नबाट प्राप्त आमथयक तथा ववत्तीर् 
कारोवारको वववरण, 

(ङ) संस्थाको सञ्चालक समममतले भिुानी माग गने मनवेदन, सबबन्त्रधत स्थानीर् तह 
वा विा कार्ायलर्को मसर्ाररस,  

(च) अनदुानग्राहीले पररर्ोजना तथा कार्यक्रममा व्र्वसावर्क कार्यर्ोजना बमोन्त्जम 
आरै्ले लगानी गने रकम लगानी गररसकेको प्रमाण कागजात, 

(छ) संस्थाले अन्त्रतम वकस्ताको रकम भिुानी माग गदाय सावयजमनक सनुवुाई गरेको 
प्रमाण कागजात, 

(ज) मरिालर् तथा प्रचमलत कानूनले तोकेका अरर् कागजातहरु। 

(५) मरिालर्ले अनगुमन समममतको प्रमतवेदनका आधारमा दोस्रो तथा अन्त्रतम 
वकस्ता वापतको अनदुान रकम भिुानी गनुय पनेछ।  

(६) मरिालर्ले अनदुान रकम भिुानी गदाय प्रचमलत कानून बमोन्त्जम कर कवट्ट हनु े
भएमा उि रकम कवट्ट गरी भिुानी गनेछ। 

(७) मरिालर्ले उपदर्ा (४) बमोन्त्जम पेश भएका कागजातमध्रे् िचय भएको रकम 
प्रमाण कागजात बमोन्त्जम अनदुानको सीमामभि रही भिुानी गनेछ।   

(८) संस्थाले आर्ोजना सञ्चालन गदाय आवश्र्क पूवय तर्ारी पूरा गनुय पनेमा त्र्स्तो 
पूवय तर्ारी पूरा नगरेसबम कुनै पमन रकम प्रदान गररने छैन। 

स्पिीकरणिः र्स उपदर्ाको प्रर्ोजनको लामग "पूवय तर्ारी" भन्नाले आर्ोजना मनमायण तथा 
मालसमान िररद लगार्तका प्रवक्रर्ा पूरा गरेको सबझन ुपछय।  

19. अनदुान रकम िचय गनय पाइन े क्षिेिः (१) अनदुानग्राहीले मरिालर्बाट प्राप्त अनदुान देहार्का 
क्षेिमा माि िचय गनुय पनेछिः-  
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(क) पररर्ोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गनय आवश्र्क भौमतक पूवायधार मनमायण तथा 
ममयत सबभार, 

(ि) पररर्ोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गनय आवश्र्क पने प्रववमधर्िु र्रि उपकरण, 

मेशीनरी औजार िररद  तथा सोको जिान,  

(ग) संस्थाको पूजँी मनमायणमा सहर्ोग पगु्ने पूजँीगत िचयका क्षेिहरु, 

(घ) प्रचमलत कानूनले तोकेका अरर् प्रकृमतका पूजँीगत िचयका क्षेिहरु। 

(२) अनदुानग्राहीले पररर्ोजना तथा कार्यक्रममा देहार्का क्षेिमा अनदुान िचय गनय 
पाइने छैनिः- 

(क) पररर्ोजना तथा कार्यक्रमका लामग जग्गा िररद गनय, 
(ि) घर जग्गा भािा तथा मलजमा मलइएकोमा सोको भािा िचय, 
(ग) श्रममक तथा कामदारको पाररश्रममक तथा ज्र्ाला, 
(घ) संस्थाको प्रशासमनक तथा चालू प्रकृमतका िचयका क्षिे। 

20. अनदुानको सदपुर्ोग गनुयपने: (१) संस्थाले मरिालर्बाट प्राप्त अनदुान रकम आफ्नो िातामा 
आबदानी बाँधी जनु प्रर्ोजनको लामग प्राप्त भएको हो सोही प्रर्ोजनमा माि उपर्ोग गनुय पनेछ।  

   (२) संस्थाले उपदर्ा (१) बमोन्त्जम आबदानी बामँधएको अनदुान रकमको उपर्ोग 
िलु्ने गरी से्रस्ता रािी अद्यावमधक गनुय पनेछ।   

21. प्रमतवेदन ददनपुने: (१) संस्थाले र्स कार्यववमध बमोन्त्जम प्राप्त गरेको अनदुानबाट सबपन्न गरेका 
कार्य प्रगमत तथा लाभ-लागत सवहतको वववरण देहार्को अवमधमभि मरिालर्मा पेश गनुय पनेछिः–  

(क) प्राववमधक नाप जाँच सवहतको चाल ुमबल पवहलो अरतररम प्रमतवेदन दोस्रो 
वकस्ता मलन ुअन्त्घ (मनमायण कार्यको हकमा),  

(ि) वाषीक प्रमतवेदन आमथयक वषय समाप्त भएको तीस ददनमभि,  
(ग) आर्ोजनाको प्रमतर्ल र उपलब्धी सवहतको अरतररम प्रमतवेदन आर्ोजना 

सबपन्न भएको एक वषयमभि। 
   (२) उपदर्ा (१) को िण्ि (ि) र (ग) बमोन्त्जमको कार्य नगरेमा संस्थालाई 

आगामी वषयको अनदुान कार्यक्रममा समावेश गररने छैन।   
22. अनगुमन समममतिः (१) र्स कार्यववमध बमोन्त्जम प्रदान गररने अनदुानका आर्ोजनाको मनर्ममत 

रुपमा अनगुमन तथा भिुानीको लामग मसर्ाररस सवहतको प्रमतवेदन मरिालर्मा पेश गनय देहार् 
बमोन्त्जमको अनगुमन समममत रहनेछिः-   

(क) मरिालर्ले तोकेको कमयचारी वा पदामधकारी             संर्ोजक 
(ि) प्रदेश सरकारका आर्ोजना तथा कार्यक्रमसँग  

सबबन्त्रधत न्त्जल्लान्त्स्थत कार्ायलर्का प्रमिु वा मनजले 
तोकेको कमयचारी         सदस्र् 
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(ग) सबबन्त्रधत विाको विा अध्र्क्ष              सदस्र् 
(घ) अध्र्क्ष, न्त्जल्ला सहकारी संघ                   सदस्र् 
(ङ) सबबन्त्रधत महाशािाको अमधकृत कमयचारी             सदस्र्   

(२) उपदर्ा (१) बमोन्त्जमको समममतको अमतररि मरिालर् वा मरिालर्ले तोकेको 
मनकार्ले आर्ोजना तथा कार्यक्रमको जनुसकैु बित अनगुमन गनय सक्नेछ।   

   (३) उपदर्ा (१) र (२) बमोन्त्जम अनगुमन गदाय स्वीकृत लागत अनमुान, ड्रइङ 
मिजार्न र स्पेन्त्शवर्केशन लगार्तका आर्ोजनाको गणुस्तर तथा ववत्तीर् पारदन्त्शयता र 
प्रभावकारीतामा समेतलाई ध्र्ान ददन ुपनेछ।    

23. अनदुान रोक्का तथा असूल उपर गनय सक्न:े (१) संस्थाले मरिालर्सँगको सबझौता बमोन्त्जमको 
अवमधमभि उन्त्ल्लन्त्ित आर्ोजना सञ्चालन नगरेमा वा सबझौताका शतयहरुको पालना नगरेमा, 
अनगुमन समममतले ददएको मनदेशनको पालना नगरेमा, अनदुानको रकम सबबन्त्रधत क्षेिमा 
उपर्ोग नगरेमा, तोवकएको अवमधमभि सधुार नगरेमा, अनदुानको रकम दरुुपर्ोग हनुे सबभावना 
देन्त्िएमा मरिालर्ले सबै वा बाँकी अनदुानको रकम रोक्का राख्न सक्नेछ। 

(२) संस्थाले अनदुानको रकम दरुुपर्ोग गरेमा सञ्चालक समममत वा सहकारीसँग 
सबबन्त्रधत कमयचारीको चल अचल सबपत्तीबाट मरिालर्ले प्रचमलत कानून बमोन्त्जम सरकारी 
बाँकी सरह मानी असूल उपर गरी कारबाही गररनेछ। 

(३) मरिालर्ले र्स दर्ा बमोन्त्जम अनदुान रोक्का राख्दा, असूल उपर गदाय वा कारबाही 
प्रस्ताव गदाय सबबन्त्रधत संस्थालाई सर्ाई पेश गने मनामसव मौका ददन सक्नेछ।  

24. अनदुानको लेिापरीक्षण: (१) संस्थाले र्स कार्यववमध बमोन्त्जम प्राप्त अनदुान रकमको प्रचमलत 
कानून बमोन्त्जम लेिापरीक्षण गराउने पनेछ।  

   (२) उपदर्ा (१) बमोन्त्जम लेिापरीक्षण गराउँदा संस्थाले मरिालर्बाट प्राप्त अनदुान 
रकमको से्रस्ता तथा मबल भरपाईहरू तथा आर्-व्र्र्को वहसाव अलग्गै रूपमा िलेुको हनु ु
पनेछ।   

   (३) उपदर्ा (१) बमोन्त्जमको लेिापरीक्षण प्रमतवेदन संस्थाले लेिापरीक्षण प्रमतवेदन 
प्राप्त भएको मममतले तीस ददनमभि मरिालर्मा पठाउन ुपनेछ।  

पररच्छेद–५ 
ववववध 

25. िररद सबबरधी प्रचमलत कानूनको पालना गनुयपनेिः र्स कार्यववमध बमोन्त्जम संस्थाले प्राप्त गने 
अनदुानको रकम िचय गदाय सावयजमनक िररद सबबरधी प्रचमलत कानूनको पालना गनुय पनेछ। 

26. साधारण सभालाई जानकारी गराउन ुपने: र्स कार्यववमध बमोन्त्जम अनदुान प्राप्त भए पमछ संस्थाले 
लगतै्त बस्ने साधारण सभालाइ सोको सबपूणय वववरण सवहतको जानकारी गराउन ुपनेछ।  
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27. वववरण सावयजमनक गनुयपने: (१) संस्थाले मरिालर्बाट प्राप्त गरेको अनदुानको प्रर्ोजन समेत 
िलु्ने वववरण आर्ोजना स्थलमा र िचयको वववरण संस्थाको कार्ायलर्मा स्पि देन्त्िने र पढ्न 
सक्न ेगरी सूचना पाटीमा सावयजमनक गनुय पनेछ।   

   (२) उपदर्ा (१) बमोन्त्जम सावयजमनक गररने वववरणमा आर्ोजनाका वक्रर्ाकलाप,  
प्रस्ताव बमोन्त्जम मरिालर् र संस्थाको र्ोगदान तथा अद्यावमधक िचयका वववरणहरु समेत िलुाई 
राख्न ुपनेछ। 

   (३) आर्ोजनाका लामग नेपाल सरकार, स्थानीर् तह वा अरर् मनकार्बाट समेत 
अनदुान सहर्ोग प्राप्त भएको भए सोको वहस्ता तथा वववरण समेत र्ोगदान िलुाउन ुपनेछ।   

28. कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्र्वस्थापन िचयिः मरिालर्ले र्स कार्यववमध बमोन्त्जमका कार्यक्रम 
सञ्चालनका लामग आवश्र्क पने देहार् बमोन्त्जमको रकम र्सै कार्यक्रमको िचय शीषयकमा 
ववमनर्ोन्त्जत रकमबाट व्र्वस्थापन गनेछिः- 

(क) प्रस्ताव पेश गने सूचना प्रकाशन, सङ्कलन तथा व्र्वस्थापन िचयको रकम, 

(ि) अनगुमन तथा सपुररवेक्षण िचय रकम, 

(ग) र्स कार्यववमध बमोन्त्जमका समममतहरुका बैठक भत्ता बापतको िचय रकम, 

(घ) अरर् कार्य सञ्चालन िचय रकम। 

29. प्रमतवेदन प्रकाशन गनुयपने: मरिालर्ले र्स कार्यववमध बमोन्त्जम संस्थालाई प्रदान गररएको 
अनदुानको प्रमतर्ल समेत झल्कने गरी वाषीक प्रमतवेदन प्रकाशन गनुय पनेछ।  

30. बाधा अड्काउ रु्काउ: र्स कार्यववमधको कार्ायरवर्नमा कुनै वाधा अिकाउ आई परेमा 
मरिालर्ले मनदेशक समममतको मसर्ाररसमा आवश्र्क बाधा अड्काउ रु्काउन सक्नेछ। 

31. अनसूुचीमा हेररे्र: र्स कार्यववमधमा उल्लेि भएका अनसूुचीहरुमा मरिालर्ले आवश्र्कताको 
आधारमा थपघट र हेररे्र गनय सक्नेछ। 

32. प्रचमलत कानून बमोन्त्जम हनुिेः (१) र्स कार्यववमध र प्रचमलत कानूनमा व्र्वस्था गररएका ववषर् 
बान्त्झएमा प्रचमलत कानून मारर् हनुेछ। 

(२) र्स कार्यववमधमा समेवटएका ववषर्को हकमा र्सै कार्यववमध बमोन्त्जम र 
नसमेवटएका ववषर्को हकमा प्रचमलत कानून बमोन्त्जम हनुेछ। 
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अनसूुची-१ 
(दर्ा ६ को उपदर्ा (१) र (२) सँग सबबन्त्रधत) 

प्राथममकता प्रदान गररन ेभौगोमलक क्षिेहरु 
१. लनु्त्बबनी प्रदेशका रोल्पा¸ रुकुम(पूवय)¸ प्रू्ठान¸ अघायिाँची ¸गलु्मी¸ पाल्पा न्त्जल्ला। 
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 अनसूुची-२ 

(दर्ा ११ को उपदर्ा (१) सँग सबबन्त्रधत ) 

प्रस्तावमा आव्हानको सूचना 
प्रथम पटक प्रकाशन भएको मममतिः 

र्स मरिालर्को आ.व. ....... को वाषीक स्वीकृत कार्यक्रम अनसुार लनु्त्बबनी प्रदेश अरतगयतका 
न्त्जल्लामा रहेका सहकारी संस्थालाई कार्यववमधको दर्ा ४ बमोन्त्जमका आर्ोजना तथा कार्यक्रमका 
क्षेिमा काम गनय इच्छुक सहकारी संस्थाहरुबाट रोजगारी तथा उत्पादन प्रस्तावमा आधाररत 
व्र्वसावर्क उद्यम सञ्चालन गनय सूचना प्रकान्त्शत भएको मममतले....... (...) ददनमभि र्स मरिालर् वा 
मरिालर्ले तोकेको कार्ायलर्/मनकार्मा प्रस्ताव पेश गनुयहनु र्ो सूचना प्रकान्त्शत गररएको छ। 
प्रस्ताव पेश गदाय संलग्न गनुयपने मनवेदनको िाँचा, कार्यक्रम प्रस्तावको िाँचा र संलग्न गनुयपने 
कागजात तथा मापदण्िको वववरण र्स मरिालर्को वेबसाईट (moeap.lumbini.gov.np)बाट प्राप्त 
गनय सवकनेछ।  
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अनसूुची-३ 
(दर्ा १२ सँग सबबन्त्रधत) 

प्रस्ताव पेश गने िाचँा 
  

श्री आमथयक माममला तथा सहकारी मरिालर् 
लनु्त्बबनी प्रदेश मकुामिः बटुवल नेपाल।   
 

ववषर्िः-अनदुानका लामग प्रस्ताव पेश गररएको। 
 
आमथयक माममला तथा सहकारी मरिालर्बाट मममत ..................मा.......................राविर् दैमनकमा 
प्रकान्त्शत सूचना अनसुार र्स............................... संघ/संस्थाले प्रदेश सरकारको अनदुान 
समेतमा.............. आर्ोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गने गरी मममत .................. को साधारण 
सभा/सञ्चालक समममतले मनणयर् गरेकाले सूचनामा तोवकएका कागजात संलग्न रािी अनसूुची-३ बमोन्त्जमको 
व्र्वसावर्क र्ोजना तथा अरर् संलग्न कागजात समेतका वववरण िलुाई र्ो प्रस्ताव पेश गररएको छ।  
सहकारी संस्थाहरूलाई अनदुान सवुवधा प्रदान गने कार्यववमध¸ २०७८ का शतय तथा व्र्वस्था पालना गनय र्ो 
..............संघ/ संस्था मिुर गरी प्रमतवर्द् रहेका छौं।  

प्रस्तावक 
................... 

अध्र्क्ष 
नाम, थर: 
संस्थाको नामिः 
ठेगानािः 
संस्थाको छाप: 
सबपकय  नं.: 
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अनसूुची-४ 
(दर्ा १२ को उपदर्ा (१) िण्ि (ज) सँग सबबन्त्रधत) 

आर्ोजना प्रस्तावको िाचँा (व्र्वसावर्क र्ोजना) 
1. संघ/संस्थाको वववरणिः 

 नाम:    
 ठेगाना :   
 न्त्जल्लािः   
 गा.पा/न.पा.:    
 विा नं. :    
 गाउँ/टोल:  
  दताय नं र मममत :  

2. प्रस्ताववत आर्ोजनाको वववरणिः 
  नाम:       आर्ोजनास्थलिः        
      प्रदेश:       न्त्जल्लािः 

गा.पा./न.पा.     विा नं.:   
गाउँ/टोल :  

3. आर्ोजनास्थल अनसूुची-१ बमोन्त्जमको क्षिेमा :   पने    नपने  
4. आर्ोजना प्रारबभ हनु ेमममत:              
5. आर्ोजना सबपन्न हनु ेमममत:  
6. प्रस्ताववत आर्ोजनाको कुल लागत: रु. ....................................  

  ६.१ पजुीको आवश्र्कता र स्रोत व्र्वस्था:  
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7. संस्थाको लागत व्र्होने स्रोत :  

  क. शेर्र रकमबाट रु. ....................  
  ि. जगेिा कोषबाट रु. ....................  
  ग. अरर् रु. ....................  

8. नेपाल सरकार वा अरर् मनकार्बाट ववत्तीर् सहर्ोग प्राप्त गरेको वा प्राप्त गनय आवेदन ददएको भए 
िलुाउन.े.........................................................................  
 

प्रर्ोजन  रु.  जबमा न्त्स्थर 
पूजँीको प्रमतशत  

स्रोतको 
अनमुान   

रु.  न्त्स्थर पूजँी तर्य  स्रोत 
प्रमतशत  

(क) न्त्स्थर पूजँीतर्य       

मेमसनरी उपकरण      सहकारी संस्था      
जग्गा      स्थानीर् 

सरकार  
    

भवन, टहरा      प्रदेश सरकार      
िुवानीका साधन      प्रदेश सरकार      

अरर् (िलुाउने)       अरर् (िलुाउने)      

जबमा न्त्स्थर पूजी 
आवश्र्कता (क)  

    
 

न्त्स्थर पूजी तर्य  
स्रोत(क)  

    

(ि) कार्यन्त्शल पूजँी 
तर्य    

 जबमा  
कार्यन्त्शल प्रमतशत 

स्रोत   रु.  जबमा कार्यन्त्शल 
प्रमतशत 

कार्यन्त्शल पूजँी        सहकारी संस्था      
राविर् सहकारी 
बैंक 

    

अरर् (िलुाउन)े      
जबमा कार्यन्त्शल पूजँी 
आवश्र्कता (ि)  

     कार्यन्त्शल पूजी 
तर्य  स्रोत (ि)  

    

कूल पूजँी आवश्र्कता 
(क) 

     कूल स्रोत 
पररचालन  
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9. सदस्र् सहभामगताको अवस्थािः  
  
  
वगीकरण  

 सहभामगता  

साधारण सदस्र्  सञ्चालक समममत  आर्ोजनाबाट प्रत्र्क्ष 
लाभान्त्रवत हनु े

संख्र्ा  प्रमतशत संख्र्ा  प्रमतशत  संख्र्ा  प्रमतशत  
मवहला              
अपाङ्गता भएका व्र्न्त्ि              
दमलत समदुार्             
लोपोरमिु जामत               
गरीव पररचर्पि प्राप्त 
पररवारका सदस्र्  

            

अरर्              
जबमा              
  

10. संस्थाको व्र्ावसावर्क सेवामा सदस्र् केररीर्ता  
 वववरण   हालको अवस्था 

(पमछल्लो आ.व.को)  
आर्ोजना सञ्चालन 
भएपमछको अवस्था  

रु. हजार  प्रमतशत   रु. हजार  प्रमतशत   
उत्पाददत वस्तकुो 
िररद  

सदस्र्को उत्पादन          
गैरसदस्र्को 
उत्पादन  

        

जबमा          
उत्पादन सामग्री र 
उपभोग्र् वस्तकुो 
ववक्री  

सदस्र्लाई          
गैरसदस्र्लाई           

जबमा         
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स्वरोजगारी  
  

हालको अवस्था  आर्ोजना सञ्चालन भएपमछ  
हनुे अवस्था 

सदस्र्  
सङ्खख्र्ा  

गैरसदस्र्  जबमा  सदस्र्को  सदस्र्  
 सङ्खख्र्ा  

गैरसदस्र्  जबमा  सदस्र्को 
प्रमतशत 

प्रत्र्क्ष पूणय 
 (वषयमा २०८० 
घण्टाकाम भए १ मानी 
संख्र्ा जनाउने)  

                

अप्रत्र्क्ष                     
जबमा                 
  

11. आर्ोजनास्थलमा पूवायधारको न्त्स्थमत (√) न्त्चरह लगाउनहुोस)  
  मबजलुी  
 मसँचाइ  
 पक्की सिक  
  कच्ची सिक  

12. व्र्वसार्को लामग भवन, टहरा, सेिको न्त्स्थमत(√) न्त्चरह लगाउनहुोस)  
 आफ्नै स्वाममत्र्मा मनमायण भएको    
 आफ्नै स्वाममत्र्मा मनमायणामधन 

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

  आफ्नै भवन  
 भािाको घर  

14. संस्थागत सशुासनको न्त्स्थमतिः  
सञ्चालक समममतको बैठक मनर्ममत            छ                 
छैन                वावषयक साधारण सभा मनर्ममत भएको        
छ            छैन  
लेिा परीक्षण मनर्ममत                  छ              छैन  
संघहरूमा आबर्द्                            छ           
छैन   
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कार्ायलर् सञ्चालन मनर्मावली            छ      छैन    
छ भने कमतवटािः.................   
 आर्ोजनाको सबभाव्र्ता अध्र्र्न छ   छैन   
    भएको भए व्र्वसार्को वावषयक मनुार्ा दरिः  

15. उत्पाददत वस्तकुो बजार सबभावनािः  
  अरतराविर् बजारको पहुँच  भएको   नभएको  
 राविर् बजारको पहुँच    भएको   नभएको  
 स्थानीर् बजारको पहुँच   भएको   नभएको  

16. सामूवहक व्र्वस्थापनमा सञ्चालन  
  क)  हनुे   नहनु े
     ि) हनुे भए सामूवहक रुपमा के कसरी सञ्चालन गरीने हो¸िलुाउनेिः  
…………………………………………………………………………………………………………………… 

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

17. प्रववमधमा नवप्रवयतन (उत्पादकतत्व बिाउने गरी प्रर्ोगमा रहेको उतपादन ववमधमा स्थानीर् रुपमा 
गरीएको सकारात्मक परीवतयन वा स्थानीर् समस्र्ा समाधान गने गरी आधमुनक प्रववमधको मसजयनात्मक 
अवलबबन)  
  क)  हनुे  नहनु े
    ि) हनु ेभए के कसरी हनुे हो िलुाउनेिः 

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

मूल्र् शृ्रङ्खलामा मामथल्लो वक्रर्ाकलापिः 

  क)    हो    होइन  
   ि) हो भने व्र्होरा िलुाउने :  
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………  
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18. वैदेन्त्शक वजारीकरणिः  
19. वातावारणीर् सरोकार: (प्राकृमतक स्रोतको जगेनाय, जैववक ववववधतामा बिोत्तरी, स्थानीर् जातको 

संरक्षण, प्राङ्गाररक िेतीपाती, प्रदूषणको रोकथाम लगार्तमा पने प्रभाव)  

 क) सकारात्मक प्रभाव    हनुे   नहनु े
 ि) हनुे भए के कस्तो हनुे हो िलुाउने :  
……………………………………………………………………………………………………………………

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

 ग) नकारात्मक प्रभाव   हनुे    नहनु े
 घ) हनुे भए के कस्तो हनुे हो िलुाउने : 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

20. अरर् कुनै कुरा भए िलुाउन:े  
……………………………………………………………………………………………………………………  

          प्रस्तावक हस्ताक्षर 
................................. 

नाम, थर, पद : 
संस्थाको नाम, ठेगाना : 
संस्थाको छाप  
सबपकय  नं.:   

 
 

 वववरण  हाल (पमछल्लो आ.व.) को अवस्था  आर्ोजना सञ्चालन भएपमछ हनु े
अवस्था 

रु.  प्रमतशत रु.  प्रमतशत 
स्वदेशमा मबवक्र          
ववदेशमा मबवक्र           
जबमा          
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अनसूुची-५ 
 (दर्ा १३ को उपदर्ा (२) सँग सबबन्त्रधत) 

प्रारन्त्बभक छानववनको िाचँा 
१. संघ/संस्थाको नाम: .................................................... 

   ठेगाना :         न्त्जल्ला :  
  गा.पा/न.पा.:      विा नं. :        गाउँ/टोल :  

२. सूचनाको बर्ादमभि दरिास्त दताय भएको  नभएको  
३. सूचनामा तोवकएका सवै कागजात संलग्न भएको  नभएको  
४. पमछल्लो वाषीक साधारण सभा समर्मै गरेको   नगरेको  
५. पमछल्लो संचालक समममतको मनवायचन समर्मै गरेको  नगरेको  
६. पमछल्ला वाषीक लेिापरीक्षण समर्मै गराएको  नगराएको  
७. र्स अन्त्घ अनदुान प्राप्त गरेको भए सदपुर्ोग गरेको  नगरेको  
८. कार्यक्षेि भरदा वावहर गई कारोवार संचालन गरेको  नगरेको  
९. संस्था संचालनमा आएको कबतीमा ... आमथयक वषय पूरा भएको नभएको  

१०. वीउ पूजँी सबबरधी कार्यक्रमको हकमा प्रारन्त्बभक साधारण सभा सबपन्न भएको  
नभएको  

११. कर चिुा प्रमाण पि भएको  नभएको  
१२. बीउपूजी र पूजँीगत कार्यक्रमको हकमा वचत तथा ऋणको मखु्र् कारोवार गरेको  

नगरेको  
१३. लेिा समममतको वावषयक प्रमतवेदन पेश भए  नभएको  
१४. मरिालर्ले अरर् चेकमलि आवश्र्कतानसुार थप गरी जाँच गररने। 

रिव्र् : ………………………………………………………………………………………………  
जाँच गने कमयचारीको                              प्रमान्त्णत गने कार्ायलर् 
प्रमिुको 
नाम थर                                              नाम थर 
दस्तित                                               दस्तित 
पद                                                    पद 
मममत                                                    मममत 
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अनसूुची-६ 
(दर्ा १३ को उपदर्ा (३) सँग सबबन्त्रधत) 

प्रस्ताव मूल्र्ाङ्कनका आधार र अङ्क 
मस.नं.  आधार अङ्क पूणायङ्क  
१  आर्ोजनाको सदस्र् केररीर्ता (उत्पादन मूलक संस्थामा सदस्र्बाट 

िररद उपभोिा संस्थामा सदस्र्लाई मबवक्र र रोजगारीमूलक संस्थामा 
सदस्र् रोजगारी) 

  २०  

१.१  हालको अवस्था  १०    
(क)  १०० प्रमतशत १०    
(ि)  ७५ वा  बिी  ८    
(ग)  ५० वा  बिी  ६    
(घ)  २५ वा बिी  ४    
(ङ)  २५ भरदा कम  २    
१.२  आर्ोजनाको प्रक्षवेपत अवस्था  १०    
(क)  १०० प्रमतशत १०    
(ि)  ७५ वा  बिी  ८    
(ग)  ५० वा  बिी  ६    
(घ)  २५ वा बिी  ४    
(ङ)  २५ भरदा कम  २    
२  आर्ोजनाबाट मसजयना हनु ेरोजगारी   

(प्रमतलाि लगानीमा पूणय रोजगारी सङ्खख्र्ा)*  
  १५  

(क)  ५ जना वा बिी  १५    
(ि)  ४ जना  १२    
(ग)  ३ जना  ९    
(घ)  २ जना  ६    
(ङ)  १ जना वा कम  ३    
३  सीमारतीकृत समदुार्को सहभामगता     १५  
३.१  सदस्र्मा सहभामगता  ५    
(क)  शत प्रमतशत  ५    
(ि)  ५१ प्रमतशत भरदा बिी  ४    
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(ग)  ३३ प्रमतशत भरदा बिी  ३    
(घ)  ३३ प्रमतशत भरदा कम  २    
(ङ)  नभएको  १    
३.२  सञ्चालक समममतमा सहभामगता  ५    
(क)  शत प्रमतशत  ५    
(ि)  ५१ प्रमतशत भरदा बिी  ४    
(ग)  ३३ प्रमतशत भरदा बिी  ३    
(घ)  ३३ प्रमतशत भरदा कम  २    
(ङ)  नभएको  १    
३.३  आर्ोजनाको लाभ मलनमा सहभामगता  ५    
(क)  शत प्रमतशत ५    
(ि)  ५१ प्रमतशत भरदा बिी  ४    
(ग)  ३३ प्रमतशत भरदा बिी  ३    
(घ)  ३३ प्रमतशत भरदा कम  २    
(ङ)  नभएको  १    
४  मवहला सहभामगता    १५  
४.१  सदस्र्मा सहभामगता  ५    
(क)  शत प्रमतशत  ५    
(ि)  ५१ प्रमतशत भरदा बिी  ४    
(ग)  ३३ प्रमतशत भरदा बिी  ३    
(घ)  ३३ प्रमतशत भरदा कम  २    
(ङ)  नभएको  १    
४.२  सञ्चालक समममतमा सहभामगता  ५    
(क)  शत प्रमतशत  ५    
(ि)  ५१ प्रमतशत भरदा बिी  ४    
(ग)  ३३ प्रमतशत भरदा बिी  ३    
(घ)  ३३ प्रमतशत भरदा कम  २    
(ङ)  नभएको  १    
४.३  आर्ोजनाको लाभ मलनमा सहभामगता  ५    
(क)  शत प्रमतशत  ५    
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(ि)  ५१ प्रमतशत भरदा बिी  ४    
(ग)  ३३ प्रमतशत भरदा बिी  ३    
(घ)  ३३ प्रमतशत भरदा कम  २    
(ङ)  नभएको  १    
५  भौगोमलक अवस्था    १०  
(क)  अनसूुची-१ बमोन्त्जमको क्षेि  १०    
ि)  अरर् ग्रामीण क्षेि गाउँपामलका क्षेि ८    
(ग)  अनसुचुी-१ वाहेकको नगरपामलका  ६    
(घ)  उपमहानगरपामलका  ४    
(ङ)  महानगरपामलका  २    
६  मसजयनात्मकता    २५  
(क)  सामूवहक व्र्वस्थापनमा सञ्चालन  ५    
(ि)  भैरहेको प्रववमधमा नवप्रवयतन**  ५    
(ग)  मूल्र् शृ्रङ्खलामा मामथल्लो वक्रर्ाकलाप  ५    
(घ)  वातावरणीर्  सरोकारको सबबोधन***  ५    
(ङ)  उत्पादनको बैदेन्त्शक बजारीकरण****  ५    
 रिव्र्:  
* पूणय रोजगारी भन्नाले वषयमा २,०८० घण्टाको काम सबझन ुपछय। 
** नवप्रवयतन भन्नाले उत्पादकत्व बिाउने गरी प्रर्ोगमा रहेको उत्पादन ववमधमा स्थानीर् रूपमा 

गररएको सकारात्मक पररवतयन वा स्थानीर् समस्र्ा समाधान गने गरी आधमुनक प्रववमधको 
मसजयनात्मक अवलबबन सबझन ुपछय।  

*** वातावारणीर् सरोकार भन्नाले प्राकृमतक स्रोतको जगेनाय, जैववक ववववधतामा बिोत्तरी, स्थानीर् 
जातको संरक्षण, प्राङ्गाररक िेतीपाती, प्रदषुणको रोकथाम लगार्तमा पने प्रभाव सबझन ु
पछय।   

**** वैदेन्त्शक बजारीकरण भन्नाले उत्पादनको ५ प्रमतशत भरदा विी ववदेश मनर्ायतलाइ सबझन ु
पछय।  
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अनसूुची-७ 
(दर्ा १७ को उपदर्ा (२) सँग सबबन्त्रधत) 

सबझौता पिको िाचँा 
 

लनु्त्बबनी प्रदेश, प्रदेश सरकार, आमथयक माममला तथा सहकारी मरिालर्, मकुामिःबटुवल (र्स पमछ 
महाशािा भमनएको) र श्री .................................... सहकारी संस्था मल. ................. (र्स 
पमछ संस्था भमनएको) का बीच सहकारी संस्थालाई अनदुान सवुवधा प्रदान गने कार्यववमध, २०७८ 
(र्सपमछ "कार्यववमध" भमनएको) बमोन्त्जम संस्थाको स्रोत र मरिालर्को अनदुान समेतबाट आर्ोजना 
सञ्चालन गने, गराउने सबबरधमा तपमसलमा उन्त्ल्लन्त्ित सतय बरदेजहरु एक आपसमा पालना गने गरी 
दबैु पक्षको सहममतमा मरिालर्मा कार्यववमध बमोन्त्जम र्ो सबझौता पिमा सहीछाप गरी एक–एक 
प्रमत बनु्त्झ मलर्ौँ ददर्ौँ।  

भाग-१ 

आर्ोजना 
लनु्त्बबनी प्रदेश, प्रदेश सरकार, आमथयक माममला तथा सहकारी मरिालर्, मकुामिःबटुवल (र्स पमछ 
महाशािा भमनएको) र श्री .................................... सहकारी संस्था मल. ................. (र्स 
पमछ संस्था भमनएको) का बीच सहकारी संस्थालाई अनदुान सवुवधा प्रदान गने कार्यववमध, २०७८ 
(र्सपमछ "कार्यववमध" भमनएको) बमोन्त्जम संस्थाको स्रोत र मरिालर्को अनदुान समेतबाट आर्ोजना 
सञ्चालन गने, गराउने सबबरधमा तपमसलमा उन्त्ल्लन्त्ित सतय बरदेजहरु एक आपसमा पालना गने गरी 
दबैु पक्षको सहममतमा मरिालर्मा कार्यववमध बमोन्त्जम र्ो सबझौता पिमा सहीछाप गरी एक–एक 
प्रमत बनु्त्झ मलर्ौँ ददर्ौँ।  

भाग-१ 

आर्ोजना 
1. महाशािाले मममत  २०..।..।.. को ............पमिकामा प्रकान्त्शत सूचना र मममत 

२०..।..।.. गतेको महाशािाको मनणयर्वाट बर्ाद थप गररएको सूचनाको प्रमतउत्तरमा 
संस्थाले पेश गरेको दरिास्तमा संलग्न प्रस्तावमा उल्लेि भए बमोन्त्जमको ........ आर्ोजना 
सञ्चालन गनय संस्थालाई कार्यववमध अरतगयतको महाशािाले मममत २०..।..।.. मा स्वीकृत 
गरेको अमधकतम सीमा रु. .......।– (अक्षेरुपी ........) मा आर्ोजनाको र्थाथय पूजँीगत 
लगानीको ........ प्रमतशत ननाघ्ने गरी अनदुान प्रदान गनेछ।  
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2. बदुाँ नं.१ मा उल्लेन्त्ित आर्ोजनाहरु अरतरगतका कार्यहरु संस्थाले आमथयक वषय (२०..।..) 
मभि सबपन्न गनुय पनेछ/ प्रारबभ गरी आमथयक वषय (२०..।..)  मभि सबपन्न गनुय पनेछ।  

भाग-२ 
संस्थाको दावर्त्व 

3. बदुा नं. १ बमोन्त्जम प्रदान गररने अनदुानको रकम माग गनुय अन्त्घ संस्थाले अरर् कुराको 
अमतररि देहार् बमोन्त्जमका आर्ोजना कार्ायरर्नको पूवय तर्ारी पूरा गरेको हनु ुपनेछिः-  

(क) मनमायण वा पूनँ्त्जगत ममयत सधुार कार्यहरुको हकमा मारर्ता प्राप्त प्रववमधकर्द्ारा ववस्ततृ 
प्राववमधक नाप नक्सा तथा लागत अनमुान तर्ार पारी सञ्चालक समममतले स्वीकृत गरेको,  

 

(ि) मेमसनरी र्रि साधन लगार्तको हकमा मारर्ता प्राप्त प्राववमधक र्द्ारा जिान, 
कारिानाको रूपाङ्कन (Layout), सवुवधा समेतको प्राववमधक ववववरण (Technical 

Specification) तथा लागत अनमुान तर्ार पारी सञ्चालक समममतले स्वीकृत गरेको,  
(ग) िण्ि (क) र (ि) बमोन्त्जम सबपन्न लागत अनमुान समेतका कार्यहरू रु…. 

करोिसबमको आर्ोजना भए सञ्चालक समममतबाट र सो भरदा बिीको आर्ोजना भए 
साधारण सभाबाट अनमोदन गरी िररद र्ोजना पारीत भएको,   

4. संस्थाले बदुा ३ बमोन्त्जम िररद र्ोजनाका साथै कार्यसबपादन तामलका समेत पेश गनुयपनेछ 
तथा त्र्स्तो तामलकामा काम शरुु भएपछी हनुे अवमध बीचको वक्रर्ाकलाप समावेश भएको 
हनु ुपनेछ। 

5. संस्थाले कार्यववमध बमोन्त्जम सदस्र् केन्त्ररत भएर आर्ोजना अरतगयतका सेवा सञ्चालन गनेछ 
तथा सेवामा ववपन्न मवहला अपाङ्गता भएका व्र्न्त्ि दमलत एवम ्अल्पसंख्र्क जनजाती समेतका 
सीमारतकृत समूहहरुको पहुँच स्थावपत गनय प्रोत्साहनजनक व्र्वस्था ममलाउने छ।   

6. संस्थाले र्ो सबझौता पि बमोन्त्जम प्राप्त हनुे अनदुानको सबपूणय रकमका सबबरधमा 
देहार्बमोन्त्जमक लेिाङ्कन र उपभोग गनुय पनेछ:-  
(क) कार्यववमध बमोन्त्जम आफ्नो िातामा आबदानी बाँधी दर्ा जगेिा कोषमा राख्न,े  
(ि) कार्यववमध बमोन्त्जम उपर्ोग िलु्ने गरी से्रस्ता रािी उन्त्ल्लन्त्ित आर्ोजनाको पूजँीगत 

िचयमा माि उपर्ोग गने,   
(ग) आर्ोजना स्थल वा संस्थाको कार्ायलर्मा छुटै्ट सूचना पाटी ििा गरी मरिालर्का 

साथै संस्थाको र्ोगदानसमेत देन्त्िने गरी आर्ोजनाको जबमा बजेट र अद्यावमधक 
िचयको र्ाँटवारी सन्त्जलै पढ्न सवकने अक्षरमा लेन्त्ि सावयजमनक गने।  
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7. संस्थाले बदुा १ मा उन्त्ल्लन्त्ित आर्ोजना अरतगयत सबपन्न गरेका कार्य िचय र प्रमतर्ल 
सवहतको प्रगमत वववरण देहार्बमोन्त्जम सञ्चालक समममतबाट स्वीकृत गरी महाशािामा पेश गनुय 
पनेछिः-  
(क) पूवयतर्ारी प्रमतवेदन पवहलो वकस्ता मलन ुअगावै,  
(ि) अरतररम प्रमतवेदन दोस्रो वकस्ता मलन ुअगाबै,   
(ग) वाषीक प्रमतवेदन दोस्रो वकस्ता मलएको आमथयक वषय व्र्मतत भएको ३० ददनमभि,  
(घ) आर्ोजनाको प्रमतर्ल (output) तथा उपलब्धी सवहतको अन्त्रतम प्रमतवेदन आर्ोजना 

सबपन्न भएको एक वषय मभि,  
8. संस्थाले र्ो सबझौता–पि बमोन्त्जम प्राप्त हनुे अनदुान रकमको से्रस्ता तथा बील भरपाई अलग्गै 

रुपमा रािी प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६ मा व्र्वस्था भए बमोन्त्जम लेिापरीक्षण गराएर 
साधारण सभावाट स्वीकृत भएपछी महाशािामा पठाउन ुपनेछ।  

9. संस्थाले साधारण सभावाट अनमुोददत कार्य प्रगमत प्रमतवेदन एवम ् बदुा नं. ७ बमोन्त्जम 
महाशािामा पेश गरेको प्रमतवेदनको एक प्रमत सबबन्त्रधत स्थानीर् तहमा पठाउन ुपनेछ।  

10. संस्थाले र्ो सबझौता–पि बमोन्त्जम प्राप्त गने अनदुानको रकम िचय गदाय सबपणुय आर्ोजना/ 
कार्यक्रम िचयका लामग एउटै 'प्र्ाकेज' मा वा छुट्टाछुटै्ट 'प्र्ाकेज' गने भए सो समेत उल्लेि 
गरी सावयजमनक िररद ऐन, २०६३ तथा मनर्मावली, २०६४ को प्रवक्रर्ा पूरा गरेको हनु ु
पनेछ।  

भाग-३ 

महाशािाको दावर्त्व 
11. संस्थाले बदुा नं. ३ बमोन्त्जम पूवय तर्ारी पूरा गरेको जानकारी सवहत रकम माग गरेको सात 

ददन मभि महाशािाले बदुाँ नं. १ मा उन्त्ल्लन्त्ित अमधकतम सीमाको ... प्रमतशतले हनु े
रु............(अक्षेरुपी.......) को सीमा ननाघ्ने गरी पवहलो वकस्तावापत भिुानी गनेछ।  

12. बदुा नं. ११ बमोन्त्जम भिुानी गरेको पवहलो वकस्ताबापतको रकम कटाएर बाँकी हनुे रकम 
महाशािाले संस्थाले देहार्का कागजात सवहत अरतररम प्रमतवेदन पेश गरेको .....ददनमभि 
भिुानी ददनेछ:- 

(क) पवहलो वकस्ताबापत प्राप्त रकमको िचयको र्ाँटवारी र   
(ि) मनमायण कार्यको हकमा प्रदेश सरकारको ठेक्का सबबरधी बील रमनङ बील तथा नापी 

वकताप (Measurement book) को प्रमतमलपी।   
13. संस्थाले महाशािामा अनदुानको रकम माग गदाय आर्ोजना अरतगयत सबपन्न गररने कार्यहरुको 

नाप नक्सा प्राववमधक वववरण (Technical specifications), लागत अनमुान, िररद र्ोजना, 
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प्राववमधक जाँच प्रमतवेदन, बील, भरपाईलगार्त सबपणुय कागजातका साथै तत्सबबरधी भएका 
मनणयर्का प्रमान्त्णत प्रमतमलपी पेश गनुय पनेछ।  

14. संस्थालाई प्रदान गररने अनदुान रकममा महाशािाले अनदुान रकमवाट भिुानी ददने रकममा 
मूल्र् अमभबवृर्द् कर तथा अरर् करहरू, स्रोतमा आर्कर कट्टी लगार्त प्रचमलत कानून 
बमोन्त्जम कट्टी गनुयपने रकम कट्टी गरी भिुानी गनुय पनेछ।    

भाग -४ 

सतयहरु 
15. संस्थाले िररद गने मेमसनरी र्रि साधन उपकरण र र्ान्त्रिक सरसामान सबै अन्त्घ कसैले 

प्रर्ोग गरी सकेका नभएर नर्ाँ हनु ुपनेछ।  
16. बदुाँ नं. १ मा उन्त्ल्लन्त्ित आर्ोजनाहरुको पूवय तर्ारी चरण देन्त्ि नै महाशािा र सबबन्त्रधत 

स्थानीर् तह समेतले जनुसकैु वेला स्थलगत अनगुमन गनय सक्नेछ तथा संस्थाले त्र्समा 
आवश्र्क सहर्ोग गनुय पनेछ।  

17. मामथ जनुसकैु कुरा लेन्त्िएको भए तापमन संस्थाको लेिापरीक्षण िटुीपणुय रहेको भनी उजरुी 
परेमा महाशािाले तत्सबबरधमा छानववन गरी पनुिः लेिापरीक्षण गराउन मनदेशन ददन 
सक्नेछ।  

18. संस्थाले र्ो सबझौता पि वमोन्त्जम प्राप्त अनदुानको जानकारी लगतै्त बस्ने साधारण सभामा 
गराउनकुा साथै वाषीक साधारण सभावाट अनदुानबाट सबपन्न  गरेका कार्यहरुको वववरण पेश 
गरी अनमुोदन गराउन ुपनेछ।  

19. र्ो सबझौता पिमा जनुसकैु कुरा लेन्त्िएको भए तापमन अनगुमन गदाय संस्था/संस्थाले प्राप्त 
अनदुानको सदपुर्ोग नगरेको वा र्ो सबझौता पिको कुनै सतय पालना नगरेको पाइएमा 
महाशािाले कार्यववमध बमोन्त्जम बाँकी वकस्ताको भिुानी रोक्का राख्नकुा साथै त्र्स्तो अनदुानको 
रकम कुनै वकमसमले दरुुपर्ोग गरेको पाइएमा त्र्सरी दरुुपर्ोग गने संस्थाका पदामधकारी, 
सदस्र् तथा कमयचारीहरुको घरघरानाबाट सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गराउनछे।  

20. र्ो सबझौता–पिमा अरर्ि जनुसकैु कुरा लेन्त्िएको भए तापमन संस्थाले प्रवक्रर्ा पूरा नगरी र्ो 
सबझौता पि अरतगयत प्राप्त हनुे अनदुानको रकम भिुानी वा शोधभनाय माग गरेकोमा 
महाशािाले त्र्स्तो रकम भिुानी वा शोधभनाय ददने छैन। 

21. संस्थाले र्ो सबझौता–पिको मममतले .... ददनमभि बुदँा नं. ३ बमोन्त्जमको पूवय तर्ारीका 
कार्यहरु सबपन्न नगरेमा वा र्ो सबझौता पि वा कार्यववमधको व्र्वस्थाहरु उलङ्गघन हनुे गरी 
कार्य गरेमा महाशािाले र्ो सबझौता पि रद्द गनय सक्नेछ।  
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22. र्ो सबझौता–पिमा अरर्ि जनुसकैु कुरा लेन्त्िएको भए तापमन कार्यववमध बमोन्त्जम आर्ोजनाका 
लामग ववत्तीर् अनदुान स्वीकृत गदाय तोकेको सतय पूरा नगरेको िण्िमा महाशािाले र्ो 
सबझौता–पि रद्द गनय सक्नेछ।    

23. करार सबझौताको कार्ायरवर्नको सरदभयमा मरिालर्ले अनदुान रकमबाट कुनै पमन मूल्र् 
समार्ोजन र भेररर्सनको रकम भिुानी गरीने छैन।  

24. बुदँा नं. १ मा उन्त्ल्लन्त्ित आर्ोजना स्थलमा संस्थाले प्रदेश सरकार, आमथयक माममला तथा 
सहकारी मरिालर्को सहर्ोगमा मममत २०...।....।... मा स्थावपत/ मनमायण सबपन्न/ क्षमता 
ववस्तार/कार्य सबपन्न भमन पोिर वा अरर् उपर्िु पाटीमा देहार्को वववरण समेत लेिी 
आर्ोजना स्थलमा रािेको हनु ुपनेछिः-  

    (क) आर्ोजनाको नामिः                (ि) सबपन्न भएका कार्यहरुिः 

(ग) कुल लागतिः                        

(घ) लागत वेहोररएको  स्रोतिः           

जबमा रु. :    

मरिालर्को अनदुान रु.  :  
   संस्थाको लगानी रु. :  

     (ङ) कार्य शरुु भएको मममतिः                 (च) सञ्चालनमा आएको मममतिः  

  (छ) लाभान्त्रवत समूह र जना  (ज) अरर्।  

25. संस्थाले काब ुवावहरको पररन्त्स्थमतका कारण र्ो सबझौतापिको कुनै बदुाँमा संशोधन गनुयपने 
भएमा संस्थाको हकमा त्र्स्तो घटना घटेको ....ददनमभि मनवेदन ददन ु पनेछ र औन्त्चत्र्का 
आधारमा दबैु पक्षको आपसी सहममतले संशोधन गनय सवकनेछ। 

26. र्ो सबझौता–पिमा नलेन्त्िएका कुराका सबबरधमा वा र्समा लेन्त्िएको कुनै कुरा कार्यववमधसँग 
वान्त्झएकोमा प्रचमलत कानून बमोन्त्जम हनुेछ।  

27. र्ो सबझौता–पि हस्ताक्षर भएको मममतले ...... सबम मारर् रहनेछ । 
28. मामथ जनुसकैु कुरा लेन्त्िएको भएता पमन मनामसव कारण परी संस्थाले र्ो सबझौता पिको 

मारर् अवमध विाउन मनवेदन ददएको िण्िमा महाशािाले ... मवहनासबम मारर् अवमध 
बिाउन सक्नेछ।    

29. र्ो सबझौता–पिको कुनै प्रावधानका सबबरधमा वववाद उत्पन्न भएमा दबैु पक्षको आपसी 
समझदारीमा त्र्स्तो वववादको मनरुपण गररनेछ।  
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30. वुदँा नं. २९ बमोन्त्जम वववाद मनरुपण हनु नसकेको िण्िमा मनदेशक समममतको मनणयर् 
बमोन्त्जम हनुेछ तथा तत्सबबरधमा समममतले गरेको मनणयर् अन्त्रतम हनुेछ।  

31. र्ो सबझौता पिमा लेन्त्िएका कुरा र्सै बमोन्त्जम र र्समा नलेन्त्िएका कुराका हकमा 
सबबन्त्रधत ववषर्को प्रदेश सरकार तथा अरर् प्रचमलत कानून बमोन्त्जम हनुेछ।  

सहीछाप 
संस्थाको तर्य बाट               महाशािाको तर्य बाट   
नाम :                                                    नाम :  
पद :                 पद :  
हस्ताक्षर :                                                                      हस्ताक्षर:  

छाप :                                                     छाप  :  

रोहवर/साक्षी   

१. नाम :                      १.  नाम :  
     ठेगाना :                                   ठेगाना :  
    हस्ताक्षर :                     हस्ताक्षर 

२. नाम :               २. नाम :  

   ठेगाना :                    ठेगाना :  

     हस्ताक्षर :                  हस्ताक्षर :  
  
 इमत सबवत ्२०७८ साल .............मवहनाको .......गते ....रोज.........मा शभुम। 
नोटिः मरिालर्ले र्स सबझौतामा शतयहरुमा आवश्र्क थपघट गनय सक्नेछ।  
 


