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सहकारी संघ/संस्थािाई अनदुान प्रदान गने काययववलि, 
२०७७ 

 

गाउँ काययपालिकाको वैठकबाट स्वीकृत लिलत: २०७७/०७/०२ 

प्रिाशिकरि लिलतः २०७७/०७/०६ 

प्रस्तावना: देवघाट गाउँपलिकािा ववलनयोशजत बजेट तथा काययक्रििा परेका 
सहकारी व्यवसाय संरक्षि, प्रबर्द्यन तथा ववकास गरी स्वरोजगार, रोजगार, 
उत्पादन बरृ्द्ी तथा आत्िलनभयर बनाउनका िालग उत्पादनिूिक सहकारी 
संघ/संस्थािाई प्रबर्द्यन/सहयोग गनय, चक्िाबन्दीिा आिाररत सहकारी/ 
सािदुावयक खेती प्रबर्द्यन सहयोग गने, सहकारी प्रबर्द्यनका िालग ददवस, िेिा, 
िहोत्सव काययक्रििाई सहयोग गनय, एक सहकारी एक उत्पादन काययक्रििाई 
सहयोग गनय, उत्कृष्ट सहकारी संघ संस्थाहरुिाई परुस्कार तथा सम्िान काययक्रि 
(अन्य) सञ्चािन गनय र व्यवस्थापन तथा सञ्चािनिा सिुासन कायि गनय 
कायायन्वयन गनयका िालग देवघाट गाउँपालिकाको प्रिासकीय काययववलि (लनयलित 
गने) ऐन, २०७४ को दफा ४ बिोशजि देवघाट गाउँपालिकािे यो काययववलि 
बनाएको छ ।  

 
पररच्छेद -१ 
प्रारशम्भक 

१. संशक्षप्त नाि र प्रारम्भ: (१) यस काययववलिको नाि "सहकारी 
संघ/संस्थािाई अनदुान प्रदान गने काययववलि, २०७७" रहेको छ ।  
(२) यो काययववलि देवघाट गाउँपलिकाको राजपत्रिा प्रकािन भएको 
लिलतदेशख प्रारम्भ हनुेछ ।  
(३) यो काययववलि देवघाट गाउँपालिकाभर िागू हनुेछ ।  
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२. पररभाषा: ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा यस काययववलििा  
क) "आयोजना" भन्नािे दफा ३ बिोशजि सञ्चािन गनय प्रस्ताव 

गररएको आयोजना वा सञ्चािनिा आएका आयोजना सम्झन ुपछय 
। 

ख) "एक सहकारी एक उत्पादन" भन्नािे सहकारी संस्थािे कृवष, 
पिपुन्क्षी, ित्स्य र अन्यबाट उत्पादन, संचय, प्रिोिन वा 
बजारीकरि सम्बन्िी गरेको व्यवसाय/सहकारी खेत/सहकारी 
खेती गनय उत्प्ररेरत गराउनको िालग सञ्चािन हनु े तालिििाई 
सम्झन ुपछय।   

ग) "कायायिय" भन्नािे देवघाट गाउँपालिका गाउँ काययपालिकाको 
कायायियिाई सम्झन ुपदयछ । 

घ) "चक्िाबन्दीिा आिाररत सहकारी खेती" भन्नािे संस्थािे वा 
संस्थाका सदस्यहरुिे आ-आफ्नो जग्गाहरु एवककृत गरी 
सािूहीक रुपिा गरेको सहकारी खेती वा संस्थािे ठूिो 
क्षेत्रफििा गरेको सहकारी खेतीिाई जनाउँछ ।  

ङ) "लनदेिन सलिलत" भन्नािे दफा १३ को उपदफा (१) बिोशजिको 
लनदेिन सलिलत सम्झन ुपछय ।  

च) "प्रस्ताव िूल्याङ्कन सलिलत" भन्नािे दफा १३ को उपदफा (१) 
बिोशजिको प्रस्ताव िूल्याङ्कन सम्झन ुपछय।  

छ) "िन्त्रािय" भन्नािे भिूी व्यवस्था, कृवष तथा सहकारी िन्त्रािय, 
गण्डकी प्रदेििाई सम्झन ुपछय ।  

ज) "िखुय कारोबार" भन्नािे संस्थािे सञ्चािन गरेका व्यावसावयक 
वक्रयाकिापहरु िध्ये कुि वावषयक कारोबारको ५० (पचास) 
प्रलतित भन्दा बढी वहस्सा भएको कारोबार सम्झन ुपछय ।  

झ) "ववलनयि" भन्नािे संस्थाको ववलनिय सम्झन ुपछय ।  
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ञ) "स्थीर पूजँी" भन्नािे सहकारीको िेयर पूजँी, भवन, सवारी सािन, 
स्थायी सम्पलत, िेशिनरी औजारिाई सिेत जनाउँछ ।  

ट) "सहकारी खेती" भन्नािे संस्थािे कृवष, पिपुन्क्षी, ित्स्य र 
अन्यबाट उत्पादन, प्रिोिन तथा बजारीकरि हनु ेव्यवसायिाई 
जनाउँछ।  

ठ) "सलिलत" भन्नािे संस्थाको सञ्चािक सलिलत सम्झन ुपछय ।  
ड) "सािारि सभा" भन्नािे संस्थाको सािारि सभा सम्झन ुपछय ।  
ढ) "सीिान्तकृत सिदुाय" भन्नािे गररब तथा ववपन्न वगय, िवहिा, 

दलित र वपछलडएका अल्पसंखयक जनजालत सिदुाय सम्झन ुपछय 
र सो िब्दिे अपाङ्गता भएका व्यशिहरुिाई सिेत जनाउँछ ।   

ि) "संघ" भन्नािे ववषयगत शजल्िा सहकारी संघ, शजल्िा सहकारी 
संघ, ववषयगत प्रदेि सहकारी संघ र प्रदेि सहकारी संघिाई 
जनाउँछ ।  

त) "संस्था" भन्नािे सहकारी संस्था सम्झन ु पछय र सो िब्दिे 
सहकारी संघिाई सिेत जनाउँछ ।  

पररच्छेद -२ 
अनदुान सम्बन्िी व्यवस्था 

३. अनदुान ददन सक्ने: (१) सहकरी संघ/संस्थाको आयोजना सञ्चािन 
गनय गाउँपालिकािे देहाय बिोशजिको अनदुान ददन सक्नेछ:  
क) बीउपूजँी अनदुान,  
ख) पूजँीगत अनदुान,  
ग) सहकारी प्रवर्द्यनका िालग ददवस, ििेा िहोत्सव सहयोग काययक्रि 

।  
घ) एक सहकारी एक उत्पादन काययक्रििाई सहयोग गनय   
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ङ) उत्कृष्ट सहकारी संघ संस्थाहरुिाई परुस्कार तथा सम्िान 
काययक्रि (अन्य) संञ्चािन गनय ।  

(२) उपदफा (१) बिोशजि प्रत्येक वषय प्रदान गररने रकिको 
अलिकति सीिा गाउँपालिकाको स्वीकृत बजेट तथा काययक्रििा 
व्यवस्था भए बिोशजि हनुेछ ।  
(३) उपदफा (१) बिोशजि अनदुान तथा सवुविा ददँदा देहायका 
संस्थाको देहाय बिोशजिका आयोजनाका िालग ददन सवकनेछ   
क) व्यवसायी कृषक, श्रलिक, भलूिहीन कृषक, सीिान्तकृत सिदुाय, 

गररब तथा ववपन्न िवहिा सशम्िलित सहकारी संस्थािे दि रोपनी 
भन्दा बढी जग्गािा खाद्यान्न तथा तरकारी बािीको बीउ उत्पादन, 
फिफूि तथा तरकारी खेती, अिैंची खेती, अदवुा/बेसार खेती, 
उख ुखेती, आि ुखेती, शचया/कफी खेती, िाछापािन, पिपुन्छी 
पािन तथा चरन व्यवस्थापनका चक्िाबन्दीिा आिाररत सहकारी 
खेती वा आफ्ना सदस्यहरुिाई सािवुहक सहकारी खेती वा वस्त ु
वा सेवा उत्पादन गरी स्वरोजगार अवसर ददिाउने आयोजना,   

ख) कृवष सहकारी संस्थािे दीघयकािीन रुपिा भिूीको व्यवस्था गरी 
चक्िाबन्दीिा आिाररत सहकारी खेती वा सदस्यिाई संिग्न 
गराई सािूवहक सहकारी खेती सञ्चािन गने आयोजना,  

ग) कृवष सहकारी संस्थािे आफ्ना सदस्यहरुको उपज सङ्किन, संचय, 
प्रिोिन तथा बजारीकरि गने सम्बन्िी आयोजना,  

घ) ववषयसँग सम्बन्िी सहकारी संस्थािे सङ्गदठत भई वा 
सािवुहकरुपिा एक सहकारी एक उत्पादन सञ्चािन गने, िीतघर, 
श्रोत केन्र, थोक बजार, यातायात, स्वास््य सेवा, जिववितु, 
भारी उपकरि, कृवष औजार कारखाना िगायतका साझा 
उपयोगका आयोजना ।  
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(४) सहकारी संघ, संस्थाको सहभालगतािा देवघाट गाउँपालिका लभत्र 
हनुे सहकारी प्रबर्द्यन गलतववलि झल्कन ेगरी िनाइन ेराविय सहकारी 
ददवस, िेिा िहोत्सव काययक्रििा र उत्कृष्ट सहकारी संघ 
संस्थाहरुिाई परुस्कार तथा सम्िान काययक्रििा िन्त्राियिे लनियय 
गरी देहाय बिोशजिको रकि सहयोग प्रदान गनय सक्नेछ   
क) राविय सहकारी ददवस वा िेिा िहोत्सव काययक्रि आयोजनािे 

राविय सहकारी ददवस, िेिा िहोत्सव काययक्रििा सहयोग रकि 
िागका िालग िन्त्राियिा सहकारी संघ, संस्थािे कर चिुाको 
प्रिािपत्र सवहत काययक्रिको प्रस्ताव र संगदठत संघ, संस्था भएिा 
नववकरि प्रिािपत्र सवहत काययक्रिको प्रस्ताव पेस गनुयपने,  

ख) गाउँपालिकाबाट प्राप्त सहयोग रकि बराबरको बीि भरपाई पेस 
गरी पेश्की फर्छ्यौट गनुय काययक्रि, प्रस्ताव पेस गने आयोजक 
वा पेश्की लिनेको कतयव्य हनुेछ ।  

ग) पवहिेको काययक्रििा िगेको पेश्की फर्छ्यौट नगने आयोजक वा 
संघ, संस्थािाई पनु: सहयोग रकि उपिब्ि गराइने छैन ।  

घ) प्रस्ताविा उल्िेशखत काययक्रि नगरी पेश्की रकि वहनाववना 
गरेको ठहररएिा सरकारबाट व्यशिसँग असूि उपर गनेछ ।  

(५) एक सहकारी एक उत्पादन वा सहकारी खोजी गने वा लबशिय 
कारोवार गने वा सेवा प्रदान गने सहकारी संघ, संस्थािाई अनसूुची - 
५ बिोशजि िूल्याङ्कनका आिारिा छनौट गरी राविय सहकारी ददवस 
सिारोहिा घोषिा गररने र एक उत्कृष्ट सहकारी संघ संस्थािाई बढीिा 
बीस हजार रुपैयाँसम्ि नगद रकि सवहत परुस्कार वा सम्िान वा 
कदरपत्र सहयोग प्रदान गनय सक्नछे ।  

४. बीउपुजँी अनदुान प्रदान गनय सक्ने: (१)गाउँपालिकािे सीिान्तकृत 
सिदुाय सशम्िलित सहकारी संस्था वा सहकारी खेलत गने सहकारी 
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संस्थािाई दफा ३ को उपदफा (३) को खण्ड (क) वा (ख) 
बिोशजिको आयोजना सञ्चािन गनय बीउपुजँी अनदुान प्रदान गनय 
सक्नेछ ।  
(२) उपदफा (१) बिोशजि बीउपुजँी अनदुान उपिब्ि गराउँदा 
संस्थाको प्रत्यक्ष रोजगार पाउने सदस्य संखयाका आिारिा प्रलत सदस्य 
वीस हजार रुपैयाँ वा कुि छ िाख रुपैयाँिा जनु घटी हनु्छ सो 
रकिको िालथल्िो सीिा कायि गनुय पनेछ ।  
(३) उपदफा (२) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएता पलन सीिान्तकृत 
सिदुाय सशम्िलित संस्थाको हकिा प्रलत सदस्य तीस हजार रुपैयाँ वा 
कुि सात िाख पचास हजार रुपैयाँिा जनु घटी हनु्छ सो रकिको 
िालथल्िो सीिा कायि गनुय पनेछ ।  
(४) उपदफा (२) र (३) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएता पलन एक 
पटक बीउपुजँी अनदुान उपिब्ि गराइएको संस्थािाई आयोजना 
ववस्तार गरी थप स्वरोजगारी ददिाउने अवस्थािा दईु वषयपलछ उपदफा 
(२) वा (३) बिोशजिको सीिािा नबढाई बीउपुजँी अनदुान प्रदान 
गनय सक्नेछ । 
(५) यस दफा बिोशजि उपिब्ि गराइएको बीउपुजँी अनदुान संस्थािे 
आफ्नो जगेडा कोषिा राखी आयोजनाको उद्देश्य बिोशजि शस्थर वा 
काययिीि पुजँीका साथै व्यवसाय सञ्चािन खचय व्यहोने गरी उपयोग 
गनय सक्नेछ। 
(६) उत्पादन, प्रिोिन, बजारीकरि गनय संस्थािे िार बीउपुजँी 
अनदुान प्राप्त गनय सक्ने छन ्।  

 
५. पूजँीगत अनदुान प्रदान गनय सक्ने: (१) दफा ३ को उपदफा (३) 

को खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) र (ङ) िा उशल्िशखत आयोजना 
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सञ्चािन गनय गाउँपालिकािे सीिान्तकृत सिदुाय सशम्िलित सहकारी 
संस्था वा एक सहकारी एक उत्पादन सम्बन्िी सहकारी खेलत गने 
कृवष सहकारी संस्थािाई देहाय बिोशजि पूजँीगत अनदुान प्रदान गनय 
सक्नेछ ।  
(क) देवघाट गाउँपालिका वडा नं. २ र ३ दगुयि वडाका क्षेत्रका 
िालग प्रस्ताववत आयोजनाको कुि स्थीर पुजँी आवश्यकताको पचहिर 
प्रलतित सम्ि र  
(ख) अन्य क्षेत्रको हकिा प्रस्ताववत आयोजनाको कुि स्थीर पुजँी 
आवश्यकताको साठी प्रलतित सम्ि । 
(२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएता पलन िवहिाहरु 
िात्र सशम्िलित संस्थार्द्ारा सञ्चालित आयोजनाको हकिा उपदफा (१) 
को खण्ड (क) बिोशजिको क्षेत्रिा असी प्रलतित सम्ि र खण्ड (ख) 
बिोशजिको क्षेत्रिा सिरी प्रलतित सम्ि पूजँीगत अनदुान प्रदान गनय 
सक्नेछ ।  
(३) उपदफा (१) बिोशजि कायायन्वयन एक वषय भन्दा बढी अवलि 
िाग्ने प्रकृलतका आयोजना बहवुवषयय रुपिा स्वीकृत गनय सक्नेछ ।  
(४) उपदफा (३) बिोशजि स्वीकृत गररने बहवुवषयय आयोजनाको 
अवलि, प्रदान गररने ववशिय अनदुानको भिुानी र तत्सम्बन्िी अन्य 
सतयहरु आयोजनाको प्रकृलत हेरी लनदेिन सलिलतिे लनिायरि गरे 
बिोशजि हनुेछ ।  
(५) यस दफा बिोशजि प्रदान गररएको पूजँीगत अनदुान संस्थाको 
जगेडा कोषिा राखी आयोजनाको पूजँीगत खचयिा िात्र उपयोग गनुय 
पनेछ ।  
(६) उत्पादन, प्रिोिन, बजारीकरि गने संस्थािे िात्र पूजँीगत अनदुान 
प्राप्त गनय सक्न ेछन ्।  
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(७) चक्िाबन्दीिा आिाररत सहकारी/सािूदावयक खेती वा एक 
सहकारी एक उत्पादन प्रवर्द्यन सहयोगका िालग पूजँीगत अनदुान प्रदान 
गदाय दफा ३ को उपदफा (३) (क) भन्दा िेरै जग्गािा गररएको वा 
गररने सहकारी खेतीिाई प्राथलिकता ददन सक्ने छ ।  
(८) एक सहकारी एक उत्पादन सहयोग काययक्रििा ववलनयोशजत 
बजेटको पाँच प्रलतित रकि अनदुान सहयोग िाग गने वा प्राप्त गने 
संघ संस्थाका सञ्चािक/व्यवाथापक/सदस्यहरुिाई अनदुान सहयोग 
रकिको उपयोग, सियिा न ैआयोजना सम्पन्न गनय, आयोजनाको ददगो 
संरक्षि सम्बन्िी तालिि सञ्चािन गनय, अनदुान सहयोग िाग गने वा 
प्राप्त गरेका संघ संस्थाको सूचना प्रकािन, काययक्रि सञ्चािन तथा 
लनयलित अनगुिन गने काययिा खचय गररने बजेट रकिको बाँकी 
पन्चानब्बे प्रलतित एक सहकारी एक उत्पादन सहयोग काययक्रििा 
अनदुान प्रदान गररने छ ।  

६. सदस्य केशन्रत भई व्यवासाय सञ्चािन गनुय पने: (१) यस काययववलि 
बिोशजि अनदुान प्राप्त गने संस्थािे देहाय बिोशजि सदस्य केशन्रत 
व्यवासाय सञ्चािन गनुयपनेछ  
(क) उत्पादनििुक सहकारी संस्थािे सदस्यहरुको िात्र उपज खररद 
गनुयपने,  
(ख) कृवष सहकारी संस्थािे संस्थाको वा सदस्यको चक्िाबन्दीिा 
आिाररत सहकारी खेती वस्त ुवा सेवा िात्र उत्पादन गनुयपने,  
(ग) रोगारीिूिक सहकारी संस्थािे सदस्यहरुिाई िात्र रोजगारी 
ददनपुने,   
(२) यातायात र स्वास््य सेवाका आयोजनाको हकिा यो दफा िाग ु
हनुेछैन ।  
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७. अनदुान उपिब्ि नगराइने: (१) दफा ४, ५ र ६ िा जनुसकैु कुरा 
िेशखएको भएतापलन देहायको अस्थािा संस्थािाई अनदुान उपिब्ि 
गराइने छैन,  
क) वावषयक सािारि सभा सम्पन्न नगरेको,  
ख) सञ्चािक सलिलत र िेखा सपुररेवेक्षक सलिलतको लनयलित रुपिा 

लनवायचन नगरेको,  
ग) लनयलित रुपिा वावषयक िेखा परीक्षि नगराएको,  
घ) िेखा सलिलतको वावषयक प्रलतवेदन पिे नभएको,  
ङ) अशघल्िा वषयहरुिा प्राप्त गरेको अनदुानको सदपुयोग नगरेको,  
च) काययक्षेत्रभन्दा बावहर गई कारोबार सञ्चािन गरेको,  
छ) कर चिुा प्रिािपत्र नभएको,  
ज) संस्था दताय भएको कशम्तिा दईु वषय पूरा नभएको ।  
तर बीउपुजँी अनदुानको हकिा प्रारशम्भक सािारि सभा सम्पन्न गरेपलछ 
त्यस्तो अनदुान उपिब्ि गराउन सवकनेछ ।  

                                    
                               पररच्छेद -३  
                           अनदुान प्रदान गने प्रवक्रया  

८. सूचना प्रकािन गने: (१) प्रत्येक आलथयकको वषयको आशिन 
िसान्तलभत्र गाउँपालिकाको कायायियिे ववशिय अनदुानका िालग 
आयोजना प्रस्ताव पेि गनय कुनै राविय स्तरको दैलनक पलत्रकािा तीस 
ददन अशघ सूचना ददई प्रकािन गनुयपनेछ ।  
(२) उपदफा (१) बिोशजिको सूचना गाउँपालिका स्तरीय सहकारी 
संघिा सिेत जानकारी गराउनपुनेछ ।  
(३) उपदफा (१) बिोशजिको सूचना देवघाट गाउँपालिकाको 
कायायियको वेभसाइटिा सिेत राख्नपुनेछ ।   
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९. दरखास्त पेस गनुयपने: यस काययववलि बिोशजि अनदुान प्राप्त गनय चाहन े

संस्थािे देहायका कागजात तथा वववरि संिग्न गरी दफा ८ बिोशजि 
प्रकालसत सूचनािा ददइएको अवलि लभत्र अनसूुची -१ बिोशजिको 
ढाँचािा गाउँपालिकाको कायायियिा दरखास्त ददन ुपनेछ । 
क) संस्था दताय प्रिािपत्रको प्रलतलिवप, 
ख) संस्थाको ववलनयिको प्रलतलिवप,  
ग) पलछल्िो आलथयक वषयको िेखापरीक्षि प्रलतवेदन,  
घ) कर चिुाको प्रिािपत्र,  
ङ) आयोजनाको प्रस्ताव 
च) सािारि सभाबाट आयोजना प्रस्ताव स्वीकृत गरी अनदुान िाग 

गने गररएको लनिययको प्रलतलिवप, 
छ) सञ्चािक सलिलतका पदालिकारीको नाि, ठेगाना र सम्पकय  

टेलिफोन नम्वर सवहत तीन पसु्ते खिेुको वववरि,  
ज) पूवय सम्भाव्यता अध्ययन प्रलतवेदन 
झ) जग्गा प्राप्त गनुयपनेिा प्रालप्तको भरपदो व्यवस्था खलु्ने कागजात  
ञ) आयोजनाको िालग संस्थाको तफय बाट पररचािन गरीने पुजँीको 

स्रोत खिेुको कागजात,  
ट) अनसूुची -२ बिोशजिको वववरि,  
ठ) स्थानीय तहबाट आयोजनाको िालग उपिब्ि गराउने सिपूरक 

(आयोजनाको कम्तीिा दि प्रलतित सो भन्दा बढी रकि 
सवहतको प्रस्ताववत आयोजनाना लसफाररस वा प्रस्ताववत 
आयोजना लसफाररस ।  
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१०. प्रारशम्भक छानववन गने: (१) कायायियिा प्राप्त दरखास्तहरु पेि 
गनुयपने म्याद सिाप्त भएको १५ ददनलभत्र गाउँपालिकाको कायायियिा 
पेि गनुय पनेछ ।  
(२) दफा ९ बिोशजि प्राप्त दरखास्त उपर गाउँपालिकाको 
कायायियको सम्वशन्ित िाखािे प्रारशम्भक छानववन गनेछ। 
(३) उपदफा (२) बिोशजि छानववन गदाय सम्बन्िीत िाखािे 
अनसूुची -३ बिोशजिको प्रारशम्भक जाँचसूचीको आिारिा िाखािा 
उपिव्ि अलभिेख बझुाउनकुा साथै स्थिगत लनरीक्षि सिेत गनय 
सक्नेछ ।  
(४) उपदफा (३) बिोशजि छानववन गदाय यस काययववलि बिोशजि 
अनदुान उपिव्ि गराउन लिल्न ेदेशखएिा सम्वशन्ित िाखािे उपदफा 
(२) बिोशजिको जाँचसूची सवहत छनौटका काययक्रि तथा बजेट 
सिेत प्रस्ताववत गरी अनदुान उपिव्ि गराउन दफा ११ बिोशजिको 
प्रस्ताव िूल्यांकन सलिलतिा लसफाररस गनुय पनेछ ।  
(५) दरखास्त छानववनका लसिलसिािा आवश्यक अन्य कुरा लनदेिन 
सलिलतिे तोके बिोशजि हनुेछ ।  
 

११. प्रस्ताव िूल्याङ्कन गने: (१) दफा १० को उपदफा (४) बिोशजि 
प्राप्त प्रस्तावको िूल्याङ्कन गरी लसफाररस गनय गाउँपालिकािा देहाय 
बिोशजिको प्रस्ताववत िूल्याङ्कन सलिलत रहनेछ  
क) प्रिखु प्रिासकीय अलिकृत - संयोजक  
ख) िेखा अलिकृत अलिकृत - सदस्य  
ग) कृवष िाखा प्रिखु - सदस्य 
घ) पिपुन्क्षी ववकास िाखा प्रिखु - सदस्य 
ङ) सहकारी िाखा हेने, िाखा अलिकृत - सदस्य-सशचव  
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(२) िूल्याङ्कन प्रयोजनका िालग दफा ८ बिोशजिको सूचनाको 
म्यादलभत्र गाउँपालिका तथा कायायियिा दताय भई दफा १० को 
उपदफा (४) बिोशजि लसफाररस गरी पठाइएका सबै दरखास्तहरु 
प्राप्त भएको सलुनशित गनुय पनेछ।  
(३) िूल्याङ्कन गदाय प्रस्ताववत िलु्याङ्कन सलिलतिे दफा ३ को 
उपदफा (२) बिोशजि छुट्याइएको बजेटको सीिालभत्र रही प्रत्येक 
प्रस्ताविाई अनसूुची -४ बिोशजिको आिारिा िूल्याङ्कन गरी अङ्क 
प्रदान गनुय पनेछ ।  
 

१२. आयोजना प्रस्तावको स्वीकृलत: (१) दफा ११ बिोशजि प्रस्तावना 
िूल्याङ्कन सलिलतबाट लसफाररस भएको प्रस्ताव स्वीकृतको िालग 
गाउँपालिका सशचविे लनदेिन सलिलत सिक्ष पेि गनुय पने ।  
(२) उपदफा (१) बिोशजि प्राप्त आयोजना प्रस्ताविा ववचार गरी 
लनदेिन सलिलतिे स्वीकृत प्रदान गनय सक्नेछ ।  
(३) उपदफा (२) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएता पलन स्वीकृतका 
िालग प्राप्त आयोजना प्रस्ताव यो काययववलि बिोशजि नदेशखएिा 
लनदेिन सलिलतिे देहाय बिोशजि गनेछ ।  
(क) ताशत्वक प्रवक्रयागत वस अन्य त्रटुी देशखएकोिा पनु 
िलु्याङ्कनका िालग कुनै वा सवै प्रस्ताव िलु्याङ्कन सलिलतिा फताय 
पठाउने, वा  
(ख) लनदेिन सलिलतबाट उपसलिलत बनाई पनुराविोकन गराउने ।  
(४) कुनै पलन आयोजना प्रस्ताव स्वीकृत हनुको िालग न्यूनति 
चािीस अंक प्राप्त गनुय पनेछ ।  
(५) आयोजना प्रस्ताव िध्ये एक शजल्िा वा स्थानीय तहबाट 
एकिात्र पनय आएिा, स्थानीय तहको सहभालगतािा आयोजना 
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कायायन्वयन गने गरी लसफाररस सवहतको प्रस्ताव पनय आएिा अनसूुची 
-४ बिोशजि न्यूनिि पचास अंक प्राप्त गने आयोजना प्रस्ताव 
स्वीकृत गनय सवकनेछ ।  
(६) यस काययववलििा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेशखएको भएता पलन 
लनदेिन सलिलतिे आवश्यक देखेका उपयिु आयोजनािाई कुन ै
ितय, बन्देज तोकी प्रस्ताव स्वीकृत गनय सक्नेछ ।  
 

१३. लनदेिन सलिलतको गठन: (१) यस काययववलि बिोशजि आयोजना 
प्रस्तावहरुको स्वीकृलत गने तथा तत्सम्वन्ििा आवश्यक लनदेिन 
एंवि सिन्वयका िालग गाउँपालिकाको देहाय बिोशजिको लनदेिन 
सलिलत रहनेछ  
क) प्रिखु प्रिासकीय अलिकृत - संयोजक  
ख) प्रिखु िेखा िाखा  - सदस्य 
ग) प्रिखु प्रिासन िाखा  - सदस्य  
घ) प्रिखु, कृवष िाखा     - सदस्य  
ङ) प्रिखु, पिपंुक्षी ववकास िाखा - सदस्य 
च) प्रिखु, सहकारी ववकास   - सदस्य सशचव  
(३) लनदेिन सलिलतको बैठक भिा तथा खाजा खचय स्वीकृत लबजेट 
तथा काययक्रिको लबलनयोशजत रकिबाट व्यहोनेछ।  
(४) लनदेिन सलिलतिे अनदुानको िालग स्वीकृत गरेका संस्थाका 
आयोजना प्रस्तावको वववरि सावयजलनक गराउन ुपनेछ ।  
(५) लनदेिन सलिलतिे अनदुान प्रदान गने सम्बन्ििा आवश्यक सतय 
लनिायरि गनय सक्नेछ ।  

 
पररच्छेद - ४ 
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कायायन्वयन, अनगुिन र िूल्याङ्कन 
१४. जानकारी ददन ु पने: (१) दफा १२ को उपदफा (२) बिोशजि 

लनदेिन सलिलतबाट आयोजना प्रस्ताव स्वीकृत भएको वववरि प्राप्त 
भएपलछ आयोजना प्रस्ताव स्वीकृत हनु े संस्थािाई जानकारी ददन ु
पने । त्यसरी आयोजना प्रस्ताव स्वीकृत भएको सूचना िन्त्रािय 
वा कायायियको वेभसाइटिा सिेत राख्न ुपनेछ ।  
(२) उपदफा (१) बिोशजि जानकारी गराउँदा कशम्तिा पन्र 
ददनको सिय ददई सम्झौता गनय आउने म्याद सिेत खिुाउन ुपनेछ 
।  
तर कुनै वविेष अवस्था परी केही ददन वढिो भए तापलन सम्झौता 
गने पदालिकारीिाई सो वविेष पररशस्थलत परेको भने्न आिार िनालसब 
िागेिा सम्झौता गनय बािा पने छैन ।  
 

१५. सम्झौता गनुयपने : यस काययववलि बिोशजि िन्त्रािय वा कायायियिे 
संस्थािाई अनदुान प्रदान गदाय लनदेिन सलिलतिे तोकेको ढाँचािा 
सम्झौता गनुय पनेछ ।  
 

१६. भिुानी ववलि: (१) यस काययववलि बिोशजि संस्थािाई उपिब्ि 
गराइने ववशिय अनदुानको रकि देहाय बिोशजि भिुानी गनय 
सवकनेछ  
(क) सम्झौता भएपलछ बीस प्रलतित पेश्कीको रुपिा र  
(ख) खण्ड (क) बिोशजि प्राप्त रकिको खचयको फाँटबारी र लनिायि 
काययको हकिा रलनङ लबि सवहतको अन्तररि प्रलतदेवन प्राप्त भएपछी 
बाँकी रकि ।  
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(२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेशखएको भएता पलन संस्थािे 
आयोजना सञ्चािन गदाय आवश्यक पूवयतयारी पूरा गनुयपनेिा त्यस्तो 
पवूयतयारी पूरा नगरेसम्ि र लनदेिन सलिलतिे दफा १३ को उपदफा 
(४) बिोशजि कुनै सतय, बन्देज तोकेकोिा त्यस्तो सतय, बन्देज 
पािना नगरेसम्ि कुनै पलन रकि प्रदान गररने छैन ।  
 

१७. सावयजलनक खररद ऐन िागू हनुे: यस काययववलि बिोशजि संस्थािे 
प्राप्त गने अनदुानको रकि खचय गदाय सावयजलनक खररद ऐन, २०६३ 
सावयजलनक खररद लनयिाविी, २०६४, देवघाट गाउँपालिकाको 
सावयजलनक खररद लनयिाविी, २०७७ तथा प्रचलित नेपाि कानून 
बिोशजिको प्रवक्रया पूरा गनुय पनेछ ।  
 

१८. ववशिय अनदुानको सदपुयोग गनुयपने:(१) संस्थािे ववशिय अनदुानको 
रकि दफा ४, ५, र ६ बिोशजि आफ्नो खातािा आम्दानी बाँिी 
जनु प्रयोजनको िालग प्राप्त भएको हो, सोही प्रयोजनिा िात्र उपयोग 
गनुय पनेछ ।  

 
१९. प्रलतवेदन ददनपुने: संस्थािे यस काययववलि बिोशजि प्राप्त गरेको 

वविीय अनदुानबाट सम्पन्न गरेका कायय, खचय र प्रलतफि सवहतको 
वववरि देहायको अवलि लभत्र िन्त्रािय वा कायायियिा पेि गनुय 
पनेछ:- 
(क) पवहिो अन्तररि प्रलतवेदन दोस्रो वकस्ता लिन ुअगावै,  
(ख) बावषयक प्रलतवेदन आलथयक बषय सिाप्त भएको तीस ददनलभत्र र  
(ग) आयोजनाको प्रलतफि र उपिव्िी सवहतको अशन्ति प्रलतवेदन 
आयोजना सम्पन्न भएको एक वषयलभत्र ।  
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२०. अनगुिन गनुयपने: (१) िन्त्रािय वा कायायियिे यस काययववलि 

बिोशजि अनदुान प्रदान गररएका आयोजनाको लनयलित रुपिा 
अनगुिन गनुय पनेछ ।  
(२) िन्त्रािय वा कायायियबाट हनुे अनगुिनका िालग खचय स्वीकृत 
बजेट तथा काययक्रििा लबलनवयशजत रकिबाट व्यहोररनेछ ।  
(३) उपदफा (१) बिोशजि गररने अनगुिनको प्रलतवेदन 
गाउँपालिकाको कायायियिे तोकेको ढाँचािा पेि गनुय पनेछ।  
(४) उपदफा (१) बिोशजि गररने अनगुिनको काययिा संस्थािे 
आवश्यक सहयोग गनुय पनेछ ।  
 

२१. अनदुान रोक्का गनय सक्ने: (१) दफा २० बिोशजि अनगुिन गदाय 
संस्थािे प्राप्त ववशिय अनदुानको सदपुयोग नगरेको वा सम्झौताको 
कुनै सतय पािना गरेको नपाइएिा अनगुिन प्रलतवेदनको लसफाररसको 
आिारिा गाउँपालिका कायायियको िनालसव सिय ददई देहाय 
बिोशजि गनय सक्नेछ: 

क) उपयोग नगरेको रकि वा खररद भएको उपकरिको उपयोग गनय 
िगाउने,  

ख) अिरुो लनिायि कायय सचुारु गनय िगाउने र  
ग) सम्झौताको सतय पािना नभएकोिा पािना गनय िगाउने ।  
(२) उपदफा (१) बिोशजि ददइएको सियलभत्र संस्थािे आवश्यक 
सिुार नगरेिा िन्त्रािय वा कायायिय आवश्यक सिुार गरेपलछ फुकुवा 
गने गरी बाँकी वकस्ताको भिुानी रोक्का राख्न सक्नेछ ।   
(३) उपदफा (२) बिोशजि गाउँपालिकाको कायायियिे रोक्का राखेको 
वा फुकुवा गरेको जानकारी संस्थािाई ददनपुनेछ।  
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२२. असूि उपर गने: दफा २० बिोशजि अनगुिन गदाय यस काययववलि 

बिोशजि संस्थािाई प्रदान गररएको वविीय अनदुानको रकि कुन ै
वकलसििे दरुुपयोग गररएको पाइएिा त्यस्तो रकि दरुुपयोग गने 
संस्थाका सदस्य तथा पदालिकारीको घरघरानाबाट सरकारी बाकँी 
सरह असूि उपर गररनेछ । 
 

२३. सफाई पेस गने िौका ददनपुने: दफा २१ बिोशजि अनदुान रोक्का 
राख्नपुदाय वा दफा २२ बिोशजि रकि असूि उपर गनुयपदायको 
अवस्थािा सम्वन्िी संस्थािाई सफाई पेस गने िनालसव िावफकको 
सिय ददनपुनेछ ।  

 
२४. ववशिय अनदुान िेखापढी: (१) संस्थािे यस काययववलि बिोशजि प्राप्त 

ववशिय अनदुानको िेखापरीक्षि प्रचलित कानून अनसुार गराउन ुपनेछ 
।  
(२) उपदफा (१) बिोशजि िेखापरीक्षि गराउने प्रयोजनका िालग 
संस्थािे प्राप्त रकिको से्रस्ता तथा लबि भरपाईहरु यस काययववलि 
बिोशजि अिग्गै रुपिा सरुशक्षत राख्न ुपनेछ ।  
(३) उपदफा (१) बिोशजि िेखापरीक्षि प्रलतवेदन संस्थािे सािारि 
सभाबाट स्वीकृत भएपलछ िन्त्रािय वा कायायियिा पठाउन ुपनेछ ।  
(४) उपदफा (१) बिोशजि सम्पन्न िेखापरीक्षि त्रटुीपिूय रहेको भनी 
उजरुी परेिा गाउँपालिकाको कायायियिा तत्सम्वन्ििा छानलबन गरी 
संस्थािाई पनु: िेखापरीक्षि गराउन लनदेिन ददन सक्नेछ । 

 
पररच्छेद -५ 
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ववववि 
२५. सािारि सभािाई जानकारी गराउन ुपने: यस काययववलि बिोशजि 

अनदुान प्राप्त भएपलछ संस्थािे िगतै बस्ने सािारि सभािा सोको 
सम्पूिय वववरि सवहतको जानकारी गराउन ुपनेछ ।   

२६. गाउँपालिका स्तरीय सहकारी संघ सँग सिन्वय, साझेदारी र 
सहकाययता: (१) गाउँपालिकाको कायायियिे आफ्नो क्षेत्रालिकारलभत्र 
यस काययववलि बिोशजि स्वीकृत भएको वववरि अनदुानको रकि र 
प्रयोजन सिेत खोिी त्यस्तो अनदुान प्राप्त गने संस्थाहरुको वववरि 
सम्वशन्ित स्थानीय तहिाई उपिव्ि गराउन ुपनेछ ।  
(२) संस्थािे दफा २० बिोशजि गाउँपालिकािा पेि गने 
प्रलतवेदनको एक प्रलत सम्वशन्ित स्थानीय तहिा सिेत पठाउनपुनेछ 
।  
(३) सम्वशन्ित गाउँपालिका सहकारी संघ संस्था उपदफा (२) 
बिोशजि प्राप्त प्रलतवेदन सिेतका आिारिा संस्थािे सञ्चािन गरेको 
आयोजनाको लनयलित अनगुिन र काययन्वयनिा सिन्वय गनुयपने । 
(४) अनदुान प्राप्त गने संस्थाहरुिे प्राप्त अनदुानबाट गरेका काययहरु 
सािारि सभाबाट अनिुोदन गरी सोको एक प्रलत सम्वन्िीत 
गाउँपालिका स्तरीय सहकारी संघिा उपिव्ि गराउन ुपनेछ ।  
(५) गाउँपालिका स्तरीय सहकारी संघिे सिपरुक कोष उपिव्ि 
गराउने साझेदारीका आयोजनाहरु कायायन्वयन एंव सम्पन्न गराउन े
शजम्िेवारी सम्बशन्ित स्थानीय तहको हनुे र सो आयोजनािा ददइने 
अनदुान रकि िन्त्रािय वा कायायियिे सम्बशन्ित स्थानीय तहको 
खातािा लनकासा गनय सक्नेछ ।  
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२७. वववरि सावयजलनक गनुयपने: (१) संस्थािे गाउँपालिकाको 
कायायियबाट प्राप्त गरेको ववशिय अनदुानको प्रयोजन सिेत खलु्न े
वववरि र खचयको फाँटबारी आयोजना स्थि वा संस्थाको कायायियिा 
सवयसािारिको जानकारीका िालग प्रस्टसँग पढ्न सक्न ेगरी सूचना 
पाटीिा िेशख सावयजलनक गनुयपनेछ ।  
(२) उपदफा (१) बिोशजि सावयजलनक गने वववरििा आयोजनाको 
स्वीकृत प्रस्ताव बिोशजि प्रदेि सरकारका साथै संस्थाको प्रयोजनगत 
योगदान र अद्यावलिक खचयका िहिहरु राख्न ुपनेछ ।  
 

२८. प्रबर्द्यन वा पनु: सञ्चािनका िालग अनदुान ददन सक्ने: (१) यस 
काययववलििा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन नपेाि 
सरकार वा प्रदेि सरकारको वविेष प्राथलिकताको िशक्षत काययक्रि 
अन्तगयत प्रवर्द्यन गररने संस्थाका साथै परुाना साझा (सहकारी) 
संस्थाको सम्पलतको संरक्षि र उपयोग गरी पनु: सञ्चािन गने 
लसिलसिािा स्वीकृत वावषयक काययक्रििा व्यवस्था गरी आवश्यक 
अनदुान प्रदान गनय सक्नेछ ।  
(२) उपदफा (१) बिोशजि प्रदान गररने अनदुानको रकि र प्रयोजन 
स्वीकृत वावषयक काययक्रििा व्यवस्था भए बिोशजि हनुेछ ।  
(३) उपदफा (१) बिोशजि प्रदान गररने अनदुानका सम्वन्ििा 
अन्य व्यवस्था लनदेिन सलिलतिे तोके बिोशजि हनुेछ।  
 

२९. प्रलतवेदन प्रकािन गनुयपने: िन्त्रािय वा कायायिय यस काययववलि 
बिोशजि प्रदान गररएको ववशिय अनदुानको प्रलतफि सिेत झल्कन े
गरी वावषयक प्रलतवेदन प्रकािन गनुयपनेछ ।  
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३०. बािा अड्काउ फुकाउ: यो काययववलिको कायायन्वयन लसिलसिािा 
कुनै प्राविानिा दवुविा उत्पन्न भएिा काययववलिको भावना र सियको 
प्रलतकूि नहनु े गरी थप व्यवशस्थत र प्रभावकारी बनाउन 
गाउँकाययपालिकाको लनिययिे गनय सक्नेछ । 
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अनसूुची - १ 
(दफा ९ सँग सम्बशन्ित) 

 
दरखास्तको ढाचँा 

लिलत: २०   /   /  

श्रीिान प्रिखु प्रिासकीय अलिकृत ज्यू,  
देवघाट गाउँपलिकाको कायायिय  
देवघाट तनहु ँ
                       
                         ववषय: ववशिय अनदुानका िालग प्रस्ताव पेस 
गररएको ।  
 
देवघाट गाउँपलिकाको लिलत ................िा ................पलत्रकािा प्रकाशित 
सूचना अनसुार यस संघ/संस्थािे गाउँपालिकाको ववशिय अनदुान सिेतिा 
.........................आयोजना सञ्चािन गने गरी लिलत .........................को 
सािारि सभािे लनियय गरेकािे सूचनािा तोवकएका कागजात संिग्न राखी 
अनसूुची -२ बिोशजिको वववरि खिुाई  यो दरखास्त पेस गररएको छ ।  
"सहकारी संघ संस्थािाई अनदुान प्रदान गने काययववलि, २०७७" का सतय, 
बन्देजहरु पािना गनय यो संघ/संस्था िन्जरु गदयछु/छ ।  

                                                                           
भवदीय                                                                   
.............. 
अध्यक्ष 
नाि,थर  
संघ/सस्थाको नाि, ठेगाना  
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संघ/संस्थाको छाप  
सम्पकय  नं.  
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अनसूुची - २ 

(दफा ९ को खण्ड (ट) सँग  सम्बशन्ित) 
 

आयोजनाको वववरि 

 

शजल्िा:    गा.पा.    वडा नं. 

१. संघ/संस्थाको नाि: 
ठेगाना:     गाउँ/टोि: 

२. दताय नं. र लिलत: 
३. आयोजनाको नाि: 
४. आयोजना स्थि: 

शजल्िा:                न.पा./गा.पा.: 
वडा नं.:               गाउँ/टोि: 
४.१. आयोजना स्थि दपा ५ बिोशजिको दगुयि क्षेत्रिा: 
पने................ नपने .............. 

५. आयोजना प्रारम्भ हनुे लिलत: 
६. आयोजना सम्पन्न हनु ेलिलत: 
७. प्रस्ताववत आयोजनाको कुि िागत: रु. ........................ 

७.१. शस्थर पूजँी आवश्यिा: रु. ........................ 
क) िेशिनरी उपकरि रु. ........................ 
ख) जग्गा रु. ........................ 
ग) भवन रु. ........................ 
घ) पिपुन्छी खररद रु. ........................ 
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ङ) अन्य (खिुाउने) रु. ........................ 
७.२. काययक्रि पूजँी आवश्यकता रु. ........................ 
७.३. काययक्रि खचयको आयोजनाको हकिा काययक्रि खचय रु. 
................ 

८. संस्थािे व्यहोने िागत प्रलतित .................... 
९. संस्थाको िागत व्यहोने श्रोत: ................... 

क) िेयर रकिबाट रु. ........................ 
ख) जगेडा कोषबाट रु. ........................ 
ग) अन्य रु. ........................ 

१०. सदस्य सहभालगताको अवस्था: 
११. संस्थाको व्यावसावयक सेवािा सदस्य केशन्रयता 

वगीकरि सहभालगता 

सासिारि सदस्यिा सञ्चािक सलिलतिा 
आयोजनािा पत्यक्ष 
िाभाशम्वत हनुेिा 

संखया प्रलतित संखया प्रलतित संखया 
प्रलति
त 

िवहिा       

अपाङ्गता भएका व्यशि       

दलित सिदुाय       

वपछलडएका 
अल्पसखयक जनजालत 

      

अन्य       

जम्िा       
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वववरि 
हािको अवस्था 

(पलछको आ.व. को) 

आयोजना सञ्चािन 
भएपलछ हनुे 
अवस्था 

उत्पाददत 
वस्तकुो 
खररद 

सदस्यको 
उत्पादन 

    

गैर 
सदस्यको 
उत्पादन 

    

जम्िा 
उत्पादन 
सािाग्री र 
उपभोग्य 
वस्तकुो 
लबक्री 

सदस्यिाई     

गैर 
सदस्यिाई 

    

जम्िा 
स्वरोजगार 

हािको अवस्था 
आयोजना सञ्चािन 
भएपलछ हनुे अवस्था 

        

प्रत्यक्ष पूिय 
(वषयिा 
२०८० 
घण्टा काि 
पाउने भए १ 
जना िानी) 
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संखया 
जनाउन े

        

अप्रत्यक्ष         

जम्िा         

१२. आयोजनास्थििा पूवायिारको शस्थलत 

(क) लबजिुी ..........     (ख) लसंचाई ...................... 
(ग) पक्की सडक ............... (घ) कच्ची सडक ............... 

१३. व्यवसायको िालग भवन,टहरा,सेड,गोठको शस्थलत 

(क) आफ्नै स्वालित्विा लनिायि भएको .............................. 
(ख) आफ्नै स्वालित्विा  लनिायििीन..................... 

१४. कायायियको भौलतक शस्थलत: (क) आफ्न ै भवन..................... 
(ख)भाडाको घर........................ 

१५. संस्थागत सिुासनको शस्थलत: 
(क) सञ्चािक सलिलतको वैठक लनयलित छ............... छैन............ 
(ख)वावषयक सािारि सभा लनयलित छ ............. छैन ................... 
(ग)िेखा पररक्षि लनयलित छ ................ छैन .................. 
(घ)संघहरुिा आवर्द् छ ................... छैन .................. 
(ङ) कायय सञ्चािन लनयिाविी छ ................ छैन ................. 
(च) आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन छ ............... छैन ............. 
भएको भए व्यवसायको वावषयक िनुाफा दर: 

१६. उत्पाददत वस्तकुोिा बजार सम्भावना: 
(क) अन्तराविय बजारको पहुँच ............. भएको ............. नभएको 
(ख) राविय बजारको पहुँच ............... भएको ............... नभएको 
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(ग) स्थानीय बजारको पहुँच ............... भएको ............... नभएको 
१७. सािूवहक व्यवस्थापनिा सञचािन वा चक्िाबन्दीिा आिाररत 

सहकारी खेती सञ्चािन 

(क) हनुे ........................ (ख) नहनु े................................ 
(ग) हनुे भए सािूवहक रुपिा के कसरी सञ्चािन गररने गरी, खिुाउन े

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

..................................................................................... 
१८. प्रववलि नव प्रवतयन(उत्पादकत्व बढाउने गरी प्रयोगिा रहेको उत्पादन 

ववलििा स्थानीय रुपिा गररएको सकारात्िक पररवतयन वा स्थनीय 
रुपिा सिािान गने गरी आिलुनक प्रववलिको  लसजयनात्िक 
अविम्वन): 

(क) हनुे........................ नहनुे.................................... 
(ख) हनुे भए के कसरी हनुे गरी खिुाउने ............................... 

१९. िूल्य श्रखिािा िालथल्िो वक्रयाकिाप: 
२०. (क) हो .................. होइन ................... 

(ख) हो भने व्यहोरा खिुाउने .............................................. 
२१. वैदेशिक बजारीकरि 

वववरि हाि पलछल्िो आ.व.को 
अवस्था 

आयोजना सञ्चसिन 
भएपलछ हनुे अवस्था 

रु. प्रलतित रु. प्रलतित 

स्वदेििा 
ववक्री 

    

ववदेििा ववक्री     

जम्िा     
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२२. वातावरिीय सरोकार (प्राकृलतक श्रोतको जगनाय , जैववक ववववितािा 
बढोिरी, स्थानीय जातको संरक्षि प्राङ्गाररक खेलतपाती, प्रदषुिको 
रोकथाि िगायतिा पने प्रभाव): 

(क) सकारात्िक प्रभाव ................. हनुे ................... नहनुे 
(ख) हनुे भएके कस्ता हनु ेहो  खिुाउने 
..................................................................................... 
(ग) नकारात्िक प्रभाव ..................... हनुे .................... नहनुे 
(घ) हनुे भए के कस्तो हनुे हो, खिुाउने 
..................................................................................... 

२३. अन्य कुनै कुरा भए खिुाउन े 

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

अध्यक्षको हस्ताक्षर                                                                                                     
........................ 
नाि,थर: 
संस्थाको 
नाि,ठेगाना: 
संस्थाको छाप: 
सम्पकय  नं: 
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अनसूुची - ३ 

(दफा १० को उपदफा (३) सँग सम्वशन्ित) 
प्रारशम्भक जाचँसूची 

१.सूचनाको म्यादलभत्र दरखास्त दताय ............... भएको ................. नभएको 
२.सूचनािा तोवकएको सवै कागजात संिग्न ............. भएको ........... नभएको 
३.पलछल्िो वावषयक सािारि सभा सियिै ............... गरेको ............ नगरेको 
४. .पलछल्िो सञ्चािक सलिलतको लनवायचन सियिै ........ गरेको ......... नगरेको 
५. पलछल्िो वावषयक िेखापरीक्षि  सियिै .......... गराएको ........... नगराएको 
६.यस अशघ  अनदुान प्राप्त गरेको भए सदपुयोग .......... गरेको .......... नगरेको 
७.काययके्षत्र भन्दा बावहर गई कारोवार सञ्चािन ........... नगरेको ......... गरेको 
८.संस्था सञ्चािनिा आएको कम्तीिा २ आलथयक वषय पूरा (बीउपुजँी अनदुानको हकिा 
प्रारशम्भक सािारि सभा सम्पन्न ............ भएको ............. नभएको 
९. कर चिुा प्रिािपत्र................. भएको .............. नभएको 
१०.दफा १० को उपदफा (५) बिोशजि लनदेिन सलिलतिे तोके बिोशजि ....... भएको 
........ नभएको 
११.िेखा सपुररवेक्षि सलिलतको वावषयक प्रलतवेदन पेस ................ भएको ................ 
नभएको 
१३.स्थानीय तहको सहभालगतािा आयोजना कायायन्वयन गने हो भने स्थानीय तहको 
लसफाररस पेस ............... भएको .............. नभएको 
रष्टव्य; 

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

...................................................................................... 
जाँच गने कियचारीको                                                                    
प्रिाशित गनेको 
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नाि,थर:                                                                                     
नाि,थर: 
दस्तखत: 
लिलत:                                                                                        
दस्तखत:                                                                                                                     
लिलत: 

अनसूुची - ४ 

(दफा ११ को उपदफा (३) सँग सम्बशन्ित) 
 

प्रस्ताव िूल्याङ्कन आिार र अङ्क 

लस.नं. आिार अङ्क पूिायङ्क 

१ आयोजनाको सदस्य केशन्रयतािा (उत्पादन िूिक संस्थािा 
सदस्यबाट खररद,उपभोिा संस्थािा सदस्यिाई लबक्री र 
रोजगारीिूिक संस्थािा सदस्यिाई रोजगारी) 
चक्िाबन्दीिा आिाररत सहकारी खेती 

  

१.१ हािको अवस्था   

(क) १०० प्रलतित वा ५०% िागत व्यहोने, ५० रोपनी वा १० 
वविा  वा वढीिा 

१०  

(ख) ७५% वा४०% िागत व्होने ,४० रोपनी वा ८ वविा वा 
वढूना 

९  

(ग) ५०% वा ३०% िागत व्यहोने, ३० रोपनी वा ५ ववघा वा 
बढीिा 

८  

(घ) २५%वा २०% िागत व्यहोने, २० रोपनी वा ववघा कििा ७  
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(ङ) २५% वा २०% िागत व्यहोने , १० रोपनी वा २ ववघा 
कििा 

६  

१.२ आयोजनाको प्रक्षेवपत अवस्था  १० 

 १००% वा १०० रोपनी वा २० रोपनी वढीिा १०  

 ७५%वा बढी  ८० रोपनी वा १६ ववघा बवढिा ९  

 ५०% वा बढी ६० रोपनी १२ ववघा वढीिा ८  

 २५% वा बढी ४० रोपनी वा ८ ववघा वढीिा ७  

 २५% वा कि २० रोपनी वा ४ बढीिा ६  

२ आयोजनाबाट लसजयना हनु ेरोजगारी (प्रलतिाख िगानीिा पूिय 
रोजगारी संखया) 

 १५ 

 ५ जना वा बढी १५  

 ४ जना १४  

 ३जना १३  

 २जना १२  

 १ जना वा कि ११  

३ गररब, ववपन्न, िवहिा तथा सीिान्तकृत सिदुायको 
सहभालगता 

 १५ 

३.१ सदस्यिा सहभालगता ५  

 ित प्रलतित ५  

 ५१ प्रलतित भन्दावढी ४  

 ३३ प्रलतित भन्दा  वढी ३  

 ३३ प्रलतित भन्दा वढी २  

 नभएको १  

३.२ सञ्चािक सलिलतिा सहभालगता ५  
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 ित प्रलतित ५  

 ५१ प्रलतित भन्दा वढी ४  

 ३३ प्रलतित भन्दा वढी ३  

 ३३ प्रलतित भन्दा वढी २  

 नभएको १  

३.३ आयोजनाको िाभ लिनिा सहभालगता ५  

 ित प्रलतित ५  

 ५१ प्रलतित भन्दा वढी ४  

 ३३ प्रलतित भन्दा ववढ ३  

 ३३ प्रलतित भन्दा कि २  

 नभएको १  

४ िवहिा सहभालगता  १० 

४.१ सञ्चािक सलिलतिा सहभालगता वा सदस्यहरुको आयोजनािा 
सहभालगता 

५  

 ित प्रलतित ५  

 ५१ प्रलतित भन्दा वढी ४  

 ३३ प्रलतित भन्दा वढी ३  

 ३३ प्रलतित भन्दा कि २  

 नभएको १  

६ लसजयनात्िकता  १० 

 सासिूवहक व्यवस्थापन सञ्चािन २  

 भैरहेको प्रववलििा नवप्रवतयन २  

 िूल्य श्रृङ्किािा िालथल्िो वक्रयाकिाप २  

 वातावरिीय सरोकारको सम्वोिन २  
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रष्टव्य: 

१. पूिय रोजगारी भन्नािे वषयिा २,०८० घण्टाको काि सम्झनपुछय। 

२. वातावरिीय सरोकार भन्नािे प्राकृलतक स्रोतको जगनाय, जैववक 
ववववितािा वढोिरी स्थानीय जातको संरक्षि, प्राङ्गारीक खेतीिा, 
प्रदषुिको रोकथाि िगायतिा पनेे प्रभाव सम्झन ुपदयछ। 

३. नवप्रवतयन भन्नािे उत्पादकत्व बढाउने गरी प्रयोगिा रहेको उत्पादन 
वोलििा स्थानीय रुपिा गररएको सकारात्िक, परोवतयन वा स्थानीय 
सिस्या सिािान गने गरी आिलुनक प्रववलिको लसजयनात्िक अविम्वन 
सम्झनपुछय । 

४. बैदेशिक बजारीकरि भन्नािे संस्थाको ५ प्रलतित बढी ववदेििा लनयायत 
गनेिाई सम्झनपुछय 

 चक्िाबन्िीिा आिाररत उत्पादन २  
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अनसूुची - ५ 

(दफा ३ को उपदफा (५) सँग सम्वशन्ित) 
 

उत्कृष्ट सहकारी संघ संस्था परुस्कृतका िालग िूल्याङ्कनका आिार र अङ्क 

 

 

श्री.................................. सहकारी संस्था लि 

गाउँपालिका वडा नं ..........................   

 

क्र.सं. िूल्याङ्कन हनुे ववषय 
अङ्क: 
१०० 

न्यूनति 

गनुयपने 
अंक: ५० 

कैवफयत 

१ संघ संस्था स्थापनाको पाँच वषय परुा १० ५  

२ सहकारी तथा गररवी सम्बन्िी व्यवस्थापन 
सूचना प्रिािी (COPOMIS) िा आवर्द्ता र 
त्याङ्क प्रवृष्टी 

१० ५  

३ सम्पलत िरु्द्ीकरि लनवारि सम्बन्िी 
लनदेशिन,२०७४ को पािना 

१० ५  

४ दोहोरो सदस्य र सञ्चािक नरहेको, सद्सस्य 
केशन्रत भई सञ्चािनिा रहेको, काययक्षेत्र 
सदस्य रहेको र िखुय उदे्दश्य बिोशजि 
कारोवार गरेको 

१० ५  

५ जगेडा कोषिा संस्थाको जम्िा सम्पलतको 
कम्तीिस पाँच प्रलतित रकि रहेको 

१० ५  
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६ सञ्चािक सलिलतिा िवहिाको प्रलतलनलित्व 
भएको 

१० ५  

७ आन्तररक काययववलि, रिलनलतक तथा 
व्यावसावयक योजना बनाई सञ्चािन भएको 

१० ५  

८ िेखा तथा सपुररवेक्षि सलिलतको प्रलतवेदन 
सािारिसभा पेि भई पाररत भएको 

१० ५  

९ कर चिुा गरेको १० ५  

१० १० चौिालसक प्रलतवेदन, वावषयक प्रलतवेदन 
िगायका गाउँपालिकािा बझाुउन ु पने 
वववरिहरु सियिै पेि गने  

१० ५  

 

िूल्याङ्कन गने कियचारी              प्रिाशित गने (एक तह िालथको कियचारी)                                      

नाि,थर:                       नाि,थर 
पद:                   पद: 
लिलत::                        लिलत: 
                                                                          

 

 

 

 

 

आज्ञािे 

नरहरर सापकोटा 
प्रिखु प्रिासकीय अलिकृत 


