लागत साझेदारीमा सहकारी संस्थाले कार्य सम्पादन गने सम्बन्धी कार्यविधध, २०७५

भूधम व्र्िस्था, कृवि तथा सहकारी मन्रालर्
कर ्णाली प्रदे श, िीरे न्रनगर, सुर्खेत
नेपाल
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लागत साझेदारीमा सहकारी सं स्थाले कार्य सम्पादन गने सम्बन्धी कार्यविधध, २०७५
मा.मन्त्रीज्यूबाट स्वीकृ त
मममत २०७५/०८/०५ गते

प्रस्तािनााः

नेपालको सं विधानको धनदे शक धसद्धान्त िमोजिम साियिधनक, सहकारी र धनिी क्षेरलाई कणायली प्रदे श

ु
सरकारले तीन र्खम्बे अथय नीधतका रुपमा अिलम्िन गदै साियिधनक, सहकारी र धनिी क्षेरको सं र्क्त
सहभाधगताद्वारा आधथयक तथा सामाजिक सशजक्तकरणको अधभर्ानलाई मुतय रुप दददै लगानी एिं उत्पादनमा
गुणात्मक बृवद्ध गनय, "सम्बृद्ध कणायलीका लाधग सहकारी अधभर्ान", "गााँउ-गााँउमा सहकारी, घर-घरमा

रोिगारी" िस्ता वििर् प्रदे श सरकारको आधथयक ििय २०७५/०७६ को नीधत तथा कार्यक्रममा समाबेश
गररएको छ। सहकारी सं स्थाको ब्र्िसार्को विकास र विस्तार गरर सहकारीका सदस्र्हरुको आधथयक उन्नर्न

गनयको लाधग मन्रालर्ले लागत साझेदारीमा सञ्चालन गने वक्रर्ाकलापलाई सरल, पारदशी, ब्र्िजस्थत,
प्रभािकारी एिं विधधसम्मत बनाउन िाञ्छनीर् भएकोले मन्रालर्ले “लागत साझेदारीमा सहकारी सं स्थाले
कार्य सम्पादन गने सम्बन्धी कार्यविधध, २०७५” तर्ार गरे को छ ।

पररच्छे द-१
प्रारजम्भक
१. सं जक्षप्त नाम र प्रारम्भाः (१) र्स कार्यविधधको नाम “लागत साझेदारीमा सहकारी सं स्थाले कार्य सम्पादन
गने सम्बन्धी कार्यविधध-२०७५” रहेको छ ।
(२) र्ो कार्यविधध तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. पररभािााः वििर् िा प्रसङ्खले अको अथय नलागेमा र्स कार्यविधधमा,
(क) “आर्ोिना” भन्नाले दफा ३ को उपदफा (३) िमोजिम सहकारी सं स्थाले सञ्चालन गनय प्रस्ताि
गरे को आर्ोिना सम्झनु पछय र सो शब्दले पररर्ोिना तथा कार्यक्रम समेत िनाउाँदछ ।
(र्ख) “धनदे शन सधमधत” भन्नाले दफा १७ को उपदफा (१) िमोजिमको धनदे शन सधमधत सम्झनु पछय
।
(ग) “प्रस्ताि मूल्र्ाङ्कन तथा छनौट सधमधत” भन्नाले दफा १२ िमोजिमको प्रस्ताि मूल्र्ाङ्कन तथा
छनौट सधमधत सम्झनु पछय ।
(घ) “मन्रालर्” भन्नाले भूधम व्र्िस्था, कृवि तथा सहकारी मन्रालर् सम्झनु पछय।
2

(ङ) “सजिि” भन्नाले मन्रालर्को सजिि सम्झनु पछय ।
(ि) “कार्ायलर्” भन्नाले मन्रालर् अन्तगयतका धनकार् सम्झनु पछय ।
(छ) “कार्ायलर् प्रमुर्ख” भन्नाले मन्रालर् अन्तगयतका धनकार्का प्रमुर्ख सम्झनु पछय ।
(ि) “स्थानीर् तह” भन्नाले गाउाँपाधलका र नगरपाधलका सम्झनुपछय ।
(झ) “विधनर्म” भन्नाले सं स्थाको विधनर्म सम्झनु पछय ।
(ञ) “सहकारी र्खेती”

भन्नाले सं स्थाले बहुिवियर् रुपमा भूधमको व्र्िस्था गरी आफ्ना सदस्र्हरुलाई

प्रत्र्क्ष सं ग्लन गराएर सामूवहक िा व्र्जक्तगत िोजर्खममा सं िालन गने र्खेतीपाती सम्झनु पछय र
सो शव्दले त्र्सरी सामूवहक िोजर्खममा गररने पशुपालन, माछापालन, रे शमर्खेती, मौरी पालन
कुर्खुरापालन िस्ता व्र्िसार्लाई समेत िनाउं छ।
(ट) “अस्थार्ी प्रकृधतको सं रिना” भन्नाले भाडा िा धलिमा धलई सं िालन गररने शीतभण्डार,
सेलारहाउस, सञ्चर् भण्डार, टनेल हाउस, तरकारी र फलफूल र्खेतीको लाधग आिश्र्क
सं रिना, पशुपालनको लाधग धनमायण गररने गोठ िा र्खोर धनमायण िस्ता अन्र् अस्थार्ी प्रकृधतका
सं रिनाहरु पदयछन् ।
(ठ) “क्षमता अधभबृवद्ध सम्बन्धी कार्यक्रम” भन्नाले सहकारी सं स्थामा कार्यरत कमयिारी तथा सं स्थाका
सदस्र्हरुको क्षमता अधभिृवद्धका लाधग प्रदान गररने विधभन्न वकधसमका ताधलम, गोष्ठी, सेधमनार
तथा अन्तरवक्रर्ा िस्ता कार्यक्रम सम्झनुपदयछ ।
(ड) “सधमधत” भन्नाले सं स्थाको सं िालक सधमधत सम्झनु पछय ।
(ढ) “साधारणसभा” भन्नाले सं स्थाको साधारणसभा सम्झनु पछय ।
(ण) “सं स्था” भन्नाले सहकारी सं स्था सम्झनु पछय र सो शव्दले सहकारी सं घलाई समेत िनाउं छ ।
पररच्छे द— २
लागत साझेदारीमा कार्य सम्पादन गने

सम्िन्धी व्र्िस्था

३. लागत साझेदारीमा काम गनय सकनेाः (१) सहकारी सं स्थाको आर्ोिना सञ्चालन गनय प्रदे श सरकारले दे हार्
िमोजिमको क्षेरमा लागत साझेदारीमा काम गनय गराउन सकनेछाः
(क) बीउपुंिी कोि सम्बन्धी आर्ोिना,
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(र्ख) क्षमता अधभबृवद्ध सम्बन्धी आर्ोिना,
(ग) पुंिीगत र्खिय सम्बन्धी आर्ोिना र
(घ) लजक्षत बगय सम्बन्धी आर्ोिना।
(२) उपदफा (१) िमोजिम प्रत्र्ेक ििय लागत साझेदारीमा सञ्चालन गररने आर्ोिना मन्रालर्को
स्िीकृत ििेट तथा कार्यक्रममा व्र्िस्था भए िमोजिम हुनेछ।
(३) उपदफा (१) िमोजिम लागत साझेदारीमा सञ्चालन गररने सहकारी सं स्थाको दे हार् िमोजिमका
आर्ोिना हुनेछन् ।
(क) लजक्षत बगय, श्रधमक, भूधमहीन, कृिक, विपन्न समूह, सीमान्तकृत समुदार्, दधलत तथा िनिाती,
र्ूिा, मवहला, एकल मवहला िा पुरुि, द्धन्दवपधडत ब्र्जक्त सजम्मधलत सहकारी सं स्थाले आफ्ना
सदस्र्हरुलाई सामूवहक िा व्र्जक्तगतरुपमा िस्तु िा सेिा उत्पादन गरी स्िरोिगारीका अिसर
ददलाउने आर्ोिना,
(र्ख) कृिक सहकारी सं स्थाले दीघयकालीन रुपमा भूधमको व्र्िस्था गरी सदस्र्लाई सं ग्लन गराई
सं िालन गने सहकारी र्खेतीका आर्ोिना,
(ग) कृिक सहकारी सं स्थाले आफ्ना सदस्र्हरुको उपि सं ङ्कलन, सं िर्, प्रशोधन तथा बिारीकरण
गने सम्िन्धी आर्ोिना,
(घ) आम उपभोक्ताका सहकारी सं स्थाले आफ्ना सदस्र्हरुलाई अत्र्ािश्र्क दै धनक उपभोग्र् िस्तुहरु
विक्री वितरण गने आर्ोिना,
(ङ) सहकारी सं स्थाले आ आफ्ना सदस्र्हरु एिं कमयिारीहरुको क्षमता िृवद्ध गरर सहकारी सं स्थाको
वहत अधभिृवद्ध गनय मद्धत पुर्रर्ायउने र्खालका आर्ोिना,
(ि) वििर्साँग सम्बजन्धत सहकारी सं स्थाले सं गदठत भई सामूवहक रुपमा सञ्चालन गने सहकारी भिन,
सहकारी कम्पले कस, होमस्टे , कोशेलीघर, अगायधनक िमेनागृह, शीतघर, सेलार हाउस, श्रोत
केन्र, प्रशोधन केन्र, थोक बिार, र्ातार्ात, स्िास््र् सेिा, िलविद्युत, कृवि औिार कारर्खाना,
प्रांगररक मल तथा िैविक वििादी उत्पादनसाँग सम्बजन्धत कारर्खाना स्थापना िस्ता
उपर्ोगका आर्ोिना र
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साझा

(छ) कृविको उत्पादन एिं उत्पादकत्ि िृवद्ध गनय मद्धत पुग्ने कृवि औिार तथा र्न्र उपकरण र्खररद
सम्िन्धी आर्ोिना ।
४. धबउ पुजाँ ि कोि सम्िन्धी आर्ोिना सञ्चालन गनय सकनेाः (१) कार्ायलर्ले दफा (३) को उपदफा (३) को
र्खण्ड (क) िा (र्ख) बमोजिमको आर्ोिना सञ्चालन गनय रकम उपलब्ध गराउन सकनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम आर्ोिना सञ्चालन गदाय धबउ पुजाँ ि कोिसाँग सम्िजन्धत कार्यक्रमका
सम्बन्धमा रकम उपलब्ध गराउदा सं स्थाको प्रत्र्क्ष रोिगार पाउने सदस्र् सं ख्र्ाको आधारमा प्रधत
सदस्र् तीस हिार रुपैंर्ा िा कूल नौं लार्ख मध्र्े िुन घटी हुन्छ सो

रकमको माधथल्लो सीमा

कार्म गनुप
य नेछ ।
(३) र्स कार्यविधध बमोजिम धबउ पुजाँ ि कोि सम्िन्धी आर्ोिना सञ्चालन गनय उपलब्ध गराईएको रकम
सहकारी सं स्थाले आफ्नो िगेडा कोिमा रार्खी आर्ोिनाको उद्देश्र् बमोजिम स्थीर तथा कार्यजशल
पुजाँ िका साथै व्र्िसार् सञ्चालन र्खिय बेहोने गरर उपर्ोग गनय सवकनेछ।
(४) उपदफा (१) बमोजिमको आर्ोिनाका लाधग रकम प्राप्त गरे को पााँि ििय पूरा नभई सोही सहकारी
सं स्थाले र्स कार्यविधध बमोजिम पुनाःरकम प्राप्त गनय सकनेछैन ।
५. क्षमता अधभबृवद्ध सम्बन्धी आर्ोिना सञ्चालन गनय सकनेाः (१) कार्ायलर्ले दफा (३) को उपदफा (३) को
र्खण्ड (ङ) बमोजिमको आर्ोिना सञ्चालन गनय सहकारी सं स्थालाई रकम प्रदान गनय सकनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमका आर्ोिना सम्बन्धमा रकम उपलब्ध गराउदा प्रधत सदस्र् पााँि हिार
रुपैर्ा िा दुई लार्ख मध्र्े िुन घटी हुन्छ सो रकमको माधथल्लो सीमा कार्म गनुप
य नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम आर्ोिना सञ्चालन गनय रकम प्राप्त गने सहकारी सं स्थाले उपदफा (२)
बमोजिम प्राप्त गरे को रकमको कम्तीमा िीस प्रधतशत रकम लगानी गनुप
य नेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोजिमको आर्ोिनाका लाधग रकम प्राप्त गरे को दुई ििय पूरा नभई सोही
सं स्थाले र्स कार्यविधध बमोजिम पुनाः रकम प्राप्त गनय सकनेछैन ।
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(५) दफा (५) बमोजिमको आर्ोिना सञ्चालन गदाय सं स्थाले मन्रालर् िा कार्ायलर्साँगको सहकार्यमा
गनुप
य नेछ ।
(६) र्स कार्यविधध बमोजिम क्षमता अधभबृवद्ध सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गनय प्रदान गररएको रकम
सहकारी सं स्थाले आफ्नो िगेडा कोिमा रार्खी क्षमता अधभबृवद्ध सम्बन्धी आर्ोिनामा मार
उपर्ोग गनुप
य नेछ ।
६. पुजाँ िगत र्खिय सम्बन्धी आर्ोिना सञ्चालन गनय सकनेाः (१) दफा (३) को उपदफा (३) को र्खण्ड (ि) र
(छ) बमोजिमका आर्ोिना सञ्चालन गनय कार्ायलर्ले रकम प्रदान गनय सकनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको आर्ोिना सञ्चालन गनय रकम प्रदान गदाय कुल स्थीर पुजाँ ि
आिश्र्कताको सत्तरी प्रधतशत सम्म प्रदान गनय सवकनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमका आर्ोिना िालु आधथयक िियमा सम्पन्न हुन नसकेमा आगामी आधथयक
िियको िावियक बिेट तथा कार्यक्रममा समािेश गरर सञ्चालन गनय सवकनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम एक आधथयक िियमा सम्पन्न हुन नसकेको आर्ोिनाको लागी प्रदान गररने
लागत साझेदारी सम्िन्धी ब्र्िस्था आर्ोिनाको प्रकृधत हेरर मन्रालर्ले धनधायरण गरे बमोजिम
हुनेछ ।
(५) र्स कार्यविधध बमोजिम पूंजिगत र्खिय अन्तगयतका आर्ोिना सञ्चालन गनय प्रदान गररएको रकम
सं स्थाको िगेडा कोिमा राजर्ख आर्ोिनाको पूंजिगत र्खियमा मार उपर्ोग गनुप
य नेछ ।
७. आर्ोिनामा सहभागी हुनका लाधग संस्थाले पूरा गनुपय ने शतयहरुाः
(१) र्स कार्यविधध बमोजिम लागत साझेदारीमा सहभागी भै आर्ोिना सञ्चालन गनयका लागी सं स्थाले
दे हार् बमोजिम शतयहरु पूरा गरे को हुनपु नेछाः
क) उत्पादनमूलक सं स्थाले सदस्र्हरुको मार उपि र्खररद गने गरे को,
र्ख) उपभोक्ता सं स्थाले सदस्र्हरुलाई मार आिश्र्क िस्तु िा सेिा विवक्र गने गरे को र
ग) रोिगारीमूलक सं स्थाले सदस्र्हरुलाई मार रोिगारी ददएको ।
6

तर र्ातार्ात, स्िास््र् सेिा, र्खानेपानी, विद्युत, जशक्षा िस्ता सेिा प्रदान गने आर्ोिना को
हकमा र्ो उपदफा लागु हुनछ
े ैन ।

(२) उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा ले जर्खएको भएता पधन सदस्र्हरुको उत्पादनबाट मार
माग पुरा हुन नसकेको अिस्था िा सदस्र्हरुको माग पूरा भैसकेको अिस्थामा गैर सदस्र्हरुबाट
िस्तु िा सेिा धलन िा ददन िाधा पने छै न ।

८. आर्ोिना सञ्चालन गनय नसवकने अिस्थाहरुाः (१) सहकारी सं स्थाको आर्ोिना िा कार्यक्रम िावियक बिेट
तथा कार्यक्रममा परी स्िीकृत भएको भएता पधन धनम्न शतय पूरा नगरे को सं स्थाको आर्ोिना लागत
साझेदारीमा सञ्चालन गररने छै नाः
(क) िावियक साधारणसभा नगरे को,
(र्ख) सञ्चालक सधमधत र लेर्खा सधमधतको धनर्धमत रुपमा धनिायिन नगरे को,
(ग) धनर्धमत रुपमा िावियक लेर्खापरीक्षण नगराएको,
(घ) ले र्खा सधमधतको िावियक प्रधतिेदन पेश नभएको,
(ङ) अजघल्ला िियहरुमा प्राप्त गरे को अनुदानको दूरुपर्ोग गरी कािायहीमा परे को,
(ि) कार्यक्षेर भन्दा बावहर गई कारोिार सञ्चालन गरे को,
(छ) कर ि ुक्ता प्रमाणपर नभएको,
(२) उपदफा (१) मा उल्लेजर्खत शतयहरु मध्र्े (क), (र्ख), (ग), (घ) र (छ) मा उल्लेजर्खत शतयहरु
सं स्था दताय भएको कजम्तमा एक ििय पूरा नभएको सं स्थाको हकमा लागु हुने छै न।
(३) िित तथा ऋणको मार कारोिार गने सं स्थाको हकमा दफा (४) को उपदफा (३)
बमोजिमको कुनैपधन पूंजिगत र्खिय प्रकृधतको आर्ोिना सञ्चालन गररने छै न ।
7

पररच्छे द ३
लागत साझेदारीमा सहभागी हुने तथा आर्ोिना सञ्चालन गने सम्िन्धी ब्र्िस्था
९. सहकारी सं स्थाले दरर्खास्त पेश गने सम्िन्धी ब्र्िस्थााः- (१) तोवकएको क्षेरमा रहेका लागत साझेदारीमा
सहभागी भै काम गनय इच्छु क सहकारी सं स्थाले अनुसूिी-१ मा उजल्लजर्खत ढााँिामा तोवकएको
समर्ािधध धभर दरर्खास्त पेश गनुय पनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम दरर्खास्त पेश गदाय

दरर्खास्त साथ धनम्न कागिातहरु सं लग्न

गनुप
य नेछाः
(क) सं स्था दताय प्रमाणपरको प्रधतधलपी,
(र्ख) सं स्थाको विधनर्मको प्रधतधलपी,
(ग) ले र्खापरीक्षण प्रधतिेदनको प्रधतधलपी,
(घ) कर ि ुक्ताको प्रमाणपरको प्रधतधलपी,
(ङ) आर्ोिनाको प्रस्ताि,
(ि) साधारण सभा िा सञ्चालक सधमधतबाट आर्ोिना सञ्चालन गने धनणयर् गरे को धनणयर्को
प्रधतधलपी,
(छ) सञ्चालक सधमधतको पदाधधकारीको नाम, ठे गाना र सम्पकय टे धलफोन, मोिाईल नम्िर
र्खुलेको वििरण,
(ि) धनमायणसाँग सम्बजन्धत आर्ोिनाको हकमा सं स्थाको आफ्नो नाममा रहेको िग्गाधनी
पुिायको प्रधतधलपी ,
(झ) अस्थार्ी प्रकृधतका सं रिनाहरु धनमायणको हकमा १० बिय सम्मका लागी भाडा िा
धलिमा धलएको िग्गाको िग्गाधनी प्रमाण पुिायको प्रधतधलपी,
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(ञ) करारनामा िा सम्झौताको प्रधतधलपी,
(ट) अनुसूिी-२ बमोजिम आर्ोिनाको वििरण,
(ठ) आर्ोिनामा सं स्थाको तफयबाट गनुप
य ने लगानीको सुधनजितता भएको पर।
१०. दरर्खास्त मागको सूिना प्रकाशन गनेाः (१) कार्ायलर्ले सहकारी सं स्थाहरुलाई लागत
साझेदारीमा सहभागी भै आर्ोिना सञ्चालन गनयको लागी अनुसूिी-२ बमोजिमको ढााँिामा सूिना
प्रकाशन गने ब्र्िस्था गनुप
य नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको दरर्खास्त पेश गनयको लागी कार्ायलर्ले प्रिधलत साियिधनक र्खररद ऐन
तथा धनर्मािलीले तोकेको म्र्ाद ददई धनर्मानुसार प्रवक्रर्ा पुर्रर्ाई सूिना प्रकाशन गरी प्रस्ताि
आव्हान गनुय पनेछ ।
(३) कार्ायलर्ले प्रस्ताि माग गरे को सूिना सम्बजन्धत धनकार्, नगरपाधलका िा गाउाँपाधलकाको
कार्ायलर्को सूिना पाटीमा टााँस गनयका साथै स्थानीर् पर-पधरका िा एफ. एम. रे धडर्ो माफयत
प्रकाशन र प्रसारण गने व्र्िस्था धमलाउनु पनेछ ।
११. दरर्खास्तको प्रारजम्भक छानविन गनेाः

(१) दफा १0 बमोजिम कार्ायलर्ले प्राप्त दरर्खास्तको प्रारजम्भक

छानविन गनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम छानविन गदाय कार्ायलर्ले अनुसूिी-४ बमोजिमको प्रारजम्भक िााँिसूिीको
आधारमा प्राप्त दरर्खास्तको प्रारजम्भक छानविन गनुप
य नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम छानविन गदाय िााँिसूिी मध्र्े कुनैमा असफल भएको पाईएमा
कार्ायलर्ले त्र्स्तो दरर्खास्त स्िीकृत नहुने ब्र्होराको िानकारी सम्बजन्धत सहकारी सं स्थालाई
गराउनु पनेछ ।
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(४) उपदफा (२) बमोजिम छानविन गदाय र्स कार्यविधध बमोजिम लागत साझेदारीमा काम गराउन
धमल्ने दे जर्खएमा कार्ायलर्ले उपदफा (२) बमोजिम िााँिसूिी सवहत प्राप्त प्रस्ताि छनौट गरर दफा
१२ बमोजिमको सधमधतमा पठाउनु पनेछ ।
१२. प्रस्ताि मूल्र्ाङ्कन तथा छनौट सधमधतको गठनाः सहकारी सं स्थाहरुबाट प्राप्त प्रस्तािहरुको मुल्र्ाङ्कन तथा
छनौट गनय दे हार् बमोजिमको सधमधत रहनेछाः
ाँ सम्बजन्धत कार्यक्रमका लाधगाः
क) कृविसग
(१) सम्बजन्धत कृवि ज्ञान केन्रको अधधकृत

-सं र्ोिक

(२) सम्बजन्धत प्रदे श ले र्खा इकाईको प्रमुर्ख

-सदस्र्

(३) सम्बजन्धत कृवि ज्ञान केन्रका र्खररद इकाइ प्रमुर्ख

-सदस्र्-सजिि

ाँ सम्बजन्धत कार्यक्रमका लाधगाः
र्ख) पशुपंछी तथा मत्स्र्सग
(१) सम्बजन्धत भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेिा विज्ञ केन्रको अधधकृत

–सं र्ोिक

(२) सम्बजन्धत प्रदे श लेर्खा इकाईको प्रमुर्ख

-सदस्र्

(३) सम्बजन्धत केन्रका र्खररद इकाई प्रमुर्ख

-सदस्र्-सजिि

१३. सधमधतको काम, कतयव्र् र अधधकाराः (१) प्रस्ताि मूल्र्ाङ्कन तथा छनौट सधमधतको काम, कतयव्र् र
अधधकार दे हार् बमोजिम हुनछ
े ाः
(क) आिश्र्कता अनुसार स्थानीर् तहका प्रधतनीधध तथा अन्र् धनकार्का प्रधतनीधधलाई बैठकमा
आमन्रण गने,
(र्ख) आर्ोिना छनौटको धसलधसलामा आिश्र्क परे मा स्थलगत धनररक्षण गने,
(ग)

छनौट

गररएको

आर्ोिनाको

प्रस्ताि

पेश गने ।
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स्िीकृधतका

लाधग

कार्ायलर्

प्रमुर्ख

समक्ष

(घ) आर्ोिना मूल्र्ाङ्कन तथा छनौट गदाय कार्यविधधमा भएको कुनै प्रािधान सम्बन्धमा वद्धविधा
िा अस्पष्टता भएमा सधमधतको धनणयर् सवहत कार्ायलर् प्रमुर्ख समक्ष पेश गने ।
(२) सधमधतले प्रस्तािको मूल्र्ाङ्कन गरर छनौट गदाय दफा १० को उपदफा (२) बमोजिमको म्र्ाद धभर
प्राप्त भएका प्रस्तािहरुलाई मार समाबेश गनुप
य नेछ ।
(३) प्रस्तािको मूल्र्ाङ्कन गदाय सधमधतले अनुसूिी-५ बमोजिमको आधारमा प्राप्त प्रस्तािहरुको मूल्र्ाङ्कन
गरर अङ्क प्रदान गनुप
य नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गरे को प्रस्तािको छनौट गनुप
य नेछ ।
१४. कार्ायलर् प्रमुर्खको काम, कतयव्र् र अधधकाराः र्स कार्यविधधकमा ब्र्िस्था भए बमोजिम आर्ोिनाको
कार्ायन्िर्न गने सम्िन्धमा कार्ायलर् प्रमुर्खको काम, कतयब्र् र अधधकार दे हार् बमोजिम हुनेछाः
(क)

दफा १२ बमोजिको सधमधतले पेश गरे को आर्ोिनाको स्िीकृत गने,

(र्ख)

स्िीकृत कार्यक्रमको िानकारी सम्िजन्धत सहकारी सं स्थालाई ददने,

(ग) गाउाँपाधलका िा नगरपाधलका िा अन्र् कुनै धनकार्को प्राविधधकको सहर्ोगमा स्िीकृत आर्ोिनाको
लागत अनुमान तर्ार गनय लगाउने,
(घ) लागत अनुमान तर्ार भएपधछ उक्त लागत अनुमानको आधारमा सं स्थाले गनुप
य ने लगानी र
मन्रालर्को तफयबाट गररने लगानीको रकम िावियक स्िीकृत बिेटको पररधधधभर रहेर एवकन गने,
(ङ) कार्ायलर्को तफयबाट सम्िजन्धत सहकारी सं स्थासं ग अनुसूिी-६ बमोजिमको ढााँिामा सम्झौता गने,
(ि) आर्ोिनाको कार्यप्रकृधत अनुसार सम्झौतामा शतयहरु तोकनुपने दे जर्खएमा आिश्र्क शतयहरु तोकने,
(छ) सम्झौता बमोजिम कार्य सुरु गनय सम्िजन्धत सहकारी सं स्थालाई कार्ायदेश ददने र
(ि) मन्रालर्ले ददएको धनदे शन अनुसार अन्र् कार्य गने ।
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१५. आर्ोिना अनुगमन सधमधतको गठनाः कार्ायन्िर्नमा रहेका आर्ोिनाहरुको अनुगमन मूल्र्ाङ्कन गनय
मन्रालर्, धनदे शनालर् र कार्ायलर्ले आिश्र्कता अनुसार अनुगमन सधमधत गठन गरी धनर्धमत
अनुगमन गनय गराउन सकनेछ ।
१६. सधमधतको काम, कतयव्र् तथा अधधकाराः आर्ोिना अनुगमन सधमधतको काम, कतयव्र् र अधधकार
मन्रालर्, धनदे शनालर् र कार्ायलर्ले गठन गदाय तोके बमोजिमको हुनछ
े ।
१७. धनदे शन सधमधतको गठनाः (१) र्स कार्यविधध बमोजिम स्िीकृत आर्ोिनाको सम्बन्धमा आिश्र्क
धनदे शन एिं समन्िर्का लाधग मन्रालर्मा दे हार् बमोजिम धनदे शन सधमधत रहनेछाः
(क) मन्री, भूधम व्र्िस्था, कृवि तथा सहकारी मन्रालर्

-सं र्ोिक

(र्ख) सजिि, मुख्र्मन्री तथा मजन्रपररिद्को कार्ायलर्

- सदस्र्

(ग) सजिि, आन्तररक माधमला तथा कानून मन्रालर्

- सदस्र्

(घ) सजिि, आधथयक माधमला तथा र्ोिना मन्रालर्

-सदस्र्

(ङ) सजिि, भौधतक पूिायधार विकास मन्रालर्

-सदस्र्

(ि) सजिि, उद्योग,पर्यटन, बन तथा िातािरण मन्रालर्

-सदस्र्

(छ) सजिि, सामाजिक विकास मन्रालर्

-सदस्र्

(ि) सजिि, भूधम व्र्िस्था, कृवि तथा सहकारी मन्रालर्

-सदस्र्-सजिि

(२) सधमधतले आफ्नो कार्यविधध आफै बनाउन सकनेछ ।
(३) कार्ायलर्ले र्स कार्यविधधको सम्बन्धमा वद्धविधा भएको वििर्मा ले जर्ख पठाएमा उक्त वद्धविधा
हटाउनको लागी सधमधतले र्स कार्यविधधको ब्र्ाख्र्ा गरर बाधा अडकाऊ फुकाउन मन्रालर्लाई
आदे श ददन सकनेछ ।
(४) सधमधतले लागत साझेदारीमा काम गने सम्बन्धमा आिश्र्क शतय धनधायरण गनय सकनेछ ।
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(५) उपदफा (४) बमोजिम धनधायरण गररएको शतयको पालना गनुय सम्बजन्धत सहकारी सं स्थाको दावर्त्ि
हुनेछ ।

पररच्छे द ४
कार्यक्रम कार्ायन्िर्न, अनुगमन मूल्र्ाङ्कन तथा प्रधतिेदन सम्बन्धी ब्र्िस्था
१८. वििरण साियिधनक गनुपय नेाः (१) मन्रालर्को बिेट तथा कार्यक्रमबाट सञ्चाधलत आर्ोिनाको सम्बन्धमा
आर्ोिना सम्बन्धी वििरण र र्खियको वििरण आर्ोिनास्थल एिं सं स्थाको कार्ायलर्मा सियसाधारणको
िानकारीको लाधग प्रष्टसं ग पढ्न सवकने गरी सहकारी सं स्थाले आफ्नो सूिना पाटीमा टााँस गरी
साियिधनक गनुप
य नेछ।
(२) उपदफा (१) िमोजिम साियिधनक गररने वििरणमा आर्ोिनाको स्िीकृत प्रस्ताि िमोजिम प्रदे श
सरकारका साथै सं स्थाको र्ोगदान र अद्यािधधक र्खियका महलहरु समेत समािेश गरर राख्नु पनेछ
।
(३) मन्रालर्ले र्स कार्यविधध िमोजिम साझेदारीमा सञ्चालन गरे का कार्यक्रमहरुको प्रगधत वििरण र
सोको िावियक प्रधतिेदन प्रकाशन गनुय पनेछ ।
१९. साधारणसभालाई िानकारी गराउनु पनेाः र्स कार्यविधध िमोजिम अनुदान प्राप्त भए पधछ सहकारी सं स्थाले
लगतै िस्ने साधारण सभामा सोको सम्पूणय वििरण सवहतको िानकारी गराउनु पनेछ।
२०. असूल उपर गररनेाः- (१) र्स कार्यविधध बमोजिम साझेदारीमा कार्य गने गरी प्राप्त रकमको सम्बजन्धत
सहकारी सं स्थाले आफ्नो र्खातामा आम्दानी बााँधी िुन प्रर्ोिनको लागी प्राप्त भएको हो सोही प्रर्ोिनमा
उपर्ोग गनुप
य नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम गररएको र्खिय तोवकएको क्षेर बाहेक अन्र्र गरर दुरुपर्ोग गररएको
धनरीक्षण तथा अनुगमन गदाय पाईएमा त्र्स्तो सं स्थाका सञ्चालक तथा पदाधधकारीको घरघरानाबाट
दुरुपर्ोग भएको रकम सरकारी बााँकी सरह असुल उपर गरर प्रिधलत कानून बमोजिम कारिाही
गररनेछ।
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२१. प्रधतिेदन पेश गनुपय नेाः (१) सहकारी सं स्थाले र्स कार्यविधध बमोजिम साझेदारीमा सञ्चालन गरे को
आर्ोिनाको प्रगधत वििरण प्रत्र्ेक िौमाधसक समाप्त भएको सात ददन धभर कार्ायलर् र मन्रालर्मा
पठाउनु पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रधतिेदनमा आर्ोिनाको प्रधतिेदन अिधधधभर भएको भौधतक तथा विजत्तर्
प्रगधत वििरण समेत प्रष्ट हुने गरर पठाउने ब्र्िस्था गनुप
य नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको प्रधतिेदन आर्ोिना सम्पन्न भए पिात भुक्तानी प्राप्त गनुय पूि य कार्ायलर् र
मन्रालर्मा पेश गनुप
य नेछ ।
२२. स्िीकृत कार्यक्रम बमोजिमको बिेट रोक्का गनय सकनेाः (१) र्स कार्यविधध बमोजिम अनुगमन गदाय
सहकारी सं स्थाले लागत साझेदारीमा आर्ोिना सञ्चालन गनय प्राप्त गरे को रकमको सदुपर्ोग नगरे को
िा सम्झौता बमोजिमको कुनै शतय पालना गरे को नपाईएमा अनुगमन प्रधतिेदनको आधारमा मन्रालर्ले
मुनाधसि समर् ददई दे हार् बमोजिम गनय गराउन सकनेछाः
(क)

उपर्ोग नगरे को रकम िा र्खररद भएको उपकरणको उपर्ोग गनय लगाउने,

(र्ख)

अधुरो धनमायण कार्य सूिारु गनय लगाउने,

(ग)

सम्झौतामा उल्ले जर्खत शतय पालना नभएकोमा पालना गनय लगाउने,

(२) उपदफा (१) बमोजिम ददइएको समर्धभर सं स्थाले आिश्र्क सुधार नगरे मा मन्रालर्ले आिश्र्क
सुधार गरे पधछ फुकुिा हुने गरर बााँकी वकस्ताको भुक्तानी रोक्का राख्न सकनेछ ।
२३. अधधकार प्रत्र्ार्ोिन गनुपय नेाः (१) र्स कार्यविधध बमोजिम कार्ायलर्बाट सञ्चधलत हुने बिेट तथा
कार्यक्रमको र्खिय गने अजख्तर्ारी सजििले सम्बजन्धत कार्ायलर्का प्रमुर्खलाई पठाउनु पनेछ ।
(२) र्स कार्यविधध बमोजिम कार्यसम्पादन गनय सजििले आफुलाई प्राप्त अधधकार आिश्र्कता अनुसार
सम्बजन्धत कार्ायलर्को प्रमुर्खलाई प्रत्र्ार्ोिन गनय सकनेछ ।
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२४. धनरीक्षण तथा अनुगमन सम्बन्धी ब्र्िस्थााः (१)

मन्रालर्ले आफ्नो स्िीकृत िावियक कार्यक्रम अन्तगयत

सञ्चाधलत आर्ोिनाहरुको िुनसुकै बेला धनरीक्षण तथा अनुगमन गनय सकनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम धनरीक्षण तथा अनुगमनमा र्खवटएका कमयिारीलाई सहर्ोग गनुय र
ददएको धनदे शनको पालना गनुय सम्बजन्धत कार्ायलर् र सहकारी सं स्थाको दावर्त्ि हुनछ
े ।
२५. विभागीर् कारिाही हुनाःे र्स कार्यविधध बमोजिम उल्लेजर्खत अधधकारको बदधनर्तपूणय प्रर्ोग गने
कमयिारीलाई प्रिधलत कानून बमोजिम विभागीर् कारिाही हुनेछ ।

पररच्छे द ५
ले र्खा, लेर्खापरीक्षण र भुक्तानी सम्बन्धी ब्र्िस्था
२६. कन्टे न्िेन्सी रकम सम्िन्धी ब्र्िस्थााः (१) आर्ोिना सञ्चालन गनयको लाधग र्स कार्यविधध बमोजिम
कार्ायलर्ले दे हार् बमोजिमको कन्टे न्िेन्सी रकमको ब्र्िस्था गनुप
य नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कन्टे न्िेन्सी रकम छु ट्याउदा छनौट भएको आर्ोिनाका लागी विधनर्ोजित
बिेटबाट पूजाँ िगत र्खिय अन्तगयतका कार्यक्रम भए पााँि प्रधतशत कन्टे न्िेन्सीको रुपमा क्ा गरी बााँकी
रकम कार्यक्रम सञ्चालनको लाधग कूल लागतमा समाबेश गनुप
य नेछ ।
(३) उपदफा (२) िमोजिम क्ा गररएको कन्टे न्िेन्सी रकम आर्ोिनासाँग सम्बजन्धत कार्ायलर् सञ्चालन,
बैठक भत्ता, विविध र्खिय र अनुगमन धनरीक्षणको लागी आिश्र्क पने दै धनक तथा भ्रमण र्खिय प्रर्ोिनको
लागी मार प्रर्ोग गनुप
य नेछ ।

२७. लेर्खा राख्नुपनेाः सहकारी सं स्थाले र्स कार्यविधध बमोजिम साझेदारीमा काम गने गरर प्राप्त गरे को
रकमको वििरण प्रष्ट दे जर्खने गरर प्रिधलत कानून बमोजिम तोवकएको ढााँिामा दोहोरो ले र्खा प्रणालीमा
आधाररत स्रे स्ता प्रणाली बमोजिम ले र्खा राख्नुपनेछ ।
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२८. भुक्तानी सम्बन्धी ब्र्िस्थााः (१) र्स कार्यविधध बमोजिम स्िीकृत िावियक कार्यक्रम अनुसार भएको
कामको र्खियको भुक्तानी दे हार् बमोजिम तीन वकस्तामा उपलब्ध गराउन सवकनेछ ।
(क) सम्झौता भई कार्य शुरु भए पिात र्खियको फााँटिारी र धनमायण कार्यको हकमा प्रथम रधनङ्ग
विल प्राप्त भएपधछ प्रथम वकस्ता स्िरुप सम्झौता बमोजिमको बीस प्रधतशत रकम,
(र्ख) र्खियको फााँटिारी र दोस्रो रधनङ्ग विल प्राप्त भएपधछ दोस्रो वकस्ता िापत सम्झौता रकमको
तीस प्रधतशत रकम र
(ग) कार्यसम्पन्न भए पिात सम्झौता बमोजिमको बााँकी पिास प्रधतशत रकम ।
ु य कार्ायलर्ले सम्बजन्धत सहकारी सं स्थाबाट दे हार् बमोजिमको
(२) अजन्तम वकस्ता भुक्तानी गनुप
य ि
कागिात प्राप्त भए नभएको िााँि गनुप
य दयछ ।
(क) कार्य सम्पन्न गनय लागेको कूल रकमको वििरण,
(र्ख) प्राविधधकबाट िााँिपास गरर कार्यसम्पन्न भएको भनी ददएको प्रधतिेदन,
(ग) कार्यक्रम सञ्चालन भएको सम्िजन्धत नगरपाधलका िा गाउाँपाधलका िा िडा कार्ायलर्ले ददएको
धसफाररस,
(घ) सम्बजन्धत सं स्थाले भुक्तानीको लाधग सम्बजन्धत धनकार्मा ददएको धनिेदन,
(ङ) कार्ायलर्ले आिश्र्कता अनुसार स्थलगत धनरीक्षणका लाधग र्खटाएको कमयिारीले ददएको
प्रधतबेदन ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमका कागिात प्राप्त भएपधछ आिश्र्क िााँििुझ गरर सम्बजन्धत कार्ायलर्को
आधथयक

प्रशासन

शार्खाको

प्रमुर्खले

ले र्खा

उत्तरदार्ी

अधधकृत

समक्ष

पेश गनुप
य नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम कागिात पेश भएपधछ लेर्खा उत्तरदार्ी अधधकृतले भुक्तानीको लागी आदे श
ददनेछ ।
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(५) उपदफा (४) बमोजिम आदे श प्राप्त भएपधछ आधथयक प्रशासन शार्खाले सम्बजन्धत सं स्थाको नाममा
र्खिय लेर्खी एकाउन्टपेर्ी िेक जर्खिी भुक्तानी ददने ब्र्िस्था गनुप
य नेछ ।
२९. लेर्खापरीक्षण गराउनुपनेाः (१) र्स कार्यविधध बमोजिम सहकारी सं स्थाले साझेदारीमा गरे को कामको
सन्दभयमा भएको र्खियको तोवकएको मान्र्ता प्राप्त लेर्खापरीक्षकबाट लेर्खापरीक्षण गराउनु पनेछ ।
(२) लेर्खापरीक्षकबाट लेर्खापरीक्षण गराई सोको प्रधतिेदन सम्बजन्धत कार्ायलर् र मन्रालर्मा समेत
ददनुपनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको ले र्खापरीक्षण प्रधतिेदन रुवटपूणय रहेको भधन कतै बाट उिुरी परे मा
मन्रालर्ले तत् सम्बन्धमा आिश्र्क छानविन गरर सं स्थालाई पुनाः लेर्खारीक्षण गराउन धनदे शन
ददन सकनेछ ।

पररच्छे द ६
विविध
३०. स्थानीर् तहसंगको समन्िर्ाः (१) कार्ायलर्ले आफ्नो क्षेराधधकारधभर र्स कार्यविधध िमोजिम स्िीकृत
भएको लागत साझेदारीमा सञ्चालन हुने आर्ोिना, सोको लागी छु ट्याईएको बिेट रकम र प्रर्ोिन
समेत र्खोली त्र्स्तो सहर्ोग प्राप्त गने सं स्थाहरुको वििरण सम्िजन्धत स्थानीर् तहलाई उपलव्ध गराउनु
पनेछ ।
(२) सं स्थाले दफा २१ िमोजिम कार्ायलर्मा पेश गने प्रधतिेदनको एक प्रधत सम्िजन्धत स्थानीर् तहमा
समेत पठाउनु पनेछ ।
(३) सम्िजन्धत स्थानीर् तहले उपदफा (२) िमोजिम प्राप्त प्रधतिेदन समेतका आधारमा सं स्थाले सं िालन
गरे को आर्ोिनाको धनर्धमत अनुगमन र कार्ायन्िर्नमा समन्िर् गनुय पनेछ ।

17

(४) सहर्ोग प्राप्त गने सं स्थाहरुले प्राप्त सहर्ोगिाट गरे का कार्यहरु र सोको उपलब्धी सम्िन्धी वििरण
िावियक साधारण सभािाट अनुमोदन गरी सोको एक प्रधत सम्िजन्धत स्थानीर् तहमा समेत उपलव्ध
गराउनु पनेछ ।
३१. प्रिद्धयनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गनय सवकनेाः
भएतापधन

प्रदे श

सरकारको विशेि

(१) र्स कार्यविधधमा अन्र्र िुनसुकै कुरा लेजर्खएको

प्राथधमकताको लजक्षत

कार्यक्रम

अन्तगयत

विधभन्न सहकारी

सं स्थाहरुलाई सहर्ोग पुग्ने गरर प्रिद्धयनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गनय सवकनेछ ।
(२) उपदफा (१) िमोजिम प्रिद्धयनात्मक कार्यक्रममा प्रदान गररने रकम र प्रर्ोिन स्िीकृत िावियक
कार्यक्रममा व्र्िस्था भए िमोजिम हुनेछ ।
(३) उपदफा (१) िमोजिम प्रिद्धयनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गनय प्रदान गररने रकमका सम्िन्धमा अन्र्
व्र्िस्था धनदे शन सधमधतले तोके िमोजिम हुनेछ ।
३२. असल धनर्तले गरे को कामको बिाउाः र्स कार्यविधध बमोजिम असल धनर्तले गरे को काम कारिाहीको
सम्िन्धमा मन्रालर् िा कार्ायलर्को पदाधधकारी िा कमयिारी ब्र्जक्तगत िा सामुवहक रुपमा
उत्तरदार्ी हुनेछैन ।
३३. ददग्दशयन एिं मापदण्ड िनाउन सकनेाः र्स कार्यविधधको कार्ायन्िर्नको लाधग मन्रालर्ले आिश्र्क
ददग्दशयन एिं मापदण्ड िनाई लागू गनय सकनेछ ।
३४. व्र्ाख्र्ा गने अधधकाराः र्स कार्यविधधको कार्ायन्िर्नको धसलधसलामा कुनै प्रािधानमा विविधा उत्पन्न
भएमा कार्यविधधको भािना र ममयको प्रधतकूल नहुने गरी मन्रालर्ले कार्यविधधको व्र्ाख्र्ा गरर
आिश्र्क आदे श िारी गनय सकनेछ। र्स सम्िन्धमा मन्रालर्ले गरे को व्र्ाख्र्ा अजन्तम हुनेछ ।
३५. प्रिधलत कानून लागु हुनाःे र्स कार्यविधध अनुसार सम्झौता बमोजिमको बावियक स्िीकृत कार्यक्रम सञ्चालन
गने क्रममा सम्बजन्धत सहकारी सं स्थाले प्रिधलत कानूनको रीत पुर्रर्ायइ कार्य सम्पादन गनुय पनेछ।
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अनुसूिी —१
दरर्खास्तको ढााँिा
श्री कार्ायलर् प्रमुर्ख ज्र्ू,
……………………………मन्रालर्/कार्ायलर्/केन्र
वििर्ाः लागत सहभागीतामा कार्यसम्पादन गनय प्रस्ताि पेश गररएको।
त्र्स कार्ायलर्बाट

धमधत ……………/… …/…… मा प्रकाजशत

सूिना

अनुसार

र्स ……………

………………………… ................................. सहकारी/सं घ/सं स्थाले प्रदे श सरकारको वित्तीर् सहर्ोगमा ……………
……… ……………………… ……………………….. ………… ……………………………… ………… …………………………………
आर्ोिना सञ्चालन गने गरी धमधत ……………/………/…… को साधारण सभा / सं िालक सधमधतले गरे को धनणयर्
बमोजिम सूिनामा तोवकएका कागिात सं लग्न रार्खी अनुसूिी —३ िमोजिमको वििरण र्खुलाई र्ो दरर्खास्त
पेश गररएको छ ।
सहकारी सं स्थासाँग लागत सहभाधगतामा कार्यक्रम कार्ायन्िर्न गने

सम्िन्धी

शतय, िन्दे िहरु पालना गनय र्ो सं घ/सं स्था मन्िुर गदयछ ।
भिदीर्
…………………………….
अध्र्क्षाः
नाम,थराः
सं स्थाको नाम र ठे गानााः
सं स्थाको छापाः
सम्पकय नम्िराः
धमधताः
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कार्यविधध २०७५ को

अनुसूिी —२
लागत सहभाधगतामा कार्यक्रम सञ्चालन गनय सहकारी संस्थाहरुको लाधग प्रस्ताि आव्हानको सूिना
सूिना ।

सूिना ।।

सूिना ।।।

र्स ...........................................................को आधथयक ििय.............. को िावियक स्िीकृत कार्यक्रम
अनुसार .............................लागत सहभाधगतामा कार्य सम्पादन गनय

रकम उपलब्ध गराउने कार्यक्रम

रहेको हुाँदा ...................जिल्लाका इच्छु क सहकारी सं स्थाबाट दरर्खास्त आव्हानको लाधग र्ो सूिना
प्रकाजशत

गररएको

छ

।र्ो

सूिना

प्रथम

पटक

प्रकाशन

भएको

धमधतले ..............ददन

धभर...............................मा तपधसल अनुसारका कागिातहरु सं लग्न गरर तोवकएको ढााँिामा प्रस्ताि पेश
गनय र्ो सूिना िारर गररएको छ।
थप िानकारीका लाधग....................................कार्ायलर्हरुमा सम्पकय गनय सवकनेछ ।
प्रस्तािसाथ संलग्न गनुपय ने आिश्र्क कागिातहरु
(क) सं स्था दताय प्रमाणपरको प्रधतधलपी,
(र्ख) सं स्थाको विधनर्मको प्रधतधलपी,
(ग) ले र्खापरीक्षण प्रधतिेदनको प्रधतधलपी,
(घ) कर ि ुक्ताको प्रमाणपरको प्रधतधलपी,
(ङ) आर्ोिनाको प्रस्ताि,
(ि) साधारण सभा िा सञ्चालक सधमधतबाट आर्ोिना सञ्चालन गने धनणयर् गरे को धनणयर्को प्रधतधलपी,
(छ) सञ्चालक सधमधतको पदाधधकारीको नाम, ठे गाना र सम्पकय टे धलफोन, मोिाईल नम्िर र्खुलेको वििरण,
(ि) धनमायणसाँग सम्बजन्धत कार्यक्रमको हकमा सं स्थाको आफ्नो नाममा रहेको िग्गाधनी पुिायको प्रधतधलपी ,
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(झ) अस्थार्ी प्रकृधतका सं रिनाहरु धनमायणको हकमा २० बिय सम्मका लागी
िग्गाको िग्गाधनी प्रमाण पुिायको प्रधतधलपी,
(ञ) करारनामा िा सम्झौताको प्रधतधलपी,
(ट) अनुसूिी-२ बमोजिम आर्ोिनाको वििरण,
(ठ) आर्ोिनामा सं स्थाको तफयबाट गनुप
य ने लगानीको सुधनजितता भएको पर।
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भाडा िा धलिमा धलएको

अनुसूिी —३
आर्ोिनाको वििरण
१) सं घ/सं स्थाको नामाः
ठे गानााः
जिल्लााः
न.पा./गा.पााः
िडा नं.:
गाउं टोलाः
२) दताय नम्िर र धमधताः
३) आर्ोिनाको नामाः
४) आर्ोिना सञ्चालन गररने स्थलाः
जिल्लााः
न.पा. /गा.पााः
िडा नं.:
गाउाँ टोलाः
५) आर्ोिना प्रारम्भ हुने धमधताः
६) आर्ोिना सम्पन्न हुने धमधताः
७) प्रस्तावित आर्ोिनाको कुल लागत रु.......................
७.१) स्थीर पूंिी आिश्र्कता रु.................................
क) मेधसनरी उपकरण रु.....................
र्ख) िग्गा रु ......................................
ग) भिन रु..........................
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घ) पशुपंक्षी र्खरीद रु....................................
ङ) अन्र् (र्खुलाउने) रु............................
७.२) कार्यशील पूंिी आिश्र्कता रु...........................................
८) सं स्थाले िेहोने लागत प्रधतशताः (क) रकम रु...................(र्ख) लागत प्रधतशत.........
९) सं स्थाको लागत िेहोने श्रोताः....................
(क) शेर्र रकमिाट रु.......................
(र्ख) िगेडा कोििाट रु.............................
(ग) अन्र् रु......................................
१०) नेपाल सरकार िा प्रदे श सरकारको अन्र् धनकार्िाट वित्तीर् सहर्ोग प्राप्त गरे को िा प्राप्त गनय
आिेदन ददएको भए र्खुलाउनेाः

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

११. सदस्र् सहभाधगताको अिस्थााः
सहभाधगता
िधगयकरण

साधारण सदस्र्ता
सं ख्र्ा

प्रधतशत

सं िालक सधमधतमा

आर्ोिनाबाट प्रत्र्क्ष

सं ख्र्ा

सं ख्र्ा

प्रधतशत

मवहला
एकल मवहला/
एकल पुरुि
अपाङ्ग
दधलत समुदार्
वपछधडएका अल्प
सं ख्र्क िनिाधत
अन्र्
िम्मा
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लाभाजन्ित हुनेमा

प्रधतशत

कैवफर्त

१२. संस्थाको व्र्िसार्ीक सेिामा सदस्र् केजन्रर्तााः
हालको अिस्था

आर्ोिना सञ्चालन

-पधछल्लो आ.ब.)

भए पधछ हुने अिस्था

रु हिारमा

वििरण

प्रधतशत

रु हिारमा

प्रधतश
त

सदस्र्को
उत्पादन

उत्पाददत िस्तुको

गैर सदस्र्को

र्खररद

उत्पादन
िम्मा

उत्पादन सामाग्री र
उपभोग्र् िस्तुको
विक्री

सदस्र्लाई
गैर
सदस्र्लाई

िम्मा
१३.रोिगारीको अिस्थााः
हालको अिस्था

स्िरोिगारी
सदस्र्
सं ख्र्ा

गैर

सदस्र्
सं ख्र्ा

िम्मा

आर्ोिना सञ्चालन भएपधछ हुने अिस्था
सदस्र्को सदस्र्
प्रधतशत

प्रत्र्क्ष्र् पूणय (िियमा
२,०८० घण्टा काम
पाउने भए १ िना
मानी सं ख्र्ा
िनाउने)
अप्रत्र्क्ष
िम्माf
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सं ख्र्ा

गैर सदस्र् िम्मा
सं ख्र्ा

सदस्र्को
प्रधतशत

१४.आर्ोिनासाँग सम्िजन्धत भौधतक पूिायधार तथा उत्पादन सम्िन्धी वििरणाः
१४.१ आर्ोिना स्थलमा पूिायधारको जस्थधत( √ जिन्ह लगाउनुहोस)
(क) वििुली
(र्ख) टे धलफोन
(ग) इन्टरनेट
(घ) धसं िाई
(ङ) पक्की सडक
(ि) कजच्ि सडक
१४.२ व्र्िसार्को लाधग भिन टहरा सेड गोठको जस्थधत ( √ जिन्ह लगाउनुहोस )
आफ्नै स्िाधमत्िमा धनमायण भएको 
आफ्नै स्िाधमत्िमा धनमायणाधधन



१४.३ कार्ायलर्को भौधतक जस्थधताः
आफ्नै भिन



भाडाको घर



१४.४सं स्थागत सुशासनको जस्थधताः
सं िालक सधमधतको बैठक धनर्धमत छ  छै न



िावियक साधारण सभा धनर्धमत छ  छै न 
ले र्खा परीक्षण धनर्धमत छ  छै न 
सं घहरुमा आिद्ध छ  छै न 
कार्य सं िालन धनर्मािली छ  छै न 
छ भने कधत िटााः………….
आर्ोिनाको सम्भाव्र्ता अध्र्र्न छ  छै न 
भएको भए व्र्बसार्को िावियक मुनाफा दराः…………
१४.५ उत्पाददत िस्तुको ििार सम्भािनााः
अन्तरावरयर् ििारको पहुाँि भएको  नभएको 
रावरर् ििारको पहुाँि भएको  नभएको 
ाँ भएको  नभएको 
स्थानीर् ििारको पहुि
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१४.६ सामुवहक व्र्बस्थापनमा सं िालन
(क) हुने  नहुने 
(र्ख) हुने भए सामुवहक रुपमा कसरी सं िालन गररने हो र्खुलाउनेाः
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….
१४.७ प्रविधधमा निप्रितयन (उत्पादकत्ि िढाउने गरी प्रर्ोगमा रहेको उत्पादन विधधमा स्थानीर्
रुपमा गररएको सकारात्मक पररियतन िा स्थानीर् समस्र्ा समाधान गने गरी आधुधनक
प्रविधधको धसियनात्मक अिलम्िनाः
क) हुने  नहुने 
र्ख) हुने भए के कसरी हुने हो, र्खुलाउनेाः
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..
मूल्र् श्रृङ्खलामा माधथल्लो वक्रर्ाकलापाः
(क) हो 

होइन 

(र्ख) हो भने व्र्होरा र्खुलाउने
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……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..
१४.८ बैदेजशक बिारीकरणाः
हाल ( पधछल्लो आ.ब. अिस्था)
वििरण

रु.

आर्ोिना सं िालन भएपधछ हुने
अिस्था

प्रधतशत

रु.

प्रधतशत

स्िदे शमा विवक्र
विदे शमा विक्री
िम्मा

१४.९ िातािरणीर् सरोकार (प्राकृधतक श्रोतको िगेना, िैविक विविधतामा िढोत्तरी, स्थानीर्
िातको रै थाने िालीको सं रक्षण, प्राङ्गाररक र्खेतीपाती,प्रदू िणको रोकथाम) लगार्तमा पने प्रभािाः
(क) सकारात्मक प्रभािाः हुने  नहुने 
हुने भए के कस्तो हुने हो, र्खुलाउनेाः
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….
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र्ख) नकारात्मक प्रभािाः हुने  नहुने 
हुने भए के कस्तो हुने हो, र्खुलाउनेाः
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
अन्र् कुनै कुरा भए र्खुलाउनेाः
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
अध्र्क्षको हस्ताक्षर
………………………………………
नाम,थराः
सं स्थाको नाम, ठे गानााः
सं स्थाको छापाः
सम्पकय नम्िराः
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अनुसूिी- ४
प्रारजम्भक िााँि सूिी
१.

सूिनाको म्र्ाद धभर दरर्खास्त दताय भए  नभएको 

२.

सूिनामा तोवकएका सिै कागिात सं लग्न भए  नभएको 

३.

पधछल्लो िावियक साधारण सभा समर्मै गरे को  नगरे को 

४.

पधछल्लो सं िालक सधमधतको धनिायिन समर्मै गरे को  नगरे को 

५.

पधछल्ला िावियक लेर्खापरीक्षण समर्मै गराएको  नगराएको 

६.

र्स अजघ अनुदान प्राप्त गरे को भए सदुपर्ोग गरे को  नगरे को 

७.

कार्यक्षेर भन्दा िावहर गई कारोिार सं िालन गरे को  नगरे को 

८.

सं स्था सं िालनमा आएको कम्तीमा २ आधथयक ििय पूरा भएको  नभएको 

९.

िीउ पूंिी सम्बन्धी आर्ोिनाको हकमा प्रारजम्भक साधारण सभा सम्पन्न भएको  नभएको 

१०.

कर ि ुक्ता प्रमाण पर भएको  नभएको 

११.

ाँ ीगत अनुदान सम्बन्धी आर्ोिनाको हकमा िित तथा ऋणको मुख्र् कारोिार गरे को 
पूि
नगरे को 

१२.

ले र्खा सधमधतको िावियक प्रधतबेदन पेश भए  नभएको 
रष्टव्र्ाः

...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
िााँि गने कमयिारीाः

प्रमाजणत गने कमयिारी

नाम थराः

नाम थराः

दस्तर्खताः

दस्तर्खताः

पदाः

पदाः

धमधताः

धमधताः
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अनुसूिी -५
प्रस्ताि मूल्र्ाङ्कनका आधारहरु
धस.न.

आधार

अङ्क

१ आर्ोिनाको सदस्र् केजन्रर्ता (उत्पादनमूलक सं स्थामा सदस्र्िाट

पूणायङ्क
२०

र्खररद, उपभोक्ता सं स्थामा सदस्र्हरुलाई विक्री र रोिगारीमूलक
सं स्थामा सदस्र्लाई रोिगारी

१.१ हालको अिस्था
(क)

१०

१०० प्रधतशत

१०

(र्ख) ७५ िा िढी

८

(ग) ५० िा िढी

६

(घ) २५ िा िढी

४

(ङ) २५ भन्दा कम

२

१.२ आर्ोिनाको प्रक्षेवपत अिस्था

१०

(क) १०० प्रधतशत

१०

(र्ख) ७५ िा बढी

८

(ग) ५० िा बढी

६

(घ) २५ िा बढी

४

(ङ) २५ भन्दा कम

२

२ आर्ोिनाबाट धसियना हुने रोिगारी (प्रधत लार्ख लगानीमा पूणय रोिगारी

१५

सं ख्र्ा)
(क) ५ िना िा िढी

१५

(र्ख) ४ िना

१२

(ग) ३ िना

९
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(घ) २ िना

६

(ङ) १ िना िा कम

३

३ सीमान्तकृत समुदार्को सहभाधगता

१५

३.१ सदस्र्मा सहभाधगता

५

शत प्रधतशत

५

(क)

(र्ख) ५१ प्रधतशत भन्दा कम

४

(ग) ३३ प्रधतशत भन्दा िढी

३

(घ) ३३ प्रधतशत भन्दा कम

२

(ङ) नभएको

२

३.२ सं िालक सधमधतमा सहभाधगता

५

(क)

शत प्रधतशत

५

(र्ख) ५१ प्रधतशत भन्दा कम

४

(ग) ३३ प्रधतशत भन्दा िढी

३

(घ) ३३ प्रधतशत भन्दा कम

२

(ङ) नभएको

१

३.३ आर्ोिनाको लाभ धलनमा सहभाधगता

५

(क)

शत प्रधतशत

५

(र्ख) ५१ प्रधतशत भन्दा कम

४

(ग) ३३ प्रधतशत भन्दा िढी

३

(घ) ३३ प्रधतशत भन्दा कम

२

(ङ) नभएको

१

४ मवहला सहभाधगता

१५
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४.१ सदस्र्मा सहभाधगता

५

(क)

५

शत प्रधतशत

(र्ख) ५१ प्रधतशत भन्दा कम

४

(ग) ३३ प्रधतशत भन्दा िढी

३

(घ) ३३ प्रधतशत भन्दा कम

२

(ङ) नभएको

१

४.२ सं िालक सधमधतमा सहभाधगता

५

(क)

५

शत प्रधतशत

(र्ख) ५१ प्रधतशत भन्दा कम

४

(ग) ३३ प्रधतशत भन्दा िढी

३

(घ) ३३ प्रधतशत भन्दा कम

२

(ङ) नभएको

१

४.३ आर्ोिनाको लाभ धलनमा सहभाधगता

५

(क)

५

शत प्रधतशत

(र्ख) ५१ प्रधतशत भन्दा कम

४

(ग) ३३ प्रधतशत भन्दा िढी

३

(घ) ३३ प्रधतशत भन्दा कम

२

(ङ) नभएको

१

५ भौगोधलक अिस्था

१०

(क) गाउाँपाधलका

१०

(र्ख) नगरपाधलका

८

६ धसियनात्मकता

२५
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(क) सामूवहक व्र्िस्थापनमा सञ्चालन

५

(र्ख) भैरहेको प्रविधधमा निप्रितयन

५

(ग) मूल्र् श्रृङ्खलामा माधथल्लो वक्रर्ाकलाप

५

(घ) िातािरणीर् सरोकारको सम्बोधन

५

(ङ) उत्पादनको िैदेजशक बिारीकरण

५
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अनुसूिी -६
सम्झौताको ढााँिा
१) सं घ/सं स्थाको नामाः
ठे गानााः
जिल्लााः
न.पा./गा.पा.
िडा नं.:
गाउं ÷टोलाः
२) दताय नम्िर र धमधताः
३) आर्ोिनाको नामाः
४) आर्ोिना स्थलाः
जिल्लााः
न.पा.÷गा.पााः
िडा नं.:
गाउं ÷टोलाः
४.१ आर्ोिना स्थल अनुसूिी-१ बमोजिमको क्षेरमा पने

नपने

५) आर्ोिनाको कुल लागत रुाः
६) लागत व्र्होने श्रोताः
क) साँस्थाको तफयबाट रु.
र्ख) मन्रालर्को तफयबाट रु.
ग) अन्र्बाट रु.
७) सम्झौता गने पदाधधकारीाः
क) कार्ायलर्को तफयबाट

र्ख) सं स्थाको तफयबाट

नाम, थराः

नाम, थराः

पदाः

पदाः

दस्तर्खताः

दस्तर्खताः

धमधताः

धमधताः
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