सहकायी सॊ स्थाराई अनङ्टदान सङ्टङ्जिधा प्रदान गने ङ्झनदे ङ्ञिका, २०७३
प्रस्तािना : सहकायी आन्दोरनको ङ्जिकास एिॊ सहकायी सॊ स्थाको व्मिसाम ङ्जिस्तायका राङ्झग
नेऩार सयकायफाट प्रदान गङ्चयने अनङ्टदान

सङ्टङ्जिधाराई सयर , ऩायदिी य प्रबािकायी तङ्टल्माउन

िाञ्छनीम बएकारे,
नेऩार सयकायरे सङ्टिासन (व्मिस्थाऩन तथा सञ्चारन) ऐन, २०६४ को दपा ४५ रे
ङ्छदएको अङ्झधकाय प्रमोग गयी मो ङ्झनदे ङ्ञिका फनाएको छ ।
ऩङ्चयच्छे द - १
प्रायङ्ञभबक
१.

सॊ ङ्ञऺप्त नाभ य प्रायभब : (१) मस ङ्झनदे ङ्ञिकाको नाभ "सहकायी सॊ स्थाराई अनङ्टदान
प्रदान गने ङ्झनदे ङ्ञिका, २०७३" यहे को छ ।
(२) मो ङ्झनदे ङ्ञिका तङ्टरुन्त प्रायभब हङ्टनेछ ।

२.

ऩङ्चयबाषा : ङ्जिषम िा प्रसङ्गरे अको अथथ नरागेभा मस ङ्झनदे ङ्ञिकाभा,—
(क) "आमोजना" बङ्ङारे दपा ३ को उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ सॊ स्थारे
सञ्चा रन गनथ प्रस्ताि गये को आमोजना सभझनङ्ट ऩछथ ।
(ख) "ऐन" बङ्ङारे सहकायी ऐन, २०४८ सभझनङ्ट ऩछथ ।
(ग) "कामाथरम" बङ्ङारे ङ्झडङ्झबजन सहकायी कामाथरम सभझनङ्ट

ऩछथ य

सो िब्दरे सहकायी प्रङ्ञिऺण तथा ङ्झडङ्झबजन सहकायी
कामाथरमराई सभेत जनाउॉछ।
(घ) "ङ्झनदे िन सङ्झभत" बङ्ङारे दपा १५ को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको
ङ्झनदे िन सङ्झभङ्झत सभझनङ्ट ऩछथ ।
(ङ) "ङ्झनमभािरी" बङ्ङारे सहकायी ङ्झनमभािरी, २०४९ सभझनङ्ट ऩछथ ।
(च) "प्रस्ताि भूल्माङकन सङ्झभङ्झत" बङ्ङारे दपा १३ को उऩदपा (१)
फभोङ्ञजभको प्रस्ताि भूल्माङकन सङ्झभङ्झत सभझनङ्ट ऩछथ ।
(छ) "भन्रारम" बङ्ङारे सहकायी तथा गङ्चयफी ङ्झनिायण भन्रारम
सभझनङ्ट ऩछथ।
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(ज) "भाऩदण्ड" बङ्ङारे सहकायी ङ्जिबागफाट जायी गङ्चयएको सहकायी
सॊ घसॊ स्था दताथ , सञ्चारन, रे खाऩयीऺण, अनङ्टगभन तथा ङ्झनमभन
सभफन्धी भाऩदण्ड, २०६८ सभझनङ्ट ऩछथ ।
(झ) "भङ्टख्म कायोफाय " बङ्ङारे सॊ स्थारे सञ्चारन गये का व्मािसाङ्जमक
ङ्जिमाकराऩहरू भध्मे कङ्टर िाङ्जषक
थ कायोफायको ऩचास
प्रङ्झतितबन्दा फढी ङ्जहस्सा बएको कायोफाय सभझनङ्ट ऩछथ ।
(ञ) " ङ्जिङ्झनमभ" बङ्ङारे सॊ स्थाको ङ्जिङ्झनमभ सभझनङ्ट ऩछथ ।
(ट) "ङ्जिबाग" बङ्ङारे सहकायी ङ्जिबाग सभझनङ्ट ऩछथ ।
(ठ) "सहकायी खेती " बङ्ङारे सॊ स्थारे फहङ्टिषीम रूऩभा बूङ्झभको
व्मिस्था गयी आफ्ना सदस्महरू प्रत्मऺत् सॊ रग्न गयाएय
साभूङ्जहक िा व्मङ्ञिगत जोङ्ञखभभा सञ्चारन गने खेतीऩाती सभझनङ्ट
ऩछथ य सो िब्दरे त्मसयी साभूङ्जहक जोङ्ञखभभा गङ्चयने ऩिङ्टऩारन ,
भाछाऩारन,

ये िभ खेती

,

भौयीऩारन,

कङ्टखङ्टयाऩारनजस्ता

व्मिसामराई सभेत जनाउॉछ ।
(ड) "सङ्झभङ्झत" बङ्ङारे सॊ स्थाको सञ्चारक सङ्झभङ्झत सभझनङ्ट ऩछथ ।
(ढ) "साधायण सबा" बङ्ङारे सॊ स्थाको साधायण सबा सभझनङ्ट ऩछथ ।
"सीभान्तकृत सभङ्टदाम "

(ण)

बङ्ङारे दङ्झरत य ङ्जऩछङ्झडएका

अल्ऩसङख्मक जनजाङ्झत सभङ्टदाम सभझनङ्ट

ऩछथ य सो िब्दरे

अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरूराई सभेत जनाउॉछ ।
(त) "सॊ स्था" बङ्ङारे सहकायी सॊ स्था सभझनङ्ट ऩछथ य सो िब्दरे
सहकायी सङ्घराई सभेत जनाउॉछ ।
ऩङ्चयच्छे द - २
अनङ्टदान सभफन्धी व्मिस्था
३.

अनङ्टदान ङ्छदन सक्ने :

(१) सॊ स्थाको आमोजना सञ्चारन गनथ नेऩार सयकायरे

फभोङ्ञजभ अनङ्टदान ङ्छदन सक्नेछ :ॉ ी अनङ्टदान,
(क) फीउऩङ्टज
ॉ ीगत अनङ्टदान ।
(ख) ऩङ्टज
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दे हाम

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्रत्मेक िषथ प्रदान गङ्चयने यकभको अङ्झधकतभ
सीभा भन्रारम िा ङ्जिबागको स्िीकृत फजेट तथा कामथिभभा व्मिस्था बएफभोङ्ञजभ
हङ्टनेछ ।
(३)

उऩदपा

(१) फभोङ्ञजभ अनङ्टदान ङ्छदॉदा

दे हामका सॊ स्थाको दे हाम

फभोङ्ञजभका आमोजनाका राङ्झग ङ्छदन सङ्जकनेछ:–
(क)

श्रङ्झभक,

बूङ्झभहीन कृषक ,

सीभान्तकृत सभङ्टदाम सङ्ञभभङ्झरत

सहकायी सॊ स्थारे आफ्ना सदस्महरूराई साभूङ्जहक िा
व्मङ्ञिगत रूऩभा िस्तङ्ट िा सेिा उत्ऩादन गयी स्ियोजगायीका
अिसय ङ्छदराउने आमोजना,
(ख)

कृषक सहकायी सॊ स्थारे दीघथकारीन रूऩभा बूङ्झभको व्मिस्था
गयी सदस्मराई सॊ रग्न गयाई सञ्चारन गने सहकायी खेतीका
आमोजना,

(ग) कृषक सहकायी सॊ स्थारे आफ्ना सदस्महरूको उऩज सङ्करन

,

सञ्चम, प्रिोधन तथा फजायीकयण गने सभफन्धी आमोजना,
(घ) आभ उऩबोिाका सहकायी सॊ स्थारे आफ्ना सदस्महरूराई
अत्मािश्मक दै ङ्झनक उऩबोग्म िस्तङ्टहरू ङ्जििी ङ्जितयण गने
आमोजना य
(ङ)

ङ्जिषमसॉग सभफङ्ञन्धत सहकायी सॊ स्था रे सङ्गङ्छठत बई साभूङ्जहक
रुऩभा सञ्चारन गने िीतघय , स्रोत केन्र , थोक फजाय ,
मातामात, स्िास््म सेिा , जरङ्जिद्यङ्टत,् बायी उऩकयण , कृङ्जष
औजाय कायखाना रगामतका साझा उऩमोगका आमोजना ।

४.

ॉ ी अनङ्टदान प्रदान गनथ सक्ने : (१) भन्रारम िा ङ्जिबागरे सॊ स्थाराई दपा ३
फीउऩङ्टज
को उऩदपा (३)

को खण्ड (क) िा (ख) फभोङ्ञजभको आमोजना सञ्चारन गनथ

ॉ ी अनङ्टदान प्रदान गनथ सक्नेछ।
फीउऩङ्टज
ॉ ी
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ फीउऩङ्टज

अनङ्टदान उऩरब्ध गयाउॉदा

प्रत्मऺ योजगाय ऩाउने सदस्म सॊ ख्माका आधायभा प्रङ्झत सदस्म तीस हजाय
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सॊ स्थाको
रुऩैमाॉ िा

कङ्टर सात राख ऩचास हजाय रुऩैमाॉ भा जङ्टन घटी हङ्टन्छ सो यकभको भाङ्झथल्रो सीभा
कामभ गनङ्टथ ऩनेछ ।
(३) उऩदपा (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञखएको बएताऩङ्झन भङ्जहरा
सङ्ञभभङ्झरत सॊ स्थाको हकभा प्रङ्झत सदस्म ऩैँ तारीस हजाय

भार

रुऩैमाॉ िा कङ्टर नौ राख

रुऩैमाॉभा जङ्टन घटी हङ्टन्छ सो यकभको भाङ्झथल्रो सीभा कामभ गनङ्टथ ऩनेछ ।
(४) उऩदपा (२) य (३) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञखएको बए ताऩङ्झन एक ऩटक
ॉ ी
फीउऩङ्टज

अनङ्टदान

उऩरब्ध गयाइएको सॊ स्थाराई आमोजना ङ्जिस्ताय गयी थऩ

स्ियोजगायी ङ्छदराउने अिस्थाभा

दङ्टई िषथऩङ्झछ

उऩदपा (२) िा (३) फभोङ्ञजभको

ॉ ी अनङ्टदान प्रदान गनथ सङ्जकनेछ ।
सीभाभा नफढाई फीउऩङ्टज
ॉ ी अनङ्टदान सॊ स्थारे आफ्नो
(५) मस दपा फभोङ्ञजभ उऩरव्ध गयाइएको फीउऩङ्टज
जगेडा कोषभा याखी आमोजनाको उद्देश्म

ॉ ीका साथै
फभोङ्ञजभ ङ्ञस्थय िा कामथिीर ऩङ्टज

व्मिसाम सञ्चारन खचथ व्महोने गयी उऩमोग गनथ सक्नेछ ।
५.

ॉ ीगत अनङ्टदान प्रदान गनथ सक्ने : (१) दपा ३ को उऩदपा (३) को खण्ड (क),
ऩङ्टज
(ख), (ग), (घ) य (ङ) भा उङ्ञल्रङ्ञखत आमोजना सञ्चारन गनथ भन्रारम िा ङ्जिबागरे
ॉ ीगत अनङ्टदान प्रदान गनथ सक्नेछ्–
सॊ स्थाराई दे हाम फभोङ्ञजभ ऩङ्टज
ॉ ी
(क) अनङ्टसूची-१ भा उङ्ञल्रङ्ञखत दङ्टगभ
थ ऺेरका राङ्झग कङ्टर स्थीय ऩङ्टज
आिश्मकताको असी प्रङ्झतितसभभ य
ॉ ी आिश्मकताको
(ख) अन्म ऺेरको हकभा कङ्टर स्थीय ऩङ्टज

साठी

प्रङ्झतितसभभ ।
(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञखएको बए ताऩङ्झन भङ्जहराहरू भार
सङ्ञभभङ्झरत सॊ स्थाद्वाया सञ्चाङ्झरत आमोजनाको हकभा
फभोङ्ञजभको ऺेरभा ऩन्चाङ्ङब्फे

उऩदपा (१) को खण्ड (क)

प्रङ्झतितसभभ य खण्ड (ख) फभोङ्ञजभको ऺेरभा

ॉ ीगत अनङ्टदान प्रदान गनथ सङ्जकनेछ ।
ऩचहत्तय प्रङ्झतितसभभ ऩङ्टज
(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ

कामाथन्िमन गनथ एक िषथ बन्दा फढी अिधी

राग्ने प्रकृङ्झतका आमोजना फहङ्टिषीम रूऩभा स्िीकृत गनथ सङ्जकनेछ ।
(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ स्िीकृत गङ्चयने फहङ्टिषीम आमोजनाको अिङ्झध
ङ्ट ानी य तत्सभफन्धी अन्म सतथहरू आमोजनाको
प्रदान गङ्चयने ङ्जित्तीम अनङ्टदानको बि
प्रकृङ्झत हे यी ङ्झनदे िन सङ्झभङ्झतरे ङ्झनधाथयण गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
4

,

(५) मस दपा

ॉ ीगत अनङ्टदान सॊ स्थाको जगेडा
फभोङ्ञजभ प्रदान गङ्चयएको ऩङ्टज

ॉ ीगत खचथभा भार उऩमोग गनङ्टथ ऩनेछ ।
कोषभा याखी आमोजनाको ऩङ्टज
६.

कामथिभ अनङ्टदान प्रदान गनथ सक्ने : (१) याङ्जिम, केन्रीम िा ङ्ञजल्रा तहका सहकायी
सङ्घहरूराई िाङ्जषक
थ फजेट य कामथिभभा सभािेि गयी कामथिभ सञ्चारन अनङ्टदान
उऩरब्ध गयाउन सङ्जकनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ

प्रदान गङ्चयने अनङ्टदानको यकभ य प्रमोजन

भन्रारम िा ङ्जिबागको स्िीकृत िाङ्जषक
थ कामथिभभा व्मिस्था बएफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ

अनङ्टदान प्रदान गदाथ भन्रारम िा ङ्जिबागरे

सभफङ्ञन्धत सङ्घसॉगको सभझदायी-ऩर

(भेभोये न्डभ अप अन्डयस्याङ्ञन्डङ

) भा

अनङ्टदानको रेखाऩारन, उऩमोग य प्रगङ्झत प्रङ्झतिेदनका सतथहरू सभेत तोक्नङ्टऩनेछ ।
७.

सदस्म केङ्ञन्रत बई व्मिसाम सञ्चारन गनङ्टथ

ऩने : (१) मस ङ्झनदे ङ्ञिका

फभोङ्ञजभ

अनङ्टदान प्राप्त गने सॊ स्थारे सभबि बए सभभ दे हामफभोङ्ञजभ सदस्म केङ्ञन्रत व्मिसाम
सञ्चारन गनङ्टथ ऩनेछ्–
(क) उत्ऩादनभूरक सॊ स्थारे सदस्महरूको भार उऩज खङ्चयद गनङ्टऩ
थ ने,
(ख) उऩबोिा सॊ स्थारे सदस्महरूराई आिश्मक िस्तङ्ट िा सेिा भार
ङ्जििी गनङ्टऩ
थ ने,
(ग) योजगायीभूरक सॊ स्थारे सदस्महरूराई भार योजगायी ङ्छदनङ्टऩने ,
(२) मातामात य स्िास््म सेिाका आमोजनाको हकभा मो दपा रागू हङ्टने
छै न ।
८.

अनङ्टदान उऩरब्ध नगयाइने : (१) दपा ४, ५ य ६ भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञखएको बए
ताऩङ्झन दे हामको अिस्थाभा सॊ स्थाराई अनङ्टदान उऩरब्ध गयाइने छै न–
(क) िाङ्जषक
थ साधायण सबा सभऩङ्ङ नगये को,
(ख) सञ्चारक सङ्झभङ्झत य रे खा सङ्झभङ्झतको ङ्झनमङ्झभत रूऩभा ङ्झनिाथचन
नगये को,
(ग) ङ्झनमङ्झभत रूऩभा िाङ्जषक
थ रे खा ऩयीऺण नगयाएको,
(घ) रे खा सङ्झभङ्झतको िाङ्जषक
थ प्रङ्झतिेदन ऩेस नबएको
(ङ) अङ्ञघल्रा िषथहरुभा प्राप्त गये को अनङ्टदानको सदङ्टऩमोग नगये को,
(च) कामथऺेरबन्दा फाङ्जहय गई कायोफाय सञ्चारन गये को,
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(छ) कय च ङ्टिा प्रभाणऩर नबएको,
(ज) सॊ स्था दताथ बएको कङ्ञभतभा दङ्टई िषथ ऩूया नबएको ।
ॉ ी अनङ्टदानको हकभा प्रायङ्ञभबक साधायण सबा सभऩङ्ङ
तय फीउऩङ्टज
गये ऩङ्झछ त्मस्तो अनङ्टदान उऩरब्ध गयाउन सङ्जकनेछ ।
ॉ ी अनङ्टदान य
(२) फचत तथा ऋणको भङ्टख्म कायोफाय गने सॊ स्थारे फीउऩङ्टज
ॉ ीगत अनङ्टदान प्राप्त गनथ सक्ने छै न ।
ऩङ्टज
ऩङ्चयच्छे द - ३
अनङ्टदान प्रदान गने प्रङ्जिमा
९.

सूचना प्रकािन गने

: (१) प्रत्मेक आङ्झथक
थ िषथको

श्रािण भसान्त ङ्झबर ङ्जिबागरे

ङ्झनदे िन सङ्झभङ्झतफाट तम बएफभोङ्ञजभ ङ्जित्तीम अनङ्टदानका राङ्झग आमोजना प्रस्ताि ऩेस
गनथ कङ्टनै एक याङ्जिम दै ङ्झनक

ऩङ्झरका भा कभतीभा ऩैँ तीस ङ्छदनको

अिङ्झध ङ्छदई सूचना

प्रकािन गनङ्टऩ
थ नेछ ।
तय

, आङ्झथक
थ िषथ २०७३/७४ को हकभा मो ङ्झनदे ङ्ञिका स्िीकृत बएको सात
ङ्छदनङ्झबर सूचना प्रकािन गनङ्टऩ
थ नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सूचना याङ्जिम सहकायी सॊ घ , ङ्जिषमगत केन्रीम
सॊ घ, ङ्ञजल्रा सहकायी सॊ घ, ङ्जिषमगत ङ्ञजल्रा सॊ घभा सभेत जानकायी गयाउनङ्टऩनेछ ।
(३)

उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सूचना ङ्जिबागको िेफसाइटभा सभेत

याख्नङ्टऩनेछ ।
१०.

सोझै प्रस्ताि ङ्झरन सङ्जकने :

दपा ९ भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञखएको बए ताऩङ्झन दपा ६

भा उङ्ञल्रङ्ञखत िाङ्जषक
थ फजेट य कामथिभभा सभािेि बएका कामथिभ सञ्चारन गने
प्रमोजनका राङ्झग भन्रारम िा ङ्जिबागरे ऩन्र ङ्छदनको सभम ङ्छदई सोझै प्रस्ताि भाग
गनथ सक्नेछ ।
११.

दयखास्त ऩेस गनङ्टऩ
थ ने : मस ङ्झनदे ङ्ञिका फभोङ्ञजभ अनङ्टदान प्राप्त गनथ चाहने सॊ स्थारे
दे हामका कागजात तथा ङ्जिियण सॊ रग्न गयी दपा ९ फभोङ्ञजभ प्रकाङ्ञित सूचनाभा
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ङ्छदइएको अिङ्झध ङ्झबर

अनङ्टसूची - २ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा कामाथरमभा दयखास्त ङ्छदनङ्ट

ऩनेछ्–
(क) सॊ स्था दताथ प्रभाणऩरको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ,
(ख) सॊ स्थाको ङ्जिङ्झनमभको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ,
(ग) ऩङ्झछल्रो आङ्झथक
थ िषथको रेखाऩयीऺण प्रङ्झतिेदन,
(घ) कय च ङ्टिाको प्रभाणऩर,
(ङ) आमोजनाको प्रस्ताि,
(च) साधायण सबाफाट आमोजना प्रस्ताि स्िीकृत गयी अनङ्टदान

भाग गनथ

गङ्चयएको ङ्झनणथमको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ,
(छ) सञ्चारक सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायीको नाभ , ठे गाना य सभऩकथ टे ङ्झरपोन
नभफय खङ्टरेको ङ्जिियण,

(ज) ऩचास राख रुऩैमाॉ बन्दा भाङ्झथको कङ्टर रागत बएको आमोजना बए
ङ्जिस्तृत सभबाव्मता अध्ममन प्रङ्झतिेदन य सोबन्दा कभ कङ्टर रागत
बएको आमोजना बए ऩूिस
थ भबाव्मता अध्ममन प्रङ्झतिेदन,

(झ) जग्गा प्राप्त गनङ्टऩ
थ नेभा प्राङ्झप्तको बयऩदो व्मिस्था खङ्टल्ने कागजात,

ॉ ीको स्रोत
(ञ) आमोजनाका राङ्झग सॊ स्थाको तपथफाट ऩङ्चयचारन गङ्चयने ऩङ्टज
खङ्टरेको कागजात ।

१२.

(ट) अनङ्टसूची - ३ फभोङ्ञजभको ङ्जिियण ।

प्रायङ्ञभबक छानङ्जिन गने : (१) दपा १ १ फभोङ्ञजभ प्राप्त दयखास्त

उऩय सभफङ्ञन्धत

कामाथरमरे प्रायङ्ञभबक छानङ्जिन गनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ छानङ्जिन गदाथ सभफङ्ञन्धत कामाथरमरे अनङ्टसूची ४ फभोङ्ञजभको प्रायङ्ञभबक जाॉचसूचीको आधायभा कामाथरमभा उऩरब्ध अङ्झबरे ख
ङ्झबडाउनङ्टका साथै स्थरगत ङ्झनयीऺणसभेत गनथ सक्नेछ ।
(३) उऩदपा (२) िभोङ्ञजभ छानङ्जिन गदाथ
जाॉचसूची भध्मे

कङ्टनैभा असपर बएको ऩाइएभा

उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको
सभफङ्ञन्धत कामाथरमरे त्मस्तो

दयखास्त स्िीकृत नहङ्टने व्महोयाको जानकायी सभफङ्ञन्धत सॊ स्थाराई गयाउनङ्ट ऩनेछ ।
(४) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ छानङ्जिन गदाथ मस ङ्झनदे ङ्ञिका

फभोङ्ञजभ अनङ्टदान

उऩरब्ध गयाउन ङ्झभल्ने दे ङ्ञखएभा सभफङ्ञन्धत कामाथरमरे उऩदपा (२)
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फभोङ्ञजभको

जाॉचसूची सङ्जहत छनौटका कामथिभ तथा फजेट सभेत प्रस्ताि गयी अनङ्टदान उऩरब्ध
गयाउन ङ्जिबागभा ङ्झसपाङ्चयस गनङ्टथ ऩनेछ ।
(५) दयखास्त छानङ्जिनका ङ्झसरङ्झसराभा

आिश्मक अन्म कङ्टया ङ्झनदे िन

सङ्झभङ्झतरे तोकेफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
१३.

प्रस्तािको भूल्माङ्कन गने : (१) दपा १२ को उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ प्राप्त प्रस्तािको
भूल्माङ्कन गयी ङ्झसपाङ्चयस गनथ ङ्जिबागभा दे हामफभोङ्ञजभको प्रस्ताि भूल्माङ्कन सङ्झभङ्झत
यहनेछ्–
(क) प्रभङ्टख , मोजना िाखा, सहकायी ङ्जिबाग

– सॊ मोजक

(ख) प्रङ्झतङ्झनङ्झध , भन्रारम

– सदस्म

(ग) प्रङ्झतङ्झनङ्झध

, कृङ्जष ङ्जिकास भन्रारम

(घ) आङ्झथक
थ प्रिासन िाखा प्रभङ्टख

– सदस्म

, ङ्जिबाग

– सदस्म

(ङ) प्रङ्झतङ्झनङ्झध

, याङ्जिम सहकायी ङ्जिकास फोडथ

– सदस्म

(च) प्रङ्झतङ्झनङ्झध

, याङ्जिम सहकायी सॊ घ

– सदस्म

(छ)

ङ्जिबागको यङ्ञजिायरे तोकेको दङ्टई जना ङ्जिषम ङ्जिऻ

(ज)

ङ्जिबागका सहकायी प्रिधथन िाखा हे ने िाखा अङ्झधकृत - सदस्म-सङ्ञचि

(२) भूल्माङ्कन प्रमोजनका राङ्झग ङ्जिबागरे दपा

– सदस्म

९ फभोङ्ञजभको सूचनाको

भमादङ्झबर कामाथरमभा दताथ बई त्मस्तो कामाथरमफाट दपा १ २ को उऩदपा (४)
फभोङ्ञजभ ङ्झसपाङ्चयस गयी ऩठाइएका सफै दयखास्तहरू प्राप्त बएको सङ्टङ्झनङ्ञित गनङ्टथ
ऩनेछ ।
(३) भूल्माङ्कन गदाथ

प्रस्ताि भूल्माङ्कन सङ्झभङ्झतरे दपा

३ को उऩदपा (२)

फभोङ्ञजभ छङ्ट ट्ट्याइएको फजेटको सीभाङ्झबर यही प्रत्मेक प्रस्तािराई अनङ्टसूची

- ५

फभोङ्ञजभको आधायभा भूल्माङ्कन गयी अङ्क प्रदान गनङ्टथ ऩनेछ ।
१४.

आमोजना प्रस्तािको स्िीकृङ्झत : (१) दपा १ ३ फभोङ्ञजभ प्रस्ताि भूल्माङ्कन सङ्झभङ्झतफाट
ङ्झसपाङ्चयस बएको प्रस्ताि स्िीकृङ्झतका राङ्झग ङ्जिबागका यङ्ञजिायरे

ङ्झनदे िन सङ्झभङ्झतसभऺ

ऩेस गनङ्टऩ
थ नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्राप्त आमोजना प्रस्तािभा ङ्जिचाय गयी ङ्झनदे िन
सङ्झभङ्झतरे स्िीकृङ्झत प्रदान गनथ सक्नेछ ।
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(३) उऩदपा (२) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञखएको बएताऩङ्झन स्िीकृङ्झतका राङ्झग
प्राप्त आमोजना प्रस्ताि मस ङ्झनदे ङ्ञिका

फभोङ्ञजभ बएको नदे ङ्ञखएभा ङ्झनदे िन सङ्झभङ्झतरे

दे हाम फभोङ्ञजभ गने छ :–
(क) ताङ्ञत्िक प्रकृमागत िा अन्म रङ्टङ्जट दे ङ्ञखएकोभा ऩङ्टन्भूल्माङ्कनका
राङ्झग कङ्टनै िा सफै प्रस्ताि भूल्माङ्कन सङ्झभङ्झतभा ङ्जपताथ ऩठाउने, िा
(ख) ङ्झनदे िन सङ्झभङ्झतफाट उऩसङ्झभङ्झत फनाई ऩङ्टनयािरोकन गयाउने ।
(४) मस ङ्झनदे ङ्ञिकाभा अन्मर जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञखएको बएताऩङ्झन ङ्झनदे िन
सङ्झभङ्झतरे आिश्मक दे खेका उऩमङ्टि

आमोजनाराई कङ्टनै सतथ , फन्दे ज तोकी प्रस्ताि

स्िीकृत गनथ सक्नेछ ।
१५.

ङ्झनदे िन सङ्झभङ्झतको गठन : (१) मस ङ्झनदे ङ्ञिका

फभोङ्ञजभ आमोजना प्रस्तािहरूको

स्िीकृङ्झत गने तथा तत्सभफन्धभा आिश्मक ङ्झनदे िन एिॊ सभन्िमका राङ्झग भन्रारमभा
दे हामफभोङ्ञजभको ङ्झनदे िन सङ्झभङ्झत यहनेछ्–
(क) सङ्ञचि, भन्रारम

– सॊ मोजक

(ख) सहसङ्ञचि, याङ्जिम मोजना आमोग

– सदस्म

(ग) सहसङ्ञचि, अथथ भन्रारम

– सदस्म

(घ) सहसङ्ञचि, कृङ्जष ङ्जिकास भन्रारम

– सदस्म

(ङ) सहसङ्ञचि, भन्रारम, मोजना तथा गङ्चयफी ङ्झनिायण भहािाखा
– सदस्म
(च) सहसङ्ञचि,

भन्रारम, सहकायी तथा व्मिस्थाऩन भहािाखा
– सदस्म

(छ) सदस्म–सङ्ञचि, याङ्जिम सहकायी ङ्जिकास फोडथ

– सदस्म

(ज) अध्मऺ िा ङ्झनजरे तोकेको उऩाध्मऺ, याङ्जिम सहकायी सङ्घ
– सदस्म
(झ) यङ्ञजिाय, सहकायी ङ्जिबाग

– सदस्म–सङ्ञचि ।

(२) ङ्झनदे िन सङ्झभङ्झतरे आफ्नो कामथङ्जिङ्झध आपैँ फनाउन सक्नेछ ।
(३) ङ्झनदे िन सङ्झभङ्झतरे अनङ्टदानको राङ्झग स्िीकृत गये का सॊ स्थाका आमोजना
प्रस्तािको ङ्जिियण ङ्जिबागराई उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ ।
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(४) ङ्झनदे िन सङ्झभङ्झतरे अनङ्टदान प्रदान गने सभफन्धभा आिश्मक सतथ ङ्झनधाथयण
गनथ सक्नेछ ।
ऩङ्चयच्छे द - ४
कामाथन्िमन, अनङ्टगभन य भूल्माङ्कन
१६.

जानकायी ङ्छदनङ्टऩने : (१) दपा १ ४ को उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ङ्झनदे िन सङ्झभङ्झतफाट
आमोजना प्रस्ताि स्िीकृत बएको ङ्जिियण प्राप्त बएऩङ्झछ आमोजना प्रस्ताि स्िीकृत हङ्टने
सॊ स्था कामाथरमको ऺेराङ्झधकायङ्झबर बए सभफङ्ञन्धत कामाथरम भापथत

य नबए सोझै

सभफङ्ञन्धत सॊ स्थाराई सोको जानकायी ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।त्मसयी आमोजना प्रस्ताि स्िीकृत
बएको सूचना ङ्जिबागको िेफसाइटभा सभेत याख्नङ्ट ऩनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ जानकायी गयाउॉदा कभतीभा ऩन्र ङ्छदनको सभम
ङ्छदई सभझौता गनथ आउने भमाद सभेत खङ्टराउनङ्ट ऩनेछ ।
तय कङ्टनै

ङ्जििेष अिस्था ऩयी केही ङ्छदन ङ्जढरो बए ताऩङ्झन सभझौता गने

ऩदाङ्झधकायीराई सो ङ्जििेष ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत ऩये को बङ्ङे आधाय भङ्टनाङ्झसफ रागेभा सभझौता गनथ
फाधा ऩने छै न ।
१७.

सभझौता गनङ्टऩ
थ ने : मस ङ्झनदे ङ्ञिका फभोङ्ञजभ सॊ स्थाराई अनङ्टदान प्रदान गदाथ कामाथरमको
ऺेराङ्झधकाय ङ्झबर ऩने बए त्मस्तो कामाथरमरे य कामाथरमको ऺेराङ्झधकायभा नऩने
बएभा ङ्जिबागरे ङ्झनदे िन सङ्झभङ्झतरे तोकेको ढाॉचाभा सभझौता गनङ्टऩ
थ नेछ ।

१८.

ङ्ट ानी ङ्जिङ्झध
बि

: (१) मस ङ्झनदे ङ्ञिका फभोङ्ञजभ सॊ स्थाराई उऩरब्ध गयाइने ङ्जित्तीम

ङ्ट ानी गनथ सङ्जकनेछ्–
अनङ्टदानको यकभ दे हाम फभोङ्ञजभ बि
(क) सभझौता बएऩङ्झछ ऩचास प्रङ्झतितसभभ य
(ख) खण्ड (क) फभोङ्ञजभ प्राप्त यकभको खचथको पाॉटफायी

य ङ्झनभाथण

कामथको हकभा यङ्झनङ ङ्झफर सङ्जहतको अन्तङ्चयभ प्रङ्झतिेदन प्राप्त बएऩङ्झछ
फाॉकी यकभ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सॊ स्थाराई प्रदान गङ्चयने यकभ
ङ्ट ानी ङ्छदइनेछ ।
गयाउन सभझौता गने कामाथरम िा ङ्जिबागफाट बि

10

अनङ्टदान उऩरब्ध

(३) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रे ङ्ञखएको बए ताऩङ्झन सॊ स्थारे आमोजना
सञ्चारन गदाथ आिश्मक ऩूित
थ मायी ऩूया गनङ्टऩ
थ नेभा त्मस्तो ऩूित
थ मायी ऩूया नगये सभभ य
ङ्झनदे िन सङ्झभङ्झतरे दपा १ ४ को उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ कङ्टनै सतथ, फन्दे ज तोकेकोभा
त्मस्तो सतथ, फन्दे ज ऩारना नगये सभभ कङ्टनै ऩङ्झन यकभ प्रदान गङ्चयने छै न ।
१९.

सािथजङ्झनक खङ्चयद ऐन रागू हङ्टने

: मस ङ्झनदे ङ्ञिका

फभोङ्ञजभ सॊ स्थारे प्राप्त गने

अनङ्टदानको यकभ खचथ गदाथ सािथजङ्झनक खङ्चयद ऐन, २०६३ तथा सािथजङ्झनक खङ्चयद
ङ्झनमभािरी, २०६४ फभोङ्ञजभको प्रङ्जिमा ऩूया गनङ्टथ ऩनेछ ।
२०.

ङ्जित्तीम अनङ्टदानको सदङ्टऩमोग गनङ्टऩ
थ ने : (१) सॊ स्थारे ङ्जित्तीम अनङ्टदानको यकभ दपा ४,
५ य

६ फभोङ्ञजभ आफ्नो खाताभा आभदानी फाॉधी जङ्टन प्रमोजनको राङ्झग प्राप्त बएको

हो, सोही प्रमोजनभा भार उऩमोग गनङ्टथ ऩनेछ ।
(२) सॊ स्थारे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ आभदानी फाॉङ्झधएको ङ्जित्तीम अनङ्टदानको
यकभको उऩमोग खङ्टल्ने गयी स्रे स्ता याखी अद्यािङ्झधक गनङ्टथ ऩनेछ ।
२१.

प्रङ्झतिेदन ङ्छदनङ्टऩने : सॊ स्थारे मस ङ्झनदे ङ्ञिका फभोङ्ञजभ प्राप्त गये को ङ्जित्तीम अनङ्टदानफाट
सभऩङ्ङ गये का कामथ , खचथ य प्रङ्झतपर सङ्जहतको ङ्जिियण दे हामको अिङ्झध ङ्झबर अनङ्टदान
उऩरब्ध गयाउन सभझौता गने कामाथरम िा ङ्जिबागभा ऩेस गनङ्टथ ऩनेछ्–
(क) ऩङ्जहरो अन्तङ्चयभ प्रङ्झतिेदन दोस्रो ङ्जकस्ता ङ्झरनङ्ट अगािै,
(ख) िाङ्जषक
थ प्रङ्झतिेदन आङ्झथक
थ िषथ सभाप्त बएको तीस ङ्छदनङ्झबर य
(ग) आमोजनाको प्रङ्झतपर य उऩरब्धी सङ्जहतको

अङ्ञन्तभ प्रङ्झतिेदन

आमोजना सभऩङ्ङ बएको एक िषथङ्झबर ।
२२.

अनङ्टगभन गनङ्टऩ
थ ने : (१) कामाथरमरे मस ङ्झनदे ङ्ञिका

फभोङ्ञजभ अनङ्टदान प्रदान गङ्चयएका

आमोजनाको ङ्झनमङ्झभत रूऩभा अनङ्टगभन गनङ्टथ ऩनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ कामाथरमफाट हङ्टने अनङ्टगभनका अङ्झतङ्चयि
आिश्मकता अनङ्टसाय ङ्जिबाग िा भन्रारमरे सभेत अनङ्टगभन गनथ सक्नेछ ।
(३) उऩदपा (१) य (२) फभोङ्ञजभ गङ्चयने अनङ्टगभनको प्रङ्झतिेदन भन्रारमरे
तोकेको ढाॉचाभा ङ्छदनङ्टऩनेछ ।
(४) उऩदपा (१) य (२) फभोङ्ञजभ गङ्चयने अनङ्टगभनको
आिश्मक सहमोग गनङ्टऩ
थ नेछ ।
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कामथभा सॊ स्थारे

२३.

अनङ्टदान योक्का गनथ सक्ने : (१) दपा २ २ फभोङ्ञजभ अनङ्टगभन गदाथ सॊ स्थारे प्राप्त
ङ्जित्तीम अनङ्टदानको सदङ्टऩमोग नगये को िा सभझौताको कङ्टनै सतथ ऩारना गये को
नऩाइएभा अनङ्टगभन प्रङ्झतिेदनको ङ्झसपाङ्चयसको आधायभा कामाथरम

,

ङ्जिबाग िा

भन्रारमरे भङ्टनाङ्झसफ सभम ङ्छदई दे हाम फभोङ्ञजभ गनथ सक्नेछ :(क) उऩमोग नगये को यकभ िा खङ्चयद बएको उऩकयणको उऩमोग
गनथ रगाउने,
(ख) अधङ्टयो ङ्झनभाथण कामथ सङ्टचारु गनथ रगाउने य
(ग) सभझौताको सतथ ऩारना नबएकोभा ऩारना गनथ रगाउने ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ङ्छदइएको सभमङ्झबर सॊ स्थारे आिश्मक सङ्टधाय
नगये भा कामाथरम, ङ्जिबाग िा भन्रारमरे आिश्मक सङ्टधाय गये ऩङ्झछ पङ्टकङ्टिा गने गयी
फाॉकी ङ्जकस्ताको ब ङ्टिानी योक्का याख्न सक्नेछ ।
(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ कामाथरमरे ङ्जकस्ता योक्का याखेको िा पङ्टकङ्टिा
गये को जानकायी ङ्जिबागराई ङ्छदनङ्टऩनेछ ।
२४.

असूर उऩय गङ्चयने

: दपा २ २ फभोङ्ञजभ अनङ्टगभन गदाथ मस ङ्झनदे ङ्ञिका फभोङ्ञजभ

सॊ स्थाराई प्रदान गङ्चयएको ङ्जित्तीम अनङ्टदानको यकभ कङ्टनै ङ्जकङ्झसभरे दङ्टरुऩमोग गङ्चयएको
ऩाइएभा त्मस्तो यकभ दङ्टरुऩमोग गने सॊ स्थाका सदस्म तथा ऩदाङ्झधकायीको घय
घयानाफाट सयकायी फाॉकी सयह असूर उऩय गङ्चयनेछ ।
२५.

सपाई ऩेस गने भौका ङ्छदनङ्टऩने : दपा २ ३ फभोङ्ञजभ अनङ्टदान योक्का याख्नङ्टऩदाथ िा दपा
२४ िभोङ्ञजभ यकभ असङ्टर उऩय गनङ्टऩ
थ दाथको अिस्थाभा सभिङ्ञन्धत सॊ स्थाराई सपाई
ऩेस गने भङ्टनाङ्झसफ भाङ्जपकको सभम ङ्छदनङ्टऩनेछ ।

२६.

ङ्जित्तीम अनङ्टदानको रे खाऩयीऺण : (१) सॊ स्थारे मस ङ्झनदे ङ्ञिका फभोङ्ञजभ प्राप्त ङ्जित्तीम
अनङ्टदानको रेखाऩयीऺण सहकायी ऐन , २०४८ भा व्मिस्था बए

फभोङ्ञजभ गयाउनङ्ट

ऩनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ रे खाऩयीऺण गयाउने प्रमोजनका राङ्झग सॊ स्थारे
प्राप्त यकभको स्रे स्ता तथा ङ्झफर बयऩाईहरू मस ङ्झनदे ङ्ञिका

फभोङ्ञजभ अरग्गै रूऩभा

सङ्टयङ्ञऺत याख्नङ्ट ऩनेछ ।
(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको रेखाऩयीऺण प्रङ्झतिेदन सॊ स्थारे साधायण
सबाफाट स्िीकृत बएऩङ्झछ कामाथरम िा ङ्जिबागभा ऩठाउनङ्ट ऩनेछ ।
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(४) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सभऩङ्ङ रे खाऩयीऺण रङ्टटीऩूण थ यहे को बनी उजङ्टयी
ऩये भा ङ्जिबागरे तत्सदभफन्धभा छानङ्झफन गयी सॊ स्थाराई ऩङ्टन् रे खाऩयीऺण गयाउन
ङ्झनदे िन ङ्छदन सक्नेछ ।

ऩङ्चयच्छे द – ५
ङ्जिङ्जिध
२७.

साधायण सबाराई जानकायी गयाउनङ्ट ऩने : मस ङ्झनदे ङ्ञिका फभोङ्ञजभ अनङ्टदान प्राप्त बए
ऩङ्झछ सॊ स्थारे रगत्तै फस्ने साधायण सबाभा सोको सभऩूण थ ङ्जिियण सङ्जहतको जानकायी
गयाउनङ्ट ऩनेछ ।

२८.

स्थानीम तहसॉगको सभन्िम् (१) कामाथरमरे आफ्नो ऺेराङ्झधकायङ्झबर मस ङ्झनदे ङ्ञिका
फभोङ्ञजभ स्िीकृत बएको ङ्जित्तीम अनङ्टदानको यकभ य प्रमोजन सभेत खोरी त्मस्तो
अनङ्टदान प्राप्त गने सॊ स्थाहरूको ङ्जिियण सभफङ्ञन्धत स्थानीम तहराई उऩरब्ध गयाउनङ्ट
ऩनेछ ।
(२) सॊ स्थारे दपा २१ फभोङ्ञजभ कामाथरमभा ऩेि गने प्रङ्झतिेदनको एक प्रङ्झत
सभफङ्ञन्धत स्थानीम तहभा सभेत ऩठाउनङ्टऩनेछ ।
(३) सभफङ्ञन्धत स्थानीम तहरे उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ प्राप्त प्रङ्झतिेदन सभेतका
आधायभा सॊ स्थारे सञ्चारन गये को आमोजनाको ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन

य कामाथन्िमनभा

सभन्िम गनङ्टऩ
थ नेछ ।
(४) अनङ्टदान प्राप्त गने सॊ स्थाहरूरे प्राप्त अनङ्टदानफाट गये का कामथहरू िाङ्जषक
थ
साधायण सबाफाट अनङ्टभोदन गयी सोको एक प्रङ्झत सभफङ्ञन्धत स्थानीम तहभा सभेत
उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ ।
२९.

ङ्जिियण सािथजङ्झनक गनङ्टऩ
थ ने : (१) सॊ स्थारे नेऩार सयकायफाट प्राप्त गये को ङ्जित्तीम
अनङ्टदानको प्रमोजन

सभेत खङ्टल्ने ङ्जिियण य खचथको पाॉटिायी आमोजनास्थर िा

सॊ स्थाको कामाथरमभा सिथसाधायणको जानकायीका राङ्झग प्रस्टसॉग
सूचना ऩाटीभा रेखी सािथजङ्झनक गनङ्टथ ऩनेछ ।
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ऩढ्न सङ्जकने गयी

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सािथजङ्झनक गङ्चयने ङ्जिियणभा आमोजनाको स्िीकृत
प्रस्ताि फभोङ्ञजभ नेऩार सयकायका साथै सॊ स्थाको प्रमोजनगत मोगदान य अद्यािङ्झधक
खचथका भहरहरू याख्नङ्ट ऩनेछ ।
३०.

प्रिर्द्थन िा ऩङ्टन् सञ्चारनका राङ्झग अनङ्टदान ङ्छदन सङ्जकने : (१) मस ङ्झनदे ङ्ञिकाभा अन्मर
जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन नेऩार सयकायको ङ्जििेष प्राथङ्झभकताको रङ्ञऺत
कामथिभ अन्तगथत प्रिधथन गङ्चयने सॊ स्थाका साथै ऩङ्टयाना साझा

(सहकायी) सॊ स्थाको

सभऩङ्ञत्तको सॊ यऺण य उऩमोग गयी ऩङ्टन: सञ्चारन गने ङ्झसरङ्झसराभा स्िीकृत िाङ्जषक
थ
कामथिभभा व्मिस्था गयी आिश्मक अनङ्टदान प्रदान गनथ सङ्जकने छ ।
(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्रदान गङ्चयने अनङ्टदानको यकभ य प्रमोजन स्िीकृत
िाङ्जषक
थ कामथिभभा व्मिस्था बए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्रदान गङ्चयने अनङ्टदानका सभफन्धभा अन्म व्मिस्था
ङ्झनदे िन सङ्झभङ्झतरे तोके फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।
३१.

प्रङ्झतिेदन प्रकािन गनङ्टथ ऩने : ङ्जिबागरे मस ङ्झनदे ङ्ञिका फभोङ्ञजभ प्रदान गङ्चयएको ङ्जित्तीम
अनङ्टदानको प्रङ्झतपरसभेत झल्कने गयी िाङ्जषक
थ प्रङ्झतिेदन

३२.

प्रकािन गनङ्टऩ
थ नेछ ।

व्माख्मा गने अङ्झधकाय : मस ङ्झनदे ङ्ञिकाको कामाथन्िमनका ङ्झसरङ्झसराभा कङ्टनै प्रािधानभा
ङ्छद्वङ्जिधा उत्ऩङ्ङ बएभा ङ्झनदे ङ्ञिकाको बािना

य भभथको प्रङ्झतकूर नहङ्टने गयी भन्रारमरे

व्माख्मा गनथ सक्नेछ ।
३३.

खाये जी य फचाउ : (१) सहकायी सॊ घसस्थाराई उऩरब्ध गयाइने अनङ्टदान एिॊ बन्साय
भहिङ्टरभा छङ्ट ट सङ्टङ्जिधा ङ्झसपाङ्चयस सभफन्धी कामथङ्जिङ्झध, २०६८ खाये ज गङ्चयएको छ ।
(२) सहकायी सॊ घसस्थाराई उऩरब्ध गयाइने अनङ्टदान एिॊ बन्साय भहिङ्टरभा
छङ्ट ट सङ्टङ्जिधा ङ्झसपाङ्चयस सभफन्धी कामथङ्जिङ्झध, २०६८ फभोङ्ञजभ बए गये का काभकायिाही
मसै ङ्झनदे ङ्ञिका फभोङ्ञजभ बए गये को भाङ्झननेछ ।
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अनङ्टसूची- १
(दपा ५ को उऩदपा (१) खण्ड (क) सॉग सभफङ्ञन्धत)
दङ्टगभ
थ बौगोङ्झरक ऺेरहरू
ङ्ट ,
१. भेची अञ्चरको ताप्रे जङ
ङ्ट ासबा,
२. कोिी अञ्चरको नङ्टभसङ्जहत दङ्ञऺण ऺेरफाहे क सभऩूण थ सॊ खि
३. सगयभाथा अञ्चरको सोरङ्टखभङ्ट फङ्ट,
४. जनकऩङ्टय अञ्चरको दोरखा ङ्ञजल्राको राभािगय य योल्िाङ्झरङ ऺेर,
५. िागभती अञ्चरको धाङ्छदङ ङ्ञजल्राको सेतीिास उत्तयको ङ्झसॊहाय ऺेर,
६. गण्डकी अञ्चरको भनाङ य गोयखाको ङ्झसङ्छदथिास उत्तयको राके ऺेर,
७. धिराङ्झगयी अञ्चरको टङ्ट कङ्टचेबन्दा दङ्ञऺणी ऺेरफाहे कको भङ्टस्ताङ ङ्ञजल्रा य उत्तयी
फाग्रङ्टङको ढोयऩाटन ऺेर,
८. याप्ती अञ्चरको योल्ऩा य रुकङ्टभ,
९. कणाथरी अञ्चरको हङ्टभरा, जङ्टभरा, भङ्टग,ङ्ट काङ्झरकोट य डोल्ऩा,
१०. बेयी अञ्चरको जाजयकोट,
११. सेती अञ्चरको फझाङ य फाजङ्टया,
ङ्टथ ा ।
१२. भहाकारी अञ्चरको दाचर
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अनङ्टसूची- २
(दपा ११ सॉग सभफङ्ञन्धत)
दयखास्तको ढाॉचा
श्री कामाथरम प्रभङ्टखज्मू,
सहकायी प्रङ्ञिऺण तथा ङ्झडङ्झबजन कामाथरम , .........................ङ्झडङ्झबजन सहकायी कामाथरम ,
.......................... ।
ङ्जिषम् ङ्जित्तीम अनङ्टदानका राङ्झग प्रस्ताि ऩेस गङ्चयएको ।
सहकायी तथा गङ्चयफी ङ्झनिायण भन्रारम

, सहकायी ङ्जिबागफाट ङ्झभङ्झत ............. भा

.................. याङ्जिम दै ङ्झनकभा प्रकाङ्ञित सूचना अनङ्टसाय मस सङ्घ/सॊ स्थारे नेऩार सयकायको
ङ्जित्तीम अनङ्टदानसभेतभा ................................ आमोजना सञ्चारन गने गयी ङ्झभङ्झत
.................. को साधायण सबारे ङ्झनणथम गये कारे सूचनाभा तोङ्जकएका कागजात सॊ रग्न
याखी अनङ्टसूची- ३ फभोङ्ञजभको ङ्जिियण खङ्टराई मो दयखास्त ऩेस गङ्चयएको छ ।
सहकायी सॊ स्थाहरूराई अनङ्टदान सङ्टङ्जिधा प्रदान गने ङ्झनदे ङ्ञिका, २०७३ का सतथ, फन्दे जहरू
ऩारना गनथ मो सङ्घ/सॊ स्था भन्जङ्टय छ ।
बिदीम,
....................
अध्मऺ
नाभ, थय्
सॊ स्थाको नाभ, ठे गाना्
सॊ स्थाको छाऩ
सभऩकथ नॊ.:
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अनङ्टसूची- ३
(दपा ११ को खण्ड (ट) सॉग सभफङ्ञन्धत)
आमोजनाको ङ्जिियण

१) सॊ घ/सॊ स्थाको नाभ: ....................................................................................
ठे गाना :
ङ्ञजल्रा :
न.ऩा./गा.ङ्जि.स. :
िडा नॊ. :
गाउॉ/टोर :
२)दताथ नभफय य ङ्झभङ्झत :
३)आमोजनाको नाभ :
४)आमोजनास्थर
ङ्ञजल्रा :
न.ऩा./गा.ङ्जि.स. :
िडा नॊ.:
गाउॉ/टोर :
४.१) आमोजनास्थर अनङ्टसूच-ी १ फभोङ्ञजभको ऺेरभा:

ऩने

नऩने

५) आमोजना प्रायभब हङ्टने ङ्झभङ्झत:
६)आमोजना सभऩङ्ङ हङ्टने ङ्झभङ्झत:
७) प्रस्ताङ्जित आमोजनाको कङ्टर रागत: रु. ....................................
ॉ ी आिश्मकता : रु. ....................................
७.१ स्थीय ऩङ्टज
क. भेङ्झसनयी उऩकयण रु. ....................................
ख. जग्गा रु. ....................................
ग. बिन रु. ....................................
घ. ऩिङ्टऩन्छी खङ्चयद रु. ....................................
ङ. अन्म (खङ्टराउने) रु. ....................................
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ॉ ी आिश्मकता : रु. .............................
७.२ कामथिीर ऩङ्टज
७.३ कामथिभ खचथको आमोजनाको हकभा कामथिभ खचथ : रु. ...............
८)सॊ स्थारे फेहोने रागत प्रङ्झतित: ....................
९) सॊ स्थाको रागत फेहोने स्रोत :
क. िेमय यकभफाट रु. ....................
ख. जगेडा कोषफाट रु. ....................
ग. अन्म रु. ....................
१०) नेऩार सयकायको अन्म ङ्झनकामफाट ङ्जित्तीम सहमोग प्राप्त गये को िा प्राप्त गनथ आिेदन
ङ्छदएको बए खङ्टराउने्. ................................................................................
.........................................................................................................
११) सदस्म सहबाङ्झगताको अिस्था
सहबाङ्झगता
िगीकयण

साधायण सदस्मभा

सञ्चारक सङ्झभङ्झतभा

आमोजनाफाट प्रत्मऺत्
राबाङ्ञन्ित हङ्टनेभा

सॊ ख्मा

प्रङ्झतित

सॊ ख्मा

भङ्जहरा
अऩाङ्गता बएका
व्मङ्ञि
दङ्झरत सभङ्टदाम
ङ्जऩछङ्झडएका
अल्ऩसङख्मक
जनजाङ्झत
अन्म
जभभा
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प्रङ्झतित

सॊ ख्मा

प्रङ्झतित

१२) सॊ स्थाको व्मािसाङ्जमक सेिाभा सदस्म केन्रीमता
ङ्जिियण

हारको अिस्था

(ऩङ्झछल्रो आ.ि.को)

रु. हजाय
उत्ऩाङ्छदत िस्तङ्टको

प्रङ्झतित

आमोजना सञ्चारन बएऩङ्झछ
हङ्टने अिस्था
रु. हजाय

प्रङ्झतित

सदस्मको उत्ऩादन

खङ्चयद
गैयसदस्मको
उत्ऩादन
जभभा
उत्ऩादन साभग्री य

सदस्मराई

उऩबोग्म िस्तङ्टको

गैयसदस्मराई

ङ्जििी

जभभा
स्ियोजगायी

हारको अिस्था

आमोजना सञ्चारन बएऩङ्झछ हङ्टने
अिस्था

सदस्म

गैयसद

जभभा सदस्म

सङख्मा स्म

को

सङख्मा

प्रङ्झतित

प्रत्मऺ ऩूणथ

(िषथभा २,०८० घण्टा
काभ ऩाउने बए १
जना भानी सङख्मा
जनाउने)
अप्रत्मऺ
जभभा
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सदस्म

गैय-

सङख्मा सदस्म
सङख्मा

जभभा सदस्म
को
प्रङ्झतित

१३.आमोजनास्थरभा ऩूिाथधायको ङ्ञस्थङ्झत 
( ङ्ञचन्ह रगाउनङ्टहोस्)
ङ्झफजङ्टरी
ङ्झसॉचाइ
ऩक्की सडक
कच्ची सडक
१४. व्मिसामको राङ्झग बिन, टहया, सेड, गोठको ङ्ञस्थङ्झत ( ङ्ञचन्ह रगाउनङ्टहोस्) :
आफ्नै स्िाङ्झभत्िभा ङ्झनभाथण बएको
आफ्नै स्िाङ्झभत्िभा ङ्झनभाथणाधीन
१५. कामाथरमको बौङ्झतक ङ्ञस्थङ्झत
आफ्नै बिन
बाडाको घय
१६. सॊ स्थागत सङ्टिासनको ङ्ञस्थङ्झत्
सञ्चारक सङ्झभङ्झतको फैठक ङ्झनमङ्झभत
िाङ्जषक
थ साधायण सबा ङ्झनमङ्झभत
रे खा ऩयीऺण ङ्झनमङ्झभत
सॊ घहरूभा आफर्द्

छ छै न

छ छै न

छ छै न

छ छै न

कामथसञ्चारन ङ्झनमभािरी

छ छै न

छ बने कङ्झतिटा्
आमोजनाको सभबाव्मता अध्ममन

छ छै न

बएको बए व्मिसामको िाङ्जषक
थ भङ्टनापा दय्
१७. उत्ऩाङ्छदत िस्तङ्टको फजाय सभबािना्
अन्तयाथङ्जिम फजायको ऩहङ्टॉच

बएको

नबएको

याङ्जिम फजायको ऩहङ्टॉच

बएको

नबएको

स्थानीम फजायको ऩहङ्टॉच

बएको

नबएको

१८ साभूङ्जहक व्मिस्थाऩनभा सञ्चारन
क)

हङ्टने

नहङ्टने
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ख) हङ्टने बए साभूङ्जहक रूऩभा के कसयी सञ्चारन गङ्चयने हो, खङ्टराउने :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
१९. प्रङ्जिङ्झधभा निप्रितथन (उत्ऩादकत्ि फढाउने गयी प्रमोगभा यहे को उत्ऩादन ङ्जिङ्झधभा
स्थानीम रूऩभा गङ्चयएको सकायात्भक ऩङ्चयितथन िा स्थानीम सभस्मा सभाधान गने गयी
आधङ्टङ्झनक प्रङ्जिङ्झधको ङ्झसजथनात्भक अिरभफन)
क)

हङ्टने

नहङ्टने

ख) हङ्टने बए के कसयी हङ्टने हो, खङ्टराउने :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
२०. भूल्म श्रृङ्खराभा भाङ्झथल्रो ङ्जिमाकराऩ
क)

हो होइन

ख) हो बने फेहोया खङ्टराउने :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
२१. िैदेङ्ञिक फजायीकयण
हार (ऩङ्झछल्रो आ.ि.) को अिस्था
ङ्जिियण

आमोजना सञ्चारन बएऩङ्झछ हङ्टने
अिस्था

रु.

प्रङ्झतित

स्िदे िभा ङ्जििी
ङ्जिदे िभा ङ्जििी
जभभा
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रु.

प्रङ्झतित

२२. िातािायणीम सयोकाय (प्राकृङ्झतक स्रोतको जगेनाथ , जैङ्जिक ङ्जिङ्जिधताभा फढोत्तयी , स्थानीम
जातको सॊ यऺण, प्राङ्गाङ्चयक खेतीऩाती, प्रदू षणको योकथाभरगामतभा ऩने प्रबाि)
क) सकायात्भक प्रबाि

हङ्टने

नहङ्टने

ख) हङ्टने बए के कस्तो हङ्टने हो, खङ्टराउने :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ग) नकायात्भक प्रबाि

हङ्टने

नहङ्टने

घ) हङ्टने बए के कस्तो हङ्टने हो, खङ्टराउने :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
२३. अन्म कङ्टनै कङ्टया बए खङ्टराउने :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

अध्मऺको हस्ताऺय
.................................
नाभ, थय :
सॊ स्थाको नाभ, ठे गाना :
सॊ स्थाको छाऩ
सभऩकथ नॊ.:

22

अनङ्टसूची- ४
प्रायङ्ञभबक जाॉचसूची

(दपा १२ को उऩदपा (२) सॉग सभफङ्ञन्धत)
१.सूचनाको भमादङ्झबर दयखास्त दताथ

बएको नबएको

२. सूचनाभा तोङ्जकएका सफै कागजात सॊ रग्न

बएको नबएको

३. ऩङ्झछल्रो िाङ्जषक
थ साधायण सबा सभमभै

गये को नगये को

४ ऩङ्झछल्रो सञ्चारक सङ्झभङ्झतको ङ्झनिाथचन सभमभै
५.ऩङ्झछल्रो िाङ्जषक
थ रेखाऩयीऺण सभमभै

गये को नगये को

गयाएको नगयाएको

६.मसअङ्ञघ अनङ्टदान प्राप्त गये को बए सदङ्टऩमोग

गये को नगये को

७. कामथऺेरबन्दा फाङ्जहय गई कायोफाय सञ्चारन

नगये को गये को

८. सॊ स्था सञ्चारनभा आएको कभतीभा २ आङ्झथक
थ िषथ ऩूया

ॉ ी अनङ्टदानको हकभा प्रायङ्ञभबक साधायण सबा सभऩङ्ङ)
(फीउऩङ्टज
९. कय च ङ्टिा प्रभाणऩर

बएको

नबएको

बएको नबएको

१०. दपा ११ को उऩदपा (५) फभोङ्ञजभ ङ्झनदे िन सङ्झभङ्झतरे तोकेफभोङ्ञजभ
ॉ ी य ऩङ्टज
ॉ ीगत अनङ्टदानको हकभा फचत तथा ऋणको
११. फीउऩङ्टज
भङ्टख्म कायोफाय

नगये को

बएको

गये को

१२. रे खा सङ्झभङ्झतको िाङ्जषक
थ प्रङ्झतिेदन ऩेस

बएको

रष्टव्म :

नबएको

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
जाॉच गने कभथचायीको
नाभ, थय :

नाभ

दस्तखत :
ऩद :
ङ्झभङ्झत :

प्रभाङ्ञणत गने कामाथरम प्रभङ्टखको

, थय :

दस्तखत

:

ऩद

:

ङ्झभङ्झत

:
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नबएको

अनङ्टसूची- ५

(दपा १३ को उऩदपा (३) सॉग सभफङ्ञन्धत)
ङ्झस.नॊ.
१

१.१
(क)
(ख)
(ग)

(घ)
(ङ)

१.२
(क)
(ख)
(ग)

(घ)
(ङ)
२
(क)
(ख)
(ग)

(घ)
(ङ)
३

प्रस्ताि भूल्माङ्कनका आधाय य अङ्क
आधाय

आमोजनाको सदस्म केन्रीमता (उत्ऩादनभूरक सॊ स्थाभा सदस्मफाट

अङ्क्

खङ्चयद, उऩबोिा सॊ स्थाभा सदस्मराई ङ्झफिी य योजगायीभूरक
सॊ स्थाभा सदस्मराई योजगायी)
हारको अिस्था

१०

७५ िा

८

१०० प्रङ्झतित
५० िा

फढी
फढी

६
४

२५ बन्दा कभ

२

आमोजनाको प्रऺेङ्जऩत अिस्था

१०

१०० प्रङ्झतित
५० िा

१०

फढी

८

फढी

६

२५ िा फढी

४

२५ बन्दा कभ

२

आमोजनाफाट ङ्झसजथना हङ्टने योजगायी

(प्रङ्झतराख रगानीभा ऩूण थ योजगायी सङख्मा)*
५ जना िा फढी

१५

३ जना

९

४ जना
२ जना

६

१ जना िा कभ

३

सीभान्तीकृत सभङ्टदामको सहबाङ्झगता *
सदस्मभा सहबाङ्झगता

५

(ख)

५१ प्रङ्झतित बन्दा फढी

४

(ग)

(घ)

१५

१२

३.१
(क)

२०

१०

२५ िा फढी

७५ िा

ऩूणाथङ्क

ित प्रङ्झतित

५

३३ प्रङ्झतित बन्दा फढी

३

३३ प्रङ्झतित बन्दा कभ

२
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१५

(ङ)
३.२
(क)
(ख)
(ग)

(घ)
(ङ)

३.३
(क)
(ख)
(ग)

(घ)
(ङ)
४

४.१
(क)
(ख)
(ग)

(घ)
(ङ)

४.२
(क)
(ख)
(ग)

(घ)
(ङ)

४.३
(क)
(ख)
(ग)

(घ)
(ङ)

नबएको

१

ित प्रङ्झतित

५

सञ्चारक सङ्झभङ्झतभा सहबाङ्झगता

५

५१ प्रङ्झतित बन्दा फढी

४

३३ प्रङ्झतित बन्दा फढी

३

३३ प्रङ्झतित बन्दा कभ

२

नबएको

१

आमोजनाको राब ङ्झरनभा सहबाङ्झगता

५

ित प्रङ्झतित

५

५१ प्रङ्झतित बन्दा फढी

४

३३ प्रङ्झतित बन्दा फढी

३

३३ प्रङ्झतित बन्दा कभ

२

नबएको

१

भङ्जहरा सहबाङ्झगता

सदस्मभा सहबाङ्झगता

५

५१ प्रङ्झतित बन्दा फढी

४

ित प्रङ्झतित

५

३३ प्रङ्झतित बन्दा फढी

३

३३ प्रङ्झतित बन्दा कभ

२

नबएको

१

सञ्चारक सङ्झभङ्झतभा सहबाङ्झगता

५

ित प्रङ्झतित

५

५१ प्रङ्झतित बन्दा फढी

४

३३ प्रङ्झतित बन्दा फढी

३

३३ प्रङ्झतित बन्दा कभ

२

नबएको

१

आमोजनाको राब ङ्झरनभा सहबाङ्झगता

५

ित प्रङ्झतित

५

५१ प्रङ्झतित बन्दा फढी

४

३३ प्रङ्झतित बन्दा फढी

३

३३ प्रङ्झतित बन्दा कभ

२

नबएको

१
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१५

५

बौगोङ्झरक अिस्था

(ख)

अन्म ग्राभीण ऺेर

(क)
(ग)

(घ)
(ङ)
६

(क)
(ख)
(ग)

(घ)
(ङ)

अनङ्टसूची १ फभोङ्ञजभको ऺेर

१०

नगयऩाङ्झरका

६

८

उऩभहानगयऩाङ्झरका

४

भहानगयऩाङ्झरका

२

ङ्झसजथनात्भकता

साभूङ्जहक व्मिस्थाऩनभा सञ्चारन

५

भूल्म श्रृङ्खराभा भाङ्झथल्रो ङ्जिमाकराऩ

५

बै यहे को प्रङ्जिङ्झधभा निप्रितथन*
िाताियणीम

१०

२५

५

सयोकायको सभफोधन*

५

उत्ऩादनको िैदेङ्ञिक फजायीकयण*

५

रष्टव्म :
१. ऩूणथ योजगायी बङ्ङारे िषथभा २,०८० घण्टाको काभ सभझनङ्ट ऩछथ ।
२. िैदेङ्ञिक फजायीकयण बङ्ङारे उत्ऩादनको ५ प्रङ्झतितबन्दा फढी ङ्जिदे ि ङ्झनमाथतराई सभझनङ्ट
ऩछथ ।
३. िातािायणीम सयोकाय बङ्ङारे प्राकृङ्झतक स्रोतको जगेनाथ

, जैङ्जिक ङ्जिङ्जिधताभा फढोत्तयी ,

स्थानीम जातको सॊ यऺण, प्राङ्गाङ्चयक खेतीऩाती, प्रदू षणको योकथाभरगामतभा ऩने प्रबाि सभझनङ्ट
ऩछथ ।
४. निप्रितथन बङ्ङारे उत्ऩादकत्ि फढाउने गयी प्रमोगभा यहे को उत्ऩादन ङ्जिङ्झधभा स्थानीम
रूऩभा गङ्चयएको सकायात्भक ऩङ्चयितथन िा स्थानीम सभस्मा सभाधान गने गयी आधङ्टङ्झनक
प्रङ्जिङ्झधको ङ्झसजथनात्भक अिरभफन सभझनङ्ट ऩछथ ।
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