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श्रभ सहकायी गठन,ऩरयचारन तथा व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामयववधध,२०७९ 

प्रस्तावना: नऩेारको संववधान य स्थानीम सयकाय सचाचारन ,न, २०७४ र ेपनर्द यष्ट गयकेो स्थानीम 
तहको अधधकाय क्षते्रभबत्रको ववकास सम्फन्धी कामय सचाचारनको रावगअपऩपहभार गाउँऩालरकार ेश्रभ 
सहकायी गठन,ऩरयचारन तथा व्मवस्थाऩन गनय आवश्मक दखेखएकोर े अपऩपहभार गाउँऩालरकाको 
सहकायी ,न, २०७४ को दपा ३ को उऩदपा (२) फभोखजभ अपऩपहभार गाउँऩालरकार े मो 
कामयववधध जायी गयकेो छ। 

ऩरयच्छेद-१ 

प्रायम्म्बक 

१. संलक्षप्त नाभ य प्रायम्ब : (१) मस कामयववधधको नाभ अपऩपहभार गाउँऩालरकाको श्रभ सहकायी 
गठन ,ऩरयचारन तथा व्मवस्थाऩन कामयववधध, २०७९ यहकेो छ। 

(२) मो कामयववधध तरुुन्त प्रायम्ब हुनछे । 

२.ऩरयबाषा : ववषम वा प्रसङ्गर ेअको अथय नरागभेा मस कामयववधधभा :- 

(क) "अध्मक्ष" बन्नार ेश्रभ सहकायीको अध्मक्ष सम्झन ुऩद यछ । 

(ख) "आमोजना" बन्नार े अपऩपहभार गाउँऩालरका वा सो अन्तगयतको वडाफाट ऩणूय वा आंभिक 
रागत साझेदायीभा संचाचारीत मोजना वडा कामयक्रभ वा आमोजना वा ऩरयमोजनाराई सम्झन ुऩछय,य 
मसर ेअपऩपहभार गाउँसबा फाट स्वीकृत बएको गयै सयकायी संघसंस्था गयै नापाभरूक संस्था वा 
अन्म साभदुावमक संस्थाको आमोजना सभतेराई जनाउँनछे । 

(ग) "राबग्राही" बन्नार ेआमोजना फाट प्रत्मक्ष राबाम्न्वत हुन ेआमोजना संचाचारन हुन ेक्षते्रभबत्रका 
व्मक्तीराई जनाउँछ । 

(घ) "संम्झौता" बन्नार ेआमोजनाको पनभायण संचाचारन, व्मस्थाऩन य भभयत सम्बाय गनयको रावग 
कामायरम य श्रभ सहकायी वफच बएको लरखखत कयायनाभा वा कफलुरमतनाभाराई जनाउनछे । 

(ङ) "श्रभ सहकायी" बन्नार े अपऩपहभार गाउँऩालरकाभबत्रका आमोजनाको पनभायण, सचाचारन, 
व्मवस्थाऩन, भभयत सम्बाय गनय सहकायीका भलू्म भान्मता फभोखजभ गठन बई दताय कामायरमभा दताय 
बएको सहकायी सम्झन ुऩद यछ । 

(च) "कामायरम" बन्नार ेअपऩपहभार गाउँऩालरका कामायऩालरका कामायरमराई फझुाउँछ । सो िब्दर े
वडा कामायरम सभते फझुाउनछे । 

(छ) "कामयऩालरका" बन्नार ेअपऩपहभार गाउँकामयऩालरकाराई सम्झन ुऩद यछ । 
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(ज) "ठुरो भभेिनयी तथा उऩकयण" बन्नार ेवातावयणराई अत्माधधक ह्रास ऩमुायउन ेप्रकृवतका ठुरा 
भभेिनयी उऩकयण (फलु्डोजय, एक्साबटेय, ज.ेधस.वफ जस्ता ) य श्रभभरुक प्रववधधराई  वफस्थापऩत गन े
खारका भभेिनयी तथा उऩकयण सम्झन ुऩद यछ । 

(झ) "ऩदाधधकायी" बन्नार े श्रभ सहकायीका अध्मक्ष, उऩाध्मक्ष, सधचव य कोषाध्मक्षराई सम्झन ु
ऩद यछ। 

(ञ) "वडा" बन्नार ेअपऩपहभार गाउँऩालरकाभबत्रका वडाराई सम्झन ुऩद यछ । 

(ट) "वडा अध्मक्ष" बन्नार ेआमोजना सचाचारन बएको वडाको वडा अध्मक्षराई सम्झन ुऩद यछ । 

(ठ) "सदस्म" बन्नार े श्रभ सहकायीका सदस्मराई जनाउनछे य सो िब्दर े श्रभ सहकायीका 
ऩदाधधकायीराई सभते जनाउन ेछ । 

३. कामयववधधको ऩारना गनुयऩन े : (१) अपऩपहभार गाउँऩालरका भबत्र कामायन्वमन हुन ेआमोजनाको 
पनभायण, सचाचारन, भभयत सम्बाय कामय गनयको रावग गठन हुन े श्रभ सहकायीर े ऩणूयरुऩभा मो 
कामयववधधको ऩाराना गनुय ऩन ेछ । 

(२) कुर रागत रु. १० कयोडसम्भ बएको तथा स्थानीम धसऩ श्रोत य साधन उऩमोग हुन ेय स्थानीम 
स्तयभा कामय सम्ऩन्न गनय सक्न ेआमोजनाको कामायन्वमन श्रभ सहकायी भापय त गनय सपकनछे ।  

४. श्रभ सहकायीको उदशे्म :  

(१) श्रभ सहकायीको उदशे्म दहेाम फभोखजभ हुनछेन ्:- 

(क) साभदुावमक श्रभ भापय त फपढ उऩरब्धी हाधसर गनय, 

(ख) फयेोगाय श्रभिक्ती राई योजगाय प्रदान गनय, 

(ग) श्रभ सहकायी भापय त धसऩ,करा य क्षभताको ववकास गनय , 

(घ) छरयएय यहकेो श्रभराई केन्रीत गयी एपककृत श्रभ य ऩुजँीभा फदल्न(श्रभ फ ैंकको पनभायण गनय), 

(ङ) उत्ऩादन, पनभायण य संयक्षणभा साभपूहक खजम्भवेायी वपृि गनय,  

(च) श्रभफाट प्राप्त आम्दानीभा सहकायीका सदस्महरुको स्वाभभत्व कामभ गनय, 

(छ) अदक्ष श्रभिधक्तराई दक्ष फनाउँद ैसाधन स्रोतववपहन अवस्थाफाट साधन स्रोत सम्ऩन्न गयाउन, 

(ज) क्रभि: स-साना आमोजनाहरु सम्ऩन्न गद ैठूरा ठूरा ऩरयमोजनाहरु नभायण गनय सक्न ेक्षभताको 
ववकास गयी ववकास पनभायणका कामय सभमभ ै ऩायदिी रुऩभा सम्ऩन्न गयी याज्म य जनता दफुरैाई 
पाइदा ऩमुायउन, 
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(झ) साभपूहक श्रभको मो प्रमसाराई साभपूहक उत्ऩादन िधक्तको रुऩभा ववकास गद ैउत्ऩादन िधक्तभा 
जनताको स्वाभभत्व स्थापऩत गनय,  

(ञ) साभपूहक बावना, साभपूहक फर य सहकामयका साथ ववकासराई सभाजवाद पनभायणको तागतको 
रुऩभा ववकास गद ैसो अनरुुऩको आचयण य ववचायसपहतको िधक्त नभायण गनय, 

(२) उऩयोक्त उद्दशे्मकासाथ श्रभ गनय मोग्म य इच्छुक व्मधक्तहरुराई सदस्म फनाउँद ैऩरयचारन गरयनछे 
। 

ऩरयच्छेद-२ 

श्रभ सहकायीको गठन य सचाचारन 

५. श्रभ सहकायी गठन सम्फन्धी व्मवस्था: (१) कम्तीभा २५ जना नऩेारी नागरयकहरु आऩसभा 
भभरी श्रभसहकायी संस्था गठन गनय सक्नछेन ्।  

(२) मस दपाभा अन्मत्र जनुसकैु कुया रखेखएको बए ताऩपन नऩेार सयकाय, प्रदिे सयकाय, स्थानीम 
तह वा त्मस्ता सयकाय वा तहको अनदुान वा स्वाभभत्वभा संचालरत ववद्यारम, ववश्वववद्रम वा 
संगठठत संस्थाफाट ऩारयश्रभभक ऩाउन ेऩदभा वहार यहकेा कम्तीभा ५० जना कभयचायी, भिक्षक वा 
प्राध्माऩकहरुर े आऩसभा भभरी प्रचलरत काननू फभोखजभ दताय बएको आफ्नो ऩिेागत संगठनका 
आधायभा सदस्मता, प्रवतपनधधत्व य सवेा संचारनभा तोपकए फभोखजभका ितय फन्दजेहरु ऩारन गन े
गयी संस्था गठन गनय सक्नछेन ्।  

तय ५० जनाबन्दा कभ संख्मा यहकेो एउट ैकामायरमभा कम्तीभा तीसजना कभयचायी, भिक्षक 
वा प्राध्माऩकहरुर ेआऩसभा भभरी सदस्मता, प्रवतपनधधत्व य सवेा संचारनभा तोपक फभोखजभका ितय 
फन्दजेहरु ऩारना गन ेगयी संस्था गठन गनय सक्नछेन ्।  

(३) मस दपा फभोखजभ संस्था गठन गदाय एक ऩरयवायका एक संस्थाऩक सदस्मका दयर े
संख्मा ऩगुकेो हुनऩेनछे ।  

तय संख्था स्थाऩना बएको ३ भपहना ऩश्चात ऩरयवायका अन्म सदस्महरु ऩपन प्रवतविताऩत्र अनरुुऩ 
सदस्म फन्न सक्नछेन।  

(१) श्रभ सहकायी गठन दहेाम फभोखजभ गनुयऩनछे ।  

(क) आमोजनाफाट प्रत्मक्ष राबाम्न्वत उऩाबोक्ताहरुको अधधकतभ सहबावगताभा सम्फम्न्धत 
आमोजना आमोजना क्षते्रभा न ैकम्तीभा २५ सदस्मीम श्रभ सहकायी गठन गनुयऩनछे ।  

(ख) ववकास पनभायणका आमोजना संचारनकारावग गठन हुन ेश्रभ सहकायीभा ७ दखेख ११ सदस्म 
सम्भको संचारक सभभवत गठन गनुयऩनछे ।  
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(ग) वडा स्तयीम आमोजना संचारनको रावग श्रभ सहकायी गठन गदाय सम्फम्न्धत वडाको वडा 
अध्मक्ष वा वडा सदस्म वा कामायरमर ेतोकेको कामायरमको प्रावतपनधधको योहवयभा गनुयऩनछे 
।  

(घ) श्रभ सहकायी गठनको रावग फोराईएको बरेाभा मोजनाको संलक्षप्त वववयण य सभभवतको 
संयचना सपहतको जानकायी कामायरमको प्रवतपनधधर ेगयाउन ुऩनछे ।  

(ङ) श्रभ सहकायी गठन गदाय सभाविेी धसिान्तको अवरम्फन गनुयऩनछे । सभभवतभा कम्म्तभा 
तधेिस प्रवतित (३३ प्रवतित) भपहरा सदस्म हुनऩुनछे । सभभवतको अध्मक्ष, सधचव य 
कोषाध्मक्षभध्म ेकम्म्तभा १ जना भपहरा ऩदाधधकायी हुनऩुनछे ।  

(च) एक व्मधक्त एक बन्दा फढी श्रभ सहकायीको सदस्म हुन ऩाउन े छैन । साथ ै संगोरभा 
ऩरयवायफाट एक जना बन्दा फढी व्मधक्त एउट ैश्रभ सहकायीको सदस्म हुन ऩाइन ेछैन ।  

(छ) श्रभ सहकायीको गठन सकेसम्भ सवयसम्भत तयीकार े गनुयऩनछे । सवयसम्भत हुन नसकेभा 
उऩबोक्ताहरुको फहुभतफाट श्रभ सहकायीको गठन गरयनछे ।  

(ज) श्रभ सहकायी य उऩबोक्ताहयको रागत सहबावगताभा संचारन हुन े आमोजनाहरु श्रभ 
सहकायीहरुफाट कामायन्वमन गनय प्रावथभकताभा र्दईनछे ।  

(झ) श्रभ सहकायीर ेसम्झौता फभोखजभ गनुयऩन ेकाभ श्रभ सहकायीका सदस्म आपैर ेगनुय गयाउन ु
ऩनछे । अन्म कुन ैपनभायण व्मवसामी वा अन्म व्मधक्त वा संस्थाराई र्दई गनय गयाउन ऩाईन े
छैन ।  

(ञ) कामायरमर ेआमोजना संचारन एवं कामायन्वमनभा संरग्न श्रभ सहकायीको अभबरखे व्मवम्स्थत 
गनुय ऩनछे ।  

(ट) भानवीम श्रभफाट सम्बव नहुन े प्रकृवतका मोजना तथा आमोजनाहरुको जटीर स्थानभा 
भिेीनयी औजायहरु प्रमोग गनय सपकनछे ।  

६. श्रभ सहकायीका सदस्मको मोग्मता : (१) श्रभ सहकायीका सदस्मको मोग्मता दहेाम फभोखजभ हुन ु
ऩनछे ।  

(क) सम्फम्न्धत आमोजना क्षते्रको स्थामी फाधसन्दा,  

(ख) १८ वष य उभये ऩयुा बएको, 

(ग) पौंजदायी अभबमोगभा अदारतफाट कसयुदाय नठपहयएको,  

(घ) सयकायी फाँकी फक्मौता वा ऩशे्की पछयमौट गनय फाँपक नयहकेो,  
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(ङ) अन्म श्रभ सहकायीभा सदस्म नयहकेो,  

(२) दपा १ भा जनुसकैु कुया रखेखएऩपन जनप्रवतपनधध, याखजपनवतक दरका गाउँऩालरका स्तयका 
ऩदाधधकायी, फहारवारा सयकायी कभयचायी य भिक्षक श्रभ सहकायीको सदस्मभा फस्न ऩाईन ेछैन ।  

७. श्रभ सहकायीको काभ, कतयव्म य अधधकाय : श्रभ सहकायीको काभ, कतयव्म य अधधकाय दहेाम 
फभोखजभ हुनछे । 

(क) सम्झौता फभोखजभको कामय सम्ऩादन गन,े  

(ख) उऩबोक्ताहरुराई कामायरमफाट प्राप्त सचूना तथा भागयदियनको जानकायी गयाउन,े 

(ग) सम्झौता फभोखजभ कामय िरुु गदाय कामायरमफाट आवश्मक पनदिेन प्राप्त गनुय ऩन ेबए प्राप्त गयये 
भात्र िरुु गन,े  

(घ) श्रभ सहकायीको कामय सम्ऩादनराई प्रबावकायी फनाउन सभभवतका सदस्महरुको कामय ववबाजन य 
खजम्भवेायी फाँडपाँड गन,े  

(ङ) श्रभ सहकायीका सदस्महरुको क्षभता ववकास गन,े  

(च) सम्झौता फभोखजभको काभको ऩरयभाण, गणुस्तय सभम य रागतको पेयफदर गन ेऩन ेदखेखएभा 
कामायरमराई अनयुोध गन,े 

(छ) आमोजना र्दगो व्मवस्थाऩन सम्फन्धी आवश्मक अन्म आवश्मक कामय गन े।  

ऩरयच्छेद-३ 

कामायन्वमन य व्मवस्थाऩन 

८. आमोजना कामायन्वमन: (१) कामायरमर े आ.व. िरुु बएको १५ र्दनभबत्र श्रभ सहकायी 
गठन/नववकयणको कामय प्रायम्ब गयी श्रभ सहकायीफाट संचारन हुन े आमोजना, ऩरयमोजना य 
कामयक्रभहरु ऩपहचान/छनौट गरय बार १५ गत ेभबत्र कामायन्वमन कामय मोजना फनाउन ुऩनछे । श्रभ 
सयकायी गठन आमोजनाको छनौट गयी कामायन्वमन मोजना फनाउन ु ऩनछे । सम्फम्न्धत वडा 
कामायरमफाट मोजना सचाचारनको रावग श्रभ सहकायी धसपारयस बइ आएभा आमोजनाको ड्रईङ , 
पडजाईनको रागत अनभुान नऩेारी बाषाभा तमाय गरयएको म्स्वकृवत गरय श्रभ सहकायीराई उऩरब्ध 
गयाउन ुऩनछे । 

 (२) आमोजनाको कामायन्वमनको रावग श्रभ सहकायी य कामायरम फीच अनसुधूच २ फभोखजभको 
ढाचाभा सम्झौता गनुय ऩनछे । 
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 (३) आमोजनाको प्रकृवत हयेी कामायरमर ेरागत सहबावगताको ढाँचा य अनऩुात (नगद वा श्रभदान 
वा वस्तगुत ) तोक्न ुऩनछे । वडा अन्तगयत टोर टोरभा वा टोर भबत्रका फस्तीहरुभा श्रभ सहकायी 
गठन बएका रागत अनभुान अनसुाय काभ गनय घटाघटभा काभ गनय प्रवतस्ऩधाय गयाउन सपकनछे ।  

(४) सावयजपनक खरयद ,न वा खरयद सम्फम्न्ध काननूभा श्रभ सहकायीहरुफाट काभ गयाउन ेसम्फन्धभा 
बएको व्मवस्था सोपह काननूभा उल्रखे बएअनसुाय कामायन्वमन गरयनछे । 

९. आमोजना सम्झौताको रावग आवश्मक कागजातहरु: श्रभ सहकायीर ेकामायरमसगँ सम्झौता गदाय 
तऩभिरभा उल्रखेखत कागजातहरु ऩिे गनुयऩनछे।  

(क) श्रभ सहकायी धसझारयस गन ेआभबरेाको पनणयमको प्रवतलरपऩ , 

(ख) श्रभ सहकायीका सदस्महरुको नागरयताको प्रवतलरपऩ, 

(ग) आमोजनाको रागत अनभुान वववयण , 

(घ) श्रभ सहकायीफाट सम्झौताको रावग खजम्भवेायी ऩदाधधकायी तोपकएको श्रभ सहकायी को पनणयम , 

(ङ) आमोजानाको कामायन्वमनको कामय तालरका , 

(च) खाता संचारन गन े ऩदाधधकायी तोपकएको पनणयम य खाता संचारनको रावग आवश्मक 
कागजातहरु, 

(छ) उऩरव्ध न्मनूतभ औजायहरु ।  

१०. श्रभ सहकायीको क्षभता ववकास : कामायरमर ेआमोजनाको कामायन्वमन अगाव ैश्रभ सहकायीका 
ऩदाधधकायीहरुराई पनम्न ववषमभा अभबभखुखकयण गनुयऩनछे ।  

(क) श्रभ सहकायीको काभ, कतयव्म य अधधकाय,  

(ख) सप्ऩादन गनुयऩन े काभको वववयण, काभ सम्ऩन्न गनुयऩन े अवधध, रागत य उऩबोक्ता य श्रभ 
सहकायीको मोगदान, 

(ग) पनभायण साभाग्रीको गणुस्तय य ऩरयभाण, 

(घ) खरयद यकभ पनकासा प्रकृमा, खचयको रखेाङंकन य अभबरखे व्मवस्थाऩन, 

(ङ) कामायवन्वमन य अनगुभन प्रपक्रमा, 

(च) सावयजपनक ऩयीक्षण, मोजनको पयपायक य हस्तायन्तयण, 

(छ) अन्म आवश्मक ववषमहरु ।  

११. खाता संचारन : (१) श्रभ सहकायीको खाता कामायरमर ेतोकेको फ ैंकभा संचारन हुनछे ।  
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(२) श्रभ सहकायीको खाता अध्मक्ष, कोषाध्मक्ष य सधचव गयी तीन जनको संमकु्त दस्तखतफाट 
संचारन हुनछे । खाता संचारकहरुभध्म ेकम्म्तभा एकजना भपहरा हुनऩुनछे ।  

१२. बकु्तानी प्रपकमा : (१) आमोजनाको बकु्तानी र्ददा श्रभ सहकायीको नाभ यहकेो फ ैंक दाता भापय त 
र्दन ुऩनछे । श्रभ सहकायीर ेएक व्मधक्त वा संस्थाराई २५ हजायबन्दा भावथको यकभ बकु्तानी गदाय 
चके भापय त भात्र गनुय ऩनछे ।  

(२) श्रभ सहकायीराई सम्झौता फभोखजभको काभको प्राववधधक भलू्माङ्कन कामय सम्ऩन्न प्रवतवदेन य 
अन्म आवश्मक कागजातको आधायभा पकस्तागत य अम्न्तभ बकु्तानी र्दईनछे ।  

(३) श्रभ सहकायीर ेसम्ऩादन गयकेो काभ य बएको खचय वववयण सभभवतको फठैकफाट पनणयम गयी 
बकु्तानीको रावग आवश्मक कागजातसपहत कामायरमभा ऩिे गनुयऩनछे । 

(४) आमोजनाको अम्न्तभ बकु्तानी हुनबुन्दा अगाव ै कामायरमफाट अनगुभन गन े व्मवस्था भभराउन ु
ऩनछे ।  

(५) आमोजना सम्ऩन्न बई पयपयाक गनुय बन्दा अगाव ै श्रभ सहकायीर े अपनवामय कामायरमको 
प्रवतपनधधको योहवयभा सावयजपनक ऩरयक्षण गनुय ऩनछे । सावयजपनक ऩयीक्षण प्रवतवदेनको ढाँचा 
अनसुचूी ३ फभोखजभ हुनछे ।  

(६) श्रभ सहकायीर ेआपुर ेप्रत्मक पकस्ताभा गयकेो खचयको सचूना अनसुचूी ४ फभोखजभको ढाँचाभा 
सावयजपनक गनुयऩनछे ।  

(७) आमोजनाको कूर रागत रु ३ राखबन्दा फढी बएका आमोजनाहरुको हकभा श्रभ सहकायीर े
काभ िरुु गनुय बन्दा अगाव ै आमोजनाको नाभ, रागत, साझेदायीको अवस्था, काभ िरुु य 
सम्ऩन्न गनुयऩन े अवधध सभते दखेखन े गयी तमाय गरयएको अनसुचूी ५ फभोखजभको ढाँचाभा 
आमोजना सचूना ऩाटी आमोजना स्थरभा याख्न ुऩनछे ।  

(८) श्रभ सहकायीराई सम्फम्न्धत कामायरमर ेड्रईङ, पडजाईन, रागत अनभुान तमाय गन,े प्राववधधक 
सल्राह र्दन,े जाँचऩास गन ेरगामत अन्म प्राववधधक सहमोग उऩरव्ध गयाउनछे । आमोजना 
सम्झौताभा उल्रखे गयी तोकीएको खचयभा सीभाभबत्र यही श्रभ सहकायीर ेकयायभा प्राववधधक 
पनमकु्त गनय वा प्राववधधक सवेा लरन सक्नछे ।  

(९) श्रभ सहकायीफाट पनभायण हुन ेआमोजनाहरुको गणुस्तय कामभ गन ेगयाउन ेदावमत्व य खजम्भवेायी 
जनप्रवतपनधध सम्फम्न्धत प्राववधधक कभयचायी, श्रभ सहकायी य अनगुभन सभभवतको हुनछे ।  

(१०) अनकुयणीम कामय गन े श्रभ सहकायी प्राववधधक कभयचायी य सम्फम्न्धत कभयचायीराई सबाको 
पनणयम फभोखजभ फावष यक रुऩभा उधचत ऩयुस्काय प्रदान गनय सपकनछे ।  
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(११) तोपकएको सभमभा श्रभ सहकायी गठन हुन नसकेभा, सम्झौता हुन नसकेभा वा सम्झौताको 
ितय फभोखजभ कामय सम्ऩादन हुन नसकेभा कामायरमर ेअन्म प्रकृमािाया काभ गयाउन सक्नछे ।  

१३. पनभायण कामयको गणुस्तय सपुनम्श्चतता गनुय ऩन े : श्रभ सहकायीफाट संचारन हुन े आमोजना 
गणुस्तय सपुनम्श्चत गनुय सम्फम्न्धत श्रभ सहकायीको कतयव्म हुनछे । गणुस्तय सपुनम्श्चतता 
गनयको रावग अन्म कुयाहरुको अवतरयक्त पनम्न ववषमहरु ऩणूयरुऩभा ऩारना गनुयऩनछे ।  

(क) पनभायण साभग्रीको गणुस्तय : पनभायण साभग्रीको ड्रईङ, पडजाईन य स्ऩधेसपपकेिन फभोखजभको 
गणुस्तय कामभ याख्न ेगनुयऩनछे ।  

(ख) पनभायण ववधध य प्रकृमाको गणुस्तय : पनभायण ववधध य प्रकृमा कामायरमसगँ बएको सम्झौता 
फभोखजभ गनुयऩनछे ।  

(ग) पनभायण कामयको र्दगोऩना: श्रभ सहकायीफाट कामायन्वमन बएको मोजनाको र्दगोऩनाको रावग 
सम्फम्न्धत श्रभ सहकायीर ेआवश्मक व्मवस्था गनुयऩनछे ।  

(घ) गणुस्तय सपुनम्श्चतता गन े खजम्भवेायी : श्रभ सहकायी भापय त हुन े काभको पनधायरयत गणुस्तय 
कामभ गन े खजम्भवेायी सम्फम्न्धत कामयको रावग आभ उऩबोक्ता, प्राववधधक कभयचायी य श्रभ 
सहकायीको हुनछे ।  

(ङ) रगत याख्नऩुन े : श्रभ सहकायीफाट हुन े काभको सम्झौता फभोखजभको सभम, रागत य 
गणुस्तयभा सम्ऩन्न ्हुन नसकेभा सम्फम्न्धत प्राववधधक कभायचायीराई सचते गयाउन ेय प्रकृवत हयेी 
आवश्मकता अनसुाय कायवाही गनय सक्नछे । मस्तो श्रभ सहकायीको रगत याखी श्रभ 
सहकायीका ऩदाधधकायीर े पनम्श्चत सभमसम्भको रावग अन्म श्रभ सहकायीभा यही काभ गनय 
ऩाउन ेछैनन ।  

१४. अनगुभन सभभवतको व्मवस्था : (१) आमोजनाभात्र तोकीएको गणुस्तय ऩरयभाण य सभमभा 
सम्ऩन्न गनय गयाउन श्रभ सहकायीर ेसम्ऩादन गन ेकामयको अनगुभन गयी आमोजनाको गणुस्तय 
ऩरयभाण सपुनम्श्चत गनय दपा (४) को (१) (क) फभोखजभको बरेाफाट कम्म्तभा सभभवतभा यही 
काभ गनय ऩाउन ेछैनन ्।  

(२) अनगुभन सभभवतको काभ, कतयव्म य अधधकाय दहेाम फभोखजभ हुनछे :  

(क) आमोजनाको कामायन्वमनभा सहजीकयण गन े तथा दखेखएका फाधा व्मवधान य सभस्मा 
सभाधानका रावग आवश्मक सभन्वम गन े।  

(ख) आमोजनाको कामायन्वमन कामयतालरका अनसुाय काभ बए नबएको मपकन गन ेय नगयकेो ऩाईएभा 
सम्फम्न्धत ऩक्षराई सचते गयाउन े।  
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ऩरयच्छेद- ४ 

ववववध 

१५. अन्म संस्थाफाट कामय गयाउन सपकन े: मस कामयववधध फभोखजभ गाउँऩालरका क्षते्रभबत्र गरयन ेकामय 
उऩबोक्ता सभभवत, राबग्रा mही सभहु, साभदुावमक संस्था, जस्त ै: साभदुावमक वन, साभदुाम स्तयभा 
सहकायी संस्थाहरु, टोर ववकास संस्था, आभा सभहु, कृवष सभहु, भपहरा सभहु, काननू फभोखजभ 
गठन बएका अन्म साभदुावमक संगठन जस्ता संस्थाहरुफाट स्थानीम उऩाबोक्ताहरुको आभबरेाफाट 
पनणयम बई आएभा मस्ता संस्थाहरुफाट मस कामयववधध फभोखजभ कामय संचारन गनय गयाउन सपकनछे ।  

१६. सहजीकयण य सहमोग गनुयऩन े: श्रभ सहकायीर ेआमोजनाको सऩुरयवके्षण अनगुभन/पनरयक्षण गनय 
कामायरमफाट आएको अनगुभन सभभवतका ऩदाधधकायी वा कभयचायीराई आवश्मक वववयण उऩरव्ध 
गयाउन ेतथा आमोजना स्थर अनगुभनको रावग सहखजकयण सहमोग गनुयऩनछे ।  

१७. श्रभ सहकायीको दावमत्व : श्रभ सहकायीर ेकामायरमसगँ बएको सम्झौताको कामय सम्ऩादन गदाय 
कामायरमर ेतोकेको ितयहरुको अवतरयक्त पनम्न दावमत्व फहन गनुय ऩनछे ।  

(क) आमोजनाको र्दगो व्मवस्थाऩनको रावग भभयत सम्बाय गन ेसम्फन्धी आवश्मक कामय,  

(ख) आमोजना कामायन्वमनफाट ऩनय सक्न ेवातावयखणम सन्तरुन कामभ गन ेसम्फन्धी कामय,  

(ग) अन्म आमोजनाहरुसगँ अन्तयसम्फन्ध कामभ गनुयऩन,े  

(घ) असर नागरयकको आचयण ऩारना गनुयऩन,े  

(ङ) श्रभ सहकायीर ेआमोजनाको पयपायकको रावग कामायरमभा कागजात ऩिे गदाय अनसुचूी ६ 
फभोखजभको ढाँचाभा आमोजनाको बौवतक तथा ववधिम प्रवतवदेन ऩिे गनुय ऩनछे ।  

१८. भाऩदण्ड फनाउन सक्न:े (१) आमोजनको गणुस्तय सपुनम्श्चतताको रावग कामायरमर ेअनगुभन, 
भलू्माङ्कन गयी सम्फम्न्धत श्रभ सहकायीराई सल्राह, सझुाव य आवश्मकता अनसुाय पनदिेन र्दनछे ।  

(२) श्रभ सहकायीफाट संचारन हुन ेआमोजनको प्रकृवत हयेी गणुस्तय सपुनम्श्चतता गन े प्रमोजनको 
रावग कामायरमर ेथऩ भाऩदण्ड तथा भागयदियन फनाई राग ुगनय सक्नछे ।  
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अनसुचूी-१ 

(कामयववधधको दपा ५ (१) (ट) सगँ सम्फम्न्धत ) 

श्रभ सहकायीको रगत 

अपऩपहभार गाउँऩालरका 

आ.व.  

श्रभ सहकायीको नाभ :  

स्थामी रखेा नं. :  
क्र.सं. श्रभ सहकायीको नाभ य ठगेाना ऩदाधधकायीको नाभ य सम्ऩकय नं. जम्भा 

सदस्म 
संख्मा 

गठन 
भभवत 

फठैकको 
नाभ 

खाता नं.  

अध्मक्ष उऩाध्मक्ष सधचव कोषाध्मक्ष 
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अनसुचूी -२ 

कामयववधधको दपा ८ (२) सगँ सभफम्न्धत 

अपऩपहभार गाउँऩालरका 

मोजना सम्झौता पायाभ 

(१) सम्झौता गन ेऩक्ष य आमोजना : 

(क) श्रभ सहबागीको वववयण :  

(अ) नाभ :  

(आ) ठगेाना : 

(ख) आमोजनाको वववयण : 

(अ) नाभ :  

(आ) आमोजना स्थर : 

(इ) उद्दशे्म : 

(ई) आमोजना सरुु हुन ेभभवत : 

(२) आमोजनाको रागत सम्फम्न्ध वववयण :  

(क) रागत अनभुान रु. 

(ख) रागत व्महोन ेश्रोतहरु : 

(अ) कामायरम : 

(आ) श्रभ सहकायी :  

(इ) अन्म :  

(ग) फस्तगुत अनदुानको वववयण साभग्रीको नाभ एकाई :  

(अ) संघफाट : 

(आ) प्रदिेफाट :  

(इ) अपऩपहभार गाउँऩालरकाफाट  

(ई) गहै्सयकायी संघसंस्थाफाट  : 

(उ) ववदिे दात ृसंघसंस्थाफाट :  

(ऊ) श्रभ सहकायीफाट : 

(ऋ) अन्म पनकामफाट :  

(घ) आमोजनाफाट राबाम्न्वत हुन े:  

(अ) घयऩरयवाय संख्मा : 

(आ) जनसंख्मा :  
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(इ) संगठठत संख्था :  

(ई) अन्म :  

(३) श्रभ सहकायी/सभदुामभा आधारयत संख्था/गहै्सयकायी संस्थाको वववयण :  

(क) गठन बएको भभवत :  

(ख) ऩदाधधकायीको नाभ य ठगेाना - (नागरयकता प्रभाणऩत्र नं. य खजल्रा)  

(अ) अध्मक्ष  

(आ) उऩाध्मक्ष  

(इ) कोषाध्मक्ष  

(ई) सधचव  

(उ) सदस्म  

(ऊ) सदस्म  

(ऋ) सदस्म 

(ग) गठन गदाय उऩम्श्थत राबाम्न्वत संख्मा :  

(४) आमोजना संचारन सम्फम्न्ध अनबुव :  

(५) श्रभ सहकायी सभदुामभा आधारयत संख्था/गहै्सयकायी संस्थार े सम्ऩार्दत काभको प्राववधक भलू्माङकनका आधायभा 
प्राप्त गन ेपकस्ता गन ेपकस्ता वववयण :  

प्राप्त गन ेपकस्ता वववयण :  

पकस्ताको क्र.सं.        भभवत पकस्ताको यकभ पनभायण साभग्रीको ऩरयभाण कैपपमत  

ऩपहरो     

दोस्रो     

तसे्रो     

जम्भा      

(६) आमोजना भभयत सम्बाय सम्फम्न्ध व्मवस्था :  

(क) आमोजना भभयत सम्बायको खजम्भा लरन ेसभभवत/संस्थाको नाभ : 

(ख) भभयत सम्बायको सम्बाववत स्रोत (छ छैन खरुाउन)े  

 जनश्रभदान : 

 सवेा िलु्क : 

 दस्तयु चन्दा : 

 अन्म केपह बए :  
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सम्झौताका ितयहरु 

श्रभ सहकायीको खजम्भवेायी तथा ऩारना गयीन ेितयहरु : 

(१) आमोजनाको भभवत:...............................दखेख िरुु गयी भभवत :..................................... 
सम्भभा ऩयुा गनुय ऩनछे ।  

(२) प्राप्त यकभ तथा पनभायण साभग्री सम्फम्न्धत आमोजनाको उद्दशे्मका रावग भात्र प्रमोग गनुयऩनछे ।  

(३) नगदी, खजम्न्स साभानको प्राम्प्त, खचय य फाँकी तथा आमोजनाको प्रगवत वववयण याख्न ुऩनछे ।  

(४) आम्दानी खचयको वववयण य कामयप्रगवतको जानकायी श्रभ सहकायीभा छरपर गयी अको पकस्ता भाग 
गनुय ऩनछे । 

(५) आमोजनाको कूर अनभुापनत रागत बन्दा घटी रागतभा आमोजना सम्ऩन्न बएको अवस्थाभा सो 
भतुाववकन ैअनदुान य श्रभदानको प्रवतित पनधाययण गयी बकु्तानी लरन ुऩनछे ।  

(६) श्रभ सहकायीर ेप्राववधधकको याम, ऩयाभिय एवं पनदिेन अनरुुऩ काभ गनुय ऩनछे ।    

(७) श्रभ सहकायीर े आमोजनासगँ सम्फन्धवत ववर बऩायईहरु, डोय हाखजयी पायभहरु, खजम्न्स नगदी 
खाताहरु सभभवत/सभहुको पनणयम ऩमु्स्तका आर्द कागजातहरु कामायरमर े भागकेो फखत उऩरव्ध 
गयाउन ुऩनछे य त्मसको रखेा ऩयीक्षण ऩपन गयाउन ुऩनछे ।  

(८) कुन ैसाभग्री खरयद गदाय आन्तरयक याजस्व कामायरमफाट स्मामी रखेा नम्फय य भलू्म अभबवपृि कय 
दताय प्रभाणऩत्र अपनवामय रुऩभा भलू्म अभबवपृि कय दताय प्रभाणऩत्र प्राप्त गयकेा व्मधक्त वा पभय 
संस्था वा कम्ऩपनफाट खरयद गयी सहेो अनसुायको ववर बऩायई आधधकारयक व्मधक्तफाट प्रभाखणत गयी 
ऩिे गनुय ऩनछे । 

(९) भलू्म अभबवपृि कय (VAT) राग्न ेफस्त ुतथा सवेा खरयद गदाय रु. २०,०००।- बन्दा फढी भलू्मको 
साभग्रीभा अपनवामय रुऩभा भलु्म अभबविृी कय दताय प्रभाणऩत्र प्राप्त गयकेा व्मधक्त वा पभय संस्था वा 
कम्ऩपनफाट खरयद गनुयऩनछे । साथ ैउक्त वफरहरुभा उल्रखेखत भलू्म अभबवपृि कय फाहकेको यकभभा 
१.५ प्रवतित अवग्रभ आमकय वाऩत कयकट्टी गरय फाँकी यकभ भात्र सम्फम्न्धत सवेा प्रदामकराई 
बकु्तानी हुनछे । रु. २०,०००।- बन्दा कभ भलू्मको साभग्री खरयदभा ऩान नं. लरएको व्मधक्त वा 
पभयफाट खरयद गनुयऩनछे । अन्मथा खरयद गन ेऩदाधधकायी स्वमभ खजम्भवेाय हुनछे ।  

(१०) प्राववधधकको धसपारयसभा गाउँऩालरकाफाट अनभुवत ऩाएय डोजय योरय रगाएतका भभेिनयी साभान 
बाडाभा रएका एवं घयफहारभा लरई वफर बऩायई ऩिे बएको अवस्थाभा १० प्रवतित घय बाडा कय 
एवं फहार कय वतनुयऩनछे ।  

(११) प्रभिक्षकर ेऩाउन ेऩारयश्रभभक एवं सहबागीर ेऩाउन ेबिाभा प्रचलरत पनमभ अनसुाय कय राग्नछे ।  

(१२) पनभायण कामयको हकभा िरुु रागत अनभुानभा कुन ै आइटभहरुभा ऩरयवतयन हुन े बएभा अधधकाय 
प्राप्त व्मधक्त/कामायरमफाट रागत अनभुान संिोधन गय ेऩश्चात भात्र कामय गयाउन ुऩनछे । मसयी 
रागत अनभुान संिोधन नगरय कामय गयभेा श्रभ सहकायी/सभहुन ैखजम्भवेाय हुनछे ।  
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(१३) श्रभ सहकायीर ेकाभ सम्ऩन्न गरयसकेऩपछ फाँकी यहन गएका खप्न ेसाभानहरु भभयत सम्बाय सभभवत 
गठन बएको बए सो सभभवतराई य सो नबए सम्फम्न्धत श्रभ सहकायीभा यहन ुऩनछे । साभानको 
वववयण एक प्रवत सम्फम्न्धत वडा तथा गाउँऩालरका कामायरमराई जानकायीको रावग फझुाउन ु
ऩनछे । पहनाभभना बएको साभानको भलू्म सम्फम्न्धत श्रभ सहकायीफाट असरु उऩय गरयनछे ।  

(१४) सम्झौता फभोखजभ आमोजना सम्ऩन्न बएऩपछ अम्न्तभ बकु्तानीको रावग कामय सम्ऩन्न प्रवतवदेन, 
नापऩ पकताफ, प्रभाखणत वफर बऩायई, मोजनाको पोटो, सम्फम्न्धत सहकायीर ेआमोजना संचारन 
गदाय बएको आम व्मामको अनभुोदन सपहतको पनणयम, उऩबोक्ता तथा सहकायी बरेाफाट बएको 
सावयजपनक रखेा ऩयीक्षणको पनणयम को प्रवतलरपऩ तथा सम्फम्न्धत वडा कामायरमको धसपारयस सपहत 
अम्न्तभ पकस्ता बकु्तानीको रावग पनवदेन ऩिे गनुयऩनछे । 

(१५) आमोजना सम्ऩन्न बई कामायरमफाट जाँचऩास गरय अम्न्तभ रखेा ऩयीक्षण प्रवतवदेन कामायरमराई 
प्राप्त बए ऩपछ पयपायक लरनऩुनछे । साथ ै आमोजनको आवश्मक भभयत सम्बायको व्मवस्था 
सम्फम्न्धत श्रभ सहकायीर ेगनुयऩनछे ।  

(१६) आमोजना कामायन्वमन गन े सभहु वा श्रभ सहकायीर े आमोजनको बौवतक तथा ववधिम प्रगवत 
प्रवतवदेन अनसुचूी ६ को ढाँचाभा सम्झौताभा तोपकए फभोखजभ कामायरमभा ऩिे गनऩेनछे । 

(१७) आमोजनाको र्दगो संचारन तथा भभयत सम्बायको व्मवस्था गनुय ऩनछे ।  

(१८) आमोजनाको सव ैकाभ श्रभ सहकायी/सभहुको पनणयम अनसुाय गनुय ऩनछे ।  

कामायरमको खजम्भवेायी तथा ऩारना गरयन ेितयहरु :  

१. आमोजनाको फजटे, श्रभ सहकायीको काभ, कतयव्म तथा अधधकाय, खरयद, रखेाङ्कन, प्रवतवदेन आर्द 
ववषमभा श्रभ सहकायीका ऩदाधधकायीराई अनभुिक्षण कामयक्रभ संचारन गरयनछे ।  

२. आमोजनाभा आवश्मक प्राववधधक सहमोग कामायरमफाट उऩरव्ध गयाउन सपकन ेअवस्थाभा गयाईनछे य 
नसपकन ेअवस्था बएभा श्रभ सहकायीर ेफाह्य फजायफाट सवेा ऩयाभिय अन्तगयत सवेा लरन सक्नछे ।  

३. आमोजनको प्राववधधक सऩुरयवके्षणको रावग कामायरमको तपय फाट प्राववधधक खटाईनछे । श्रभ 
सहकायीफाट बएको काभको पनमभभत सऩुरयवके्षण गन ेखजम्भवेायी पनज प्राववधधकको हुनछे ।  

४. ऩशे्की लरएय राभो सभमसम्भ आमोजना संचारन नगन ेश्रभ सहकायीराई कामायरमर े पनमभ अनसुाय 
कावायही गनछे ।  

५. श्रभभरुक प्रववधधफाट कामय गयाउन े गरय रागत अनभुान स्वीकृत गयाई सोही फभोखजभ सम्झौता गयी 
भभेिनयी उऩकयणको प्रमोगफाट कामय गयकेो ऩाईएभा त्मस्तो श्रभ सहकायीसगँ सम्झौता यद्द गरय श्रभ 
सहकायीराई बकु्तानी गरयएको यकभ भलु्माङ्कन गयी फढी बएको यकभ सयकायी फाँकी असरु उऩय गरयनछे 
।  

६. आमोजना सम्ऩन्न बएऩपछ कामायरमफाट जाँचवझु गयी पयपायक गनुयऩनछे ।  
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७. आवश्मक कागजात संरग्न गयी बकु्तानी उऩरव्ध गयाउन सम्फम्न्धत श्रभ सहकायीफाट अनयुोध बई 
आएऩपछ श्रभ सहकायीको फ ैंक खाताभा बकु्तानी र्दन ुऩनछे ।  

८. मसभा उल्रखे नबएका कुयाहरु प्रचलरत काननू फभोखजभ हुनछे ।  

भावथ उल्रखे बए फभोखजभका ितयहरु ऩारना गनय हाभी पनम्न ऩक्षहरु भन्जयु गद यछौ ।  

 

श्रभ सहकायी/सभहुको तपय फाट                  कामायरमको तपय फाट 

दस्तखत : .......................................         दस्तखत : ....................................... 

नाभ थय : .......................................         नाभ थय : ....................................... 

ऩद : ..............................................         ऩद : .............................................. 

ठगेाना : ....................................................     ठगेाना : .................................................... 

सम्ऩकय नं. ..................................................        सम्ऩकय नं. .................................................. 

भभवत : ........................................................       भभवत : ......................................................... 
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अनसुचूी-३ 
(कामयववधधको दपा १२ (५) सगँ सम्फम्न्धत) 

सावयजपनक ऩयीक्षण पायभको ढाँचा ऩिे गयकेो कामायरम 
१) आमोजनाको नाभ : 
(क) स्थर :          (ख) रागत अनभुान :                 (ग) आमोजनाको िरुु हुन ेभभवत : 
(घ) आमोजना सम्ऩन्न हुन ेभभवत :  
२) श्रभ सहकायी/साभदुावमक संस्थाको नाभ    (क) नाभ :  
(ख) अध्मक्षको नाभ :     (ग) सदस्म संख्मा :       भपहरा :               ऩरुुष :  
३) आम्दानी खचयको वववयण  
(क) आम्दानी तपय  :  
क्र.सं. आम्दानीको श्रोत- कहाँफाट कवत नगद तथा खजन्सी प्राप्त बमो खरुाउन ेयकभ 

वा ऩरयभाण 
यकभ वा ऩरयभाण कैपपमत 

    
    

(ख) खचय तपय   
क्र.सं. खचयको वववयण दय ऩरयभाण जम्भा 
१ साभग्री (केके साभग्री खरयद बमो ?)    
२ ज्मारा (कवत केभा बकु्तानी बमो ?)    
३ श्रभदान कवत जनार ेश्रभदान गय े?)    
४ व्मवस्थाऩन खचय (ढुवानी तथा अन्म खचय)    

(ग) भौज्दात  
क्र.सं. वववयण यकभ वा ऩरयभाण कैपपमत 
१ नगर्द   
२ फ ैंक    
३ व्मधक्तगत खजम्भा   
४ साभग्रीहरु   

(घ) बकु्तानी र्दन फाँकी  
वववयण यकभ वा ऩरयभाण 

  
४) सम्ऩन्न आमोजनाको रक्ष्म तथा प्रगवत वववयण 

काभको वववयण रक्ष्म प्रगवत 
   

५) आमोजनाको ऩमुायएको राब तथा प्रत्मक्ष रुऩभा राबाम्न्वत जनसंख्मा - आमोजना संचारन बएको स्थानभा उऩबोक्ताहरु ।  
६) आमोजना संचारन गदाय आमोजन संस्थाभा काभको खजम्भवेायी वाँडपाँड क-कस्र ेकस्तो कस्तो काभको खजम्भवेायी लरएका वथए खरुाउन े।  
उऩम्स्थवत :  
१ 
२ 
३ 
४ 
५ 
योहवय :  नाभ थय  :     ऩद:    भभवत :  
रष्टव्म : सावयजपनक ऩयीक्षण कामयक्रभ उऩम्स्थत सयोकायवाराहरुको उम्प्थवत अपनवामय रुऩभा संरग्न हुनऩुनछे ।  
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अनसुचूी-४ 

(कामयववधधको दपा १२ (६) सगँ सम्फम्न्धत) 

खचय सावयजपनक सचूना पायाभ  

भभवत : २०      /        / 

१. आमोजनाको नाभ :  

२. आमोजना स्थर :      ३. ववपनमोखजत फजटे : 

४. आमोजना स्वीकृत बएको आ.व.     ५. आमोजना सम्झौता बएको भभवत :  

६. काभ सम्ऩन्न गनुय ऩन ेभभवत :    ७. काभ सम्ऩन्न बएको भभवत :  

८. उ.स. को फठैकर ेखचय स्वीकृत गयकेो भभवत :  

आम्दानी य खचयको वववयण  

आम्दानी खचय  

वववयण यकभ रु. वववयण यकभ रु. 

प्रथभ पकस्ता  ज्मारा  

दोस्रो पकस्ता  पनभायण साभग्री खरयद  

तशे्री पकस्ता  ढुवानी  

जनश्रभदान  बाडा  

फस्तगुत सहामता   व्मवस्थाऩन खचय  

रागत    

भावथ उल्रखेखतअनसुायको आम्दानी तथा खचय वववयण मथाथ य हो । मसभा सफ ैआम्दानी तथा खचयहरु सभाविे गरयएको छ । साथ ैश्रभ 
सहकायी य उऩबोक्ताहरुको प्रत्मक्ष सहबावगताभा आमोजना कामायन्वमन गरयएको छ । मसको एक प्रवत वडा कामायरमभा सभते ऩिे 
गरयएको छ ।  

 

 

.......................................                .............................................                    ...............................  
     अध्मक्ष        कोषाध्मक्ष              सधचव  
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अनसुचूी-५ 

(कामयववधधको दपा १२ (७) सगँ सम्फम्न्धत) 

आमोजना सचूना ऩाटको नभनूा  

१. आमोजनाको नाभ :  

२. आमोजना संचारन गन ेकामायरम/कामयक्रभको नाभ :  

३. श्रभ सहकायीको अध्मक्षको नाभ य सम्ऩकय नं. :  

४. आमोजनाको कूर रागत यकभ रु.  

 ४.१ आमोजना कामायरमफाट व्महोन ेरागत रु.  

 ४.२ जनसहबावगताफाट व्महोन ेरागत रु.  

 ४.३ आमोजना रगानी गन ेअन्म पनकामको नाभ य व्महोन ेरागत यकभ रु.  

५. आमोजना सम्झौता भभवत :  

६. आमोजना सम्ऩन्न गन ेभभवत :  

७. आमोजनाफाट राबाम्न्वत जनसंख्मा :  
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अनसुचूी-६ 

(कामयववधधको दपा १७ (ङ) सगँ सम्फम्न्धत) 

श्रभ सहकायीको बौवतक तथा ववधिम प्रगवत प्रवतवदेन  

वववयण ऩिे गयकेो कामायरम ............................................ 

१. आमोजनाको वववयण  

आमोजनाको नाभ :    वडा नं. ..................... टोर/फम्स्त :............................................ 

श्रभ सहकायीको अध्मक्ष :     सधचव  

२. आमोजनाको रागत : प्राप्त अनदुान यकभ रु. ...................................................... चन्दा यकभ रु. .......................... 

जनसहबावगता यकभ रु. ....................................................... जम्भा रु. ..................................................................... 

३. हार सम्भको खचय रु. ........................................................ 

(क) कामायरमफाट प्राप्त यकभ रु. .............................................. 

१. पनभायण साभग्रीभा (धसभने्ट, छड, काठ, ढुङ्गा वा वगटी , उऩकयण आर्द) रु.  

२. ज्मारा :- दक्ष रु. ................................. अध्मक्ष रु. ........................................ जम्भा रु........................................... 

३. भसरन्द साभान (कपऩ, करभ, भसी, कागज आर्द) रु.  

४. अन्म रु.  

(ख) जनसहबावगताफाट व्महोन ेआमोजना यकभको १० प्रवतित श्रभको भलू्म फयाफय यकभ रु. ........................................... 

खजम्न्स साभान भलू्म फयाफय यकभ रु. .................................. कूर जम्भा रु. ............................. 

४. प्राववधधक प्रवतवदेन फभोखजभ भलू्माङ्कन यकभ रु. ................................................ 

५. श्रभ सहकायी य उऩबोक्ता सभहूको पनणयम फभोखजभ/सभभक्षाफाट खचय दखेखएको रु. ........................ 

६. कामायन्वमनभा दखेखएका भखु्म सभस्माहरु  

क) 

 

 

ख) 
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ग) 

 

 

 

७. सभाधानका उऩामहरु :  

क) 

 

ख) 

 

ग) 

 

 

८. कामायरमफाट य अन्म पनकामफाट अनगुभन बए अनगुभनको सझुाव  

 

 

९. हार भाग गयकेो पकस्ता यकभ रु.  

१०. भखु्म खचय प्रमोजन रु.  

११. प्राप्त यकभ आमोजना फाहके अन्म कामयभा खचय गन ेगयाउन ेछैनौ ।  

 

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

 तमाय गन े   सधचव   कोषाध्मक्ष    अध्मक्ष  

 

                                                                          आज्ञार े 
                                                                       रक्ष्भण धसंह धाभी 
                                                                         प्र.प्र.अधधकृत  


