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गठु�लाई संरचनागत सहयोग काय��म स�ालन �व�ध, २०७६ 

 

��तावनाः �देश नं. ५ �भ� रहेका गठु�को स�पि� संर�ण र धम� सं�कृ�त पर�पराको 

जगेना� गद�  भौ�तक संरचना �नमा�णमा सहयोग गर� गठु�ह�लाई उ�पादनमूलक तथा 

आयमूलक काय�मा �ो�साहन गर� गठु�ह�को आ�दानी तथा �मता अ�भब�ृ� गराई 

आ�म�नभ�र बनाउने तथा पय�टन �वध�न गन� उ�े�यले,  

भ�ूम �यव�था, कृ�ष तथा सहकार� म��ालयको �वीकृत वा�ष�क काय��म गठु�लाई 

संरचना�मक सहयोग काय��मलाई काय��वयन गन� �देश नं. ५, भ�ूम �यव�था, कृ�ष 

तथा सहकार� म��ालयले æगठु�लाई संरचनागत सहयोग काय��म स�ालन �व�ध, 

२०७६Æ �वीकृत गर� लागू गरेको छ। 

प�र�छेद-१ 

�ारि�भक 

१. संि�� नाम र �ार�भ M (1) यस काय��म स�ालन �व�धको नाम “गठु�लाई 

संरचनागत सहयोग स�ब�धी �व�ध,२०७६” रहेको छ। 

(2) यो काय��म स�ालन �व�ध त�ु�त �ार�भ हनुेछ। 

(३) यो काय��म स�ालन �व�ध �देश नं. ५ भर लागू हनुेछ। 

२. प�रभाषाः �वषय वा �स�ले अक� अथ� नलागेमा यस काय��म स�ालन �व�धमाः- 

 (क) "गठु�" भ�ाले कुनै मठ वा देवी देवताको पव�, पूजा वा जा�ा 

चलाउन वा कुनै धा�म�क वा परोपकार� कामका ला�ग कुनै 

मि�दर, देव�थल, धम�शाला, पाट�-प ौवा, इनार, पोखर�, 

तलाउ, धारा, �पयाउ, बाटो, घाट, पलु, चौतारा, गौचरन, 

बाग बगैचा, ज�ल, प�ुतकालय, पाठशाला, औषधालय, 

िच�क�सालय घर, इमारत वा सं�था बनाउने, चलाउन वा 

�यसको संर�ण गन� कुनै दाताले आ�नो चल अचल स�पि� 

वा आय�ता आउने अ� कुनै स�पि� वा रकममा आ�नो 

हक छाडी राखेको गठु� समेतलाई स�झन ुपछ� । 

(ख) "गठु�यार" भ�ाले छुट गठु� वा �नजी गठु�का दाता वा 

दाताका हकवाला गठु� चलाउन वा गठु�को शषे कसर खान 

पाउने हक भएका �यि� र �य�ता गठु�को सालबसाल� 

दरब�द�को मह�त र पजुार�लाई स�झन ुपछ�। 

(ग) "छुटगठु�" भ� नाले आय�ताबाट गठु�को पूजा, पव� इ�या�द 

दानप� �लखत बमोिजमको काम चलाइ� बाकँ� रहेको 

गठु�को शेष कसर वा सलामीस�म राजगठु�मा बझुाउने गर� 
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वा गठु� चलाउनेले नै शषे खाने गर� गठु� सं�थान ऐन, 

२०२१ �ार�भ हनु ुअगावै सरकार� गठु� लगतमा गठु� दता� 

गराइ� वा दता� गराउन ुपन� गर� �य�तो गठु� ज�गाको नेपाल 

सरकारमा बझुाउन ु पन� मालपोत वा �तरो बझुाउन ु नपन� 

गराइ� र गठु�को दता� गठु�यारले नै गठु� चलाउन पाउने गर� 

छुट पाएको गठु�लाइ� स�झन ुपछ�। 

 (घ) "�नजी गठु�" भ�ाले राजगठु� र छुट गठु� बाहेकको 

द�ुनयाँको �नजी गठु� स�झन ुपछ�। 

 (ङ) "म��ालय" भ�ाले �देश नं. ५ को भ�ूम �यव�था, कृ�ष तथा 

सहकार� म��ालयलाई स�झन ुपछ�। 

(च) "राजगठु�" भ� नाले गठु� सं�थान ऐन, २०३३ �ार�भ हुँदाको 

अव�थामा गठु� सं�थानको हक दा�य�व भइ� गठु� सं�थानले 

ब� दोब�त र स� चालन गर� आएको राजगठु� स�झन ुपछ� । 

(छ) "संरचनागत सहयोग" भ�ाले उ�पादनमलुक, रोजगार� 

बढाउन,े गठु�को सरु�ा �दान गन�, सं�कृ�त सरं�ण गन� 

खालको संरचना �नमा�ण तथा मठ, मि�दर �नमा�ण/ 

पनु��नमा�ण गन�का ला�ग सहयोग स�झन ुपछ�। 

(ज) “�थानीय तह”भ�ाले स�बि�धत गाउँपा�लका वा 

नगरपा�लका वा उप-महानगरपा�लका वा महा-

नगरपा�लकालाई स�झन ुपछ�।   

३. उ�े�यः यस काय��मका उ�े�यका देहाय बमोिजम रहेका छन ्M- 

(क) �देश नं. ५ �भ� रहेका गठु�ह�लाई उ�पादनमूलक, 

आयमूलक काय�मा सहयोग प�ु याउनका ला�ग आव�यक 

भौ�तक संरचना �नमा�ण गन� सहयोग गन�, 

(ख) �देश �भ� रहेका गठु�ह�लाई सहयोग प�ात ्आ�थ�क �मता 

�वकास गन�, 

(ग) संरचनागत सहयोग प�ात �थानीय तहमा रोजगार� �सज�ना 

गन�, 

(घ) गठु�ह�को आ�दानी वृ�� गन�, 

(ङ) गठु�यारह�को �मता �वकास गन�, 

(च) गठु�को सरु�ाका ला�ग भौ�तक संरचना �नमा�ण गन�, 
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(छ) मठ, मि�दर, ग�ुबा, धम�शाला, बाग बग�चा, तलाउ �नमा�ण, 

पनुः�नमा�ण गन�, 

(ज)  धम�, सं�कृ�तको संर�ण गन� र पय�टन �व��नमा टेवा 

प�ु याउने। 

प�र�छेद-२ 

काय��म स�ालन �व�ध 

४.  सूचना �काशन तथा ��ताव आ�हानः यस काय��मको मापद�ड अनसुार यो�यता 

पगेुका गठु�ह�लाई ��ताव पशे गन�का ला�ग रा��य दै�नक प��कामा अनसूुची-२ 

को ढाचँामा  देहायका �ववरण खलुाई ३० �दनको सूचना �कािशत ग�रनेछ :- 

(क) संरचनागत सहयोगको रकम, 

(ख) ��ताव साथ आवेदन पेश गर� स�न ुपन� समयाव�ध, 

(ग) लागत साझेदार� रकमको ��तशत, 

(घ) आवेदन �ददाँ चा�हने आव�यक कागजात पाउने ठेगाना। 

५.  अनदुान स�ब�धी �यव�थाः (१) यस �देश�भ� रहेका गठु�ह�लाइ� देहाय बमोिजमको 

काय��मह�मा संरचना �नमा�ण गन� अनदुान सहयोग �दान ग�रनेछ M- 

(क) गठु� अवि�थत रहेका ज�गा वा गठु�को �वामी�व रहेको 

ज�गामा �यावसा�यक घर, पसल, टहरा बनाइ गठु�को 

��त�ा, धा�म�क, सां�कृ�तक आ�थामा आचँ नप�ु याउने गर� 

�यवसाय गन� बहालमा �दने, 

(ख) गठु�को ज�गामा हाट, मेला वा बजार स�ालन गन� संरचना 

�नमा�ण गन�, 

(ग) गठु�बाट उ�पादनमूलक, रोजगार�मूलक काम, काय��म 

स�ालन गन� संरचना �नमा�ण गन�, 

(घ) गठु�को सरु�ाका ला�ग भौ�तक संरचना �नमा�ण गन�, 

(ङ) गठु�ले आ�नै पहलमा �नमा�ण ग�ररहेको संरचनामा 

म��ालयको अनगुमन टोल�ले सहयोग गन� उिचत 

ठह� याएमा उ� संरचना �नमा�णमा ला�ने खच�का ला�ग प�न 
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गठु�सँगको समझदार�मा भौ�तक संरचना �नमा�णमा सहयोग 

गन� स�नेछ। 

(2) संरचना �नमा�णमा ला�ने �वीकृत काय�योजना अनसुार बढ�मा 50 

��तशत अनदुान रकम सहयोग गन� स�कनेछ। 

(3) गठु�ले लगानी गनु�पन� रकम �थानीय तह, स�बि�धत गठु�, गठु� 

सं�थान वा अ�य �नकायको साझेदार�मा गन� स�नेछ । 

(4) अनदुान �ा� गठु�ले भौ�तक संरचना �नमा�ण गदा� गठु� स� चालक 

स�म�तको �नण�य अनसुार वा साव�ज�नक ख�रद ऐन, 2063 र साव�ज�नक ख�रद 

�नयमावल�, 2064 मा भएको �यव�था अनसुार गनु� पन�छ। 

(5) अनदुान�ाह�लाइ अनदुान रकमको भ�ुानी ���या �न�न अनसुार 

हनुेछ M- 

�.स. काय� �ग�त भ�ुानी ग�रने रकम �क�ता 

1. ४० ��तशत �नमा�ण 

काय�स�प� भएप�छ 

स�झौता रकमको 30 

��तशत हनु आउने रकम  

प�हलो 

2. 80 ��तशत �नमा�ण 

काय�स�प� भएप�छ 

स�झौता रकमको ६० 

��तशत हनेु आउने रकम  

दो�ो 

3. �नमा�ण काय� पूण� �पमा 

स�प� भएप�छ 

बाकँ� रकम ते�ो 

 

(6) म��ालय तथा मातहतको �नकायबाट ख�टने �ा�व�धक स�हतको 

अनगुमन टोल�ले भौ�तक संरचना �नमा�णको भौ�तक तथा �ा�व�धक काय��ग�त 

��तवेदन तयार गर� भ�ुानीको ला�ग �सफा�रस गन�छ। 

६. आवेदन M काय��म स�ालनका ला�ग देहायका आधारमा आवेदन �दन स�कनेछ M- 

(क) अनसूुची-४ बमोिजमको ढाँचामा �यावसा�यक योजना 

स�हतको ��ताव तयार गर� अनदुान �ा��का ला�ग यस 
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�देश �भ�का गठु�ले अनसूुची-3 बमोिजमको ढाँचामा 

आवेदन �दन स�नछेन।् 

(ख) आवेदनका साथ आफुले गन� लागेको संरचना �नमा�ण 

काय�को �नण�य गठु�को स�ालक स�म�त वा गठु�को �मखु 

मठाधीसबाट गराइ� उ� संरचना �नमा�णको काय�योजना 

��तावसाथ पेश गनु� पन�छ। 

(ग) आवेदक गठु�ले अनसूुची-1 बमोिजमको आव�यक 

कागजातह� पेश गनु� पन�छ। 

(घ) आवेदनका साथ स�ालक स�म�तको अ�य�/मठा�धस तथा 

स�ालक स�म�तको सद�यह�को �यि�गत �ववरण एवम ्

अनसूुची-5 बमोिजमको ढाँचामा ��तव�ता-प� पेश गनु� 

पन�छ।  

(ङ) आवेदकले आफूले �नमा�ण गन� भौ�तक संरचनाको 

ईि�ज�नय�र� �डजाईन लागत अनमुान, काय�योजना, �नमा�ण 

���याको ढाँचा, सपुर�वे�णको ढाँचा, न�सा र इ��मेट 

(Estimate) स�ब�धी कागजात �प� �पमा पेश गनु� पन�छ। 

(च)  भौ�तक संरचना �नमा�ण काय�मा �योग हनेु �नमा�ण साम�ीको 

छनौट गदा�  �थानीय �तरमा उपल�ध �नमा�ण साम�ीलाइ� 

�ाथ�मकता �दन ु पन�छ तर गठु�को सां�कृ�तक धा�म�क 

मह�वमा नकरा�मक असर नप�ु याउने हनु ुपन�छ। 

 

७. गठु�को छनौट M (१) अनदुान�ाह� गठु�ह�को छनौट देहायका आधारमा ग�रनेछ M- 

(क) यस �देश �भ� रहेको �नजी गठु� बाहेकका गठु�ह�ले यस 

काय��मको ला�ग ��ताव पेश गन� स�नेछन।् 

(ख) ��ताव पेश गन� गठु�ह�को ��तावमा उ�पादनमूलक, 

रोजगारमूलक, आय व�ृी गन�, सरु�ा �दान गन� संरचना 

�नमा�ण गन� �वषय उ�लेख भएको हनु ुपन�छ। 

(ग) �ा� ��तावह�लाइ� म��ालयबाट गठन हनेु मू�या�न 

स�म�तले अनसुचुी-८ बमोिजम मू�या�न गनु� पन�छ। 

काया�लयले आव�यकता महससु गरेमा ��तावकलाई थप 
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कागजात, �ववरण तथा योजना पेश गन� लगाउन स�नेछ।   

(घ) �ा� आवेदनका आधारमा �यूनतम आधारह� पूरा गरेका 

प�हलो चरणमा �ारि�भक छनौटमा परेका गठु�लाई आफूले 

पेश गरेको योजनाको ��त�ुतका ला�ग मू�या�न स�म�तले 

बोलाउन स�नेछ। 

(ङ)  गठु� छनौट गदा� गठु�को काय��े�, स�ालक 

स�म�त/मठाधीस र अ�य साझेदार� �नकायको ��तव�ता-प�, 

गठु�को मौ�दात रकम, काय� योजना, मौजदुा जनश�ी, 

भौगो�लक उपय�ुता, गठु�को सामािजक तथा ऐ�तहा�सक 

मह�व, वा�ष�क ��तवेदन, आ�दलाई आधार बनाईनेछ। 

(च)  �यूनतम यो�यता परूा गर� काय��म स�ालनका ला�ग 

�ारि�भक छनौटमा परेका स�भा�वत गठु�ह�को �थलगत 

अनगुमन काय� मू�या�न स�म�तले खटाएको टोल�ले गन�छ।  

(छ) ��तावमा उ�लेिखत �ववरण र अनसूुची-६ बमोिजमको 

�थलगत अनगुमनको ��तवेदनको आधारमा मू�या�न 

स�म�तले गठु�ह�को अि�तम छनौटको ला�ग म��ालयमा 

�सफा�रस गन�छ। 

(२) अनगुमनको �ममा ��तावमा पेश ग�रएका �ववरण झठुो ठह�रए वा 

संरचना �नमा�ण�थल �ा�व�धक ���कोणले अनपुय�ु ठह�रए वा उपदफा (१) 

बमोिजम आव�यक �यूनतम यो�यता परुा नगरेको य�कन भएमा सो ��ताव र� 

हनुेछ। 

 

८. भ�ुानी ���या M (१) अनदुान रकमको भ�ुानी ���या देहाय बमोिजम ग�रनेछ M- 

 

(क)  अनदुान�ाह� गठु� तथा म��ालय बीच काय�योजना र ख�रद 

�नमा�णका �प� आधारमा अनसूुची-६ बमोिजमको ढाँचामा 

��प�ीय स�झौता गर� काय��म स�ालन ग�रनेछ। 

(ख)  काय�योजनामा तो�कएको ��याकलापको काय�स�प�ता 

प�ात भ�ुानी �दने प��त -Post Paid payment system_ 

अनसुार रकम भ�ुानी हनुछे। 

(ग)  स�झौतामा उ�लेख ग�रएको अव�ध �भ� काय�स�प� गर� 

स�न ुपन�छ।  

तर उ�लेिखत अव�ध �भ� कुनै काब ु बा�हरको 
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प�रि�थ�तका कारण काय� स�प� न गन� नस�ने भएमा सो 

�वषय उ�लेख गर� �याद समा� हनुभु�दा ७ �दन अगा�ड 

�याद थपको आवेदन �दन ु पन�छ। �याद थप स�ब�धमा 

म��ालयको अि�तम �नण�य हनुेछ। 

(घ)  छनौटमा परेको सं�थाले कामको �ग�तको आधारमा सो को 

आ�थ�क तथा �ा�व�धक ��तवेदन स�हतको फोटो, �बल 

भपा�ई आ�द पेश गर� सकेप�छ रकम भ�ुान ग�रनछे । 

(ङ) अनदुान�ाह�को �नवेदन, आव�यक �सफा�रस, अनगुमन 

��तवेदन तथा स�म�तको �नण�यका आधारमा बढ�मा तीन 

�क�तामा रकम उपल�ध गराइनेछ। यसो गदा� ��तावकले 

अनदुान रकम बराबरको लगानी ��ता�वत काय��ममा 

ग�रसकेको हनु ुपन�छ। 

(च) अनदुान रकम �ा� गर� सके प�छ तीन वष�स�म वा�ष�क 

लेखा पर��ण ��तवेदन आ�थ�क वष� स�प� भएको पौष 

मसा�तस�ममा म��ालयमा पेश गनु� पन�छ। 

(छ) अनदुान रकमवाट ज�गा, मूत�, गरगहना लगायतका व�त ु

ख�रद गन� पाइने छैन।  

(२) म��ालयले मू�या�नबाट संल�न कागजातह� जाँच गर� �ा�व�धकको 

�सफा�रसको आधारमा अनदुान रकम भ�ुानी गन�छ। भ�ुानी गदा� �च�लत कानून 

बमोिजम कर क�ी तथा अ�याव�यक परेमा �नयमानसुार कि�टनजे�सी क�ा गर� 

अनगुमन, मू�या�न तथा सपु�रवे�ण काय�मा �योग गन� स�कनेछ। 

प�र�छेद-४ 

स�म�त स�ब�धी �यव�था 

 

9. स�म�तह�को गठन M (१) यस काय��म स�ालनको ला�ग नी�तगत �यव�था तथा 

सम�या समाधान स�ब�धमा आव�यक �नद�शनका ला�ग देहाय बमोिजमको �नद�शक 

स�म�त गठन हनुछे M- 

(क) म��ी भ�ूम �यव�था, कृ�ष तथा सहकार� म��ालय अ�य� 

(ख) सिचव भ�ूम �यव�था, कृ�ष तथा सहकार� म��ालय सद�य 

(ग) �मखु भ�ूम �यव�था महाशाखा सद�य सिचव 
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(2) �नद�शक स�म�तले आव�यकता अनसुार कुनै �वशेष� वा 

पदा�धकार�लाई स�म�तको बैठकमा आम��ण गन� स�नेछ। 

(3) यस काय��म स�ालन �व�ध बमोिजमको काय��म स�ालनको 

ला�ग मू�या�न तथा �सफा�रस स�म�तबाट मू�या�न भई �ा� ��तावह�को 

�वीकृ�तका ला�ग देहाय बमोिजमको अनदुान �यव�थापन स�म�त गठन हनेुछ M- 

(क) सिचव भ�ूम �यव�था, कृ�ष तथा सहकार� म��ालय अ�य� 

(ख) �मखु योजना तथा अनगुमन महाशाखा सद�य 

(ग) �मखु खा� सरु�ा तथा कृ�ष �यवसाय �व��न महाशाखा सद�य 

(घ) �मखु पशपु�छ� �वकास महाशाखा सद�य 

(ङ) �मखु �शासन तथा सहकार� �वकास महाशाखा सद�य 

(च) �मखु भ�ूम �ोत न�सा�न महाशाखा सद�य 

(छ) �मखु भ�ूम �यव�था महाशाखा सद�य सिचव 

(4) अनदुान �यव�थापन स�म�तले आव�यकता अनसुार कुनै �वषय 

�व�, �वशेष� वा पदा�धकार�लाई स�म�तको बैठकमा आम��ण गन� स�नेछ। 

(5) अनदुान �यव�थापन स�म�तको काम, कत��य र अ�धकार देहाय 

बमोिजमको हनेुछ M- 

(क) मू�या�न तथा �सफा�रस स�म�तबाट मू�या�न भई आएका 

��तावह� उपर छलफल गर� औिच�य हेर� �वीकृ�तको 

ला�ग म��ालयमा �सफा�रस गन�, 

(ख) ��तावमा उ�लेिखत ��याकलापको ला�ग अनदुानको सीमा 

रकम �सफा�रस गन�, 

(ग) आव�यकता अनसुार ��ताव मू�या�नका आधारह�को 

�व�ततृीकरण गन�, 

(घ) कुनै वा सबै ��ताव अ�प� लागेको ख�डमा पनुःमू�या�न 

गन�का ला�ग मू�या�न तथा �सफा�रस स�म�तमा �फता� 

पठाउन स�नेछ भने आव�यकता अनसुार �थलगत 

�माणीकरण काय� समेत गराउन स�नेछ। 

(6)  यस काय��म स�ालनको ला�ग देहाय बमोिजमको मू�या�न तथा 

�सफा�रस स�म�तको गठन हनेुछM- 
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(क) �मखु भ�ूम �यव�था महाशाखा अ�य� 

(ख) कानून अ�धकृत कानून तथा फैसला काया��वयन शाखा सद�य 

(ग) �मखु  अनगुमन तथा मू�या�न शाखा सद�य 

(घ) �मखु आ�थ�क �शासन शाखा सद�य 

(ङ) �मखु ज�गा �शासन शाखा सद�य सिचव 

(7) मू�या�न स�म�तले आव�यकता अनसुार कुनै �व�, �वशेष� वा 

पदा�धकार�लाई स�म�तको बैठकमा आम��ण गन� स�नेछ। 

(8) यस स�म�तको काम, कत��य र अ�धकार देहाय बमोिजम हनेुछ M- 

(क) गठु�ह�बाट �ा� भएका ��तावह�को मू�या�न तथा 

�व�षेण गर� काय��म �यव�थापन स�म�त सम� पेश गन�,  

(ख) मू�या�न गदा� दफा ७ मा उ�लेख ग�रएका बुदँा तथा 

अनसूुची-8 बमोिजमको मू�या�न मापद�डको आधारमा गन�, 

(ग) मू�या�नको �ममा आव�यकता अनसुार �थलगत �नर��ण 

तथा अनगुमन गन�/गराउने, 

(घ) काय��म काया��वयनमा गइसकेप�छ �यसको काय� �ग�तको 

अनगुमन तथा �नर��ण गन�/गराउने। 

प�र�छेद-५ 

अनगुमन र सम�वय 

१०. अनगुमन M (१)  अनदुान �ा� गठु�ले गन� काय��मको अनगुमन म��ालय, 

�नद�शनालय एवम ्मातहतका स�बि�धत के��ह�ले संय�ु �पमा वा आव�यकता 

अनसुार छु�ा छु�ै गन� स�नेछन।् 

(२) उपदफा (१) बमोिजम भएको अनगुमन र �नद�शनको �लिखत 

��तवेदन तयार गर� काया�लयमा सरुि�त अ�भलेख रा� न ुपन�छ। 

(३) उपदफा (१) बमोिजम �दएको �नद�शनको पालना गनु� 

अनदुान�ाह�को कत��य हनुछे। 

11. सम�वय : म��ालयले गठु�लाई संरचना�मक सहयोग काय��म स� चालन गन� 

सरोकारवाला नेपाल सरकारका �नकाय, �देश सरकारका �नकाय र स�बि�धत 

�थानीय तहबीच सम�वय गन�छ। 
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प�र�छेद-6 

�व�वध 

12. साव�ज�नक पर��ण : यस काय��म स�ालन �व�ध बमोिजम काय��म स�प� 

भएप�छ अनदुान�ाह�ले �थानीय तहका ��त�न�धह�, सरोकारवाला �नकाय तथा 

काय��मबाट �भा�वत जनसमदुायलाई काय��म स� चालन भएका �थानमा भेला 

गराई काय��मको आ�दानी तथा खच�, �न�म�त संरचना र ख�रद ग�रएको व�तकुो 

साव�ज�नक�करण गनु� पन�छ। 

13. कारवाह�को �यव�था M काय��म स�ालन गदा� म��ालय र अ�तग�तका �नकायह�ले 

�दएका �नद�शन तथा जार� गरेका �च�लत ऐन, �नयम तथा नी�तह�को पालना गनु� 

पन�छ। स�झौता बमोिजमको काय� नभएको ख�डमा �च�लत �नयमानसुार कारवाह� 

हनुेछ। राजगठु�को हकमा गठु� सं�थानसँग परामश� गन� स�कनेछ । 

१4. बाधा अ�चन �न�पण एव संशोधनः (१) काय��म स� चालनको �ममा कुनै ���वधा 

भएमा वा �ववाद उ�प� भएमा म��ालयको �या�या अि�तम हनेुछ। 

(३) म��ालयले यस काय��म स�ालन �व�धमा आव�यकता अनसुार 

संशोधन गन� स�नेछ। 
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अनसूुची-१ 

(दफा ६ को ख�ड (ग) सँग स�बि�धत) 

 

1. गठु� दता�को �माणप�को ��त�ल�प 

2. गठु�को �थायी लेखा नं .�माण-प�को ��त�ल�प 

3. प�छ�लो तीन आ.व.को लेखापर��ण ��तवेदनको ��त�ल�प 

4. गत आ.व.को करच�ुा �माणप�को ��त�ल�प 

5. स�ालकह� तथा स�ालक स�म�तको अ�य�/मठाधीसको �यैयि�क �ववरण 

6. संचालक स�म�त/मठाधीसको ��तव�ता-प� 

7. राजगठु� भए गठु� सं�थानबाट र अ�य गठु� भए �थानीय तहको �सफा�रस प� 

8. गठु� संचालक स�म�त/मठाधीसको �नण�यको ��त�ल�प 

9. गठु�ले गन� काय��मको काय�योजना र ��तावना स�हतको �नवेदन 

10. काय��म स�ालनका ला�ग पया�� ज�गाको �ववरण ख�ुने कागजात 

11. स�पक�  �यि�को नाग�रकता �माण-प�को ��त�ल�प र स�पक�  न�बर  

12. संरचना �नमा�ण खच�को पचास ��तशत रकम गठु�को तफ� बाट लगानी गन� 

��तव�ता-प�। 
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अनसूुची-२ 

(दफा ४ सँग स�बि�धत) 

सूचनाको ढाचँा 

�थम पटक �कािशत �म�त....................................... 

 
 
 

यस म��ालयको आ.व.................को वा�ष�क �वीकृत काय��म अनसुार �देश नं. ५ 

अ�तग�तका केह� गठु�ह�लाइ� म��ालयको बजेट �भ� रह� संरचनागत सहयोग काय��म 

स�ालन गनु� पन� भएकाले इ��छुक गठु�बाट वा गठु�ले अ�य �नकायको साझेदार�मा 50 

��तशत र म��ालयबाट 50 ��तशत वा बढ�मा �.................. अनदुान �भ� रह� 

लगानी साझेदार� काय��मका ला�ग यो सूचना �कािशत भएको �म�तले 30 �दन �भ� 

यस म��ालयमा ��ताव पेश गनु� हनु यो सूचना �कािशत ग�रएको छ। ��ताव साथ पेश 

गनु� पन� �नवेदनको ढाँचा, काय��म ��तावको �ा�प, संल�न गनु�पन� कागजात तथा 

मापद�डको �ववरण यस म��ालयको  Website: molmac.p5.gov.np बाट �ा� गन� 

स�कनेछ ।  
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अनसूुची-३ 

(दफा ६ को ख�ड (क) सँग स�बि�धत) 

आवदेन-प�को ढाचँा 

�ीमान ्सिचव�यू, 

�ी भ�ूम �यव�था, कृ�ष तथा सहकार� म��ालय, 

�देश नं ५, �प�देह�। 

 

�वषयः गठु�को संरचनागत सहयोगका ला�ग अनदुान स�ब�धमा। 

 

महोदय, 

हा�ो ...................................गठु� सं�थाबाट   ................... िज�ला, 

........................म.न.पा./उप–म.न.पा./न.पा/.गा.पा.,.....वडा नं ....अ�तग�त  ...................  

संरचना बनाएर आयमूलक/ रोजगारमूलक/उ�पादकमूलक/गठु�को सरु�ा �दान गन� 

काय��म स�ालन गन� ल�य रहेकोले सोका ला�ग अनमुा�नत लागत रकमको 

� ..................... म�ये �   ................... गठु�को तफ� बाट �यहोर� बाकँ� रकम 

�......................अनदुान पाउने �यव�थाका ला�ग सूचनामा उ�लेिखत कागजातह� संल�न 

राखी यो आवेदन पेश गरेका छौ। 

 
 

           �नवेदकको 

नामः 

पदः 

द�तखतः 

ठेगानाः 

स�पक�  नं.:  

गठु�को नामः 

गठु�को छापः 
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अनसूुची-४ 

(दफा ६ को ख�ड (क) सँग स�बि�धत) 

�यावसा�यक योजनाको ढाचँा 

1.प�रचया�मक �ववरणः 

गठु� सं�थाको नामः  

ठेगानाः  

सं�थाको अ�य�को नामः  

अ�य�को फोन नं.  

आवेदक �यि�/समूहको नामः  

आवेदकको फोन नं.  

सं�था दता� नं. र �म�तः  

सं�था दता� भएको काया�लयको 

नामः 

 

 

2.गठु�/सं�थाको �क�सम :  .......................  

३ गठु� सं�थाको �थापना भएको वष� ……………………… 

४.��ता�वत काय��मको नाम :‐ 

५. योजना स� चालनको ला�ग ज�गाको �ववरण: …………………�वघाह /रोपनी तथा 

.........क�ा �े�फल 

६. ज�गा भाडामा �लएको भएः  ................................वष�को स�झौता भएको  

७. आयोजना स�ालानको उ�े�य …………………………………… 

8. उ�म/�यवसाय स� चालनको म�ुय म�ुय ��याकलापह� :- 

�स.नं. ��याकलाप ईकाई प�रमाण दर कूल लागत अनदुान माग कै�फयत 

1 पूवा�धार 

�वकास 

     ग�ुयोजना 

न�शा �डजाइन 

लागत अनमुान 
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1.1       संल�न रा� ने। 

1.2       

       

2 औजार 

उपकरण 

     लागत अनमुान 

वा कोटेसन 

संल�न रा� ने। 

2.1       

2.2       

       

3 स� चालन खच� 

(उ�पादन 

साम�ी) 

     बढ�मा 10 

��तशतस�म। 

3.1        

        

9. अनदुान�ाह�को लगानीको �ोत �यव�थापन गन� 

आधार:‐……………………....................  

10. आयोजनाले पान� सकरा�मक �भावः 

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

…………………………………………………………………………………………

………१1. आयोजना सञ्  चालन प�ात लाभाि�वत हनेु अनमुा�नत जनस�या 

……………………………… 

१2. आवेदक गठु� सं�थाको प ुजँीको �ववरणः 

कूल प ुजँी बै� मौ�दात अ�य कोष 
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१3. सडक स�ुवधा छ वा छैन............ छ भने सडकको �क�सम………………...... 

14.आयोजना स� चालन �थलमा  �व�तुको �यव�था छ वा छैन ............................... 

15. आयोजना स� चालन गन� स�ने आव�यक जनशि�   छ       वा  छैन 

 य�द छ भने अनभुव वष�.................. 

 य�द छैन भने कसर� �यव�थापन गनु� 

ह�ुछ...................................................... 

१6. ��ता�वत काय��म स� चालन गन� �थानको वातावरणीय अव�था 

 
 

�.स. �ववरण पछ� पद�न कै�फयत 

1 वन 

ज�ल/व�यज�त/ुअ�य 

�ाकृ�तक �ोतह� 

   

2 जलाशय (नद�, तलाउ, 

पोखर�) 

   

3 रा��य �नकु� ज/संरि�त 

�े� 

   

४ पानीको महुान    

५ परुाताि�वक �े�/धा�म�क 

�े�/मि�दर 

   

६ वातावरणीय �भाव 

मू�या�न 

   

 

१7. आयोजना स� चालनका जोिखमह� के छन ्? यद� भए समाधानका उपायह� के के 

हनु स�छन?् 

 - 
 - 
 - 

१8॰ गठु�मा वा�ष�क दश�नाथ� सं�या र आगमन �थान स�ब�धी �ववरण : 

१9॰ गठु�को स�पि� : 

१9॰१ नगद ब�क मौ�दात :....................... 

१9॰२ िज�सी मालसामान : ............................ 
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१9॰3 भवन तथा अ�य पूवा�धार भवन गोदाम तथा अ�य : ........................... 

20॰ हरेक वष� स� चालन हनेु धा�म�क मेला महो�सव सं�याः   

२1॰ गत ३ वष�मा भएको आ�दानीको �ववरण : 

२2॰ दै�नक काय� स� चालनको ला�ग खच�को �ोतः भेट� वा च�दा   , गठु�को आ�दानी    

वा �यि�गत दान  

२3॰ ��ता�वत योजनाको ग�ुयोजना (�ड�पआर) तयर भएको छ छैन। छ भने संल�न 

रा�।े 

२4. काय��म स�ब�धी संि�� �ववरण 

२4.1. आव�यकता र औिच�य 

२4.2 आयोजना स�ालन हनुे �थान 

२4.3.आयोजनाबाट उ�पादन हनेु व�तकुो सूची 

२4.4 आयोजनाका ला�ग चा�हने व�तकुो उ�पा�दत �े�/�थान/उ�पादक 

२4.5 आयोजनाले समे�ने �े� र लाभाि�वत जनसं�या र रोजगार� स�ब�धी �ववरण 

२4.6. संरचनाको अव�था र न�सा स�हत 

२4.7 आयोजना स� चालनमा ला�ने अनमुा�नत खच� 

क. चाल ुखच� : .......................................... 

ख. पूवा�धार �वकास खच� : ............................. 

ग. य�� उपकरण ख�रद : ................................ 

२4.8 बजार�करण योजना 

(क) बजारको �वकास र बजार�करणको रणनी�त : .................................. 

(ख) लि�त बजार र �ाहक : ........................................................... 

(ग) बजारका म�ुय �वशेषताह� : ...................................................... 

(घ) बजारमा उपल�ध अवसरह� : ..................................................... 

(ङ) बजार �वकासका चनुौतीह� : ...................................................... 

२5. लाभ लागत स�ब�धी �ववरण:  क�त वष�मा नाफामा जाने हो  
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अनसूुची-५ 

(दफा ६ को (घ) सँग स�बि�धत) 

��तव�ता-प�को ढाचँा 

भ�ूम �यव�था, कृ�ष तथा सहकार� म��ालयको �म�त  ........ ......... मा �कािशत सूचना 

अनसुार गठु�का ला�ग संरचनागत सहयोग अनदुानको �यव�था ग�रए अनसुार उ� 

अनदुान �ा� गन� इ�छुक भई सो काय��ममा सहभा�गताका ला�ग काय� योजना स�हतको 

आवेदन पेश गरेका छ�। उ� काय��ममा छनौट भएमा काय� योजनामा उ�लेख भए 

बमोिजम काय� गन� गर� घट�मा पाँच वष�स�म �नर�तरता �दनेछ�। काय�योजना अनसुारको 

काय� नगरेमा वा तो�कएको अव�ध भ�दा अगावै सो काय� ब�द गरेमा भ�ूम �यव�था, कृ�ष 

तथा सहकार� म��ालयलाई अनदुान रकम �फता� गन�छ�। अ�यथा �च�लत ऐन कानून 

बमोिजम सहुँला/बझुाउँला।  

 
 

गठु�को नामः 

ठेगानाः 

द�तखतः 

�म�तः  

गठु�को छापः 

                            इ�त स�वत ्२०...........गते  .............. रोज   ..... शभुम ्। 

 
 
 
 
 
 
 

 



19  

अनसूुची-6 

(दफा ७ को उपदफा (१) को ख�ड (छ) सँग स�बि�धत) 

�थलगत �माणीकरण फारामको ढाचँा 

1.प�रचया�मक �ववरणः 

गठु� सं�थाको नामः  

ठेगानाः  

सं�थाको अ�य�को नामः  

अ�य�को फोन नं.  

आवेदक �यि�/समूहको नामः  

आवेदकको फोन नं.  

सं�था दता� नं.र �म�तः  

सं�था दता� भएको काया�लयको 

नामः 

 

 

2. गठु� सं�थाको �क�सम :  .......................  

३ गठु� सं�थाको �थापना भएको वष� : ……………………… 

४.��ता�वत काय��मको नाम :‐ .................................................. 

५. योजना स� चालनको ला�ग ज�गाको �ववरण: …………………�वघा /रोपनी तथा 

.........क�ा �े�फल 

६. ज�गा भाडामा �लएको भएः  ................................वष�को स�झौता भएको  

७. आयोजना स�ालानको उ�े�य …………………………………… 

8. उ�म/�यवसाय स� चालनको म�ुय म�ुय ��याकलापह� :- 

�स.नं. ��याकलाप ईकाई प�रमाण दर कूल 

लागत 

अनदुान 

माग 

कै�फयत 

1 पूवा�धार 

�वकास 

     ग�ुयोजना 

न�शा �डजाइन 

लागत अनमुान 

संल�न रा� ने। 1.1       
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1.2       

       

2 औजार 

उपकरण 

     लागत 

अनमुान वा 

कोटेसन 

संल�न 

रा� ने। 

2.1       

2.2       

       

3 स� चालन खच� 

(उ�पादन 

साम�ी) 

     बढ�मा 10 

��तशतस�म। 

3.1        

        

9. अनदुान�ाह�को लगानीको �ोत �यव�थापन गन� आधार:‐…………………… ………  

10. आयोजनाले पान� सकरा�मक �भावः 

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

…………………………………………………………………………………………

………१1. आयोजना स� चालन प�ात लाभाि�वत हनुे अनमुा�नत जनस�या 

……………………………… 

१2. आवेदक गठु� सं�थाको प ुजँीको �ववरणः 

कूल प ुजँी बै� मौ�दात अ�य कोष 

   

   

 

१3. सडक स�ुवधा छ वा छैन............ छ भने सडकको �क�सम……………………… 

14.आयोजना स� चालन �थलमा  �व�तुको �यव�था छ वा छैन ............................... 

15. आयोजना स� चालन गन� स�ने आव�यक जनशि�   छ  वा    छैन 
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 य�द छ भने अनभुव वष�.................. 

 य�द छैन भने कसर� �यव�थापन गनु� ह�ुछ........................  

१6. ��ता�वत काय��म स� चालन गन� �थानको वातावरणीय अव�था 

 

�.स. �ववरण पछ� पद�न कै�फयत 

1 वन ज�ल/व�यज�त/ुअ�य 

�ाकृ�तक �ोतह� 

   

2 जलाशय (नद�, तलाउ, 

पोखर�) 

   

3 रा��य �नकु� ज/संरि�त 

�े� 

   

४ पानीको महुान    

५ परुाताि�वक �े�/धा�म�क 

�े�/मि�दर 

   

६ वातावरणीय �भाव मू�या�न    

 

१7. आयोजना स� चालनका जोिखमह� के छन ्? यद� भए समाधानका उपायह� के के 

हनु स�छन?् 

 - 
 - 
 - 

१8॰ गठु�मा वा�ष�क दश�नाथ� सं�या र आगमन �थान स�ब�धी �ववरण 

१9॰ गठु�को स�पि� 

१9॰१ नगद ब�क मौ�दात 

१9॰२ िज�सी मालसामान 

१9॰3 भवन तथा अ�य पूवा�धार भवन गोदाम तथा अ�य  

20॰ हरेक वष� स� चालन हनेु धा�म�क मेला महो�सव सं�या : 

२1॰ गत ३ वष�मा भएको आ�दानीको �ववरण : 

२2॰ दै�नक काय� स� चालनको ला�ग खच�को �ोतः भेट� वा च�दा  , गठु�को आ�दानी    

वा �यि�गत दान  

२3॰ ��ता�वत योजनाको ग�ुयोजना (�ड�पआर) तयर भएको छ छैन ? छ भने संल�न 

रा�।े 
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२4. �ताव पेश गदा� भ�रएको �ववरणह�को स�ब�धमा 

(क) द�ु�त पाईएको 

(ख) सामा�य फरक देिखएको 

(ग) फारममा पेश गरेको �ववरणह� धेरै फरक परेको (त�यमा आधा�रत नभएको):  

य�तो अव�थामा �थलगत मू�या�न टोल�ले के के �वषयह�मा क�म कमजोर� 

पाईएको हो सो कुरा खलुाउन ुपन�छ र य�तो ��ताव मू�या�नमा समावेश हनुे 

छैन। 

25. �सफा�रस  

उ� काय��म ��तावको�तरको बारेमा �न�कष�:  

�स.नं.  गणु�तर कारण* 

1 अ�त उ�म  

2 उ�म  

3 म�यम  

4 सामा�य  

5 अनदुान �योजनको ला�ग 

अयो�य 

 

*काय��मसँग स�बि�धत कुनै कागजात, �थानीय समदुायसँग भएको वाता�लापको �ववरण, 

काय��मसँग स�बि�धत फोटो, �भ�डयो ि�लप आ�द समेत समावेश गन� स�कनेछ। 

 

�थलगत �माणीकरण गन�को �ववरण 

नाम थरः        नाम थरः 

पदः        पदः 

द�तखतः       द�तखतः 

�म�तः        �म�तः  
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अनसूुची-७ 

(दफा ८ को उपदफा (१) को ख�ड (क) सँग स�बि�धत) 

स�झौता-प�को ढाचँा 

�ी भमूी �यव�था महाशाखा माफ� त स�ालन ग�रने आ.व ............. .को गठु�का ला�ग 

�वीकृत संरचनागत सहयोग काय��म सहयोग स�ालन गन� �ी ......... ..................... 

(यस प�छ प�हलो प� भ�नने) र �विश�ताका आधारमा छनौट भएका गठु� �ी 

............................................... (यस प�छ दो�ो प� भ�नने) बीच तप�सलका 

शत�मानह� गर� गराई काय��म स�प� गन� स�झौता र सहम�त भएको छ। 

१.  यो स�झौता प� �ी ............................................................ (�थम प�) 

र �ी....................................................... (दो�ो प�)  बीच गठु�को 

संरचनागत सहयोग काय��म स�ालनका ला�ग �योग हनेुछ।  

२.  स�झौता भएको �म�तदेिख यो स�झौता �ार�भ भएको मा�ननेछ।  

३.  दो�ो प�ले स�झौतामा उ�लेख भए बमोिजमका काय�ह� स�झौता भएको �म�तले 

प�� �दन �भ� श�ु गनु� पन�छ।  

४.  गठु�का ला�ग संरचनागत सहयोग काय��म स�ालनका ला�ग �थम प�ले दो�ो 

प�लाई काय��मको �वीकृत अनदुान स�झौता बमोिजम दफा 5 को उपदफा (5) 

बमोिजमको भ�ुानी ���या अनसुार एकाउ�ट पयेी चेकबाट भ�ुानी हनेुछ।  

5.  �वीकृत अनदुान रकम भ�ुानी �ददा काय��म काय��वयन स�म�तको �सफा�रसको 

आधारमा ग�रनेछ। दो�ो प�ले काय��म स�ालन गदा� काय��म काया��वयन 

स�म�तको �नद�शन अनसुार काय� गनु� ।म��ालयले उपल�ध गराउने अनदुान रकम 

संल�न अनसूुची अनसुारको काममा मा� खच� गन� स�कनेछ र तो�कएको 

समयाब�ध�भ� स�नप� गर� भ�ुानी समेत माग गन� पन�छ । अ�यथा भ�ुानी 

नभइ� हानी नो�सानी पन� गएकोमा म��ालय जवाफदेह� हनुछैेन । 

६.  स�झौता बमोिजम रकम भ�ुानी गन� स�ब�धमा मू�या�नका ला�ग लागत 

अनसुारको �बल स�हत काय� स�प� ��तवेदन तयार गर� दो�ो प�ले �थम प�सँग 

अनरुोध गनु� पन�छ र �थम प�ले स�पूण� ��तवेदन तथा �बलह� �ा� भएको सात 

�दन �भ� भ�ुानीको आव�यक �यव�था �मलाउनेछ। आव�यक कागजात दफा ८ 

अनसुार हनेुछ। 

७.  गठु� संरचनागत काय��म स�ु भए प�ात उ� काय��मको �याहार स�भारको 
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िज�मेवार� दो�ो प�ले �लन ुपन�छ। 

८.  यस स�झौता बमोिजम अनदुान �ा� गर� काय��म स�ालन गन� �सल�सलामा कुनै 

दघु�टना वा भ�वत�य हनु गई जनधनको ��त भएको ख�डमा सो घटनाको 

िज�मेवार� दो�ो प�ले �लन ु पन�छ। स�झौता मतुा�वकका काय� नभएमा वा 

उपल�ध �ोतको द�ुपयोग भएको पाईएमा �थम प�ले जनुसकैु समयमा एकतफ� 

�पमा स�झौता भ� गर� दो�ो प�बाट द�ुपयोग भए बराबरको रकम सरकार� 

बाकँ� सरह असलु उपर गन� स�नेछ। 

9.  �थम प�का तफ� बाट कुनै प�न समयमा हनेु काय��मको �नर��ण र अनगुमन, 

ता�लम �मणमा सहयोग गनु� दो�ो प�को दा�य�व हनेुछ। 

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

�थम प�का तफ� बाट      दो�ो प�का तफ� बाट  

नामः        नामः 

पदः        पदः 

 

सा�ीह� 
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अनसूुची-८ 

(दफा ७ को उपदफा (१) को ख�ड (ग) सँग स�बि�धत) 

मू�या�नको आधार 

1.  गठु�को नाम:    

२.  ठेगाना :     

३.  स�पक�  �यि�को नाम:  

४.  स�पक�  नं.:    

५.  लगानी छनौटका ला�ग उप�े�को �वषयः 

�.सं. मू�या�नको आधार सूचक पूणा�� �ा�ा� कै�फयत 

1 ��ता�वत काय��मको �यावसा�यक योजना 10   

1.1 प�हलो वष�मा नै आ�दानी व�ृ� गन� भएमा 10   

1.2 2 वष� �भ� नै आ�दानी गन� भएमा  8   

1.3 3 वष� वा सो भ�दा आ�दानी गन� भएमा 6   

2 गठु�को स��यता  10   

2.1 मेला पव� आयोजना र सहभा�गता (वा�ष�क एक मेला 

स� चालन गन�लाई एक अ�को दरले बढ�मा 3 अ�) 

3   

2.2 दता� नवीकरण गरेको 2   

 दता� नवीकरण नगरेको 1   

2.3 स� चालक स�म�तको �नय�मत �नवा�चन/पनुग�ठन गन� 

गरेको 

2   

 स� चालक स�म�तको �नय�मत �नवा�चन/पनुग�ठन नगरेको 1   

2.4 गठु�बाट सामािजक, धा�म�क, मानवसेवा काममा 

खच�/सहयोग गरेको (वा�ष�क 1 लाख वा सो भ�दा कम 

सहयोग गरेकोलाई 1 अ�, 1-3 लाख स�म 2 अ�, 3 

लाख भ�दा ब�ढ 3 अ�) 

3   

3 गठु�को आ�थ�क पारदिश�ता 10   

3.1 �नय�मत लेखा पर��ण र कोषको रा�ो सदपुयोग गन� 

गरेको 

5   

 लेखा पर��ण नगरेको तर कोषको संर�ण/सदपुयोग 

भएको 

3   

3.2 सामािजक पर��ण/साव�ज�नक सनुवुाई/भेला वा�ष�क 

�पमा �नय�मत हनेु गरेको 

5   
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 सामािजक पर��ण/साव�ज�नक सनुवुाई/भेला �नय�मत 

नगरेको 

2   

4 �नमा�ण हनु ेसंरचनाको �ववरण र �ा� हनेु उपलि�ध २०   

 न�सा र लागत अनमुान स�हतको DPR तयार भएको  20   

 न�सा स�हतको लागत अनमुान भए 15   

 लागत अनमुान मा� भएको 10   

5 ज�गाको उपयोग ५   

 20 रोपनी वा 30 क�ा भ�दा बढ� उ�पादनमूलक 

काममा उपयोग भएको 

5   

 10 देिख 20 रोपनीस�म वा 15 देिख 30 क�ास�म 

उ�पादनमूलक काममा उपयोग भएको 

3   

 १0 रोपनी वा 15 क�ा भ�दा कम उ�पादनमूलक 

काममा उपयोग भएको 

2   

6 संरचना �नमा�णको काय�योजना 10   

 �थानीय स�भा�यतालाई त�काल स�बोधन गन� (उ�म) 10   

 भ�व�यमा �थानीय स�भा�यतालाई उपयोगी हनेु (म�यम) 7   

 �प� नखलेुको 4   

7 गठु�को सामािजक र ऐ�तहा�सक मह�व  10   

7.1 �ाचीनता 2   

 50 वष�भ�दा परुानो गठु� (सरकार� काया�लयमा दता� भए 

अनसुार) 

2   

 50 वष�भ�दा नयाँ गठु� (सरकार� काया�लयमा दता� भए 

अनसुार) 

1   

7.2  धा�म�क मह�व (दश�नाथ�ह�को सहभा�गताको आधारमा) 4   

 रा��य�तरको मह�व भएको  4   

 �देश �तरको मह�व भएको 3   

 �थानीय�तरको मह�व भएको 2   

8 आ�थ�क/�हतकोषको अव�था 10   

8.1 गठु�को बै� मौ�जात 5   

 काय��म स� चालन गन� चा�हने पया�� बै� मौ�जात  5   

 काय��म स� चालनको ला�ग ते�ो प�बाट लगानी 

स�ुनि�तता 

3   

 काय��म स� चालनको ला�ग लगानी स�ुनि�तता नभएको 1   

8.2 गठु�को दै�नक काय� स� चालन 5   
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 गठु�को दै�नक�/�शास�नक खच� आ�नै �ोतबाट 

�यहोरेको 

5   

 �थायी �कृ�तको च�दादाताको सहयोगमा स� चालन गरेको 4   

 दश�नाथ�ह�को च�दा/भेट�बाट चलेको 3   

9 भौ�तक पूवा�धार (�संचाइ, सडक, �व�तु आ�द)को 

उपल�धता 

10   

9.1 सडकको पहुँच भएको 3   

 सडकको पहुँच नभएको  1   

9.2 �व�तु स�ुवधा भएको 2   

 �व�तु स�ुवधा नभएको 1   

9.3 खानेपानी/�सँचाईको स�ुवधा भएको 2   

 खानेपानी/�सँचाई स�ुवधा नभएको 1   

9.4 �यवसा�यक काम गन�लाई आ�नै भवन(सटर, कोठा, 

आ�द) भएको 

3   

 �यवसा�यक काम गन�लाई आ�नै भवन(सटर, कोठा, 

आ�द) नभएको  

2   

10 भौगो�लक ���कोणले उपय�ु 4   

 भौगो�लक जोिखम नरहेको (बाढ�, प�हरो, भ-ू�य, आ�द) 4   

 भौगो�लक जोिखम रहेको (बाढ�, प�हरो, भ-ू�य, आ�द)  

2 

  

11. प�रयोजनाबाट हनेु आय आज�न (१ लाखको एक 

अ�को दरले ५ लाख वा सो भ�दा बढ� आय आज�न 

गन�लाई ५ अ�) 

5   

 ज�मा 100   

 


