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भङ्टख्मभन्त्री भङ्जहरा आमआजजन कामजक्रभ सञ् चारन कामजङ्जिङ्झध, २०७८ 
प्रदेश भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद  फाट स्िीकृत ङ्झभङ्झत 

२०७८/४/२९ 
ऩङ्जहरो सॊशोधन ङ्झभङ्झत 
२०७८/१०/२० 

प्रस्तािना् कणाजरी प्रदेशका आङ्झथजक साभाङ्ञजक रुऩभा ऩछाङ्झड ऩयेका भङ्जहराको सहकायी सॊस्थाभा सॊस्थागत 
ऩ ॉजी िृङ्जि भापज त कजाज एिभ ् आमआजजन ङ्जक्रमाकराऩभा ऩॉहङ्टच फढाई भङ्जहराराई स्ियोजगाय फनाउन 
भङ्टख्मभन्त्री भङ्जहरा आमआजजन कामजक्रभराई व्मिङ्ञस्थत य प्रबािकायी रुऩभा सञ् चारन गनज िाञ्छनीम 
बएकोरे, 

कणाजरी प्रदेश ङ्जिङ्झनमोजन ऐन, २०७८ को दपा ९ को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ कणाजरी प्रदेश 
सयकायरे मो कामजङ्जिङ्झध फनाएको छ। 

 
1. सॊङ्ञऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (1) मस कामजङ्जिङ्झधको नाभ “भङ्टख्मभन्त्री भङ्जहरा आमआजजन कामजक्रभ सञ् चारन 

कामजङ्जिङ्झध, २०७८” यहेको छ। 
(२) मो कामजङ्जिङ्झध तङ्टरुन्त्त प्रायम्ब हङ्टनेछ।   

2. ऩङ्चयबाषा् ङ्जिषम िा प्रसङ्गरे अको अथज नरागभेा मस कामजङ्जिङ्झधभा,- 
(क) “अनङ्टदान” बङ्ङारे कामजक्रभ अन्त्तगजत सहकायी सॊस्थाको सॊस्थागत ऩ ॉजीको रुऩभा जगेडा 

कोषभा जम्भा बइज कामजक्रभको उ्े्म फभोङ्ञजभ ऩङ्चयचारन हङ्टने गयी उऩर्ध गयाइने फीउ 
ऩ ॉजी अनङ्टदानको यकभ सम्झनङ्ट ऩछज। 

(ख) “आमआजजन ङ्जक्रमाकराऩ” बङ्ङारे दपा ४ फभोङ्ञजभका ऺेरभा सञ् चारन गङ्चयने आमआजजन 
ङ्जक्रमाकराऩ सम्झनङ्ट ऩछज। 

(ग) “कामजक्रभ” बङ्ङारे भङ्टख्मभन्त्री भङ्जहरा आमआजजन कामजक्रभ सम्झनङ्ट ऩछज। 
(घ) “कामाजरम” बङ्ङारे ब ङ्झभ व्मिस्था, कृङ्जष तथा सहकायी भन्त्रारम अन्त्तगजत कृङ्जष ङ्जिकास 

ङ्झनदेशनारम, ब ङ्झभ व्मिस्था तथा सहकायी यङ्ञजष्डायको कामाजरम य कृङ्जष ङ्जिकास कामाजरम 
सम्झनङ्ट ऩछज। 

(ङ) “जगेडा कोष” बङ्ङारे कङ्ट नै ऩङ्झन शेमय सदस्मको व्मङ्ञिगत हक नराग्ने य फाॉडपाॉट गयी 
ङ्जितयण गनज नङ्झभल्ने प्रचङ्झरत कान न तथा मस कामजङ्जिङ्झध फभोङ्ञजभ स्िीकृत कामजक्रभभा 
ऩङ्चयचारन गनज सङ्जकने सहकायी सॊस्थाको साझा ऩ ॉजी सम्झनङ्ट ऩछज। 

(च) “भन्त्रारम” बङ्ङारे ब ङ्झभ व्मिस्था, कृङ्जष तथा सहकायी भन्त्रारम सम्झनङ्ट ऩछज य सो श्दरे 
भङ्टख्मभन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को कामाजरमराई सभेत जनाउॉछ। 

(छ) “राबग्राही” बङ्ङारे दपा ५ फभोङ्ञजभको राबग्राही सम्झनङ्ट ऩछज। 
(ज) “शेमय ऩ ॉजी” बङ्ङारे सहकायी सॊस्थाको च ङ्टिा शेमय ऩ ॉजी सम्झनङ्ट ऩछज।  
(झ) “सङ्झभङ्झत” बङ्ङारे दपा १० को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सभन्त्िम तथा सहजीकयण सङ्झभङ्झत 

सम्झनङ्ट ऩछज। 
(ञ) “सहकायी सॊस्था” बङ्ङारे प्रचङ्झरत कान न फभोङ्ञजभ दताज बएको भङ्जहरा भार शेमय सदस्म 

यहेको सहकायी सॊस्था सम्झनङ्ट ऩछज। 
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(ट) “सहकायी स्िमॊसेिक” बङ्ङारे दपा १५ को उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ऩङ्चयचारन गङ्चयने सहकायी 
भङ्जहरा स्िमॊसेिक सम्झनङ्ट ऩछज। 

3. अनङ्टदान उऩर्ध गयाइने् (१) प्रत्मेक स्थानीम तहभा कम्तीभा एउटा सहकायी सॊस्थाराई सॊस्थाको 
ऩङ्चयमोजना प्रस्ताि, ङ्जिऩङ्ङता, दङ्टगजभता य राबग्राही शेमय सदस्म सॊख्माका आधायभा सङ्झभङ्झतको ङ्झनणजम 
फभोङ्ञजभ ङ्झफउ ऩ ॉजी अनङ्टदान उऩर्ध गयाइनेछ। 

(२) दपा ७ फभोङ्ञजभ छनौट बएका सहकायी सॊस्थारे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्राप्त अनङ्टदान यकभ 
दपा १३ फभोङ्ञजभ हङ्टने गयी कामजक्रभको उ्े्म प्राप्तीको प्रमोजनभा उऩमोग गनङ्टज ऩनेछ।  

 (३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ अनङ्टदान यकभको उऩमोग गदाज सहकायी सॊस्थारे दपा १३ को 
खण्ड (ग) फभोङ्ञजभ जगेडा कोषभा यहने यकभफाट सम्फङ्ञन्त्धत राबग्राही शेमय सदस्मराई आमआजजनका 
ङ्जक्रमाकराऩ सञ् चारनका राङ्झग सहङ्टङ्झरमत व्माज दयभा ऋण सङ्टङ्जिधा उऩरव्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ। 

 (४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ आम आजजनको गङ्झतङ्जिङ्झधभा सॊरग्न नहङ्टने िा ऋण नङ्झरने व्मङ्ञिराई 
राबग्राहीको स चीभा याख्न ऩाइने छैन। 

(५) सहकायी सॊस्थारे आफ्नो ङ्जिङ्झनमभ य ऋण ऩङ्चयचारन नीङ्झत फभोङ्ञजभ साभ ङ्जहक जभानी 
रगामतका ऋण सङ्टयऺण ङ्जिङ्झध अिरम्िन गनज सक्नेछ। 

4. आमआजजन ङ्जक्रमाकराऩ् सहकायी सॊस्थारे प्राप्त गयेको अनङ्टदानफाट सहङ्टङ्झरमत व्माज दयभा ऋण ङ्झरने 
राबग्राही शेमय सदस्मरे अनङ्टस ची -७ फभोङ्ञजभका ऺेरभा आमआजजनका ङ्जक्रमाकराऩ सञ् चारन गनङ्टज 
ऩनेछ। 

5. राबग्राही ऩङ्जहचानका आधाय् (१) कामजक्रभभा सहबागी हङ्टन राबग्राही ऩङ्जहचान गनङ्टज ऩनेछ। 
(२) राबग्राही ऩङ्जहचान देहामका आधायभा गनङ्टजऩनेछ;- 

(क) सम्फङ्ञन्त्धत सहकायी सॊस्थाको कामजऺ रेङ्झबर स्थामी रुऩभा फसोफास गयेको भङ्जहरा, 
(ख) उद्यभङ्ञशरता य आमआजजन सम्फन्त्धी व्मिसाम सञ् चारन गङ्चययहेको िा सञ् चारन गने 

व्मिसाङ्जमक मोजना बएको। 
(३) राबग्राही ऩङ्जहचान गदाज आङ्झथजक तथा साभाङ्ञजक रुऩभा ङ्जिऩङ्ङ तथा फेयोजगाय, दङ्झरत, 

ङ्झसभान्त्तकृत, एकर भङ्जहरा, अऩाङ्गता बएको भङ्जहरा, िन्त्द ऩीङ्झडत, फेऩत्ता ऩाङ्चयएका ऩङ्चयिायको सदस्म, 
शहीद ऩङ्चयिायको सदस्म, घाइते, ङ्जिऩद ऩीङ्झडत, सङ्टकङ्ट म्फासी, अल्ऩसॊख्मक, भङ्टङ्ञस्रभ भङ्जहराराई प्राथङ्झभकता 
ङ्छदनङ्ट ऩनेछ। 

(४) उऩदपा (३) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन ऩङ्झत िा आपै िा आफ्नो ऩारन ऩोषण 
गने एकाघय ऩङ्चयिायको सन्त्तान स्थामी जाङ्झगय बएका राबग्राहीराइज उऩदपा (३) ऩङ्झछ प्राथङ्झभकता ङ्छदनङ्ट 
ऩनेछ।  

(५) अनङ्टदान यकभ राबग्राहीभा रगानी बइज भङ्टनाङ्झसि रुऩभा फच्न आएभा िा राबग्राहीराई ऋण 
आि्मक नबई यकभ भौज्दात यहने अिस्था बएभा मोग्मता ऩङ्टग्ने थऩ शेमय सदस्मराइज सभेत 
प्राथङ्झभकताक्रभको आधायभा सहकायी सॊस्थाफाट ऋण रगानी गनज सङ्जकनेछ। 

(६) राबग्राही ऩङ्जहचान तथा सदस्मता सम्फन्त्धी अन्त्म व्मिस्था सम्फङ्ञन्त्धत सहकायी सॊस्थाको 
ङ्जिङ्झनमभभा व्मिस्था बए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 



3 
 

6. सहकायी सॊस्था गठनका राङ्झग प्रोत्साहन तथा सहजीकयण् (१) स्थानीम तहको िडाङ्झबर भार कामजऺ ेर 
बएका सहकायी सॊस्थाराई सहकायी कान न फभोङ्ञजभ एकीकयण िा कामजऺ ेर ङ्जिस्तायको प्रङ्जक्रमाफाट 
सम्फङ्ञन्त्धत स्थानीम तह बयी सेिा ङ्जिस्ताय गनज प्रोत्साहन तथा सहजीकयण गङ्चयनेछ। 

(२) सहकायी सॊस्था नबएका स्थानीम तहभा सहकायी सॊस्था गठन गनज आि्मक सहजीकयण 
गङ्चयनेछ। त्मसयी सहकायी सॊस्था गठन गदाज ङ्जिद्यभान भङ्जहरा कृषक सभ हराई सहकायीभा रूऩान्त्तयण 
गनज प्राथङ्झभकता ङ्छदइनेछ। 

(३) सहकायी सॊस्था गठन तथा ऺभता अङ्झबिृङ्जि कामजक्रभका राङ्झग स्थानीम तहभा यहने सहकायी 
स्िमॊसेिक भापज त सभन्त्िम य सहजीकयण गङ्चयनेछ। 

7. सहकायी सॊस्था छनौटका आधाय् (१) अनङ्टदान ङ्जितयणका राङ्झग सहकायी सॊस्था छनौट देहामका आधायभा 
गङ्चयनेछ्- 

(क) एक स्थानीम तहसम्भ कामजऺ ेर बएको िा एक स्थानीम तहबन्त्दा फढी कामजऺ ेर बएको 
सॊस्थाको हकभा आफ्नो स्िीकृत कामजऺ ेरभध्म ेकङ्ट नै एक स्थानीम तहको राङ्झग छनौट 
हङ्टन प्रस्ताि गयेको, 

 तय, एक स्थानीम तहबन्त्दा फढी कामजऺ रे बइ कङ्ट नै स्थानीम तहको राङ्झग छनौट 
बएको सहकायी सॊस्थारे छनौट बइसके ऩङ्झछ आफ्नो कामज ऺेरका सफै सदस्महरुराई 
मस कामजङ्जिङ्झधफभोङ्ञजभ ऋण ऩङ्चयचारन गनज सक्नेछ।  

(ख) अङ्झधक राबग्राही सदस्म बएको, 
(ग) ङ्झनमङ्झभत साधायण सबा गयेको, 
(घ) कय च ङ्टिा गयेको, 
(ङ) सॊस्थारे ऩेश गयेको अनङ्टस ची-१ फभोङ्ञजभको व्मिसाङ्जमक मोजनाका आधायभा सहकायी 

सॊस्थाको सॊस्थागत ऺभता, 
(च)  ङ्झनमङ्झभत रुऩभा रेखाऩयीऺण गयेको,  
(छ)  सहकायीको भङ्टल्म, भान्त्मता ङ्झसिान्त्तको ऩारना गयी सञ् चारन बएको, 
(ज)  सहकायी सम्फङ्ञन्त्ध प्रचङ्झरत ऐन, कान न फभोङ्ञजभ सजाम नऩाएको, 
(झ)  स्थानीम तहबयी कामजऺ ेर नबएका सहकायी सॊस्थाको हकभा सहकायी कान न फभोङ्ञजभ 

कामजऺ ेर ङ्जिस्ताय गयी सदस्मता सभेत ङ्झफस्ताय गने प्रङ्झतििता, 
(ञ) मस कामजङ्जिङ्झध फभोङ्ञजभको प्रकृङ्झतका कामजको राङ्झग अन्त्म कामजक्रभहरूफाट अनङ्टदान प्राप्त 

नगयेको, 
(ट) अनङ्टदान उऩरव्ध गयाउने ङ्झनकामरे आि्मक ठानेका सहकायी सङ्टशासन सम्फन्त्धी अन्त्म 

स चकहरु ऩ या गयेको। 

(२)  सङ्झभङ्झतरे सहकायी सॊस्था छनौट गने प्रमोजनका राङ्झग उऩदपा (१) फभोङ्ञजभका आधायभा 
सहकायी सॊस्था भ ल्माङ्कनका िस्तङ्टगत स चक तथा भाऩदण्ड तमाय गनज सक्नेछ। 

8. प्रस्ताि भाग गनङ्टज ऩने् (१) ब ङ्झभ व्मिस्था तथा सहकायी यङ्ञजष्डायको कामाजरमरे सहकायी सॊस्थाराई 
अनङ्टदान उऩर्ध गयाउने प्रमोजनका राङ्झग बाद्र भसान्त्तङ्झबर अनङ्टस ची-२ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा याङ्जष्डम 
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स्तयको ऩङ्झरकाभा ऩन्त्र ङ्छदन अिङ्झधको सािजजङ्झनक स चना प्रकाशन गयी प्रस्ताि भाग गनङ्टज ऩनेछ। त्मस्तो 
प्रस्ताि भागको स चना स्थानीम ऩङ्झरका, भन्त्रारम, कामाजरम य स्थानीम तहको स चना ऩाटी िा िेफसाइट 
रगामतका सञ्चाय भाध्मभफाट सभेत सािजजङ्झनकीकयण गनज सङ्जकनेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको स चना फभोङ्ञजभ अनङ्टदान ङ्झरन चाहने सहकायी सॊस्थारे अनङ्टस ची-३ 
फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा सङ्टखेत ङ्ञजल्राको हकभा कृङ्जष ङ्जिकास ङ्झनदेशनारम य अन्त्म ङ्ञजल्राको हकभा 
सम्फङ्ञन्त्धत ङ्ञजल्रा कृङ्जष ङ्जिकास कामाजरमभा प्रस्ताि ऩेश गनङ्टजऩनेछ। 

9. प्रस्ताि भ ल्माङ्कन तथा छनौट् (१) दपा ८ को उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ ऩेश हङ्टन आएका प्रस्ताि 
भ ल्माङ्कनको राङ्झग कणाजरी प्रदेशका प्रत्मेक ङ्ञजल्राभा देहाम फभोङ्ञजभको प्रस्ताि भ ल्माङ्कन सङ्झभङ्झत 
यहनेछ्- 

(क) प्रभङ्टख, कृङ्जष ङ्जिकास कामाजरम    - सॊमोजक 
(ख) प्रभङ्टख िा प्रङ्झतङ्झनङ्झध, प्रदेश रेखा इकाइज कामाजरम           - सदस्म 
(ग) प्रिन्त्धक िा प्रङ्झतङ्झनङ्झध, याङ्जष्डम िाङ्ञणज्म फक क िा नेऩार फक क 
   िा याङ्जष्डम सहकायी फैक िा नेऩार याष्ड फक कफाट इजाजत प्राप्त  
   अन्त्म कङ्ट नै फक क      - सदस्म 
(घ) अध्मऺ िा प्रिन्त्धक, ङ्ञजल्रा सहकायी सङ्घ िा अन्त्म  
    कङ्ट नै ङ्जिषमगत सहकायी सङ्घ      - सदस्म 
(ङ) प्रभङ्टख, प्रशासन शाखा, कृङ्जष ङ्जिकास कामाजरम   - सदस्म-सङ्ञचि 

(२) सङ्झभङ्झतरे आि्मकतानङ्टसाय दङ्टई जनासम्भ ङ्जिऻराई सङ्झभङ्झतको फैठकभा आभन्त्रण गनज  
सक्नेछ।  

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतरे प्राप्त प्रस्तािहरुभध्मेफाट मस कामजङ्जिङ्झध फभोङ्ञजभका 
आधाय, प्रङ्जक्रमा य कागजात ऩङ्टगेका सहकायी सॊस्थाहरुको भ ल्माङ्कन गयी मोग्म देङ्ञखएको प्राथङ्झभकता 
क्रभको आधायभा सॊस्थाहरुको स्थानीम तहगत रुऩभा छङ्टट्टाछङ्ट टै्ट स ची तमाय गयी स चनाको अङ्ञन्त्तभ ङ्झभङ्झत 
सभाप्त बएको ऩन्त्र ङ्छदनङ्झबर भन्त्रारम भापज त सङ्झभङ्झतभा ऩेश गनङ्टज ऩनेछ। 

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ ङ्झसपाङ्चयस बएका सॊस्थारे सङ्झभङ्झत सभऺ स चना प्रङ्जिङ्झधको उऩमङ्टि 
भाध्मभफाट प्रस्तािको प्रस्तङ्टतीकयण गनङ्टज ऩनेछ य सो को भ ल्माङ्कनका आधायभा प्रत्मके स्थानीम तहफाट 
कम्तीभा एउटा सॊस्था ऩने गयी सङ्झभङ्झतफाट सॊस्था छनौट तथा अनङ्टदान यकभ स्िीकृत गङ्चयनेछ। 

(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ प्रस्तङ्टतीकयणको भ ल्माङ्कनका आधाय सङ्झभङ्झतरे ङ्झनधाजयण गये फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ। 

(६) छनौट बएका सहकायी सॊस्थाको ङ्जिियण भन्त्रारम य अनङ्टदान ङ्जितयण गने कामाजरमको 
िेफसाईट य स चना ऩाटीभा प्रकाशन गनङ्टज ऩनेछ। 

(७) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतरे आफ्नो कामजङ्जिङ्झध आपै ङ्झनधाजयण गनज सक्नेछ। 
10. सभन्त्िम तथा सहजीकयण सङ्झभङ्झत् (1) कामजक्रभको प्रबािकायी सञ् चारन तथा व्मिस्थाऩन सम्फन्त्धी कामज 

गनज देहाम फभोङ्ञजभको एक सभन्त्िम तथा सहजीकयण सङ्झभङ्झत यहनेछ्- 
(क) भङ्टख्मभन्त्री, कणाजरी प्रदेश सयकाय      - सॊमोजक 
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(ख) भन्त्री, ब ङ्झभ व्मिस्था कृङ्जष तथा सहकायी भन्त्रारम              - सदस्म  
(ग) सङ्ञचि, शासकीम सङ्टधाय भहाशाखा, भङ्टख्मभन्त्री तथा  

भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को कामाजरम                  - सदस्म 
(घ) यङ्ञजष्डाय, ब ङ्झभ व्मिस्था तथा सहकायी यङ्ञजष्डायको कामाजरम  - सदस्म  
(ङ) सङ्ञचि, ब ङ्झभ व्मिस्था कृङ्जष तथा सहकायी भन्त्रारम   - सदस्म-सङ्ञचि 

(२) सङ्झभङ्झतको आि्मकता अनङ्टसाय फढीभा दङ्टई जना ङ्जिषम ङ्जिऻराई सङ्झभङ्झतको फैठकभा आभन्त्रण 
गनज सङ्जकनेछ। 

11. सङ्झभङ्झतको काभ, कतजव्म य अङ्झधकाय् सङ्झभङ्झतको काभ, कतजव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्- 
(क) अनङ्टदानका राङ्झग सहकायी सॊस्था छनौट गने आधाय य स चक ङ्झनधाजयण गने, 
(ख) अनङ्टदान ङ्जितयणको राङ्झग सहकायी सॊस्था छनौट गयी अनङ्टदान यकभको सभन्त्माङ्जमक 

फाॉडपाॉट य स्िीकृत गने, 
(ग) कामजक्रभ प्रबािकायी रुऩभा सञ् चारन गने सम्फन्त्धभा आि्मक नीङ्झतगत भागजदशजन ङ्छदने, 
(घ) कामजक्रभको अनङ्टगभन तथा भ ल्माङ्कन गने िा गयाउने। 

12. अनङ्टदान ऩङ्चयचारन् (1) दपा ९ फभोङ्ञजभ छनौट बएका सहकायी सॊस्थाराई सङ्टखेत ङ्ञजल्राको हकभा 
कृङ्जष ङ्जिकास ङ्झनदेशनारम सङ्टखेत य अन्त्म ङ्ञजल्राको हकभा सम्िङ्ञन्त्धत ङ्ञजल्राको कृङ्जष ङ्जिकास कामाजरमरे 
ऩन्त्र ङ्छदनको सभम ङ्छदई देहामका कागजात सङ्जहत सम्झौता गनज आउन जानकायी ङ्छदनङ्ट ऩनेछ्- 

(क)  कामाजरमसॉग सम्झौता गनज सहकायी सॊस्थाको तपज फाट आङ्झधकाङ्चयक प्रङ्झतङ्झनङ्झध तोङ्जकएको 
सञ्चारक सङ्झभङ्झतको ङ्झनणजम य अनङ्टस ची-४ फभोङ्ञजभको प्रङ्झतफिता ऩर, 

(ख) राबग्राही शेमय सदस्मको नाभ, ठेगाना, सदस्मता नम्फय य सदस्मता ङ्झभङ्झत खङ्टरेको 
सॊस्थाको अध्मऺ तथा व्मिस्थाऩकफाट प्रभाङ्ञणत बएको ङ्झफियण, 

(ग) अनङ्टदान यकभ जम्भा गने प्रमोजनको राङ्झग सहकायी सॊस्थाको नाभभा खङ्टरेको 
आङ्झधकाङ्चयक फक क खाता नम्फय, िक कको नाभ य ठेगाना खङ्टरेको चेकको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 

(घ) खण्ड (क), (ख) य (ग) फभोङ्ञजभका कागजात सङ्जहत सम्झौता गनज ऩठाएको सहकायी 
सॊस्थाको ऩर। 

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ सम्झौता गनज िोराउने कामाजरमरे आि्मक कागजात सङ्जहत 
सम्झौता गनज आएका सहकायी सॊस्थासॉग अनङ्टस ची-५ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा सम्झौता गयी अनङ्टदान यकभ 
उऩर्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ। 

 (३) सहकायी सॊस्थारे उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ प्राप्त अनङ्टदान यकभफाट साभ ङ्जहक जभानी िा 
सम्फङ्ञन्त्धत सहकायी सॊस्थाको ङ्जिङ्झनमभ िा ऋण नीङ्झत फभोङ्ञजभ ऋण सङ्टयऺण ङ्जिङ्झध अऩनाइज राबग्राही 
शेमय सदस्मराई आमआजजनका ङ्जक्रमाकराऩ सञ् चारन गनज ऋण उऩरव्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ। त्मसयी 
उऩरव्ध गयाउने ऋणको ङ्झसभा प्रङ्झत राबग्राही फढीभा िाङ्जषजक दङ्टइज राख रुऩैमाॉसम्भ हङ्टनेछ। 

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ ऋण उऩर्ध गयाए फाऩत सहकायी सॊस्थारे िाङ्जषजक अङ्झधकतभ ्ऩाॉच 
प्रङ्झतशतसम्भ ्माज ङ्झरन सक्नेछ। 

13. कामजक्रभ सञ् चारन् (१) सङ्टखेत ङ्ञजल्राको हकभा कृङ्जष ङ्जिकास ङ्झनदेशनारम सङ्टखेत य अन्त्म ङ्ञजल्राको 
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हकभा सम्फङ्ञन्त्धत ङ्ञजल्राको कृङ्जष ङ्जिकास कामाजरमरे कामजक्रभ सञ् चारनका राङ्झग प्राप्त फजेटको एक 
दशभरि ऩाॉच प्रङ्झतशत यकभ कङ्ञन्त्टन्त्जेन्त्सीको राङ्झग छङ्ट माइज फाॉकी यकभ उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ सहकायी 
सॊस्थाराइज अनङ्टदानको रुऩभा उऩर्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ। 

(२) सहकायी सॊस्थारे कामजक्रभ सञ् चारनका राङ्झग प्राप्त गयेको अनङ्टदान यकभ देहाम फभोङ्ञजभ 
िगॉकयण गयी कामजक्रभ सञ् चारन गनङ्टज ऩनेछ्- 

(क) सहकायी स्िमॊसेिक ऩङ्चयचारन िा ऺभता अङ्झबिृङ्जि कामजक्रभ   - सात प्रङ्झतशत 
(ख) कामजक्रभ सञ् चारन प्रशासङ्झनक खचज     - एक प्रङ्झतशत 
(ग) सहकायी सॊस्थाको जगेडा कोष     - असी प्रङ्झतशत 
(घ) व्मािसाङ्जमक उत्ऩादन य फजायीकयण व्मिस्थाऩन िा सॊस्थागत  

ऩ िाजधाय ङ्झनभाजण        - फाह्र प्रङ्झतशत 
(३) उऩदपा (२) को खण्ड (ग) फभोङ्ञजभ प्राप्त हङ्टने अनङ्टदान सहकायी सॊस्थाको जगडेा कोषभा 

सॊस्थागत ऩ ॉजीको रुऩभा जम्भा गयी सोको अङ्झबरेख याखी कामजक्रभ सॊचारन गनङ्टज ऩनेछ।  
(४) उऩदपा (२) को खण्ड (घ) फभोङ्ञजभको यकभफाट स-साना सभ ह िा व्मङ्ञिगत रूऩभा 

सहकायी सॊस्थाका शेमय सदस्मरे सञ् चारन गयेका व्मिसाम िा ङ्जक्रमाकराऩफाट उत्ऩाङ्छदत कृङ्जष 
उऩजको सङ्करन, बण्डायण, प्रशोधन य फजायीकयणका राङ्झग सॊस्थागत ऩ िाजधाय ङ्झनभाजण तथा भेङ्झसन 
खङ्चयद गनज सङ्जकनेछ। त्मस्तो ऩ िाजधाय तथा भेङ्झसनको स्िाङ्झभत्ि सम्फङ्ञन्त्धत सहकायी सॊस्थाभा यहनेछ।  

14. अनङ्टदान उऩर्ध नहङ्टने: कामजक्रभ अन्त्तगजत एक ऩटक अनङ्टदान प्राप्त गङ्चयसकेको सहकायी सॊस्थाराई ऩङ्टन् 
अनङ्टदान उऩर्ध हङ्टने छैन। 

तय अनङ्टदान यकभको प्रबािकायी ऩङ्चयचारन तथा सदङ्टऩमोग गयी शेमय सदस्मको आम्दानीभा 
उल्रेखनीम सङ्टधाय ल्माउने सहकायी सॊस्थाराई भ ल्माङ्कन गयी आि्मकता य औङ्ञचत्मको आधायभा 
आगाभी िषजभा सभेत थऩ अनङ्टदान उऩरव्ध गयाउन सङ्जकनेछ।  

15. सहकायी स्िमॊसेिक् (१) छनौट बएको सहकायी सॊस्थाभा सभन्त्िम, ऺभता ङ्जिकास, तथ्माङ्क सङ्करन, 
अङ्झबरेखीकयण, शेमय ऩ ॉजी ऩङ्चयचारन, कामाजन्त्िमन, अनगङ्टभन य प्रङ्झतिेदन गने कामजको सहजीकयणका 
राङ्झग एक जना सहकायी स्िमॊसेिक ऩङ्चयचारन गङ्चयनेछ।  

(२) सहकायी सॊस्थारे सहकायी स्िॊमसेिक छनौट देहाम फभोङ्ञजभका मोग्मताको आधायभा गनङ्टज 
ऩनेछ्-  

(क)  अठाय िषज उभेय ऩ या बएको नेऩारी नागङ्चयक, 
(ख)  भान्त्मता प्राप्त शैङ्ञऺक सॊस्थाफाट एस.एर.सी. िा सो सयह उत्तीणज बएको, 
(ग)  स चना प्रङ्जिङ्झध तथा कम््म टय सञ् चारन सम्फन्त्धी कङ्ञम्तभा १५ ङ्छदनको ताङ्झरभ ङ्झरइ 

आधायबङ्टत ऻान हाङ्झसर गयेको, 
(घ)  सभङ्टदाम ऩङ्चयचारनभा कङ्ञम्तभा ३ भङ्जहनाको अनङ्टबि बएको, 
(ङ)  सहकायी सॊस्थाको कामजऺ ेर ङ्झबरको िाङ्झसन्त्दा, 
(च)  सहकायी सॊस्थारे तोकेका अन्त्म आधाय। 

(३) सहकायी स्िमॊसेिकको कामज ङ्जिियण अनङ्टस ची-६ फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  
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(४) सहकायी स्िमॊसेिकको सेिा सङ्टङ्जिधा दपा १३ को उऩदपा (१) को खण्ड (क) को 
ऩङ्चयङ्झधङ्झबर यही सम्फङ्ञन्त्धत सहकायी सॊस्थारे तोके फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

16. राबग्राही शेमय सदस्मको कतजव्म् राबग्राही शेमय सदस्मको कतजव्म देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्- 
(क) सहकायी सॊस्थाफाट व्मिसाङ्जमक मोजनाका आधायभा प्राप्त ऋण स्ियोजगाय तथा 

उद्यभङ्ञशरताभा रगानी गयी आमआजजन गने, 
(ख) ऩङ्चयमोजनाको आम्दानीफाट ङ्झनमङ्झभत रूऩभा फङ्टझाउनङ्ट ऩने ्माज तथा साॉिा सभमभै 

फङ्टझाउने, 
(ग) तोकेको अिङ्झधङ्झबर प्रस्ताि फभोङ्ञजभको कामजक्रभ सम्ऩङ्ङ गने, 
(घ) प्राप्त शेमय ऩ ॉजीको अङ्झधकतभ ्सदङ्टऩमोग गयी सहकायी सॊस्थाका अन्त्म भङ्जहरा सदस्मराई 

सभेत आमआजजनको अिसय उऩरव्ध गयाउने। 
17. फजटे फाॉडपाॉट् कामजक्रभको राङ्झग सङ्झभङ्झतरे गङ्चयफी, दङ्टगजभता, भङ्जहरा जनसॊख्मा रगामतका आधायभा 

कामजक्रभ तथा सञ्चारन खचजको फजेट फाॉडपाॉट गनेछ। 
18. कामजक्रभको ङ्झनयन्त्तयता् कामजक्रभराइज ऩङ्चयमोजनाको रुऩभा सहकायी सॊस्थाको कामज प्रगङ्झत, उऩरङ्ञ्ध य 

प्रबाि ङ्जिश्लषेणका आधायभा प्रदेश सयकायरे ङ्झनयन्त्तय रुऩभा सञ्चारन गनज सक्नेछ। 
19. स चना प्रङ्जिङ्झधको प्रमोग् भन्त्रारमरे कामजक्रभराई व्मिङ्ञस्थत य प्रबािकायी रुऩभा सञ् चारन गनज स चना 

प्रङ्जिङ्झध प्रमोगभा ल्माउन सक्नेछ। 
20. सािजजङ्झनकीकयण् (१) सहकायी सॊस्थारे आप रे प्राप्त गयेको अनङ्टदान य सोको ऩङ्चयचारन सम्फन्त्धी ङ्जिियण 

भाङ्झसक एिभ ्िाङ्जषजक रुऩभा सम्फङ्ञन्त्धत स्थानीम तह य अनङ्टदान उऩर्ध गयाउने कामाजरमभा ऩेश गनङ्टज 
ऩनेछ। 

(२) अनङ्टदान उऩर्ध गयाउने कामाजरमरे उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्राप्त ङ्जिियण य सहकायी 
सॊस्थाराई अनङ्टदान उऩर्ध गयाइएको यकभको ङ्जिियण िेफसाइट रगामतको भाध्मभफाट 
सािजजङ्झनकीकयण गनङ्टज ऩनेछ। 

21. अनङ्टगभन तथा भ ल्माङ्कन् (1) कामजक्रभको प्रबािकायी कामाजन्त्िमन, सभन्त्िम, प्रङ्झतिदेन य अनङ्टगभनका 
राङ्झग सङ्टखेत ङ्ञजल्राको हकभा कृङ्जष ङ्जिकास ङ्झनदेशनारम य अन्त्म ङ्ञजल्राको हकभा ङ्ञजल्रा कृङ्जष ङ्जिकास 
कामाजरमरे एक जना कभजचायीराइ सम्ऩकज  व्मङ्ञि तोक्नेछ। त्मसयी सम्ऩकज  व्मङ्ञि तोक्दा उऩर्ध 
बएसम्भ अङ्झधकृत कभजचायीराई तोक्नङ्ट ऩनेछ।  

(२) सम्ऩकज  व्मङ्ञिरे कामजक्रभ कामाजन्त्िमनको एकीकृत प्रङ्झतिेदन तमाय गयी भाङ्झसक रुऩभा 
भन्त्रारमभा ऩेश गनङ्टज ऩनेछ। 

(३) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन कामजक्रभको भन्त्रारम, प्रदेश मोजना 
आमोग, कामाजरम िा सम्फङ्ञन्त्धत स्थानीम तह, ब ङ्झभ व्मिस्था तथा सहकायी यङ्ञजष्डायको कामाजरम, ङ्ञजल्रा 
सहकायी सॊघ य ङ्ञजल्रा सभन्त्िम सङ्झभङ्झतरे आि्मकता अनङ्टसाय अनङ्टगभन गनज सक्नेछ य अनङ्टगभनभा 
सहमोग गनङ्टज सम्फङ्ञन्त्धत सहकायी सॊस्थाको कतजव्म हङ्टनेछ। 

(४) भन्त्रारमरे कामजक्रभ कामाजन्त्िमनको प्रगङ्झत तथा अनङ्टगभन प्रङ्झतिेदन चौभाङ्झसक रुऩभा 
भङ्टख्मभन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को कामाजरमभा ऩेश गनङ्टज ऩनेछ। 
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22. अनङ्टदान अन्त्मर प्रमोग गनज नऩाउने् (१) सहकायी सॊस्था य शेमय सदस्मरे अनङ्टदान यकभराइज ऩङ्चयमोजना 
प्रस्ताि अनङ्टसाय व्मिसाङ्जमक प्रमोजनभा फाहेक अन्त्मर प्रमोग गनज ऩाउने छैन।  

(२) अनङ्टदान यकभ कामजक्रभको उ्े्म अनङ्टसाय अङ्झनिामज ऩङ्चयचारन गनङ्टज ऩनेछ। कामजक्रभ 
सञ्चारन नगयी ङ्झनष्कृम याख्न ऩाइने छैन। अनङ्टदान यकभ ङ्झनष्कृम रुऩभा याखेको िा उ्े्म ङ्जिऩयीत 
प्रमोग गयेको ऩाइएभा सहकायी सॊस्थारे सयकायी फाॉकी सयह प्रदेश सयकायराइज प्रचङ्झरत दयको ्माज 
सङ्जहत ङ्जपताज गनङ्टज ऩनेछ। 

(३) अनङ्टदान यकभ ऩङ्चयमोजना प्रस्ताि फाहेक अन्त्म प्रमोजनभा प्रमोग गयेभा, दङ्टरुऩमोग गयेभा, 
ङ्जहनाङ्झभना िा अङ्झनमङ्झभतता गयेको ऩाइएभा सम्फङ्ञन्त्धत ङ्ञजम्भेिाय ऩदाङ्झधकायी तथा सदस्मफाट सयकायी 
फाॉकी सयह दाभासाहीरे ्माज सङ्जहत असङ्टर उऩय गयी प्रचङ्झरत कान न फभोङ्ञजभ कायफाही हङ्टनेछ। 

23. अनङ्टस चीभा हेयपेय गनज सक्ने् भङ्टख्मभन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को कामाजरमरे आि्मकतानङ्टसाय अनङ्टस चीभा 
हेयपेय गनज सक्नेछ। 

24. फाधा अडकाउ पङ्ट काउने् मस कामजङ्जिङ्झध फभोङ्ञजभ कामजक्रभ सञ् चारन गदाज कङ्ट नै फाधा अड्काउ उत्ऩङ्ङ 
बएभा भङ्टख्मभन्त्री तथा भङ्ञन्त्रऩङ्चयषद्को कामाजरमरे त्मस्तो फाधा अड्काउ पङ्ट काउन सक्नेछ। 
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अनङ्टसङ्टची-१ 
(दपा ७ उऩदपा (१) को खण्ड (ङ) सॉग सम्फङ्ञन्त्धत) 

व्मिसाङ्जमक मोजनाको ढाॉचा 
(क)  उ्े्म् 

 

(ख)  कामज्  
 

(ग)  शेमय सदस्म सॊख्मा् 
(घ)  ङ्ञस्थय ऩ ॊजी् 

१= जग्गा य बिन रु. ...... ........ ......।–  

२= पङ्झनजचय रु. ...... ........ ......।– 

३= भेङ्ञशनयी औजाय रु. ...... ........ ......।– 

४= ....... ........ भेङ्झसन रु. ...... .... ... .....।– 

५. ...... .... .... रु. ...... .... .... ......।– 

६. ...... ........ ...... रु. ...... .... .... ......।– 

७= अन्त्म ....... ........ ......रु. ...... .... .... ......।– 

(ङ) कङ्ट र जम्भा ङ्ञस्थय ऩ ॉजी रु. ...... ........ ......।– 

(च) ्मिसाङ्जमक प्रमोजनको राङ्झग कङ्ट र चारङ्ट ऩ ॉजी 
१= कच्चा ऩदाथजहरु एकभङ्टष्ठ रु. ...... ........ ......।– 

२= उत्ऩादन, प्रशोधन तथा फजाय तमायी रागत भङ्टल्म रु. ..... ........।– 

३= अन्त्म साभाग्रीहरुको राङ्झग एकभङ्टष्ठ कङ्ट र रु. ..... ........।– 

(छ) कङ्ट र चारङ्ट ऩ ॉजी रु. ..... ........।–  

(ज) जम्भा आि्मक (ङ) य (छ) को राङ्झग जम्भा रु. ..... ........।– 

(झ) ऩ ॉजीको श्रोत  

१= शेमय ऩ ॉजी रु. ..... ........।– 

२= अनङ्टदान फाऩत प्राप्त हङ्टने ऩ ॉजी रु. ..... ........।– 

३. फक क तथा ङ्जित्तीम सॊस्थाभा यहेको यकभभा प्राप्त व्माज रु. ..... ........।— 

४= जगेडा कोष रु. ..... ........।— 

५= िक क तथा ङ्जित्तीम सॊस्थाफाट ऋण रु. ..... ........ 
६= अन्त्म रु. ..... ........ 

(ञ) ऩ ॉजी श्रोत जम्भा रु. ..... ........।— 

(ट) सॊस्थाको आम / आम्दानी  
1. . ..... .... .... ङ्झफक्री रु. ..... ........।— 

2. . ..... .... .... 
3. . ..... .... .... 
(ठ) सॊस्थाको आम िा आम्दानी जम्भा रु. ..... ........।— 

(ड) सॊस्थाको व्मम िा खचज  

१. तरि तथा ज्मारा रु. ..... ........।— 

२. अङ्झतङ्चयि प्रोत्साहन यकभ रु. ..... ........।— 

३. भसरन्त्द÷प्रशासङ्झनक खचज रु. ..... ........।— 
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४. ऋणको व्माज ङ्जपताज रु. ..... ........ 
५. सम्ऩङ्ञत्तभा ह्यास कटृी रु. ..... ........।— 

६. भभजत सम्बाय रु. ..... ........।— 

७. ईन्त्धन तथा उजाज रु. ..... ........।— 

८. व्मिसामगत चारङ्ट खचज रु. ..... ........।— 

९. ङ्जिङ्जिध खचज रु. ..... ........।—  

(ढ) जम्भा खचज िा व्मम रु. ..... ........।— 

(ण) जम्भा नापा िा घाटा  (्मम िा खचज बन्त्दा आम िा आम्दानी धेयै बएभा नापा य कभ बएभा
  

१= आम िा आम्दानी (ठ) जम्भा रु. ..... ........।— 

२= व्मम िा खचज (ढ) जम्भा रु. ..... ........।— 

३= खङ्टद नापा िा घाटा रु. ..... ........।— (… …. ….. ….. ….. ….. ….) 

 

 

द्रष्टव्म् मस व्मिसाङ्जमक मोजनाभा ङ्जिियण बदाज रेखाऩयीऺण प्रङ्झतिदेनको आधायभा गत असाय भसान्त्तको 
ङ्जिियण बनङ्टज ऩनेछ। 
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अनङ्टसङ्टची-२ 
(दपा ८ को उऩदपा (१) सॉग सम्फङ्ञन्त्धत) 

सािजजङ्झनक स चनाको ढाॉचा 
कणाजरी प्रदेश ङ्झबरका भङ्जहरा सहकायी सॊस्थाका राङ्झग फीउ ऩङ्टॉजी अनङ्टदान उऩरव्ध गयाउने 

सम्फन्त्धी प्रस्ताि आह्वानको स चना 
प्रथभ ऩटक प्रकाङ्ञशत ङ्झभङ्झत् 

कणाजरी प्रदेश सयकायरे गङ्चयि, िेयोजगाय तथा ङ्जिऩङ्ङ भङ्जहराको आमआजजन ऺभता ङ्जिकास गनज सहकायी 
सॊस्था भापज त आि्मक ऩ ॉजी तथा सहङ्टङ्झरमतऩ णज ऋणभा ऩहङ्टॉच िृङ्जि गयी स्ियोजगाय तथा उद्यभशीर 
फनाउनको राङ्झग भङ्टख्मभन्त्री भङ्जहरा आमआजजन कामजक्रभ अन्त्तगजत रङ्ञऺत राबग्राहीहरु आिि सॊस्थाको 
सॊस्थागत ऩङ्टॉजी िङृ्जिको राङ्झग फीउ ऩङ्टॉजी अनङ्टदान उऩर्ध गयाउने प्रमोजनको राङ्झग प्रत्मेक स्थानीम 
तहफाट कम्तीभा एक/ एक िटा भङ्जहरा सहकायी सॊस्था छनौट गनज मो स चना प्रकाशन गङ्चयएको छ। 
मस कामजक्रभभा सहबागी हङ्टन चाहने कणाजरी प्रदेशङ्झबरका इच्छङ्टक भङ्जहरा सहकायी सॊस्थारे मो स चना 
प्रथभ ऩटक प्रकाशन बएको ङ्झभङ्झतरे १५ (ऩन्त्र) ङ्छदनङ्झबर तऩङ्झसर फभोङ्ञजभका कागजातहरू सॊरग्न 
याखी सङ्टखेत ङ्ञजल्राको हकभा कृङ्जष ङ्जिकास ङ्झनदेशनारम सङ्टखेत य अन्त्म ङ्ञजल्राको हकभा सम्फङ्ञन्त्धत 
ङ्ञजल्राको कृङ्जष ङ्जिकास कामाजरमभा प्रस्ताि ऩेश गनङ्टज हङ्टन मसै स चनाद्वाया जानकायी गयाइएको छ।  
आि्मक कागजातहरू् 

1. भङ्टख्मभन्त्री भङ्जहरा आमआजजन कामजक्रभ सञ् चारन कामजङ्जिङ्झध, २०७८ को अनङ्टस ची -  ३ 
फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा ऩङ्चयमोजना प्रस्ताि, 

2. कामजङ्जिङ्झधको अनङ्टस ची - १ को ढाॉचाभा व्मिसाङ्जमक मोजना 
3. सॊस्था दताज प्रभाणऩरको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 
4. सॊस्थाको ङ्जिङ्झनमभको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ (सॊशोधन बएको बए सॊशोधनको प्रङ्झत सङ्जहत), 
5. सञ् चारक सङ्झभङ्झत िा साधायण सबाफाट अनङ्टदान प्राप्त गयी भङ्जहरा सदस्महरूको आमआजजन 

कामजक्रभभा अङ्झधकतभ ऩङ्चयचारन गने व्महोयाको ङ्झनणजम प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 
6. ऩङ्झछल्रो रेखा ऩयीऺण प्रङ्झतिदेन, 
7. कयच ङ्टिा प्रभाणऩर, 
8. भङ्टख्मभन्त्री भङ्जहरा आमआजजन कामजक्रभ सञ् चारन कामजङ्जिङ्झध, २०७८ को अनङ्टस ची-४ 

फभोङ्ञजभको प्रङ्झतििता ऩर, 
 
थऩ जानकायीका राङ्झग सम्फङ्ञन्त्धत कामाजरमको सम्ऩकज  पोन नम्फयहरु…. …. ….. ….. ….. 
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अनङ्टसङ्टची-३ 
(दपा ८ को उऩदपा (२) सॉग सम्फङ्ञन्त्धत) 

प्रस्तािको ढाॉचा 
 

ङ्झभङ्झत् ....... ..... ...... 
श्री कामाजरम प्रभङ्टखज्म ,           
........ ........... ......... कामाजरम 
....... ....... ...... ..... ङ्ञजल्रा।  

 
ङ्झफषम् भङ्टख्मभन्त्री आमआजजन कामजक्रभका राङ्झग प्रस्ताि ऩेश गङ्चयएको सम्िन्त्धभा। 

 

तहाॉ भन्त्रारम िा …… ……… ……… ……  …. ङ्झनकामफाट ङ्झभङ्झत ...... ..... ...... भा प्रकाङ्ञशत स चना 
अनङ्टसाय भङ्टख्मभन्त्री भङ्जहरा आमआजजन कामजक्रभभा सहबागी बई आफ्नो कामजऺ रेङ्झबरका आङ्झथजक, 
साभाङ्ञजक रूऩभा ऩछाङ्झड ऩयेका देहामका भङ्जहराहरूको उद्यभ तथा आमआजजनको ङ्जक्रमाकराऩका राङ्झग 
ऩ ॉजी ऩङ्चयचारन गयी आमआजजनका कामजक्रभहरू सञ् चारन गनज इच्छङ्टक यहेकोरे कामजक्रभभा 
सहबाङ्झगताका राङ्झग तऩङ्झसरको ङ्जिियण य कागजातहरू सॊरग्न याखी प्रस्ताि ऩेश गयेका छौं। 
कामजक्रभभा सहबागी गयाई ङ्छदनङ्टहङ्टन अनङ्टयोध छ। 
तऩङ्झसर् 
१. सहकायी सॊस्थाको नाभ् ..... ........ ....... ........ ........ .......... ..... ..... ...... 
२. ठेगाना् स्थानीम तह् ........ ...... ...... ..... िडा नॊ. .... ..... .... ..... टोर् ... .... .... 
३. दताज न् ...... ......... ....... .... दताज ङ्झभङ्झत् ......  ....... ....... ....... ...... ..... .... 
४. दताज बएको ङ्झनकाम् ..... ...... ...... ....... ....... ....... ....... ........ ........ ..... .... 
५. कामजऺ ेर् ......... ............. ......... ................... ................ .......... ........ ..... 
६. आ.ि.०७७/०७८ सम्भको शेमय ऩ ॉजी रू् .... ...... ...... ..... ...., फचत यकभ रू् .... .... .... 

... .. .... ... ऋण रागानी रू् .... .... ..... ......... ...... ........ खङ्टद फचत (नापा) रू् .... .... 
७. स्थामी रेखा िा भ ल्म अङ्झबफङृ्जि कय नम्फय् .... ..... ..... ......... ..... ...... .... ..... 
८. सदस्म सॊख्मा् ..... ..... ......... ..... ...... ............ ........ .......... 
९. कामजक्रभको राङ्झग प्रस्ताि गङ्चयएको स्थानीम तहको नाभ (एक स्थानीम तह बन्त्दा फढी कामजऺ ेर 

बएका सहकायी सॊस्थाको हकभा आफ्नो स्िीकृत कामजऺ ेर भध्म ेकङ्ट नै एक स्थानीम तहको नाभ 
उल्रेख गनङ्टज ऩनेछ): 

१०. स्ियोजगायभ रक ्ममिसाङ्जमक कामज सम्फन्त्धभा प्रस्ताि ऩङ्टष्याइज सम्फन्त्धी ङ्जिषम् 
११. राबग्राही शेमय सदस्मको ङ्जिियण् 

 

सॊस्थाको छाऩ 



13 
 

क्र.सॊ. नाभ 
थय ठेगाना 

सदस्मता नॊ. 
(सदस्म बई 

नसकेको हकभा 

खारी याख्न)े 

आमआजजन 
ङ्जक्रमाजकराऩको ऺेर 
(दपा ४ फभोङ्ञजभ) 

योजगायी अिस्था 
(फयेोजगाय / ऩङ्झत 

योजगाय/ आपै योजगाय) 

इङ्ञच्छत 
उद्यभ/ 
व्मिसाम 

कैङ्जपमत 

        
        
        
        
        

 
सॊरग्न कागजात् 
1. सॊस्था दताज प्रभाणऩरको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 
2. सॊस्थाको ङ्जिङ्झनमभको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ (ऩङ्झछल्रो सॊशोधन सङ्जहत), 
3. कामजङ्जिङ्झधको अनङ्टस ची-१ को ढाॉचाभा व्मािसाङ्जमक मोजना 
4. अनङ्टदान यकभ भङ्जहरा सदस्महरूको आमआजजन कामजक्रभभा अङ्झधकतभ ऩङ्चयचारन गने व्महोयाको 

सञ् चारक सङ्झभङ्झत िा साधायण सबाफाट ङ्झनणजम बएको ङ्झनणजम प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ, 
5. ऩङ्झछल्रो रेखा ऩयीऺण प्रङ्झतिदेन, 
6. कय च ङ्टिा प्रभाणऩर, 
7. अनङ्टस ची -४ फभोङ्ञजभको प्रङ्झतििता ऩर, 
8. सम्फङ्ञन्त्धत स्थानीम तहको ङ्झसपाङ्चयस ऩर। 
 
            सहकायी सॊस्थाको अध्मऺ 

                                  नाभ थय्....................... 
                    हस्ताऺय् 
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अनङ्टस ची-४ 
(दपा १२ को उऩदपा (१) को खण्ड (क) सॉग सम्फङ्ञन्त्धत) 

प्रङ्झतििता ऩर 
भङ्टख्मभन्त्री भङ्जहरा आम आजजन कामजक्रभ अन्त्तगजत अनङ्टदान ऩङ्चयचारन गने सम्फन्त्धभा .... ..... ..... .....  
सहकायी सॊस्था ङ्झरङ्झभटेडको तपज फाट देहाम फभोङ्ञजभ कामाजन्त्िमन गनज प्रङ्झतििता गदजछौ्- 

(क) प्रचङ्झरत कान न तथा भङ्टख्मभन्त्री भङ्जहरा कामजक्रभ सम्फन्त्धी कामजङ्जिङ्झध, २०७८ को ऩ णज ऩारन 
गनेछौं।  

(ख) अनङ्टदान यकभफाट प्रिाह हङ्टने ऋण अङ्झधकतभ सदस्महरूराइ प्रिाह गने य व्माज दय फढीभा ऩाॉच 
प्रङ्झतशत सम्भ हङ्टने व्मिस्था गनेछौं। 

(ग) उत्ऩादनभ रक य आमआजजन फङृ्जि हङ्टने ऩङ्चयमोजनाभा भार ऋण ऩङ्चयचारन गनेछौं।    
(घ) सहकायी सॊस्थाका सदस्मरे आफ्नो कामजमोजना फभोङ्ञजभको कामज सञ् चारन नगयी ऩङ्चयमोजनाको 

ङ्झनधाजङ्चयत अिङ्झध अगािै सो कामजहरु फन्त्द गयेभा िा उत्ऩादनभ रक कामजक्रभभा रगानी नगयी अन्त्म 
अनङ्टत्ऩादक ऺेरभा रगानी गयेको ऩाइएभा त्मस्तो सदस्मफाट प्रचङ्झरत ्माज य हजाजना सङ्जहत ङ्जपताज 
गयी अन्त्म सदस्मको ऋणभा ऩहङ्टॉच फढाउने छौं।  

(ङ) स्िीकृत राबग्राहीको स ची फभोङ्ञजभका राबग्राहीराई ऋण प्रिाह हङ्टन नसकेभा िा अनङ्टदान यकभ 
ङ्झनष्कृम यहेभा सो राबग्राहीको राङ्झग ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत अनङ्टदान यकभ प्रदेश सयकायराई ङ्जपताज गनेछौं। 

(च) सभान प्रकृङ्झतको कामजका राङ्झग मस अङ्ञघ कङ्ट नै कामजक्रभ भापज त अनङ्टदान ङ्झरएका छैनौं।  
(छ) सञ् चाङ्झरत कामजक्रभ/ ङ्जक्रमाकराऩफाट िाताियणराई नकायात्भक असय नऩङ्ट¥माउने य प्राङ्गाङ्चयक 

कृङ्जषराई प्रत्मऺ िा अप्रत्मऺ प्रबाि नऩाने सभेत प्रङ्झतििता व्मि गदजछौं।  
(ज) सहकायी कान न फभोङ्ञजभ स्थानीम तहबयी कामजऺ ेर ङ्जिस्ताय तथा सदस्मता सभेत ङ्झफस्ताय गयी सेिा 

ङ्जिस्ताय गने प्रङ्झतििता व्मि गदजछौं।  
(झ) अङ्झधकतभ ्राबग्राहीराई अनङ्टदान कामजक्रभ अिधायणा अनङ्टसाय सभेनको राङ्झग आफ्नो कामजऺ ेर 

फङृ्जि गदै रैजाने प्रमत् न गनेछौं।  
(ञ) सहकायी भङ्टल्म, भान्त्मता य ङ्झसिान्त्त तथा सहकायी कान न य सॊस्थाको ङ्जिङ्झनमभ ङ्जिऩयीत हङ्टने गयी 

कामजक्रभ सञ् चारन गने छैनौं।  
(ट) जगेडा कोषभा प्राप्त अनङ्टदान यकभराई ऩङ्जहरो ऩटक रगानी बएको ऋण असङ्टरी बए ऩश्चात ऩङ्टन् 

कामजक्रभरे रङ्ञऺत गयेका अन्त्म भङ्जहराहरुको आम आजजनका राङ्झग ऋण प्रिाह गनेछौं।  
(ठ) भाङ्झथ उल्रेख गङ्चयएका प्रङ्झतफध्दता ऩारना नगयेभा प्रचङ्झरत कान न फभोङ्ञजभ सहङ्टरा/फङ्टझाउॉरा। 

सहकायी सॊस्थाको तपज फाट 
सहकायी सॊस्थाको नाभ्.............................                     औॊठाको छाॊऩ 
ठेगाना्..........................                            दामाॉ                     फामाॉ 
सम्ऩकज  न्....................... 
अध्मऺको नाभ थय्  
दस्तखत्......................... 
सॊस्थाको छाऩ् ..... ........ ....... .......... 
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ङ्झभङ्झत् .... ........ ....... ..........  
 

कफङ्टङ्झरमत ङ्जिियण (सञ्चारक सङ्झभङ्झत अध्मऺ, कोषाध्मऺ य सङ्ञचि) 

 

नाभ ऩद ठेगाना सम्ऩकज  नॊ. द ाँय  फाॊमाॉ 
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अनङ्टस ची-५ 
(दपा १२ को उऩदपा (२) सॉग सम्फङ्ञन्त्धत) 

सम्झौताको ढाॉचा 
 

...... ...... ...... ....... ........ ....... ........ कामाजरम (मसऩङ्झछ "ऩङ्जहरो ऩऺ" बङ्झनएको) य ..... .... ......... 
ङ्ञजल्रा ...... ...... ...... ....... गा.ऩा. / न.ऩा. .... ... िडानॊ.....................टोरभा कामाजरम सञ् चारनभा 
यहेको ................................भङ्जहरा सहकायी सॊस्थाङ्झरङ्झभटेड (मसऩङ्झछ "दोस्रो ऩऺ" बङ्झनएको) फीच देहामका 
शतज फभोङ्ञजभ हङ्टने गयी भङ्टख्मभन्त्री भङ्जहरा आमआजजन कामजक्रभ सञ् चारन कामजङ्जिङ्झध, २०७८ फभोङ्ञजभ 
अनङ्टदान ऩङ्चयचारन गनज भञ्जङ्टय बई मो सम्झौता गङ्चयएको छ। 
१. मो सम्झौता ङ्झभङ्झत् २०७८।   ।    देङ्ञख प्रायम्ब हङ्टनेछ।  
२. ऩङ्जहरो ऩऺरे दोश्रो ऩऺराई राबग्राही सदस्मको नाभनाभेशी ङ्जिियण य यकभ सङ्जहतको स चीका 

आधायभा जगेडा कोषभा यहने रु. ........... य अन्त्म खचज िाऩत रु. .... .... .... सभेत जम्भा यकभ 
रु. .... ..... ..... ......उऩर्ध गयाउनेछ। राबग्राही सदस्मको स ची मस सम्झौताको अङ्झबङ्ङ अङ्ग 
हङ्टनेछ। 

३. राबग्राही सदस्मराई ऋण रगानी गयी भङ्टनाङ्झसि तङ्चयकारे यकभ फचत यहेभा िा राबग्राही सदस्मराई 
ऋण आि्मक नऩयी यकभ भौज्दात यहने अिस्था बएभा प्राथङ्झभकताको आधायभा अन्त्म सदस्मराई 
ऋण रगानी गनज सङ्जकने छ। 

४. मस सम्झौता फभोङ्ञजभ प्राप्त बएको अनङ्टदान यकभभध्मे सॊस्थागत ऩ ॉजी िाऩतको यकभ सहकायी 
सॊस्थाको जगेडा कोषभा जम्भा गयी राबग्राही सदस्मको आमआजजनका कामजक्रभभा भार साभ ङ्जहक 
जभानी िा सम्फङ्ञन्त्धत सहकायी सॊस्थाको ङ्जिङ्झनमभको व्मिस्था फभोङ्ञजभ ऋण सङ्टयऺणको प्रिन्त्ध गयी 
ऋण ऩङ्चयचारन गनङ्टज ऩनेछ।  

५. अनङ्टदान यकभको बङ्टिानी इ-ऩेभेन्त्ट िा एकाउन्त्ट ऩेमी चेक भापज त गनङ्टज ऩनेछ। 
६. दोस्रो ऩऺरे भङ्टख्मभन्त्री भङ्जहरा आमआजजन कामजक्रभ सञ्चारन कामजङ्जिङ्झध, २०७८ फभोङ्ञजभ फढीभा 

ऩाॉच प्रङ्झतशत व्माज दयभा ऋण प्रिाह गनङ्टज ऩनेछ। 
७. सहकायी सॊस्थारे भङ्टख्मभन्त्री भङ्जहरा आमआजजन कामजक्रभ सञ्चारन कामजङ्जिङ्झध, २०७८ य सहकायी 

ऐन, ङ्झनमभ तथा सॊस्थाको ङ्जिङ्झनमभ य ऋण ऩङ्चयचारन नीङ्झत अन्त्तगजत यही ऋण ऩङ्चयचारन गनङ्टज 
ऩनेछ।  

८. मस कामजक्रभ अन्त्तगजत प्रिाह बएको ऋण असङ्टर गने दाङ्जमत्ि दोस्रो ऩऺको हङ्टनेछ। ऋण असङ्टर 
नबएभा दोस्रो ऩऺ ङ्ञजम्भेिाय हङ्टनेछ।  

९. सम्झौता फभोङ्ञजभको कामज गने सम्फन्त्धभा कङ्ट नै ङ्जििाद बएभा प्रथभ ऩऺको ङ्झनणजम अङ्ञन्त्तभ हङ्टनेछ। 
१०. बङ्टिानी हङ्टने फैङ्क य खाता सम्फन्त्धी ङ्जिियण देहाम फभोङ्ञजभ यहेको छ्- 

(क) सहकायी सॊस्थाको नाभ्...................................................................... 
(ख) फक क खाता नम्िय्...................................................................... 
(ग) खाता यहेको फैङ्कको नाभ य ठेगाना् ................................................... 
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११. अनङ्टदान यकभ ङ्जहनाङ्झभना िा दङ्टरुऩमोग गयेभा िा कामजङ्जिङ्झध तथा सम्झौता ङ्जिऩयीत ङ्झनष्कृम याखेभा िा 
प्रमोग गयेभा सम्फङ्ञन्त्धत ङ्ञजम्भेिाय ऩदाङ्झधकायी तथा सदस्महरुफाट सयकायी फाॉकी सयह दाभासाहीरे 
्माज सङ्जहत असङ्टर उऩय गयी प्रचङ्झरत कान न फभोङ्ञजभ कायफाही हङ्टनेछ। 

१२. कणाजरी प्रदेश सयकाय तथा ङ्झनमभन अङ्झधकायीफाट हङ्टने ङ्झनयीऺण, अनङ्टगभन तथा भ ल्माङ्कन कामजभा 
सहमोग गनङ्टज एिॊ भाग बएको प्रगङ्झत प्रङ्झतिदेनको प्रदान गनङ्टज सहकायी सॊस्थाको कतजव्म हङ्टनेछ। 

१३. न्त्मङ्टनतभ िाङ्जषजक एक ऩटक कामजक्रभको कामाजन्त्िमन तथा उऩरङ्ञ्ध अिस्थाको प्रगङ्झत ङ्झफियण 
सहकायी सॊस्थारे उऩमङ्टि भाध्मभफाट सािजजङ्झनक सङ्टनङ्टिाइ िा सािजजङ्झनक गनङ्टज ऩनेछ। 

१४. मो सम्झौताभा उल्रेख बएका ङ्जिषमभा मसै िभोङ्ञजभ य अन्त्म ङ्जिषम प्रचङ्झरत कान न फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 
 

ऩङ्जहरो ऩऺ  दोस्रो ऩऺ  
दस्तखत्  दस्तखत्  
नाभ्  नाभ्  
ऩद्  ऩद्  
कामजरमको छाऩ्  सॊस्थाको छाऩ्  

योहिय     
दस्तखत्  दस्तखत्  
नाभ्  नाभ्  
ऩद्  ऩद्  
ठेगाना्  ठेगाना्  

 
 

ङ्झभङ्झत् २०७८।....। .....  
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अनङ्टसङ्टची-६ 
(दपा १५ को उऩदपा (३) सॉग सम्फङ्ञन्त्धत) 
सहकायी स्िमॊसेिकको कामज ङ्जिियण 

 
1. आफ्नो कामज ऺेरभा सञ् चारन बएका आमआजजनका ङ्जक्रमाकराऩहरूको तथ्माङ्क सङ्करन य 

अङ्झबरेङ्ञखकयण गने, 
2. उत्ऩादन कामजक्रभको राङ्झग आि्मक ऩने साभग्रीको व्मिस्थाऩन गनज सभन्त्िम गनज सहजीकयण गने, 
3. सहकायी सङ्टदृढीकयण, फजायीकयण, उद्यभशीरता रगामतका ङ्जिङ्जिध ऩऺहरु सभेने गयी आि्मकता 

अनङ्टसाय ताङ्झरभ य ऺभता अङ्झबिृङ्जि कामजक्रभ सञ् चारनको राङ्झग सम्ऩकज  व्मङ्ञिको रुऩभा कामज गने, 
4. कामजक्रभ कामाजन्त्िमनभा अन्त्म साझेदाय ङ्झनकाम तथा स्थानीम तहसॉग सभन्त्िम य सहकामज गयी 

कामजक्रभभा दोहोयोऩना आउन नङ्छदन सहमोग गने, 
5. सहकायीका सदस्मरे सञ् चारन गयेका आमआजजनका ङ्जक्रमाकराऩहरूको ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन गने, 
6. कामजऺ ेर अन्त्तगजतका कृङ्जष उद्यभ, पभजको ङ्जिियण य उत्ऩादन हङ्टने कृङ्जष उऩजको ङ्जिियण अद्यािङ्झधक 

गयी ङ्जिस्ततृ ऩार्श्जङ्ञचर तमाय ऩाने, 
7. सञ्चाङ्झरत कामजक्रभको भाङ्झसक, चौभाङ्झसक य िाङ्जषजक प्रङ्झतिदेन ऩेश गने, 
8. कृङ्जष ङ्जिकास कामाजरमका सहकायी सम्ऩकज  व्मङ्ञि िा कामाजरमसॉग सभन्त्िमभा यही कामज गने, 
9. सम्फङ्ञन्त्धत स्थानीम तहको सभेत सहकायी सम्ऩकज  व्मङ्ञिको रूऩभा कामज गने, 
10. कृषक सभङ्टहहरूराई सहकायीभा दताज गने कामजभा सहजीकयण गने, 
11. भङ्टख्मभन्त्री भङ्जहरा आमआजजन कामजक्रभसॉग सम्फङ्ञन्त्धत कामाजरमफाट तोङ्जकएका अन्त्म कामजहरु गने। 
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अनङ्टसङ्टची - ७ 
(दपा ४ सॉग सम्फङ्ञन्त्धत) 

राबग्राही सदस्महरुरे सञ्चारन गनज सक्ने आमआजजन ङ्जक्रमाकराऩहरु 
(क) कृङ्जष (खाद्याङ्ङ, तयकायी, नगदेफारी, भसराफारी, परपङ्ट र, च्माउ, फीउ ङ्झफजन) उऩज उत्ऩादन, 

बण्डायण, प्रशोधन य ङ्झफङ्जक्र ङ्झफतयण सम्फन्त्धी, जस्तै: 
 धान, गहङ्टॉ, भकै, कोदो, जौ, पाऩय, कागङ्टनो, भसङ्टयो, ङ्झसभी, अडहय, भास, केयाउ, चना, बटभास 

आङ्छद । 
 आरङ्ट, काउरी, फन्त्दा, ऩयिर, कङ्ट ङ्चयरो, बण्टा, चम्सङ्टय, ऩारङ्टॊगो, यामो, ब्रोकाउरी, गोरबेंडा, च्माउ, 

फोडी, ङ्झसभी, पसॉ, गाजय, भङ्टरा, खोसाजनी, ङ्जऩॊडारङ्ट, इसकङ्ट स, तरुर, ङ्झधयौरा आङ्छद । 
 तोयी, सस्र , स मजभङ्टखी, जतै ङ्टन, आरस आङ्छद । 

 रसङ्टन, ्माज, अदङ्टिा, अरक ची, स ठो, फेसाय, ङ्झसराभ, भयीच, ङ्ञजया, धङ्झनमा जस्ता भसरा फारी । 

 कऩास, अल्रो, रोिा खेती, अङ्झिसो, फाङ्झफमो, यफय आङ्छद । 

 ङ्ञचमा, कपी, तङ्टरसी । 

 आॉऩ, सङ्टन्त्तरा, स्माउ, अनाय, दाङ्चयभ, अम्फा, कागती, ङ्झनफङ्टिा, बोगटे, ज्माभीय, र्सी, ङ्झरची, 
कटहय, ब इॉकटहय, अङ्गङ्टय, हरङ्टिाफेद, भेिा, केया, खङ्टऩाजनी, च्म यी, िमय, सतीिमय, अभरा, उखङ्ट 

 ङ्जिङ्झबङ्ङ ङ्जकङ्झसभका प र खेती, ङ्जटस्म कल्चय, फीउ तथा फेनाज आङ्छद । 

(ख) प्राङगाङ्चयक तथा जैङ्जिक भर उत्ऩादन प्रशोधन तथा ङ्झफङ्जक्र ङ्झफतयण । 

(ग) ऩशङ्ट ऩॊऺी ऩारन, ऩशङ्ट जन्त्म ऩदाथज तथा दाना उत्ऩादन, प्रशोधन य ङ्झफङ्जक्र ङ्झफतयण सम्फन्त्धी, जस्तै: 
 बेडा, च्माङ्ग्ग्रा य चौयी रगामतफाट ऊनको उत्ऩादन, प्रशोधन य ङ्झफक्री ङ्झफतयण 
 गाइज, गोरु, बक सी, याॉगो, फङ्गङ्टय, सङ्टॉगङ्टय, खयामो, चौयी, माक, नाक, बेडा, फाख्रा, थङ्टभा, खसी, 

फाच्छाफाच्छी, ऩाडा-ऩाडी, घोडा, गधा, खच्चय य आङ्झथजक उऩाजजनका राङ्झग ऩाङ्झरने अन्त्म ऩशङ्टहरु 
। 

 कङ्ट खङ्टया, हाॉस, ऩयेिा, रौकाट, फट्टाॊइज य आङ्झथजक उऩाजजन गनजका राङ्झग ऩाङ्झरने अन्त्म ऩन्त्ऺीहरु । 

(घ) भत्स्मऩारन, भौयीऩारन, येशभ ङ्जकया ऩारन आङ्छद । 

(ङ) जडीफङ्टटी, िनजन्त्म फस्तङ्ट उत्ऩादन, बण्डायण, प्रशोधन य ङ्झफङ्जक्र ङ्झफतयण सम्फन्त्धी (कान नरे फन्त्देज 
गयेका फाहेक), 

(च) ङ्झसऩभ रक उद्योग व्मिसाम: 
 हाते एिॊ खङ्टटे्ट तान, अधजस्िचाङ्झरत तान, िाङ्जऩजङ्ग, यङ्गाइज, छऩाइज, ङ्झसराइज, फङ्टनाइ, याडी, ऩाखी, ऊनी 

गरक चा, ऩङ्ञ्भना, ऊनी ऩोशाक, ङ्झसकभॉ कामज, काठफाट करात्भक िस्तङ्ट ङ्झनभाजण गने कामज, िते, 
फाॉस य ङ्झनगारोका साभान तमाय गने कामज, प्राकृङ्झतक येशाफाट ङ्जिङ्झबङ्ङ िस्तङ्टहरुको ङ्झनभाजण, हाते 
कागज उत्ऩादन आङ्छद । 

 सङ्टन, चाॉदी, ताभा, ङ्जऩत्तर, पराभ जस्ता धातङ्टहरुको कामज, गहना एिॊ भङ्टङ्झतज फनाउने कामज आङ्छद । 

 सेयाङ्झभक्स एिै कङ्ट भारेको ऩेशागत कामज 
 छारा सम्फन्त्धी ऩेशागत कामज य याङ्झनङ्ग छारा, हाड, ङ्झसङ्ग तथा ढङ्टङ्गाफाट तमाय हङ्टने िस्तङ्टहरुको 

उत्ऩादन, 
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 ङ्ञचरकरा, कागजफाट फनेका साभान, धङ्टऩ, ऩङ्टतरी, खेरौना आङ्छद । 

(छ) सेिा व्मिसाम: 
 स्िास्थ्म सम्फन्त्धी सेिा व्मिसामहरु : स्िास्थ्म ऩयीऺण प्रमोगशारा, प्राकृङ्झतक तथा आमङ्टिेद 

ङ्ञचङ्जकत्सा केन्त्द्र आङ्छद सॊचारन, ङ्ञशशङ्ट स्माहाय केन्त्द्र, औषधी ऩसर । 

 ऩशङ्टऩऺी सम्फन्त्धी ङ्ञचङ्जकत्सा व्मिसामहरु : ऩशङ्ट ङ्ञचङ्जकत्सा सम्फन्त्धी स्िास्थ्म ऩयीऺण तथा औषधी 
ऩसर ऩशङ्ट आहाय खङ्चयद ङ्झफङ्जक्र आङ्छद । 

 कृङ्जष एिॊ औद्योङ्झगक उत्ऩादन िृङ्जिभा सघाउ ऩङ्टमाजउने सेिा व्मिसामहरु : कृङ्जष साभाग्री 
फेचङ्झफखन, कृङ्जष उऩज फेचङ्झफखन, औद्योङ्झगक कच्चा ऩदाथजको खङ्चयद ङ्झफक्री आङ्छद । 

 स्ियोजगायभ रक व्मिसामहरु : पोटोकऩी, कम््मङ्टटय सञ्चान, भभजतशारा (टेम्ऩो, फस, ङ्झभनीफस, 
भाइजक्रोफस, ट्रक, ङ्झभनीट्रक, डेङ्झरबयी भ्मान, काय, जीऩ, ङ्चयक्सा, येङ्झडमो, पोटोकऩी, कम््मङ्टटय, 
ङ्जट.बी., टेङ्झरपोन, घडी आङ्छद), ङ्झसराइज, फङ्टनाइज, केश शृ्रङ्गाय, ङ्झसकभॉ, डकभॉको सेिा, 

(ज)  दैङ्झनक उऩबोगका साभान खङ्चयद ङ्झफक्री, ऩङ्टस्तक, स्टेशनयी एिॊ अन्त्म शैङ्ञऺक साभग्रीको खङ्चयद ङ्झफक्री, 
ङ्ञचमा, खाजा तथा चभेना ऩसर 

(झ) ऩमजटन सम्फन्त्धी व्मिसामहरु : होटर, भोटेर, येष्टङ्ट येण्ट, ट्राबर एजेन्त्सी, टे्रङ्जकङ्ग, न्त्मापङ्जटङ्ग, टङ्टय गाइड, 
होभ स्टे आङ्छद । 

(ञ) सम्फङ्ञन्त्धत सहकायी सॊस्थाको ऋण नीङ्झत अनङ्टसाय सॊचारन गनज सङ्जकने आमआजजनभ रक व्मिसामहरु । 


