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सहकतािी प्रिर्नुन कोष सञ्तालन कतायनुविग््, २०७६

प्रस्तािनताभः सहकतािी ऐन, २०७४ को दफता ७० ्बमोमजमको सहकतािी प्रिर्नुन 

कोष सञ्तालनकता मतानक एिं प्रवरियताहरू ग्न्तानुिण गननु िताञ्नीय भिएकताले, 

सहकतािी ग्नयमतािली, २०७५ को ग्नयम २६ को उपग्नयम (९) ले ददएको 

अग््कताि प्रयोग गिी सहकतािी प्रिर्नुन कोषको सग्मग््ले यो कतायनुविग््  

्बनताएको ् । 

परिच्ेद —१
प्रतािम्भिक

१. समक्षिप्त नताम ि प्रताि्भिभः (१) यस कतायनुविग््को नताम “सहकतािी प्रिर्नुन कोष 
सञ्तालन कतायनुविग््, २०७६” िहेको ् । 

  (२) यो कतायनुविग्् सहकतािी प्रिर्नुन कोषको सग्मग््ले सिीकृ् गिेको 
ग्मग््देमि लताग ्हने्् । 

२. परिभिताषताभः विषय िता प्रसङ्गले अकको अ्नु नलतागेमता यस कतायनुविग््मता,—
(क) “ऐन” भिन्ताले सहकतािी ऐन, २०७४ स््न ्प न्ु ।
(ि) “कोष” भिन्ताले ऐनको दफता ७० को उपदफता (३) ्बमोमजमको सहकतािी 

प्रिर्नुन कोष स््न ्प न्ु ।
(ग) “कोष सञ्तालन सग्मग््” भिन्ताले ऐनको दफता ७० को उपदफता (७) 

्बमोमजमको सहकतािी प्रिर्नुन कोषको सग्मग्् स््न ्प न्ु ।
(घ) “कोष प्रमि्” भिन्ताले मनत्तालयले कोष प्रमि्को रूपमता कतायनु गनने गिी 

्ोवकददएको िताजपत्तावकि् प्र्म िता दवि्ीय शे्णीको अग््कृ् स््न ्
प न्ु ।

(ङ) “ग्नयमतािली” भिन्ताले सहकतािी ग्नयमतािली, २०७५ स््न ्प न्ु । 
(च) “महतासङ्घ” भिन्ताले िताव्रिय सहकतािी महतासङ्घ स््न ्प न्ु ।
(्) “लेिता प्रमि्” भिन्ताले मनत्तालयले कोषको लेिता प्रमि्को रूपमता कतायनु 

गनने गिी ्ोवकददएको िताजपत्तावकि् दवि्ीय िता ्ृ् ीय शे्णीको अग््कृ् 

स््न ्प न्ु ।

सिीकृ् ममग््भः २०७६/१०/२३



2

परिच्ेद –२
कोषमता िकम ज्मता गनने वयिस्तास््बन्ी

३. िकम ज्मता गन्नु पननेभः (१) ऐनको दफता ७० को उपदफता (२) ्बमोमजम 

सहकतािी संस्ताले प्रतयेक आग््नुक िषनुको िद् ्बच् िकम्बताट कोषमता ज्मता 

गन्नुपनने िकम लेितापिीषिण प्रग््िेदनमता समे् उललेि हने् गिी ््ट्ट्ताउन ्

पनने् ।

  (२) उपदफता (१) ्बमोमजम ््ट्ट्ताइएको िकम सता्तािण सभिता्बताट 

लेितापिीषिण प्रग््िेदन अनम्ोदन भिएको ग्मग््ले पनध्र ददनग्भित् सहकतािी 

संस्ताले मनत्तालयले िोग्लददएको कोषको ्बटैकि िता्तामता ज्मता गन्नु पनने् ।

  (३) उपदफता (२) ्बमोमजम कोषको िता्तामता िकम ज्मता गरिएको 

वयहोिताको जतानकतािी सता् ददनग्भित् अनस्च्ी–१ ्बमोमजमको ढताँचतामता कोष 

प्रमि्लताई ददन ्पनने् ।

४. अग्रिम दतामिलता गन्नु पननेभः (१) दफता ३ मता जन्सक्टै  क्िता लेमिएको भिए ् तापग्न 

क्नटै कतािणिश ऐनको दफता ७५ को उपदफता (१) ्बमोमजमको ्यतादग्भित् 

लेितापिीषिण हन् नसकेको िता दफता ३९ को उपदफता (२) ्बमोमजमको 

्यतादग्भित् सता्तािण सभिता ्बसन नसकेको िता सता्तािण सभिता्बताट लेितापिीषिण 

प्रग््िेदन सिीकृ् हन् नसकेको िणडमता सहकतािी संस्ताले दफता ३ को 

उपदफता (१) ्बमोमजम ््ट्ट्ताइएको िकम मताघ मवहनताको पनध्र ग्ेग्भित् 

अग्रिम दतामिलता्बताप् कोषको िता्तामता ज्मता गन्नु पनने् ।

  (२) उपदफता (१) ्बमोमजम अग्रिम दतामिलता्बताप् कोषको िता्तामता िकम 

ज्मता गरिएकोमता लेितापिीषिण ह्ँदता कोषमता ज्मता गन्नुपनने िकम घटी ्बढी 

कतायम हने् देमिएकोमता सहकतािी संस्ताले सता्तािण सभिता्बताट लेितापिीषिण 

प्रग््िेदन सिीकृ् भिएको ग्मग््ले पनध्र ददनग्भित् अनस्च्ी–२ ्बमोमजमको 

ढताँचतामता देहताय्बमोमजम गिी समतायोजनकता लताग्ग कोष प्रमि्लताई जतानकतािी 

गिताउन ्पनने्भः–
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(क) अग्रिम दतामिलताभिनदता ्बढी िकम ज्मता गन्नुपनने भिनी लेितापिीषिण्बताट 
कतायम भिएकोमता तयसिी ्बढी हने्जग्् िकम कोषको िता्तामता 
ज्मता गिी ्दनस्ताि ज्मता िकम कतायम गरिददन ि

(ि) अग्रिम दतामिलताभिनदता घटी िकम ज्मता गन्नुपनने भिनी लेितापिीषिण्बताट 
कतायम भिएकोमता ्दनस्ताि ज्मता िकम कतायम गिी घटी हने्जग्् 
िकम सहकतािी संस्तामता वफ्तानु पठताइददन ।

  (३) क्नटै कतािणिश उपदफता (२) मता उमललमि् अिग््ग्भित् समतायोजनकता 
लताग्ग जतानकतािी पठताउन ््ट भिएकोमता सोको कतािण जनताई तयसपग्् पग्न 
समतायोजनकता लताग्ग जतानकतािी पठताउन सवकने् ।

५. िकम ज्मता गन्नु नपनने वयहोिताको जतानकतािीभः क्नटै आग््नुक िषनुमता िद् ्बच् 
िकम नभिएको कतािणले ऐनको दफता ७० को उपदफता (२) ्बमोमजम कोषमता 
िकम ज्मता गन्नु नपनने िहे् भिने लेितापिीषिण प्रग््िेदन सता्तािण सभिता्बताट 
अनम्ोदन भिएको सोको पनध्र ददनग्भित् ि दफता (४) को उपदफता (१) को 
अिस्तामता मताघ मवहनताको पनध्र ग्ेग्भित् सहकतािी संस्ताले सोही वयहोिता 
जनताएि कोष प्रमि्लताई जतानकतािी गिताउन ्पनने् । 

६. विििण अद्तािग््क िताख् ्पननेभः (१) लेिता प्रमि्ले देहतायकता आ्तािमता प्रतयेक 
आग््नुक िषनुमता कोषमता िकम ज्मता गिेकता सहकतािी संस्ताको विििण 
अनसू्ची–३ ि ज्मता गरिएको िकमको चझौमताग्सक विििण अनस्च्ी–४ 
्बमोमजमको ढताँचतामता अद्तािग््क गिी िताख् ्पनने्भः–

(क) विभिताग्बताट प्रताप्त हने् मझौजद्ता सहकतािी संस्ताको अमघललो आग््नुक िषनुको 
अद्तािग््क विििण ि

(ि) दफता ३ को उपदफता (३) िता दफता ५ ्बमोमजम सहकतािी संस्ताहरू्बताट 
प्रताप्त जतानकतािी ।

  (२) उपदफता (१) ्बमोमजमको विििण कोष प्रमि््बताट प्रमतामण् गिताई 

िताख्प्नने् ।
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७. कोष सञ्तालन सग्मग््मता विििण पेश गन्नु पननेभः (१) कोष प्रमि्ले दफता ६ 

्बमोमजमको विििण अनम्ोदनकता लताग्ग कोष सञ्तालन सग्मग््को ्बटैठकमता पेश 

गन्नु पनने् ।

  (२) उपदफता (१) ्बमोमजम विििण पेश गदतानु दफता ४ को उपदफता (२) 

्बमोमजमको समतायोजन गन्नुपनने िकम समे् िल्ताउन ्पनने् ।

  (३) उपदफता (१) ि (२) ्बमोमजम पेस भिएको विििण अनम्ोदन गनने 

ग्सलग्सलतामता कोष सञ्तालन सग्मग््ले अनय क्िताकता अग््रिक् देहताय्बमोमजम 

ग्नणनुय गननु सकने्भः–

(क) विििणमता क्नटै त्व्ट भिएको िता क्नटै क्िता ््ट भिएकोमता सचयताउन 

ग्नदनेशन ददने,

(ि) समतायोजन गन्नुपनने िकमहरू समतायोजन गिी ्बढी दतामिलता हन् आएको 

िकम स््बमन्् सहकतािी संस्तालताई वफ्तानु गनने,

(ग) क्नटै सहकतािी संस्ताले दफता ३ ्बमोमजम कोषमता िकम ज्मता नगिेको 

िता दफता ४ ्बमोमजम अग्रिम दतामिलता नगिेको िता दफता ५ ्बमोमजम 

िकम ज्मता गन्नु नपनने वयहोिताको जतानकतािी नगिताएकोमता मनताग्स्ब 

समय ददएि ्ताके्ता पठताउने िता

(घ) िणड (ग) ्बमोमजम ्ताके्ता पठताउँदता समे् ्ेबितास्ता गनने सहकतािी 

संस्ताको हकमता दफता ८ ्बमोमजम लग् िडता गनने । 

८. िकम ज्मता नगनने सहकतािी संस्ताहरूको लग् िडता गननु सकनेभः (१) कोष 

सञ्तालन सग्मग््ले ्तावक्ता गदतानु समे् दफता ३ ्बमोमजम कोषमता िकम ज्मता 

नगनने िता दफता ४ ्बमोमजम अग्रिम दतामिलता नगनने िता दफता ५ ्बमोमजम िकम 

ज्मता गन्नु नपनने वयहोिताको जतानकतािी नगिताउने सहकतािी संस्ताको हकमता 

लग् िडता गनने् । 

  (२) कोष प्रमि्ले उपदफता (१) ्बमोमजम लग् िडता गनने ग्नणनुय भिएकता 

सहकतािी संस्ताहरूको अनस्च्ी–५ ्बमोमजमको ढताँचतामता लग् िडता गिी 
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स््बमन्् सहकतािी संस्ताकता सता ट्ै विभिताग, स््बमन्् सङ्घ ि महतासङ्घ समे्लताई 

सोको जतानकतािी ददन ्पनने् । 

  (३) उपदफता (२) ्बमोमजम लग् िडता गरिएको सहकतािी संस्ताले 

लग्मता िहेको अिग््स्म कोष्बताट नयताँ िता सिीकृ् भिएको िकम मधयेको 

्बताँकी क्नटै िकम प्रताप्त गननु सकने ट्ैन ।

  (४) कोष सञ्तालन सग्मग््ले उपदफता (२) ्बमोमजम लग् िडता गरिएको 

सहकतािी संस्ताको हकमता ऐन ् ्ता ग्नयमतािली ्बमोमजम आिशयक कताि्बताहीकता 

लताग्ग विभितागमता लेिी पठताउन सकने् ।

९. लग् कट्ीस््बन्ी वयिस्ताभः (१) देहतायको अिस्तामता कोष सञ्तालन 

सग्मग््ले दफता ८ ्बमोमजम लग् िडता गरिएको सहकतािी संस्ताको लग् 

कट्ी गरिददन सकने्भः–

(क) दफता ५ ्बमोमजम िकम ज्मता गन्नु नपनने वयहोिताको जतानकतािी नगिताएको 

सहकतािी संस्ताको हकमता स््बमन्् सहकतािी संस्ताकता ्फनु ्बताट 

मनताग्स्ब कतािण जनताएि प्रग्््बर््ता–पत् प्रताप्त भिएकोमता,

(ि) दफता ३ ्बमोमजम कोषमता िकम ज्मता नगनने िता दफता ४ ्बमोमजम 

अग्रिम दतामिलता नगनने सहकतािी संस्ताको हकमता स््बमन्् सहकतािी 

संस्ताकता ्फनु ्बताट मनताग्स्ब कतािण जनताएि स््बमन्् आग््नुक िषनुको 

मताघ सोह्र ग्े देमि िकम ज्मता िता दतामिलता गिेको अमघललो ददन 

स्मको कोष सञ्तालन सग्मग््ले ्ोकेको दिमता सद्सवह् िकम ज्मता 

िता दतामिलता गिेकोमता िता

(ग) स््बमन्् सहकतािी संस्ताकता ्फनु ्बताट कोष सञ्तालन सग्मग््ले मनताग्स्ब 

ठहऱ्यताएको अनय क्नटै कतािण जनताएि प्रग्््बर््ता–पत् प्रताप्त हन्  

आएकोमता ।

  (२) उपदफता (१) को िणड (ि) मता जन्सक्टै  क्िता लेमिएको भिए ्तापग्न 

ऐनको दफता ५१ को उपदफता (१) ्बमोमजम ्ोवकएको सनदभिनु बयताज 

दिभिनदता ्बढी हने् गिी सद्को दि ्ोवकने ट्ैन ।
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  (३) कोष प्रमि्ले उपदफता (१) ्बमोमजम कोष सञ्तालन सग्मग््ले गिेको 

ग्नणनुयतानस्ताि सहकतािी संस्ताको लग् कट्ी गिी लग् कट्ी गरिएको 

वयहोिताको जतानकतािी स््बमन्् सहकतािी संस्ताकता सता ट्ै विभिताग, स््बमन्् 

सङ्घ ि महतासङ्घ समे्लताई ददन ्पनने् ।

१०. मनत्तालयको योगदतान ््ट्टै आ्दतानी ्बताँधन ्पननेभः लेिता प्रमि्ले ग्नयमतािलीको 

ग्नयम २६ को उपग्नयम (१) ्बमोमजम मनत्तालयले कोषमता उपलब् गिताएको 

िकमको वहसता्ब ््ट्टै देमिने गिी आ्दतानी ्बताँधन ्पनने् ।

परिच्ेद –३
कोषको िकम सिीकृग््स््बन्ी

११. प्रस्ताि मताग गननेभः (१) ग्नयमतािलीको ग्नयम २६ को उपग्नयम (४) ि (६) 

्बमोमजम महतासङ्घले सङ्घहरू्बताट ि सङ्घले आफनता सदसय संस्ताहरू्बताट प्रतयेक 

आग््नुक िषनुको पस् मवहनताग्भित् पेश गन्नुपनने गिी पवहलो पटक ि असताि 

मवहनताग्भित् पेश गन्नुपनने गिी दोस्ो पटक सग्मग््ले ्य गिेअनस्ताि पत्, 

सतािनुजग्नक सूचनता िता सञ्तािको अनय उपयक्् मताधयम्बताट प्रस्ताि मताग गननु 

सकने्न ्। 

  (२) उपदफता (१) ्बमोमजम प्रस्ताि मताग गदतानु अनय क्िताकता अग््रिक् 

सङ्घले आफनो विषय प्रकृग््अनस्ताि देहतायको विििण िल्ने गिी ग्निेदनको 

ढताँचता ि सोसता् संलगन गन्नुपनने विििण ््ता कतागजता्हरू ्ोकन ्पनने्भः–

(क) ऐनको दफता ७० को उपदफता (८) ्बमोमजम सहकतािी वयिसतायको 

पूितानु्ताि्फनु  हने् लगतानी ि वयिसताय िता ्बजताि प्रिर्नुन, मशषिता, सूचनता िता 

्ताग्लम ि अनग्मन लगताय्मता हने् िचनुको िकम,

(ि) प्रस्तावि् आयोजनताकता लताग्ग आिशयक क्ल िकममधये लगतानी ि 

िचन्ु फनु  ््ट्ता््ट्टै देमिने गिी आिेदक संस्ता िता सङ्घको आफनो 

स्ो््बताट जट्ताइने िकम ि कोष्बताट आिशयक हने् िकम,
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(ग) आिेदक संस्ता िता सङ्घको सदसय सक्खयता, ितावषनुक कतािो्बताि ि कोषमता 

गिेको योगदतानको विििण,

(घ) दफता १५ ्बमोमजमकता मतापदणड अनर्ूप प्रता्ग्मकीकिण गननु आिशयक 

आ्ताि, प्रमताण ि

(ङ) स्भितावय्ता अधययन िता पूिनु–स्भितावय्ता अधययन प्रग््िेदन िता के   

गनने ? वकन गनने ? कसिी गनने ? कग््–कवहले गनने ? ि कहताँ–कसले 

गनने ? भिन्े िले्को वयतािसतावयक िता प्रिर्नुन कतायनुयोजनता।

१२. प्रस्ताि पेश गननु सकनेभः (१) दफता ११ ्बमोमजम प्रस्ताि मताग भिएअनस्ताि 

सङ्घ िता स््बमन्् संस्ताले कोषको िकम समे््बताट सञ्तालन गरिने 

आयोजनताकता लताग्ग महतासङ्घ िता सङ्घमता प्रस्ताि पेश गननु सकने्न ्।

  (२) उपदफता (१) ्बमोमजम प्रस्ताि पेश गदतानु आिेदक संस्ता िता सङ्घको 

सता्तािण सभिताले ग्नणनुय गिेको हन्प्नने् ।

  (३) नेपताल सिकताि िता प्रदेश सिकतािको ग्नकताय, स्तानीय ्ह िता अनय 

क्नटै ग्नकताय िता संस्ताको ्फनु ्बताट प्रस्तावि् आयोजनताकता लताग्ग प्रताविग््क िता 

वित्ीय सहयोग उपलब् हने्मता ्तस््बन्ी विििणसमे् प्रस्तािमता िल्ताउन 

सवकने् ।

१३. प्रस्ताि उपि ्तानग््बन गननेभः सदसय संघ िता संस्ताहरु्बताट प्रताप्त प्रस्तािहरुको 

्तानग््बन गननु महतासंघ िता संघको सग्मग््ले आिशयक्ता अनस्ताि उपसग्मग्् 

गठन गननु सकने ् ।

१४. कोषको िकम मताग गननेभः (१) दफता १३ ्बमोमजम उपसग्मग्् गठन गरिएको 

भिए सो उपसग्मग््को ग्सफतारिस समे्को आ्ताि ग्लई सङ्घको सग्मग््ले 

उपयक्् देमिएकता प्रस्तािहरू ि महतासङ्घ िता सङ्घको आफनो प्रस्ताि समे्कता 

लताग्ग कोष्बताट ज्मता आिशयक िकम मताग गिी अनस्च्ी–६ ्बमोमजमको 

ढताँचतामता देहतायको अिग््ग्भित् कोष सञ्तालन सग्मग््को अधयषि समषि ग्निेदन 

ददन ्पनने्भः–
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(क) ग् आग््नुक िषनुको असतािस्म प्रताप्त आिेदनकता आ्तािमता चताल ्आग््नुक 

िषनुको पवहलो मताग कतामत्क मवहनताग्भित् ि

(ि) चताल ्आग््नुक िषनुको पस्स्म प्रताप्त आिेदनकता आ्तािमता चताल ्आग््नुक 

िषनुको दोस्ो मताग फतागन् मवहनताग्भित्।

  (२) उपदफता (१) ्बमोमजमको ग्निेदनमता महतासङ्घ िता स््बमन्् सङ्घको 

अधयषिले हस्ताषिि गिी ग्निेदनसता् अनस्च्ी–७ ्बमोमजमको ढताँचतामता 

प्रस्तािहरूको विििण संलगन गरिएको हन् ्पनने् ।

  (३) उपदफता (१) मता जन्सक्टै  क्िता लेमिएको भिए ्तापग्न महतासङ्घ िता 

सङ्घको आफनो प्रस्तािकता हकमता सता्तािण सभिता्बताट पतारि् भिएपग््को जन्सक्टै  

ग्निेदनमता समतािेश गननु सवकने् ।

  (४) महतासङ्घ िता सङ्घले कोष सञ्तालन सग्मग््ले मतागेकता ्बि् उपलब् 

गिताउने गिी दफता १२ ्बमोमजम पेस गिेको प्रस्ताि ि ्तस््बन्ी विििण 

््ता कतागजता्हरू सि्मषि् िताख् ्पनने् ।  

१५. दोहोिो पनने गिी प्रस्ताि समतािेश गननु नहने्भः (१) सङ्घले दफता १२ ्बमोमजम 

महतासङ्घ मताफनु ् पेश गिेको प्रस्ताि पन्भः दफता १४ ्बमोमजम आफूले पेश गनने 

आफनो प्रस्तािमता समतािेश गन्नु ह्ँदटैन ।

  (२) संस्ता िता संघले दफता १२ ्बमोमजम क्नटै एक संघमता पेश गिेको 

प्रस्ताि अकको संघमता सोही आग््नुक िषनुमता पेश गननु सकने ट्ैन ।

१६. प्रस्तािको प्रता्ग्मकीकिणभः (१) कोष सञ्तालन सग्मग््ले ग्नयमतािलीको ग्नयम 

२६ को उपग्नयम (५) ्बमोमजम महतासङ्घ ि सङ्घहरूलताई िकम उपलब् 

गिताउने प्रयोजनकता लताग्ग प्रताप्त प्रस्तािको आ्ताि ग्लँदता देहतायकता मतापदणड 

अनर्ूप प्रता्ग्मकीकिण गनने्भः– 

(क) प्रस्तावि् आयोजनतामता हने् लगतानी ि तयस्बताट सजृनता हने् कतायनुमता 

ितावषनुक पूणनुकतालीन रूपमता िोजगतािी िता सि–िोजगतािीको अिसि प्रताप्त गनने 

वयमक्को अनप्ता्,
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(ि) प्रस्तावि् आयोजनता्बताट हन् जताने विशेष गिी विपन् मवहलता, ्ेबिोजगताि 
श्ग्मक िता भिगू्महीन कृषक संलगन िहने श्ग्मक सहकतारि्ता ि सहकतािी 
िे्ी िता कीट, पश,् पन्छीपतालनको विकतास,

(ग) प्रस्तावि् आयोजनता्बताट स्तानीय उतपतादनको मूलय शङृ्खलता विकतास गिी 
उतपतादकलताई उतपतादनको उमच् मूलय ददलताउन पग्ने सहयोग, 

(घ) प्रस्तावि् आयोजनता्बताट दटैग्नक आिशयक्ताकता अतयतािशयक िस्क्ो 
सल्भि्ता, आ्तािभिू्  सितास्थय सेितामता पह्ँच, ग्नयतानु् प्रि्नुन, प्रताकृग््क 
स्ो्को संिषिण, लटैवङ्गक समतान्ता प्रिर्नुन ि सतामतामजक समतािेशीकिणमता 
पनने सकताितातमक प्रभिताि,

(ङ) प्रस्तावि् आयोजनता्बताट सहकतािी कतायनुमता निपस््ता ि ितास गिी 
विदेश्बताट फवकनु एकता यि्ताजनको सहभिताग्ग्तालताई ग्मलने प्रोतसताहन,  

(च) प्रस्तावि् आयोजनता्बताट सहकतािी सश्तासन, जनस्िमता सहकतािी संस्ताको 
्वि प्रषिेपण ि सहकतारि्ताको विकतासमता पनने सकताितातमक प्रभिताि ि

(्) कोष सञ्तालन सग्मग््ले ग्न्तानुिण गिेकता अनय मतापदणडहरू ।

  (२) नेपताल सिकताि िता प्रदेश सिकतािको ग्नकताय, स्तानीय ्ह िता अनय 
क्नटै ग्नकताय िता संस्ताको ्फनु ्बताट प्रताविग््क िता वित्ीय सहयोग उपलब् हने् 
प्रस्तावि् आयोजनताकता लताग्ग विशेष प्रता्ग्मक्ता ददन सवकने् ।

  (३) उपदफता (१) ि (२) कता मतानदणड अनर्ूप प्रताप्त प्रस्तािहरूलताई 
प्रकृग््ग् रूपमता पवहलो, दोस्ो ि ्ेस्ो प्रता्ग्मक्ता प्रताप्त प्रस्तािकता रूपमता 
िगगीकिण गरिने् ।

  (४) उपदफता (३) ्बमोमजम प्रता्ग्मकीकिण गदतानु प्रकृग््ग् रूपमता 
कोषको उद्ेशयस्म् नदेमिएको प्रस्तािलताई ्नझौट प्रवरियतामता समतािेश 
गरिने ट्ैन ।

  (५) प्रता्ग्मकीकिणको ढताँचता, मतापदणडग् अकिभिताि ि प्रता्ग्मक्ता 

िगगीकिण लगताय्कता क्िता कोष सञ्तालन सग्मग््ले ्ोके्बमोमजम हने्् ।
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१७. िकम उपलब् गिताउने आ्तािभः (१) ग्नयमतािलीको ग्नयम २६ को उपग्नयम 

(२) ि (३) ्बमोमजम महतासङ्घ लगताय् प्रतयेक िगनुकता सङ्घहरूलताई उपलब् 

गिताउन सवकने अग््क्म अनप्ता्ले हने् सीमताकिन स्मको िकम उपलब् 

गिताउने प्रयोजनकता लताग्ग महतासङ्घ ि प्रतयेक िगनुकता सङ्घहरूले पेश गिेकता 

्नझौट प्रवरियतामता समतािेश गरिएकता प्रस्तािहरूकता लताग्ग मताग भिएको िकमको 
आ्ताि ग्लइने् ।

  (२) उपदफता (१) ्बमोमजम िकम उपलब् गिताउँदता कोषको स्ो् 
उपलब््ताकता आ्तािमता महतासङ्घ ि प्रतयेक िगनुकता सङ्घहरूकता ्फनु ्बताट पेस 
गरिएकता आ–आफनो ््ट्ता््ट्टै रिममता पवहलो, दोस्ो ि ्ेस्ो प्रता्ग्मक्ता 
स्ममता पिेकता प्रस्तािहरू ग्लन सवकने् ।

  (३) उपदफता (२) ्बमोमजम प्रता्ग्मक्ताको रिम कतायम गदतानु महतासङ्घ िता 
क्नटै िगनुको सङ्घहरूकता ्फनु ्बताट दफता १२ ्बमोमजम एक आग््नुक िषनुको 
अमघललो ग्निेदनमता प्रताप्त ् ेस्ो प्रता्ग्मक्तास्मको प्रस्ताि समतािेश गदतानु समे् 
अग््क्म ्सीमता उपयोग नभिएमता दोस्ो ग्निेदनमता प्रताप्त प्रस्तािहरूमता सीमता 
समतायोजन गननु सवकने् । ्ि तयसिी समतायोजन गनने गिी अकको आग््नुक 
िषनुमता सीमता सताननु सवकने ट्ैन ।

  (४) उपदफता (२) ्बमोमजम प्रता्ग्मक्ताको रिम कतायम गदतानु महतासङ्घ िता 
क्नटै िगनुको सङ्घहरूकता ्फनु ्बताट दफता १२ ्बमोमजम एक आग््नुक िषनुको 
अमघललो ग्निेदनमता प्रताप्त पवहलो, दोस्ो िता ्ेस्ो प्रता्ग्मक्ताको प्रस्तािकता 
लताग्ग सीमता नपग् भिएमता दोस्ो ग्निेदनमता सोही प्रस्ताि पन्भः समतािेश गननु 
सवकने् । ्ि तयसिी अकको आग््नुक िषनुको हकमता पन्भः प्रवरियता प्रताि्भि 
गन्नु पनने् ।

  (५) िकम उपलब् गिताउने स््बन्ी अनय आ्ताि ि प्रवरियता कोष 
सञ्तालन सग्मग््ले ्ोके्बमोमजम हने््।

१८. उपसग्मग्् गठन गननु सकनेभः ऐन, ग्नयमतािली ि यस कतायनुविग््कता वयिस्ता 

्बमोमजम महतासङ्घ ि सङ्घहरूलताई कोषको िकम उपलब् गिताउने ग्सफतारिस 

गननु कोष सञ्तालन सग्मग््ले उपसग्मग्् गठन गननु सकने् ।
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१९. िकम उपलब् गिताउने सिीकृग््भः (१) कोष सञ्तालन सग्मग््ले दफता १८ 

्बमोमजम उपसग्मग्् गठन गिेकोमता सो उपसग्मग््को ग्सफतारिस समे्कता 

आ्तािमता अनस्च्ी –७ ्बमोमजमको ढताँचतामता प्रताप्त प्रस्तािहरूको विििण समे् 

िल्ताएि ग्नयमतािलीको ग्नयम २६ को उपग्नयम (२) ्बमोमजम महतासङ्घ ि 

सङ्घहरूलताई कोष्बताट उपलब् गिताउने िकम सिीकृ् गनने् ।

  (२) उपदफता (१) ्बमोमजम कोष सञ्तालन सग्मग््ले सिीकृग्् ददएको 

वयहोिताको जतानकतािी कोष प्रमि्ले स््बमन्् सहकतािी संस्ताकता सता ट्ै विभिताग, 

स््बमन्् सङ्घ ि महतासङ्घसमे्लताई ददन ्पनने् ।

  (३) महतासङ्घ ि स््बमन्् सङ्घले उपदफता (१) ्बमोमजमको विििण 

सवह्को जतानकतािी आफनो ‘िे्बसताइट’ भिए ‘िे्बसताइट’ मता समे् ितािी आिेदक 

सदसय सङ्घ िता संस्ताहरूलताई गिताउन ्पनने् । 

परिच्ेद -४

सिीकृ् िकम भिक््तानी ि उपयोगस््बन्ी

२०. स््झौ्ता गन्नु पननेभः (१) दफता १९ ्बमोमजम कोषको िकम उपलब् गिताउने 

सिीकृग्् पग्् महतासङ्घ िता सङ्घ ि मनत्तालय्बीचमता अनस्च्ी –८ ्बमोमजमको 

ढताँचतामता स््झौ्ताकता लताग्ग कोष सञ्तालन सग्मग््ले ग्सफतारिस गनने् ।

  (२) उपदफता (१) ्बमोमजमको स््झौ्तामता मनत्तालयकता ्फनु ्बताट कोष 

प्रमि् िता ग्नज्बताट अग््कताि प्रताप्त कोषको कतायनु गनने गिी मनत्तालयले 

्ोवकददएको अग््कृ्ले हस्ताषिि गनने् । 

  (३) महतासङ्घ िता सङ्घ ि स््बमन्् सङ्घ िता संस्ता्बीच महतासङ्घ िता सङ्घको 

सग्मग््ले ्ोके्बमोमजमको ढताँचतामता स््झौ्ता गन्नु पनने् ।

२१. भिक््तानी स््बन्ी वयिस्ताभः (१) कोषको िकम देहताय ्बमोमजम भिक््तानी 

गननु सवकने्भः–

(क) स््झौ्ता भिएपग्् पचतास प्रग््श्स्म ि

(ि) िणड (क) ्बमोमजम प्रताप्त िकम उपयोगको प्रगग्् प्रग््िेदन पेश 

भिएपग्् ्बताँकी िकम ।
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  (२) उपदफता (१) मता जन्सक्टै  क्िता लेमिएको भिए ्तापग्न कोष्बताट 
महतासङ्घ िता सङ्घलताई िकम उपलब् गिताउँदता रु. दश लतािस्मको प्रस्ताि 
ि महतासङ्घ िता स््बमन्् सङ्घले सदसय सङ्घ िता संस्तालताई िकम उपलब् 
गिताउँदता रु. पताँच लतािस्मको प्रस्तािको हकमता एकटै  वकस्तामता भिक््तानी ददन 
सवकने् ।

  (३) कोष सञ्तालन सग्मग््ले सिीकृ् िकम भिक््तानी ददने स््बन्मता अनय 
श्नु िता आ्तािहरू ्ोकन सकने् ।  

२२. कोषको िकम उपयोगकता श्नु ््ता ्बनदेजभः महतासङ्घ िता स््बमन्् सङ्घ िता 
संस्ताले कोषको िकम उपयोग गदतानु ऐन, ग्नयमतािली ््ता यस ग्नदने मशकतामता 
अनयत् उमललमि् वयिस्ताकता अग््रिक् देहतायकता श्नु ््ता ्बनदेजहरूको 
पतालनता गन्नु पनने्भः–

(क) कोष्बताट प्रताप्त िकम ््ट्टै िता्तामता आ्दतानी ्बताँ्ी जन् प्रयोजनकता लताग्ग 
प्रताप्त भिएको हो सोही कतायनुकता लताग्ग उपयोग गन्नु पनने,

(ि) महतासङ्घ िता स््बमन्् सङ्घले सदसय सङ्घ िता संस्ताकता लताग्ग सिीकृ् 
भिएको कोषको िकम स््बमन्् सङ्घ िता संस्ताले नलगदतास्म सहकतािी 
्बटैकि िता “क” िगनुको ितामणजय ्बटैकिमता िहेको िता्तामता नगदटै िताख् ्पनने् । 
सता ट्ै यो िकम आफनो वयिसतायमता लगतानी गननु िता अनय क्नटै रूपमता 
उपयोग गननु पताइने ट्ैन ।

(ग) कोषको िकम सिीकृ् ह्ँदता ्ोवकएको ऐनको दफता ७० को उपदफता 
(८) ्बमोमजमको सहकतािी वयिसतायको पूितानु्ताि्फनु  हन् ्पनने लगतानी ि 
वयिसताय िता ्बजताि प्रिर्नुन, मशषिता, सूचनता िता ्तालीम ि अनग्मन 
लगताय्मता हने् िचन्ु फनु को अनप्ता्को सीमता कतायम िताख् ्पनने्, ्ि 
िचन्ु फनु को सीमता घटताएि पूितानु्ताि्फनु को सीमता ्बढताउन ्बता्ता पनने ट्ैन ।

(घ) कोष सञ्तालन सग्मग््ले समय–समयमता ्ोवकददएकता अनय श्नु ््ता 

्बनदेजहरूको पतालनता गन्नु,  गिताउन ्पनने् ।

२३. िता्ता सञ्तालनभः कोषको िता्ता कोष प्रमि् ि लेिता प्रमि्को संयक्् 

दस्ि््बताट सञ्तालन हने्् ।
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२४. लेिता ््ता अग्भिलेिभः (१) कोषको लेिता नेपताल सिकतािको लेिता प्रणताली 

्बमोमजम िताख् ्पनने् ।

  (२) लेिता प्रमि्ले कोष सञ्तालन सग्मग््ले सिीकृ् गिेको ढताँचतामता 
कोषको स्ो् ््ता उपयोगको वहसता्ब देमिने गिी स्तायी वक्ता्ब िडता गिी 
अद्तािग््क गरिएको वहसता्बकता सता ट्ै महतासङ्घ िता सङ्घग् एकीकृ् विििणसमे् 
्यताि पतािी चझौमताग्सक ््ता ितावषनुक रूपमता अद्तािग््क गरिएको वहसता्ब कोष 
प्रमि््बताट प्रमतामण् गिताई िताख् ्पनने् ।

  (३) कोष सञ्तालन सग्मग््ले कोष परिचतालनसँग स््बमन्् अनय 
अग्भिलेिसमे् िताख् ्पनने गिी ्ोकन सकने् ।

२५. लेितापिीषिणभः (१) कोषको आन्रिक लेितापिीषिण कोष ््ता लेिता 
ग्नयनत्कको कतायतानुलय्बताट ि अमन्म लेितापिीषिण महतालेितापिीषिकको 
कतायतानुलय्बताट हने्् ।

  (२) महतासङ्घ, सङ्घ िता संस्ताले ऐन ्बमोमजम कोष्बताट प्रताप्त िकमको 

लेितापिीषिण गिताउन ्पनने् ।

परिच्ेद—५
विवि्

२६. सञ्तालन िचनुस््बन्ी वयिस्ताभः कोषको उपयोग अिस्ताको अनग्मन, ितावषनुक 

प्रग््िेदन प्रकताशन, कोष सञ्तालन सग्मग््को ्बटैठक सञ्तालन लगताय्कता 

िचनुकता लताग्ग अमघललो आग््नुक िषनुमता ज्मता भिएको क्ल िकमको एक 

प्रग््श्मता न्बढने गिी कोष सञ्तालन सग्मग््ले ्ोके्बमोमजम ्््ट्ताउन 

सवकने् । 

२७. कोष सञ्तालन सग्मग््ले ्ोके्बमोमजम हने्भः यो कतायनुविग््मता उललेि नभिएकता 

वयिस्ताकता स््बन्मता कोष सञ्तालन सग्मग््ले ्ोके्बमोमजम हने्् । 

२८. वयताखयता गनने अग््कतािभः यो कतायनुविग््को वयताखयता गनने अग््कताि कोष प्रमि्मता 

िहने् ।
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अनसू्ची–१
(दफता ३ को उपदफता (३) सँग स््बमन््)

सहकतािी संस्ता िता संघले िकम ज्मता गिेको विििण फतािताम
आ.ि. २० .....÷........

संस्ताको नतामभः....................संस्ताको द्तानु नं. ि ग्मग््भः...........ग्नयतामक ग्नकतायभः........

प्रदेशभः............................. स्तानीय ्हभः............................... िडताभः..................

रि.सं. ितावषनुक 
कतािोिताि 
िकम

ज्मता 
िचनु

िद् 
्बच्

ज्मता 
गन्नुपनने 
िकम

लेितापिीषिण कटै वफय्

भिएको नभिएको

       

वयिस्तापकको 

नतामभः

दस्ि्भः

ग्मग््भः

सञ्तालक सग्मग््को अधयषिको 

नतामभः

दस्ि्भः

ग्मग््भः
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अनसू्ची–२

(दफता ४ को उपदफता (२) सँग स््बमन््)

अग्रिम दतामिलता गनने सहकतािी संस्ता िता संघले िकम समतायोजनको लताग्ग 
पठताएको विििण फतािताम

आ.ि. २० ...÷..............

संस्ताको नतामभः.............संस्ताको द्तानु नं. ि ग्मग््भः........... ग्नयतामक ग्नकतायभः ... ... ... 

प्रदेशभः.................................. स्तानीय ्हभः .....................   िडताभः ..................

रि.सं. ितावषनुक 
कतािोिताि 
िकम

ज्मता 
िचनु

िद् 
्बच्

लेिता पिीषिण 
अनस्ताि ज्मता 
गन्नुपनने िकम

अरिीम 
दतामिलता 
गिेको 
िकम

कम िता ्बढी 
दतामिलता 

भिएको िकम

गन्नुपनने 
समतायोजनको 

वयहोिता

वयिस्तापकको 

नतामभः

दस्ि्भः

ग्मग््भः

सञ्तालक सग्मग््को अधयषिको 

नतामभः

दस्ि्भः

ग्मग््भः
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अनसू्ची–३

(दफता ६ को उपदफता (१) सँग स््बमन््)

कोषमता िकम ज्मता गिेकता सहकतािी संस्ता िता संघको अद्तािग््क विििण 

फतािताम
आ.ि.२० ...÷.........

प्रदेशभः
मजललताभः

रि.
सं.

सहकतािी 
संस्ताको नताम

द्तानु नं./
ग्मग््

संस्ताको ठेगतानता ज्मता गिेको  
िकम

कटै वफय्

    

लेिता प्रमि्को 

नतामभः

दस्ि्भः

ग्मग््भः

कोष प्रमि्को 

नतामभः

दस्ि्भः

ग्मग््भः
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अनसू्ची–४
(दफता ६ को उपदफता (१) सँग स््बमन््)

कोषमता ज्मता गरिएकताे िकमको अद्तािग््क विििण
........................चझौमताग्सक÷ितावषनुक

रि.सं. स्ो्

कोषमता प्रताप्त िकम रु. कताेषताकताे िकमकताे 
उपयताेग ्बताँकी 

मझौजदता् 
िकम 
रु.ग् आ.ि. 

स्मको
चताल ्

आ.ि.को ज्मता
संघलताई 
वि्िण 
गरिएको 
िकम रु.

संचतालन 
िचनुको 
िकम 
रु.

लेिता प्रमि्को 

नतामभः

दस्ि्भः

ग्मग््भः

कोष प्रमि्को 

नतामभः

दस्ि्भः

ग्मग््भः
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अनसू्ची-५
(दफता ८ को उपदफता (२) सँग स््बमन््)

िकम ज्मता नगनने सहकतािी संस्ता िता संघको लग्
आ.ि. २० ...÷...........

प्रदेशभः
मजललताभः
स्तानीय ्हभः

रि.सं. सहकतािी संस्ताको 
नताम

द्तानु नं./ग्मग्् संस्ताको ठेगतानता कटै वफय्

लेिता प्रमि्को 

नतामभः

दस्ि्भः

ग्मग््भः

कोष प्रमि्को 

नतामभः

दस्ि्भः

ग्मग््भः
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अनसू्ची -६

(दफता १४ को उपदफता (१) सँग स््बमन््)

सहकतािी संस्ता िता संघले कोषको िकम मताग गनने ग्निेदनको ढताँचता

श्ी ... ... ..... जयू

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

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

विषयभः िकम उपलब् गिताई पताऊँ ।

महोदय,

तयस कोष्बताट सहकतािी ग्नयमतािली, २०७५ को ग्नयम २६ को उपग्नयम (२) 

मता बयिस्ता भिए ्बमोमजमको िकम यस संघ ि यस संघकता सदसयहरुले संचतालन 

गनने परियोजनता÷कतायनुरिमकता लताग्ग सहकतािी प्रिर्नुन कोष संचतालन कतायनुविग््, 

२०७६ मता भिएकता वयिस्ता ््ता स््झौ्ताकता स्नुहरू पूणनु रूपमता पतालनता गनने गिी 

यस......................... ... ... ...... ... प्रदेश ..........मजललता.............पताग्लकता... 

.... िडता नं .... मस्् ...  ... ... ... ... ......................... रु. ... .... ... 

...  (अषििेवप .................. ............ ............ ) उपलब् गिताइददन ् हन् 

अनि्ो् गदनु्ौँ ।

सञ्तालक सग्मग््÷कतायनुसग्मग््को ्बटैठकको ग्नणनुय ््ता संस्ताको सता्तािण सभिताको 

पूणनु ्बटैठक्बताट पतारि् परियोजनतासमे् ्पग्सलमता उमललमि् कतागजता्हरू यसटैसता् 

संलगन ितािी पेश गिेकता ्ौँ ।

संस्ता/संघको नतामभः

संस्ताको ्तापभः

भििदीय

नताम, ्िभः

पदभः

दस्ि्भः

ग्मग््भः
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रि.सं.

आयोजनता संचतालन गनने संघ/संस्ताको नताम, 
ठेगतानता

संचतालन गनने आयोजनताको नताम

आयोजनता शरु हन्े ग्मग््

आयोजनता स्पन् हन्े ग्मग््

आयोजनताको ज्मता लताग्

स््बन ्ग््् संघ/संस्ताले वयहोनने िकम (प्रग््श्

कोष्बताट मताग गरिएको िकम (प्रग््श्)

आयोजनता्बताट सताल्बसताली रुपमता ग्सजनुनता हन्े पूणनु 
िोजगतािी संखयता  

(िषनुमता २०८० घणटताको एकजनताको वहसतािमता)

आयोजनता्बताट लताभितामनि् हन्े भिग्महीन कृषक 
सदसय संखयता

आयोजनता्बताट लताभितामनि् हन्े विपन् मवहलता 
सदसय संखयता

आयोजनता्बताट लताभितामनि् हन्े ्बिोजगताि श्ग्मक 
सदसय संखयता

आयोजनता्बताट स्तानीय उतपतादक सदसयले हताल 
पताइहिेको मूलयमता ्प मूलय प्रताप्त गनने भिए 

प्रग््श्

आयोजनता्बताट दटैग्नक आिशयक्ताकता िस् ्िता 
आ्तािभिू् सितास्थय सेिता सल्भि हन्े भिए सोको 

वयहोिता

आयोजनता्बताट प्रताकृग््क स्ो्को संिषिण, लटैवङ्गक 
समतान्ता प्रिर्नुन िता सतामतामजक समतािेशीकिणमता 
सकताितातमक प्रभिताि पतानने भिए सोको वयहोिता

आयोजनता्बताट ग्नयतानु् प्रिर्नुनमता सहयोग पग्ने भिए 
ग्नयतानु् गरिने देश ि ितावषनुक ग्नयतानु् लक्य, 

परिमताण ि िकम

आयोजनता्बताट सहकतािी कतायनुमता निपस््ता ि ितास 
गिी विदेश्बताट फवकनुएकता य ्िताहरुको 

सहभिताग्ग्तालताई प्रोतसताहन ग्मलने भिए सोको 
वयहोिता

आयोजनता्बताट सहकतािी सश्तासन ््ता 
सहकतारि्ताको विकतासमता सकताितातमक प्रभिताि पनने 

भिए सोको वयहोिता

महल ९ देमि १८ स्मकता आ्तािहरु्बताट 
प्रता्ग्मवककिण संके् (पवहलो प्रता्ग्मक्ता १, 

दोस्ो २ ि ्ेस्ो ३)

प्रस्तािक संघ/संस्ताको सता्तािण सभिता ि 
लेितापिीषिणको ग्नयग्म््ता, वित्ीय सन्ल्न ि 
सदसय केमनरिय्ताकता दृवटिले सश्तासनको स्ि 
(अतय््म १, उत्म २ ि मधयम िता नयून ३)

आयोजनतामता नेपताल सिकताि िता प्रदेश सिकतािकता 
ग्नकताय िता स्तानीय ्ह िता अनय क्नटै ग्नकताय िता 
संस्ताको प्रताविग््क िता वित्ीय सहयोग हन्े भिए 

सोको वयहोिता

प्रस्तािक संघ/संस्िले अमघललो
आ.ि.क सहकतािी प्रिर्नुन कोषको िकम ज्मता 
गिेको िता ज्मता गननु नपनने जतानकतािी गिताएको 

ग्मग््

आयोजनताकता स््बन्मता अनय उललेिनीय क्िताहरु

१
२

३
४

५
६

७
८

९
१
०

१
१

१
२

१
३

१
४

१
५

१
६

१
७

१
८

१
९

२
०

२
१

२
२

२
३
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अनसू्ची –८

(दफता २० को उपदफता (१) सँग स््बमन््)

स््झौ्ताको ढताँचता
नेपताल सिकताि, भिगू्म बयिस्ता, सहकतािी ््ता गरििी ग्नितािण मनत्तालय ि

श्ी.................................        महतासंघ/संघ्बीच स्पन् स््झौ्ता–पत् ।

नेपताल सिकताि, भिगू्म बयिस्ता, सहकतािी ््ता गरििी ग्नितािण मनत्तालय 
(यसपग्् ‘मनत्तालय’ भिग्नएको) ि श्ी ... ... ............ महतासंघ/संघ, ............... 
(यसपग्् ‘महतासंघ÷संघ’ भिग्नएको) कता ्बीच सहकतािी महतासंघ÷संघलताई कोष 
संचतालन कतायनुविग््, २०७६ (यसपग्् ‘कतायनुविग््’ भिग्नएको) ्बमोमजम सहकतािी ऐन, 

२०७४ अन्गन्ु को  कोष संचतालन सग्मग्् (यसपग्् ‘कोष संचतालन सग्मग््’ 
भिग्नएको) ्बताट सिीकृ् भिएअनस्ताि सहकतािी प्रि्नुन कोषको िकम ददनेग्लने 
स््बन्मता ् पग्सलमता उमललमि् श्नु–्बनदेजहरू एक–आपसमता पतालनता गनने गिी दि्टै 
पषिको िताजीिस्ीले मनत्तालयको, ......... भििनमता ्बसी यो स््झौ्ता–पत्मता सही्ताप 
गिी एक–एक प्रग्् ्ब्् ी ग्लयौँददयौँ ।

१.  मनत्तालयलले ग्मग्् ... ... ... मता संघले पेस गिेको ग्निेदनकता आ्तािमता 
कोष संचतालन सग्मग््ले ग्मग््............मता मसिकृ् गिेको संलगन विििणमता 
उललेि भिए्बमोमजमको प्रयोजनमता उपयोग गनने गिी महतासंघ÷संघलताई 
कोषिताट रु. ... ... ......... (अषििेवप ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
... ...)  िकम प्रदतान गनने् ।

२.  ्ब्दँता (१) मता उमललमि् िकम कोषले महतासंघ÷संघलताई एकमट्ि÷देहताय्बमोमजम 
दई् वकस्तामता भिक््तानी ददने्भः–

(क)  महतासंघ÷संघले िकम मताग गिेको सता् ददनग्भित् सिीकृ् सीमताको ... 
... प्रग््श्ले हने् रु. ... ... ... (अषििेवप... ... ... ... ... ... ... ... 
... ... ... ...) पवहलो वकस्ता्बताप् ि

(ि)  िणड (क) ्बमोमजम प्रताप्त िकम पूिटै उपयोग गिी परिचतालन 
प्रग््िेदनसवह् िकम मताग गिेको पनध्र ददनग्भित् सिीकृ् सीमताको ्बताँकी 
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... ... प्रग््श्ले हने् रु. ... ... ... (अषििेवप... ... ... ... ... ... ... 

... ... ... ... ...) दोस्ो वकस्ता्बताप् ।

३.  ्ब्दँता (२) ्बमोमजमको िकम मताग–पत्सँगटै महतासंघ/संघले कतायनुविग्् ्बमोमजम 
कोष सञ्तालन सग्मग््ले िकम सिीकृ् गदतानु क्नटै श्नु ितािेको भिए तयस्ो 
श्नु पूिता गिेको प्रमताणसमे् संलगन गन्नुपनने् ।

४.  ्ब्दँता (२) मता जन्सक्टै  क्िता लेमिएको भिए ्तापग्न महतासंघ÷संघले ्ब्दँता (३) 
्बमोमजमको श्नु पूिता गिेको प्रमताण संलगन गन्नुपननेमता नगिेकोमता पवहलो िता 
दोस्ो वकस्ता्बताप्को िता महतासंघ÷संघले पेश गिेको पवहलो वकस्ताको 
परिचतालन प्रग््िेदन सन्ोषजनक नदेमिएको िणडमता दोस्ो वकस्ता्बताप्को 
िकम भिक््तानी ददइने ट्ैन ।

५.  महतासंघ÷संघले कोषिताट प्रताप्त िकम आफनो िता्तामता आ्दतानी ्बताँ्ी मसिकृ् 
परियोजनतामता मतात् परिचतालन गन्नुपनने् ््ता परिचतालन गदतानु कोषको िकम 
अनय क्नटै पग्न प्रयोजनमता लगताउन नहने् लगताय्कता कतायनुविग््मता उललेमि् 
स्पूणनु श्नु–्बनदेजहरूको पतालनता गन्नुपनने् । ्ि ऐनको दफता ७० को 
उपदफता (८) ्बमोमजमको २५ (पचचीस) प्रग््श् िकम सिीकृ् भिएको 
बयिसतायको प्र्बर्नुन, मशषिता, सूचनता, ्तालीम, ्बजतािप्र्बर्नुन ि संस्ता िता संघको 
अनग्मन लगताय्कता कताममता िचनु गननु ्बता्ता पनने ट्ैन । 

६.  महतासंघ÷संघले कोषिताट प्रताप्त िकम स्िमन्् सदसय संस्तालताई उपलब् 
गिताउदता कतायनुविग््कता बयिस्ता ि यो स््झौ्ताकता श्नु ्बनदेजहरुको पतालनता 
सग््नमचि् गनने गिी संचतालक सग्मग््ले ्ोकेको ढताँचतामता स््झौ्ता गन्नु  
पनने् ।

७.  महतासंघ÷संघले कतायनुविग््मता ्ोवकएको ढताँचतामता कोषिताट प्रताप्त िकम 
उपयोगकोे अग्भिलेि दर्ुस् िताख्क्ता सता ट्ै चझौमताग्सक, ितावषनुक परिचतालन 
प्रग््िेदनलगताय् कोषले मतागेकता ्बि् मतागे ्बमोमजमको विििण अविल््ब 
पठताउनप्नने् । 

८.  महतासंघ÷संघले कतायनुविग््मता ्ोवकए्बमोमजम कोषिताट प्रताप्त िकमकोे लेिता 

््ता से्स्ता जन्सक्टै  ्बि् अद्तािग््क ितािी लेितापिीषिण गिताएि सता्तािण 
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सभिता्बताट सिीकृ् भिएपग्् लेितापिीषिण प्रग््िेदन मनत्तालयमता  
पठताउनप्नने् ।

९.  मनत्तालयले जन्सक्टै  ्ेबलता कोषिताट प्रताप्त िकम उपयोगक अिस्ताको स्लग् 
अनग्मन  गननु सकने् ््ता  महतासंघ÷संघ ि स््बमन्् संस्ताले तयसमता 
आिशयक सहयोग गन्नुपनने् ।

१०. ्ब्दँता ९ ्बमोमजम अनग्मन गदतानु महतासंघ÷संघ िता स्िमन्् संस्ताले कोषिताट 
प्रताप्त िकमको सदप्योग नगिेको िता यो स््झौ्ता–पत् िता कतायनुविग््कता 
वयिस्ताहरूको उललङ्घन हने् गिी कतायनु गिेको पताइएमता मनत्तालयले जन्सक्टै  
िेलता ्बताँकी वकस्ताको भिक््तानी िोक्ता िताख्क्ता सता ट्ै यो स््झौ्ता—पत् िद् गननु 
सकने् ।

११. महतासंघ÷संघ िता स्िमन्् संस्ताले यो स््झौ्ता–पत्को स्पूणनु ्ेबहोिताको 
जतानकतािी लगत्टै ्बसने सता्तािण सभिताको  ्बटैठकमता गिताउनप्नने् । 

१२. महतासंघ÷संघ िता स्िमन्् संस्ताले कोषिताट प्रताप्त िकम उपयोग गदतानु 
सहकतातािी ऐन, २०७४ ््ता सहकतािी ग्नयमतािली, २०७५ कता बयिस्ताको 
पतालनता गन्नु पनने् ््ता पतालनता नगिेको अिस्तामता सोही ््ता ग्नयमतािलीकता 
बयिस्ता ्बमोमजम हने्् ।

१३. महतासंघ÷संघले कता्ब््बतावहिको परिमस्ग््कता कतािण यो स््झौ्ता–पत्को क्नटै 
्ब्दँतामता संशो्न गन्नुपनने भिएमता तयस्ो घटनता घटेको पैँ्ीस ददनग्भित् 
मनत्तालयमता ग्निेदन ददनप्नने् ि औमचतयकता आ्तािमता दि्टै पषिको आपसी 
सहमग््ले संशो्न गननु सवकने् ।

१४. यो स््झौ्ता–पत्मता अनयत् जन्सक्टै  क्िता लेमिएको भिए ् तापग्न क्नटै कतािणिश 
कोषमता िकम नपग् भिएको िणडमता मनत्तालयले ्तस््बन्मता महतासंघ/
संघलताई जतानकतािी गिताई यो स््झौ्ता–पत््बमोमजम ददनप्नने भिक््तानी पि सताननु  
सकने् ।

१५. यो स््झौ्ता–पत्मता नलेमिएको क्नटै क्िताकता स््बन्मता िता यसमता लेमिएको 
क्नटै क्िता कतायनुविग््सँग ्बताम्एकोमता कतायनुविग्् ्बमोमजम हने्् ।

१६. यो स््झौ्ता–पत्को क्नटै प्रताि्तानकता स््बन्मता वििताद उतपन् भिएमता दि्टै 
पषिको आपसी सम्दतािीमता तयस्ो विितादको ग्नरूपण गरिने् ।
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१७. ्ब्दँता १६ ्बमोमजम विितादको ग्नरूपण हन् नसकेको िणडमता कोष सञ्तालन 
सग्मग््को ग्नणनुय्बमोमजम हने्् ््ता ्तस््बन्मता सो सग्मग््ले गिेको ग्नणनुय 
अमन्म हने्् ।

१८. यो स््झौ्ता–पत्मता लेमिएकता क्िता यसटै ्बमोमजम ि यसमता नलेमिएकता 
क्िताकता हकमता प्रचग्ल् कतानन् ्बमोमजम हने्् ।

 

इग्् संि् ्... ... ... सताल ... ...  मवहनता ... ग्े िोज ...  शभ्िम—्

सही्ताप

महतासंघ÷संघको ्फनु ्बताट

नतामभः

पदभः

हस्ताषििभः

्तापभः

मनत्तालयको ्फनु ्बताट

नतामभः

पदभः

हस्ताषििभः

्तापभः

िोह्बि

१.  नतामभः

     ठेगतानताभः

     हस्ताषििभः

२.  नतामभः

     ठेगतानताभः

     हस्ताषििभः

नतामभः

ठेगतानताभः

हस्ताषििभः

नतामभः

ठेगतानताभः

हस्ताषििभः






