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"सहकारी अनुदान, शिक्ा, ताशिम र अन्य का्य्यक्रम सचंािन का्य्यशिशि, 
२०७८ (पशहिो सिंोिन, २०७९)

नगर कार्यपालिका बैठकबाट पाररत लिलत: २०७९/०७/०२
प्रिालिकरि लिलत: २०७९/०७/१५

१.	 मलू	कार्यविविको		दफा	१	(१)	 लाई	 दहेार	 बमोविम	 हुनेगरी	 संशोिन	 र	 थप	
गररएको	छ:	संवषिप्त	नाम	र	प्ारम्भ:	रस	कार्यविविको	नाम	"सहकारी	अनदुान,	
वशषिा,	तावलम	र	अनर	कार्यक्रम	संचालन	कार्यविवि,	२०७८	(पवहलो	संशोिन,	
२०७९)	रहकेो	छ	।

२.	 मलू	कार्यविविको		दफा	१(२)	लाई	दहेार	बमोविम	हुनेगरी	संशोिन	र	थप	गररएको	
छ	:	रो	कार्यविविको	(पवहलो	संशोिन,	२०७९)	्भरतपरु	महानगरपावलका	नगर	
कार्यपावलकाको	 बैठकले	 सिीकृत	गरी	 प्माविकरि	पश्ात	 सथानीर	 रािपत्रमा	
प्काशन	्भएको	वमवत	दवेि	लाग	ु	हुनेछ	।

३.	 मलू	कार्यविविको		दफा	२	(छ)	लाई	हटाइएको	छ	।
४.	 मलू	कार्यविविको	 	 दफा	२	 (ञ)	लाई	 दहेार	बमोविम	 हुनेगरी	संशोिन	 र	थप	

गररएको	छ	:	मलूरांकन	सवमवत	्भननाले	साि्यिवनक	िररद	वनरमािली,	२०६४	
को	वनरम	१४७	बमोविम	गठन	्भएको	मलूरांकन	सवमवतलाई	िनाउनेछ	।

५.	 मलू	कार्यविविको	 	दफा	२(फ)	लाई	दहेार	बमोविम	 हुनेगरी	थप	गररएको	छ:	
छोटो	अिविको	सीपमलुक	सिरोिगार	प्िर््यन	तावलम	्भननाले 	दश	कार्य 	वदन	
(६०	घणटा)	दवेि	पैसठ्ी	कार्य	वदन	(३९०	घणटा)	सममको	तावलम	्भनने	बवुिनेछ	।	
तर	ड्ाइव्भङ्ग	तावलम	्भननाले	३०	कार्यवदन	(२०	घणटा)	सममकाे	तावलम	्भनने	
बवुिनेछ	।	

६.	 मलू	कार्यविविको	 	 दफा	५	 (१)	लाई	 दहेार	बमोविम	 हुनेगरी	संशोिन	 र	थप	
गररएको	छ	:	्भरतपरु	महानगरपावलकाले	संसथाहरुलाई	दफा	४	(३)	बमोविमको	
आरोिना	सञचालन	गन्य	संसथाको	 लेिापरीषिि	प्वतिेदनमा	उललेवित	शरेर	
पूंिी	र	िगेडा	कोषको	कूल	रोगको	पव्चस	प्वतशत्भनदा	बढी	नहुने	गरी	बीउपुँिी	
अनदुान	प्दान	गन्य	सकनेछ	।

७.	 मलू	कार्यविविको		दफा	५(४)	लाई	हटाइएको	छ	।
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८.	 मलू	कार्यविविको		दफा	६(१)	लाई	दहेार	बमोविम	हुनेगरी	संशोिन	र	थप	गररएको	
छ:	दफा	४(३)	मा	उललेवित	आरोिना	सञचालन	गन्य	संसथाको	लेिापरीषिि	
प्वतिेदनमा	उललेवित	शरेर	पूंिी	र	िगेडा	कोषको	कूल	रोगको	प्चीस	प्वतशत	
्भनदा	बढी	नहुने	गरी	्भरतपरु	महानगरपावलकाले	संसथाहरुलाई	कुल	सथीर	पुँिी	
आिशरकताको	पचास	प्वतशतसमम	पुँिीगत	अनदुान	प्दान	गन्य	सकनेछ	 ।	तर	
वबक्रम	समबत	२०४८	्भनदा	 पवहले	 दता्य	्भएका	सािा	सहकारी	संसथाहरुलाई	
कुल	सथीर	पुँिी	आिशरकताको	पचास	प्वतशतसमम	पुँिीगत	अनदुान	प्दान	गन्य	
सवकनेछ	।

९.	 मलू	कार्यविविको	 	 दफा	६	 (४)	लाई	 दहेार	बमोविम	 हुनेगरी	संशोिन	 र	थप	
गररएको	छ:	उपदफा	(३)	बमोविम	सिीकृत	गररने	बहुिषषीर	आरोिनाको	अिवि,	
प्दान	गररने	वित्ीर	अनदुानको	्भकु्ानी	र	ततसमबनिी	अनर	सत्यहरू	आरोिनाको	
प्कृवत	हरेी	मलूरांकन	सवमवतले	वनिा्यरि	गरे	बमोविम	हुनेछ	।

१०.	 मलू	कार्यविविको		दफा	१०	(१)	ङ	लाई	दहेार	बमोविम	हुनेगरी	संशोिन	र	थप	
गररएको	छ	:	संसथा	दता्य	्भएको	कवमतमा	दईु	िष्य	परूा	न्भएको	।

११.	 मलू	कार्यविविको	 	 दफा	 १०(१)	च	 दहेार	 बमोविम	 हुनेगरी	 थप	 गररएको	छ:	
सहकारी	तथा	रोिगार	प्िर््यन	शािाबाट	रु.	एकलाि	िा	सो	्भनदा	बढी	रकम	
अनदुान	लगेको	वतन	िष्य	परुा	न्भएको,

१२.	 मलू	कार्यविविको	 	 दफा	१३(१)	लाई	दहेार	बमोविम	 हुनेगरी	संशोिन	 र	थप	
गररएको	 छ	 :	 दफा	 १२	 बमोविम	 प्ाप्त	 दरिासत 	उपर	 सहकारी	 तथा	 रोिगार	
प्िर््यन	 शािामा	 प्ारवम्भक	 कागिातहरु	 रुि	ु पश्ात	 कम्यचारी	 प्शासन	 तथा	
िनशवक्	विकास	शािाबाट	कम्यचारी	वरिसथापन	गरी	अनसुचूी	१३	बमाेविम	
वफलड	अनगुमन	गररनेछ	।

१३.	 मलू	कार्यविविको		दफा	१३	(२)	लाई	दहेार	बमोविम	हुनेगरी	संशोिन	र	थप	
गररएको	छ:	उपदफा	(१)	बमोविम	कागिातहरु	रुिु	र	 वफलड	अनगुमन	पश्ात	
अनगुमन	प्वतिेदन	सवहत	सहकारी	तथा	 रोिगार	प्िर््यन	शािाले	मलूराङ्कन	
सवमवत	समषि	अनसुचूी	३	बमोविम	मलूराङ्कन	गरी	ला्भग्ाही	छनौट	गन्य	पेश	
गननेछ	।

१४.	 मलू	कार्यविविको	 	 दफा	१३(३)	लाई	दहेार	बमोविम	 हुनेगरी	संशोिन	 र	थप	
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गररएको	छ:	मलूरांकन	सवमवतले	ला्भग्ाही	छनौट	र	कार्यक्रम	संचालनका	लावग	
आिशरक	वनि्यर	वलनेछ	।

१५.	 मलू	कार्यविविको	 	 दफा	१३(४)	लाई	दहेार	बमोविम	 हुनेगरी	संशोिन	 र	थप	
गररएको	छ:	सहकारी	संसथाको	कार्यक्रमलाई	उपलवि	हुने	अविकतम	अनदुान	र	
अनदुान	प्वतशत	मलूरांकन	सवमवतले	तोके	बमोविम	हुनेछ	।

१६.	 मलू	कार्यविविको	 	 दफा	१३(५)	लाई	दहेार	बमोविम	 हुनेगरी	संशोिन	 र	थप	
गररएको	 छ:	 दरिासत	 छानविनका	 वसलवसलामा	 आिशरक	 अनर	 वनदनेशन	
मलूराङ्कन	सवमवतको	वनि्यर	बमोविम	हुनेछ	।

१७.	 मलू	कार्यविविको	 	 दफा	१३(६)	लाई	दहेार	बमोविम	 हुनेगरी	संशोिन	 र	थप	
गररएको	 छ:	 मलूराङ्कन	 सवमवतको	 वनि्यरमा	 गनुासो	 परेमा	 थप	 वनि्यर	 नगर	
कार्यपावलकाले	गननेछ	।

१८.	 मलू	कार्यविविको		दफा	१४	लाई	हटाइएको	छ	।
१९.	 मलू	कार्यविविको		दफा	१५(१)	लाई	हटाइएको	छ	।
२०.	 मलू	कार्यविविको		दफा	१५(२)	लाई	हटाइएको	छ	।
२१.	 मलू	कार्यविविको	 	 दफा	१५(३)	लाई	दहेार	बमोविम	 हुनेगरी	संशोिन	 र	थप	

गररएको	छ	:	मलूराङ्कन	सवमवतको	 वनि्यर	पश्ात	छनौट	्भएका	ला्भग्ाहीको	
नवतिा	सहकारी	तथा	रोिगार	प्िर््यन	शािाको	सचूना	पाटीमा	टाँस	गररनेछ	।

२२.	 मलू	 कार्यविविको	 	 दफा	 १५(४)	 लाई	 दहेार	 बमोविम	 हुनेगरी	 संशोिन	 र	
थप	 गररएको	 छ:	 अनदुानका	 लावग	 छनौट	 ्भएका	 सहकारी	 संसथासँग	 कार्य	
सञचालनको	 लावग	 समिौता	 गररनेछ	 ।	 समिौता	 बमोविम	 कार्य	 समपनन	 गरी	
अनसुचूी–८	 बमोविमको	 ढाँचामा	 कार्य	 समपनन	 मचुलुका	 सवहत	 समिौतामा	
तोवकएका	कागिातहरु	पेश	गरेपवछ	महानगरपावलकाले	्भकु्ानी	वदनेछ	।

२३.	 मलू	कार्यविविको		दफा	१५(५)	लाई	हटाइएको	छ	।
२४.	 मलू	कार्यविविको		दफा	१५	(६)	लाई	दहेार	बमोविम	हुनेगरी	संशोिन	र	थप	

गररएको	 छ:	 रस	 कार्यविविमा	 अनरत्र	 िनुसकैु	 कुरा	 लेविएको	 ्भए	 तापवन	
मलूराङ्कन	सवमवतले	आिशरक	दिेकेा	उपरकु्	आरोिनालाई	कुनै	सत्य,	बनदिे	
तोकी	प्सताि	सिीकृत	गन्य	सकनेछ	।

२५.	 मलू	कार्यविविको		दफा	१५	(७)	लाई	दहेार	बमोविम	हुनेगरी	संशोिन	र	थप	
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गररएको	 छ:	 मलूराङ्कन	 सवमवतको	 वनि्यरमा	 गनुासो	 परेमा	 थप	 वनि्यर	 नगर	
कार्यपावलकाले	गननेछ	।

२६.	 मलू	कार्यविविको	 	 दफा	१६(३)	लाई	दहेार	बमोविम	 हुनेगरी	संशोिन	 र	थप	
गररएको	 छ:	 उपदफा	 (१)	 मा	 िनुसकैु	 कुरा	 लेविएको	 ्भए	 तापवन	 संसथाले	
आरोिना	सञचालन	गदा्य	आिशरक	पिू्यतरारी	परुा	गनु्यपननेमा	तरसतो	पिू्यतरारी	
परुा	नगरेसमम	र	मलूराङ्कन	सवमवतले	दफा	१५	को	उपदफा	(६)	बमोविम	कुनै	
सत्य,	बनदिे	तोकेकोमा	तरसतो	सत्य,	बनदिे	पालना	नगरेसमम	कुनै	पवन	रकम	प्दान	
गररने	छैन	।

२७.	 मलू	कार्यविविको	 	 दफा	२०(१)	लाई	दहेार	बमोविम	 हुनेगरी	संशोिन	 र	थप	
गररएको	 छ:	 रस	 कार्यविवि 	बमोविम	 अनदुान 	प्दान	 गररएका	आरोिनाको	
्भरतपरु	 महानगरपावलकाले	 अनगुमन	 गनु्य 	पननेछ।	 अनगुमन	 कार्यमा	 संसथाले	
आिशरक	सहरोग	गनु्यपननेछ	।

२८.	 मलू	कार्यविविको	 	 दफा	२८(१)	लाई	दहेार	बमोविम	 हुनेगरी	संशोिन	 र	थप	
गररएको	छ	:दफा	२७	बमोविम	प्ाप्त	दरिासत	उपर	सहकारी	तथा	रोिगार	प्िर््यन	
शािाले	प्ारवम्भक	कागिातहरु	रुि	ुगननेछ	।

२९.	 मलू	 कार्यविविको	 	 दफा	 २८(२)	 लाई	 दहेार	 बमोविम	 हुनेगरी	 संशोिन	 र	 थप	
गररएको	 छ:	 उपदफा	 (१)	 बमोविम	 छानविन	 गदा्य	 रस	 कार्यविवि 	बमोविम	
प्ारवम्भक	छानविन	 पश्ात	सहकारी	 तथा	 रोिगार	 प्िर््यन	शािाले	 मलूराङ्कन	
सवमवत	समषि	अनसुचूी-६	बमोविमको	मलूराङ्कन	प्वतिेदन	तरार	गन्य	पेश	गननेछ	।

३०.	 मलू	कार्यविविको	 	 दफा	२८(३)	लाई	दहेार	बमोविम	 हुनेगरी	संशोिन	 र	थप	
गररएको	छ	:	मलूरांकन	सवमवतले	ला्भग्ाही	छनौट	र	कार्यक्रम	संचालनका	लावग	
आिशरक	वनि्यर	वलनेछ	।

३१.	 मलू	कार्यविविको	 	 दफा	२८(४)	लाई	दहेार	बमोविम	 हुनेगरी	संशोिन	 र	थप	
गररएको	 छ:	 कार्यक्रमिाट	 उपलवि	 हुने	 अविकतम	 बराि	 अनदुान	 र	 बराि	
अनदुान	प्वतशत	मलूरांकन	सवमवतले	तोके	बमोविम	हुनेछ	।

३२.	 मलू	कार्यविविको	 	 दफा	२८(५)	लाई	दहेार	बमोविम	 हुनेगरी	संशोिन	 र	थप	
गररएको	 छ:	 दरिासत	 छानविनका	 वसलवसलामा	 आिशरक	 अनर	 वनदनेशन	
मलूरांकन	सवमवतले	तोकेबमोविम	हुनेछ	।
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३३.	 मलू	कार्यविविको	 	 दफा	२८(६)	लाई	दहेार	बमोविम	 हुनेगरी	संशोिन	 र	थप	
गररएको	 छ:	 मलूरांकन	 सवमवतको	 वनि्यरमा	 गनुासो	 परेमा	 थप	 वनि्यर	 नगर	
कार्यपावलकाले	गननेछ	।

३४.	 मलू	 कार्यविविको	 	 दफा	 २९	 लाई	 दहेार	 बमोविम	 हुनेगरी	 संशोिन	 र	 थप	
गररएको	छ:	 	सहकारी	षिेत्र	सिुारको	लावग	अनगुमन	कार्यक्रम:	सहकारी	षिेत्र	
सिुारको	 लावग	 सहकारी	 संसथाहरूको	अनगुमन	कार्यक्रम	 संचालन	 गररनेछ	 ।	
सहकारी	संसथा	अनगुमनको	प्वतिेदन	्भरतपरु	महानगरपावलकामा	प्ाप्त	्भएपवछ	
अनगुमनकता्यहरुलाई	 ्भरतपरु	 महानगरपावलकाको	 आनतररक	 कार्य	 संचालन	
वनदनेवशका,	२०७९	बमोविम	अनगुमन	्भत्ा	उपलबि	गराइनेछ	।

३५.	 मलू	कार्यविविको		दफा	३०	लाई	हटाइएको	छ	।
३६.	 मलू	कार्यविविको		दफा	३२	लाई	दहेार	बमोविम	हुनेगरी	संशोिन	र	थप	गररएको	

छ:	 महानगर	 सहकारी	 गवतविवि	 प्काशन	 कार्यक्रम:	 सहकारी	 तथा	 रोिगार	
प्िर््यन	शािाका	विविि	गवतविवि,	सहकारी	संसथाको	संवषिप्त	वििरि,	सहकारी	
समबनिी	 लेि	आवद	 विषरिसत	ु समटेी	 महानगर	 सहकारी	 गवतविवि	 प्काशन	
कार्यक्रम	संचालन	सहकारी	तथा	रोिगार	प्िर््यन	शािाले	गननेछ	।

३७.	 मलू	 कार्यविविको	 दफा	 ३३	 लाई	 दहेार	 बमोविम	 हुनेगरी	 संशोिन	 र	 थप	
गररएको	 छ:	 आम	 संचारको	 माधरमबाट	 सहकारी	 समबनिी	 वनरवमत	 सचूना	
प्िाह	कार्यक्रम	:	आम	संचारको	माधरमबाट	सहकारी	समबनिी	वनरवमत	सचूना	
प्िाह	र	आिशरकता	अनसुार	सहकारी	समबनिी	साि्यिवनक	सचूनाको	सट्राणड	
बोड्य	महानगरपावलकाको	विव्भनन	िडाहरुमा	राखने	वरिसथा	वमलाउने	कार्यक्रम	
संचालन	सहकारी	तथा	रोिगार	प्िर््यन	शािाले	गननेछ	।

३८.	 मलू	कार्यविविको		दफा	३४	लाई	हटाइएकाे	छ	।
३९.	 मलू	कार्यविविको	दफा	४१(१)लाई	दहेार	बमोविम	हुनेगरी	संशोिन	र	थप	गररएको	

छ:	 सबै	 प्कारका	 सहकारी	 वशषिा,	 तावलम,	 गोवटि,	 सेवमनार	कार्यशाला	आवद	
कार्यक्रम	संचालन	गदा्य	लागने	कार्यक्रम	संचालन	िच्य	्भरतपरु	महानगरपावलकाको	
आनतररक	कार्य	संचालन	वनदनेवशका,	२०७९	बमोविम	हुनेछ।

४०.	 मलू	कार्यविविको		दफा	४१(१)	क	दवेि	ि	सममको	सबै	वरिसथा	हटाइएको	छ	।
४१.	 मलू	कार्यविविको		दफा	४५

क
	दहेार	बमोविम	हुनेगरी	थप	गररएको	छ	:	छोटो	
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अिविको	सीपमलुक	सिरोिगार	प्िर््यन	तावलम:
(१)	 सहकारी	तथा	रोिगार	प्िर््यन	शािाबाट	संचालन	हुने	मागमा	आिाररत	

छोटो	 अिविको	 सीपमलुक	 सिरोिगार	 प्िर््यन	 तावलम	 िसतै	 ड्ाइव्भङ,	
मरेरसंग	उद्यमशीलता	आवदमा	दहेार	बमोविम	प्वशषिाथषी	छनौट	गररनेछ	|
क.	 साि्यिवनक	सचूना	माफ्य त	्भरतपरु	महानगरपावलकाका	व्भत्र	सथारी	

बसोिास	गनने,	कवमतमा	आठ	कषिा	उवत्ि्य	र	१८	िष्य	परुा	गरी	४०	िष्य	
नपगुेको	इ्छुक	वरवक्बाट	आिेदन	माग,

ि.	 आिेदन	संकलन,	(अनसुचूी	९)
ग.	 प्ाप्त	आिेदनहरु	रुि	ूर	मलुरांकन,	(अनसुचूी	१०)
घ.	 अनतिा्यता्य,	(अनसुचूी	११)	
ङ.	 समवटिगत	प्ाप्ताङ्क	फारम	(अनसुचूी	१२)
च.	 िैकवलपक	उममदेिार	सवहतको	नवतिा	प्काशन,
छ.	 मखुर	उममदेिार	्भना्य	न्भएको	अिसथामा	िैकवलपक	सचूीबाट	्भना्य	।

(२)	 छोटो	 अिविको	 सीपमलुक	 सिरोिगार	 प्िर््यन	 तावलममा	 प्ाविविक	
वषिषिा	तथा	वरिसावरक	तावलम	पररषदक्ो	सिीकृत	पाठ्रक्रमको	वरिसथा	
बमोविम	सैर्ावनतक	तथा	प्रोगातमक	कषिा	संचालन	गररनेछ	।

(३)	 छोटो	अिविको	प्तरेक	सीपमलुक	सिरोिगार	प्िर््यन	तावलमको	सह्भागी	
संखरा	२०	िनासमम	हुनेछन	।

(४)	 प्वशषिाथषी	तावलम	अिवि्भर	सवक्रर	एिं	अनशुावसत	तररकाले	नरनूतम	९०	
प्वतशत	रूि	ूहाविर	्भई	सह्भागी	हुनपुननेछ	।	

(५)	 छोटो	अिविको	सीपमलुक	 सिरोिगार	 प्िर््यन	तावलमको	 कुनै	 विषरमा	
आिेदक	कम	्भएमा	तावलम	संचालन	गनने	नगनने	अविकार	महानगरपावलकामा	
वनवहत	हुनेछ	।

(६)	 छोटो	अिविको	सीपमलुक	सिरोिगार	प्िर््यन	तावलमका	लावग	सह्भागी	
छनौट	 गदा्य	 दवलत,	 अपाङ्ग,	 शवहद	 पररिार	 र	 एकल	 मवहलालाई		
प्ाथवमकता	वदइनेछ	।	

(७)	 उपदफा	(१)	मा	िेसकैु	लेविएको	्भए	तापवन	छोटो	अिविको	सीपमलुक	
सिरोिगार	 प्िर््यन	 तावलमको	 लावग	 आिेदन	 पेशगनने	 उपदफा	 (१)	 क	
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बमोविमको	रोगरता	्भएका	आिेदकहरुलाई	माग	अनसुारको	तावलम	प्दान	
गन्य	 विवनरोवित	बिेट	अपगु	हुने	दवेिएमा	मात्र	उपदफा	(१)	ग,	उपदफा	
(१)घ,	 उपदफा	 (१)ङ,	 उपदफा	 (१)च	 र	 उपदफा	 (१)छ	को	 प्वक्रराबाट		
प्वशषिाथषी	छनौट	गररनेछ	।	तर	उपदफा	(१)क	बमोविमको	रोगरता	्भएका	
समपिू्य	आिेदकहरुलाई	तावलम	प्दान	विवनरोवित	बिेटले	पगुने	दवेिएमा	
समपिू्य	आिेदकलाई	माग	बमोविमको	तावलम	प्दान	गररनेछ	।

(८)	 तावलम	संचालन	 हुन्ुभनदा	अवघ	आिेदनमा	उललेवित	तावलमको	 विषर	
आिेदकले	पररित्यन	गन्य	चाहमेा	प्मिु	प्शासकीर	अविकृत	िा	आवथ्यक	
विकास	महाशािा	प्मिुको	अनमुवतले	गन्य	सवकनेछ	।

(९)	 छाेटाे	अिविकाे	वशपमलूक	सिराेिगार	प्िर््यन	तावलम	सञचालनकाे	लगत	
इवसटमटे	सम्भि	्भएसमम	CTEVT	काे	अांवगक	वनकारबाट	गररनेछ	।	

४२.	 मलू	कार्यविविको		दफा	४७	लाई	हटाइएको	छ	।
४३.	 मलू	कार्यविविकाे	अनसुचूी	३	मा	दहेार	बुँदा	१२	थप	गररएकाे	छ	।	
	 सथलगत	अनगुमनकाे	वनषकष्य

१२	
सथलगत	अनगुमन	प्वतबेदन	अनसुार	संसथालाई	माग	बमोविम	अनदुान	वदन	
क)	आिशरक	दवेिएको	
ि)	आिशरक	नदवेिएको	

४४.	 मलू	कार्यविविको	अनसुचूी	७	मा	दहेार	बमोविम	हुनेगरी	बुँदा	नं.	६	थप	गररएको	
छ:	

	 ६.	 COPOMIS	सफटिेरर	कारा्यनिरन	तावलम
	 	 १.	 समरािविः	१	दवेि	२	वदन
	 	 २.	 कषिा	संखराः	४	दवेि	८	िटा
	 	 ३.	 प्वत	कषिा	समरः	९०	वमनेट
	 	 ४.	 सह्भागीः	कमतीमा	२०	र	बढीमा	३५	िना	।
	 तावलमका	उद्शेर
	 तावलमको	समाप्ती	पश्ात	सह्भागीहरुले	वनमन	कार्यहरु	गन्य	सकनेछन्
	 १.	 COPOMIS	सफटिेररको	पररचर,	आिशरकता	र	चनुौती	वबशे्षि,
	 २.	 संसथामा	COPOMIS	सञचालन	गन्य	सषिम,
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	 ३.	 सहकारी	संसथाहरुलाई	प्विविको	आिशरकता	र	महति	िोि	गराउन	।
	 ४.	 सहकारी	संसथाहरुको	कारा्यलर	पहुचँ	सहि	बनाउन	।	

शस.नं. शिष्यिसतु कक्ा सखं्या
१ COPOMIS	सफटिेररको	पररचर २	
२	 COPOMIS	सफटिेररको	आिशरकता	 १		
३	 COPOMIS	सफटिेरर	प्रोग ७		

िममा	कषिा 	१०	

१०	िटा	कषिािाट	उपलवि	कार्यक्रम	तथा	बिेट,	समर	सीमा,	सह्भागीको	माग,	
सतर,	आिशरकता	 र	स्ोत	 वरवक्को	उपलविताको	आिारमा	४	 दवेि	८	िटा	
कषिा	छनौट	गरी	तावलम	कार्यक्रम	सञचालन	हुनेछ	।
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४५.	 मलू	कार्यविविमा	दहेार	बमोविम	हुनेगरी	अनसुचूी	८	थप	गररएको	छ	:
अनसुचूी	-८			

(दफा	१५(४)	संग	समबवनित	मचुलुका)

	 वलवितम	 ्भरतपरु	 महानगरपावलका	 िडा	 नमबर.........................	 मा	
संचालनमा	रहकेो	श्ी..................................................................फम्य/सहकारी
संसथा/संघ	वलवमटेडले	्भरतपरु	महानगरपावलकाबाट	प्ाप्त	हुने.......................अनदुान
रकम	रु............................	(अषिरेपी...........................................................)	
र	फम्य/संसथा/संघको	रु....................	(अषिरेपी...............................................)	
गरी	िममा	लागत	रु............................	(अषिरेपी............................................)
बाट	समिौता	बमोविम	वमवत............................	मा	........................................
आरोिना/कार्यक्रम	समपनन	 गरेको	 वठक	साँचो	 हो	 ।	 ........................................
फम्य/संसथा/संघ	वलवमटेडलाई	वनरमानसुारको	अनदुान	रकम	्भकु्ानी	वददँा	कुनै	फरक	
पददैन	 ।	 फरक	 परेमा	 प्चवलत	 काननू	 बमोविम	 सहुलँा	 बिुाउँला	 ्भवन	 रािीिशुीले	
सवहछाप	गनने	।
१.	 ...............फम्य/सहकारी	संसथा/संघ	वलवमटेड,	अधरषि	श्ी	
२.	 ्भरतपरु	महानगरपावलका	िडा	नं..........बसने	िष्य	........श्ी	
३.	 ्भरतपरु	महानगरपावलका	िडा	नं..........बसने	िष्य	........श्ी
४.	 ्भरतपरु	महानगरपावलका	िडा	नं..........बसने	िष्य	........श्ी
५.	 ्भरतपरु	महानगरपावलका	िडा	नं..........बसने	िष्य	........श्ी

राेहिर
	 ्भरतपरु	 महानगरपावलका	 िडा	 नं..........बसने	 िष्य	 ........िडा	 अधरषि/	 िडा	

सदसर/कार्यपावलका	सदसर	श्ी
काम तामेि गनने

नाम	:	.....................................
पद	:	.....................................

वमवत	:	.....................................
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४६.	 मलू	कार्यविविमा	दहेार	बमोविम	हुनेगरी	अनसुचूी	९	थप	गररएको	छ	:

अनसुचूी	-९				
(दफा	४५

क
(१)	ि	संग	समबवनित)

आिेदकको	
हालसालै	

विचकेो	फोटो

प्वशषिाथषी	आिेदन	फारम	
वमवत:..............................

१.	 तावलम	वलन	चाहकेो	वबषर	(प्ाथवमकता	क्रममा)	:	क.																							ि.
२.	 आिेदकको	वरवक्गत	िानकारी	:
	 नाम	(दिेनागरीमा):
	 नाम	(अगं्ेिी	ठूलो	अषिरमा):	
	 नागररकता	नमबर:.............................		िारी	वमवत:.................................
	 िारी	विलला:..................................	
	 वलङ्ग:		मवहला	........परुुष	........अनर	........	िनम	वमवत:	......................

उमरे:				बष्य				मवहना				वदन	
	 बैबावहक	अिसथा:	............	अवििावहत,	.............	वििावहत,	...........एकल	
	 पररिारको	सदसर	संखरा	:
३.	 िात/िावत	समहू:	.......................	दवलत,	......................	गैर	दवलत	
४.	 विशषे	अिसथा	:	............अपाङ्ग,	..........शवहद	पररिार	
५.	 विशषे	अिसथा	समबनिी	आविकाररक	कागिात	:							छ,											छैन	
६.	 तपाई	 वकन	 रस	 कार्यक्रममा	 सह्भागी	 हुन	 चाहनहुुनछ	 ?	 कुनै	 एकमा	 वचनह	

लगाउनहुोस	्।
	 क.	नराँ	वसप	वसकेर	सिरोिगार	बनन				
	 ि.	्भएको	सीपलाई	वतिान्य	र	बनाउन	
	 ग.	फुस्यदको	समरलाई	सदपुरोग	गन्य				
	 घ.	बैदवेशक	रोिगारीमा	िान	
	 ङ.	अनर	्भए	िलुाउने	.......................................................................		
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७.	 शवैषिक	वििरिको	िानकारी	
	 क.	आठ	कषिा	उत्ीि्य			 ि.	एस.एल.सी./एस.ई.ई.	उत्ीि्य	
	 ग.	उ्च	माधरवमक	तह	उत्ीि्य		
	 घ.	सनातक	तह	िा	सो	्भनदा	मावथललो	तह	उत्ीि्य
८.	 तपाईले	रो	्भनदा	पवहले	कुनै	वसप	समबनिी	तावलम	वलएको	्भए,
	 क.	 तावलमको	नाम	..............................
	 ि.	 तावलमको	विषर	............................
	 ग.	 तावलमको	अिवि	...........................
	 घ.	 तावलम	वदने	संसथा	...........................
	 रस	फारममा	उललेवित	सबै	वििरि	साँचो	हो,	िटु्ा	ठहररएमा	काननू	बमोविम	

सहुलँा	बिुाउला	।

वनिेदकको	
नाम	
दसतित	
वमवत	:	
मोिाइल	नमबर	:	
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अनसुचूी	१०	बमोविम	तावलम	आिेदन	मलूरांकन	गदा्य	अङ्क्भार	वनिा्यरि	गनने	
आिारहरु

१.	 िैिावहक	अिसथा		 –	५		
	 क)	 वििावहत/अवििावहत	–३		
	 ि)	 एकल	मवहला	(प्मावित	कागिात	्भए	मात्रै)	–	५		
२.	 िात/िावत	–	५		
	 क.	 गैर	दवलत	–	४		
	 ि.	 दवलत	–	५		
३.	 अपाङ्गता	(ग	र	घ	िग्यको	प्मावित	कागिात	्भए	मात्रै)	–	३				
४.	 शवहद	पररिार	(प्मावित	कागिात	्भए	मात्रै)	–	२		
५.	 वलङ्ग	–	५			
	 क.	 परुुष	–	३			
	 ि.	 मवहला	–	४		
	 ग.	 अनर	(प्मावित	कागिात	्भए	मात्रै)	–	५	
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४८.	 मलू	कार्यविविमा	दहेार	बमोविम	हुनेगरी	अनसुचूी	११	थप	गररएको	छ	:	
अनसुचूी	-११			

(दफा	४५
क
(१)घ	संग	समबवनित)

अनतिा्यता्य	फारम
	 (्भरतपरु	महानगरपावलकाको	मलूरांकन	सवमवतले	अनतिा्यता्यको	क्रममा	्भनु्यपनने)
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६		 ६		 ६		 ६		 ६		 ३०		

अनतिा्यता्यकारको	नाम		 	 दसतित			 	 वमवत	
१	
२
३	
४	
५	

अनतिा्यता्यको	अङ्क्भार	वनिा्यरि	गनने	आिारहरु
क्र.स.ं अङ्कभार शनिा्यरण गनने आिारहरु अङ्कभार 

१	
पाठ्रक्रमले	तोके	बमोविमको	आिार्भतू	पढाई	र	
अकं	ज्ान

उ्च	(६) मधरम	(४)	 नरनू	(३)

२	 तावलम	परूा	गनने	प्वतिर्ता सपटि	(६) मधरम	(४)	 असपटि	(३)
३	 तावलम	प्वतको	सकारातमक	सोच		 उ्च	(६) मधरम	(४)	 नरनू	(३)
४	 तावलमपश्ात	रोिगार		हुन	दिेाउने	उतपे्रिा		 उ्च	(६) मधरम	(४)	 नरनू	(३)
५	 उद्यमशीलता	प्वतको	अव्भरुवच	 सपटि	(६) मधरम	(४)	 असपटि	(३)
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४९.	 मलू	कार्यविविमा	दहेार	बमोविम	हुनेगरी	अनसुचूी	१२	थप	गररएको	छ	:

अनसुचूी	-१२					
(दफा	४५

क
(१)ङ	संग	समबवनित)

समवटिगत	प्ाप्ताङ्क	फारम

क्र.
सं.

आिेदकको	
नाम	र	थर	

प्ाप्ताङ्क	

तावलम	आिेदन	
मलूरांकनको	प्ाप्ताङ्क	२०

अनतिा्यता्यबाट	
प्ाप्ताङ्क	३०

िमम	
प्ाप्ताङ्क	५०	

१	

२	

३	

४	

५

तरार	गनने		 	 	 पेश	गनने	 	 	 प्मावित	गनने
नाम	:		 	 	 नामः	 	 	 नाम	:
दसतित	:	 	 	 दसतितः		 	 दसतित	:
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४९.	 मलू	कार्यविविमा	दहेार	बमोविम	हुनेगरी	अनसुचूी	१३	थप	गररएको	छ	:

अनसुचूी	-१३					
(दफा	१३	(१)	संग	समबवनित)

अनगुमन	प्वतिेदन

१.	संसथाको	नाम	:

२.	संसथाको	ठेगाना	:

३.	संसथा	दता्य	नमबर	:

४.	संसथा	दता्य	वमवत	:	

वस.नं. 	 अनगुमन	आिार	

१

संसथाको	िावष्यक	लेिापररषिि	र	िावष्यक	सािारि	स्भा	

क)	दिुै	काननूले	वनिा्यरि	गरेको	समरव्भत्र	वनरवमत	हुने	गरेको	

ि)	वनिा्यररत	समर	्भनदा	वढलो	हुने	गरेको	

ग)	सािारि	स्भा	मात्र	हुने	गरेको	

घ)	लेिा	पररषिि	मात्र	हुने	गरेको	

ङ)	दिुै	गनने	नगरेको	

२

सञचालक	सवमवतको	बैठक	

क)	वनरवमत	रुपमा	हुने	गरेको	

ि)	वनरवमत	न्भएको	

३

लेिा	सपुररिेषिि	सवमवतको	वक्ररावशलता	

क)	सपुररिेषिि	गरी	संचालक	सवमवतलाई	वलवित	रार	सिुाि	वदने,	आफनो	
छुटै्	बैठक	बसने,	वनि्यर	गनने,	सािारि	स्भामा	प्वतिेदन	पेश	गनने	गरेको	

ि)	सपुररिेषिि	मात्र	गरी	वनरवमत	रार	सिुाि	मात्र	वदने	गरेको	

ग)	वनरवमत	रुपमा	नगरी	कवहलेकावह	ँमात्र	गनने	गरेको	
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४
समबवनित	वनकारमा	पठाउन	ुपनने	वििरि	तथा	प्वतिेदन	
क)	वनरवमत	रुपमा	पठाउने	गरेको	
ि)	कवहलेकाँवह	मात्र	पठाउने	गरेको

५

संसथाको	आनतररक	कार्यविवि
क)	आिशरक	सबै	कार्यविवि्भएको	(५	िटा	्भनदा	बढी	्भएको)
ि)	आवंशक	मात्र	्भएको	(१	दवेि	५	िटा	्भएको)
ग)	कुनै	पवन	कार्यविविन्भएको	

६
संसथाको	्भिन	वरिसथा	
क)	आफनो	्भिन	्भएको	
ि)	्भाडामा	वलनपुनने	

७
संसथाको	कारोिार	र	कार्यषिेत्र
क)	संसथाले	सिीकृत	कार्यषिेत्र	व्भत्र	मात्र	कारोिार	गरेको	
ि)	संसथाले	सिीकृत	कार्यषिेत्र	बावहर	पवन	कारोिार	गरेको

८	
संसथाको	कारोिार	र	सदसर	
क)	संसथाले	शरेर	सदसर	व्भत्र	मात्र	कारोिार	गरेको	
ि)	संसथाले	गैर	सदसर	सँग	पवन	कारोिार	गरेको

९
सदसर	सह्भावगता	
क)	बहुसंखरक	वसमानतकृत	र	मवहला	सदसरको	सह्भावगता	्भएको	
ि)	बहुसंखरक	अनर	सदसरको	सह्भावगता	्भएको	

१०
सहकारी	सचूना	प्िाली	(COPOMIS)मा	आिर्ता	
क)	आिर्ता	्भएको	
ि)	आिर्ता	न्भएको	

११

संचालक	सवमवतमा	मवहला	सह्भावगता
क)	तेवत्स	प्वतशत	्भनदा	बढी	्भएमा	
ि)	तेवत्स	प्वतशत	्भनदा	कम	्भएमा
ग)	न्भएमा
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१२	

सथलगत	अनगुमनबाट	संसथालाई	माग	बमोविम	अनदुान	वदन	

क)	आिशरक	दवेिएको	

ि)	आिशरक	नदवेिएको	

	
अनर	कुनै	कुरा	्भए	िलुाउने		

अनुगमनकता्यहरु 
         नाम                            पद 
१.	
२.	
३.	

वमवत	

अाज्ाले
महेनद्रप्रसाद पाैड््याि

वन.	प्मिु	प्शासकीर	अविकृत


