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ताहाचर, काठभाण्डौँ। 
    जेठ, २०७६ 

गङ्चयफी ङ्झनवायण कोष 

गङ्चयफी ङ्झनवायण कोषद्वाया प्रवङ्जधित साभङ्टदाङ्जमक सॊस्था तथा साना ऩूवािधाय 
ङ्जवकास आमोजना सञ्चारन सम्फन्धी साभान्म भागिदशिन, २०७५ 

 



1 
 

गङ्चयफी ङ्झनवायण कोषद्वाया प्रवङ्जधित साभङ्टदाङ्जमक सॊस्था तथा साना ऩूवािधाय ङ्जवकास आमोजना 
सञ्चारन सम्फन्धी साभान्म भागिदशिन, २०७५ 

(गङ्चयफी ङ्झनवायण कोष, सञ्चारक सङ्झभङ्झतको ङ्झभङ्झत २०७५/१२/२४ को फैठकफाट स्वीकृत) 
 

१. ऩषृ्ठबङू्झभ्  

आङ्झथिकरूऩभा ङ्जवऩङ्ङ तथा वङ्ञञ्चङ्झत कयणभा ऩयेका वगि य सभङ्टदामराई ङ्जवकास प्रङ्जिमाभा 
भूरप्रवाहीकयण गयी गङ्चयफी ङ्झनवायणभा मोगदान ऩङ्ट माियउन ेउदे्दश्मरे २०६० सारभा गङ्चयफी 
ङ्झनवायण कोषको स्थाऩना बएको हो। गङ्चयफी ङ्झनवायण कोष ऐन , २०६३ जायी बएऩङ्झछ 
तदनङ्टसाय कोषको सञ्चारन य व्मवस्थाऩन हङ्टॉदै आएको छ । हार कोषको कामििभ ङ्जवङ्झबङ्ङ 
६४ ङ्ञजल्राका ५५१ वटा स्थानीम तहभा ङ्जवस्ताय बएको छ । कोषको कामििभ 
सञ्चारनका राङ्झग प्रायम्बदेङ्ञख नै नेऩार सयकाय य ङ्जवकास साझेदाय हरूफीच स्रोत ऩङ्चयचारनभा 
साझेदायी यहॉदै आएको ङ्झथमो । भूरत् ङ्जवश्व फैङ्क य ऩङ्झछल्रो चयणभा कृङ्जष ङ्जवकासका राङ्झग 
अन्तयािङ्जिम सहमोग ङ्झनमोग (IFAD) तथा जाऩान साभाङ्ञजक ङ्जवकास कोष (JSDF)फाट सभेत 
कोषराई ङ्जवत्तीम सहमोग प्राप्त बएको ङ्झथमो । 

नेऩारको सॊङ्जवधान जायी बएऩश्चात ्भङ्टरङ्टक सङ्घीम सॊयचनाभा प्रवेश गयेको य नेऩार सयकाय 
तथा ङ्जवश्व फैङ्कङ्झफचको दोस्रो चयणको सहामताको कामािन्वमन अवङ्झध सन ्२०१८ को 
ङ्झडसेम्फय ३१ देङ्ञख ऩूया बएको अवस्थाराई सभेत दृङ्जिगत गयी नेऩार सयकाय (भङ्ञन्िऩङ्चयषद्) 
फाट ङ्झभङ्झत २०७५ /७/२५ भा गङ्चयफी ङ्झनवायण कोषको ऩङ्टनसं यचनासम्फन्धी कामिमोजना 
स्वीकृत बई तदनङ्टरूऩका कामिहरू बइयहेका छन ्। कोषको भङ्टख्म साझेदायको रूऩभा यहेको 
ङ्जवश्व फैङ्कसॉगको सहामता सम्झौताको अवङ्झध ऩूया बएको य स्थानीम तहको ङ्झनवािचन सम्ऩङ्ङ 
बई सॊङ्जवधान फभोङ्ञजभ स्थानीम तह ङ्जिमाशीर बइसकेको अवस्थाभा कोषका कामििभहरू 
साङ्जवककै ढाॉचा (Modality)फाट सञ्चारन गनि उऩमङ्टक्त नदेङ्ञखएको हङ्टॉदा कोषअन्तगित कयायभा 
कामियत सम्ऩूणि कभिचायीहरूसॉगको सम्झौता सन ्२०१९ को जनवयी १ (तदनङ्टसाय ङ्झभङ्झत 
२०७५/९/१७) देङ्ञख अन््म बइसकेको छ। 

स्थाऩना कारदेङ्ञख हारसम्भ गङ्चयफी ङ्झनवायण कोष ऐन , २०६३; गङ्चयफी ङ्झनवायण कोष 
ङ्झनमभावरी, २०६४ तथा कामिङ्जवङ्झधहरूको ऩङ्चयङ्झधङ्झबि यही फत्तीस हजायबन्दा धेयै साभङ्टदाङ्जमक 
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सॊस्थाहरू गठन बएका य ती सॊस्थाहरूभापि त कङ्चयव ऩाॉच हजाय छ सम साना ऩूवािधाय 
ङ्जवकास आमोजना ङ्झनभािण गयी रङ्ञऺत सभङ्टदामको आमआजिन , ऺभता ङ्जवकास , साभाङ्ञजक 
ऩङ्चयचारन य साभङ्टदाङ्जमक बौङ्झतक ऩूवािधाय ङ्जवकासका ऺेिभा उल्रेखनीम उऩरङ्ञधध हाङ्झसर हङ्टन 
सकेको छ । कामििभफाट आङ्झथिक तथा साभाङ्ञजक दृङ्जिकोणरे ऩङ्झछ ऩयेका खास गयी 
भङ्जहरा, दङ्झरत, आङ्छदवासी जनजाङ्झत , भधेसी तथा ङ्झसभान्तकृत सभङ्टदामको उ्थानभा भह्वऩूणि 
मोगदान ऩङ्टगेको छ । साभङ्टदाङ्जमक सॊस्थाहरूको भाध्मभफाट घङ्टम्ती कोष ऩङ्चयचारन गयी गङ्चयफी 
ङ्झनवायणसम्फन्धी कामििभ सञ्चारन गनि नेऩार सयकायभापि त उऩरधध अनङ्टदान य सॊस्थाका 
सदस्महरूको मोगदानसभेत गयी हारसम्भ कङ्चयफ १९ (उङ्ङाईस) अफि फयाफयको ङ्जवत्तीम स्रोत 
ऩङ्चयचारनभा यहेको छ । मसका अङ्झतङ्चयक्त गङ्चयफी ङ्झनवायणका ऺेिभा कोषद्वाया सञ्चाङ्झरत 
कामििभको प्रबावफाट साभाङ्ञजक ऩङ्टॉजी ङ्झनभािणभा ऩङ्झन ठूरो मोगदान ऩङ्टगेको छ ।  

साङ्जवकभा गङ्चयफी ङ्झनवायण कोष कामििभ सञ्चारन ङ्झनदेङ्ञशका फभोङ्ञजभ कोषरे साझेदाय सॊस्था 
छनौट गयी साझेदाय सॊस्थाभापि त सभङ्टदामस्तयभा सहजकतािको रूऩभा काभकाज गनि 
साभाङ्ञजक ऩङ्चयचारकहरू खटाइएको ङ्झथमो। स्थानीम तहको ङ्झनवािचन ऩश्चात ्स्थानीम 
सयकायहरु ङ्जिमाशीर हङ्टॉदै गएको य कोषराई प्राप्त हङ्टने वैदेङ्ञशक सहामताको  सम्झौता ऩङ्झन 
सभाप्त हङ्टने बएकोरे कोषको ऩङ्टनसंयचना एवभ ्स्थानीम तहको अग्रसयताराई सहज तङ्टल्माउन 
सम्वत ्२०७४ सार चैि भसान्तऩङ्झछ ्मस्ता साझेदाय सॊस्थाहरू ऩङ्चयचारन गङ्चयएका छैनन।् 
साझेदाय सॊस्थाहरूको अनङ्टऩङ्ञस्थङ्झतभा ती सॊस्थाहरूरे  गदै आएको काभकाज केही हदसम्भ 
कामि प्रफन्धक (Portfolio Manager) हरूफाट हङ्टॉदै आएकोभा कामि प्रफन्धकहरू ऩङ्झन ङ्झभङ्झत 
२०७५/९/१७ देङ्ञख कामियत यहेका छैनन।् 

नेऩारको सॊङ्जवधान अनङ्टसाय गङ्चयफी ङ्झनवायण सम्फन्धी कामिहरू सयकायका तीनवटै तह को 
कामिऺ ेि अन्तगित यहेको  बए ताऩङ्झन साभङ्टदाङ्जमक सॊस्थाहरू गठन तथा ऩङ्चयचारनजस्ता 
कामिहरू स्वबावत् स्थानीम तहको कामिऺ ेिङ्झबि ऩने देङ्ञखन्छन।् गङ्चयफी ङ्झनवायण कोषद्वाया 
सभङ्टदामस्तयभा सञ्चाङ्झरत कामििभहरूको प्रकृङ्झत हेदाि ्मस्ता कामििभहरू स्थानीम तहफाटै 
सञ्चारन हङ्टॉदा थऩ प्रबावकायी सभेत हङ्ट न्छन ्। स्थानीम तहरे गङ्चयफी ङ्झनवायण कोषको 
कामििभभापि त सजृिना बएको साभाङ्ञजक ऩङ्टॉजी तथा साना ऩूवािधायको सॊयऺण गने , साभङ्टदाङ्जमक 
सॊस्था वा ऋणको रूऩभा व्मङ्ञक्तहरूसॉग यहेको घङ्टम्ती कोषको ऩङ्चयचारनभा सहजीकयण गने , 

सभूहका सदस्महरूभा ऻान , सीऩ तथा उद्यभशीरताको ङ्जवकास गने , उनीहरूको आमआजिन 



3 
 

तथा योजगायीका अवसय ङ्झसजिना गने जस्ता कामिहरूभा प्रो्साङ्जहत गदाि  ती ऺेिभा यहेको  
गङ्चयफी न्मूनीकयणका राङ्झग आधाय तमाय हङ्टन्छ । 

मसै तथ्मराई सभेत दृङ्जिगत गयी नेऩार सयकाय (भङ्ञन्िऩङ्चयषद्) रे ङ्झभङ्झत २०७५ /७/२५ भा 
गङ्चयफी ङ्झनवायण कोषको ऩङ्टनसंयचनाका राङ्झग स्वीकृत गयेको कामिमोजनाको फङ्टॉदा नॊ. ४.१ भा 
कोषद्वाया प्रव ङ्जधित साभङ्टदाङ्जमक सॊस्थाहरूको घङ्टम्ती कोषसङ्जहतको ङ्जवस्ततृ ङ्जववयण स्थानीम 
तहराई उऩरधध गयाउने बङे्ङ उल्रेख बएको छ । साथै फङ्टॉदा नॊ.४.४ भा कोषरे ङ्जवकास 
गयेका साना ऩूवािधाय ङ्जवकास आमोजनाहरूको रगत ङ्जववयण सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तहराई 
हस्तान्तयण गने , ङ्झनभािणाधीन ्मस्ता साना ऩूवािधाय ङ्जवकास सॊयचनाहरू चारङ्ट आङ्झथिक वषिङ्झबिै 
सम्ऩङ्ङ गनि प्राथङ्झभकता ङ्छदने य कङ्ट नै सॊयचना चारङ्ट आङ्झथिक वषिभा सम्ऩङ्ङ हङ्टन नसकेको 
खण्डभा आगाभी वषिभा ससति अनङ्टदानसङ्जहत सम्फङ्ञन्धत गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकाभा स्रोत 
य ङ्ञजम्भेवायीसङ्जहत हस्तान्तयण गने बङे्ङ उल्रेख बएको छ। 

गङ्चयफी ङ्झनवायण कोष कामििभ रागू बएका ङ्ञजल्रा य स्थानीम तहको ङ्जववयण अनङ्टसूची –१ भा 
सॊरग्न यहेको छ। साभङ्टदाङ्जमक सॊस्थाहरूको घङ्टम्ती कोषसभेतको ङ्जववयण अनङ्टसूची –२ तथा 
साना ऩूवािधाय ङ्जवकास आमोजनाको ङ्जववयण अनङ्टसूची –३ भा उल्रेख गङ्चयएको छ । गङ्चयफी 
ङ्झनवायण कोषद्वाया प्रवङ्जधित साभङ्टदाङ्जमक सॊस्थाका सदस्महरु आफध सहकायी सॊस्थाहरुको सङ्टची 
ऩङ्झन अनङ्टसूची–४ य ऩकेट ऺेि ङ्जवकास कामििभको ङ्जववयण  अनङ्टसूची–५ भा उल्रेख गङ्चयएको 
छ।  

२. स्थानीम तहको बङू्झभका ्

गङ्चयफी ङ्झनवायण कोषद्वाया प्रवङ्जधित साभङ्टदाङ्जमक सॊस्थाहरूको भाध्मभफाट सभङ्टदामका अङ्झत गङ्चयफ, 

दङ्झरत, अल्ऩसङ्ख्मक जनजाङ्झत , फहङ्टङ्जवऩङ्ङ भङ्जहरा , सीभान्तीकृत वगि य अ्मन्त ङ्जऩछङ्झडएका 
ऩङ्चयवायहरूका राङ्झग उ्ऩादनशीर एवभ ्स्व्आजिनको वातावयण ङ्झनभािण गने कामिभा स्थानीम 
तहफाट सहमोग य सहजीकयण हङ्टन आवश्मक छ। मस्ता साभङ्टदाङ्जमक सॊस्थाहरू एवॊ ्महाॉ 
यहेको घङ्टम्ती कोषको ङ्छदगो य प्रबावकायी ऩङ्चयचारनका राङ्झग स्थानीम तह 
(गाउॉऩाङ्झरका/नगयऩाङ्झरका) हरूरे ङ्झनम्नानङ्टसायको कामिहरू सम्ऩादन गनङ्टिऩने हङ्टन्छ । 
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२.१ अङ्झबरेख व्मवस्थाऩन्  

क) गङ्चयफी ङ्झनवायण कोषरे उऩरधध गयाएको ङ्जववयणको आधायभा स्थानीम तहङ्झबि गठन 
बएका साभङ्टदाङ्जमक सॊस्थाहरूको घङ्टम्ती कोषको अङ्झबरेख अद्यावङ्झधक गने।  

ख) स्थानीम तहभा गङ्चयफी ङ्झनवायण कोषद्वाया प्रवङ्जधि त सभङ्टदाङ्जमक सॊस्थाको व्मवस्थाऩनका 
राङ्झग सहकायी शाखाराई छङ्ट टै्ट ङ्ञजम्भेवायी ङ्छदई अङ्झबरेख व्मवस्थाऩन गने 
गयाउने। 

ग) अङ्झबरेख अद्यावङ्झधक गनिका राङ्झग आवश्मकतानङ्टसाय कभिचायी खटाई कोषफाट प्राप्त 
ङ्जववयण अनङ्टसायका सॊस्थाहरू सभङ्टदामभा अङ्ञस्त्वभा यहे नयहेको वा उऩरधध 
ङ्जववयण बन्दा फढी सॊख्माका सॊस्थाहरु बएको अवस्थाको सभेत सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गने। 
साभङ्टदाङ्जमक सॊस्थाको अङ्झबरेख अद्यावङ्झधक गदाि अनङ्टसूची –२ भा प्रमङ्टक्त पायाभको 
ढाॉचाभा गनि सङ्जकनेछ । 

घ) गङ्चयफी ङ्झनवायण कोष कामििभ अन्तगित गठन बई सहकायी सॊस्थाको सदस्म बएका 
तथा सहकायी सॊस्थाभा रूऩान्तयण बएका साभङ्टदाङ्जमक सॊस्थाहरूको सञ्चारन 
अवस्था खङ्टल्ने गयी ङ्जववयण सङ्करन गनङ्टिका साथै अनङ्टसूची –२ फभोङ्ञजभको रगतभा 
सभेत जनाइयाख्न े। 

ङ) गङ्चयफी ङ्झनवायण कोष कामििभ अन्तगित ङ्झनभािण सम्ऩङ्ङ बएका य ङ्झनभािणाधीन साना 
ऩूवािधाय ङ्जवकास आमोजनाहरूको अङ्झबरेख अद्यावङ्झधक गने। आमोजनाहरूको 
ङ्जववयण अद्यावङ्झधक गदाि अनङ्टसूची –३ फभोङ्ञजभको अङ्झबरेखराई आधाय भाङ्ङ 
सङ्जकनेछ। 

च) ङ्झनभािण कामि ऩूया बएका आमोजनाहरूको हकभा भभित –सम्बाय कोषको उऩमोग गयी 
ङ्झनमङ्झभत रूऩभा भभित–सम्बाय एवॊ चारङ्ट हारतभा बए नबएको मङ्जकन गयी ्मस्ता 
आमोजनाहरूको ङ्झनमङ्झभत सञ्चारनका राङ्झग आवश्मक व्मवस्था ङ्झभराउने। 

छ) ङ्झनभािणाधीन आमोजनाहरूको हकभा सम्फङ्ञन्धत साभङ्टदाङ्जमक सॊस्थाफाट आमोजनाको 
ङ्जवस्ततृ ड्रइङ, ङ्झडजाइन तथा रागत अनङ्टभान ङ्झरई अरग्गै ङ्जववयण तमाय ऩाने। 

ज) साभङ्टदाङ्जमक सॊस्थाहरूको सञ्चारन अवस्था खङ्टल्ने अन्म सान्दङ्झबिक सूचनाहरु सभेत 
अद्यावङ्झधक गने। 
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२.२ कामिसञ्चारनभा सहजीकयण ्

क) साभङ्टदाङ्जमक सॊस्थाहरूको भाङ्झसक फैठक सञ्चारन , फैठकको ङ्झनणिम रेखन य ्मसको 
अङ्झबरेख याख्न ेकामिभा सहमोग ऩङ्टमािसउने।  

ख) गङ्चयफी ङ्झनवायण कोष कामििभ सञ्चारन ङ्झनदेङ्ञशका , २०६७ तथा सम्फङ्ञन्धत 
साभङ्टदाङ्जमक सॊस्थाको ङ्जवधानभा बएको व्मवस्था अनङ्टसाय साभङ्टदाङ्जमक सॊस्थाहरुको 
वाङ्जषिक साधायण सबा बए नबएको, साधायण सबाफाट नेतृ् व ऩङ्चयवतिन बए नबएको 
य नेतृ् व सभावेशी बए नबएकोहेयी तत ्सम्फन्धभा आवश्मक सहजीकयण गने। 

ग) साभङ्टदाङ्जमक सॊस्थाहरूको काभ कायवाहीभा स्वीकृत ङ्जवधानको  ऩूणि रूऩभा ऩारना 
सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गनि ङ्झनमङ्झभत रूऩभा ऩषृ्ठऩोषण ङ्छदने।  

घ) साभङ्टदाङ्जमक सॊस्थाहरूको ङ्जवङ्जवध प्रकृङ्झतको तथ्माङ्क अङ्झबरेखीकयण गने कामिभा सहमोग 
गने। 

२.३ घङ्टम्ती कोषको ऩङ्चयचारन ्

क) साभङ्टदाङ्जमक सॊस्थाका सदस्महरूको गङ्चयफी ङ्झनवायणका राङ्झग घङ्टम्ती कोषको ऩङ्चयचारन 
अऺम कोषको रूऩभा भाि गने व्मवस्था ङ्झभराउने। 

ख) साभङ्टदाङ्जमक सॊस्थाका सदस्महरूरे घङ्टम्ती कोषफाट ङ्झरएको कजाि तोङ्जकएको सभमभा 
ङ्झतये नङ्झतयेको ङ्जववयण अद्यावङ्झधक गयाउने। 

ग) घङ्टम्ती कोषफाट रगानी गयेको कजािको ङ्झनमङ्झभतरूऩभा ङ्जपताि गने य ङ्जपताि हङ्टन 
नसकेको अवस्थाभा ्मस्तो कजािको वगॉकयण गयी उठ्न नसकेको कजाि उठाउने 
कामिभा सहमोग ऩङ्टमािकउने। 

घ) रगानी गयेको यकभ नउठ्ने (Bad debt)देङ्ञखएभा ङ्झनधािङ्चयत आधाय य प्रङ्जिमा फभोङ्ञजभ 
अऩरेखन (Write-off)गयी कोषको ङ्जहसाफ अद्यावङ्झधक याख्न।े 

ङ) ऋणको बाखा नाघेकोभा वा ङ्जढरो गयी ङ्झतयेकोभा ्मस्तो सदस्मको सभस्मा ऩङ्जहचान 
गयी सभाधानको उऩाम ऩत्ता रगाई सङ्टझाव ङ्छदने। 

च) घङ्टम्ती कोषको ऩङ्चयचारनफाट आमआजिन गने खारका नमाॉ व्मवसामहरू सङ्टरु गने , 

ङ्जवकास गने तथा ङ्जवङ्जवधीकयण गने काभभा सहबाङ्झगताभूरक ढङ्गफाट सहजीकयण 
गयी साभङ्टदाङ्जमक सॊस्थाका सदस्महरूको ऺभता ङ्जवकास गयाउने। 
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छ) घङ्टम्ती कोषको ऩङ्चयचारन य उऩमोगभा सभङ्टदामका सीङ्झभत सदस्महरूको भाि प्रबाव 
यहे नयहेको हेयी सभताभूरक व्मवहायका राङ्झग अङ्झबप्रयेणा ङ्छदने। 

२.४ स्थानीम तहको मोजना तजङ्टिभा ्

क) स्थानीम तहको आवङ्झधक तथा वाङ्जषिक मोजना तजङ्टिभा प्रङ्जिमाभा साभङ्टदाङ्जमक सॊस्थाका 
प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरूराई सहबागी गयाउने व्मवस्था गने।  

ख) साभङ्टदाङ्जमक सॊस्थाका सदस्महरूको आमआजिन तथा उद्यभशीरता ङ्जवकास सम्फन्धी 
कामििभभा सहमोग ऩङ्टग्ने गयी मोजना तजङ्टिभा गनि आवश्मक सहजीकयण गने।  

ग) साभङ्टदाङ्जमक सॊस्थाका सदस्महरूको आमआजिनका राङ्झग व्मावसाङ्जमक मोजना फनाउन 
प्राङ्जवङ्झधक सहमोग प्रदान गने व्मवस्था ङ्झभराउने। 

घ) मोजना तजङ्टिभा गदाि गङ्चयफी ङ्झनवायण कोषद्वाया प्रायम्ब गङ्चयएका ङ्झनभािणाधीन अवस्थाका 
अधङ्टया आमोजनाहरू सम्ऩङ्ङ गने व्मवस्था ङ्झभराउने। 

ङ) अधङ्टया आमोजनाहरू ऩूया गनिका राङ्झग आवश्मक ऩने फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गयी ङ्झनभािण 
सम्ऩङ्ङ गनि प्राङ्जवङ्झधक सहमोग उऩरधध गयाउने। मस्ता अधङ्टया आमोजनाहरूको 
ङ्झनभािण सम्ऩङ्ङ बए ऩश्चात ्सभङ्टदामभा हस्तान्तयण गयी सञ्चारन हङ्टने व्म वस्था 
ङ्झभराउने। 

च) साभङ्टदाङ्जमक सॊस्थाका सदस्महरूको आमआजिन तथा उद्यभशीरता प्रवधिन सम्फन्धी 
ङ्जिमाकराऩहरूको छनौट एवॊ प्राथङ्झभकीकयणको प्रङ्जिमाभा सहजीकयण गने। 

छ) ताङ्झरभ तथा ऺभता ङ्जवकासका कामििभ भापि त साभङ्टदाङ्जमक सॊस्थाका सदस्महरूराई 
ऩेसा, व्मवसाम गनि, आमआजिन गनि य ङ्झसजिनशीर कामिभा राग्न उ्प्रङे्चयत गने।  

ज) मोजना तथा कामििभ तजङ्टिभा गदाि गङ्चयफभङ्टखी नीङ्झत अवरम्फन गदै  साङ्जवकभा गङ्चयफी 
ङ्झनवायण कोषफाट सञ्चारन बएका गङ्चयफी ङ्झनवायण सम्फन्धी कामििभहरूराई 
स्थानीम तहभा आन्तङ्चयङ्जककयण गने। 

२.५ ताङ्झरभ तथा सीऩ ङ्जवकास्  

क) साभङ्टदाङ्जमक सॊस्थाका सदस्महरूको आवश्मकता य भागभा आधाङ्चयत ताङ्झरभ तथा सीऩ 
ङ्जवकास सम्फन्धी ङ्जिमाकराऩहरूराई स्थानीम तहको मोजना प्रङ्जिमाभा सभावेश 
गने।  
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ख) साभङ्टदाङ्जमक सॊस्थाका सदस्महरूराई नेतृ् व ङ्जवकास तथा आम आजिन सम्फन्धी 
गङ्झतङ्जवङ्झधभा सहमोग ऩङ्टग्ने खारका ताङ्झरभ कामििभहरूभा सहबागी गयाउने। 

ग) ङ्जऩछङ्झडएको सभङ्टदामको आमआजिन य योजगायीका राङ्झग नवीनतभ सीऩ य दऺता 
ङ्जवकासका अवसयहरूको खोजी गने। 

घ) सदस्महरूराई सहकायी तथा साभङ्टदाङ्जमक सॊस्था व्मवस्थाऩनका राङ्झग आधायबतू 
ताङ्झरभको व्मवस्था गने। 

२.६ साभङ्टदाङ्जमक सॊस्थाको आङ्झथिक कायोफायको ङ्झनयीऺण्  

क) सदस्महरूराई साभङ्टदाङ्जमक सॊस्थाको आम –व्ममको अङ्झबरेख ङ्झनधािङ्चयत ढाॉचाभा याख्न े
कामिभा सहमोग ऩङ्टमािदउने। 

ख) साभङ्टदाङ्जमक सॊस्थाको आङ्झथिक कायोफायको रेखा याख्न ेकामिभा एकरुऩता ल्माउन 
सहमोग य सहजीकयण गने । 

ग) साभङ्टदाङ्जमक सॊस्थाको कोष साभूङ्जहक उ्थानका राङ्झग भाि प्रमोग गनङ्टिऩने व्मवस्थाको 
ऩारना बए नबएको अनङ्टगभन गयी  कोषको यकभ भनोभानी ढङ्गरे वा आऩसभा 
फाॉडच ङ्टॉड गनि वा दाभासाहीरे खचि गनि नङ्छदने य ऩङ्जहरे ्मस्तो बएको बए दङ्टरुऩमोग 
गने सदस्मसॉगफाट असङ्टर उऩय गनि रगाउने। 

घ) साभङ्टदाङ्जमक सॊस्थाको आम –व्ममको ङ्जहसाफ दङ्टरुस्त बए नबएको हेयी नबएको बए 
गयाउने। 

ङ) साभङ्टदाङ्जमक सॊस्थाको आम–व्ममको रेखाऩयीऺण गयाउने कामिभा सहजीकयण गने। 

च) रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदनभाङ्झथ साभङ्टदाङ्जमक सॊस्थाको साधायण सबारे छरपर गयी ऩाङ्चयत 
गनङ्टिऩने तथा ऩाङ्चयत नगयेभा अको रेखाऩयीऺकद्वाया रेखाऩयीऺण गयाउने व्मवस्था 
ङ्झभराउने। 

छ) साभङ्टदाङ्जमक सॊस्थाको नाभभा फैङ्कभा खङ्टरेका खाताहरूको सञ्चारन , खाता 
सञ्चारकहरूको हेयपेय तथा सभम –सभमभा ग्राहक ऩङ्जहचान (KYC) अद्यावङ्झधक 
गने कामिभा आवश्मकतानङ्टसाय सम्फङ्ञन्धत फैङ्कभा ङ्झसपाङ्चयस गने। 

२.७ ङ्ञजम्भेवायी तोकने्  

क) साभङ्टदाङ्जमक सॊस्थाहरूको अङ्झबरेख व्मवस्थाऩन , फैठक सञ्चारनभा सहजीकयण , घङ्टम्ती 
कोष ऩङ्चयचारनभा सहमोग तथा सङ्टऩङ्चयवेऺण एवॊ प्रङ्झतवेदन गने रगामतका कामिका 
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राङ्झग सहकायी शाखाभा कामियत एक जना कभिचायीराई सम्ऩकि  व्मङ्ञक्त तोकी 
सोको जानकायी बङू्झभ व्मवस्था , सहकायी तथा गङ्चयफी ङ्झनवायण भन्िारमराई 
गयाउने। 

ख) सम्ऩकि  व्मङ्ञक्तको रूऩभा तोङ्जकएको कभिचायीराई स्थानीम तहभा सञ्चाङ्झरत गङ्चयफी 
ङ्झनवायणसॉग सम्फङ्ञन्धत कामििभको कामिङ्जववयण ङ्छदने। 

ग) कभिचायीको उऩरधधता बएसम्भ वडागत रूऩभा नै कभिचायीराई ङ्ञजम्भेवायी तोकने य 
्मसयी तोङ्जकएका कभिचायीरे खण्ड (क) भा उङ्ञल्रङ्ञखत सम्ऩकि  व्मङ्ञक्तसॉग 
ङ्झनकटतभ सम्ऩकि भा यही काभ गने । 

घ) सम्ऩकि  व्मङ्ञक्तरे घङ्टम्ती कोषको भाङ्झसक तथा चौभाङ्झसक प्रङ्झतवेदन तमाय ऩाने। बाखा 
नाघेको ऋण बएभा ्मस्तो ऋण उठाउन साभङ्टदाङ्जमक सॊस्थाराई सहमोग गने। 

ङ) सम्ऩकि  व्मङ्ञक्तराई गङ्चयफी ङ्झनवायणसम्फन्धी सभग्र कामिको तथ्माङ्क –आधाय(Data 

Base)अद्यावधीकयण एवॊ प्रङ्झतवेदनको ङ्ञजम्भेवायी ङ्छदने। 

२.८ साभङ्टदाङ्जमक सॊस्थाहरूराई प्रो्साहन ्

क) आफ्नो ऺेिङ्झबिका साभङ्टदाङ्जमक सॊस्थाहरूको कामिसम्ऩादन भाऩनका राङ्झग वस्तङ्टगत 
सूचकहरू ङ्जवकास गयी सोको आधायभा भूल्माङ्कन गने।  

ख) भूल्माङ्कनफाट उ्कृि, साभान्म य कभजोय कामिसम्ऩादन बएका सॊस्थाहरू छङ्टट्याउने। 

ग) कामिसम्ऩादन भूल्माङ्कनफाट उ्कृि देङ्ञखएका सॊस्थाहरूराई प्रो्साङ्जहत गने , ऩङ्टयस्कृत 
गने य अन्म सॊस्थाहरूको ऺभता अङ्झबवङृ्जधभा सहमोग ऩङ्टमािााउने।  

२.९ प्रङ्झतवेदन, अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन  ्

क) साभङ्टदाङ्जमक सॊस्थाहरूफाट ङ्झनमङ्झभत रूऩभा भाङ्झसक , चौभाङ्झसक य वाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन ङ्झरई 
बए गयेका कामिहरूको सभीऺा गयी ऩषृ्ठऩोषण ङ्छदने। 

ख) साभङ्टदाङ्जमक सॊस्थाका सदस्महरू फीचभा घङ्टम्ती कोष ऩङ्चयचारन वा अन्म कङ्ट नै ङ्जवषमभा 
ङ्जववाद उ्ऩङ्ङ बएभा वा कङ्ट नै सदस्मरे कङ्ट नै ङ्जवषमभा गङ्टनासो गयेभा ्मस्तो 
ङ्जववादको सभाधान वा गङ्टनासो सम्फोधनका राङ्झग ङ्जवङ्झधसम्भत व्मवस्था ङ्झभराउन 
आवश्मक ङ्झनदेशन ङ्छदने। 

ग) अङ्झत ङ्जवऩङ्ङ सभङ्टदामभा जीङ्जवकोऩाजिनका सम्बावना य अफयोधहरू ऩङ्जहचान गने कामिभा 
सहमोग गने। 
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घ) गङ्चयफी ङ्झनवायणका ऺेिभा साभङ्टदाङ्जमक सॊस्थारगामत अन्म ङ्जवङ्झबङ्ङ सॊस्था एव भ ्
ङ्झनकामहरूफाट सञ्चाङ्झरत सभग्र ङ्जिमाकराऩहरूको अनङ्टगभन तथा सहजीकयणका 
राङ्झग उऩमङ्टक्त व्मङ्ञक्तराई ङ्ञजम्भेवायी तोकन।े 

ङ) स्थानीम तहको आवङ्झधक तथा वाङ्जषिक सभीऺा हङ्टॉदा साभङ्टदाङ्जमक सॊस्थातपि का 
सभङ्जिगत गङ्झतङ्जवङ्झध प्रस्तङ्टत गने ऩङ्चयऩाटी फसाल्ने। 

च) वाङ्जषिक रूऩभा साभङ्टदाङ्जमक सॊस्थाहरूको साभाङ्ञजक रेखाऩयीऺण गने कामिभा 
सहजीकयण गने। 

छ) साभङ्टदाङ्जमक सॊस्थाहरूको वाङ्जषिक रेखाऩयीऺण प्रङ्झतवेदन प्राप्त गयी ्मसभा औलँ्माइएका 
ि ङ्टङ्जटहरू सङ्टधाय गनि रगाउने। 

ज) साभङ्टदाङ्जमक सॊस्थाका सदस्महरूभा साभूङ्जहक जवापदेङ्जहताको बावना अङ्झबवङृ्जि गने। 

झ) साभङ्टदाङ्जमक सॊस्थाहरूको चौभाङ्झसक तथा फाङ्जषिक प्रङ्झतवेदन बङू्झभ व्मवस्था , सहकायी 
तथा गङ्चयफी ङ्झनवायण भन्िारमभा ऩठाउने।   

२.१० ङ्जवङ्जवध  ्

क) साभङ्टदाङ्जमक सॊस्थाहरूराई ङ्झनजी उद्यभ , सहकायी सॊस्थातथा गैयसयकायी सॊस्थाहरूसॉग 
सम्ऩकि  य सभन्वम गयाई स्रोत ऩङ्चयचारनभा सहमोग गने। 

ख) गङ्चयफी ङ्झनवायणको ऺेिभा कामियत अन्म कोष वा कामििभहरूराई एकीकृत रूऩभा 
सञ्चारन गने य घङ्टम्ती कोषफाट नऩङ्टग हङ्टने सहङ्टङ्झरमतमङ्टक्त ऋण ऩङ्चयचारन गनि 
कामिमोजना फनाउने। 

ग) अऩेङ्ञऺत स्तयभा नेतृ् व ऺभता ङ्जवकासका साथै आवश्मक ऩङ्चयभाणभा व्मावसाङ्जमक 
उ्ऩादन बएऩङ्झछको चयणभा साभङ्टदाङ्जमक सॊस्थाराई सहकायी कानून अन्तगित 
सदस्महरूको आऩसी व्मावसाङ्जमक कामिमोजना अनङ्टसायको फहङ्टउदे्दश्मीम वा ङ्जवषमगत 
सहकायी सॊस्थाको रूऩभा दताि गने ङ्जवकल्ऩ खङ्टरा गने। 

घ) साभङ्टदाङ्जमक सॊस्थाफाट उ्ऩाङ्छदत वस्तङ्ट तथा सेवाको फजाय ऩहङ्टॉचका राङ्झग फजाय सूचना 
उऩरधध गयाउनङ्टका साथै सभङ्टदामका सदस्महरूराई ङ्झफचौङ्झरमाको प्रबावफाट भङ्टक्त 
गने। 

ङ) आवश्मक अध्ममन , अनङ्टसन्धान गयी साभङ्टदाङ्जमक सॊस्थाफाटउ्ऩाङ्छदत वस्तङ्टको भूल्म 
शङृ्खरा ङ्जवकास (Value Chain Development) भा सहमोग गने। 
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च) तङ्टरना्भक राबका वस्तङ्ट तथा सेवाका सम्फन्धभा अध्ममन , अनङ्टसन्धान गयी ङ्झतनको 
उ्ऩादनभा साभङ्टदाङ्जमक सॊस्थाका सदस्महरूराई प्रो्साहन ङ्छदने। 

छ) शहयी आवश्मकताराई ग्राभीण ऺेिको श्रभ य ऩयम्ऩयागत सीऩसॉग जोड्दै ऩयम्ऩयागत 
ऻानको सॊयऺण एवॊ सॊवधिन गने। 

ज) साप्ताङ्जहक वा अधि –साप्ताङ्जहक हाट–फजाय सञ्चारनको व्मवस्था ङ्झभराई ग्राभीण ऺेिको 
उ्ऩादनराई फजाय ऩहङ्टॉच ङ्छदराउने। 

झ) आऩसी अनङ्टबव आदान –प्रदानका राङ्झग साभङ्टदाङ्जमक सॊस्थाका प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरूको 
वडास्तयीम सञ्जार गठन गने य उक्त सञ्जारका प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरू यहने गयी स्थानीम 
तहस्तयीम सञ्जारीकयणराई सभेत फढवा ङ्छदने। 

ञ) वडास्तयीम सञ्जारको फैठक तीन भङ्जहनाभा एक ऩटक फस्ने , फैठकको व्मवस्थाऩन 
वडा सङ्झभङ्झतरे गने य फैठकभा वडाध्मऺ तथा वडा सङ्झभङ्झतका सदस्महरू सभेत 
उऩङ्ञस्थत हङ्टने व्मवस्था ङ्झभराउने। 

ट) स्थानीम तहस्तयभा गङ्छठत सञ्जारको बेरा वषिको एक ऩटक आमोजना गने व्मवस्था 
ङ्झभराउने। 

 

 

२.११ ङ्जवशेष अग्रसयता  ्

क) स्थानीम तहरे नेऩार सयकाय , प्रदेश सयकाय तथा गङ्चयफी ङ्झनवायणको ऺेिभा 
ङ्जिमाङ्ञशर सॊस्थाहरु सभेतको सहमोगभा आफ्नो ऺेिको गङ्चयफी न्मूनीकयण गनि 
छङ्ट टै्ट कोषको स्थाऩना गनि सकनेछ। 

ख) साभङ्टदाङ्जमक सॊस्थाको काभ –कायफाईभा आवश्मक सहमोग एवॊ सहजीकयण गनि 
स्थानीम तहरे स्वमॊसेवक ऩङ्चयचारन गनि सकनेछ। 

ग) गङ्चयफी ङ्झनवायणका ऺेिभा ङ्जिमाशीर साभङ्टदाङ्जमक सङ्घसॊस्थाहरूको काभ –कायफाईराई 
व्मवङ्ञस्थत य ऩङ्चयणाभभङ्टखी फनाउन स्थानीम तहरे आवश्मक कामिङ्जवङ्झध फनाई रागू 
गनिसकनेछ। 
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अनङ्टसूची-१ 

गङ्चयफी ङ्झनवायण कोष कामििभ रागू बएका ङ्ञजल्रा य स्थानीम तहको ङ्जववयण 
(स्थानीम तहराई मस सम्फङ्ञन्ध ङ्जववयण आवश्मक नबएकोरे सभावेश नगङ्चयएको) 

अनङ्टसूची-२ 

साभङ्टदाङ्जमक सॊस्थाहरूको घङ्टम्ती कोष सभेतको ङ्जवस्ततृ ङ्जववयण 

ि स 
 साभङ्टदाङ्जमक 

सॊस्था को नाभ 
साङ्जवक गाङ्जवस  वस्तीको नाभ भङ्जहरा ऩङ्टरुष आमआजिन घङ्टङ्ञम्तकोष 

सास को  
साझेदायी 

साझेदाय सॊस्था 

ङ्ञजल्रा् ङ्झसन्धङ्टरी   
 

स्थानीम तह  ् घ्माङ्रेख गा.ऩा. 
    १ अनभोर  ताभाजोय डङ्टङे्र १२ ३ २२०००० १८७००० २०७७८ आस्था नेऩार 

२ ङ्झफहानी   ताभाजोय टेकनऩङ्टय १० ६ ३६८२२० ३१२९८७ ३४७७६ आस्था नेऩार 

३ चन्दनऩङ्टय   वङ्ञस्तऩङ्टय तल्रो केयावायी १५ ८ ३५२३८० २९९५२३ ३३२८० आस्था नेऩार 

४ चन्देश्वयी   वङ्ञस्तऩङ्टय 

घट्टभाङ्झथ 

सानोबोङ्ञक्तनी १२ ८ ३४११०० २८९९३५ ३२२१५ आस्था नेऩार 

५ चन्र भङ्टखी   वङ्ञस्तऩङ्टय छाऩटोर ऩल्रोटोर १८ १३ ४७७५४० ४०५९०९ ४५१०१ आस्था नेऩार 

६ चवािभेंदो   शान्तेश्वोयी ङ्झसङऩार १४ ५ ४१००३० ३४८५२६ ३८७२५ ङ्छदमोरो ऩङ्चयवाय 

७ छोइङ्झरॊग   ताभाजोय भरङ्टवा १९ १३ ४१३००० ३५१०५० ३९००६ आस्था नेऩार 

८ गणेशस्थान   अभरे कोल्टाय १३ ५ २७६१८० २३४७५३ २६०८४ आस्था नेऩार 

९ 

गङ्चयव 
जनजागयण   अभरे 

ङ्झसयडाॉडा हयडाॉडा 
अम्फोटे १६ १४ ५४२५०० ४६११२५ ५१२३६ आस्था नेऩार 

१० गङ्टपे्तश्वोयी   नेिकारी फेरफोट २५ १० ३०३२०० २५७७२० २८६३६ 

साभङ्टदाङ्जमक ङ्झफकास 
कामििभ, ङ्झसन्धङ्टरी 

११ गङ्टयास   शान्तेश्वोयी ङ्झसङऩार  १७ ३ ५८८८५० ५००५२३ ५५६१४ ङ्छदमोरो ऩङ्चयवाय 

१२ हाडीखोरा   वङ्ञस्तऩङ्टय हाॉडीखोरा ङ्झरऩेडा डा १९ १९ ६९७३२० ५९२७२२ ६५८५८ आस्था नेऩार 

१३ ङ्जहभार    वङ्ञस्तऩङ्टय बैंसे अधेयी प्रधान १९ २० ५३९४६० ४५८५४१ ५०९४९ आस्था नेऩार 
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ि स 
 साभङ्टदाङ्जमक 

सॊस्था को नाभ 
साङ्जवक गाङ्जवस  वस्तीको नाभ भङ्जहरा ऩङ्टरुष आमआजिन घङ्टङ्ञम्तकोष 

सास को  
साझेदायी 

साझेदाय सॊस्था 

१४ ङ्जहभच ङ्टरी   शान्तेश्वोयी सैताय  २३ ८ ३३९१५० २८८२७८ ३२०३१ ङ्छदमोरो ऩङ्चयवाय 

१५ इन्र  कभर   वङ्ञस्तऩङ्टय चाघाये फसेयी भोङ्झतऩङ्टय १५ १० ४१०१०० ३४८५८५ ३८७३२ आस्था नेऩार 

१६ जागङृ्झत   अभरे बञ्ज्माङ १५ ८ ४२३७२० ३६०१६२ ४००१८ आस्था नेऩार 

१७ जनबावना   नेिकारी चौकीगाउॉ ऩङ्टटायटोर १७ ९ ४६३२२० ३९३७३७ ४३७४९ 

साभङ्टदाङ्जमक ङ्झफकास 
कामििभ, ङ्झसन्धङ्टरी 

१८ जनङ्जहत   शान्तेश्वोयी आहारे १६ ३ ५७५९३० ४८९५४१ ५४३९३ ङ्छदमोरो ऩङ्चयवाय 

१९ जनजागयण   नेिकारी चौकीगाउॉ ङ्झसयानटोर १८ १० ५३२०९० ४५२२७७ ५०२५३ 

साभङ्टदाङ्जमक ङ्झफकास 
कामििभ, ङ्झसन्धङ्टरी 
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अनङ्टसूची-३ 

साना ऩूवािधाय ङ्जवकास आमोजनाहरूको ङ्जववयण 
स्थानीम तह घ्माङ्रेख  गाउॉऩाङ्झरका ङ्झसन्धङ्टरी 

    जम्भा ऩङ्चयमोजना सॊख्मा ११ 

    सम्ऩङ्ङ ९ 

    सम्ऩङ्ङ हङ्टन वॉकी २ 

    स्थानीम तह स्तयीम साभङ्टदाङ्जमक बौङ्झतक ऩङ्टवािधाय मोजना 

साझेदाय सॊस्था साभङ्टदाङ्जमक सॊस्थाको नाभ 
बौङ्झतक ऩङ्टवािधायको 

प्रकाय 

ऩङ्चयमोजनाको 
अवस्था 

राबाङ्ञन्वत 

घयधङ्टयी 
सॊझौता यकभ 

आस्था नेऩार फाॉझोखेत ङ्झसचाई उऩऩङ्चयमोजना सञ्जार ङ्झसॊचाई फाॉकी ४१ १०३२४९४ 

आस्था नेऩार चण्डेश्वयी खानेऩानी सम्ऩङ्ङ २० ३२२६८३ 

आस्था नेऩार डभय ठाडोखोरा रजङ्जव उस रजङ्जव सम्ऩङ्ङ ८३ ७७४६०४ 

आस्था नेऩार घटे्टखोरा रजङ्जव उस रजङ्जव सम्ऩङ्ङ ६८ १२००८४० 

आस्था नेऩार कोभेण्दो ङ्झसॊचाई फाॉकी ३३ १०६४४८१ 

आस्था नेऩार भाङ्चयन हामङ्टटाय खोरा रजङ्जव उस रजङ्जव सम्ऩङ्ङ १५५ ११७६८४० 

आस्था नेऩार भाङ्चयन खोरा रजङ्जव उस रजङ्जव सम्ऩङ्ङ ७३ १८२६८४० 

आस्था नेऩार प्रगङ्झतशीर ङ्झसॊचाई सम्ऩङ्ङ ४७ १४४६९५८ 

आस्था नेऩार ताभाजोयखोरा रजङ्जव उस रजङ्जव सम्ऩङ्ङ ११६ २५२६८४० 

आस्था नेऩार टङ्टनीबन्ज्माङ ङ्झसॊचाई सम्ऩङ्ङ २५ १२००३४५ 

साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवकास कामििभ ऩदभहेन्दो खानेऩानी सम्ऩङ्ङ २३ ८०५१०२ 

जम्भा       ६८४ १३३७८०२७ 
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अनङ्टसूची-४ 

गङ्चयफी ङ्झनवायण कोषद्वाया प्रवङ्जधित साभङ्टदाङ्जमक सॊस्थाका सदस्महरू आफध सहकायी सॊस्थाहरूको ङ्जववयण 

(मस स्थानीम तहभा गङ्चयफी ङ्झनवायण कोषद्वाया प्रवङ्जधित साभङ्टदाङ्जमक सॊस्थाका सदस्महरू आफध सहकायी सॊस्थाहरू नबएकोरे सभावेश नगङ्चयएको) 
 

अनङ्टसूची-५ 
गङ्चयफी ङ्झनवायण कोषद्वाया प्रवङ्जधित ऩकेट ऺेि ङ्जवकास कामििभको ङ्जववयण 

(मस स्थाङ्झनम तहभा गङ्चयफी ङ्झनवायण कोषद्वाया प्रवङ्जधित ऩकेट ऺेि ङ्जवकास कामििभ नबएको) 


