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भाग–२   

 

वारागङु मकु्तिक्षेत्र गाउँपालिका 

आयमिुक काययका िालग स्व-रोजगार काययक्रम संचािन काययववधी २०७८ 

काययपालिकाबाट स्वीकृत लमलत: २०७८/०९/२८  

प्रस्तावना 

गाउँपालिका लित्रका यवुाहरु रोजगारीका िालग ववदेक्तिने या िहर प्रवेि गने प्रवलृत बढ्दै जाँदा स्थानीय 
रुपमा उपिब्ध श्रोत साधन उपयोग नहनुे, उत्पादकत्व कम हनुे, घर-घरमा यवुाहरु होईन बदृ्धबदृ्धा र 
केटाकेटी सवहतका मवहिहरु मात्र बाँकी रहने अवस्था शृ्रजना िएको छ। यस्तो प्रवलृतिे गाउँको 
दीघयकािीन ववकासमा अवरोध शृ्रजना हनुे िएको छ। यसिाई पररवतयन गरी स्थानीय स्तरमा उपिब्ध 
श्रोत तथा जनिक्तिको उपयोग गरी स्वदेिमा नै रोजगारीका अवसर शृ्रजना गदै गररबी न्यनुीकरण गने 
र ददगो ववकासको िक्ष्य हालसि गनय यवुाहरुमा रहेको क्षमता र सीपको अलधकतम ्उपयोग गने गरी 
स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ तथा वारागङु मकु्तिक्षेत्र गाउँपालिकाको प्रिासकीय काययववधी 
लनयलमत गनय बनेको ऐन २०७४ िे ददएको अलधकार प्रयोग गरी “आयमिुक काययका िालग स्व-
रोजगार काययक्रम संचािन काययववधी, २०७८” स्वीकृत गरी जारी गररएको छ। 
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पररच्छेद १ 

प्रारक्तभिक 

१. संक्तक्षप्त नाम र प्रारभि:- 

     (क) यो काययववधीको नाम “आयमिुक काययका िालग स्व-रोजगार काययक्रम संचािन काययववधी, 
२०७८” रहेको छ। 

   (ख) यो काययववधी गाउँ काययपालिका बाट स्वीकृत िएको लमलत देक्तख िाग ुहनुे छ। 

२. पररिाषा:- 
   ववषय वा प्रसंगिे अको अथय निागेमा यस काययववधीमा:-  
      (क)  “ऐन” िन्नािे “स्थानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४” िाई जनाउने छ। 

   (ख) “सिा” िन्नािे वारागङु मकु्तिक्षेत्र गाउँपालिकाको गाउँसिािाई जनाउने छ। 

   (ग) “काययपालिका” िन्नािे वारागङु मकु्तिक्षेत्र गाउँपालिकाको गाउँ काययपालिकािाई जनाउने छ। 
     (घ) “स्व-रोजगार काययक्रम” िन्नािे वारागङु मकु्तिक्षेत्र गाउँपालिका बाट जारी गररएको यसै 
काययववधीको अधीनमा रही संचालित आयमिुक काययका िालग स्व-रोजगार काययक्रम सभझन ुपछय। 

   (ङ) “स्व-रोजगार कोष” िन्नािे वारागङु मकु्तिक्षेत्र गाउँपालिका लित्रका िगानी क्षमता न्यनु िएका 
यवुा िक्तििाई स्व-रोजगार बनाउने गरी गाउँपालिका बाट आयमिुक काययका िालग स्व-रोजगार 
काययक्रमको िालग ववलनयोजन गरी खडा (स्थापना) गररएको कोषिाई सभझन ुपछय। 

  (च) “काययववधी” िन्नािे वारागङु मकु्तिक्षेत्र गाउँपालिका अन्तगयत संचालित “आयमिुक काययका िालग 
स्व-रोजगार काययक्रम संचािन काययववधी, २०७८” िाई सभझन ुपछय। 

   (छ) “सलमलत” िन्नािे वारागङु मकु्तिक्षेत्र गाउँपालिकामा स्व-रोजगार कोष संचािक सलमलतिाई 
सभझन ुपछय। र यसै काययववधी अनसुार बने्न अन्य सलमलतहरुिाई समेत जनाउने छ। 

  (ज) “पररयोजना” िन्नािे स्व-रोजगार काययक्रमको िालग तयार गरीएको प्रस्ताववत काययक्रम/पररयोजना 
िाई सभझन ुपछय। 

  (झ) “िक्तक्षत वगय” िन्नािे वारागङु मकु्तिक्षेत्र गाउँपालिका लित्र स्थायी बसोबास गने १८ वषय देक्तख 
४० वषय लित्रका िगानी क्षमता न्यनु िएका यवुा वगयिाई बझु्न ुपछय। 

  (ञ) “अनदुान” िन्नािे वारागङु मकु्तिक्षेत्र गाउँपालिका लित्र स्व-रोजगार काययक्रमको िालग 
स्वीकृत/छनौट िएका काययक्रम/पररयोजना िाई सभझौतामा उल्िेख िए अनसुार प्रदान गररने रु. १० 
िाख सभमको वस्तगुत, आलथयक वा प्राववलधक सहयोगिाई जनाउने छ। 

  (ट) “प्रस्ताव” िन्नािे काययक्रमको ववस्ततृ वववरण सवहत अनदुान माग गररएको अनसूुची २ र ३ 
अनसुारको लनवेदन सवहतको पररयोजना िाई जनाउने छ। 

३.  काययक्रमको उद्दशे्य र प्रिाव:- 
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यस काययक्रमको मखु्य उदे्दश्य यस गाउँपालिका लित्रका यवुाहरुिाई स्थानीय रुपमा न ैरोजगारीका 
अवसर शृ्रजना गराई ववदेक्तिने या देि लित्रका िहर वा अन्य िागमा जानपुने बाध्यता बाट मिु 
गराउन ुरहेको छ। 

(क)  काययक्रम संचािन िएपलछ यवुाहरु आफ्नै गाउँमा स्वरोजगार हनुेछन।् 

(ख)  यवुाहरुमा उद्यमक्तििता बढ्ने छ। 

(ग)  यवुावगयको पिायन रोवकने छ। 

(घ) स्थानीय श्रोतको उच्चतम प्रयोग िई समग्र ग्रालमण अथयतन्त्रमा सकारात्मक प्रिाव पनेछ। 

 

पररच्छेद २ 

सलमलत 

४. स्व-रोजगार काययक्रम संचािनका िालग देहाय बमोक्तजमको सलमलत गठन गररनेछ:- 

४.१ कोष संचािक सलमलत:- स्व-रोजगार काययक्रम संचािनका िालग गाउँपालिकाका अध्यक्षको नेततृ्वमा 
देहाय बमोक्तजमको एक स्व-रोजगार कोष संचािक सलमलत गठन गररने छ। यो सलमलतिे कोषको 
व्यवस्थापन गने छ। 

क) गाउँपालिका अध्यक्ष – संयोजक  
ख) प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत – सदस्य  
ग) िेखा अलधकृत/िेखा प्रमखु – सदस्य सक्तचव 

४.२ मलु्याङ्कन तथा स्वीकृलत सलमलत:- स्व-रोजगार काययक्रम संचािनका िालग गाउँपालिकाका अध्यक्षको 
नेततृ्वमा देहाय बमोक्तजमको एक मलु्याङ्कन तथा स्वीकृलत सलमलत गठन गररने छ। यो सलमलतिे 
प्रस्तावहरुको (काययक्रम/पररयोजना) मलु्याङ्कन, छनौट तथा स्वीकृलत प्रदान गने छ। 

क) गाउँपालिका अध्यक्ष – संयोजक  
ख) गाउँपालिका उपाध्यक्ष – सदस्य  
ग) प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत – सदस्य सक्तचव 

४.३ अनगुमन सलमलत:- स्व-रोजगार काययक्रमको िालग छनौट िई अनदुान रकम प्राप्त गरेका उद्यमी 
(स्व-रोजगार) हरुिे अनदुानको रकम स्वीकृत काययक्रम/पररयोजनामा सदपुयोग गरे नगरेको ववषयमा 
अनगुमन गनयको िालग देहाय बमोक्तजमको अनगुमन सलमलत गठन गररने छ। 

क) गाउँपालिका उपाध्यक्ष वा लनजिे तोकेको व्यक्ति १ जना – संयोजक  
ख) प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत वा लनजिे तोकेको अलधकृत स्तरको कमयचारी १ जना – सदस्य  
ग) उद्यमी रहेको सभबक्तन्धत वडाको अध्यक्ष वा लनजिे तोकेको वडा सदस्य १ जना – सदस्य  

पररच्छेद ३ 

प्रस्ताव आह्वान तथा मूल्याङ्कन 

५. प्रस्ताव आह्वान:- 
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स्व-रोजगार काययक्रम संचािनका िालग कोष संचािक सलमलतिे कोषको व्यवस्थापन गरेपलछ गाउँ 
काययपालिकाको काययियिे देहाय बमोक्तजम आयमिुक काययका िालग स्व-रोजगार काययक्रमको प्रस्ताव 
आह्वान गने छ। 

५.१ कायायियिे अनसुचुी १ बमोक्तजमको ढाँचामा स्थानीय स्तरको दैलनक पलत्रका/कायायियको वेव 
साईट/सचुना पाटीमा आयमिुक काययका िालग स्व-रोजगार काययक्रमको प्रस्ताव आह्वानको १५ ददन े
सचुना प्रकाक्तित गने छ। 

५.२ कायायियिे अनसुचुी १ बमोक्तजमको सचुना प्रकाक्तित/सावयजलनक िएको लमलतिे १५ ददन लित्र 
कायायिय समयमा त्यस्तो काययक्रममा सहिागी हनु चाहने ईच्छुक यवुािे आफुिे गनय चाहेको 
पेिा/व्यवसाय खिुाएर त्यसको अनमुालनत िागत, थप रकम आवश्यक पने िए त्यसको श्रोत, सभिाववत 
आय समेत खिुाएर सभबक्तन्धत वडाको लसफाररत सवहत अनसुचुी २ बमोक्तजमको ढाँचामा आवेदन पत्र 
पेि गनुय पने छ। 

५.३ अनसुचुी २ बमोक्तजमको आवेदन साथ अनसुचुी ३ बमोक्तजमको ढाँचामा संक्तक्षप्त कायययोजना प्रस्ताव 
समेत पेि गनुय पने छ। 

६. दफा ५ बमोक्तजम पनय आएका प्रस्ताव उपर मलु्याङ्कन तथा स्वीकृलत सलमलतिे प्रस्तावहरुको देहायको 
बमोक्तजम  मलु्याङ्कन, छनौट तथा स्वीकृलत प्रदान गनय सक्ने छ। 

६.१ आवेदक वारागङु मकु्तिक्षेत्र गाउँपालिका लित्रको स्थायी बालसन्दा हनु ुपनेछ। 

६.२ आवेदकको उमेर १८ वषय देक्तख ४० वषय लित्र हनु ुपनेछ। िक्तक्षत वगय लित्र पनेिे प्राथलमकता 
पाउनेछ। 

६.३ आवेदकिे यसै गाउँपालिका लित्र पररयोजना संचािन गनुय पनेछ। 

६.४ पररयोजना उत्पादन तथा रोजगारमूिक हनु ुपनेछ। 

६.५ एक पटक यस्तो अनदुान लिएको व्यक्ति पनु: यो काययक्रममा सहिागी हनु पाउने छैन। 

६.६ तर, दफा ६.५ मा जे उल्िेख िएता पलन क्रमागत रुपमा बहवुवषयय पररयोजना संचािनको िालग 
स्वीकृत िएको छ िने प्राथलमकताका साथ अनदुान लनरन्तरता ददन सवकने छ। 

७. प्राथलमकता ददनपुने: – काययक्रममा  सहिालगताका िागी उसको वगीय अवस्था अनसुार प्राथलमकता 
क्रम तोवकन ेछ। यस्तो वगय ववश्लषेणको आधार ववज्ञहरुको समूहिे गरेको आलथयक स्तरीकरण सिेक्षण 
(गाउँपालिका प्रोफाईि) का आधारमा हनुेछ। गाउँपालिकामा यस्तो आलथयक स्तरीकरण सिेक्षण निएको 
िए सो व्यवस्था नहनु्जेि वडा कायायियको स्तरीकरण लसफाररसको आधारमा हनुेछ। 

 

पररच्छेद ४ 

ििुानी प्रकृया 
 

८. अनदुान ििुानी प्रकृया:- 



खण्ड : २  कागबेनी, मुस्िाङ, संख्या :१  लमति : २०७८ साि माघ ०२   

 

5 
 

८.१ प्राप्त आवेदनहरु मालथ मलु्याङ्कन तथा स्वीकृलत सलमलतिे स्वीकृत गरेका पररयोजनाहरुिाई 
पररयोजना प्रस्तावक सँग कायायियिे अनसूुची ४ बमोक्तजम सभझौता गनेछ। 

८.२ उपदफा १ बमोक्तजम सभझौता िएको पररयोजनाको िालग सभझौता िएको लमलतिे १५ ददन लित्रमा 
पवहिो वकस्ता स्वरुप स्वीकृत अनदुान रकमको ३३% पेश्की रकम अलग्रम प्रदान गररने छ। 

८.३ अनगुमन सलमलतको अनसूुची ५ बमोक्तजमको प्रगलत प्रलतवेदन तथा लसफाररसको आधार तथा 
प्राववलधक मलु्याङ्कन गनुयपने िएमा प्राववलधक मलु्याङकन समेतको आधारमा बाँकी ििुानी गनुयपने रकम 
३ मवहना लित्र प्रदान गररनेछ। 

९. स्व-रोजगार कोषमा योगदान गनुय पने:- 

९.१ स्व-रोजगार कोषबाट आलथयक अनदुान प्राप्त व्यक्तििे कुि प्राप्त अनदुान रकमको ५% रकम स्व-

रोजगार कोषमा योगदान गनुय पनेछ। यो योगदान रकम पेश्की ददँदा तथा प्रत्येक वकस्ता ििुानी 
हुँदाका बखत अलग्रम कट्टी गरी दाक्तखिा गररने छ। 

पररच्छेद ५ 

ववववध 

 

१०. कोष दरुुपयोग हनुबाट रोक्ने:-  कोषको दरुुपयोग हनुबाट रोक्नको िालग उपयिु उपायहरु 
अपनाउने छ। सभझौता बमोक्तजम पररयोजना िरुु नगरेमा वा पररयोजना िरुु गरी बीचमा छोडेमा वा 
कबलुियत बमोक्तजम कायय नगरेमा सभझौता िंग गरी पेश्की वा वकस्ता वा परैु रकम लिईसकेको िएमा 
सरकारी लनयम अनसुार उसूि उपर गररने छ।  

११. स्व-रोजगार काययक्रम तथा कोषको अवधी:- यस्तो स्व-रोजगार काययक्रमको प्रिावकारीता हेरी 
कोष संचािक सलमलतको लसफाररसमा काययक्रमिाई थप लनरन्तरता ददन वा स्थलगत गनय सक्ने छ। 

१२. प्रचलित कानून िाग ुहनुे:-  काययक्रम कायायन्वयनको सभबन्धमा प्रचलित कानूनमा उल्िेख िएकोमा 
सोही बमोक्तजम तथा उल्िेख निएको हकमा यसै काययववलध बमोक्तजम कायायन्वयन हनुे छ। 

१३. काययववलध संिोधन तथा पररमाजयन:- गाउँ काययपालिकािे यस काययववलधमा आवश्यक पररमाजयन वा 
संिोधन गनय सक्ने छ। 
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अनसूुची १ 

(दफा ५ को उपदफा १ संग सभबक्तन्धत) 

स्व-रोजगार काययक्रमको िालग प्रस्ताव आह्वानको १५ ददने सूचना 
प्रथम पटक प्रकाक्तित लमलत(……साि…/…मवहना../…गते…) 

यस कायायियको आलथयक वषय २०…./….. को वावषयक स्वीकृत काययक्रम अनसुार यवुाहरुिाई स्व-रोजगार 
कोष माफय त स्व-रोजगार प्रवद्धयन काययक्रम रहेको हुँदा ईच्छुक १८ वषय देक्तख ४० वषय उमेरका यस 
गाउँपालिकामा स्थायी बसोबास गने बेरोजगार/अधय-बेरोजगार यवुाहरुिाई आफ्नो पररयोजना प्रस्ताव पेि 
गनयको िालग यो सूचना प्रकाक्तित गररएको छ। यो सूचना प्रथम पटक प्रकाक्तित िएको लमलतिे १५ 
ददन लित्र कायायिय समयमा तोवकएको ढाँचामा आवेदन फाराम िरी दरखास्त ददन ु पनेछ।पनुश्च: 
आवेदन साथ तपक्तिि बमोक्तजमका कागजात संिग्न हनु ुपनेछ। यो सचुना गाउपालिकाको वेि साईट 
www.varagungmuktichhetramun.gov.np मा पलन हेनय सवकने छ। 
१. नेपािी नागररकताको प्रमाक्तणत प्रलतलिपी – १ प्रलत 

२. अनसूुची ३ अनसुारको संक्तक्षप्त कायययोजना – १ प्रलत 

३. अन्य कागजातहरु (िैक्तक्षक योग्ता का प्रमाण पत्र, तालिम तथा अन्य अनिुवका प्रमाण पत्र, घर 
जग्गा िाडामा लिन ुपने िए घर जग्गा िाडाको सभझौता पत्र आदद) का प्रलतलिपीहरु – आवश्यकतानसुार 

 

नोट:- यस सचुनामा उल्िेख िए बाहेकका ववषयमा प्रचलित कानून र गाउँ काययपालिकाको लनणयय 
बमोक्तजम हनुेछ। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.varagungmuktichhetramun.gov.np/
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अनसूुची २ 

(दफा ५ को उपदफा २ संग सभबक्तन्धत) 

स्व-रोजगार काययक्रमको अनदुान प्राप्त गनयको िालग लनवेदनको ढाँचा 
 

लमलत:- (……साि…/…मवहना../…गते…) 
श्रीमान ्प्रमखु प्रिाकीय अलधकृत ज्यू, 
वारागङु मकु्तिक्षेत्र गाउँपालिका, गाउँ काययपालिकाको कायायिय, 
कागबेनी, मसु्ताङ। 
 

ववषय:- अनदुान सहयोग उपिब्ध गराईददने बारे। 
महोदय, 
मिाई उि स्व-रोजगार काययक्रमको अनदुान प्राप्त गरी ………………………..कायय/पररयोजना संचािन गरी 
स्व-रोजगार बन्न तीब्र ईच्छा िएकोिे लनभन अनसुारका कागजात संिग्न राखी यो लनवेदन पेि गरेको 
छु। मैिे उि अनदुान प्राप्त गरेमा यसै गाउँपालिका लितै्र प्रस्ताववत पररयोजना संचािन गरी स्व-

रोजगार बने्न छु। तसथय मिाई उि अनदुान सहयोग उपिब्ध गराई ददन ुहनु अनरुोध गदयछु। श्रीमान ्
को जो आदेि। 

 

           दस्तखत 

          ……………………………….. 

        लनवेदकको नाम, थर:-  

        ठेगाना:-  

        मोवाईि नं:-  

        ईमेि ठेगाना:-  

        लमलत:-  

तपक्तिि:- 

१. नेपािी नागररकताको प्रमाक्तणत प्रलतलिपी – १ प्रलत 

२. अनसूुची ३ अनसुारको संक्तक्षप्त कायययोजना – १ प्रलत 

३. अन्य कागजातहरु (िैक्तक्षक योग्ता का प्रमाण पत्र, तालिम तथा अन्य अनिुवका प्रमाण पत्र, घर 
जग्गा िाडामा लिन ुपने िए घर जग्गा िाडाको सभझौता पत्र आदद) का प्रलतलिपीहरु – आवश्यकतानसुार 

  
 
 
 
 

अनसूुची ३ 
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(दफा ५ को उपदफा ३ संग सभबक्तन्धत) 

स्व-रोजगार काययक्रमको अनदुान प्राप्त गनयको िालग पररयोजना प्रस्तावको ढाँचा 
१. प्रस्ताववत पररयोजना/व्यवसायको नाम:-   

२. प्रस्ताववत पररयोजना/व्यवसाय संचािन गने ठेगाना:-   

 क. क्तजल्िा:- मसु्ताङ 

 ख. गाउँपालिका:- वारागङु मकु्तिक्षेत्र 

 ग. वडा नं:-  

 घ. गाउँ/टोि:-  

३. प्रस्ताववत पररयोजना/व्यवसायको मखु्य काम/वक्रयाकिाप:- 
 क.  

 ख.  

 ग.   

 घ.  

४. प्रस्ताववत पररयोजना/व्यवसायको ववक्तिय संरचना:-   

 क. माग गररएको अनदुान रकम रु:-  

 ख. लनजी िगानी रु:-  

 ग. पररयोजनाको जभमा िागत रकम रु:-  

५. प्रस्ताववत पररयोजना/व्यवसाय बाट िािाक्तन्वत हनुेको पररवार संख्या:-     

६. प्रस्ताववत पररयोजना/व्यवसाय संचािन हनुे जग्गाको क्षेत्रफि:-  

७. प्रस्ताववत पररयोजना/व्यवसायमा प्रयोग हनुे प्रववलध:-   

८. प्रस्ताववत पररयोजना/व्यवसायमा प्रयोग हनुे जनिक्ति संख्या:-  
 क. आफ्नै पररवार सदस्य:-   मवहिा:- जना परुुष:-      जना 
 ख. कामदार/श्रलमक संख्या:-   मवहिा:- जना परुुष:-      जना 
९. प्रस्ताववत पररयोजना/व्यवसाय बाट उत्पाददत बस्तकुो बजार व्यवस्था:-  
   

१०. प्रस्ताववत पररयोजना/व्यवसायबाट अपेक्तक्षत वावषयक प्रलतफि:-   

               (दस्तखत) 

          ……………………………….. 

        लनवेदकको नाम, थर:-  

        लनवेदकको ठेगाना:-  

        लमलत:-  

अनसूुची ४ 

(दफा ८ को उपदफा १ संग सभबक्तन्धत) 

स्व-रोजगार काययक्रमको अनदुानको िालग पररयोजना सभझौता पत्रको ढाँचा 
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वारागङु मकु्तिक्षेत्र गाउँपालिका र …………………………………….….का बीच लमलत ………………………………………….. 
मा  
गाउँ काययपालिकाको कायायिय, कागबेनी (जसिाई यसपलछ प्रथम पक्ष िनी उल्िेख हनुेछ) र 
श्री………………………………(जसिाई यसपलछ दोश्रो पक्ष िनी उल्िेख हनुेछ) का बीच मलु्याङ्कन तथा स्वीकृलत 
सलमलतको लमलत…………………………………………..को लनणयय अनसुार……………………………..स्थानमा 
……………………..काययका िालग प्रथम पक्षिे स्व-रोजगार अनदुानको रकम रु…………………उपिब्ध गराउन 
र दोश्रो पक्षिे……………………………………कायय गने गरी तपक्तिि बमोक्तजमका ितय, बन्देज तथा दावयत्वका 
अधीनमा रही गनय यो सभझौता पत्रमा पूणय मञ्जुरीका साथ सहीछाप गरी लियौं/ददयौं। 

ितयहरु:-  

१.  काययक्रमको सभझौता रकम रु……………….हनुेछ, प्रथम पक्षिे दोश्रो पक्षिाई काययक्रम िरुु गनय 
३३% पेश्की रकम उपिब्ध गराउने छ। 

२. दोश्रो पक्षिे स्वीकृत पररयोजना ………………………लमलत र समय लित्र सभपन्न गरी सक्न ुपनेछ। 
सभपादन गररने कायय गणुस्तरीय र उपिब्धी मूिक हनु ुपनेछ। 

३. प्रथम पक्षिे कायय सभपादनको प्रगलतको आधारमा दोश्रो वकस्ता रकम दोश्रो पक्षिाई सोधिनाय 
स्वरुप उपिब्ध गराउने छ। दोश्रो वकस्ताको रकम ििूानी गदाय पेश्की रकम कटाई बाँकी ििुानी 
हनुेछ। 

४. प्रथम पक्षको तफय बाट अनगुमन सलमलतिे सभपाददत काययको समय समयमा अनगुमन तथा मलु्याङ्कन 
गनुयपने छ। सो को प्रलतवेदन प्राप्त िएपलछ दोश्रो वकस्ता ििूानीको िागी प्रकृया अगाडी बढाईने छ। 
अक्तन्तम वकस्ता रकम कायय सभपन्न नगरी ििूानी गरीने छैन। अनगुमन सलमलतिे कायय सभपन्न प्रलतवेदन 
प्रस्ततु गरेपलछ मात्र अक्तन्तम वकस्ता रकम ििुानी ददईने छ। अक्तन्तम वकस्ता ििुानी गदाय अनदुान 
रकमको ५% रकम स्व-रोजगार कोषमा योगदान स्वरुप कट्टी गररनेछ। 

५. यस सभझौता बमोक्तजम दोश्रो पक्षिे पररयोजना िरुु नगरेमा वा पररयोजना िरुु गरी बीचमा छोडेमा 
वा कबलुियत बमोक्तजम कायय नगरेमा प्रथम पक्षिे ………………….. काययको सभझौता िंग गनय सक्नेछ। 
यसरी सभझौता िंग गरेमा दोश्रो पक्षिे प्रथम वकस्ता वा पेश्की स्वरुप कुनै रकम लिईसकेको िएमा 
सरकारी लनयम अनसुार उसूि उपर गररने छ।  

६. पररयोजना कायायन्वयनको कायययोजना काययतालिका प्रथम पक्षिाई दोश्रो पक्षिे उपिब्ध गराउन ु
पनेछ। 

७.  यो सभझौता कायायन्वयन गदाय कुनै वववाद उत्पन्न िएमा आपसी सहमती बाट वववाद टुङ्गो िगाईने 
छ। सहमतीबाट वववाद टुङ्गग्याउन नसकेमा प्रचलित नेपाि कानून अनसुार हनुेछ। 

८.  यस सभझौता पत्रमा उल्िेख निएका कुराहरुका हकमा सावयजलनक खररद ऐन २०६३, 
गाउँपालिकाको स्व-रोजगार काययक्रम संचािन काययववधी २०७८, तथा प्रचलित नेपाि कानून बमोक्तजम 
हनुेछ। 

९.  प्रथम पक्षबाट प्राप्त रकमको िेखापरीक्षण गराउने दावयत्व दोश्रो पक्षको समेत हनुेछ। 
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 प्रथम पक्ष       दोश्रो पक्ष 
दस्तखत:-       दस्तखत:- 

श्री……………………………,      श्री……………………………, 
प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत     ठेगाना:-…………………. 
वारागङु मकु्तिक्षेत्र गाउँपालिका 
कागबेनी, मसु्ताङ। 

साक्षी:-        साक्षी:-  

श्री………………………………..     श्री……………………………….. 

ईलत सभबत ्२०    साि      मवहना     गते      रोज………………………………….ििुम।् 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनसूुची ५ 

(दफा ८ को उपदफा ३ संग सभबक्तन्धत) 

स्व-रोजगार काययक्रमको अनगुमन फारामको ढाँचा 
 
  

१. पररयोजना/व्यवसायको नाम:-   

२. संचािक/आवेदकको नाम, थर:-   

३. पररयोजना/व्यवसाय संचािन िएको ठेगाना:-   

४. पररयोजना/व्यवसायको सभझौता िएको लमलत:- 



खण्ड : २  कागबेनी, मुस्िाङ, संख्या :१  लमति : २०७८ साि माघ ०२   

 

11 
 

५. सभझौता अनसुार कायय सभपन्न हनुे लमलत:- 

६. प्रगलत वववरण तालिका:- 
क्र.सं. ववस्ततृ वववरण िक्ष्य प्रगलत कैवफयत 

१ सभझौतामा िएको लमलतमा कायय िरुु 
िए/निएको 

   

२ सभझौतामा िएको स्थानमा कायय िए/निएको    

३ मखु्य काययक्रमको िौलतक    

४ मखु्य काययक्रमको आलथयक    

५     

६     

७     

प्रलतवेदन:- 

१. काययक्रम सभपन्न िएको/हनु िाग्ने समय:-  

२. मखु्य काययक्रमको िौलतक प्रगलत      प्रलतित र आलथयक प्रगलत       प्रलतित िएको। 

३.  

उपयुयि व्यहोरा देक्तखएको हुँदा सो अनसुारको आधारमा ििुानी हनु लसफाररस गररन्छ/गररँदैन।    

अनगुमन सलमलतको 
क्र.सं. पदालधकाररको नाम, थर पद दस्तखत 

१  संयोजक  
२  सदस्य  
३  सदस्य  

 
 
 

 

 

         आज्ञाल े

         ज्ञानेन्द्र शर्ाा 

         प्ररु्ख प्रशासकीय अधिकृत 


