
 

 

घयऩझोङ गाउॉऩाङ्झरका 
चारङ्टकोष स्थाऩना तथा फीउऩङ्टॉजी ऩङ्चयचारन कामयङ्जिङ्झध,२०७७ 

गाउॉ कामयऩाङ्झरकाफाट स्िीकृत् २०७७।०३।२५ गते 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

घयऩझोङ गाउॉऩाङ्झरका 
गाउॉ कामयऩाङ्झरकाको कामायरम 
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चारङ्टकोष स्थाऩना तथा फीउऩङ्टॉजी ऩङ्चयचारन कामयङ्जिङ्झध, २०७६ 

प्रस्तािना् 
साङ्झफकको भङ्जहरा तथा फारफाङ्झरका कामायरमफाट स्थान्तयण बै आएका, घयऩझोङ 

गाउॉऩाङ्झरकाभा दताय बएका य सहकायी ङ्झडङ्झबजन कामायरमभा दताय बई मस घयऩझोङ 
गाउॉऩाङ्झरकाभा हस्तान्तयण बइय आएका भङ्जहरा ङ्जिकास सङ्झभङ्झत य भङ्जहरा सहकायी सॊस्था 
भापय त उक्त सॊस्था/समममिहरुमा आिद्व भङ्जहराहरुको आमआजयन ङ्जिमाकराऩका ङ्झनङ्ञतत 
आधाय स्रोतका रुऩभा आिश्मक ऩने कजाय भागराई टेिा, आम आजयन तथा 
स्थानीमिासीको जीङ्जिकोऩाजयनराई सघाउ ऩङ्टर् माउन गाउॉऩाङ्झरकाभा चारङ्टकोष स्थाऩना गयी 
फीउऩङ्टॉजीराई सङ्टव्मिङ्ञस्थत, ङ्झनमङ्झभत य प्रबािकायी ढॊगफाट ऩङ्चयचारन गनय फाञ्छङ्झनम 
बएकोरे, 
घयऩझोङ गाउॉऩाङ्झरकाको प्रशासकीम कामयङ्जिङ्झध ङ्झनमङ्झभत गने  ऐन २०७७ दपा ४ रे 
ङ्छदएको अङ्झधकाय प्रमोग गयी  फभोङ्ञजभ घयऩझोङ गाउॉ कामयऩाङ्झरकारे मो कामयङ्जिधी 
फनाएकोछ । 

ऩङ्चयच्छेद १ 

प्रायतब 

१. सॊङ्ञऺप्त नाभ य प्रायतब् (क) मस कामयङ्जिङ्झधको नाभ “चारङ्टकोष स्थाऩना तथा फीउऩङ्टॉजी 
ऩङ्चयचारन कामयङ्जिङ्झध,२०७७”  हङ्टनेछ ।  

(ख) मो कामयङ्जिङ्झध तङ्टरुन्त प्रायतब हङ्टनेछ ।  

२. ऩङ्चयबाषा् ङ्जिषम िा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस कामयङ्जिङ्झधभा् 
(१) "भङ्जहरा ङ्जिकास सङ्झभङ्झत" बङ्ङारे मस गाउॉऩाङ्झरकाको भङ्जहरा ङ्जिकास कामयिभ तपय  
गठन बएको भङ्जहरा ङ्जिकास सङ्झभङ्झतराई जनाउॉछ । 

(२) “सॊस्था” बङ्ङारे सहकायी ङ्झडङ्झबजन कामायरमभा दताय बई मस कामायरमभा हस्तायन्तण 
बै आएका य मस गाउॉऩाङ्झरकारे फनाएको सहकायी ऐन फभोङ्ञजभ दताय हङ्टने भङ्जहराद्वाया 
सञ्चाङ्झरत सहकायी सॊस्थाराई जनाउॉछ ।  

(३) “सञ्चारक सङ्झभङ्झत” बङ्ङारे सॊस्थारे ङ्जिङ्झनमभद्धाया व्मिस्था गयेको सङ्झभङ्झतराई  
जनाउॉछ ।  

(४) “कजाय सङ्झभङ्झत”  बङ्ङारे ङ्जिङ्झनमभ फभोङ्ञजभ गठन बएको कजाय सङ्झभङ्झतराई जनाउॉछ ।  

(५) “चारङ्टकोष” बङ्ङारे मस ङ्झनदेङ्ञशकाको दपा ६ फभोङ्ञजभ भङ्जहरा ङ्जिकास सङ्झभङ्झत तथा 
भङ्जहरा सहकायी सॊस्थाहरूराई फीउऩङ्टॉजी उऩरब्ध गयाउने प्रमोजनका राङ्झग कामायरमभा 
स्थाङ्जऩत दपा ३ फभोङ्ञजभको कोषराई जनाउॉछ ।  



 

 

(६)  “फीउऩङ्टॉजी” बङ्ङारे मस ङ्झनदेङ्ञशकाको दपा ३ को कोषफाट दपा ७ अनङ्टसाय सतझौता 
गयी भङ्जहरा ङ्जिकास सङ्झभङ्झत तथा भङ्जहरा सहकायी सॊस्थाराई उऩरब्ध गयाउने फीउऩङ्टॉजी 
यकभराई जनाउॉछ ।  

(७) “ङ्जिबाग”  बङ्ङारे सहकायी ङ्जिबागराई जनाउॉछ ।  

(८) “गाउॉऩाङ्झरका” बङ्ङारे घयऩझोङ गाउॉऩाङ्झरकाराई जनाउॉछ ।  

(९) “कामायरम” बङ्ङारे घयऩझोङ गाउॉ कामयऩाङ्झरकाको कामायरमराई जनाउॉछ । 

(१०) “घयामसी काभ” बङ्ङारे धाङ्झभयक,साॊस्कृङ्झतक िा आमआजयन नहङ्टने गैय व्मिसाङ्जमक 
काभराइ जनाउछ । 

(११) “सदस्म” बङ्ङारे भङ्जहरा ङ्जिकास सङ्झभङ्झत तथा भङ्जहरा सहकायी सॊस्थाको ङ्जिङ्झनमभ 
फभोङ्ञजभ सदस्मता प्राप्त गयी उक्त सॊस्थाभा ङ्झनमङ्झभत रूऩभा फचत गङ्चययहेका व्मङ्ञक्तहरूराई 
जनाउॉछ । सो शब्दरे भङ्जहरा ङ्जिकास सङ्झभङ्झत तथा भङ्जहरा सहकायी सॊस्थाको सञ्चारक 
सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायीहरूराई सभेत जनाउॉछ । 

(१२) "कामयङ्जिङ्झध" बङ्ङारे चारङ्टकोष स्थाऩना तथा फीउऩङ्टॉजी ऩङ्चयचारन कामयङ्जिङ्झध,२०७७ 
राई सतझनङ्ट ऩदयछ । 

(१३) "सङ्झभङ्झत" बङ्ङारे दपा ६ फभोङ्ञजभ चारङ्टकोष स्थाऩना तथा फीउऩ ॉजी ऩङ्चयचारन 
व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतराई सतझनङ्ट ऩदयछ । 

(१४) "कामायरम" बङ्ङारे घयऩझोङ गाउॉ कामयऩाङ्झरकाको कामायरमराई सतझनङ्ट ऩदयछ । 

(१५) "प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत" बङ्ङारे कामायरमको प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृतराई सतझनङ्ट 
ऩदयछ । 

(१६) "रेखा प्रभङ्टख" बङ्ङारे कामायरमको रेखा प्रभङ्टख सतझनङ्ट ऩदयछ । 

 

ऩङ्चयच्छेद २ 

चारङ्टकोष स्थाऩना तथा फीउऩङ्टॉजीको व्मिस्था 
(३) दपा ६ फभोङ्ञजभ फीउऩङ्टॉजी प्रदान गने प्रमोजनका राङ्झग घयऩझोङ गाउॉऩाङ्झरकाभा एक 
स्थामी प्रकृङ्झतको चारङ्टकोषको स्थाऩना गङ्चयनेछ । 

(४) कोषभा गाउॉ सबाद्वाया ङ्जिङ्झनमोजन बएको यकभ तथा गाउॉऩाङ्झरकाको स्िीकृतीभा अन्म 
तहका सयकाय तथा सॊघ सॊस्थाद्धाया प्रदान हङ्टन आएको यकभ जतभा गङ्चयनेछ । 

ऩङ्चयच्छेद ३ 

कोषको ऩङ्चयचारन य व्मिस्थाऩन 

(५) भङ्जहरा ङ्जिकास सङ्झभङ्झत तथा भङ्जहरा सहकायी सॊस्थारे फीउऩङ्टॉजी प्राप्त गनयका राङ्झग 
अनङ्टस ची १ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा सॊचारक सङ्झभङ्झतको ङ्झनणयम तथा भङ्जहरा ङ्जिकास सङ्झभङ्झत 



 

 

तथा भङ्जहरा सहकायी सॊस्थाको फीउऩङ्टॉजी ऩङ्चयचारन य कजाय रगानी नीङ्झत तथा कामयमोजना 
सॊरग्न गयी गाउॉऩाङ्झरकाभा ङ्झनिेदन ङ्छदनङ्टऩने छ ।  

(६) दपा ५ अनङ्टसाय प्राप्त ङ्झनिेदनहरु ङ्जिश्लषेण गङ्चय देहामको चारङ्टकोष स्थाऩना तथा 
फीउऩ ॉजी ऩङ्चयचारन व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतको ङ्झनणयमका आधायभा भङ्जहरा ङ्जिकास सङ्झभङ्झत तथा 
भङ्जहरा सहकायी सॊस्थाराइ ङ्झफउॉऩ जी उऩरव्ध गयाइनेछ् 
(क) गाउॉऩाङ्झरकाका अध्मऺ्    सॊमोजक 

(ख) गाउॉऩाङ्झरकाका उऩाध्मऺ्    सदस्म 

(ग) प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत्    सदस्म 

(घ) आङ्झथयक ङ्जिकास सङ्झभङ्झतको सॊमोजक्   सदस्म 

(ङ) आङ्झथयक प्रशासन शाखा प्रभङ्टख्   सदस्म 

(च) भङ्जहरा तथा फारफाङ्झरका शाखा प्रभङ्टख्  सदस्म सङ्ञचि 

(७) दपा ६ फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतको ङ्झनणयमानङ्टसाय गाउॉऩाङ्झरकारे चारङ्टकोषफाट अनङ्टस ची २ 
फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा सतझौता गयी भङ्जहरा ङ्जिकास सङ्झभङ्झत तथा भङ्जहरा सहकायी सॊस्थाराई 
फीउऩङ्टॉजी  उऩरब्ध गयाइनेछ ।  

(८) दपा ६ फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झतरे ङ्जिउऩ ॉजी कोष ऩङ्चयचारनको ङ्झनणयम गदाय फीउऩङ्टॉजीको 
अङ्झधकतभ सीभा सतफङ्ञन्धत भङ्जहरा ङ्जिकास सङ्झभङ्झतको फचत कोषको ऩाॉच प्रङ्झतशतभा फढी 
नहङ्टने िा अङ्झधकतभ रु ऩचास हजायसतभ य भङ्जहरा सहकायी सॊस्थाको फचत कोषको ऩाॉच 
प्रङ्झतशतभा फढी नहङ्टने िा अङ्झधकतभ रु दङ्टई राखसतभको सीभा ङ्झबत्र यही गनङ्टयऩनेछ । 

(९) कोषको सञ्चारन प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत य रेखा प्रभङ्टखको सॊमङ्टक्त हस्ताऺयफाट 
हङ्टनेछ । 

(१०) चारङ्ट कोष ऩङ्चयचारनको रगत आङ्झथयक प्रशासन शाखाको सभन्िमभा अनङ्टस ची ६ 
फभोङ्ञजभको ढाचाॉभा सतिङ्ञन्धत शाखारे तमाय गने य आङ्झथयक प्रशासन शाखारे अनङ्टस ची ७ 
फभोङ्ञजभको ढाचाॉभा तमाय गयी याख्नङ्टऩनेछ । 

ऩङ्चयच्छेद ४ 

फीउऩङ्टॉजी सॊचारन य व्मिस्थाऩन 

(११) भङ्जहरा ङ्जिकास सङ्झभङ्झत तथा भङ्जहरा सहकायी सॊस्थारे ङ्झफउऩङ्टॊजी ऩङ्चयचारन गदाय 
देहामका शतयहरु ऩारना गनङ्टयऩनेछ् 
(क) भङ्जहरा ङ्जिकास सङ्झभङ्झत तथा भङ्जहरा सहकायी सॊस्थारे आपना सदस्महरूफीच भात्र 
फीउऩङ्टॉजी ऩङ्चयचारन गनङ्टयऩनेछ ।  

(ख) फीउऩङ्टॉजी ऩङ्चयचारनका राङ्झग भङ्जहरा ङ्जिकास सङ्झभङ्झतरे अङ्झनिामय रूऩभा साधायण 
सबाफाट एउटा कजाय रगानी सङ्झभङ्झतको व्मिस्था गने य भङ्जहरा सहकायी सॊस्थारे ऩङ्झन 



 

 

अङ्झनिामय रूऩभा ङ्जिङ्झनमभद्धाया नै एउटा कजाय रगानी सङ्झभङ्झतको व्मिस्था गयी सोही 
सङ्झभङ्झतको ङ्झनणयमद्धाया कजाय रगानी गनङ्टयऩनेछ ।  

(ग) फीउऩङ्टॉजी ऩङ्चयचारन गदाय रगानी हङ्टने अिङ्झध, न्म नतभ व्माजदय, प्रङ्झत सदस्म रगानी 
गङ्चयने अङ्झधकतभ यकभ, बाखा नाघेभा राग्ने हजयना आङ्छद ङ्जिषमभा भङ्जहरा ङ्जिकास सङ्झभङ्झत 
तथा भङ्जहरा सहकायी सॊस्थारे फीउऩङ्टॉजी ऩङ्चयचारन नीङ्झत तमाय गयी सोही नीङ्झतभा स्ऩष्ट 
उल्रेख गयी रागङ्ट गनङ्टय ऩनेछ । तय फीउऩङ्टॉजीको रगानी व्माजदय प्रचङ्झरत फैकरे फचतभा 
ङ्छदने व्माजदय बन्दा फढी य रगानी गने व्माजदय बन्दा कभ हङ्टन ङ्ट ऩनेछ ।  

(घ) भङ्जहरा ङ्जिकास सङ्झभङ्झत तथा भङ्जहरा सहकायी सॊस्थारे फीउऩङ्टॉजीफाट रगानी गदाय फढी 
बन्दा फढी सदस्म राबाङ्ञन्ित हङ्टने गयी रगानी गने नीङ्झत फनाउनङ्ट ऩनेछ । रगानी गदाय 
सदस्महरूको कजाय भाग भध्मेफाट उत्ऩादनभ रक य कभ सभमभा फढी प्रङ्झतपर प्राप्त हङ्टने 
खारका ऩङ्चयमोजनाभा प्राथङ्झभकताका साथ रगानी गनङ्टयऩनेछ । कजायको बाखा तोक्दा 
ऩङ्चयमोजनाको प्रकृङ्झतका आधायभा न्म नतभ बाखा तम गङ्चयनङ्टऩदयछ ।  

(ङ) फीउऩङ्टॉजी रगानी गदाय क र कोष यकभको १० प्रङ्झतशत बन्दा फढी यकभ घयामसी 
काभका राङ्झग  भाग बएको कजायभा रगानी गनय ऩाइने छैन ।  

(च) भङ्जहरा ङ्जिकास सङ्झभङ्झत तथा भङ्जहरा सहकायी सॊस्थाका सदस्मरे कजाय भाग गदाय 
अनङ्टस ची ३ फभोङ्ञजभको ढाॊचाभा ङ्झनिेदन ऩेश गनङ्टयऩनेछ ।  

(छ) भङ्जहरा ङ्जिकास सङ्झभङ्झत तथा भङ्जहरा सहकायी सॊस्थाभा ङ्झनमङ्झभत फचत नगने 
सदस्मराई फीउऩङ्टॉजीफाट कजाय रगानी गनय ऩाइने छैन ।  

(ज) भङ्जहरा ङ्जिकास सङ्झभङ्झत तथा भङ्जहरा सहकायी सॊस्थाहरूरे प्रत्मेक िषयको असाय 
भसान्तभा आप रे गाउॉऩाङ्झरकाफाट प्राप्त गयेको फीउऩङ्टॉजीको २ प्रङ्झतशत व्माज 
गाउॉऩाङ्झरकाको चारङ्टकोष खाताभा जतभा गनङ्टयऩनेछ ।  

(झ) फीउऩङ्टॉजी रगानी नीङ्झत अन्तगयत ऋण ङ्झरन इच्छङ्टक सदस्महरू भध्मे गयीफ तथा 
ङ्जऩछङ्झडएका िगयका सदस्महरूराई भङ्जहरा ङ्जिकास सङ्झभङ्झत तथा भङ्जहरा सहकायी सॊस्थारे 
ऩङ्जहरो प्राथङ्झभकता ङ्छदने व्मिस्था गनङ्टयऩनेछ ।  

(ञ) फीउऩङ्टॉजी ऩङ्चयचारन गदाय ङ्झनदेङ्ञशकाको ऩङ्चयङ्झधङ्झबत्र यहेय रगानी य रगानी ब ङ्टक्तानी 
प्रबािकायी हङ्टने अन्म शतयहरू आपैरे ङ्झनधाययण गयी रागङ्ट गनय सक्नेछन ्। 

(ट) गाउॉऩाङ्झरकारे भङ्जहरा ङ्जिकास सङ्झभङ्झत तथा भङ्जहरा सहकायी सॊस्थाराई फीउऩङ्टॉजी 
प्रदान गदाय शङ्टरुभा ३ िषे अिङ्झध कामभ गङ्चयनेछ ।  

(१२) भङ्जहरा ङ्जिकास सङ्झभङ्झत तथा भङ्जहरा सहकायी सॊस्थारे ङ्झनदेङ्ञशकाको अङ्झधनभा यही 
सफै सदस्महरूको ङ्जहत हङ्टने गयी प्रबािकायी ढॊगफाट फीउऩङ्टॉजी ऩङ्चयचारन बएको य िाङ्जषयक 
व्माज  फङ्टझाएको ऩाएभा ३ िषय ऩश्चात ऩङ्टन् थऩ २ िषयका राङ्झग सोही भङ्जहरा ङ्जिकास 



 

 

सङ्झभङ्झत तथा भङ्जहरा सहकायी सॊस्थाराई निीकयण गयी फीउऩङ्टॉजी ऩङ्चयचारन गनय ङ्छदन 
सक्नेछ । 

(१३) देहामका भध्मे कङ्ट नै एक अिस्था बएभा भङ्जहरा ङ्जिकास सङ्झभङ्झत तथा भङ्जहरा 
सहकायी सॊस्थारे कामायरमराई अङ्झनिामय रूऩभा २ प्रङ्झतशत व्माज सङ्जहतको फीउऩङ्टॉजी 
अिङ्झध सभाप्त बएको ङ्झभङ्झतरे २ भङ्जहनाङ्झबत्र ङ्जपताय गनङ्टय ऩनेछ । 

(क) सतझौता अिङ्झध तथा निीकयण बएको अिस्थाभा सो अिङ्झध सभेत सभाप्त बएभा । 

(ख) सतझौता यद्द बएभा ।  

(१४) दपा १३ फभोङ्ञजभको व्मिस्था अनङ्टसाय भङ्जहरा ङ्जिकास सङ्झभङ्झत तथा भङ्जहरा 
सहकायी सॊस्थारे कामायरमराई फीउऩङ्टॉजी ङ्जपताय नगयेभा उक्त यकभ सयकायी फाॉकी सयह 
अस र उऩय गङ्चयनेछ ।  

(१५) देहामका भध्मे कङ्ट नै एक िा सोबन्दा फढी अिस्थाभा कामायरमरे भङ्जहरा ङ्जिकास 
सङ्झभङ्झत तथा भङ्जहरा सहकायी सॊस्थासॊगको सतझौता यद्द गयी फीउऩङ्टॉजी ङ्जपताय ङ्झरन सक्नेछ् 
(क) भङ्जहरा ङ्जिकास सङ्झभङ्झत तथा भङ्जहरा सहकायी सॊस्थारे ङ्झनदेङ्ञशकाको व्मिस्थाराई 
उल्रङ्घन गयेको ऩाइएभा ।  

(ख) फीउऩङ्टॉजी सतझौता अिङ्झध सभाप्त नहङ्टॉदै भङ्जहरा ङ्जिकास सङ्झभङ्झत तथा भङ्जहरा सहकायी 
सॊस्थाको ङ्जिघटन बएभा ।  

(ग) फीउऩङ्टॉजी प्राप्त भङ्जहरा ङ्जिकास सङ्झभङ्झत तथा भङ्जहरा सहकायी सॊस्थारे कामायरमसॊगको 
सतफन्ध टङ्टटाई अन्म ङ्झनकामसॊग आिद्ध बएको ऩाइएभा ।  

(घ) तोङ्जकएको उद्देश्म बन्दा ङ्जिऩङ्चयत कामय गयेको ऩाइएभा ।  

(ङ) मस ङ्झनदेङ्ञशकाको दपा १८ फभोङ्ञजभ कतयव्म/ब ङ्झभका ङ्झनिायह नगयेभा । 

ऩङ्चयच्छेद ५ 

सतफङ्ञन्धत ऩऺको काभ कतयव्म य अङ्झधकाय 

(१६) फीउऩङ्टॉजी ऩङ्चयचारनभा कामायरमको अङ्झधकाय य कतयव्म देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ् 
(क) प्रत्मेक आ.ि.भा गाउॉ सबाभा  चारङ्टकोष स्थाऩनाका राङ्झग आिश्मक यकभको भाग 
गने ।  

(ख) सफै भङ्जहरा ङ्जिकास सङ्झभङ्झत तथा भङ्जहरा सहकायी सॊस्थाहरूफाट चारङ्टकोषका राङ्झग 
भाग सॊकरन गयी तथ्माङ्क अद्यािङ्झधक गने ।  

(ग) प्रत्मेक चौभाङ्झसक तथा िाङ्जषयक रुऩभा सफै सॊस्थाहरूको चारङ्टकोषको स्ऩष्ट ङ्ञचत्रण हङ्टने 
गयी ङ्जिियण ङ्झरई केङ्ञन्िम तथ्माङ्क अद्यािङ्झधक गयाई याख्न े।  

(घ) भङ्जहरा ङ्जिकास सङ्झभङ्झत तथा भङ्जहरा सहकायी सॊस्थाराई चारङ्टकोषफाट फीउऩङ्टॉजी 
ऩङ्चयचारनका राङ्झग आिश्मक ङ्झनदेशन ङ्छदने ।  



 

 

(ङ) चारङ्टकोष तथा फीउऩङ्टॉजी ऩङ्चयचारनको फायेभा सभम सभमभा अनङ्टगभन गयी भङ्जहरा 
ङ्जिकास सङ्झभङ्झत तथा भङ्जहरा सहकायी सॊस्थाहरूराई आिश्मक ङ्झनदेशन ङ्छदने ।  

(च) भङ्जहरा ङ्जिकास सङ्झभङ्झत तथा भङ्जहरा सहकायी सॊस्थाहरूरे फीउऩङ्टॉजी ऩङ्चयचारन नीङ्झत 
ङ्जिऩङ्चयत कामय गयेको ऩाइएभा सो भङ्जहरा ङ्जिकास सङ्झभङ्झत तथा भङ्जहरा सहकायी 
सॊस्थासॊगको सतझौता बॊग गयी फीउऩङ्टॉजी ङ्जपताय गयाउने ।  

(छ) भङ्जहरा ङ्जिकास सङ्झभङ्झत तथा भङ्जहरा सहकायी सॊस्थाहरूको भाग तथा कोषको ऺभता 
अनङ्टसाय आिश्मक सतझौता गयी भङ्जहरा ङ्जिकास सङ्झभङ्झत तथा भङ्जहरा सहकायी 
सॊस्थाहरूराई उऩमङ्टक्त भात्राभा फीउऩङ्टॉजी यकभ प्रदान गने ।  

(ज) फीउऩङ्टॉजी ऩङ्चयचारन गने, अङ्झबरेख अद्यािङ्झधक गने आङ्छद ङ्जिषमभा सतफङ्ञन्धत भङ्जहरा 
ङ्जिकास सङ्झभङ्झत तथा भङ्जहरा सहकायी सॊस्थाराई अनङ्टङ्ञशऺण ङ्छदने ।  

(झ) भङ्जहरा ङ्जिकास सङ्झभङ्झत तथा भङ्जहरा सहकायी सॊस्थाहरुको ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन गयी 
आिश्मक ङ्झनदेशन ङ्छदने ।  

(१७) फीउऩङ्टॉजी ऩङ्चयचारन सतफन्धभा भङ्जहरा ङ्जिकास सङ्झभङ्झत तथा भङ्जहरा सहकायी सॊस्थाको 
अङ्झधकाय य कतयव्म देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ् 
(क) अनङ्टस ची १ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा कामायरमभा फीउऩङ्टॉजी भाग गयी ङ्झनिेदन ङ्छदने ।  

(ख) अनङ्टस ची ३ फभोङ्ञजभ सॊझौता गयी कामायरमफाट प्राप्त फीउऩङ्टॉजी ङ्झनमभानङ्टसाय भङ्जहरा 
ङ्जिकास सङ्झभङ्झत तथा भङ्जहरा सहकायी सॊस्थाको कोषभा जतभा गयी कामयङ्जिङ्झधको ङ्जिऩङ्चयत 
नहङ्टने गयी ङ्झफउऩङ्टॉजी ऩङ्चयचारन गने ।  

(ग) अनङ्टस ची ४ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा फीउऩङ्टॉजी अङ्झबरेख अद्यािङ्झधक गयी याख्न ेय अनङ्टस ची 
५ फभोङ्ञजभ ढाॉचाभा चौभाङ्झसक/फाङ्जषयक रुऩभा फीउऩङ्टॉजीको मथाथय ङ्जिियण बयी कामायरमभा 
ऩेश गने ।  

(घ) सॊझौता अिङ्झध सभाप्त बएको २ भङ्जहनाङ्झबत्र कामायरमफाट प्राप्त फीउऩङ्टॉजी फक्मौता 
व्माज सङ्जहत कामायरमको चारङ्टकोष खाताभा जतभा गने ।  

(ङ) कामायरमफाट ङ्छदइएका ङ्झरङ्ञखत / भौङ्ञखक ङ्झनदेशनको ऩारना गने । 

(च) आफ्ना सदस्महरुको अङ्झधकतभ ङ्जहत हङ्टनेगयी फीउऩङ्टॉजी ऩङ्चयचारन गने ।  

(१८) फीउऩङ्टॉजी ऩङ्चयचारन सतफन्धभा सदस्मको अङ्झधकाय य कतयव्म देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ् 
(क) भङ्जहरा ङ्जिकास सङ्झभङ्झत तथा भङ्जहरा सहकायी सॊस्थाको फीउऩङ्टॉजी ऩङ्चयचारन नीङ्झत तम 
गनयभा सङ्जिम ब ङ्झभका ङ्झनिायह गने तथा सोको ऩारना गने । 

(ख) फीउऩङ्टॉजीफाट ङ्झरइएको कजायराई उत्ऩादनभ रक ऺेत्रभा रगानी गयी अङ्झधकतभ राब 
आजयन गनय प्रमत्नयत यहने ।  

(ग) फीउऩङ्टॉजी यकभफाट ङ्झरइएको ऋणको साॉिा, व्माज तोङ्जकएको बाखाङ्झबत्र च ङ्टक्ता गने ।   



 

 

(१९) चारङ्टकोषराई व्मिङ्ञस्थत रुऩफाट सॊचारन गनय कामायरमरे भङ्जहरा ङ्जिकास सङ्झभङ्झत 
तथा भङ्जहरा सहकायी सॊस्थाको ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन गयी आिश्मक ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्नेछ । 
सो ङ्झनदेशनको ऩारना गनङ्टय सतफङ्ञन्धत भङ्जहरा ङ्जिकास सङ्झभङ्झत तथा भङ्जहरा सहकायी 
सॊस्थाको कतयव्म हङ्टनेछ । 

(२०) फीउऩङ्टॉजी ऩङ्चयचारनको मथाथय ङ्ञस्थङ्झत झङ्ञल्कने गयी भङ्जहरा ङ्जिकास सङ्झभङ्झत तथा 
भङ्जहरा सहकायी सॊस्थारे अनङ्टस ची ६ फभोङ्ञजभ कामायरमभा चौभाङ्झसक / िाङ्जषयक रुऩभा 
प्रङ्झतिेदन ऩेश गनङ्टयऩने छ । सोको एकप्रङ्झत अद्यािङ्झधक गयी आ–आफ्नो भङ्जहरा ङ्जिकास 
सङ्झभङ्झत तथा भङ्जहरा सहकायी सॊस्थाभा सभेत याख्नङ्टऩने छ ।  

(२१) कामायरमभा स्थाऩना बएको चारङ्टकोषको आन्तङ्चयक रेखाऩयीऺण सतफङ्ञन्धत 
आ.रे.ऩ. शाखाफाट य अङ्ञन्तभ रेखाऩयीऺण भहारेखा ऩयीऺकको कामायरमफाट हङ्टनेछ ।   

ऩङ्चयच्छेद ६ 

ङ्जिङ्जिध 

(२२) मो कामयङ्जिङ्झध राग  हङ्टन ङ्ट अगािै सॊचाङ्झरत चारङ्टकोषको यकभहरु मो कामयङ्जिङ्झध राग  
बए ऩश्चात मसै कामयङ्जिङ्झध फभोङ्ञजभ कामायन्िमन बएको भाङ्झननेछ । मस अङ्ञघ ऩङ्चयचारन 
बएको चारङ्टकोषको ङ्जपताय हङ्टने सफै यकभहरु मसै कोषभा एङ्जककृत गयी मसै कामयङ्जिङ्झध 
फभोङ्ञजभ कामायन्िमन हङ्टनेछन ्।  

(२३) मो ङ्झनदेङ्ञशकाभा उल्रेङ्ञखत दपाहरुको कामायन्िमनभा कङ्ट नै ङ्जद्धङ्जिधा ऩयेभा त्मसको 
व्माख्मा गने अङ्झधकाय कामायरमराई यहनेछ ।  

(२४) मो ङ्झनदेङ्ञशका कामायन्िमन गने ङ्झसरङ्झसराभा कङ्ट नै फाधा अड्काउ ऩयेभा सो पङ्ट काउने 
अङ्ञन्तभ अङ्झधकाय गाउॉऩाङ्झरकाभा सङ्टयङ्ञऺत यहनेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

अनङ्टस ची १ 

(कामयङ्जिङ्झधको दपा ५ सॊग सतफङ्ञन्धत) 
फीउऩङ्टॉजी आिेदन पायाभ 

 

श्रीभान ्प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृतज्म ,  

घयऩझोङ गाउॉ कामयऩाङ्झरकाको कामायरम, 

जोभसोभ, भङ्टस्ताङ 

     ङ्जिषम् फीउऩङ्टॉजी उऩरब्ध गयाई ऩाउॉ । 

भहोदम,  

तहाॉ कामायरमफाट भङ्जहराहरुको आङ्झथयक सशक्तीकयणका राङ्झग  चारङ्टकोष स्थाऩना तथा 
फीउऩङ्टॉजी ऩङ्चयचारन कामयङ्जिङ्झध,२०७७ फभोङ्झभज उऩरब्ध हङ्टने फीउऩङ्टॉजी सतफन्धभा बएको 
सतऩ णय व्मिस्था तथा सतझौताका शतय ऩारना गने गयी मस घयऩझोङ गाउॉऩाङ्झरका िडा 
नॊ.... ङ्ञस्थत ... ... ... ... ... ... ... ............................सङ्झभङ्झत/सॊस्थाराई रु ......... 
.. ... (अऺरुऩी ... ... ... ... ... ... ... ... ... ) तोङ्जकएको सतझौताको शतय अनङ्टसाय 
ङ्जपताय फङ्टझाउने गयी उऩरब्ध गयाईङ्छदनङ्ट हङ्टन ङ्जिनर अ अनङ्टयोध गदयछ  । सॊचारक सङ्झभङ्झतको 
फैठकको ङ्झनणयम तथा चारङ्टकोष ऩङ्चयचारन नीङ्झत सभेत मसैसाथ सॊरग्न याखी ऩेश गयेका 
छ  ।  

सॊस्थाको ङ्जिियण       बिङ्छदम  

शेमय ऩङ्टॉजी्        ... ... .. ... ... ...  

फचत कोष्         अध्मऺ  

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

         सङ्झभङ्झत/सॊस्था   
  

 

 



 

 

 



 

 

अनङ्टस ची २ 

(कामयङ्जिङ्झधको दपा ७ सॊग सतफङ्ञन्धत) 

सतझौता ऩत्र 

 

आज ङ्झभङ्झत २०  ।   ।   भा घयऩझोङ गाउॉ कामयऩाङ्झरकाको कामायरम (कामायरम) य 
...........................................(सङ्झभङ्झत/सॊस्था) िीच तर उल्रेङ्ञखत शतयका ऩङ्चयङ्झधङ्झबत्र यही 
फीउऩङ्टॉजी रु ... ... ... ... अऺेरुऩी ....................................... ऩङ्चयचरन गनय 
हस्ताऺय गयी सतझौता गयेका छ  । मसभा कङ्ट नै पयक ऩने छैन । सतझौताका शतय 
तथा भङ्जहरा सशक्तीकयणका राङ्झग चारङ्टकोष स्थाऩना तथा फीउऩङ्टॉजी ऩङ्चयचारन कामयङ्जिङ्झध, 
२०७७  भा उल्रेङ्ञखत शतयहरू ङ्झबत्र यही चारङ्टकोष सञ्चारन नबएभा प्रचङ्झरत ऐन ङ्झनमभ 
फभोङ्ञजभ सहङ्टॉरा फङ्टझाउॉरा ।  

शतयहरू  

१) मो सतझौता ३ िषयका राङ्झग राग  गनयभा हाभी दङ्टफै ऩऺ सहभत छौ, तय सॊस्थारे 
सॊचारन सतफन्धी शतयहरू उल्रघन गयेभा कामायरमरे ङ्झफचैभा सतझौता बॊग गयी फीउऩङ्टॉजी 
यकभ ङ्जपताय ङ्झरनसक्नेछ ।  

२) फीउऩङ्टॉजी सॊचारन ङ्जिङ्झध तथा मसका अनङ्टगभन तङ्चयका य त्मसफाट ऩाउनङ्टऩने प्रङ्झतपर 
प्रबािकायी तथा शतय फभोङ्ञजभ देङ्ञखएभा कामायरमरे ऩङ्टन् थऩ २ िषयको राङ्झग सतझौता 
नङ्जिकयण गनय सक्नेछ ।  

३) कामायरमफाट उऩरब्ध फीउऩङ्टॉजी ऩङ्चयचारनको अङ्झबरेख सङ्झभङ्झत/सॊस्थारे कामयङ्जिङ्झध 
फभोङ्ञजभ दङ्टरुस्त याखी सो अङ्झबरेख चौभाङ्झसक/फाङ्जषयक रूऩभा कामायरम सभऺ ऩठाउनङ्ट 
ऩनेछ ।  

४) सतझौताभा उल्रेख बएको फीउऩङ्टॉजी यकभको फाङ्जषयक २ प्रङ्झतशत व्माज प्रत्मेक फषयको 
असाय भसान्तभा सङ्झभङ्झत/सॊस्थारे कामायरमराई फङ्टझाउनङ्ट ऩनेछ ।  

५) फीउऩङ्टॉजी यकभ सङ्झभङ्झत/सॊस्थाको खाताभा जगेडा नयाखी ऩङ्चयचारन गयी यहनङ्ट ऩनेछ ।  

६) फीउऩङ्टॉजी ऩङ्चयचारन प्रमोजनका राङ्झग सङ्झभङ्झत/सॊस्थारे एउटा कजाय सङ्झभङ्झत गठन 
गनङ्टयऩनेछ ।  

७) फीउऩङ्टॉजी ऩङ्चयचारन गदाय कङ्ट नै ऋणी सदस्मफाट ङ्झनमभ ङ्जिऩङ्चयत कामय गये 
सङ्झभङ्झत/सॊस्थाको कोष ऩङ्चयचारन नीङ्झतभा व्मिस्था बए अनङ्टसाय दण्ड जङ्चयिाना गयी 
मथाङ्ञशघ्र ऋण असङ्टरी गनङ्टयऩनेछ । 



 

 

८) फीउऩङ्टॉजीको रगानी व्माजदय प्रचङ्झरत प्रचङ्झरत फैकरे फचतभा ङ्छदने व्माजदय बन्दा 
फढी य रगानी गने व्माजदय बन्दा कभ हङ्टन ङ्ट ऩनेछ ।  

९) सङ्झभङ्झत/सॊस्थारे आपना शेमय सदस्महरूबन्दा फाङ्जहय रगानी गनय ऩाइने छैन ।  

१०) सतझौता फभोङ्ञजभको फीउऩङ्टॉजी यकभको सतऩ णँ ङ्ञजतभेिायी सङ्झभङ्झत/सॊस्थाकै हङ्टनेछ ।  

११) भाङ्झथ उल्रेख बएका शतय फाहेक अन्म कङ्ट याहरू ङ्झनदेङ्ञशका फभोङ्ञजभ दङ्टफै ऩऺका 
राङ्झग सभान रूऩभा भान्म हङ्टनेछन ्।  

 

सङ्झभङ्झत/सॊस्थाको तपय फाट     कामायरमको तपय फाट 

नाभ्        नाभ् 
ऩद्        ऩद् 
दस्तखत्       दस्तखत् 
ङ्झभङ्झत्        ङ्झभङ्झत् 
सङ्झभङ्झत/सॊस्था्       कामायरम् घयऩझोङ गा.ऩा. 
साऺी् 

नाभ्        नाभ् 
ऩद्        ऩद् 
दस्तखत्       दस्तखत् 
ङ्झभङ्झत्        ङ्झभङ्झत् 
सङ्झभङ्झत/सॊस्था्       कामायरम् घयऩझोङ गा.ऩा. 

 

 

 

 

 

 



 

 

अनङ्टस ची–३ 

कामयङ्जिङ्झधको दपा ११ को (च) सॉग सतफङ्ञन्धत 

ऋणको आिेदन पायाभ 

श्रीभान ्अध्मऺज्म , 
................................सङ्झभङ्झत/सॊस्था  

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

 

ङ्जिषम् फीउऩङ्टॉजीफाट ऋण उऩरव्ध गयाइऩाउॉ । 

भहोदम,  

मस सङ्झभङ्झत/सॊस्थाको फीउऩङ्टॉजी ऩङ्चयचारन नीङ्झतको ऩ णयत् ऩारना गने शतयभा 
....................... .......................... ................................ व्मिसाम / 
ऩङ्चयमोजना सॊचारन गनयका राङ्झग रु .............................. ............... ........... 
(अऺरुङ्जऩ ...........................................) ........... .......... अिङ्झधका राङ्झग 
उऩरव्ध गयाइ ङ्छदनङ्टहङ्टन ङ्जिनर अ अनङ्टयोध गदयछङ्ट  ।  

 

नाभ् 

ठेगाना्  

सदस्मता नॊ. 

फाफङ्ट / ऩङ्झतको नाभ्  

फाजे / ससङ्टयाको नाभ्   

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

          दस्तखत 



 

 

अनङ्टसङ्टची ४ 

ङ्झनदेङ्ञशकाको दपा १७ (ग) सॉग सतफङ्ञन्धत 

सॊस्था/सङ्झभङ्झतरे याख्न ेफीउऩङ्टॉजी ऩङ्चयचारन अङ्झबरेख 

ङ्ञजल्रा् भङ्टस्ताङ      फैंकको नाभ्     भ र फीउॉऩ ङ्टॉजी रु्- 
सॊस्था/समममिको नामः      खािा नं.:     स्रोिः घयऩझोङ गाउॉऩाङ्झरका, जोभसोभ 

ठेगाना् घयऩझोङ - ........           कोष स्थाऩना ङ्झभङ्झत् 
ङ्झस.नॊ. सदस्मता 

नॊ. 
फीउऩ ॉजीफाट कजाय 

ङ्झरन ेसदस्मको नाभ 

ठेगाना रगानी असङ्टरी फङ्टझाएको 
ङ्झभङ्झत 

फङ्टङ्ञझङ्झरनकेो 
सही 

कैङ्जपमत 

रगानी 
ङ्झभङ्झत 

ऩङ्चयमोजनाको 
उद्दशे्म 

यकभ फङ्टझाउनकेो 
सही 

फङ्टझाउनङ्ट ऩने 
ङ्झभङ्झत 

साॉिा व्माज हजायना जतभा 
यकभ 

                

                

                

                

                

                

                

                



 

 

अनङ्टसङ्टची - ५ 

ङ्झनदेङ्ञशकाको दपा २० सॉग सतफङ्ञन्धत 

सङ्झभङ्झत/सॊस्थारे कामायरमभा ऩठाउने फीउऩङ्टॉजी प्रगङ्झत ङ्जिियण 

...........................................सङ्झभङ्झत/सॊस्था 
..........सार ...............चौभाङ्झसक /फाङ्जषयक 

 

फीउऩङ्टॉजी प्रगङ्झत प्रङ्झतिेदन 

 

श्रीभान ्प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृतज्म ,  
घयऩझोङ गाउॉऩाङ्झरकाको कामायरम  

जोभसोभ, भङ्टस्ताङ। 

हार अो सङ्झभङ्झत/सॊस्थाभा त्मस कामायरमफाट प्राप्त फीउऩङ्टॉजीको हारसतभको प्रगङ्झत मस 
प्रकाय बएको व्महोया अनङ्टयोध गदयछौँ ।  

सङ्झभङ्झत/सॊस्थाको ङ्जिियण  

क) फीउऩङ्टॉजी स्थाऩना ङ्झभङ्झत् ............... 
ख) भ र फीउऩङ्टॉजी्           

ग) जतभा सदस्म सॊख्मा् 
 

फीउऩङ्टॉजीफाट रगानीको ङ्जिियण् 
ङ्झस. 
नॊ 

ऩङ्चयमोजनाको 
ङ्जकङ्झसभ 

रगानी असङ्टरी नगद/फैंक फाॉकी 
सदस्म 
सॊख्मा 

यकभ सदस्म 
सॊख्मा 

साॉिा व्माज जतभा 

          

          

जतभा्         

 

अध्मऺ/सङ्ञचि 



 

 

ऄनसुचुी - ६ 

काययमिमधको दफा १० बमोमिम 

कायायलयल ेराख्न ेबीउपुुँिी ऄमभलेख फाराम 

घरपझोङ गाउुँ  काययपामलकाको कायायलय 

....................... साल .........................चौमामसक /िार्षिक  

मस 

न ं

चालकुोिबाट 

बीउपुुँिी प्रदान 

गरेको ससं्थाको 

नाम 

ठेगाना बीउपुुँिी 

प्रदान 

गरेको 

मममि 

िम्मा 

सदस्य 

सखं्या 

 

स्रोि शरुु 

बीउपुुँिी 

लगानी ऄसलुी बाुँकी कैफफयि 

उत्पादनमलुक ऄन्य साुँिा व्याि नगद मौज्दाि  

सखं्या रकम सखं्या रकम सखं्या रकम सखं्या रकम 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 



 

 

अनङ्टस ची -७ 

ङ्झनदेङ्ञशकाको दपा १० सॉग सतफङ्ञन्धत 

रेखा शाखाभा याख्न ेचारङ्टकोष अङ्झबरेख ङ्जिियण 

 

ङ्झस.नॊ. 
चारङ्टकोष 

प्राप्त 
आ.ि. 

स्रोतको 
नाभ 

प्राप्त 

यकभ 

सॊस्थाफाट प्राप्त व्माज 

जतभा   
७=(४+५+६) 

रगानीभा यहेको 
रगानीभा 

यहेको 
कङ्ट र 

यकभ रु. 

फैंक 

खाताभा 
यहेको 

यकभ रु. 

जतभा 
यकभ रु. 

रगानीभा यहेका भध्मे कैङ्जपमत 

गत 
आ.ि.सतभ 

चारङ्ट 
आ.ि. 

सङ्झभङ्झत 

सॊख्मा 
सॊस्था 
सॊख्मा 

बाखा 
नाघेको 

यकभ रु. 

बाखा 
ननाघेको 
यकभ रु. 

फेरुङ्ञज 

यहे/ऩेश्की 
यकभ रु. 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ 
(१०+११) 

१२ १३ १४ 

               

               

                              

  hDdf ?                         

 


