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काययपालिकाबाट पाररत लमलतिः २०७९।०३।२८  गते 

प्रमाणिकरि लमलतिः  २०७९।०३।२८ गते 

स्थानीय राजपत्रमा प्रकाणित लमलतिः २०७९।०६।२८ गते 

प्रस्तावना: नेपािको संववधान र स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ िे लनर्दयष्ट गरेको स्थानीय तहको 
अलधकार क्षेत्र लित्रको ववकास लनमायि सम्बन्धी कायय सञ्चािनको िालग नौगाड गाउँपालिकािे श्रम सहकारी 
गठन, पररचािन तथा व्यवस्थापन गनय आवश्यक देणिएकोिे नौगाड गाउँपालिकाको सहकारी ऐन २०७५ को 
दफा ३ को उपदफा २ बमोणजम नौगाड गाउँपालिकािे यो कायय ववलध बनाई जारी गरेको छ ।  

 

पररच्छेद-१ 

प्रारणम्िक 

१. संणक्षप्त नाम र प्रारम्ि: (१) यस काययववलधको नाम नौगाड गाउँपालिकाको श्रम सहकारी गठन, पररचािन 
तथा व्यवस्थापन काययववलध, २०७९ रहेको छ ।  

(२) यो काययववलध तरुुन्त प्रारम्ि हनुेछ ।  
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२. पररिाषा: ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस काययववलधमा: 
क) "अध्यक्ष” िन्नािे श्रम सहकारीको अध्यक्षिाई सम्झन ुपदयछ ।  

ि) "आयोजना” िन्नािे नौगाड गाउँपालिका वा सो अन्तगयतको वडाबाट पूिय वा आंणिक िागत साझेदारीमा 
सञ्चालित योजना वा काययक्रम वा आयोजना वा पररयोजनािाई सम्झन ु पछय र यसिे नौगाडको गाँउ 
सिाबाट स्वीकृत िएको गैर सरकारी संघ संस्था¸ गैर नाफा मूिक संस्था वा अन्य सामदुावयक 
संस्थाको आयोजना समेतिाई जनाउनछे ।  

ग) "िािग्राही िन्नािे” आयोजनाबाट प्रत्यक्ष िािाणन्वत हनु ेआयोजना सञ्चािन हनुे के्षत्र लित्रका व्यणििाई 
जनाउँछ ।  

घ) "सम्झौता” िन्नािे आयोजनाको लनमायि सञ्चािन व्यवस्थापन र ममयत सम्िार गनयको िालग कायायिय र 
श्रम सहकारी बीच िएको लिणित करारनामा वा कबलुियतनामािाई जनाउनेछ ।  

ङ) "श्रम सहकारी” िन्नािे नौगाड गाउँपालिका लित्रका आयोजनाको लनमायि, सञ्चािन, व्यवस्थापन, ममयत 
सम्िार गनय सहकारीका मूल्य मान्यता बमोणजम गठन िइ नौगाड गाउँ काययपालिकाको कायायियमा 
दताय िएको श्रम सहकारी सम्झन ुपदयछ । 

च) "ववधान" िन्नािे श्रम सहकारीको ववधानिाई सम्झन ुपनेछ ।  

छ) "कायायिय” िन्नािे नौगाड गाउँपालिका गाउँ काययपालिकाको कायायियिाई बझुाउँछ । सो िब्दिे वडा 
कायायिय समेतिाई बझुाउनछे ।  

ज) "काययपालिका” िन्नािे नौगाड गाउँ काययपालिकािाई सम्झन ुपदयछ ।  

झ) "ठूिो मेलसनरी तथा उपकरि” िन्नािे वातावरििाई अत्यालधक ह्रास परु् याउने प्रकृलतका ठूिा मलेसनरी 
उपकरि (बलु्डोजर, एक्सािेटर, जे.लस.वी. जस्ता) र श्रममूिक प्रववलधिाई ववस्थावपत गने िािका 
मेलसनरी तथा उपकरि सम्झन ुपदयछ ।  

ञ) "पदालधकारी” िन्नािे श्रम सहकारीका अध्यक्ष,  उपाध्यक्ष,  सणचव र कोषाध्यक्षिाई सम्झन ुपदयछ ।  

ट) "वडा” िन्नािे नौगाड गाउँपालिका लित्रका वडािाई सम्झन ुपदयछ ।  

ठ) "वडा अध्यक्ष” िन्नािे आयोजना सञ्चािन िएको वडाको वडा अध्यक्षिाई सम्झन ुपदयछ ।  

ड) "सदस्य” िन्नािे श्रम सहकारीका सदस्यिाई जनाउनेछ र सो िब्दिे श्रम सहकारीका पदालधकारी िाई 
समेत जनाउनेछ ।  

३. काययववलधको पािना गनुयपने: (१) नौगाड गाउँपालिका लित्र कायायन्वयन हनुे आयोजनाको लनमायि, सञ्चािन, 

ममयत सम्िार कायय गनयको िालग गठन हनु े श्रम सहकारीिे पूियरूपमा यो काययववलधको पािना गनुय  
पनेछ ।  

(२) कुि िागत रु १ करोड सम्म िएको तथा स्थानीय सीप श्रोत र साधन उपयोग हनुे र स्थानीय स्तरमा 
कायय सम्पन्न गनय सक्ने आयोजनाको कायायन्वयन श्रम सहकारी माफय त गनय सवकनेछ ।  
४. श्रम सहकारीको उद्दशे्य: (१) श्रम सहकारीको उद्देश्य देहाय बमोणजम हनुछेन:् 
क) सामदुावयक श्रम माफय त बढी उपिणब्ध हालसि गनय̧  
ि) बेरोजगार श्रमिणििाई रोजगार प्रदान गनय̧  
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ग) श्रम सहकारी माफय त सीप¸ किा र क्षमताको ववकास गनय̧  
घ) छररएर रहेको श्रमिाई केणन्ित गरी एकीकृत श्रम र पुजँीमा बदल्न (श्रम बैकको लनमायि गनय) ¸ 
ङ) उत्पादन¸ लनमायि र संरक्षिमा सामूवहक णजम्मवेारी वृवि गनय̧  
च) श्रमबाट प्राप्त आम्दानीमा श्रम सहकारीका सदस्यहरूको स्वालमत्व कायम गनय̧  
छ) अदक्ष श्रमिणििाई दक्ष बनाउँदै साधन स्रोत ववहीन अवस्थाबाट साधन स्रोत सम्पन्न गराउन¸ 
ज) क्रमििः स-साना आयोजनाहरू सम्पन्न गदै ठूिा-ठूिा पररयोजनाहरू लनमायि गनय सक्ने क्षमताको ववकास 

गरी ववकास लनमायिका कायय समयमै पारदिी रूपमा सम्पन्न गरी राज्य र जनता दबैुिाई फाइदा 
परु् याउन¸ 

झ) सामूवहक श्रमको यो प्रयासिाई सामूवहक उत्पादन िणिको रूपमा ववकास गदै उत्पादन िणिमा 
जनताको स्वालमत्व स्थावपत गनय̧  

ञ) सामूवहक िावना¸ सामूवहक बि र सहकाययका साथ ववकासिाई समाजवाद लनमायिको तागतको रूपमा 
ववकास गदै सो अनरुूपको आचरि र ववचारसवहतको िणि लनमायि गनय̧  

२) उपरोि उद्देश्यका साथ श्रम गनय योग्य र इच्छुक व्यणिहरूिाई सदस्य बनाउँदै पररचािन गररनछे । 
 

पररच्छेद-२ 

श्रम सहकारीको गठन¸ दताय र सञ्चािन 

५. श्रम सहकारी गठन तथा दताय सम्बन्धी व्यवस्था: (१) कम्तीमा तीस जना नेपािी नागररकहरू आपसमा 
लमलि श्रम सहकारी संस्था गठन गनय सक्नेछन ्।  

(२) श्रम सहकारीको गठन देहाय बमोणजम गनुय पनेछिः 
(क) आयोजनाबाट प्रत्यक्ष िािाणन्वत उपिोिाहरूको अलधकतम सहिालगतामा सम्बणन्धत आयोजना क्षेत्रमा न ै
कम्तीमा ३० सदस्यीय श्रम सहकारी गठन गनुय पनेछ । 

(ि) ववकास लनमायिका आयोजना सञ्चािनका िालग गठन हनुे श्रम सहकारीमा ७ देणि ११ सदस्य सम्मको 
सञ्चािक सलमलत गठन गनुय पनेछ । यस्तो सञ्चािक सलमलत वा कायय सलमलतको काययकाि साधारि सिाबाट 
ववघटन निएको अवस्थामा बाहेक सामान्यतया २ दईु वषयको हनुेछ । 

(ग) वडा स्तरीय आयोजना सञ्चािनको िालग श्रम सहकारी गठन गदाय सम्बणन्धत वडाको वडा अध्यक्ष वा वडा 
सदस्य वा कायायियिे तोकेको कायायियको प्रलतलनलधको रोहबरमा गनुय पनेछ । 

(घ) श्रम सहकारी गठनको िालग बोिाइएको िेिामा योजनाको संणक्षप्त वववरि र सलमलतको संरचना सवहतको 
जानकारी कायायियको प्रलतलनलधिे गराउन ुपनेछ ।  

(ङ) श्रम सहकारी गठन गदाय समावणेि लसिान्तको अविम्बन गनुय पनेछ । सलमलतमा कम्तीमा तेत्तीस प्रलतित 
(३३ %) मवहिा सदस्य हनु ुपनेछ । सलमलतको अध्यक्ष, सणचव र कोषाध्यक्ष मध्ये कम्तीमा एकजना मवहिा 
पदालधकारी हनु ुपनेछ । 

(च) एक व्यणि एक िन्दा बवढ श्रम सहकारीको सदस्य हनु पाउने छैन । साथै सगोिका पररवारबाट एक 
जना िन्दा बवढ व्यणि एउटै श्रम सहकारीको सदस्य हनु पाइने छैन । 
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(छ) श्रम सहकारीको गठन सकेसम्म सवयसम्मत तररकािे गनुय पनेछ । सवयसम्मत हनु नसकेमा 
उपिोिाहरूको बहमुत बाट श्रम सहकारीको गठन गररनेछ । 

(ज) श्रम सहकारी र उपिोिाहरूको िागत सहिालगतामा सञ्चािन हनुे आयोजनाहरू श्रम सहकारीहरूबाट 
कायायन्वयन गनय प्राथलमकता र्दइनेछ । 

(झ) श्रम सहकारीिे सम्झौता बमोणजम गनुयपने काम श्रम  सहकारीका सदस्य आफैिे गनुय गराउन ु 
पनेछ । अन्य कुन ैलनमायि व्यवसायी वा अन्य व्यणि वा संस्थािाई र्दई गनय गराउन पाइन ेछैन । 

(ञ) कायायियिे आयोजना सञ्चािन एवं कायायन्वयनमा संिग्न श्रम सहकारीको अलििेि अनसूुची -१ बमोणजम 
व्यवणस्थत गनुय पनेछ । 

(ट) मानवीय श्रमबाट सम्िव नहनुे प्रकृलतका योजना तथा आयोजनाहरूको जवटि स्थानमा मेिनेरी औजारहरू 
प्रयोग गनय सवकने छ । 
(३) श्रम सहकारी दताय तथा नववकरि देहाय बमोणजम हनुेछिः  

(क) श्रम सहकारी गठन पश्चात श्रम सहकारीिे श्रम सहकारीका सदस्यहरुको साधारि  सिाबाट श्रम 
सहकारी ववधान बनाई बहमुतबाट पाररत गराउन ु पनेछ । श्रम सहकारीको ववधान अनसूुची - ८ 
अनसुारको हनुेछ । 
(ि) यस काययववलधको दफा ५ उपदफा ३ (क) बमोणजम पाररत श्रम सहकारी ववधानको प्रत्येक पानाको 
मालथ ति पट्टीको दवैु वकनारामा सम्पूिय श्रम सहकारीका सदस्यहरुको हस्ताक्षर  गराउन ु पनेछ । 

(ग) गर्ठत श्रम सहकारीिाई नौगाड गाउँपालिकामा दतायका िालग श्रम सहकारीका णजम्मवेार 
पदालधकारीहरुिे श्रम सहकारीको प्रमाणित ववधानको प्रलतलिपी सवहत अनसूुची - ९ बमोणजमको 
ढाँचामा  लनवदेन पेि गनुय पनेछ । 

(घ) नौगाड गाउँकाययपालिकाको कायायियिे लनयमानसुार श्रम सहकारीिाई दताय गरी अनसूुची - ७  
बमोणजमको दताय प्रमाि पत्र श्रम सहकारीिाई उपिब्ध गराउन ुपनेछ । 

(ङ) श्रम सहकारी संस्थाको िेिा व्यवस्थापनिाई चसु्त दरुुस्त राख्न श्रम सहकारीमा एक िेिा 
सलमलत गठन गरी िेिा सलमलतको आम्दानी िचयको प्रलतवदेन साधारि सिा समक्ष पेि गरी साधारि 
सिाबाट सवयसम्मत पाररत िएमा श्रम सहकारीको आम्दानी र िचयको िेिा परीक्षि िएको मालन 
नववकरि गररनछे । 

(च)  श्रम सहकारीिाई प्रत्येक आलथयक वषयको असोज मसान्त लित्र नववकरि गरी सक्नपुनेछ । 

 

६. श्रम सहकारीका सदस्यको योग्यता: (१) श्रम सहकारीका सदस्यको योग्यता देहाय बमोणजम हनु ुपनेछ।  

 (क) सम्बणन्धत आयोजना के्षत्रको स्थायी बालसन्दा,  
 (ि) १८ वषय उमेर परुा िएको,  
 (ग) फौंजदारी अलियोगमा अदाितबाट कसूरदार नठहररएको,  
 (घ) सरकारी बाँकी बक्यौता वा पेश्की फर्छ्यौट गनय बाकँी नरहेको,  
 (ङ) अन्य श्रम सहकारीमा सदस्य नरहेको,  
(२) दफा १ मा जनुसकैु कुरा िेणिएको िएता पलन जनप्रलतलनलध, राजनीलतक दिका गाउँपालिका स्तरका 
पदालधकारी, बहािवािा सरकारी कमयचारी र णिक्षक श्रम सहकारीको सदस्यमा बस्न पाइने छैन ।  
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७. श्रम सहकारीको काम, कतयव्य र अलधकार: (१) श्रम सहकारीको काम कतयव्य र अलधकार देहाय बमोणजम 
हनुेछ ।  

(क) सम्झौता बमोणजमको कायय सम्पादन गने,  

(ि) उपिोिाहरूिाई कायायियबाट प्राप्त सूचना तथा मागयदियनको जानकारी गराउने,  
(ग) सम्झौता बमोणजम कायय िरुु गदाय कायायियबाट आवश्यक लनदेिन प्राप्त गनुय पने िए प्राप्त गरेर मात्र िरुु 
गने,  

(घ) श्रम सहकारीको कायय सम्पादनिाई प्रिावकारी बनाउन सलमलतका सदस्यहरूको कायय वविाजन र 
णजम्मेवारी बाँडफाँड गने,  

(ङ) श्रम सहकारीका सदस्यहरूको क्षमता ववकास गने,  

(च) सम्झौता बमोणजमको कामको पररमाि, गिुस्तर समय र िागतमा फेरवदि गनुयपने देणिएमा कायायियिाई 
अनरुोध गने, 

(छ) आयोजनाको दीगो व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य आवश्यक कायय गने । 

(ज) आयोजनाको र्दगोपनाको िालग सदस्यहरुबाट आलथयक संकिन गरी कोष व्यवस्थापन गने । 

(झ) श्रम सहकारीको कोषको पररचािन सम्बन्धी कायय गने । 
पररच्छेद-३ 

कायायन्वयन तथा व्यवस्थापन 

८. आयोजना कायायन्वयन: (१) कायायियिे आ.व. िरुु िएको ६० र्दन लित्र श्रम सहकारी गठन/ 

नवीकरिको कायय प्रारम्ि गरी श्रम सहकारीबाट सञ्चािन हनुे आयोजना, पररयोजना र काययक्रमहरू 
पवहचान/ छनौट गरी िाि १५ लित्र कायायन्वयन कायय योजना बनाउन ुपनेछ । श्रम सहकारी गठन पश्चात ्
आयोजनाको छनौट गरर कायायन्वयन योजना बनाउन ु पनेछ । सम्बणन्धत वडा कायायियबाट योजना 
सञ्चािनको िालग श्रम सहकारी लसफाररस िइ आएमा आयोजनाको ड्रईङ, लडजाइन र िागत अनमुान 
नेपािी िाषामा तयार गररएको स्वीकृलत गरी श्रम सहकारीिाई उपिब्ध गराउन ुपनेछ ।  

(२) आयोजनाको कायायन्वयनको िालग श्रम सहकारी र कायायिय बीच अनसूुची २ बमोणजमको ढाँचामा 
सम्झौता गनुय पनेछ ।  

(३) आयोजनाको प्रकृलत हेरी कायायियिे िागत सहिालगताको ढाँचा र अनपुात नगद वा श्रमदान वा वस्तगुत  

तोक्न ु पनेछ । वडा अन्तगयत टोि टोिमा वा टोिलित्रका वणस्तहरूमा श्रम सहकारी गठन िएका िागत 
अनमुान अनसुार कायय गनय घटाघटमा काम गनय प्रलतस्पधाय गराउन सवकनछे । लनमायि गररने आयोजनाको 
िागत इणस्टमेट बमोणजमको गिुस्तरमा कुनै कमी नआउने गरी घटाघटमा काम गनय प्रलतस्पधाय गराउँदा श्रम 
सहकारीको सञ्चािक सलमलत वा कायय सलमलतको बैठकिे लनियय सवहत कबोि गररएको रकमिाई आधार 
मालननेछ । 

(४) कुनै एक वडा वा टोिमा गर्ठत एक िन्दा वढी श्रम सहकारीको काययके्षत्र समेट्ने गरी कुनै योजना वा 
आयोजना कायायन्वयन हनु े वा गररन े परणस्थलत शृ्रजना िएमा उि टोिमा रहेका सवै  श्रम सहकारीको 
सञ्चािक सलमलतवाट लनियय िए अनसुार कुनै एक श्रमसहकारी सँग योजना सञ्चािनको सम्िौता गरी 
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सञचािन गररनेछ। काययके्षत्रका सवै श्रमसहकारीहरुिे आवक ठानमेा सञ्चािक सलमलतवाट योजना लनमायि 
उपसलमलत गठन गनय गररनछे ।  

९. आयोजना सम्झौताको िालग आवश्यक कागजातहरू: श्रम सहकारीिे कायायियसँग सम्झौता गदाय 
तपलसिमा उणल्िणित कागजातहरू पेि गनुय पनेछ ।  

(क) श्रम सहकारी लसफाररस गने आम िेिाको लनिययको प्रलतलिवप,  

(ि) श्रम सहकारी सञ्चािक सलमलत वा कायय सलमलत पदालधकारी सदस्यहरूको नागररकताको प्रलतलिवप,  

(ग) आयोजनाको िागत अनमुान वववरि,  

(घ) श्रम सहकारीबाट सम्झौताको िालग णजम्मवेार पदालधकारी तोवकएको श्रम सहकारीको लनियय,  

(ङ) आयोजनाको कायायन्वयनको कायय तालिका,  
(च) िाता सञ्चािन गने पदालधकारी तोवकएको लनियय र िाता सञ्चािनको िालग आवश्यक कागजातहरू,  

(छ) उपिब्ध न्यूनतम औजारहरू ।  

१०. श्रम सहकारीको क्षमता ववकास: (१) कायायियिे आयोजनाको कायायन्वयन अगावै श्रम सहकारीका 
पदालधकारीहरूिाई लनम्न ववषयमा अलिमिुीकरि गनुय पनेछ ।  

(क) श्रम सहकारीको काम कतयव्य र अलधकार,  

(ि) सम्पादन गनुयपने कामको वववरि, काम सम्पन्न गनुयपने अवलध, िागत र उपिोिा र श्रमसहकारीको 
योगदान,  

(ग) लनमायि सामग्रीको गिुस्तर र पररमाि  

(घ) िररद रकम लनकासा प्रकृया, िचयको िेिांकन र अलििेि व्यवस्थापन,  

(ङ) कायायन्वयन र अनगुमन प्रवक्रया,  
(च) सावयजलनक परीक्षि, योजनाको फरफारक र हस्तान्तरि,  

(छ) अन्य आवश्यक ववषयहरू ।  

११. िाता सञ्चािन: (१) कायायियिे तोकेको बैंकमा श्रम सहकारीिे श्रम सहकारीको िाता िोिी 
सञ्चािन गनुय पनेछ ।  

(२) श्रम सहकारीको िाता अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सणचव गरी तीन जनाको संयिु दस्तितबाट सञ्चािन 
हनुेछ । िाता सञ्चािकहरू मध्य ेकम्तीमा एकजना मवहिा हनु ुपनेछ ।  

 

१२. ििुानी प्रकृया: (१) आयोजनाको ििुानी र्दँदा श्रम सहकारीको नाममा रहेको बैङ्क िाता माफय त र्दन ु
पनेछ । श्रम सहकारीिे एक व्यणि वा संस्थािाई २५ हजार िन्दा मालथको रकम ििुानी गदाय बैंक िाता 
माफय त मात्र ििुानी गनुय पनेछ ।  

(२) श्रम सहकारीिाई सम्झौता बमोणजमको कामको प्राववलधक मूल्यांकन कायय सम्पन्न प्रलतवदेन र अन्य 
आवश्यक कागजातको आधारमा वकस्तागत र अणन्तम ििुानी र्दइनेछ ।  
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(३) श्रम सहकारीिे सम्पादन गरेको काम र िएको िचयको वववरि सलमलतको बैठकबाट लनियय गरर 
ििुानीको िालग आवश्यक कागजात सवहत कायायियमा पेि गनुय पनेछ ।  

(४) आयोजनाको अणन्तम ििुानी हनु ुिन्दा अगावै कायायियबाट अनगुमन गने व्यवस्था लमिाउन ुपनेछ ।  

(५) आयोजना सम्पन्न िई फरफारक गनुय िन्दा अगावै श्रम सहकारीिे अलनवायय रूपमा कायायियको 
प्रलतलनलधको रोहबरमा सावयजलनक परीक्षि गनुय पनेछ ।  

सावयजलनक परीक्षि प्रलतवदेनको ढाँचा अनसूुची -३ बमोणजम हनुेछ ।  

(६) श्रम सहकारीिे आफूिे प्रत्येक वकस्तामा गरेको िचयको सूचना अनसूुची - ४ बमोणजमको ढाँचामा 
सावयजलनक गनुय पनेछ ।  

(७) आयोजनाको कुि िागत रु ३ िाि िन्दा बवढ िएका आयोजनाहरूको हकमा श्रम सहकारीिे काम 
िरुु गनुय िन्दा अगावै आयोजनाको नाम, िागत, साझेदारीको अवस्था, काम िरुु र सम्पन्न गनुयपने अवलध समेत 
देणिन ेगरर तयार गररएको अनसूुची - ५ बमोणजमको ढाँचामा आयोजना सूचना पाटी आयोजना स्थिमा राख्न ु
पनेछ ।  

(८) श्रम सहकारीिाई सम्बणन्धत कायायियिे ड्रईङ, लडजाईन, िागत अनमुान तयार गने, प्राववलधक सल्िाह र्दने, 
जाँच पास गने िगायत अन्य प्राववलधक सहयोग उपिब्ध गराउने । आयोजना कायायन्वयनको समयमा कुन ै
कारिबाट कायायियिे प्राववलधक सेवा उपिब्ध गराउन नसकेमा सम्झौतामा उल्िेि गरर तोवकएको िचयमा 
लसमा लित्र रवह श्रम सहकारीिे करारमा प्राववलधक लनयिु गनय वा प्राववलधक सेवा िीन सक्नेछ । तर ड्रइङ 
लडजाइन िागत अनमुान कायय सम्पन्न प्रलतवदेन र ििुानी लसफाररसको कायय कायायिय बाट नै हनुेछ ।  

(९) श्रम सहकारीबाट लनमायि हनुे आयोजनाहरूको गिुस्तर कायम गने गराउने दावयत्व र णजम्मवेारी 
जनप्रलतलनलध सम्बणन्धत प्राववलधक कमयचारी, श्रम सहकारी र अनगुमन सलमलतको हनुेछ ।  

(१०) अनकुरिीय कायय गने श्रम सहकारी प्राववलधक कमयचारी र सम्बणन्धत कमयचारीिाई सिाको लनियय 
बमोणजम वावषयक रूपमा उणचत परुस्कार प्रदान गनय सवकनेछ ।  

(११) तोवकएको समयमा श्रम सहकारी गठन हनु नसकेमा, सम्झौता हनु नसकेमा वा सम्झौताको ितय 
बमोणजम कायय सम्पादन हनु नसकेमा कायायियिे अन्य प्रकृयाद्वारा काम गराउन सक्नछे ।   

१३. लनमायि काययको गिुस्तर सलुनणश्चतता गनुय पने: श्रम सहकारीबाट सञ्चािन हनुे आयोजना गिुस्तर 
सलुनणश्चत गनुय सम्बणन्धत श्रम सहकारीको कतयव्य हनुछे । गिुस्तर सलुनणश्चतता गनयको िालग अन्य 
कुराहरुको अलतररि लनम्न ववषयहरू पूवयरूपमा पािना गनुय पनेछ ।  

(क) लनमायि सामग्रीको गिुस्तर: लनमायि सामग्री ड्रईङ, लडजाइन र स्पेलसवफकेिन बमोणजमको गिुस्तर कायम राख्न े 

गनुय पनेछ ।  

(ि) लनमायि ववलध र प्रकृयाको गिुस्तर: लनमायि ववलध र प्रकृया कायायियसँग िएको सम्झौता बमोणजम गनुय 
पनेछ ।  

(ग) लनमायि काययको दीगोपना: श्रम सहकारीबाट कायायन्वयन िएको योजनाको र्दगोपनाको िालग सम्बणन्धत 
श्रम सहकारीिे आवश्यक व्यवस्था गनुयपनेछ ।  
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(घ) गिुस्तर सलुनणश्चत गने णजम्मेवारी: श्रम सहकारी माफय त हनुे कामको लनधायररत गिुस्तर कायम गने 
णजम्मेवारी सम्बणन्धत काययको िालग आम उपिोिा, प्राववलधक कमयचारी र श्रम सहकारीको हनुेछ ।  

(ङ) िगत राख्न ुपने: श्रम सहकारीबाट हनुे कामको सम्झौता बमोणजमको समय िागत र गिुस्तरमा सम्पन्न 
हनु नसकेमा सम्बणन्धत प्राववलधक कमयचारीिाई सचेत गराउने र प्रकृलत हेरी आवश्यक काययवाही गनय  
सक्नेछ । यस्तो श्रम सहकारीको िगत रािी श्रम सहकारीका पदालधकारीिे लनणश्चत समय सम्मको िालग 
अन्य श्रम सहकारीमा रवह काम गनय पाउने छैनन।् 

१४. अनगुमन सलमलतको व्यवस्था:  (१) आयोजना तोवकएको गिुस्तर पररमाि र समयमा सम्पन्न गनय 
गराउन श्रम सहकारीिे सम्पादन गने काययको अनगुमन गरी आयोजनाको गिुस्तर पररमाि सलुनणश्चत गनय 
दफा (५) को (४) (क) बमोणजमको िेिाबाट कम्तीमा ५ सदस्यीय अनगुमन सलमलत गठन गररनछे 
अनगुमन सलमलतको सदस्य संचािक  सलमलतमा रवह काम गनय पाउन ेछैनन ्।  

(२) अनगुमन सलमलतको काम, कतयव्य र अलधकार देहाय बमोणजम हनुेछ:  

(क) आयोजनाको कायायन्वयनमा सहणजकरि गने तथा देणिएका बाधा व्यवधान र समस्या समाधानका िालग 
आवश्यक समन्वय गने ।  

(ि) आयोजनाको कायायन्वयन काययतालिका अनसुार काम िए निएको यवकन गने र नगरेको पाईएमा 
सम्बणन्धत पक्ष िाई सचेत गराउने ।  

(ग) आवश्यक अन्य कायय गने ।  

पररच्छेद-४ 

ववववध 

१५. अन्य संस्थाबाट कायय गराउन सवकने: यस काययववलध बमोणजम गाउँपालिका के्षत्रलित्र गररने कायय 
उपिोिा सलमलत, िािग्राही समूह, सामदुावयक संस्था, जस्तै सामदुावयक वन¸ सामदुावयक स्तरका सहकारी 
संस्थाहरू, टोि ववकास संस्था, आमा समूह, कृवष समूह, मवहिा समूह¸ कानून बमोणजम गठन िएका अन्य 
सामदुावयक संगठन जस्ता संस्थाहरूबाट स्थानीय उपिोिाहरूको आमिेिाबाट लनियय िई आएमा यस्ता 
संस्थाहरूबाट यस काययववलध बमोणजम कायय संचािन गनय गराउन सवकनेछ ।  

१६. सहजीकरि र सहयोग गनुय पने: श्रम सहकारीिे आयोजनाको सपुरीवेक्षि अनगुमन/ लनरीक्षि गनय 
कायायियबाट आएको अनगुमन सलमलत पदालधकारी वा कमयचारीिाई आवश्यक वववरि उपिब्ध गराउन े
तथा आयोजना स्थि अनगुमनको िालग सहणजकरि सहयोग गनुयपनेछ ।  

१७. श्रम सहकारीको दावयत्व: श्रम सहकारीिे कायायियसगँ िएको सम्झौता बमोणजमको कायय सम्पादन 
गदाय कायायियिे तोकेका ितयहरुको अलतररि लनम्न दावयत्व बहन गनुय पनेछ ।  

(क) आयोजनाको र्दगो व्यवस्थापनको िालग ममयत सम्िार गने सम्बन्धी आवश्यक कायय,  
(ि) आयोजना कायायन्वयनबाट पनय सक्ने वातावरिीय सन्तिुन कायम गने सम्बन्धी कायय,  
(ग) अन्य आयोजनाहरूसँग अन्तरसम्बन्ध कायम गनुयपने,  

(घ) असि नागररकको आचरि पािना गनुयपने,  



 

नौगाड गाउँपालिकाको श्रम सहकारी गठन¸ पररचािन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी काययववलध¸ २०७९ पाना 9 
 

(ङ) श्रम सहकारीिे आयोजनाको फरफारकको िालग कायायियमा कागजात पेि गदाय अनसूुची ६ बमोणजमको 
ढाँचामा आयोजनाको िौलतक तथा ववत्तीय प्रलतवदेन पेि गनुय पनेछ ।  

१८. मापदण्ड बनाउन सक्ने: (१) आयोजनाको गिुस्तर सलुनणश्चतताको िालग कायायियिे अनगुमन, मूल्याङ्कन 
गरी सम्बणन्धत श्रम सहकारीिाई सल्िाह, सझुाव र आवश्यकता अनसुार लनदेिन र्दनेछ ।  

(२) श्रम सहकारीबाट सञ्चािन हनुे आयोजनाको प्रकृलत हेरी गिुस्तर सलुनणश्चतता गने प्रयोजनको िालग 
कायायियिे थप मापदण्ड तथा मागयदियन बनाई िागू गनय सक्नेछ । 

१९. अन्य व्यवस्थािः संघ¸ प्रदेि र अन्य लनकायबाट संचािन हनुे  योजना, आयोजना तथा काययक्रमहरु 
अस्थायी प्रकृलतका उपिोिा सलमलत माफय त गने गराउन ेअवस्था िएमा उि योजना आयोजना र 
काययक्रमहरुको संचािन तथा व्यवस्थापन समते यसै काययववलध बमोणजम गठन िएका श्रम सहकारी माफय त 
कायायन्वयन गररनेछ । 

२०. संिोधन¸ िारेजी तथा बचाउिः (१) नौगाड गाउँपालिकािे आवश्यक ठानेमा यस काययववलधिाई कुनै पलन 
बित आंणिक वा पूिय रुपमा संिोधन गनय वा िारेजी गनय सक्नेछ ।  

(२) नौगाड गाउँपालिकाको उपिोिा सलमलत गठन¸ पररचािन तथा व्यवस्थापन सम्बणन्ध काययववलध¸ २०७५ 
िाई िारेजी गररएको छ । उि काययववलध बमोणजम िए गरेका काम यसै काययववलध बमोणजम िए गरेको 
मालनने छ । 
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अनसूुची - १ 

(काययववलधको दफा ५ को उपदफा २ (१) ञ सँग सम्बणन्धत)  
श्रम सहकारीको िगत नौगाड गाउँपालिका 

आ.व. 
श्रम सहकारी नामिः 
स्थायी िेिा नं. 

क्र.सं 
श्रम 

सहकारीको 
नाम र ठेगाना 

पदालधकारीको नाम र सम्पकय  नं 

जम्मा 
सदस्य 
संख्या 

गठन 
लमलत 

बैठकको 
नाम 

िाता 
नं 

  अध्यक्ष उपाध्यक्ष सणचव कोषाध्यक्ष 
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अनसूुची-२ 

काययववलधको दफा ८ (२) सँग सम्बणन्धत नौगाड गाउँपालिका योजना सम्झौता फाराम 

  

१. सम्झौता गने पक्ष र आयोजना:  

(क) श्रम सहकारीको वववरि:  

(अ) नाम:  

(आ) ठेगाना:  

(ि) आयोजनाको वववरि:  

(अ) नाम:  

(आ) आयोजना स्थि:  

(इ) उद्देश्य:  

(ई) आयोजना सरुु हनुे लमलत:  

(२) आयोजनाको िागत सम्बन्धी वववरि:  

(क) िागत अनमुान रु.  

(ि) िागत व्यहोने श्रोतहरू:  

(अ) कायायिय:  

(आ) श्रम सहकारी:  

(इ) अन्य:  

(ग) वस्तगुत अनदुानको वववरि सामाग्रीको नाम एकाइ: 
(अ) संघबाट: 
(आ) प्रदेिबाट: 
(इ) नौगाड गाउँपालिकाबाट: 
(ई) गैरसरकारी संघसंस्थाबाट: 
(उ) ववदेि दात ृसंघसंस्थाबाट: 
(ऊ) श्रम सहकारीबाट: 
(ऋ) अन्य लनकायबाट:  

(घ) आयोजनाबाट िािाणन्वत हनु:े  

(अ) घरपररवार संख्या:  

(आ) जनसंख्या:  

(इ) संगर्ठत संस्था:  

(ई) अन्य:  

(३) श्रम सहकारी/ समदुायमा आधाररत संस्था/ गैरसरकारी संस्थाको वववरि:  

(क) गठन िएको लमलत: 
(ि) पदालधकारीको नाम र ठेगाना (नागररकता प्रमािपत्र नं. र णजल्िा)  
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(अ) अध्यक्ष:  

(आ) उपाध्यक्ष:  

(इ) कोषाध्यक्ष:  

(ई) सणचव:  

(उ) सदस्य:  

(ऊ) सदस्य:  

(ऋ) सदस्य:  

(ग) गठन गदाय उपणस्थत िािाणन्वत संख्या:  

 

(४) आयोजना सञ्चािन सम्बन्धी अनिुव:  

(५) श्रम सहकारी समदुायमा आधाररत संस्था/ गैरसरकारी संस्थािे सम्पार्दत कामको प्राववलधक मलु्यांकनका 
आधारमा प्राप्त गने वकस्ता वववरि: वकस्ताको क्र.स. लमलत वकस्ताको रकम लनमायि सामग्री पररिाम कैवफयत 
पवहिो  

दोस्रो  

तेस्रो  

जम्मा  

 

(६) आयोजना ममयत सम्िार सम्बन्धी व्यवस्था:  

(क) आयोजना ममयत सम्िारको णजम्मा लिने सलमलत/ संस्थाको नाम: (ि) ममयत सम्िारको सम्िाववत स्रोत (छ 
छैन ििुाउन)े  

जनश्रमदान:  

सेवा िलु्क:  

दस्तरु चन्दा:  

अन्य केही िए:  

 

सम्झौताका ितयहरु  

श्रम सहकारीको णजम्मेवारी तथा पािना गररन ेितयहरु:  

(१) आयोजना लमलत: ..................... देणि िरुु गरी लमलत: ..................... सम्ममा परुा गनुय पनेछ ।  

(२) प्राप्त रकम तथा लनमायि सामाग्री सम्बणन्धत आयोजनाको उद्देश्यका िालग मात्र प्रयोग गनुयपनेछ ।  

(३) नगदी, णजन्सी सामानको प्रालप्त, िचय र बाँकी तथा आयोजनाको प्रगलत वववरि राख्न ुपनेछ ।  

(४) आम्दानी िचयको वववरि र कायय प्रगलतको जानकारी श्रमसहकारीमा छिफि गरर अको वकस्ता माग गनुय 
पनेछ  

(५) आयोजनाको कुि अनमुालनत िागत िन्दा घवट िागतमा आयोजना सम्पन्न िएको अवस्थामा सो 
मतुाववकनै अनदुान र श्रमदानको प्रलतित लनधायरि गरी ििुानी लिन ुपनेछ ।  
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६) श्रम सहकारीिे प्राववलधकको राय, परामिय एवं लनदेिन अनरुूप काम गनुय पनेछ ।  

(७) श्रम सहकारीिे आयोजना सँग सम्बणन्धत ववि िपायईहरू, डोर हाणजरी फारामहरू, णजन्सी नगदी िाताहरू 
सलमलत/ समूहको लनियय पणुस्तका आर्द कागजातहरू कायायियिे मागेको बित उपिब्ध गराउन ु पनेछ र 
त्यसको िेिा परीक्षि पलन गराउन ुपनेछ ।  

(८) कुनै सामग्री िररद गदाय आन्तररक राजस्व कायायियबाट स्थायी िेिा नम्बर र मूल्य अलिवृवि कर दताय 
प्रमािपत्र प्राप्त व्यणि वा फमय संस्था वा कम्पनीबाट िररद गरर सोही अनसुारको ववि िपायई आलधकाररक 
व्यणिबाट प्रमाणित गरी पेि गनुय पनेछ ।  

(९) मूल्य अलिवृवि कर (VAT) िाग्ने बस्त ु तथा सेवा िररद गदाय रु. २०,०००।- िन्दा बवढ मूल्यको 
सामग्रीमा अलनवायय रूपमा मूल्य अलिववृि कर दताय प्रमािपत्र प्राप्त गरेका व्यणि वा फमय संस्था वा 
कम्पनीबाट िररद गनुयपनेछ । साथै उि वविमा उल्िेणित मूल्य अलिववृि कर बाहेकको रकममा १.५ 
प्रलतित अलग्रम आयकर बापत करकवट्ट गरर बाँकी रकम मात्र सम्बणन्धत सेवा प्रदायकिाई ििुानी हनुेछ । 
रु. २०,०००।- िन्दा कम मूल्यको सामग्री िररदमा पान नं. लिएको व्यणि वा फमयबाट िररद गनुयपनेछ । 
अन्यथा िररद गने पदालधकारी स्वयम ्णजम्मेवार हनुछे । 

(१०) प्राववलधकको लसफाररसमा गाउँपालिकाबाट अनमुलत पाएर डोजर रोिर िगायतका मलेसनरी समान 
िाडामा लिएका एवं घर बहािमा लिई लबि िपायई पेि िएको अवस्थामा १० प्रलतित घर िाडा कर एवं 
बहाि कर लतनुयपनेछ । 

(११) प्रणिक्षकिे पाउने पाररश्रलमक एवं सहिागीिे पाउन ेित्तामा प्रचलित लनयम अनसुार कर िाग्नेछ ।  

 १२) लनमायि काययको हकमा िरुु िागत अनमुानका कुनै आइटमहरुमा पररवतयन हनुे िएमा अलधकार प्राप्त 
व्यणि/ कायायियबाट िागत अनमुान संिोधन गरे पश्चात ्मात्र कायय गराउन ुपनेछ । यसरी िागत अनमुान 
संिोधन नगरर कायय गरेमा श्रम सहकारी/ समूहन ैणजम्मवेार हनुेछ ।  

(१३) श्रम सहकारीिे काम सम्पन्न गररसकेपलछ बाँकी रहन गएका िप्ने सामानहरू ममयत सम्िार सलमलत 
गठन िएको िए सो सलमलतिाई र सो निए सम्बणन्धत श्रम सहकारीमा रहन ुपनेछ । सामानको वववरि एक 
प्रलत सम्बणन्धत वडा तथा गाउँ कायायपालिकाको कायायियिाई जानकारीको िालग बझुाउन ुपनेछ । वहनालमना 
िएको सामानको मूल्य सम्बणन्धत श्रम सहकारीबाट असिु उपर गररने छ ।  

(१४) सम्झौता बमोणजम आयोजना सम्पन्न िएपलछ अणन्तम ििुानीको िालग कायय सम्पन्न प्रलतवदेन, नावप 
वकताब, प्रमाणित ववि िपायई, योजनाको फोटो, सम्बणन्धत श्रम सहकारीिे आयोजना सञ्चािन गदाय िएको आय 
व्ययको अनमुोदन सवहतको लनियय, उपिोिा तथा सहकारी िेिाबाट िएको सावयजलनक िेिा परीक्षिको 
लनिययको प्रलतलिवप तथा सम्बणन्धत वडा कायायियको लसफाररस सवहत अणन्तम वकस्ता ििुानीको िालग लनवेदन 
पेि गनुय पनेछ ।  

(१५) आयोजना सम्पन्न िई कायायियबाट जाँचपास गरर अणन्तम िेिा परीक्षि प्रलतवेदन कायायियिाई प्राप्त 
िए पलछ फरफारक लिनपुनेछ । साथै आयोजनाको आवश्यक ममयत संिारको व्यवस्था सम्बणन्धत 
श्रमसहकारीिे गनुयपनेछ ।  
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१६) आयोजना कायायन्वयन गने समूह वा श्रम सहकारीिे आयोजनाको िौलतक तथा ववत्तीय प्रगलत प्रलतवदेन 
अनसूुची ६ को ढाँचामा सम्झौतामा तोवकए बमोणजम कायायियमा पेि गनुयपनेछ ।  

(१७) आयोजनाको र्दगो सञ्चािन तथा ममयत सम्िारको व्यवस्था गनुय पनेछ ।  

(१८) आयोजनाको सबै काम श्रम सहकारी/ समूहको लनियय अनसुार गनुय गराउन ुपनेछ ।  

 

कायायियको णजम्मेवारी तथा पािना गररने ितयहरु: १. आयोजनाको बजेट, श्रम सहकारीको काम, कतयव्य तथा 
अलधकार, िररद, िेिांकन, प्रलतवेदन आर्द ववषयमा श्रम सहकारीका पदालधकारीहरूिाई अनणुिक्षि काययक्रम 
सञ्चािन गररनेछ ।  

२. आयोजनामा आवश्यक प्राववलधक सहयोग कायायियबाट उपिब्ध गराउन सवकने अवस्थामा गराइनेछ र 
नसवकन ेअवस्था िएमा श्रम सहकारीिे बाह्य बजारबाट सेवा परामिय अन्तगयत सेवा िीन सक्नेछ ।  

३. आयोजनाको प्राववलधक सपुरीवेक्षिको िालग कायायियको तफय बाट प्राववलधक िटाइनेछ । श्रम 
सहकारीबाट िएको कामको लनयलमत सपुररवेक्षि गने णजम्मेवारी लनज प्राववलधकको हनुेछ ।  

४. पेश्की लिएर िामो समयसम्म आयोजना सञ्चािन नगने श्रम सहकारीिाई कायायियिे लनयम अनसुार कारबाही 
गनेछ ।  

५. श्रममूिक प्रववलधबाट कायय गराउन े गरर िागत अनमुान स्वीकृत गराई सोही बमोणजम सम्झौता गरी 
मेलसनरी उपकरिको प्रयोगबाट कायय गरेको पाईएमा त्यस्तो श्रम सहकारीसँग सम्झौता रद्द गरी श्रम 
सहकारीिाई ििुानी गररएको रकम मलु्यांकन गरी बवढ िएको रकम सरकारी बाँकी सरह असिु उपर 
गररनेछ ।  

६. आयोजना सम्पन्न िएपलछ कायायियबाट जाँचपास गरी फरफारक गनुयपनेछ ।  

७. आवश्यक कागजात संिग्न गरी ििुानी उपिब्ध गराउन सम्बणन्धत श्रम सहकारीबाट अनरुोध िई 
आएपलछ श्रम सहकारीको बैंक िातामा ििुानी र्दन ुपनेछ ।  

८. यसमा उल्िेि निएका कुराहरू प्रचलित काननु बमोणजम हनुेछ ।  

मालथ उल्िेि िए बमोणजमका ितयहरु पािना गनय हामी लनम्न पक्षहरू मन्जरुी गदयछौं ।  

 

श्रम सहकारी/ समूहको तफय बाट  कायायियको तफय बाट  

दस्तित: ................................  दस्तित: ..........................  

नाम थर: ...............................  नाम थर: ..........................  

पद: ......................................  पद: ...............................  

ठेगाना: .................................  ठेगाना: ............................  

सम्पकय  नं.: ............................  सम्पकय  नं.: ........................  

लमलत: ...................................  लमलत: ..............................  
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अनसूुची-३ 

(काययववलधको दफा १२ (५) सँग सम्बणन्धत) 

सावयजलनक परीक्षि फारामको ढाचँा पेि गरेको कायायिय 

१. आयोजनाको नाम:  

(क) स्थि:  (ि) िागत अनमुान:  (ग) आयोजना िरुु हनुे लमलत:       

(घ) आयोजना सम्पन्न हनुे लमलत: 

२. श्रम सहकारी/ सामदुावयक संस्थाको नाम:    

(क) नाम:  

(ि) अध्यक्षको नाम:      

(ग) सदस्य संख्या मवहिा  परुुष:  

३. आम्दानी िचयको वववरि:  

(क) आम्दानी तफय :  

क्र.सं. 
आम्दानीको श्रोत कहाबँाट कलत नगद तथा णजन्सी प्राप्त ियो ििुाउने 

रकम वा पररमाि 

रकम वा 

पररमाि 
कैवफयत 

    

(ि) िचय तफय   

क्र.सं. िचयको वववरि दर पररमाि जम्मा 

१ सामाग्री (के.के. सामग्री िररद ियो?) 
   

२ ज्यािा (कलत के मा ििुानी ियो ?)  
      

३ श्रमदान (कलत जनािे श्रमदान गरे?) 
   

४ व्यवस्थापन िचय (ढुवानी तथा अन्य िचय ?)  
   

 

(ग) मौज्दात  

क्र.सं. वववरि रकम वा पररमाि कैवफयत 

१ नगदी      

२ बैंक      
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३ व्यणिगत णजम्मा      

४ सामग्रीहरू      

(घ) ििुानी र्दन बाकँी  

क्र.सं. वववरि रकम वा पररमाि 

   

४. सम्पन्न आयोजनको िक्ष्य तथा प्रगलत वववरि 

क्र.सं. कामको वववरि िक्ष्य प्रगलत 

    

५. आयोजनािे परु् याएको िाि तथा प्रत्यक्ष रुपमा िािाणन्वत जनसंख्या – आयोजना सञ्चािन िएको स्थानका 

उपिोिाहरू ।  

६. आयोजना सञ्चािन गदाय आयोजना संस्थामा कामको णजम्मवेारी बाँडफाँड क-कस्िे कस्तो-कस्तो कामको 

णजम्मेवारी लिएका लथए ? ििुाउने ।  

उपणस्थलत:  

१  

२  

३  

४  

५  

रोहबर: नाम थर:      पद:      लमलत:  

 

िष्टव्य: सावयजलनक परीक्षि काययक्रम उपणस्थत सरोकारवािाहरूको उपणस्थलत अलनवायय रूपमा संिग्न हनुपुनेछ 

।  
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अनसूुची-४ 

(काययववलधको दफा १२ (६) सँग सम्बणन्धत)  

िचय सावयजलनक सूचना फाराम 

 १. आयोजनाको नाम:           लमलत: २०   /     /   

२. आयोजना स्थि:    ३. ववलनयोणजत बजेट:  

४. आयोजना स्वीकृत िएको आ.व. ५. आयोजना सम्झौता िएको लमलतिः  

६. काम सम्पन्न गनुय पने लमलत: ७. काम सम्पन्न िएको लमलत:  

८. उ. स. को बैठकिे िचय स्वीकृत गरेको लमलत: आम्दानी र िचयको वववरि  

 आम्दानी वववरि रकम रु. िचय वववरि  रकम रु.  

   रकम रु.  

प्रथम वकस्ता    ज्यािा    

दोस्रो वकस्ता    लनमायि सामग्री िररद    

तेस्रो वकस्ता    ढुवानी    

जनश्रमदान    िाडा    

वस्तगुत सहायता    व्यवस्थापन िचय    

िागत सहिालगता        

मालथ उल्िेणितनसुारको आम्दानी तथा िचय वववरि यथाथय हो । यसमा सबै आम्दानी तथा िचयहरू समावेि 
गररएको छ । साथै श्रम सहकारी र उपिोिाहरूको प्रत्यक्ष सहिालगतामा आयोजना कायायन्वयन गररएको छ । 
यसको एक प्रलत वडा कायायियमा समेत पेि गररएको छ ।  

 

   .......................  ...................... ………………… 
  अध्यक्ष  कोषाध्यक्ष  सणचव 
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अनसूुची-५ 

(काययववलधको दफा १२ (७) संगको सम्बणन्धत) 

आयोजना सूचना पाटीको नमनुा  

१. आयोजनाको नाम:  

२. आयोजना संचािन गने कायायिय/ काययक्रमको नाम:  

३. श्रम सहकारीको अध्यक्षको नाम र सम्पकय  नं.:  

४. आयोजनाको कुि िागत रकम रु.:  

४.१ आयोजना कायायियबाट व्यहोने िागत रु.:  

४.२ जनसहिालगताबाट व्यहोने िागत रु.:  

४.३ आयोजनामा िगानी गने अन्य लनकायको नाम र व्यहोने िागत रकम रु.:  

५. आयोजना सम्झौता लमलत:  

६. आयोजना सम्पन्न गने लमलत:  

७. आयोजनाबाट िािाणन्वत जनसंख्या:  
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अनसूुची-६ 

(काययववलधको दफा १७ (ङ) सँग सम्बणन्धत) 

श्रम सहकारीको िौलतक तथा ववत्तीय प्रगलत प्रलतवेदन  

वववरि पेि गरेको कायायिय .......................  

१. आयोजनाको वववरि आयोजनाको नाम: वडा नं. ... टोि/ वणस्त ........  

श्रम सहकारीका अध्यक्ष:       सणचव:  

२. आयोजनाको िागत: प्राप्त अनदुान रकम रु. .................... चन्दा रकम रु. ...............  

जनसहिालगता रकम रु. .....................जम्मा रकम रु. ....................  

३. हाि सम्मको िचय रु. .............................  

(क) कायायिय बाट प्राप्त रकम रु. ...............................  

१. लनमायि सामग्रीमा (लसमने्ट, छड,काठ, ढंुगा वा ढंुगा, लगट्टी, उपकरि आर्द) रु.  

२. ज्यािा:- दक्ष रु. ................ अदक्ष्य रु. .......... जम्मा रु. ...........  

३. मसिन्द सामान (कवप,किम, मसी, कागज, आर्द) रु.  

४. अन्य रु.  

(ि) जनसहिालगताबाट बेहोररने आयोजना रकमको १० प्रलतित श्रमको मूल्य बराबर रकम रु. .......  

णजन्सी सामान मूल्य बराबर रकम रु. ..........  कुि जम्मा रु. .............  

४. प्राववलधक प्रलतवदेन बमोणजम मलु्यांकि रकम रु. ................................  

५. श्रम सहकारी र उपिोिा समूहको लनियय बमोणजम/ समीक्षाबाट िचय देणिएको रु. .........................  

६. कायायन्वयनमा देणिएका मखु्य समस्याहरू क.  ि.  ग. ७. समाधानका उपायहरू:  

 क.  

 ि. 
 ग. 
 

७. समाधानका उपायहरू: 
 क.  

 ि.  

 ग . 

 ८. कायायियबाट र अन्य लनकायबाट अनगुमन िए अनगुमनको सझुाव:  

 

 

९. हाि माग गरेको वकस्ता रकम रु.  

१०. मखु्य िचय प्रयोजन रु.  

११. प्राप्त रकम आयोजना बाहेक अन्य काययमा िचय गने गराउने छैठौँ । 

  

 

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

 तयार गने सणचव कोषाध्यक्ष अध्यक्ष  
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अनसूुची-७ 

(काययववलधको दफा ५ को उपदफा ३ (घ) सँग सम्बणन्धत) 

नौगाड गाउँपालिका 
गाउँ काययपालिकाको कायायिय 

होपरीगाड¸ दाच ुयिा  

दताय नं. …………………….      दताय लमलतिः ………………. 

 

श्रम सहकारी दताय प्रमाि - पत्र 
 

यस नौगाड गाउँपालिकाको श्रम सहकारी गठन¸ पररचािन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी काययववलध¸ २०७९ को 
दफा ५ को उपदफा ३ (घ)  बमोणजम नौगाड गाउँपालिका  
वडा नं. ……… टोि ……………… मा गठन िई स्थापना िएको  
………………………………………………………………..…… श्रम सहकारीिाई दताय गरी सहकारीको आधारितू 
लसिान्तको पररपािन गरी/गराई सावयजलनक दावयत्व लनवायह गरी योजना/काययक्रम तथा आयोजनाको संचािन¸ 
व्यवस्थापन तथा लनमायि कायय गने गरी यो श्रम सहकारी दताय प्रमाि पत्र प्रदान गररएको छ ।  

 
………………………… 

प्रमिु प्रिासकीय अलधकृत 

लमलतिः   
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अनसूुची-८ 

(काययववलधको दफा ५ को उपदफा ३ (क) सँग सम्बणन्धत) 

श्रम सहकारी ववधानको नमूना  

 

 

 

 

……………………… 

श्रम सहकारी  ववधान 

……………………..  

…………………….. 
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अनसूुची –९  

(काययववलधको दफा ५ को उपदफा ३ (ग) सँग सम्बणन्धत) 

 

 

 

श्रम सहकारीिाई नौगाड गाउँ काययपालिकाको कायायियमा 
लनवेदनको नमूना  

लमलतिः ...................... 

श्रीमान ् प्रमिु प्रिासकीय अलधकृत ज्यू¸ 
श्री नौगाड गाउँकाययपालिकाको कायायिय 

होपरीगाड¸ दाच ुयिा¸ सदूुरपणश्चम प्रदेि । 

ववषयिः श्रम सहकारी दताय गररर्दने बारे । 

उपरोि सम्बन्धमा यस नौगाड गाउँपालिकाद्वारा संचालित समदुाय-गाउँपालिका साझेदारी ववकास 
काययक्रममा नौगाड गाउँपालिका वडा नं.   …………. को …………………….. समदुाय वा समदुायमा गाउँ 
समाज पररचािन प्रवक्रया पूरा गरी गठन गररएको ………………………. श्रम सहकारीिाई नौगाड 
गाउँपालिकाको श्रम सहकारी गठन¸पररचािन तथा व्यवस्थापन काययववलध¸ २०७९ को दफा ५  
उपदफा ३ (ग) बमोणजम यस श्रम सहकारी तपलसि बमोणजमको कायय के्षत्र लसलमत रहने गरी ताहाँ 
कायायियमा  यस श्रम सहकारी दताय गररर्दनहुनु अनरुोध गररन्छ । 
 

तपलसि 

नौगाड गाउँपालिका वडा नं  िरीमा वा वडा नं ………………… मा काययके्षत्र लसलमत रहने गरी  

लनवदेक     

……………………………….  
अध्यक्ष नामिः   

श्रम सहकारीिः   

ठेगानािः    

सम्पकय  नम्बरिः   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  आज्ञािे,    

     पषु्कर लसह धामी   

प्रमिु प्रिासकीय अलधकृत  

प्रमािीकरि लमलतिः २०७९।०३।२८ 


