
स्वीकृत मिमत : 2076/09/24 

सूर्योदर्य नगरपामिकाको सपुथ िूल्र्यका सहकारी पसि सञ्चािन कार्ययमिमि २०७६ 

प्रस्तावनााः 
 संघीर्य सहकारी ऐन २०७४ को दफा १४९ र दफा १५१ िे ददएको अमिकार तथा सूर्योदर्य नगरपामिकाको सहकारी ऐन 
२०७५ को दफा १०० र १०१ िे प्रदान गरेको अमिकार प्रर्योग गदै सवयसािरणिाई आवश्र्यक पने दैमनक उपभोग्र्य िस्तहुरु 
दाि,चिनी, िािि, तेि, ननु िगार्यतका सािानहरु सवयसिुभ तथा गणुस्तरीर्य आपूती गनय गराउन वाञ्छनीर्य भएकोिे नेपािको 
संमििानको िारा २२६ र स्थानीर्य सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा २ ििोचिि "सूर्योदर्य नगरपामिकाको 
सपुथ िूल्र्यका सहकारी पसि सञ्चािन कार्ययमिमि २०७६" तिुयिा गरी िागू गरीएको छ।  

पररच्छेद-१ 

प्रारचभभक 

१. संचिप्त नाि र प्रारभभाः (क) र्यो कार्ययमिमिको नाि "सूर्योदर्य नगरपामिकाको सपुथ िूल्र्यका सहकारी पसि सञ्चािन कार्ययमिमि,२०७६" 
रहेको छ । 

(ख) र्यो कार्ययमिमि कार्ययपामिकािाट पाररत भई रािपत्रिा प्रकाशन भएपमछ तरुुन्त िागू हनुेछ । 

(ग) र्यो कार्ययमिमि स्थानीर्य तह अन्तगयत सूर्योदर्य नगरपामिका, इिाि, प्रदेश नं १ िा िागू हनुेछ । 

२. पररभाषााः मिषर्य वा प्रसंगिे अको अथय निागिेा र्यस कार्ययमिमििा 
(क) "सहकारी संस्था" भन्नािे सहकारी ऐन,२०४८ तथा संशोमित ऐन, २०७४ र सूर्योदर्य नगरपामिकाको सहकारी ऐन, २०७५ 
ििोचिि दताय भएका सहकारी संस्थािाई सभझन ुपछय ।  

(ख) "पसि" भन्नािे सूपथ िूल्र्यका सहकारी पसि सभझन ुपछय । 

(ग) "अत्र्यावश्र्यक िस्त"ु भन्नािे दैमनक िीवनिा उपर्योग हनुे खाद्यान्र्य िगार्यत अन्र्य िस्त ुसभझन ुपछय।  

(घ) "नगरपामिका" भन्नािे सूर्योदर्य नगरपामिका फफक्कि इिाि सभझन ुपछय । 

(ङ) "नगर प्रिखु" भन्नािे सूर्योदर्य नगरपामिकाका नगर प्रिखु सभझन ुपछय । 

(ि) "प्रिखु प्रशासकीर्य अमिकृत" भन्नािे सूर्योदर्य नगरपामिकाका प्रिखु प्रशासकीर्य अमिकृत सभझन ुपदयछ। 

(छ) "आमथयक प्रशासन शाखा" भन्नािे सूर्योदर्य नगरपामिकाको िेखा प्रिखुिाई सभझन ुपछय । 

(ि) "प्रशासकीर्य अमिकृत" भन्नािे सूर्योदर्य नगरपामिकाका प्रशासकीर्य अमिकृतिाई सभझन ुपछय । 

(झ) "उद्योग व्र्यवसार्य प्रिियन प्रिखु" भन्नािे सूर्योदर्य नगरपामिकाका उद्योग व्र्यवसार्य प्रिियन शाखा प्रिखुिाई सभझन ुपछय । 

(ञ) " सहकारी तथा संघसंस्था प्रिखु" भन्नािे सूर्योदर्य नगरपामिकाको सहकारी तथा संघसंस्था उपशाखा प्रिखुिाई सभझन ुपछय । 

(ट) "कृफष शाखा प्रिखु" भन्नािे सूर्योदर्य नगरपामिकाका कृफष शाखा प्रिखुिाई सभझन ुपछय । 

(ठ) "नगर सहकारी संघ" भन्नािे सूर्योदर्य नगरपामिकािा दताय भएको नगर सहकारी संघिाई सभझन ुपछय। 

(ड) "वडा अध्र्यि" भन्नािे सूर्योदर्य नगरपामिकाका वडाका वडा अध्र्यििाइ सभझन ुपछय । 

(ढ) "वडा सचिव" भन्नािे सूर्योदर्य नगरपामिकाका वडािा कार्ययरत वडा सचिविाई सभझन ुपछय । 

(ण) "आमथयक मिकास समिमतका संर्योिक" भन्नािे सूर्योदर्य नगरपामिकाको आमथयक मिकास समिमतका संर्योिकिाई सभझन ुपछय । 

(त) "अनदुान " भन्नािे सपुथ सहकारी पसि सञ्चािन गनय सहकारी संस्थाहरुिाई पमछ फफताय गने गरी ददइएको मिउ पूूँिी सभझन ुपछय । 

पररच्छेद-२ 

सपुथ िूल्र्यको सहकारी पसि स्थापना 
३. सपुथ िूल्र्यको सहकारी पसि सञ्चािन तथा स्थापनााः 

(क) सूर्योदर्य नगरपामिकाको प्रत्रे्यक वडािा एक एक ओटा सपुथ पसि सञ्चािन गने गरी छनोट गररएका सहकारी संस्थाहरुिाई 
आमथयक अनदुान कोषको रुपिा ३ िषयपमछ फफताय गने गरी रु.५,००,०००।– (अिरेपी पाूँि िाख) सभि मिउ पूूँिीको रुपिा 
उपिब्ि गराउन सफकन्छ। 

(ख) नेपाि सरकारको स्वामित्विा रहेका सावयिमनक संस्थानहरुिे उत्पादन तथा फवक्री मितरण गने गरी िस्तकुो मडिरमसप वा 
नगरपामिका िेत्रमभत्र मितरणको एकामिकार पसििाई ददनपुनेछ । 

(ग) िचित सिूहाः पसिका आफ्ना सदस्र्यिाहेक सपुथ िूल्र्यिा पसि सञ्चािन गने सहकारी संस्थाका िचित सिूह  

    देहार्य ििोचिि हनुेछन ्। 

(अ) दमित तथा आमथयक रुपिा मिपन्न िगय । 

(आ) फपछमडएका आददवासी िनिामत, िफहिा, सकुुभिासी, द्वन्द फपमडत, एकि िफहिा । (इ) भिूीफहन । 

४. पसििाट उपिब्ि हनु ेसेवा र िस्ताुः सहकारी संस्थािे देहार्यििोचिि कार्यय गनय सक्नेछाः 
(क) दाि, चिनी, िािि िगार्यतका दैमनक उपभोग्र्य िस्तहुरु । 

(ख) स-साना कृफष र्याचन्त्रक उपकरण र मतनका पाटयपूिाय । (ग) ििखाद तथा मिउमििन । 

(घ) सावयिमनक संस्था वा सहकारी कार्यायिर्यिे िेिमिखनका िामग उपिब्ि गराएका अन्र्य िस्त ुतथा सेवाहरु । 

(ङ) सञ्चार तथा इन्टरनटे सेवा । (ि) चिफकत्सकीर्य प्रशे्कृप्शन आवश्र्यक नपने औषिीहरु, घरार्यसी सरसफाईका सािग्रीहरु । 

(छ) शैचिक सािग्रीहरु । (ि) संस्थािे आवश्र्यक ठानकेो अन्र्य िस्त ुवा सेवाको कारोवारहरु । 



५. सपुथ िूल्र्यको पसि छनोट सञ्चािन तथा ब्र्यवस्थापन समिमताः (१) सूर्योदर्य नगरपामिकािाट अनदुान प्राप्त गरेका सहकारी संस्थािे 
फवक्री गने अत्र्यावश्र्यक दैमनक उपभोग्र्य िस्तकुो सहि आपूती मििाउन सूर्योदर्य नगरपामिका स्तरिा देहार्यको एक सञ्चािन तथा 
व्र्यवस्थापन समिमत रहनेछ । 

(क) प्रशासकीर्य अमिकृत          - संर्योिक 

(ख) आमथयक प्रशासन शाखा प्रिखु   -  सदस्र्य 

(ग) कृफष सेवा शाखा प्रिखु   - सदस्र्य 

(घ) नगर उद्योग वाचणज्र्य संघ अध्र्यि          -       सदस्र्य 

(ङ) सहकारी तथा संघ संस्था उपशाखा प्रिखु   -   सदस्र्य सचिव 

(२) िामथ दफा ५ िा गदठत समिमतिे सहकारी संस्थाहरुिाट प्राप्त प्रस्तािहरुको आिारिा सपुथ िूल्र्यको सहकारी पसि छनोट गनुयपनेछ। 

(३) पसििे सवयसािरण िनतािा पारेको प्रभाव अत्र्यावश्र्यक उपभोग्र्य िस्तकुो आपूती र पसि सञ्चािनिा देचखएका कदठनाइ उपर 
छिफि गरी समिमतिे मनराकरणको उपार्यहरु पफहिान गनुयपनेछ । 

(४) समिमतको िैठक आवश्र्यकता अनसुार िस्नेछ। 

६. सपुथ िूल्र्यको पसि छनोट सञ्चािन तथा व्र्यवस्थापन समिमतिे सपुथ िूल्र्यको सहकारी पसि सञ्चािन गनय िाहन ेसहकारी संस्थािाट 
प्रस्ताव आह्वानका िामग १५ ददनको सावयिमनक सूिना प्रकाशन गनुयपनेछ। 

७. सपुथ िूल्र्यको सहकारी पसि सञ्चािन गनय िाहान े सहकारी संस्थाहरुिे अनसूुचि १ ििोचििको ढाूँिािा सूर्योदर्य नगरपामिकाको 
सहकारी शाखािा प्रस्ताव पेश गनुयपनेछ । 

८. सपुथ िूल्र्यको सहकारी संस्था छनोटका आिारहरुाः 
(क) अनदुान प्राप्त गने सहकारी पसिको छनोट गदाय उल्िेखीत सहकारी संस्थाहरु िध्रे्य ििदरु/फकसान/िफहिा/दमित, आददिसी 
िनिामत, सीिान्तकृत तथा फपछमडएको िगयद्वारा सञ्चामित सहकारी संस्थाहरुिाई प्राथमिकता ददइनेछ। 

(ख) न्रू्यनति २ िषयदेखी मनर्यमित र ब्र्यवचस्थत रुपिा सञ्चािनिा रहेका संस्था दताय प्रिाण पत्रको प्रमतमिफप । 

(ग) संस्थाको मिमनर्यिको प्रमतमिफप । (घ) सपुथ िूल्र्यको पसि सञ्चािन गनय उपरू्यक्त र पर्यायप्त स्थान भएको हनुपुनेछ। 

(ङ) उपभोक्ता पसि सञ्चािन गने सभिन्ििा सािारण सभा वा सञ्चािक समिमतको मनणयर्य । 

(ि) सञ्चािकहरुको फोटोसफहतको मतन पसु्ते फववरण ।  (छ) व्र्यवसाफर्यक कार्ययर्योिना अनसूुचि २ अनसुार पेश गनुयपने । 
(ि) संस्थािे िगानी गने पूूँिी रकि ।  (झ) प्रस्तामित पसिको प्रभाव िेत्रको अनिुामनत उपभोक्ता संख्र्या । 

(ञ) मनर्यमिति सािारण सभा गरेको, मनर्यमित िेखा परीिण गरेको र स्थार्यी िेखा नभिर भएको । 

(ट) सभवचन्ित संस्था सूर्योदर्य नगरपामिकाको कार्ययिेत्रमभत्र सञ्चािनिा रहेको हनुपुनेछ । 

(ठ) सभवचन्ित वडा कार्यायिर्यको मसफाररस हनुपुनेछ । 

पररच्छेद-३ 

सपुथ िूल्र्यको सहकारी पसि अनगुिन तथा सहचिकरण व्र्यवस्था 
९. सपुथ िूल्र्यको सहकारी पसि व्र्यवस्थापन तथा अनगुिन समिमताः सूर्योदर्य नगरपामिकािाट पसि सञ्चािन गने सहकारी संस्थािाई 

प्रदान गने सहर्योग रकिको फवतरण तथा त्र्यसको व्र्यवस्थापन र अनगुिनका िामग उपरू्यक्त सहकारी संस्थाको छनोट गनय प्रत्रे्यक 
वडािा देहार्य ििोचििको पसि व्र्यवस्थापन तथा अनगुिन समिमत गठन गररनेछ  

(क) सभवचन्ित वडाका वडाअध्र्यि -     संर्योिक 

(ख) प्रिखु प्रशासकीर्य अमिकृतिे तोकेको अमिकृत स्तरको कियिारी -  सदस्र्य 

(ग) उद्योग व्र्यवसार्य प्रिियन शाखा प्रिखु -     सदस्र्य 

(घ) नगर चस्थत उद्योग वाचणज्र्य संघको अध्र्यि -    सदस्र्य 

(ङ) सभवचन्ित वडाका सचिव -     सदस्र्य सचिव 
१०. पसि व्र्यवस्थापन तथा अनगुिन समिमतको काि कतयब्र्य र अमिकाराः सहकारी उपभोक्ता पसि व्र्यवस्थान तथा अनगुिन समितको 

काि कतयव्र्य र अमिकार देहार्य ििोचिि हनुेछाः 
(क) सूर्योदर्य नगरपामिकाको प्रत्रे्यक वडाको िामग एउटा र प्रत्रे्यक नगरपामिका िेत्रको प्रत्रे्यक ५००० िनसंख्र्याको मिििा पने 
गरी एउटाको दरिे पसि सञ्चािन गने सहकारी संस्थाको छनोट गने। 

११. पसि संिािन गनय सहकारीहरु: देहार्यिा उचल्िचखत सहकारी संस्थाहरुिे सूर्योदर्य नगरपामिकाको सहर्योग प्राप्त गरी उपभोक्ता पसि 
संिािन गनय सक्नेछन:् 

क) उपभोक्ता सहकारी संस्थाहरु ख) उपभोक्ता सहकारी संस्था नभएको स्थानिा कार्यि रहेका िहउुदे्दश्र्यीर्य सहकारी संस्थाहरु । 

ग) िहउुदे्दश्र्यीर्य सहकारी संस्था नभए अन्र्य फवषर्यगत सहकारी संस्थाहरु 

१२) सूर्योदर्य नगरपामिकािाट अनदुान प्राप्त गनय पशे गनुयपने कागिातहरु: 

   स्थानीर्य सरकारिाट प्रदान हनु ेअनदुानको रकि प्राप्तीको िामग देहार्यका कागिातहरु पेश गनुयपनेछ । 

क) संस्था दताय प्रिाण पत्र प्रमतमिफप  ख) संस्थाको फवमनर्यिको प्रमतमिफप 

ग) उपभोक्ता पसि संिािन गने सभिन्ििा सािारण सभा वा सञ्चािक समिमतको मनणयर्य  

घ) सञ्चािकहरुको तीन पसु्ते फववरण  ङ) व्र्यवसाफर्यक कार्यय र्योिना  

ि) प्रस्ताफवत पसिको प्रभाव िेत्रको अनिुामनत उपभोक्ता संख्र्या 



१३) उपभोक्ता काडयाः उपिब्ि भए सभि सहकारी संस्थाको गररवीको रेखािूमन रहेका पररवारिाई िफहिा वािवामिकाका शाखािाट 
फवतरण गररएको काडयको आिारिा अत्र्यावश्र्यक दैमनक िस्त ुसपुथ िूल्र्यिा उपिब्ि गराउन ेछ ।  

पररच्छेदाः ४ 

सपुथ िूल्र्यको सहकारी पसि संिािन गने सहकारी संस्थाको चिभिेवारी 
१४. पसिको संिािन सभवचन्ि कार्ययफवमिाः 

क) पसिको संिािन र व्र्यवस्थापन सभवचन्ित सहकारी संस्थाको संिािक समिमतिे गनेछ । सहकारी संस्थाको संिािक समिमतिे 
पसिको संिािन र व्र्यवस्थापनको िामग आवश्र्यक कार्ययफवमि आफै िनाउने छ । 

ख) सहकारी संस्थािे पसि संिािन दैमनक सिर्य उपभोक्ताको सफुविािाई ध्र्यानिा राखी आफै मनिायरण गनय सक्नेछ । 

ग) सहकारी संस्थाको संिािक समिमतिे पसि संिािनको िामग आवश्र्यक पने कियिारीको मनर्यचुक्त गने मनिको पारर्रममिक तथा 
अन्र्य सफुविा संस्थाको फवमनर्यिको अमिनिा रही तोक्न सक्नेछ । 

घ) पसि संिािन गने सहकारी संस्थािे सहकारी मनर्यिाविी २०७५ को मनर्यि २१ ििोचििको अमभिेखहरुको अमतररक्त देहार्यका 
अमभिेख राख्नपुदयछ । 

क) खररद तथा फवक्री खाता 
ख) खररद फवक्रीको दैमनक वही र नगदी वही  

ङ) सहकारी संस्थािे पसि संिािन सभवचन्ि कारोिारको िेखा पारदशी ढंगिे राख्नपुनेछ । सभवचन्ित नगरपामिका सहकारी शाखा 
तथा नगरपामिकािे िागकेो सिर्यिा संस्थािे उक्त िेखा पेश गनुयपने छ । 

ि) सूपथ िूल्र्यको सहकारी पसि संिािन गने संस्थािे सवयसािारणिे देखीन ेगरी दैमनक उपभोग्र्य िस्तहुरुको िूल्र्यसूिी 
अमनवार्ययरुपिा राख्नपुदयछ। 

१५) िूल्र्य मनिायरणाः  

क) नेपाि सरकारको स्वामित्व प्राप्त सावयिमनक वा कभपनीिाट आपूमतय हनुे अत्र्यावश्र्यक दैमनक उपभोग्र्य िस्तहुरुको फवक्री िूल्र्य 
त्र्यस्ता सावयिमनक संस्थान वा कभपनीिे तोकी ददए ििोचिि हनुेछ । 

ख) सावयिमनक संस्थान वा कभपनीिे र्यस्ता सहकारी संस्थािाई सो सािान फवक्री गरे वापत अन्र्य व्र्यापाररक संस्थािाई ददएको भन्दा 
थप कमिशन ददन ुपनेछ । 

ग) अन्र्य उपभोग्र्य िस्तहुरुको फवक्री िूल्र्य प्रिमित ििार भाउ भन्दा िढी नहनेु गरी सभवचन्ित सहकारी संस्थािे आफै तोक्न सक्ने छ । 

१६) संस्था दताय गराउन ेपनेाः  

क) पसि संिािन गनय िाहान ेसहकारी संस्थािे वडा कार्यायिर्यिा व्र्यवसार्यको अमनवार्यय दताय गराउनपुने छ। 

ख) उपमनर्यि (क) ििोचििको व्र्यवसार्य प्रिाण-पत्रको आिारिा उपभोक्ता पसि संिािन गनुयपने छ। 

१७) संशोिनाः र्यस कार्यायफवमििा आवश्र्यकता अनसुार नगर कार्यायपामिकािे आवश्र्यक संशोिन गनय सक्ने छ। 

१८) िािा अड्काउ फुकाउनेाः र्यस कार्ययफवमि कार्यायन्वर्यनिा िािा अड्काउ परेिा िािा अड्काउ फुकाउने तथा व्र्याख्र्या गने अमिकार 
कार्यायपामिकािाई हनुेछ । 

१९) खारेिी तथा ििाउाः र्यस कार्ययफवमििा भएको कुनै पमन व्र्यवस्था नेपािको संफविान, प्रिमित संघीर्य तथा प्रादेचशक कानूनसूँग 
िाचझएिा िाचझएको हदसभि िदरभागी हनुेछन ्। 

अनसूुचि १ 

( दफा ७ सूँग सभवचन्ित ) 

सूपथ िूल्र्य पसि अनदुानको मनवेदन ढाूँिा 
मिमताः २०७६/   / 

्रमीिान ्प्रिखु प्रशासकीर्य अमिकृत ज्रू्य 

सूर्योदर्य नगरपामिकाको कार्यायिर्य 

फफक्कि, इिाि 

          

           फवषर्य - अनदुानको िामग मनवेदन पेश गरेको िारे । 

 

 त्र्यस नगरपामिकािाट मिमत ................. िा प्रकाचशत सूिना अनसुार र्यस सहकारी संस्थािे स्थानीर्य सरकारको फवत्तीर्य 
अनदुान सहर्योग सिेतिा ..................... संिािन गने मिमतको सािारण सभािे मनणयर्य गरेको हुूँदा त्र्यहाूँिाट िाग गररएका कागिात 
संिग्न राखी  र्यो मनवेदन पेश गररएको छ । 

 
 

  मनवेदक                                                              

अध्र्यिको पूरा 
नािाः............................      

ठेगानााः.................... 
संस्थाको छाप/सही 



अनसूुचि २ 
( दफा  ८ ( छ ) सूँग सभवचन्ित ) 

व्र्यवसाफर्यक कार्ययर्योिना संचिप्त फववरण 

१. सहकारी संस्थाको नािाः .................................. 
२. ठेगानााः इिाि चिल्िा     सूर्योदर्य नगरपामििका      वडा नं. ........     / ............... टोि फवकास संस्था 
३. संस्था दताय नं. .....................   दताय मिमताः ....................... 
४. व्र्यवसार्यको नािाः ......................... 
५. व्र्यवसाफर्यक र्योिनाको ठेगानााः ................ 
६. व्र्यवसार्यको प्रारभभ मिमताः .................... 
७. व्र्यवसार्यको सभपन्न हनुे मिमताः ......................... 
८. व्र्यवसार्यको कुि िागताः रु ..................... 
८.१ चस्थरपूूँिी रु  

क. िेशीनरी ........     ख. िग्गा ........ ग. भवन ........ घ. पशपुिी खररदाः ......... ङ. अन्र्य ( खिुाउन े) ............. 
८.२ िािपूुूँिी रु ......................... 
९. संस्थािे व्र्यहोने िागत प्रमतशत ................... 
१०. संस्थािे व्र्यहोने िागत ्रमोताः ............. क. शेर्यर रु ......... ख. िगडेा कोष रु ............ग. अन्र्य कोष रु 
............... 
११. अन्र्य स्रोत वा मनकार्यिाट फवचत्तर्य सहर्योग प्राप्त गरेको भए खिुाउने  

१२. सदस्र्य सहभामगताको अवस्थााः 
 सािारण सदस्र्यता संिािक समिमत पसि संिािनिाट प्रत्र्यि िाभाचन्वत 

हनुेिा  

संख्र्या प्रमतशत संख्र्या प्रमतशत संख्र्या प्रमतशत 

िभिा       

िफहिा       

अपाङ्ग       

दमित       

सीिान्तकृत र फपछमडएको 
िातिामत 

      

अन्र्य       

१३. संस्थाको व्र्यवसाफर्यक सेवािा सदस्र्य केचन्िर्यतााः 
फववरण हािको अवस्था व्र्यवसार्य पमछको अवस्था 

रु हिार प्रमतशत रु हिार प्रमतशत 

उत्पाददत िस्तकुो खररद सदस्र्यको उत्पादन     

गैर सदस्र्यको उत्पादन     

िभिा     

उत्पादनसािग्री र उपभोग्र्य िस्तकुो 
फवक्री 

सदस्र्यिाई     

गैर सदस्र्यिाई     

िभिा     

१४. रोिगारी सिृनााः 
स्वरोिगारी हािको अवस्था व्र्यवसार्य पमछ अवस्था 
 सदस्र्य 

संख्र्या 
गैरसदस्र्य 
संख्र्या 

िभिा सदस्र्यको 
प्रमतशत 

सदस्र्य 
संख्र्या 

गैरसदस्र्य 
संख्र्या 

िभिा सदस्र्यको 
प्रमतशत 

प्रत्र्यि         

अप्रत्र्यि         

िभिा         

नोटाः िषयिा २०८० घण्टा काि पाउने भए एक िना िानी संख्र्या मनिायरण गने । 

१५. व्र्यवसार्य स्थििा पूवायिारको चस्थमत (+ चिन्ह िगाउन ुहोस ) 

क. फवििुी ख. पानी  ग. पक्की सडक  घ. कच्िी सडक 

१६. व्र्यवसार्य संिािनको िामग घर/ सेड / गोठ / खोर / टहरा आददको अवस्था ( + चिन्ह िगाउन ुहोस ) 
क. मनिायण भएको अवस्था भए के के मनिायण भएको छाः 
ख. मनिायणामिन अवस्था भए केके मनिायणामिन के के मनिायण भएको छाः  छैन 



१७. कार्यायिर्यको भौमतक अवस्था ( + चिन्ह िगाउन ुहोस ्) 

क. आफ्नै स्वामित्वको भवन   ख. भाडाको भवन 

१८. संस्थागत सशुासनको अवस्थााः 
क. संिािक समिमतको िैठक मनर्यमित छ/छैन   ख. िाफषयक सािारणसभा मनर्यमित छ/ छैन 

ग. िेखापरीिण मनर्यमित छ / छैन   घ. कार्ययसभपादन मनर्यिाविी छ / छैन  

ङ. छ भने कुनकुन मनर्यिाविी तर्यार भएको छ नाि ददनहुोसाः 
ि. व्र्यवसार्यको सभभाव्र्यता अध्र्यर्यन भएको छ / छैन 

छ. सभभाव्र्यता अध्र्यर्यन भएको छ भने िाफषयक िनुाफा दर कमत छाः 
१९. उत्पाददत िस्तकुो ििार पहुूँिको सभभावनााः 

क. अन्तरायफिर्य ििारको पहुूँि छ / छैनाः    ख. राफिर्य ििारको पहुूँि छ / छैनाः 
ग. स्थानीर्य ििारको पहुूँि छ / छैनाः 

२०. सिूह व्र्यवस्थापनिा संिािन हनुे / नहनुेाः 
२१. उत्पादकत्विा सिुार गनय नर्याूँ प्रफवमि वा नवप्रवर्द्यनको प्रर्योग हनुे / नहनु े

२२. िूल्र्य ्ृरमङ्खिा अविभवनिाट िूल्र्य अमभिफृर्द् हनुे/ नहनु े

२३. ििारीकरणाः 
फववरण हािको अवस्था व्र्यवसार्य पमछको अवस्था 
 रु  प्रमतशत रु प्रमतशत 

स्वदेशिा फवक्री     

फवदेशिा फवक्री     

िभिा फवक्री     

२४. वातावरणीर्य सरोकाराः 
क. प्राकृमतक स्रोतको िगनेाय हनु े/ नहनु े  ख. िैफवक फवफविताका िढोत्तरी हनुे / नहनु े

ग. स्थानीर्य स्रोतको संरिण हनु े/ नहनु े  घ. प्रदषुणको रोकथाि हनुे / नहनुे 
ङ. प्रांगाररक खेतीपानी हनुे / नहनुाेः 
२५. अन्र्य कुनै व्र्यहोरा भए खिुाउनेाः 
 
 

........................ 
अध्र्यिको हस्तािर 

नाि/ थर-.....................  

सभपकय  नं. 
..............................   

संस्थाको नाि र ठेगाना       

संस्थाको छाप 

 
 

 

***  

 

 

 

 

 


