
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रस्तावना : 
गंगादेव गाउँपालिका ववववलितापूर्ण कृवि तथा पशजुन्य उत्पादनको सम्भावना बोकेको गाउँपालिका हो 
। लनवाणहमूखी कृवि प्रर्ािी अपनाउदै आएको यस गाउँपालिकामा भौगोलिक एवम ्जिवाय ुवववविताका 
कारर् थपु्रै कृवि उपजहरुको व्यवसावयक उत्पादनको पलन उत्तिकै प्रवि सम्भावना रहेको छ ।यसै 
सम्भावनािाई मध्यनजर गदै गाउँपालिकालभत्र व्यवसावयक कृवि क्षेत्रको सशत्तिकरर्का िालग साना 
व्यवसावयक कृवि उत्पादन केन्रको स्थापना र संचािनको िालग प्रिानमन्त्री कृवि आिलुनकीकरर् 
पररयोजना कायणन्वयन म्यानअुि-२०७७ बमोत्तजम कायणपालिकाबाट “ओखर पकेट अनदुान कायणववलि, 

२०७७” स्वीकृत गरी जारी गररएको छ । 

पररच्छेद १ 

प्रारत्तम्भक 

1. संत्तक्षप्त नाम र प्रारम्भः १ यस कायणववलिको नाम “ओखर पकेट अनदुान कायणववलि, २०७७” रहेको 
छ यो कायणववलि गाउँ कायणपालिकाबाट स्वीकृत भएको लमलतबाट िाग ुहनुेछ  

 

गंगादेव गाउँपालिका  ,रोल्पा  

स्थालनय राजपत्र 

 

खण्डः ४              संखयाः १     लमलतः २०७७।०६।२३ 

 

भाग -२  

गंगादेव गाउँपालिका 

ओखर पकेट अनदुान कायणववलि, २०७७ 

 

 



2. पररभािाः लबिय वा प्रसङ्गिे अको अथण निागेमा यस कायणववलिमा;  

क) “अनदुान” भन्नािे यस कायणववलि अनरुुप पकेट कायणक्रम संचािन गनणका िालग उपिब्ि 
गराईने वस्तगुत वा नगद सहयोग सम्झन ुपदणछ ।  

ख) “कृिक समूह” भन्नािे लनयमानसुार दताण भएका वकसानहरुको समूहिाई सम्झन ुपदणछ |  

ग) “सहकारी” भन्नािे कृवि कायण गने उदे्दश्य सवहत प्रचलित काननु बमोत्तजम दताण भएका 
सहकारीिाई सम्झन ुपदणछ ।  

घ) “कृवि फमण” भन्नािे व्यवसावयक रुपमा कृवि उपजको उत्पादन गने लनजी वा सामवुहक 
इकाईिाई सम्झन ुपदणछ । 

ङ) “कायणववलि” भन्नािे गंगादेव गाउँपालिका अन्तगणत संचालित ओखर पकेट अनदुान कायणववलि, 

२०७७ िाई सम्झन ुपदणछ ।  

च) “गाउँपालिका” भन्नािे गंगादेव गाउँपालिकािाई सम्झन ुपदणछ ।  

छ) “पकेट” भन्नािे बािी वस्त ुववशेिका िालग तोवकएको क्षेत्रफि वा संखयाको न्यनुतम आिार पूरा 
गरेका र उत्पादनको प्राथलमक इकाइको रुपमा रहेका व्यवसावयक कृविको लनत्तित क्षेत्रिाई साना 
व्यवसावयक कृवि उत्पादन केन्र सम्झन ुपदणछ ।  

ज) “सम्झौता” भन्नािे गाउँपालिका र आवेदक लबच कायणववलि अनरुुप पकेट कायणक्रम संचािनमा हनुे 
लित्तखत समझदारीिाई सम्झन ुपदणछ । 

3. उद्दशे्यः कायणववलि बमोत्तजम संचािन हनुे कायणक्रमका उदे्दश्यहरु देहाय बमोत्तजम हनुेछन ्: क) 
कृवि क्षेत्रको आिलुनकीकरर्मा योगदान पयुाणउने गरर पकेटमा समाबेश गररएका बािी वस्तकुो 
उत्पादन र उत्पादकत्व ववृि गनुण । 

ख) पकेट क्षेत्रमा कृवि उत्पादन सामग्री आपूलतण तथा प्राववलिक सेवा प्रवाह गनुण । 

पररच्छेद २ 

कायणक्रम संचािन प्रवक्रया 

4. पकेट लनमाणर्ः पकेट कायणक्रम संचािन गनण चाहने कृिक/उद्यमी/समूह/सहकारी/सलमलतिे 
भौगोलिक तथा प्राववलिक सम्भाव्यताको आिारमा गाउँपालिकामा लनवेदन ददन सक्नेछन ्र प्राप्त 
लनवेदनहरुमा प्राववलिक सलमलतिे अध्ययन गरी पेश गरेको प्रलतवेदनको आिारमा पकेट क्षेत्र 
लनिाणरर् हनुेछ । 

5. पकेट कायणक्रम संचािन हनु ेस्थानः यस कायणववलि अनरुुप संचािन हनु ेपकेट कायणक्रम गंगादेव 
गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र संचािन हनुेछन |  

6. कायणक्रममा सहभागी हनु सक्न ेआवेदक र अनदुान प्राप्त गनण आवश्यक न्यनुतम योग्यताः  



कायणववलि बमोत्तजम संचािन हनुे पकेट कायणक्रममा देहाय बमोत्तजमका आवेदक सहभागी हनु 
सक्नेछनः  

क. लनयमानसुार दताण भएका कृिक समूहहरु । 

ख. गाउँपालिकामा कृवि कायण गने उदे्दश्य सवहत प्रचलित काननु बमोत्तजम दताण भएका सहकारी । 

ग. लनयमानसुार दताण भएका कृवि फमण/कम्पनीहरु  

7. कायणववलि बमोत्तजम संचािन हनुे पकेट कायणक्रममा सहभागी हनु न्यनुतम ७ रोपलन क्षेत्रफि भएको 
जग्गा भएको आिार परुा गनुण पनेछ । 

8. पकेटको संखया र कायणक्रम संचािन अबलिः स्थानीय सम्भाब्यताका आिारमा छनौट गरर 
पररयोजनाको आलथणक सहयोगमा कायणक्रम संचािन गनण सवकनेछ | यी पकेटहरुमा सघनरुपमा 
सामवुहक खेती/सहकारी खेती, करार खेती र चक्िाबन्दी खेती प्रबन हनुे गरी बढीमा १ वा २ 
आलथणक बिणसम्म पकेट कायणक्रम संचािन हनुेछन | स्थानीय सम्भाब्यताका आिारमा पालिकाको 
कत्तम्तमा ५० प्रलतसत अनदुान िगानीको आिारमा यस्तै वकलसमको पकेट कायणक्रम संचािन गनण 
सवकनेछ १ वा २ बिणपलछ त्यस्ता पकेटहरुको कायण प्रभावकाररताको आिारमा लनरन्तरता समेत 
ददन सवकनेछ । पकेट छनौट र कायणक्रम संचािन गदाण त्तजल्िामा रहेको जोन तथा सपुरजोन 
ववकास कायणक्रमिाई सहयोग पगु्ने गरर गनुणपनेछ ।  

 

9. पकेट क्षते्र लनिाणरर् र कायणक्रम स्वीकृत गने व्यवस्था  

क) राविय आवश्यकता एवम ्गाउँपालिकाको सम्भाव्यताको आिारमा बािी/वस्त ुलबशेिको पकेट क्षेत्र 
संचािन गनण इच्छुक ित्तक्षत समदुाय/वगणिे गाउँपालिकामा अनसूुची-१ बमोत्तजमको ढाँचामा लनवेदन 
तथा तथयांक वववरर् पेश गनुणपनेछ ।  

ख) बािी/वस्त ुलबशेिको पकेट क्षेत्रको चार वकल्िा लनिाणरर् गनण देहाय बमोत्तजमको प्राववलिक सलमलत 
रहनेछ जसमा  

प्रमखु प्रशासवकय अलिकृत – संयोजक  

पश ुसेवा शाखा प्रमखु – सदस्य 

कृवि ववकाश शाख प्रमखु – सदस्य सत्तचव 

 

ग) प्राववलिक सलमलतिे पररयोजना कायाणन्वयन इकाई र त्तजल्िात्तस्थत कृवि/पश ुसेवा हेने कायाणियका 
प्रमखु वा प्रलतलनलििाई सलमलतमा आवश्यकता अनसुार आमन्त्रर् गनण सक्नेछ ।  



घ) प्राववलिक सलमलतिे देहायको आिारहरुमा अध्ययन गरी पकेट क्षेत्र लनिाणरर् सम्बन्िी प्रलतवेदन 
तयार गनेछ : 

अ) अनसूुची-३ बमोत्तजमका राविय महत्वका बािी/वस्त ु 

आ) गाउँपालिकामा रोजगारी सजृना र उत्पादन ववृि गनण सक्ने बािी/वस्त ु 

इ) आयात प्रलतस्थापन/आत्मलनभणरतामा सहयोग पयुाणउने बािी/वस्त ु 

ई) लसंचाई, सडक र सेवा प्रदायक संस्था िगायतका आवश्यक पबुाणिार भएको  

उ) तोवकएको क्षेत्रफि चक्िाबन्दी भएको/हनुसक्ने वा एउटा गाउँ/वस्ती/क्िस्टर वा मापदण्ड 
नपगेुको खण्डमा २ वा सो भन्दा बढी वडा । 

ऊ) गाउँपालिकाबाट छनौट भएको पकेट क्षेत्र, बािी/वस्त ु, क्षेत्रफि िगायतका वववरर् पररयोजना 
कायाणन्वयन इकाईमाफण त पररयोजना व्यवस्थापन इकाइमा पेश गनुणपनेछ ।  

10. कायणक्रमको ित्तक्षत समदुाय/वगण छनौट  

क) गाउँपालिकािे सावणजलनक सूचना प्रकाशन गरी तोवकएको पकेट क्षेत्रका देहाय मध्यबाट इच्छुक 
ित्तक्षत समदुाय/वगणिाई पकेट कायणक्रममा सहभागी हनु अनसूुची २ बमोत्तजमको ढांचामा आवेदन 
आव्हान गनेछः  

अ. लनयमानसुार दताण भएका कृिक समूहहरु  

आ. लनयमानसुार कृवि कायण गने उदे्दश्य सवहत दताण भएका सहकारीहरु  

इ. लनयमानसुार दताण भएका कृवि फमण/कम्पनीहरु  

ख) पकेट कायणक्रममा सहभागी हनु इच्छुक ित्तक्षत समदुाय/वगणिे गाउँपालिकािे तोकेको 
बािी/वस्तमुा आिाररत रवह अनसूुची-१ बमोत्तजम तोवकएको ढाँचामा आवेदन पेश गनुण पनेछ । 

ग) पकेट कायणक्रममा सहभालगताका िालग प्राप्त आवेदनहरुको अनसूुची -३ बमोत्तजमको मलु्याकन 
मापदण्ड र चेकलिखट  मूल्यांकनको आिारहरुमा प्राववलिक सलमलतिे मूल्यांकन गनेछ । मूल्यांकनको 
आिारहरुिाई सलमलतिे आवश्यकता अनसुार ववस्ततृीकरर् समेत गनण सक्नेछ । 

घ) प्राववलिक सलमलतिे आवश्यकता अनसुार स्थिगत प्रमार्ीकरर् गनण सक्नेछ ।  

ङ) प्राववलिक सलमलतिे प्राप्त आवेदनहरुको मूल्यांकन गरर प्राथलमकताक्रम तोकी लनर्णयका िालग 
गाउँपालिका कृवि ववकास सलमलत समक्ष पेश गनेछ ।  

च) गाउँपालिकािे उपिब्ि बाविणक बजेटको आिारमा ित्तक्षत वगणको आवेदन स्वीकृत वा अस्वीकृत 
गनण सक्नेछ ।  



११. उत्पादन तथा उत्पादकत्व ववृि कायणक्रम संचािन प्रवक्रया  

 क) पकेट क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व ववृिका कायणक्रमहरु प्राथलमकताका साथ संचािन 
गनुणपनेछ तर तोवकए बमोत्तजमको न्यनुतम क्षेत्रफि वा संखया नपगेुको पकेटको हकमा क्षेत्रफि 
ववस्तार/संखया ववृिका कायणक्रम अलनबायण रुपमा संचािन गनुणपनेछ ।  

ख) पकेट संचािनको कृवि तफण का बािी/वस्तकुो हकमा ववउ/ववरुवा/संखया/क्षेत्रफि ववस्तार 
कायणक्रम संचािन गनण कत्तम्तमा ५० प्रलतशत रकम पररचािन गनुणपनेछ ।  

ग) गाउँपालिकाको प्रमखु प्रशासकीय अलिकृतिे लनयमानसुार प्राववलिक स्पेत्तशवफकेसन, िागत अनमुान 
र कायण योजना स्वीकृत गनेछ । 

पररच्छेद ३ 

सम्झौता र भिुानी 

१२. सम्झौता र अनदुान रकम भिुानी  

क) स्वीकृत भएका िाभग्राहीसंग गाउँपालिकािे सम्झौताका दिपक्षीय शतणहरु बारे छिफि गरी 
संत्तक्षप्त कायणयोजना सवहत सम्झौता गरी कायणदेश ददनपुनेछ । 

ख) सम्झौता बमोत्तजमको कायण सम्पन्न भए पिात सम्बत्तन्ित िाभग्राहीिाई प्रचलित काननु अनसुार 
अनदुान रकम भिुानी गनुणपनेछ ।  

१३. जनशत्ति व्यवस्थापनः साना व्यवसावयक कृवि उत्पादन केन्र (पकेट) ववकास कायणक्रमको 
इकाई गाउँपालिकाको कृवि ववकास सेवा शाखामा रहेनछ । पकेट संचािनको िालग आवश्यक 
जनशत्तिको व्यवस्थापन गने त्तजम्मेवारी गाउँपालिकाको हनुेछ ।  

१४. पकेट संचािन समन्वय सलमलत  

क) गाउँपालिकािे पकेट कायणक्रम संचािनमा सहजीकरर् गनण िाभग्राहीको प्रलतलनलित्व रहने गरी 
एक पकेट संचािन समन्वय सलमलत गठन गनेछ ।  

ख) तोवकएको क्षेत्रफि भएको पकेट एक मात्र कृिक वा संस्थािे संचािन गने भएमा सोही 
संस्थाको प्रोप्राइटर वा संचािकिे नै पकेट संचािन समन्वय सलमलतको भलूमका लनबाणह गनेछ ।  

ग) एक भन्दा बढी कृिक वा संस्थािे तोवकए बमोत्तजमको पकेट संचािन गने भएमा पकेट 
कायणक्रममा संिग्न सबै कृिक वा संस्थाको प्रलतलनलित्व हनुे गरी ५ सदस्यीय पकेट संचािन 
समन्वय सलमलत गठन गररनेछ । यसरी गठन हनुे सलमलतमा कम्तीमा २ मवहिा सदस्य हनु ुपनेछ 
। सलमलत सदस्य मध्यबाट एक जना संयोजक हनुेछ र सलमलत एवम ्सदस्यको पदावलि १ वा २ 
आलथणक बिणको हनुेछ । ववगत देत्तख संचािनमा रहेका पकेट संचािक सलमलत बाँकी अवलिका िालग 
पकेट संचािन समन्वय सलमलतमा रुपान्तरर् हनुेछ ।  



घ) पकेट संचािन समन्वय सलमलतको भलूमका देहाय बमोत्तजम हनुेछः 

अ) पकेट क्षेत्रमा भएका ववद्यमान प्रववलि र पवुाणिारहरुको अलभिेख तयार गनण सहजीकरर् गने | 

आ) पकेट क्षेत्र अन्तगणतका कृिक समूह, सहकारी, काननु बमोत्तजम दताण भएका कृवि उिमी , 

कृविसंग सम्बत्तन्ित कम्पनी वा फमणहरको वववरर् अद्धध्याबलिक गनण सहजीकरर् गने |  

इ) सहभालगतात्मक रुपमा प्राववलिकको सहयोगमा १ वा२ आलथणक बिणको पकेट संचािन कायणयोजना 
तयार गनण सहजीकरर् गने |  

ई) पकेट अन्तगणत संचािन हनुे प्रववलिहरुको प्रसारमा स्थानीय तहको कृवि ववकास सेवा शाखािाई 
सहजीकरर् गने |  

उ) पकेट क्षेत्र अन्तगणत सामवुहक खेती, सहकारी खेती, चक्िाबन्दी खेती प्रबिणनमा सहजीकरर् गने 
।  

ऋ) पररयोजनाका सरोकारवािाहरुसंग समन्वय र सहकायण गने |  

ए) पकेट ववकासको बाविणक बजेट तथा कायणक्रम तजुणमामा गाउँपालिकासंग समन्वय गने ।  

ऐ) पकेट ववकास कायणक्रमको लनयलमत अनगुमन एवम ्पषृ्ठपोिर्मा गाउँपालिकाको कृवि ववकास 
शाखािाई सहजीकरर् गने |  

ओ) संचालित पकेटको प्रोफाइि तयार गनण सहजीकरर् गने |  

१५. अनगुमन तथा मूल्याकंन र प्रगलत प्रलतवेदन  

क) अनगुमन तथा मूल्यांकनः पररयोजना कायाणन्वयन इकाई, प्रदेश सरकार अन्तगणतको लनकाय र 
गाउँपालिकािे पकेट ववकास कायणक्रम अन्तगणत संचालित वक्रयाकिापहरुको एकि वा पकेट क्षेत्रका 
िाभग्राही एबम सरोकारवािाहरुको सहभालगतामा संयिु अनगुमन तथा मूल्यांकन गनेछ । 
गाउँपालिका र पकेट संचािन समन्वय सलमलतिे पकेट कायणक्रमको साबणजलनक सनुवुाईका िालग 
सहजीकरर् गनुण पनेछ ।  

ख) प्रगलत प्रलतवेदन  

अ) गाउँपालिकाको कृवि ववकास शाखािे खचण र उपित्तब्ि सम्बन्िी चौमालसक र बाविणक प्रगलत 
प्रलतवेदन तयार पारी एक प्रलत त्तजल्िा त्तस्थत पररयोजना कायाणन्वयन इकाई र प्रदेश सरकार 
अन्तगणतको कृवि/पश ुसेवा हेने लनकायमा पठाउन ुपनेछ ।  

पररच्छेद- ४ 

ववववि 

१६. बािा अड्काउ फुकाउने:  



(१) यो कायणववलि कायाणन्वयनमा बािा अड्काउ परेमा कायणपालिकािे बािा अड्काउ फुकाउन 
सक्नेछ ।  

(२) यस कायणववलिको संशोिन आवश्यक भएमा कायणपालिकािे आवश्यकता अनसुार आंत्तशक वा परैु 
संसोिन गनण सक्नेछ । 

 

 

 

  



 

अनसूुची -१ 

दफा ९ को (क) संग संबत्तन्ित 

श्री अध्यक्ष ज्य ु         लमलतः 

गंगादेव गाउँपालिका  

सानडाँडा रोल्पा 

ववियः प्रस्तावन पेश सम्बन्िमा । 

प्रस्ततु ववियमा हामी तपत्तशिका कृिक/समहु/कृवि सहकारी संस्था कृवि उद्यमहरु यस रोल्पा 
त्तजल्िाको गंगादेव गाउँपालिका  लभत्रक कमाण्ड क्षते्र रहने गरी ब्यवसायीक रुपमा अगाणलनक कृवि 
उत्पादन गरर सञ्चािन गनण इच्छुक भएकोिे आवश्यक कागजात सवहत यो लनवेदन पेश गरेका छौ 

। 

क्र स  कृिक समहु/कृवि 
सहकारी संस्था/कृवि 

उद्यमीको नाम  

ठेगाना  संपकण  नं  अध्यक्ष/संचािकको 
नाम  

दस्तखत 

      

 

 

 

लनवेदनका साथ संिग्न कागजातहरु  

1. सम्बत्तन्ित लनकायमा कृवि समहु/कृवि सहकारी/कृवि फमण दताण तथा नववकरर् भएको प्रमार् 
पत्रको प्रलतलिपी । 

2. ओखर पकेट माग गने संस्थाहरुको कायण सलमलतकोआ लनर्णयको प्रलतलिपी । 

3. कायणक्रम संचािन हनुे वडाको लसफारीस । 

4. सहकारी को हकमा कर चिुाको प्रलतलिपी । 

5. बैक दात्तखिा भौभर प्रलत । 

लनवेदक  

नामः 

सवहः 
छाप 



अनसूुची -२ 

दफा १० को (क) संग संबत्तन्ित 

 

सूचना नं ......                                         सूचना प्रकात्तशत लमलतः........ 

आ.व................मा प्रिानमन्त्री कृवि आिलुनकीकरर् पररयोजना........................गंगादेव 
गाउँपालिका अन्तगणत तपलसिका क्षेत्रहरुमा लनम्न कायणक्रमहरु संचािन गनुणपने भएकोिे इच्छुक कृिक 
समूह /सहकारी /कृवि फमणहरुिे आवश्यक कागजात सवहत यो सूचना प्रकात्तशत भएको लमलतिे १५औ ं
ददन लभत्र अथाणत ् (लमलत.........गते लभत्र) यस गंगादेव गाउँपालिकाको कायाणियमा तोवकएको ढांचा 
अनसुार आबेदन दताण गनुणहनु सम्बत्तन्ित सबैमा जानकारी गराइन्छ । साथै यस लबियमा थप 
जानकारीका िालग गंगादेव गाउँपालिका कायाणियमा सम्पकण  गनण सवकनेछ । 

क) पकेट कायणक्षेत्र ....................  

ख) कायणक्रमहरु.....  

लनवेदन साथ पेश गनुणपने कागजातहरुः  

१. सक्कि लनवेदन 

२. सम्पूर्ण सदस्यहरुको नागररकताको प्रलतलिवप  

३. कृिक समूह/ सहकारी /उपभोिा सलमलत/ फमणको लनयमानसुार दताण तथा नवीकरर् भएको प्रमार् 
पत्रको प्रलतलिवप र सहकारी संस्थाको हकमा व्यवसाय संचािन गने उदे्दश्य खलु्ने कागजातको 
प्रलतलिवपहरू  

४. कृिक समूह / सहकारी / उपभोिा सलमलतिे प्रस्ताब स्वीकृत गरर अनदुान माग गररएको लनर्णयको 
प्रलतलिवप  

५. सम्बत्तन्ित वडा कायाणियको लसफाररश पत्र –  

६. कायणक्रम संचािन हनु ेस्थान (जग्गा/जलमन)को स्वालमत्व खलु्ने कागजात वा भाडाको जग्गा भएमा 
कत्तम्तमा ५ बिणको सम्झौतानामा | 

  



अनसूुची -३ 

दफा १० को (४) संग संबत्तन्ित 

मलु्याङकन मापदण्डः 
क्र स  सचुाङ्क आिार  अलिकतम सम्भाब्य अङ्क प्राप्त अङ्क 

प्रमखु मापदण्ड ६५ 

१ कायणक्रमको कमाण्ड क्षते्रका  िाभत्तन्भत वगण 
समहु/सहकारी/संस्था/सलमलत/फमण आदद 

१०  

२ प्रस्ताववत कायणिे समेटने के्षत्रफि/संखया  10  

३ सामात्तजक एवं िैंलगक सहभालगता मवहिा परुुि दलित 
आदद 

10  

४ प्रस्ताववत कायणिे लसजणना गने रोजगारीको अवसर 10  

५ प्रस्ताववत कायणिे उत्पादन बदृद्द प्रशोिन र 
बाजाररकरर्मा पगु्ने सहयोग 

10  

६ प्रस्ताववत बािी वस्तकुो भौगोलिक एवं प्रववलिक 
उपयिुता 

10  

७ समहु/सहकारीको प्रलतवद्दता 5  

सहायक मापदण्ड ३५ 

१ प्रस्तावनाको आवश्यक कागजातको प्रवक्रया परुा भएको 5  

2 समान प्रकृलतका अनदुान सहयोगको पहचु नभएका 
समहु/सकहारी/संस्था  तथा फमण आदद 

5  

3 सहभागी ित्तक्षत वगणको नगद वा वस्तगुत योगदान 
पररमार् र प्रलतवद्दता 

5  

4 प्रस्ताववत बहेक पररयोजनाबाट िाभात्तन्वत हनु सक्न े
अन्य साहायता िाभाबवत्तन्भत वगणहरु 

5  

५ प्रस्ताववत कायणको सजृनात्मकता एवम नववनता 5  

६ आवेदकको संस्थागत क्षमता तथा कायण अनभुव 5  

7 प्रस्ताववत कायण कृिकको माग एवं आवश्यकता अनरुुप 
रहे/नरहेको 

5  

 



चेक लिष्टः 
 

क्र स  

 

चेकलिष्ट 

मापदण्ड परुा गरे/नगरेको 

छ छैन सचुना छैन कैवफयत 

1 उदेश्य तथा अपेत्तक्षत प्रलतफि पररमार् र 
प्रलतफि उल्िेख भएको छ? 

    

2 आलथणक रुपमा सवि छ िागत भन्दा वढी छ 
वा छैन 

    

3 समहु संस्थािे ब्यवस्थापन गनण सक्ने प्रकृलतको 
छ/छैन दक्ष जनशत्ति प्रयाप्त मात्रामा संिग्नता 
छ/छैन 

    

4 प्रस्ताववत वक्रयाकिापहरु तोवकएको समयलसमा 
लभत्र प्राप्त गनण सवकने प्रकृलतका छन 

    

5 प्रस्ताववत वक्रयाकिापहरु अपेत्तक्षत बजेट लसमा 
लभत्र प्राप्त  गनण सवकने प्रकृलतका  

    

6 वक्रयाकिापहरु संचािन कायणयोजनािे संिग्न 
सबैमा बवढएको भलुमका प्रष्ट पारेको छ? 

    

7 अन्य स्रोतबाट पलन वजेट ववलनयोजन भइ 
दोहोरोपना नभएको बरे प्रष्ट पारेको छ? 

    

8 वक्रयाकिाप संचािनमा आिारभतु स्रोत प्राप्त 
गनण सकने संभावना रहेको छ? 

    

9 के प्रस्ताववत कायणक्रमिे कुनै पलन सावणजलनक 
स्थि जस्तै िामीक स्थि सावणजलनक घर 
खानेपालनको महुान चौतारा आददिाइ 
प्रलतस्तापना गनण अवस्था छ? 

    

10 कायणन्वयनको िागी समदुावयक समदुावयक 
ववच वववाद  आउने सम्भावना रहेको  छ? 

    

11 के प्रस्ताववत कायणक्रम िे मवहिाहरुिे 
कायणवोि  थप गने सम्भावना रहेको छ? 

    



12 कायणन्वयनको िागी समदुाय समदुाय ववच 
वववाद आउने सम्भावन रहेको छ? 

    

13 अरुिे आजणन गरेको सम्पलत उसको स्वइच्छािे 
बाहेक क्षेलत गने कारर् हनुे सम्भावना रहेको 
छ? 

    

14 पवहचान भएका समात्तजक वातावरर्मा 
नकारात्मक असर न्यलुनकरर् गनण समात्तजक 
ब्यवस्थाको योजना बनाएको छ? 

    

15 कायणक्रम िागू हनु ुभन्दा पवहिे यवह प्रकृलतका 
कायणक्रम संचािन भएको छ? 

    

16 समहु/फमण/को वचत छ?     

17 समहु फमणको लनयलमत बैठक वस्छ र समदुाय 
५० प्रलतशत ब्यहोने तयार छन? 

    

 

 

 

आज्ञािे, 

शालिकराम बस्नेत 

लन .प्रमखु प्रशासवकय अलिकृत 

 

 


