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ॉ ववश्वेश्वय कामण्रमभ कामाणरवमन मनदे न्त्िका (तेस्रो सॊ िोधन), २०66
गरयवसग
ऩृष्ठबूमभ

हाम्रो दे िभा ववकयार सभस्माको रुऩभा यहेको ववद्यभान गरयफीराई मनवायण गयी ववऩन्न जनताको आमथणक,
साभान्त्जक स्तयराई भामथ उठाउनु नै याष्डका साभु सफैबरदा ठू रो च ुनौती यहेकोछ । आठौं मोजनाकारदे न्त्ि नै
गरयफी मनवायणराई प्रभुि उद्देश्म यािी ववववध ऺेिगत तथा रन्त्ऺत कामण्रमभहरु तजुभ
ण ा गयी सञ्चारन गरयएका

छन् । सोही अनुरुऩ अमत ववऩन्न ऩरयवायहरुराई रन्त्ऺत गयी गरयफसॉग ववश्वेश्वय कामण्रमभ २०५६ सार दे न्त्ि
ु का सफै मनवाणचन ऺेिभा सञ्चारन हुदै आएको छ । गरयफी मनवायणका रामग कामण्रमभका भाध्मभफाट
भुरक
गरयफहरुराई आमथणक, साभान्त्जक साधन एवॊ स्रोत य सुववधाहरुभा ऩहुॉच फढाउनु आवश्मक यहेको छ । जसरे

गरयफहरुको आत्भववश्वास फढ्नुका साथै ववकास प्रव्रममाको तजुभ
ण ा, कामाणरवमन य सञ्चारनभा सव्रमम सहबामगता
हुन गई मतनीहरुराई भूरप्रवाहभा सॊ रग्न हुन सक्ने अवसय प्रदान गदणछ । उक्त कुयाराई आत्भसात गदै

गरयफसॉग ववश्वेश्वय कामण्रमभरे आमथणक रुऩरे अमत ववऩन्न ऩरयवायहरुराई ववकास प्रव्रममाभा सॊ रग्न हुने अवसय

श्रृजना गनण िोजेको छ । मस कामण्रमभराई गरयवी मनवायणका रामग रन्त्ऺत गये य सॊ चामरत अरम
कामण्रमभहरुसॉग मनकटतभ् य सभरवमात्भक सम्फरध याख्दै दोहोयो नऩने गयी सञ्चारन गनण नेऩार सयकाय (भॊ.ऩ)
को मभमत 2074/02/19 मनणणमानुसाय सहकायी तथा गरयफी मनवायण भरिारमको कामणऺेिभा यहने व्मवस्था

गये कारे ववद्यभान सॊ यचनाभा यही मस कामण्रमभको कामाणरवमनकारामग नेऩार सयकायरे मो मनदे न्त्िका तमाय गयी
रागू गये को छ ।***

१. सॊन्त्ऺप्त नाभ य प्रायम्ब्

(क) मस मनदे न्त्िकाको नाभ् “गरयफसॉग ववश्वेश्वय कामण्रमभ कामाणरवमन मनदे न्त्िका, २०66” यहेको छ।
(ि) मो मनदे न्त्िका नेऩार सयकायफाट स्वीकृत बएको मभमतफाट रागु हुनछ
े ।

२. ऩरयबाषा् ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथण नरागेभा मस मनदे न्त्िकाभा्
(क) “ऐन” बन्नारे सहकायी ऐनराई जनाउॉछ ।***

(ि) “मनमभावरी” बन्नारे सहकायी मनमभावरीराई जनाउॉछ ।***

३. उद्देश्म्

कामण्रमभ सॊ चामरत ऺेिका अमत ववऩन्न ऩरयवायराई योजगायी तथा आमभूरक व्रममाकराऩहरुको भाध्मभद्वाया

साभान्त्जक, आमथणक व्रममाकराऩभा सॊ रग्न गयाउॉदै गरयवीको ये िाफाट भामथ उठाई स्वाफरम्वनतपण अग्रसय
गयाउनु मसको भूरबूत उद्देश्म यहेको छ । मसका अमतरयक्त अरम ववन्त्िष्ट उद्देश्महरु मस प्रकाय छन््
३.१

साभान्त्जक ऩरयचारनका भाध्मभफाट ववऩन्न ऩरयवायराई सॊ गठठत हुने अवसय श्रृजना गने ।

३.३

आरतरयक फचत सॊ करन य ऩरयचारन गने ।

३.२
३.४
३.५
३.६

ॉ ीको ववकास गने ।
स्थानीम स्तयभा भानव सॊ िाधनको ववकास गयी साभान्त्जक ऩूज

न्त्िऺा, स्वास््म, वऩउने ऩानी, तामरभ, कृवष प्रसाय, प्रववमध फजाय व्मवस्थाऩन य फजाय प्रणारी आठदसॉग
गरयफको ऩहुॉच फढाउने ।

ॉ गरयफको ऩहुॉच फढाउने ।
आम अमबफृविको व्रममाकराऩका रामग सॊ स्थागत कजाणसग
ऩयम्ऩयागत सीऩको अमबफृवि गदै रघु उद्यभफाट स्वयोजगाय श्रृजना गने ।

*** तेस्रो सॊ िोधनद्वाया सॊ िोधन गरयएको ।
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३.७

मनणणम प्रव्रमामभा ववऩन्न व्मन्त्क्तराई प्रत्मऺ सॊ रग्न हुन अवसय सृजना गयी उनीहरुको आत्भववश्वास

३.८

सभुदामभा आधारयत सॊ स्थाराई ववमधवत् कानूनी भारमता ठदई सॊ स्थागत ववकासराई अगामड फढाउने।

३.९

फढाउॉदै सिन्त्क्तकयण गरयनुका साथै स्वावरम्फी हुन अग्रसय गयाउने ।

नेऩार सयकायरे ऩवहचान गये को गरयव घयऩरयवायराई रन्त्ऺत गये य कामण्रमभ सञ्चारन गने ।

३.१० मुवा स्वयोजगाय तथा गरयफी मनवायण कोषसॉग दोहोयो नऩने गयी मनकटतभ य सभरवमात्भक सम्फरध
स्थावऩत गयी कामण्रमभ सॊ चारन गने ।

४. कामण्रमभ कामाणरवमन गदाण दे हामका कामणनीमतहरुको अवरम्वन गरयनेछ्
४.१

न्त्जल्रा सभरवमकताणको नेतत्ृ वभा कामण्रमभ सॊ चारन गरयने छ । मसयी सॊ चामरत कामण्रमभको

४.२

मनधाणरयत सूचकहरुको भाध्मभफाट अमत ववऩन्न ऩरयवायको ऩवहचान गरयनेछ ।

४.३

४.४
४.५
४.६
४.७
४.८
४.९

अनुगभन तथा सुऩरयवेऺण स्थानीम तह (गा.ऩा/न.ऩा/उऩभ.न.ऩा/भहान.ऩ) फाट गरयने छ ।***

ववऩन्न ऩरयवायका सदस्महरुराई स्वेन्त्छछक रुऩभा सभूह तथा साभुदावमक सॊ स्थाभा सॊ गठठत हुन
उत्प्रेरयत गरयनेछ ।

सभूह/सॊ स्थाभा सॊ रग्न व्मन्त्क्तहरुराई आधायबूत तामरभभा सॊ रग्न गयाइनेछ ।

स्वेन्त्छछक रुऩभा साभूवहक फचत सॊ करन य ऩरयचारन गनण सव्रमम गयाइनेछ ।

सभूह/सॊ स्थाभा सॊ रगन व्मन्त्क्तहरुराई साभान्त्जक (न्त्िऺा, स्वास््म, िानेऩानी ऩोषण, वातावयण, कृवष,
ॉ फढाइनेछ ।
प्रसाय, प्रववमध, मसॊ चाई आठद) व्रममाकराऩभा सॊ रग्न हुने अवसय श्रृजना गयी ऩहुच

सभूह सदस्मराई ऩरयचमऩि (काडण) का भाध्मभद्वाया प्रमतष्ठानको ऩरयचम गयाई सेवाराई सुव्मवन्त्स्थत
गयाइनेछ ।

आम अमबवृविका व्रममाकराऩ तथा रघु उद्यभका रामग सॊ स्थाको भाध्मभफाट सभूह जभानीभा
रघुकजाण सन्त्जरै सॉग उऩरब्ध गयाइनेछ ।

सीऩ अमबवृवि तथा ववकासका रामग सीऩ ववकास तामरभहरुसॉग ऩहुॉच फढाइनेछ ।

४.१० कजाण प्रामप्त ऩश्चात् व्मवसामराई कुिरताऩूवक
ण सञ्चारन गयाउन व्मवसाम व्मवस्थाऩन तामरभभा
सरयक हुने अवसय श्रृजना गरयनेछ ।

४.११ सभूह/सॊ स्थाका मोजनाहरुराई स्थानीम तहको सहबामगताभूरक मोजना प्रव्रममासॉग आवि गयाइनेछ।
४.१२ सभूह/सॊ स्था आपैंरे सहबामगताभूरक अनुगभन गयी आफ्नो स्तय मनधाणयण गनेछन् ।
४.१३ सॊ स्थागत अनुगभन व्मवस्थाराई व्रममान्त्िर गयाइनेछ ।

५. कामण्रमभ सॊचारन गदाण दे हाम अनुसाय गरयनेछ्
५.१

मो कामण्रमभको सॊ चारनका रामग सहकायी तथा गरयवी मनवायण भरिारमरे केराभा सभरवम गनेछ
। न्त्जल्राभा न्त्जल्रा सभरवम सभरवमकताणरे केरासॉग सभरवम गयी कामण्रमभ सॊ चारन गने छ ।**

5.1(क) न्त्जल्रा सभरवम कताण भापणत स्थानीम तहभा कामण्रमभ कामाणरवमन, सभरवम एवॊ

साभान्त्जक ऩरयचारकहरुको ऩरयचारन गनण कामणऺेि, स्थानीम तह य भरिारम ववच मस

कामण्रमभको स्रोत ऩरयचारनराई प्रबावकायी ऩानण भरिारमरे न्त्जल्रा सभरवम समभमतभा एक
जना सभरवमकताण तोक्ने छ । सभरवमकताणको सेवा य ितण भरिारमरे तोके वभोन्त्जभ हुने
छ। **

** दोस्रो सॊ िोधनद्वाया सॊ िोधन गरयएको ।
*** तेस्रो सॊ िोधनद्वाया सॊ िोधन गरयएको ।
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५.२

५.३
५.४

मो कामण्रमभ सॊ चारन गनण कामण्रमभको रामग ववमनमोन्त्जत यकभ भध्मेफाट स्थानीम तहराई एकभुष्ट
सितण अनुदान ऩठाइने छ । न्त्जल्रा सभरवम कताणको सभरवमभा प्रचमरत कानून फभोन्त्जभ स्थानीम
तहरे यकभ फाॉडपाॉड गयी िचण गने तथा सो को प्रमतवेदन गनुऩ
ण नेछ ।

केराभा मस कामण्रमभको सभरवमका रामग सहकायी तथा गरयवी मनवायण भरिारमको तोवकएको
िािारे सम्ऩकण इकाईको रुऩभा काभ गनेछ ।

मस कामणका रामग भरिारमराई सहमोग गने गयी गरयवसॉग ववश्वेश्वय कामण्रमभ सभरवम इकाईको
व्मवस्था गरयनेछ । जसभा दे हामका कभणचायीहरु कामण्रमभ अवमधबयका रामग कयायभा मनमुक्त
गरयनेछ्–

(क) उऩ–सन्त्चवस्तयको सुववधा प्राप्त गने गयी कामण्रमभ सॊ मोजक
(ि) कामाणरम सहामक/कम्ऩमुटय अऩये टय (ना.सु. सयहको)
(ग) कामाणरम सहमोगी (प्रथभ स्तय)

६. कामण्रमभ सॊचारनभा सॊरग्न मनकामहरुको बूमभका्

– १ जना
– १ जना
– १ जना

(क) सहकायी तथा गरयवी मनवायण भरिारम भरिारम

(१) कामण्रमभको कामाणरवमनका सम्फरधभा केरास्तयभा सभरवम तथा अरम आवश्मक कामणहरु
गने।

(२) कामण्रमभको सम्ऩकण इकाई तोक्ने । मसका रामग भरिारमफाट कुनै एक िािाराई सम्ऩकण
इकाईको रुऩभा तोवकनेछ ।

(३) केरास्तयभा कामण्रमभ तजुभ
ण ा एवॊ स्वीकृत गने, प्रमतवेदन गने, यावष्डम मोजना आमोग, अथण
भरिारम य मस्तै प्रकृमतका कामण गने अरम मनकामहरूसॉग सभरवम गने सभीऺा जस्ता
कामणहरु गनेछ ।

ॉ ववश्वेश्वय कामण्रमभ सभरवम इकाई
(ि) गरयफसग

(१) सहकायी तथा गरयवी भरिारमभा यवह आवश्मक कामणहरु गने ।

(२) कामण्रमभको मनममभत अनुगभन तथा ये िदे ि य सुऩरयवेऺण गयी भरिारमराई आवश्मक
सहमोग गने।

(३) कामण्रमभको तजुभ
ण ा, प्रमतवेदन तथा अरम आवश्मक कामणहरुका रामग सहकायी तथा गरयफी
मनवायण भरिारमराई सहमोग गने ।

(४) कामणऺेिस्तय य न्त्जल्रास्तयका तामरभ, गोष्ठी सॊ चारनका रामग भरिारमराई सहमोग गने ।
(५) न्त्जल्रा सभरवमकताणको कामण सम्ऩादन भूल्माङ्कन गयी फावषणक प्रमतवेदन ऩेि गने ।***

(ग) अथण भरिारम य यावष्डम मोजना आमोग

(१) कामण्रमभ तजुभ
ण ा य कामाणरवम सम्फरधभा आवश्मक सल्राह य सुझावहरु ठदने ।
(२) कामण्रमभका रामग आवश्मक श्रोतको प्रवरध मभराउने ।

(घ) न्त्जल्रा सभरवम समभमत/सभरवमकताण/स्थानीम तह ***
(१)
(२)

कामण्रमभको सभरवम य अनुगभन गने ।

कामण्रमभ सॊ चारनका ्रमभभा आवश्मक सभरवम गने । सफै कामणऺेिको प्रगमत प्रमतवेदन
ऩेि गनण रगाउने ।

*** तेस्रो सॊ िोधनद्वाया सॊ िोधन गरयएको ।
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(३)
(४)
(५)
(६)
(७)
(८)
(९)

तोवकएको भाऩदण्डका आधायभा अमत ववऩन्न ऩरयवायहरुको छनौट गनण सहमोग गने ।

कामण्रमभराई प्रबावकायी रुऩभा सॊ चारन गनण स्वीकृत कामण्रमभको अमधनभा यही कामण्रमभ
रागू बएको ऺेिभा सबा, गोष्ठी, फैठक आठदको आमोजना गने ।

न्त्ज.स.स./स्थानीम तहभा कामण्रमभ य फजेट स्वीकृतीका रामग ऩेि गने ।***

कामाणरवमन ऺेिभा गै कामण्रमभ कुन रुऩभा कसयी सॊ चारन बैयहेको छ, त्मसको अनुगभन
गने य स्थानीम तहसॉग सभरवम यािी कामण्रमभको सभीऺात्भक फैठक आमोजना गने।

मनममभत रुऩभा कामण्रमभ मनयीऺण, अनुगभन गयी सो को प्रमतवेदन सम्फन्त्रधत मनकाम तथा
केराीमस्तयभा ऩठाउने ।

सभूह/ सॊ स्थाहरुसॉग प्रत्मऺ सम्फरध यािी मतनीहरुफाट सॊ चामरत साभान्त्जक/ आमथणक/
योजगायीभूरक व्रममाकराऩहरु फढाउन सहमोग ऩुमाणउने ।

कामण्रमभराई उद्देश्म अनुरुऩ प्रबावकायी फनाउन प्रमासयत यहने ।

(१०) गरयवी मनवायण कामण्रमभराई दोहोयो नऩने गयी सॊ चारन गने व्मवस्था गने ।
ॉ ी चारु कोषको प्रबावकायी व्मवस्थाऩन गने ।
(११) वीउ ऩूज
(१२) कामणयत

कभणचायीहरुको

ऩरयचारन

तथा

ऩरयचारकहरुराई कामणस्थरभा िटाउने ।

आवश्मक

व्मवस्थाऩन

गने । साभान्त्जक

७. मस कामण्रमभको कामाणरवमन ऺेि दे हाम अनुसाय हुनछ
े ्

हार मो कामण्रमभ साववकभा कामणऺेि छनौट बै कामण्रमभ रागु बएका स्थानीम तहभा सञ्चारन गरयनेछ ।

८. मस कामण्रमभ सॊ चारन गदाण अमत ववऩन्न ऩरयवाय छनोटका आधाय मस प्रकाय हुनछ
े ्

अमत ववऩन्न ऩरयवायको छनौट गदाण मनदे न्त्िकाभा उल्रेि बएका मनन्त्श्चत भाऩदण्डको आधायभा सम्फन्त्रधत

स्थानीम तहको सॊ मोजनभा सम्फन्त्रधत गाउॉऩामरका, न्त्जल्रा सभरवमकताण य स्थानीम प्रमतमनमधहरु सभेत यािी
मनष्ऩऺ ढॊ गरे छनौट गयी

सम्फन्त्रधत गा.ऩा./न.ऩा./उऩभहानगयऩामरकाको कामाणरमभा प्रस्ततु गरयनेछ ।

सम्फन्त्रधत स्थानीम तहरे मनणणम गये को ववऩन्न ऩरयवायहरू मस कामाणरमभका रन्त्ऺत वगण हुने छन् । अमत
ववऩन्न ऩरयवाय छनौट प्रव्रममाभा साभान्त्जक ऩरयचारकरे ऩूणण सहमोग गनुण ऩनेछ ।
छनौटका आधायहरु दे हाम अनुसाय हुनेछ्

अमत ववऩन्न ऩरयवाय

८.१ सम्ऩमतको स्वामभत्व
(क) सम्ऩन्त्िवववहन्
(अ)
(आ)
(इ)
(ई)

आफ्नो घय जग्गा नबएको
अमधमा कभाएय िाने ।

अरुको जग्गाभा घय/छाप्रो फनाएय फसेको ।

हरी/कभैमा जस्ता अरुभा आन्त्श्रत बै फसेका ।

(ि) िेतीमोग्म जग्गा
(अ)

ऩहाडभा मसॊ न्त्चत २ योऩनी बरदा घटी तथा अमसॊ न्त्चत ५ योऩनी बरदा घटी ऩािो÷फायी
बएको ।

(आ)

तयाईभा मसॊ न्त्चत ५ कठ्ठाबरदा घटी अमसॊ न्त्चत ८ कठ्ठाबरदा घटी बएको ।

*** तेस्रो सॊ िोधनद्वाया सॊ िोधन गरयएको ।
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(ग) घयको वकमसभ
(अ)
(आ)
(इ)
(ई)
(उ)
(घ)

घय नै नबएको ।

घयरे ओगटे का ऺेिपर रमून बएको सानो झोऩडीभाि बएको ।
भाटो स्माउरा नयकट, फाॉस आठदको घयको मबिा बएको ।

भाटोको गायो वा कछची इटाको प्रमोग गयी फनाएको घय ।
स्रे ट ऩाइने स्थानभा ऩमन िय, पूसको छाना बएको ।

आमस्तय्

प्रमत घय ऩरयवायको भामसक २१०० बरदा कभ आम्दानी बएको ।

८.२ िाद्यान्न सुयऺा य ऩोषण न्त्स्थमत
(क)
(ि)
(ग)

भुन्त्स्कररे २ छाक टाने गये को ।

आफ्नो जग्गा जभीनको आमस्तयफाट ३ भवहना बरदा फढी िान नऩुग्ने ।

भवहरा/फछचाहरु कुऩोवषत बएको, फछचाहरुको उभेय अनुसाय उचाई य तौर नऩुगेको ।

८.३ योजगाय न्त्स्थमत
(क)
(ि)
(ग)

भजदुयी/ज्माराभा काभ गने अदऺ श्रमभकभाि बएको ।

अकाणको िेमत/फायीभा काभ गने य अमधमा/कभैमाको रुऩभा काभ गने गये को ।
ऩरयवायको कुनै सदस्म स्थामी रुऩभा योजगायभा नबएको ।

८.४ साभान्त्जक न्त्स्थमत
(क)
(ि)
(ग)
(घ)
(ङ)

अिक्त, अऩाङ् (अरधो, रॊ गडो, दुवै हात िुट्टा नचल्ने, हात नबएको, कॉ ु जो आठद)
मनयऺय ऩरयवाय य केटाकेटी ववद्यारम नजाने गये को ।

आधायबूत स्वास््म सेवाको सुववधाफाटा टाढा बएको ।
केटोकटीको सॊ ख्मा फढी बएको ।
चवऩण नबएको ।

8.5 नेऩार सयकायरे ऩवहचान गये का गरयव घयऩरयवाय ऩरयचम ऩि प्राप्त गये को । ***

९. मस कामण्रमभ अरतगणत रन्त्ऺत ऩरयवाय छनौट गने प्रव्रममा दे हाम फभोन्त्जभ हुनछ
े ्

रन्त्ऺत ऩरयवायराई मनम्न प्रव्रममाभध्मे कुने एक तरयका अवरम्फन गयी स्थानीम तह (गा.ऩा./न.ऩा.
उऩभहानगयऩामरका) को मसपारयसभा छनौट गनुण ऩने छ ।

(क) सॊ न्त्ऺप्त घयधुयी सवे ऺणफाट सफै ऩरयवायको आधायबूत त्माङ्क मरने ।

(ि) सहबामगताभूरक सम्ऩन्त्ि स्तयीकयण (Participatory Wealth Ranking) गने ।

१०. मस कामण्रमभका रामग साभान्त्जक ऩरयचारकको व्मवस्था य बूमभका दे हाम फभोन्त्जभ हुनछ
े ्

१०.१ मस कामण्रमभका रामग कामण्रमभ सॊ चामरत स्थानीम तहको मनठदणष्ट मोग्मता ऩुगेको स्थामी वामसरदा
भवहराराई साभान्त्जक ऩरयचारकभा मनमुक्त गयी काभभा रगाइने छ ।*

१०.२ साभान्त्जक ऩरयचारकको सेवा सुववधा साववकभा व्मवस्था बए फभोन्त्जभ हुने छ । ***

१०.३ साभन्त्जक ऩरयचारक नमाॉ मनमुन्त्क्त गदाण वा रयक्त बई ऩदऩुमतण गनुऩ
ण दाण भरिारमको सहभमत मरई
न्त्जल्रा सभरवम कताण य सम्फन्त्रधत स्थानीम तहको सभरवमभा मनमुक्त गनण सवकने छ।

* ऩवहरो सॊ िोधनद्वाया सॊ िोधन गरयएको ।
*** तेस्रो सॊ िोधनद्वाया सॊ िोधन गरयएको ।
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१०.४ साभान्त्जक ऩरयचारकको काभ, कतणब्म य अमधकाय दे हाम फभोन्त्जभ हुनेछ्

(क) न्त्जल्रा सभरवम कताण य स्थानीम तह प्रमत ऩुणण जवापदे ही हुनऩु ने ।

(ि) तोवकएका भाऩदण्डका आधायभा ववऩन्न ऩरयवायको छनौट गनण सघाउने ।
(ग) ववऩन्न ऩरयवायराई सभूहभा आउन उत्प्रेरयत गने ।

(घ) सभूह/सॊ स्थाका सदस्महरुराई आवश्मक तामरभको व्मवस्था गयी तामरभ आमोजना गने ।

(ङ) सभूह/सॊ स्थाका सदस्महरुको फचत सॊ करन, ऩरयचारनभा उत्प्रेरयत गने, िाता, ऩासफुक रेिा
व्मवन्त्स्थत गनण सघाउने ।

(च) सभूह/सॊ स्थाका प्रमतबािारी व्मन्त्क्तहरुराई मतमनहरुको प्रमतबा अनुसाय सीऩववकास प्रवद्र्धनतपण
व्रममान्त्िर गयाउने ।

(छ) सभूहराई आम अमबवृविको व्रममाकराऩभा सॊ रग्न गयाउने ।

(ज) सभूह/सॊ स्थाका सदस्महरुको आवश्मकता अनुसाय कजाणको मसपारयस गने ।

(झ) कजाणको सदुऩमोमगतातपण सभूहराई सजग गयाउने य कजाणको मनममभत अनुियण अनुगभन
गने।

(ञ) सभूह/सॊ स्थाको वावषणक मोजना तजुभ
ण ा गयी तदनुसाय कामण्रमभ गनण प्रमत्निीर यहने ।

(ट) सभूह/सॊ स्थाको मोजनाराई स्थानीम तहको मोजनासॉग सभरवम यािी स्थानीम तहको मोजनाभा
सभावेि गने, गयाउने ।

(ठ) साभुदावमक व्रममाकराऩ य ऩूवध
ण ाय मनभाणणभा सभूह/सॊ स्थाका सदस्मराई सॊ रग्न गयाउने य
ववषमगत मनकामहरुसॉग सभरवम यािी सभूह/सॊ स्थाभा कामण्रमभ सॊ चारन गने गयाउने ।

्
(ड) सभूह/सॊ स्थाको मनममभत फैठकभा बाग मरने य सहमोग ऩुयमाउने
।

(ढ) साभान्त्जक कुयीमत हटाउन य साभान्त्जक जागयण ल्माउन सदै व प्रमत्निीर यहने ।

(ण) उत्कृष्ट सभूह य सदस्मको ऩवहचान भाऩदण्डका आधायभा गयी ऩुयस्कायका रामग मसपारयस
गने ।

(त) साभान्त्जक ऩरयचारकहरु सभूह व्रममाकराऩका अमतरयक्त अरम सभम गा.ऩा./न.ऩा./उऩ.न.ऩा
को कामाणरमभा दै मनक हान्त्जयी बै काभ गने ।

१०.5 साभान्त्जक ऩरयचारकको तरफ बिा तथा अरम सुववधा मस प्रकाय हुनेछ्

साभान्त्जक ऩरयचारकरे साववकभा व्मवस्था बए फभोन्त्जभ भामसक ऩारयश्रमभक ऩाउने छन् ।***
तय दुगभ
ण बिा ऩाउने छै नन् । न्त्जल्राभा सभरवमकताणको मसपारयसभा कामणऺेिफाट साभान्त्जक
ऩरयचारकहरु काभ वविेषरे न्त्जल्रा सदयभुकाभ आउॉदा जाॉदा दै मनक तथा भ्रभण बिा ऩाउने
छन्।

११. मस कामण्रमभभा यहेको साववकको अऺम कोषको सम्फरधभा दे हाम अनुसाय गरयनेछ्

ॉ ी (सभूहभा
मो कामण्रमभ ववगतभा सॊ चारन हुॉदा ऩरयचारन गरयएको अऺम कोषको यकभ तथा ववउॉ ऩूज
रगानी गये को ऋण सभेत) यकभराई मसै मनदे न्त्िका अनुसाय न्त्जल्रा सभरवम समभमत य सभरवमकताणको
सभरवमभा कामण्रमभ तजुभ
ण ा गयी ऩरयचारन गनेछ ।

*** तेस्रो सॊ िोधनद्वाया सॊ िोधन गरयएको ।
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१२. फाधा अड्काउ पुकाउने्

मस मनदे न्त्िकाको सम्वरधभा कुनै अस्ऩष्टता आएभा सहकायी तथा गरयवी मनवायण भरिारमरे सो सम्फरधभा
आवश्मक मनणणम गयी फाधा अड्काउ पुकाउने छ ।

१३. िाये जी य फचाउ्

मस अन्त्घ जायी बएका गरयफसॉग ववश्वेश्वय कामण्रमभसॉग सम्फन्त्रधत मनदे न्त्िका तथा ऩरयऩिहरु िाये ज गरयएका
छन् । सो अनुसाय मस अन्त्घ बए गये को काभ मसै मनदे न्त्िका फभोन्त्जभ बएको भामननेछ ।

