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प्रस्तािना : दािाय गाउँपालिका लित्र पर्ायप्त िोजगािीको सजृना गरि गाउँपालिका लित्रको स्थानीर् 

स्रोत, साधन ि िानवीर् स्रोतको अलधकति उपर्ोग गदै सीपििूक तालिििार्य त िघ ुउद्यि,  घिेि ु

उद्यि तथा व्र्वसार्को स्थापना, स्तिोन्नती एवि ् दीगो लवकास गिी स्थानीर् नागरिकको आलथयक 

सिलृििा टेवा परु्ायउने उद्दशे्र्िे उद्यिीसँग उपाध्र्क्ष कार्यक्रि सञ्चािन गनय स्थानीर् सिकाि 

सञ्चािन ऐन, २०७४ को दर्ा १०२ बिोलजि र्ो कार्यलवलध जािी गिेको छ ।  

 

 

परिच्छेद – १ 

 

१. संवक्षप्त नाम ि प्रािम्भ :  र्स कार्यलवलधको नाि उद्यिीसँग उपाध्र्क्ष कार्यक्रि सञ्चािन 

कार्यलवलध, २०७७ िहकेो छ ।  

२. र्ो कार्यलवलध तरुुन्त प्रािम्ि हुनेछ ।  

३. परिभाषा : लवषर् वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा र्स कार्यलवलधिा  

(क) उद्योग' िन्नािे औद्योलगक व्र्वसार् ऐन २०७३ बिोलजिको िघ ुउद्यि, घिेि ुउद्योग ि 

गाउँपालिकािा दताय िएका अन्र् व्र्वसार्सिेतिाई सम्झनपुछय ।  

(ख)  'उद्यिी' िन्नािे नार्ा किाउने उद्दशे्र्िे प्रचलित काननु बिोलजि दताय गिी उद्योग 

व्र्वसार् गने व्र्लि वा सिहूिाई सम्झनपुदयछ । 

(ग)  'उद्यिशीिता लवकास तालिि' िन्नािे व्र्वसार् स्थापना तथा सञ्चािनका िालग 

आवश्र्क उत्प्प्रेिणा तथा व्र्सालर्क ज्ञान प्रदान गने उद्दशे्र्िे प्रदान गरिने व्र्वसार्ीक 

तालिि सम्झन ुपदयछ ।  

(घ) 'िलक्षत वगय' िन्नािे िलहिा, दलित, जनजालत, अपाङ्गता िएका व्र्लि ि 

अल्पसङ््र्क सिदुार्िाई सिेत जनाउँदछ । 

(ङ) 'प्रलवलध हस्तान्तिण' िन्नािे व्र्वसार् सञ्चािन, लवस्ताि तथा स्तिोन्नलत गनयका िालग 

आवश्र्क पने उपकिण वा िेलसन उपिब्ध गिाउने कार्य सम्झनपुदयछ  ि सो शब्दिे 

त्प्र्स्तो िेलसन उपकिण खरिद गनयको िालग िागत साझेदािीिा सहर्ोग गने वा त्प्र्स्तो 

उपकिण वा िेलसन सञ्चािन गनय आवश्र्क पने लवशेष प्रकािको लसप लसकाउने 

कार्यिाई सम्झनपुदयछ । 

(च) 'सेवा प्रदार्क' िन्नािे िघ ुउद्यिी लसजयना, प्रवधयन, लवकास तथा लवस्ताि वा स्विोजगािी 

वा िोजगािीका िालग लसप लवकास तालिि प्रदान गनय र्िय, इलन्सच्र्टु ि गैिसिकािी 

संघसंस्थािाई सम्झनपुदयछ ।   



 
 

(छ) कार्यक्रि िन्नािे र्सै कार्यलवलध बिोलजि सञ्चािन हुने उद्यिीसँग सञ्चालित 

उपाध्र्क्ष   कार्यक्रि सम्झनपुछय ।  

(ज) अनगुिन सलिलत िन्नािे र्सै कार्यलवलधको दर्ा १५ को उपदर्ा २ बिोलजि गलित 

सलिलत सम्झनपुछय ।  

(झ) गाउँपालिका िन्नािे दािाय गाउँपालिका सम्झनपुछय ।  

 

४. दीर्यकावलन सोच : सीपििूक तालिि तथा व्र्वसार् प्रवधयनका िालग आलथयक सहार्ताको 

िाध्र्िबाट उद्योगको स्थापना गरि बेिोजगािी सिस्र्ािाई कि गद ै गाउँपालिकािा िहकेा 

नागरिकहरुको जीवनस्तििा सधुाि ल्र्ाउन ुर्ो कार्यक्रिको दीघयकािीन सोच हुनेछ । 

 

५. लक्ष्य : दािाय गाउँपालिकािा छरिएि िहकेा स्थानीर् स्रोत तथा सीपिा आधारित िघ ुउद्यि 

तथा घिेि ु उद्योगको स्थापनाका साथै व्र्वसार् गनय प्रोत्प्साहन गरि उद्योगको लवकास तथा 

आर्स्तििा सधुाि ल्र्ाई आि नागरिकिाई व्र्वसार्ी बनाउने र्ो कार्यक्रिको िक्ष्र् हुनेछ ।  

 

६. उदे्दश्य : र्स कार्यक्रिको उद्दशे्र् दहेार्बिोलजि हुनेछ :  

(क) स्थानीर् स्रोत ि साधनको प्रर्ोगद्वािा उद्योगको स्थापना गरि िोजगािीको अवसि लसजयना 

गने ि स्थानीर् नागरिकिाई व्र्वसार्ी बनाउने ।  

(ख) स्थानीर् नागरिकको आर्स्तििा सधुाि ल्र्ाउने ।  

(ग) स्विोजगािीको िावना जागतृ गरि स्वाविम्बनको लवकास गने ।  

(घ) खेि गएका स्थानीर् स्रोत ि साधनको उपर्ोग गरि आर्आजयन गनय सलकने ।  

(ङ) स्थानीर् सीप ि ज्ञानको सदपुर्ोग हुने ।  

(च) काििाई िहत्त्व लदने प्रवलृिको लवकास गरि खेि जाने सिर्को सदपुर्ोग गने बानीको 

लवकास गने ।  

 

७. िणनीवत : र्स कार्यक्रि कार्ायन्वर्नको िणनीलत लनम्नानसुाि हुनेछ :  

(क)  स्थानीर् स्तििा उपिब्ध स्रोत ि साधनको प्रर्ोगबाट सञ्चािन गनय सलकने उद्यिको 

स्थापनािा जोड लदइनेछ ।  

(ख)  कार्यक्रि सञ्चािन गनुयपवूय आवश्र्क िएिा तालििको व्र्वस्था गनय सलकनेछ ।  

(ग)  कार्यक्रि सञ्चािन गदाय सिकािी तथा गैिसिकािी संस्था, सहकािी एक्िै पलन, 

इलन्सच्र्टु आलदसँग पिािशय सेवािार्य त वा एक्िै पलन गनय सलकनेछ ।  
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(घ)  उद्योग सञ्चािन गदाय आवश्र्क र्न्त्र उपकिणिा ि औजाििा पाँच िाख सम्िको 

खरिद  िलू्र्िा ७०% अनदुान लदइनेछ सोिन्दा बढी िकिको र्न्त्र उपकिण खरिदिा 

िागेको खरिद िलू्र् उद्योगी आर्ैं िे व्र्होनुय पनेछ ।  

(ङ) गाउँपालिकािा प्रकालशत दििाउपत्र वा िेक्का आह्वान गिेबिोलजि अनदुानका िालग 

र्न्त्र उपकिण ि औजाि गाउँपालिकाको स्वीकृलत बिोलजि खरिद गिेपश्चात िात्र ििुानी 

गनय सलकनेछ ।  

(च)  र्न्त्र उपकिण आवश्र्क पने उद्योग व्र्वसार्िे अनदुान प्राप्त गनय अनसुचूी -१ बिोलजि 

गाउँपालिकािा आवेदन गनुयपनेछ ।  

 

परिच्छेद -२ 

८. काययक्रमको के्षत्र :  स्थानीर् स्रोत साधनको अलधकति प्रर्ोग िएको दहेार्का व्र्वसार्का 

क्षेत्रिा प्राथलिकता लदइ कार्यक्रि सञ्चािन गनय सलकनेछ :   

(क)  बेकिी उद्योग  

(ख)  बाँसका सािग्री लनिायण गने उद्योग तथा व्र्वसार् 

(ग)  कृलषजन्र् उद्यि 

(घ) दनुाटपिी उद्योग  

(ङ) लसिाइकटाइ 

(च) गाििेन्ट उद्योग 

(छ)  कम््र्टुि तथा िोबाइि िियत तालिि 

(ज) स्थानीर् जातका कुखिुा पािन गने व्र्वसार् 

(झ)  लबउटी पाियि 

(ञ)  आधलुनक कृलष तथा पशपुािन व्र्वसार् 

(ट) दधु तथा दगु्धजन्र् परिकाि उत्प्पादन  

(ि) सेलनटिी ्र्ाड लनिायण 

(ड) िोकसेवा तथा लशक्षक सेवा आर्ोग तर्ािी कक्षा सञ्चािन 

(ढ)  अन्र् लसपििूक तालिि तथा व्र्वसार् 

 

९.  उद्यम विकास वसपमूलक तावलम वदन सवकने :  (१) उद्यिीसँग उपाध्र्क्ष कार्यक्रिबाट 

दर्ा ८ बिोलजका के्षत्रिा लसपििूक तालिि सञ्चािन गनय सलकनेछ । 



 
 

 (२) उपदर्ा (१) अन्तगयका क्षेत्रिा तालििको पलहचान दर्ा ८ का आधाििा गरिनेछ ।  

(३) र्स कार्यलवलधबिोलजि प्रदान गरिने लसपििूक, िोजगािििूक व्र्वसालर्क तालििको 

अवलध क्षेत्रगत रुपिा १५ लदन दलेख ३ िलहनासम्िको हुनेछ ।  

(४) उपदर्ा (३) बिोलजिको तालिि सेवा प्रदार्क प्रदार्किार्य त  गरिनेछ ।  

(५) र्स कार्यलवलधबिोलजि तालिि लिएका प्रलशक्षाथीको अनगुिन तालिि अवलधलित्र 

आन्तरिक रुपिा अविोकन वा लसपििूक प्रश्नाविीका रुपिा गनय सलकनेछ ।  

(६)  उद्यि लवकास लसपििूक तालिि सञ्चािन गदाय आवश्र्क पने िेलसनिी औजाि वा 

उपकिण ७० प्रलतशत अनदुानिा सम्िव हुने के्षत्रिा सबै सहिागीहरूिाई सम्झौतािा 

तोलकएबिोलजि सेवाप्रदार्क पिािशयदातािे उपिब्ध गिाउन ुपनेछ ।  

 

१०. प्रस्ताि आह्वानका लावग सचूना प्रकाशन गननयपने : (१) दर्ा ९ को उपदर्ा ४ 

बिोलजि सेवा प्रदार्क संस्था छनौट गनयका िालग सावयजलनक खरिद लनर्िाविी 

२०६३ ि दािाय गाउँपालिकाको खरिद लनर्िाविी २०७७ बिोलजि िालरिर् स्तिको 

दलैनक पलत्रकािा दििाउपत्रको िालग १५ लदन ि बोिपत्र आह्वानका िालग ३० लदनको 

सचूना प्रकाशन गरिनेछ ।  

 

   ११. प्रस्ताि पेस गननयपने : दर्ा १० बिोलजि सचूना प्रकाशन िएको अवलधलित्र  इच्छुक 

सेवाप्रदार्क पिािशयदातािे तोलकएको प्रलवलध हस्तान्तिणसिेत उद्मि लसप लवकास 

तालििको िालग प्रालवलधक ि आलथयक प्रस्ताव छुट्टाछुटै्ट पेस गनुयपनेछ ।   

 

१२. कागजात पेस गननयपने : दर्ा ९ बिोलजिका सेवा प्रदार्क पिािशय दातािे दर्ा ११ 

बिोलजि प्रस्ताव पेस गदाय  दहेार्बिोलजिको कागजातहरू अलनवार्य रुपिा संिग्न 

गनुयपनेछ ।  

    (क) तालिि प्रदार्क संस्था सम्बलन्धत लनकार्िा दताय िएको ि तालिि सञ्चािन गनय 

चाहकेो अवलधसम्ि नवीकिण िएको प्रिाणपत्रको प्रलतलिलप  

    (ख)   अलघल्िो आलथयक वषयको किचिुा प्रिाणपत्रको प्रलतलिलप  

    (ग)  तालिि सञ्चािन गनय चाहकेो स्थान ि लवषर् उल्िेख िएको  

    (घ)  कािो सचूीिा नपिेको स्व:घोषणा पत्र 

    (ङ) सम्बलन्धत क्षेत्रिा कलम्तिा १ वषयको अनिुव प्राप्त 

    (च) गाउँपालिकािे तोकेको अन्र् आवश्र्क कागजात । 
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१३. प्रस्ताि मूल्याङ्कन सवमवत : (१) र्स कार्यलवलधको दर्ा ११ बिोलजि रितपवूयक 

पगेुका प्रस्तावहरूको िलू्र्ाङ्कन गनय दहेार्बिोलजिको िलू्र्ाङ्कन सलिलत िहने छ ।   

    (क) प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृत - संर्ोजक 

    (ख) संर्ोजकिे तोकेको अलधकृतस्तिको एक जना कियचािी - सदस्र् 

    (ग) प्रिखु, र्ोजना शाखा : सदस्र् 

    (घ)  प्रिखु, लजन्सी शाखा - सदस्र् 

    (ङ) प्रिखु, आलथयक प्रशासन शाखा - सदस्र् 

    (च) प्रिखु, िलहिा तथा बािबालिका शाखा - सदस्र् सलचव 

    (छ) एक जना आिलन्त्रत लवशेषज्ञ  

 

१४. प्रस्ताि मूल्याङ्कन : दर्ा १३ बिोलजि गलित िलू्र्ाङ्कन सलिलतिे अनसुचूी ३ 

बिोलजिको िलू्र्ाङ्कन िापदण्डका आधाििा प्रालवलधक ि आलथयक प्रस्तावको 

िलू्र्ाङ्कन गरि प्रिावग्राही सेवा प्रदार्क पिािशयदाताको छनौट गनेछ ।  

 

१५. आशयपत्र मागको लावग सूचना प्रकाशन : दर्ा १४ बिोलजि प्रिावग्राही 

बोिपत्रिा दाबी लविोध गनय सम्बलन्धत सिोकािवािािाई जानकािी लदन दििाउ वा 

बोिपत्र प्रकाशन गिेको सम्बलन्धत िालरिर् दलैनक पलत्रकािा ७ लदनको म्र्ाद लदइ सचूना 

प्रकाशन गनुयपनेछ ।  

१६. सम्झौता : (१) दर्ा १४ बिोलजि छनौट िएका िािग्राही सेवा प्रदार्क 

पिािशयदातािाई १५ लदनको म्र्ाद लदइ तोलकए बिोलजि कार्यसम्पादन जिानत वा 

नगद धिौटीसलहत सम्झौता गनय बोिाउनपुने छ । 

          (२) उपदर्ा १ बिोलजि सम्झौता गनय आउने सेवा प्रदार्क पिािशय प्रस्तावदातासँग 

अनसुचूी -४ बिोलजि सम्झौता गनुयपनेछ । 

 

१७. उद्यमीहरूको छनौट : (१) र्स कार्यलवलध बिोलजि उद्यि सञ्चािन गिेका वा गनय 

इच्छुक स्थानीर् िलहिा, दलित, आलदवासी, जनजालत, अपाङ्गता िएका व्र्लि, 

सलहद परिवाि, न्र्नू आर् िएका िलक्षत वगयबाट कार्यपालिकाको लनणयर्बाट उद्मिीको 

वडागत रूपिा सङ््र्ा लनधायिण गरि वडा कार्ायिर्िाई जानकािी लदनपुनेछ । 

          (२) उपदर्ा १ वडा कार्ायिर्िे उद्यि सञ्चािन गिेका वा गनय इच्छुक उद्मिीहरू 

लसर्ारिस गदाय कलम्तिा ७ लदने म्र्ाद लदइ सचूना प्रकाशन गने ि छनौट िएका 



 
 

उद्यिीहरूिाई उद्यि लवकास लसपििूक तालिि तथा प्रलवलध हस्तान्तिणको िालग 

लसर्ारिस गरि पिाउनपुनेछ ।  

 

१८. अननदान वदन सवकने : (१) कृलषजन्र् उद्यि सञ्चािन गरििहकेा उद्यिीहरूको व्र्वसार् 

स्तिोन्नती गनय ७० प्रलतशत अनदुानिा िापदण्ड बनाइ िेलसनिी औजाि तथा उपकिण 

उपिब्ध गिाउन सलकनेछ ।  

          (२)  उपदर्ा १ बिोलजिको अनदुानका िालग कलम्तिा १५ लदनको सचूना प्रकाशन 

गनुयपनेछ ।  

         (३)  उपदर्ा २ बिोलजि अनसुचूी १ बिोलजि आवेदन लदनपुनेछ ।   

 

    १९. अननदानका लावग अननगमन गननयपने :  (१) दर्ा १८ बिोलजि अनदुानका िालग 

अनगुिन सलिलतबाट लनिीक्षण गिाउनपुनेछ ि अनगुिन सलिलतको लनणयर् तथा लसर्ारिस 

पश्चात ्गाउँपालिकािे अनदुान प्रदान गनेछ ।  

     (२) अनदुान लदन लिल्ने वा नलिल्ने लवषर्िा अनगुिन सलिलतको लसर्ारिसका आधाििा 

कार्यपालिकाको लनणयर् गनयसक्नेछ।  

     (३) संघ तथा प्रदशेबाट आलथयक अनदुान प्राप्त गिेका उद्योग तथा व्र्वसार्ीिे सोही व्र्वसार् 

तथा उद्योगको िालग पनु: अनदुान प्राप्त गनय सक्नेछैन ।  

 

२०. अननगमन सवमवत : अनदुान िकििाई प्रिावकािी रुपिा कार्ायनव्र्न गनयका लनलम्त 

दहेार्बिोलजिको अनगुिन सलिलत हुनेछ :  

    (क) गाउँपालिका उपाध्र्क्ष – संर्ोजक 

    (ख) प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृत – सदस्र् 

    (ग) आलथयक लवकास सलिलत संर्ोजक – सदस्र् 

    (घ) गाउँपालिकाको िेखा शाखा प्रिख ु– सदस्र् 

    (ङ) गाउँपालिकाको र्ोजना शाखा प्रिखु – सदस्र् सलचव 

 

२१. प्रवतिेदन पेस गननयपने : कार्यक्रि सञ्चािनका िालग छनौट िएको सेवाप्रदार्क 

पिािशयदाता ि अनदुानग्राही उद्यिीिे िालसक रुपिा गाउँपालिकाको कार्ायिर्िा 

प्रलतवेदन पेस गनुयपनेछ ।  

 

२२. संशोिन : र्ो कार्यलवलध संशोधन गनुयपिेिा गाउँकार्यपालिकाबाट संशोधन गरिनेछ  ।  
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२३. बािा अड्काउ फन काउ : र्स कार्यलवलधको कार्ायन्वर्नको लसिलसिािा कुनै लद्वलवधा 

उत्प्पन्न िएिा कार्यपालिकाबाट स्पष्ट गरि बाधा अड्काउ रु्काउन सक्नेछ ।  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अननसूची -१ 

वनिेदन पत्रको ढाँचा 

श्री प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृतज्र् ू

दािाय गाउँपालिका, सल्र्ान  

विषय : अननदान पाऊँ भन्ने बािे ।  

िहोदर्  



 
 

 उपर्ुयि लवषर्िा दािाय गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्बाट लिलत ………………… िा 

प्रकालशत सचूनानसुाि ि लनवेदक र्स दािाय गाउँपालिका वडा नं …  सल्र्ानिा बसोबास गरििहकेो 

स्थार्ी बालसन्दा हु ँ । िैंिे लिलत ......./ ...../ ....िा उद्योग व्र्वसार् दताय गिेको छु । िार्य त उद्योग 

व्र्वसार्िाई थप प्रवधयन गनय लनम्न लवविण ि कागजात सिेत र्सै संिग्न गरि अनदुान पाऊँ िलन र्ो 

लनवेदन पेश गिेको छु ।  

१.  नाि थि :  

२. बाब ु/ आिाको नाि :  

३.  जन्िलिलत :  

४.  उद्योग व्र्वसार्को नाि :  

५. िेगाना :  

(क) स्थार्ी : ……………….                     (ख)   अस्थार्ी : ………………. 

६. सम्पकय  नम्बि  

(क)  िोबाइि : ………………                                   (ख) टेलिर्ोन नं : 

…………… 

७. सम्बलन्धत लवषर्िा तालिि लिएको :  छ / छैन । 

८. संिग्न गिाउनपुने कागजातहरु 

(क) नागरिकताको प्रिाण –पत्रको प्रलतलिलप 

(ख)  व्र्वसार् दताय प्रिाणपत्रको प्रलतलिलप  

(ग)  सम्बलन्धत वडाको लसर्ारिस पत्र 

(घ)  किचिुा ि नवीकिणको प्रलतलिलप 

(ङ)  PAN / VAT दताय प्रिाणपत्रको प्रलतलिलप 

(च)  अनिुव तथा तालििको प्रिाणपत्र िए सोको प्रलतलिलप 

(छ)  व्र्वसालर्क र्ोजना प्रस्तावना  

उपर्ुयि लवविण लिक छ । झिुो िहिे काननु बिोलजि सहुिँा बझुाउँिा ।    

                                   वनिेदक                                                                                                 

                                        नािथि : ……......                        िेगाना : ………                                                                                                          

हस्ताक्षि : ……………. 

  

अननसूची -२ 

तावलम आिेदन फािामको ढाँचा 
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श्री वडा सलचवज्र् ू

 

लवषर् : तालिि पाऊँ िन्ने बािे ।  

िहोदर्  

उपर्ुयि लवषर्िा दािाय गाउँ कार्यपालिकाबाट लिलत ………………….. िा प्रकालशत  

सचूनानसुाि सञ्चािन गरिने  …………………. लवषर्को व्र्वसालर्क स्विोजगािििूक 

लसप लवकास तालिििा सहिागी हुने इच्छा िएकोिे लनम्नानसुाि व्र्लिगत लवविण िरि नेपािी 

नागरिकताको प्रिाणपत्रको प्रलतलिलप ि शैलक्षक र्ोग्र्ताका प्रिाणपत्रको प्रलतलिलपसलहत र्ो 

लनवेदन पेश गिेको छु ।  

१. नािथि : ………………………….                   लिङ्ग :  

२. बाब/ुआिाको नाि : ……………... 

३. जन्िलिलत : ……………………                   उिेि : ….. वषय .... िलहना …. लदन 

४. शैलक्षक र्ोग्र्ता : ……………….. 

५. वैवालहक लस्थलत  :  लववालहत / अलववालहत / एकि 

६. िेगाना :  (क) स्थार्ी : …………………….. (ख) अस्थार्ी : ……………… 

७. सम्पकय  नम्बि : (क) िोबाइि …………   (ख) टेलिर्ोन नं. : …………….. 

८. परिवािको अन्दाजी वालषयक आम्दानी :  

९. वगय/सिदूार् : आलदवासी जनजालत / दलित / िलहिा / अन्र्  

१०. तालिि लिन चाहकेो कािण :  

तालिि पश्चात ्सीप अनरुुपको व्र्वसार् उद्यि सञ्चािन गने प्रलतविता गिेको छु ।  

        लनवेदक  

       नाि :  

       िेगाना :  

       हस्ताक्षि :  

       लिलत :  

 

 

 

 

अननसूची -३ 



 
 

 सेिाप्रदायक  प्रस्ताि छनौट मूल्याङ्कन मापदण्ड 

क्र.स. सेवाप्रदार्कको नाि िलू्र्ाङ्कन िापदण्ड 

  अनिुव जनशलि सम्पादन र्ोजना आलथयक 

२० २० २० ४० 

      

      

      

 

द्रष्टव्र् :  

१. अनिुव वापत ्अङ्क प्रदान गदाय १ वषय पिूा गिेको िए ५ अङ्क, २ वषय पिूा गिेको िए १० 

अङ्क, ३ वषय पिूा गिेको िए १५ अङ्क ि ४ वषय वा सोिन्दा बढी वषय पिूा गिेको िए २० 

अङ्क प्रदान गने ।  

२. जनशलिको िलू्र्ाङ्कन गदाय सम्बलन्धत लवधािा कलम्तिा १ जना िए ५ अङ्क, २ जना 

िए १० अङ्क, ३ जना िए १५ अङ्क, ४ जना वा सोिन्दा बढी िए २० अङ्क प्रदान 

गने ।  

३. कार्यसम्पादन र्ोजनाको िलू्र्ाङ्कन गदाय दहेार्बिोलजि गने :  

(क) परिचर् - २ अङ्क 

(ख) उद्दशे्र् - ४ अङ्क  

(ग) कार्यर्ोजना - ८ अङ्क 

(घ) िलू्र्ाङ्कन र्ोजना - ४ अङ्क  

(ङ) प्रस्तावको लनरकषय - २ अङ्क 

४. आलथयक िलू्र्ाङ्कन गदाय सबैिन्दा घटी कबोि अङ्किाई आलथयक प्रस्तावको िालग 

छुट्र्ाइएको अङ्किाििे गणुन गिी प्राप्त गणुनर्ििाई िलू्र्ाङ्कन गरिने प्रस्तावदाताको 

कबोि अङ्किे िाग गदाय आउने िागर्िको अङ्क आलथयक प्रस्तावको खदु प्राप्ताङ्क 

हुनेछ ।  

५. प्रालवलधक ि आलथयक प्रस्ताव िलू्र्ाङ्क दबैुको र्ोगर्ििा सबैिन्दा बढी अङ्क प्राप्त गने 

प्रस्तावदातािाई छनौट गनुयपनेछ ।  


