
                               केराबारी गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

    केराबारी मोरङ प्रदेश नं १ नेपाि 

 

 

 

 

सामदुायर्क झोिङु्गे पिु सम्बन्धी कार्यका िागी गैर 
सरकारी संस्थाको प्रस्ताव  फारम 

 

 

                         

                          

 

 

➢ प्रस्ताव फाराम दस्तरु रु.१००० अक्षरेपी रु एक हजार मात्र )  
➢ बझुाएको बैंक भौचर रलसद तथा गै.स.स. सामदुायर्क संस्था दताय एंव नयवकरण, म.ुअ. कर 

दताय, आ.व. २०७८/०७९ को करचकु्ता प्रमाणको प्रलतलियप पेश गरेमा उपिब्ध गराइने छ 
।  

➢ र्ो प्रस्ताव गा.पा.÷न.पा. को कार्ायिर्मा २०७९।०८।२३ गते कार्ायिर् समर् लभत्र प्रस्ताव 
फारम खररद तथा २०७९।०८।२५ ददनको १२ बजे लभत्र प्रस्ताव दताय गनुयपनेछ । 

➢  २०७९।०८।२५ ददनको १ बजे केराबारी गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्मा प्रस्ताव खलु्नेछ 
। 

 

  



सामदुायर्क झोिङु्ग ेपिु लनमायण तथा ममयत कार्यको िालग गैर सरकारी संस्थाको प्रस्ताव फारम 

१. संस्थाको नाम एवं ठेगानााः 

        संस्थाको नामाः 
       संस्थाको मखु्र् कार्ायिर् रहेको ठेगानााः 
       पत्राचार गने ठेगानााः 
       सम्पकय  नं 

       इमेिाः 
२. संस्थाको दताय एवं नयवकरण 

संस्थाको दताय नाः 
नयवकरणको म्र्ादाः 

३. समाज कल्र्ाण पररषदको सम्बन्धन 

समाज कल्र्ाण पररषदसंग सम्बन्धन   छ          छैन 

    समाज कल्र्ाण पररषद संगको सम्बन्धन प्रमाणपत्रको नम्बराः 

४. सम्पकय  व्र्क्तक्त 

सम्पकय  व्र्क्तक्तको नामाः 
सम्पकय  व्र्क्तक्तको पदाः 
ठेगानााः 
सम्पकय ाः 
इमेिाः 

५. संस्थाका कार्यकारी सलमलतका पदालधकारी 

क्र.स. नाम पद 

   

   

   

   

   

   

   

 



६. संस्थाको कार्यकारी सलमलत 

कार्यकारी सलमलतको छनौट प्रयक्रर्ााःलनवायचन/मनोनर्न/अन्र्........... 
कार्यकारी सलमलतको कार्य अवलधाः 
हाि कार्यकारी सलमलतको अवलधाः ........ मयहना.........साि देक्तख ........... 
मयहना..........साि सम्म । 

 

 

कार्यकारी सलमलतका पदालधकारी क्तजल्िा स्तररर् राजनीलतक दिको कार्यकारी पदमााः 
छनाः               छैनाः 
क्तजल्िा स्तररर् राजनीलतक दिको कार्यकारी पदमा भए सो को यववरणाः 
 
 

                  

                

७. संस्थाको सदस्र्तााः 
सदस्र्ताको िालग आवश्र्क र्ोग्र्ता 
क) 
ख) 
ग) 
घ) 
ङ) 
सदस्र्ता सवयसाधारणको िालग खलु्िा   छ.....  छैन........ 
बायषयक साधारण सभा              हनु्छ........हदैुन....... 
अक्तन्तम बायषयक साधारण सभा भएकोाः लमलताः           स्थानाः 

८. संस्थाका कमयचारीहरु 

कमयचारीको नाम, पद, र्ोग्र्ता तथा अनभुव सम्बक्तन्ध सूक्तच तर्ार गरी राख्न ुपनेछ । 

सूची संिग्न अनसुचुी  छ........  छैन ............. । 



  प्रायवलधक एवं सामाक्तजक पररचािन सम्बन्धी काम गने कमयचारीहरुको व्र्क्तक्तगत यववरण राख्न ु
पनेछ । 

व्र्क्तक्तगत यववरण संिग्न अनसूुची छ ....... छैन..... 

संस्थासंग प्रायवलधक कमयचारी   छ....... छैन.......... 

संस्थासंग झो.प.ु (ग्रालमण पवुायधार ) सम्बन्धी तालिम प्राप्त कमयचारी छन...... छैनन.्.............. 

संस्थासंग सामाक्तजक पररचािन सम्बन्धी अनभुव  छ........ छैनन.्....... 

९. संस्थाको भौगोलिक कार्यक्षते्र 

संस्थािे कार्य गने क्तजल्िा तथा गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुाः 

झो.प.ु पिु कार्यक्रम क्तजल्िाका सम्पूणय क्षेत्रमा संचािन हनु सक्ने भएकोिे सो को िालग समस्था 
सक्षम  
छ...... छैन........ 
१०. संस्थािे गरेको कार्य यववरण ( यवगत तीन वषयको ) अनसुचुी संिग्न गररएको छ । 

क्र.
स. 

कार्यक्रमको 
नाम  

कार्य क्षेत्र  सहर्ोगी 
संस्था  

कार्यको 
समक्तक्षप्त 
यववरण 

पालिका/ 
क्तजल्िा  

िागत 

 

िाभाक्तन्वत 
जनसंख्र्ा 

 

क्षेत्र  संख्र्ा  

१ 
 जस्तै १ 

झोिङु्गे पिु  

 

 

 

     

२ 
 २ तालिम 

 

 

      

नोटाः र्ो फारम नपगु भएमा थप पाना संिग्न गनय सयकनेछ । 



११. प्रायवलधक कार्यमा अलभरुक्तच 

संस्थािे झो.प.ु कार्यक्रममा अलभरुची राकेका कारणहरुाः 
 

 

 

 

 

 

 

 

१२. संस्थासंग के के श्रोत, साधन एवं सयुवधाहरु उपिव्ध छ खिुाउनहुोस । 

 

 

 

 

 

 

१३. कार्यकारी सलमलतमा रहेका दलित, जनजालत एवं मयहिा सदस्र्हरुको यववरणाः 

 

 

 

 

 

१४. संिग्न गनुय पने कागजातहरु 

१. संस्थाको दताय एवं नयवकरण प्रमाणको प्रलतलियप  
२. समाज कल्र्ाण पररषदसंगको सम्बद्धताको प्रमाणको प्रलतलियप  
३. संस्थाको यवधानको प्रलतलियप  
४. कमयचारीहरुको नाम, पद,र्ोग्र्ता, तालिम एवं अनभुव सम्बन्धी सचुी  
५. प्रायवलधक एवं सामाक्तजक पररचािन कमयचारीहरुको व्र्क्तक्तगत यववरण Bio-Data/CV 

६. कार्य सम्पादन सम्बन्धी पत्र अलभिेख आदद  



७. संस्थाको संस्थागत यववरण  Profile 

८. िेखा परीक्षण प्रलतवेदनको प्रलतलियप  
९. गै.स.स. को तथ्र्गत यववरण Fact Sheet 

१०. अन्र् सम्बक्तन्धत कागजात  
प्रस्तायवक जनशक्तक्तको व्र्क्तक्तगत यववरणको नमूना लनम्ना अनसुार पेश गनुय पनेछ । 

नाम. 
ठेगाना. 
पेशा. 
जन्म लमलत. 
रायिर्ता. 
संस्था सेवासंग रहेको आवद्धता कयहिे देक्तख र यकलसम पूणयकािीन र अल्पकािीन 

 कार्य अनभुव  
र्स कार्यसंग लमल्ने गरी ग्रामीण पूवायधार गररएका कार्य अनभुव तथा तालिमबारे जानकारी ददने । 

साथै उक्त कार्यहरुको िालग लनवायह गरेको पदीर् दायर्त्व, लमलत र स्थानबारे जानकारी ददने (आधा 
पषृ्ठमा नबढाइकन) । 

क्तशक्षा  
अध्र्र्न गरेको किेज यवश्वयवद्यािर्,लमलत र प्राप्त गरेको लिग्री एक चौथाई पषृ्ठमा नबढाईन) । 

कार्य अनभुवको यववरण  
हािको पदीर् दायर्त्व र सो पलछको क्रमश पलछल्िो पददेक्तख खिुाउदै, आफूिे लनवायह गरेको प्रत्रे्क 
कार्यको पद, पदीर् दायर्त्व,काम गरेको लमलत, कार्ायिर् र स्थान आदद उल्िेख गने साथै 
कार्ायिर्बाट प्राप्त गरेको अनभुव पत्र समावेश गने (दईु पषृ्ठमा नबढाइकन ) । 

भाषा  
िेख्न,पढ्न, बोल्न सक्ने भाषाको दक्षत्ता क्रम कम सामान्र् उत्तम अलत उत्तममा उल्िेख गने ।  
मालथ उल्िेक्तखत सवै यववरणहरु साँचो छन ्।  
हस्ताक्षर                         गै.स.सं. सेवा प्रलतलनलधको हस्ताक्षर 
पूरा नाम                         गै.स.सं. सेवाको प्रलतलनलधको पूरा नाम  
लमलत                             लमलत  
 

नोट गै.स.सं. िे प्रस्ताव गरेको कमयचारीिे काम गनय ईच्छा व्र्क्त गरेको लिक्तखत प्रलतबद्धता पत्रमा 
दस्तखत गरी अलनवार्य रुपमा पेश गनुय पनेछ । प्रस्तायवत कमयचारी पररवतयन गनुय परेमा केराबारी 
गाउँकार्यपालिकाको पूवय स्वीकृलत लिन ुपनेछ । 

 

  



१५. मूल्र्ाङ्कनका आधारहरु प्रस्ताव फारमको मूल्र्ाङ्कन लनम्न आधारमा गररनछे ।  

क) संस्थाको सदस्र्ता      ५  अंक 

ख) कार्यकारी सलमलतको छनौट     ५  अंक 

ग) संस्थाको अनभुव       ३० अंक 

घ) संस्थाको कमयचारी                               ५ अंक 

ङ) प्रस्तायवत जनशक्तक्त      ४० अंक 

च) श्रोत, साधन एवं सयुवधा              ५ अंक 

छ) कार्यकारी सलमलतमा दलित, जनजालत एवं मयहिा     ५ अंक  

ज) ज्ञान प्रचार प्रसार            ५ अंक 

 

    कूि अंक        १०० 

संस्थाको छनौट प्राप्त अलधकतम अंकको आधारमा गररनेछ ।  

१६. रद्द 

संस्था दताय एवं नयवकरण नभएको, समाज कल्र्ाण पररषद संगको सम्बन्द्धता नभएको, संस्थाका 
कार्यकारी सलमलतका पदालधकारी क्तजल्िा स्तररर् राजनीलतक दिको कार्यकारी अध्र्क्ष, सक्तचव, कोषाध्र्क्ष 
पदमा भएमा तथा संस्थािे ददएको यववरण एवं जानकारी भटु्ठो ठहर भएमा मालथ एक वा केही वा 
सवैको हकमा िाग ुहनुेछ प्रस्ताव रद्द हनुेछ ।  

र्समा उल्िेक्तखत यववरण एवं जानकारीहरु ठीक साँचो हो । उपरोक्त जानकारी एवं यववरणहरु ठीक 
भए नभएको जाँच केराबारी गाउँ कार्यपालिकाका केराबारी मोरङ वा सो को प्रलतलनलध कुनै पलन समर्मा 
लिक्तखत सूचना ददई वा नददइ गनय सक्नेछ । उपरोत्त यववरण एवं जानकारीहरु झटेु ठहर भएमा र्स 
केराबारी गाउँपालिकािे र्स संस्थाको प्रस्ताव रद्द गरेमा र्स संस्थािाई मन्जरु हनुेछ ।  

र्स कार्यको िालग लनधायररत सेवा शलु्कको दररेटमा काम गनय र्स संस्थािाई मन्जरु छ । 

नाम ....................................................... 
दस्तखत .................................................... 
पद ........................................................... 
लमलत......................................................... 
संस्थाको छाप ............................................ 
नोट संस्थाका सम्बक्तन्धत पदालधकारीिे प्रस्ताव फारमको प्रत्रे्क पानामा सही गनुय पने तथा संस्थाको 
छाप िगाउन ुपनेछ । 


