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२०७६ आक्तिन  



प्रस्ताब फाराम दस्तुर रु.       (अक्षरुपी रु                 ) बुझाएको बैंक भौचर/रक्तसद तथा ग.ैस.स/सामुदाक्तयक संस्था दताय 

एबम नक्तबकरण प्रमाणको प्रक्ततक्तिक्तप पशे गरेमा उपिब्ध गराइने छ । 

यो प्रस्ताब गाउँपाक्तिकाको कायायियमा क्तमक्तत  सम्ममा बुझाउनु पनेछ ।  

 

दस्तुर बुझाएको रक्तसद/बैंक भौचरको क्तमक्तत र नम्बर :   

संस्था दतायको नम्बर : 

नक्तबकरणको  म्याद : 

 

 

 प्रस्ताब फारम उपिब्ध गराउन े 

कमयचारीको नाम : 

दस्तखत :  

क्तमक्तत :  

 कायायियको छाप : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



सामुदाक्तयक झोिुङ्गे पिु  

क्तनमायण तथा ममयत काययको िाक्तग  

गैर सरकारी संस्थाको  

प्रस्ताब फाराम 

१. ससं्थाको नाम एब ंठेगाना  

संस्थाको नाम : 

संस्थाको मुख्य कायायिय रहेको ठेगाना : 

पत्राचार गने ठेगाना : 

टेक्तिफोन : 

इमेि : 

२.  ससं्थाको दताय एबम नक्तबकरण  

संस्था दताय नं. : 

नक्तबकरणको म्याद : 

३. समाज कल्याण पररषदको सम्बन्धन  

समाज कल्याण पररषद संग सम्बद्ध  छ /छैन : 

समाज कल्याण पररषद संगको सम्बन्धन प्रमाण-पत्रको नम्बर : 

४. सम्पकय  व्यक्ति  

सम्पकय  व्यक्तिको नाम : 

पद :  

ठेगाना : 

टेक्तिफोन नं.: 

इमेि : 

 



 

५. ससं्थाका काययकारी सक्तमक्ततका पदाक्तधकारीहरु  

नाम         पद  

क) 

ख) 

ग) 

घ) 

ङ) 

च) 

छ)  

६. ससं्थाको काययकारी सक्तमक्तत  

काययकारी सक्तमक्ततको छनौट प्रकृया :  क्तनबायचन/मनोनयन/अन्य  

काययकारी सक्तमक्ततको कायय अबक्तध :        बषय 

हािको काययकारी सक्तमक्ततको अबक्तध :                            दके्तख                                              सम्म   

काययकारी सक्तमक्ततका पदाक्तधकारी क्तजल्िा स्तरीय राजनीक्ततक दिको काययकारी पदमा छन्/छैनन् : 

क्तजल्िा स्तरीय राजनैक्ततक दिको काययकारी पदमा भए सो को क्तववरण :  

 

७. ससं्थाको सदस्यता  

सदस्यताको िाक्तग आवश्यक योग्यता : 

क)  

ख)   

ग)   

८. ससं्थाका कमयचारीहरु  

कमयचारीको नाम,पद,योग्यता तथा अनुभब सम्बन्धी सूची तयार गरी राख्नुपनेछ। सूची संिग्न छ/छैन :  

प्राक्तबक्तधक एबं सामाक्तजक पररचािन सम्बन्धी काम गने कमयचारीको व्यक्तिगत क्तववरण राख्नुपने छ । ब्यक्तिगत क्तववरण 

संिग्न छ /छैन :  



संस्थासंग प्राक्तबक्तधक कमयचारी छन्/छैनन् : 

संस्था संग झोिुङ्गे पुि (ग्राक्तमण पवूायधार ) सम्बन्धी ताक्तिम प्राप्त कमयचारी छन्/छैनन् :  

संस्थासंग सामाक्तजक पररचािन सम्बन्धी अनुभब  छ/छैन :  

९. संस्थाको भौगोक्तिक काययक्षेत्र  

    संस्थािे कायय गने क्तजल्िा तथा गाउँ/नगरपाक्तिकाहरु : 

 

 

 

१०. संस्थािे कायय गरेको क्तववरण (क्तबगत तीन बषयको): 

क्र.स. काययक्रमको नाम  काययक्षेत्र  सहयोगी 

संस्था  

काययको संक्तक्षप्त 

क्तववरण  

पाक्तिका/क्तजल्िा  िागत  िाभाक्तन्वत 

जनसंख्या  

 

 

 

 

       

 

 

 

 

       

 

 

 

 

       

 

 

११. प्राक्तबक्तधक काययमा अक्तभरुची  

 

 संस्थािे झो.पु काययक्रममा अक्तभरुची राखेका कारणहरु : 

 

१२. ससं्थासगं के-के श्रोत,साधन एब ंसकु्तवधाहरु छ खिुाउनहुोस : 

 



१३. काययकारी सक्तमक्ततमा रहकेा दक्तित,जनजाक्तत एब ंमक्तहिा सदस्यहरुको क्तववरण : 

 

 

 

१४. संिग्न गनुयपन ेकागजातहरु  

क)संस्थाको दताय एबम नक्तबकरण प्रमाणको प्रक्ततक्तिक्तप 

ख) समाज कल्याण पररषद संगको सम्बद्धताको प्रमाणको प्रक्ततक्तिक्तप  

ग) संस्थाको क्तवधानको प्रक्ततक्तिक्तप  

घ) कमयचारीहरुको नाम/पद,योग्यता,ताक्तिम एबम अनुभब सम्बन्धी सूची 

ङ) प्राक्तबक्तधक एबम सामाक्तजक पररचािन कमयचारीहरुको व्यक्तिगत क्तववरण (Bio-Data),कायय अनुभब सक्तहत  

च) कायय सम्पादन सम्बन्धी पत्र/अक्तभिेख आ द  

छ) संस्थाको संस्थागत प्रोफाइि क्तववरण  

ज) िेखा पररक्षण प्रक्ततबेदनको प्रक्ततक्तिक्तप  

झ) गै.स.स को तथ्यगत क्तववरण (Fact-sheet) को प्रक्ततक्तिक्तप  

ञ) अन्य सम्बक्तन्धत कागजात  

१५. मलु्याकंनका आधारहरु  

संस्थाको सदस्यता- ५ अंक  

काययकारी सक्तमक्ततको छनौट- ५ अंक  

संस्थाको अनुभब -३० अंक  

संस्थाको कमयचारी-५ अंक  

प्रस्ताक्तवत जनशक्ति-४० अंक  

श्रोत साधन एबं सुक्तबधा -५ अंक  

काययकारी सक्तमक्ततमा दक्तित,जनजाक्तत एबं मक्तहिा-५ अंक  

ज्ञान प्रचार प्रसार- ५ अंक  

कुि जम्मा -१०० अंक  



१६. रद्ध  

संस्था दताय एबम नक्तबकरण नभएको,समाज कल्याण पररषद संगको सम्बद्धता नभएको,संस्थाका पदाक्तधकारी क्तजल्िा 

स्तरीय राजनैक्ततक दिको काययकारी पदमा भएमा तथा संस्थािे  दएको क्तववरण झुठ्ठो ठहर भएमा प्रस्ताब रद्ध हुने छ । 

 

यसमा उल्िेक्तखत क्तववरण तथा संिग्न सम्पूणय कागजात रठक साँचो हो । उि क्तबबरण रठक नभएमा गाउँपाक्तिकािे प्रस्ताब 

रद्द गरेमा संस्थािाई मन्जुर हुने छ । 

 
यस काययको िाक्तग क्तनधायररत सेवा शुल्कको दररेटमा काम गनय यस संस्थािाई मन्जुर छ । 

 

 

 नाम : 

दस्तखत :  

पद : 

क्तमक्तत : 

संस्थाको छाप :  

 

  

 

(संस्थाका सम्बक्तन्धत पदाक्तधकारीिे प्रस्ताब फारमको प्रत्येक पानामा सक्तह गनुयपने तथा संस्थाको छाप िगाउनुपनेछ  ।) 


