अनुसूची ४
(दफा १२ को उपदफा (१)‚ (२) र दफा (१३) सगं सम्बन्धित

सेवा प्रदााक स्स थाा

ाकयविववण थथाा

१. सामान्क जान ाणी
१.१ पररयोजनाको शीर्षक
१.२ पररयोजनाको स्थानीय तह /न्जल्ला/ प्रदेश
१.३ संस्थाको नाम
१.४ संन्िप्त नाम कुनै छ भने
१.५ संस्थाको काननु ी अवस्था
१.६ सम्पकष न्ववरण जस्तैैः सम्पकष व्यन्ि, ठे गाना, फोन, फ्याक्स इमेल
१.७ दताष भएको न्मन्त, दताष गररएको कायाषलयहरूको नाम; जस्तैैःसमाज
कल्याण पररर्द, न्जल्ला प्रशासन कायाषलय, कम्पनी रन्जरिार कायाषलय
आन्द
१.८ काम सरुु गरे को न्मन्त
१.९ दताष नवीकरणको अन्धतम न्मन्त
२. सेवा प्रदायक संस्थाको उद्देश्य तथा िमता
२.१ न्विानमा उल्लेन्ित सस्ं थाको प्रमि
ु उद्देश्यहरू समावेश गने (सस्ं थाको
न्विानको प्रन्तन्लपी संलग्न गने
२.२ संस्थाको योग्यता (जस्तैैः कृ न्र्मा, वनमा, पयषटनमा, सेवामा आिाररत
उद्यमहरूको न्वकासका िेत्रमा )
२.३ कायषक्रम व्यवस्थापन न्नदेन्शका (संस्था छनौट पन्छ हेररने)
२.४ सस्ं थामा रहेको लैङ्न्गक र सामान्जक समावेसीकरणका अवस्था (जस्तैैः
कमषचारी भनाषमा ,कमषचारीको न्जम्मेवारीमा, लाभाश
ं न्वतरणमा आन्द)
२.५ संस्थाको कन्त जना कमषचारी या सदस्यहरूले उद्यमशीलता/लघु उद्यम
न्वकासको माध्यमवाट गररबी न्नवारणको लान्ग तान्लम प्राप्त तथा अनभु व
हान्सल गरे का छन् ? कन्त जना कमषचारीको उद्यम न्वकास सहजकताष या
अन्िकृ तको रूपमा काम गरे को अनभु व छ ?
२.६ न्वगतमा संस्थाले उद्यम न्वकासको िेत्रमा के कन्त सफलता पाएको छ ?
२.७ न्वगतमा सस्ं थाले दातृ संस्थाहरूसँग या साझेदारीमा काम गरे का
संस्थाहरू (यन्द भएमा लेख्ने)

शकपत्र

रान्रिय/ न्जल्ला
गैर सरकारी सस्ं था/फमष

३ िवगथ ाम अनभ
ु व
३.१
३.२
३.३
३.४ लाभान्धवतहरू
३.५ कायष
३.६ कोर् ३.७
३.८
कामको न्जल्ला गाउँपान्लका/ जम्मा
गरको अवन्ि पररचालन कोर्को श्रोत पररणाम
मन्हला
न्कन्सम
नगरपान्लका
रुन्पयाँमा
हान्सल
प्रन्तशतमा

३.९ पन्हले काम गरे को न्वन्भधन संस्थाहरूको न्सफाररस (कम्तीमा ३ वटा) समावेश गने ।
३.१० संस्थाको छोटकरी प्रन्तवेदन तथा प्रगन्त प्रोफाइल वा प्रकान्शत भएको दस्तावेज कम्तीमा तीन वटा बझु ाउन होला जसले
संस्थाको सफलता हान्सल गरे को देन्िधछ ।
४. संस्थाको कायषकारी सन्मन्तको संरचना
४.१
४.२
४.३
४.४ बोर्षमा ४.५
४.६ काम गरे को
४.७ सम्बन्धित न्जल्लामा
व्यन्िको
न्लङ्ग
जात/जनजान्त रहेको पद न्शिा/य िेत्र र अनभु व
काम गरी अनभु व प्राप्त
नाम
ोोग्यता गरे को वर्ष
गरे का वर्षहरू

नोटैः प्रस्तान्वत पररयोजनामा बोर्षका सदस्यहरू कमषचारी भएर काम गनष पाउने छै न् ।
५. स्स थाामा णहे ा मानव श्र थहरू
५.१
५.२
५.३
५.४
५.५
५.६
व्यन्िको लैंङ्न्गक जात/
बोर्षमा
न्शिा/योग्यता काम गरे का िेत्र र
नाम
जनजान्त
रहेको पद
अनभु व गरे को वर्ष

५.७
सम्बन्धित न्जल्लामा काम
गरी अनभु व प्राप्त गरे का
वर्षहरू (न्वशेर् न्जल्ला
पन्न)

६ परणक जना ा ट ली सणस चना (कस प्र्थािवथ परणक जना ाकयवन्वकन ा लािग)
६.१
५.२
६.३ जात/ ६.४
६.५
६.६ काम गरे का
व्यन्िको लैंङ्न्गक जनजान्त
पेशागत
न्शिा/योग्यता िेत्र र अनभु व
नाम
अनश
गरे को वर्ष
ु ासन

६.७ न्जल्लामा काम गरी
अनभु व प्राप्त गरे का वर्षहरू
(न्वशेर् न्जल्ला तोक्ने)

नोटैः प्रस्तान्वत पररयोजनामा बोर्षको सदस्यहरू कमषचारी भएर काम गनष पाउने छै न् ।
७. ए ै साथा िमलेण ण साझेदााणीमा (Collaboration and Partnership)
७.१
७.२
७.३
एकै साथ न्मलेर र साझेदारीमा काम
एकै साथ न्मलेर र साझेदारीमा
एकै साथ न्मलेर काम
गरे को संस्थाहरू
काम गनक
षु ो उद्देश्य
गरे को अवन्ि

८. िवत्तीक थथाा अन्क प्र ाली
८.१ बक
ु न्कन्पङ्ग प्रणाली/न्वत्तीय/लेिा तथा प्रशासन्नक प्रणाली
८.२ यन्द संस्था कर छुटको दायरामा पषदछ भने कर छुटको प्रमाण पत्र ।
८.३ गत २ वर्षको अन्र्ट प्रन्तवेदनको साथ अन्र्टरले न्दएको न्टका न्टप्पणी
समेतको फोटो कन्प पेश गने ।
८.४ रन्जरिेसनको प्रमाण पत्र र सचू ीत नम्बर समाबेश गने
८.५ व्यन्िगत, प्रशासन्नक, र न्वत्तीय नीन्त/ न्नदेन्शका (छनौटपन्छ प्रमान्णत गररने
छ) ।
८.६ ओभरहेर्को उपयोगबारे रणनीन्त/ न्नदेन्शका
९. किदा स्स थाा ु नै पिन ाननू ी िववादामा पणे भएमा स व्कह णा खल
ु ाउनु पनेछ ।
छ ........................................
छै न ..................
१०. मान्थ लेन्िएका सबै जानकारी सत्य छ भनी प्रमान्णत गदषछु ।
दस्तित .........................................
नामैः
पदैः
न्मन्तैः

कै न्फयत

