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   सहकार�का मा�यमबाट नवीनतम स�च स�हतका काय��म काया��वयन काय��व�ध, २०७६ 

��तावनाः  सहकार� �े�लाई �यवसा�यक र उ�मशीलता तफ�  उ�मखु गराउँदै सहकार� माफ� त ्

�सज�नशील ढ�बाट �यावसा�यक योजनाको ला�ग नवीनतम स�च स�हतको रोजगार� र उ�पादन 

स�ब�धी काय��म स�ालन गन� उ�े�यले, �देश नं. ५, �शासक�य काय��व�ध (�नय�मत गन�) ऐन, 

2075 को दफा २ ले �दएको अ�धकार �योग गर� भ�ूम �यव�था, कृ�ष तथा सहकार� म��ालयले 

यो काय��व�ध तयार गर� लागू गरेको छ। 

प�र�छेद–१ 

�ारि�भक 

१.   संि�� नाम र �ार�भः (१) यस काय��व�धको नाम “सहकार�का मा�यमबाट नवीनतम स�च 

स�हतका काय��म काया��वयन काय��व�ध, २०७६” रहेको छ । 

(२) यो काय��व�ध त�ु�त �ार�भ हनुेछ। 

(३) यो काय��व�ध �देश नं. ५ भर लागू हनुेछ। 

२. प�रभाषाः �वषय वा �स�ले अक� अथ� नलागेमा यस काय��व�धमा :- 

(क) “काय��म” भ�ाले सहकार�बाट नवीनतम स�च स�हतको रोजगार� र 

उ�पादन स�ब�धी काय��मलाई स�झन ुपछ�। 

(ख) “नवीनतम स�च स�हतका काय��म” भ�ाले सहकार�ह�बाट पर�परागत 

पेशा �यवसायलाई फरक एवं �सज�नशील ढ�ले उ�पादक�व बढाउने र 

रोजगार� �सज�ना गन� खालका काय��मलाई स�झन ुपछ�।  

(ग) “म��ालय” भ�ाले �देश नं. ५ को भ�ूम �यव�था, कृ�ष तथा सहकार� 

म��ालयलाई स�झन ुपछ�। 

(घ) “�विश�ीकृत सहकार� संघ” भ�ाले �च�लत ऐन �नयम बमोिजम 

�थापना भएको सहकार� संघलाई जनाउँनेछ।  

(ङ)  “स�म�त” भ�ाले यस काय��व�धको दफा ८ अनसुार ग�ठत 

स�म�तह�लाई स�झन ुपछ�। 

(च) “सहकार� सं�था” भ�ाले �च�लत सहकार� ऐन तथा �नयमावल� बमोिजम 

�थापना भएका �वषयगत वा बहउु�े�यीय सहकार� सं�था, �वषयगत 
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िज�ला संघ, िज�ला सहकार� संघ, �देश �वषयगत संघ वा �देश 

सहकार� संघ समेतलाई जनाउनेछ। 

३. उ��ेय: यस काय��मका उ�े�य देहाय बमोिजम रहेका छन ्:- 

(क) सहकार� �े�को पूँजीलाई नवीनतम स�चका प�रयोजनामा लगानी गन� 

उ���ेरत गन�, 

(ख) सहकार� माफ� त कृ�ष तथा कृ�षज�य उपज र पश ु तथा पशजु�य 

ब�तकुो उ�पादन, �शोधन र बजार�करणमा टेवा पयुा�उने, 

(ग) रोजगार� �सज�ना गर� ग�रबी �यूनीकरणमा टेवा प�ु याउने, 

(घ) नवीनतम स�च र �व�धह�को �योगबाट कृ�ष तथा पशपु�छ�ज�य 

उ�पादनका ला�ग ��त�पधा��मक �मताको व�ृ� गर� उ�पादनका �नि�त 

उ���ेरत गन�, 

(ङ) म�हला, �ये� नाग�रक, फरक �मता भएका �यि� वा अ� कसैसँग 

रहेको अ�तर�न�हत �मता वा �सपको सदपुयोग गन� वातावरणको सजृना 

गद� रोजगार� �सज�ना गन�, 

प�र�छेद– २ 

वजेट �यव�था र काय��म स�ालन �व�ध 

४.  सूचना �काशन तथा ��ताव आ�हानः सहकार�का मा�यमबाट नवीनतम स�च स�हतको काय��म 

गन� इ�छुक सहकार� सं�थाका ला�ग रोजगार� तथा उ�पादन स�ब�धी नयाँ काय��म स�ालन 

गन� यो�यता पगेुका सहकार�बाट ��ताव माग गन� रा��य दै�नक प��कामा अनसूुची-2 को 

ढाँचामा कि�तमा 30 �दनको �याद �दई सूचना �कािशत ग�रने छ।  

५. आवेदनः काय��म स�ालनका ला�ग आवेदन देहायका आधारमा �दन स�कनेछ :- 

(क) अनदुान �ा��का ला�ग �देश नं. ५ �भ�का सहकार� सं�थाह�ले 

अनसूुिच-4 बमोिजमको ढाँचामा �यावसा�यक योजना स�हतको ��ताव 

अनसूुची-3 को ढाँचामा �नवेदन साथ पेश गनु� पन�छ।  

(ख) काय��म स�ालन गन� म��ालयको अ�धकतम 50 ��तशत र सहकार� 

सं�थाको कि�तमा 50 ��तशत लगा�न साझेदार� ग�रनेछ। 

(ग) यस काय��मको ला�ग छनौट भएका सहकार� सं�थालाई म��ालयले 

��त सहकार� बढ�मा २५ लाख लगानी साझेदार� गन�छ। 
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(घ) पूवा�धार �नमा�णमा 30-60 ��तशत, औजार, उपकरण,  मे�सनर� तथा 

अ�य खच�मा 30-50 ��तशत, उ�पादनमा आधा�रत साम�ी ख�रदको 

ला�ग अ�धकतम 20 ��तशत लगानी गनु� पन�छ। 

(ङ) आवेदक सं�थाले आ�नो काय��े�, सद�य सं�या र कारोवारको अव�था 

�प� ख�ुन ेकागजात तथा प�छ�लो तीन वष�को लेखा पर��ण ��तवेदन 

लगायतका कागजात ��ताव साथ पेश गनु� पन�छ। 

   तर सहकार� सं�था �थापना भएको तीन वष� नभएको 

अव�थामा सं�था �थापना भएप�छको वा�ष�क �ग�त ��तवेदन र लेखा 

पर��ण ��तवेदन पेश गनु� पन�छ। 

(च) कारोवार गन� सं�थाको शेयर सद�य सं�या कि�तमा तराईको हकमा 

300 र पहाडको हकमा 150 हनु ुपन�छ।  

  तर संघको हकमा यो ख�ड लागू हनुे छैन। 

(छ) सं�थाले काय��म स�ालन गन� भए आवेदनका साथ स�म�त तथा �मखु 

�यव�थापकको र सद�य माफ� त गराउने भए सद�यह�को �यि�गत 

�ववरण र अनसुचुी-5 बमोिजमको ढाँचामा ��तव�ता-प� पेश गनु� 

पन�छ।  

६. सं�थाको छनौटः (1) काय��म स�ालनका ला�ग छनौट ���यामा सहभागी हनुे सं�थाको 

�व�नयममा उ�पादन, �शोधन र बजार�करण वा बहउु�े�यीय �कृ�तका काम गन� �वषय उ�लेख 

भएको हनु ुपन�छ।   

(2) ��ता�वत काय��म �मत�ययी, उ�च ��तफलय�ु, म�हलामै�ी, वातावरणमै�ी, 

रोजगारमूलक, उ�पादन र उ�पादक�व बढाउने, न�तजामखुी, �सपमा आधा�रत हनुकुा साथै 

पर�परागत भ�दा �भ� �कृ�तको नवीनतम स�चमा आधा�रत हनु ुपन�छ।    

 (3) सहकार� सं�थाबाट �ा� ��तावको छनौट देहायका आधारमा ग�रनेछः-  

(क) ��तावकबाट �ा� ��तावह� मू�या�न तथा �सफा�रस स�म�तबाट 

अनसूुची-1 मा उ�लेिखत मापद�डको आधारमा �ारि�भक छनौट 

ग�रनेछ। 
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(ख) �यूनतम यो�यता पूरा गर� काय��म स�ालनका ला�ग �ारि�भक 

छनौटमा परेका स�भा�वत ��तावकह�को �ाथ�मक सूिच छनौट गर� 

अनसूुची-6 बमोिजमको ढाँचामा �थलगत अनगुमन गर� �यसैको 

आधारमा पनुःमू�या�न ग�रनेछ।  

(ग) अनसूुची-8 बमोिजम मू�या�न तथा �सफा�रस स�म�तले अि�तम 

मू�या�न गन�छ। 

(घ) मू�या�न तथा �सफा�रस स�म�तले अ�भार स�हतको अि�तम 

मू�या�नकका ला�ग काय��म �यव�थापन स�म�त सम� पेश गनु� 

पन�छ। 

(ङ) काय��म �यव�थापन स�म�तले ��ता�वत कामको �े�गत एवम ्

नवीनतम स�च तथा ��व�धय�ु �यवसा�यक योजना,  सं�थाको काय��े�, 

सद�य सं�या, कारोवारको अव�था, मौजदुा जनशि�, कारोवारले समे�ने 

�े�, काय��मको द�गोपना, तथा �सफा�रस स�म�तले �दएको अ�भार 

लगायतका आधारमा ��ताव �वीकृ�तका �सफा�रस गन�छ।  

(च) काय��म �यव�थापन स�म�तले आव�यकता ठानेमा मू�या�न तथा 

�सफा�रस स�म�तसँग सो स�व�धमा थप छलफल गन� स�नेछ। 

(4) मू�या�न तथा �सफा�रस स�म�त वा काय��म �यव�थापन स�म�तले आव�यक 

ठानेमा छनौटमा परेको सं�थालाई �यवसा�यक योजनाको ��त�ुतको ला�ग बोलाउन स�नेछ। 

७.  भ�ुानी ���याः अनदुान रकमको भ�ुानी ���या �न�नानसुार हनुेछ :- 

(क) अनदुान�ाह� तथा म��ालयबीच �वीकृत �व�ततृ काय�योजनाका 

आधारमा अनसूुची-७ बमोिजम ��प�ीय स�झौता गर� काय��म स�ालन 

ग�रनेछ। 

(ख) �वीकृत काय�योजना बमोिजम तो�कएको मापद�ड अनसुार �नयमानसुार 

दता� भएकका फम�/सं�थाबाट ख�रद ग�रएका साम�ीह� औजार, य�� 

उपकरण, तथा पूवा�धार �वकासको अनदुान रकम उपल�ध गराउँदा 
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�बल भरपाई अनसुार ख�रद गरेको स�ुनि�तताको आधारमा अनदुान 

रकम उपल�ध गराईनेछ। 

(ग) स�झौतामा उ�लेख ग�रएको अव�ध �भ� काय�योजनामा समावेश भएका 

काय� �ग�तको आधारमा कूल लागतको कि�तमा पचास ��तशत काय� 

स�प� भएप�छ अनदुान रकमको पचास ��तशत प�हलो �क�ता भ�ूानी 

ग�रनेछ। 

(घ) स�झौतामा उ�लेख ग�रएको अव�ध �भ� काय� स�प� गर� स�न ु

पन�छ। तर काव ु बा�हरको प�रि�थ�तको कारण स�झौता अव�ध �भ� 

काय�स�प� गन� नस�ने भएमा आधार र कारण उ�लेख गर� �याद 

समा� हनु ुभ�दा सात �दन अगा�ड �याद थपको �नवेदन �दन ुपन�छ। 

�याद थप स�ब�धी अि�तम �नण�य म��ालयको हनुछे। 

(ङ) छनौटमा परेको सं�थाले भ�ुानी माग गदा� कामको �ग�तको आधारमा 

आ�थ�क तथा �ा�व�धक ��तवेदन स�हत फोटो, �बल, भपा�ई, आव�यक 

�सफा�रस लगायतका कागजात समेत पेश गनु� पन�छ। 

(च) अनदुान रकम �ा� गर� काय��म स�ालन प�ात तीन वष�स�मको 

बा�ष�क कारोवारको लेखा पर��ण ��तवेदन आ�थ�क वष� स�प� भएको 

पौष मसा�तस�ममा यस म��ालयमा पेश गनु� पन�छ। 

(छ) अनदुान रकम ज�गा ख�रद काय�मा �योग गन� पाइने छैन। 

(ज) म��ालयले �दान गन� अनदुान रकम स�ालन तथा �यव�थापन 

लगायतका चाल ुखच�मा �योग गन� पाईने छैन। 

प�र�छेद-३ 

स�म�त स�ब�धी �यव�था 

8.  स�म�तह�को गठनः (1) यस काय��व�ध बमोिजम काय��म स�ालनको ला�ग नी�तगत �यव�था 

तथा भैप�रआउने सम�या समाधान स�ब�धमा आव�यक �नद�शनका ला�ग देहाय बमोिजमको 

�नद�शक स�म�त गठन हनुछेः- 

(क) म��ी,     भ�ूम �यव�था, कृ�ष तथा सहकार� म��ालय           -अ�य� 

(ख) सिचव ,     भ�ूम �यव�था, कृ�ष तथा सहकार� म��ालय     -सद�य 

(ग) �मखु,      �शासन तथा सहकार� �वकास महाशाखा  -सद�य सिचव 
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(2) �नद�शक स�म�तले आव�यकता अनसुार कुनै �वशेष� वा पदा�धकार�लाई 

स�म�तको बैठकमा आम��ण गन� स�नेछ। 

(3) यस काय��व�ध बमोिजमको काय��म स�ालनको ला�ग मू�या�न तथा 

�सफा�रस स�म�तबाट मू�या�न भई �ा� ��तावह�को पनुरावलोकन गर�  �वीकृ�तको ला�ग 

�सफा�रस गन� देहाय बमोिजमको काय��म �यव�थापन स�म�त गठन हनुेछः- 

(क) सिचव भ�ूम �यव�था, कृ�ष तथा सहकार� म��ालय अ�य� 

(ख) �मखु योजना तथा अनगुमन महाशाखा सद�य 

(ग) �मखु खा� सरु�ा तथा कृ�ष �यवसाय �व��न महाशाखा सद�य 

(घ) �मखु पशपु�छ� �वकास महाशाखा सद�य 

(ङ) �मखु �शासन तथा सहकार� �वकास महाशाखा सद�य सिचव 

 (४) काय��म �यव�थापन स�म�तले आव�यकता अनसुार कुनै �व�, �वशेष� वा 

पदा�धकार�लाई स�म�तको बैठकमा आम��ण गन� स�नेछ। 

(5) काय��म �यव�थापन  स�म�तको काम, कत��य र अ�धकार देहाय बमोिजमको 

हनुेछः- 

(क) मू�या�न तथा �सफा�रस स�म�तबाट मू�या�न भई पेश भएका 

��तावह� उपर छलफल गर� औिच�यका आधारमा �वीकृ�तको ला�ग 

�सफा�रस गन�, 

(ख) ��ताव मू�या�नका आधारह�को �व�त�ृतकरण गन�, 

(ग) �ा� ��तावह� म�ये कुनै वा सबै ��तावह� अ�प� लागेको ख�डमा 

पनुः मू�या�न गन�का ला�ग मू�या�न तथा �सफा�रस स�म�तमा �फता� 

पठाउन स�नेछ र आव�य�ा अनसुार �थलगत �माणीकरण काय� 

समेत गराउन स�नेछ। 

 (६) यस काय��व�ध बमोिजमको काय��म स�ालनको ला�ग काय��म ��तावकता�बाट 

�ा� भएका ��तावह�को मू�या�न गर� छनौटको ला�ग काय��म �यव�थापन स�म�त सम� पेश 

गन� देहाय बमोिजमको मू�या�न तथा �सफा�रस स�म�तको गठन हनुेछ। 

(क) �मखु �शासन तथा सहकार� �वकास महाशाखा अ�य� 
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(ख) �मखु अनगुमन तथा मू�य�न शाखा सद�य 

(ग) �मखु कानून तथा फैसला काया��वयन शाखा सद�य 

(घ) �मखु आ�थ�क �शासन शाखा सद�य 

(ङ) �मखु सहकार� तथा ग�रबी �नवारण शाखा सद�य सिचव 

 (७) काय��म मू�या�न तथा �सफा�रस स�म�तले आव�यकता अनसुार कुनै �व� 

�वशेष� वा पदा�धकार�लाई स�म�तको बैठकमा आम��ण गन� स�नेछ। 

(८) काय��म मू�या�न तथा �सफा�रस स�म�तको काम, कत��य र अ�धकार देहाय 

बमोिजम हनुेछः- 

(क) सहकार� सं�थाह�बाट �ा� भएका ��तावह�को मू�या�न तथा �व�षेण 

गर� छनौट तथा �वीकृ�तको ला�ग काय��म �यव�थापन स�म�त सम� 

पेश गन�,  

(ख) अनसूुची-1 बमोिजमको मापद�डको आधारमा �ारि�भक छनौट गर� 

अनसूुची-6 को आधारमा अि�तम मू�या�नको ला�ग काय��म 

�यव�थापन स�म�त सम� �सफा�रस  गन�,  

(ग) मू�या�नको �ममा आव�यकता अनसुार �थलगत �नर��ण तथा अनगुमन 

गन�/ गराउन।े 

(घ) काय��म काया��वयनमा गइसकेप�छ �यसको काय��ग�तको अनगुमन 

तथा �नर��ण गन�/गराउने। 

प�र�छेद-4 

अनगुमन र सम�वय  

9. अनगुमन : (१) अनदुान �ा� सं�थाले गन� काय��मको अनगुमन म��ालय, �नद�शनालय, सहकार� 

�िश�ालय, �देश सरकारका सरोकारवाला काया�लयले संय�ु वा छु�ा छु�ै गन� स�नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम भएको अनगुमन र �नद�शनको �लिखत अ�भलेख र ��तवेदन 

काया�लयले सरुि�त रा� ुपन�छ। 

(३) उपदफा (१) बमोिजम �दएको �नद�शनको पालना गनु� अनदुान�ाह�को कत��य 

रहनेछ। 

10. सम�वय:  म��ालयले काय��मलाई �यव�थीत�पले स�ालन गन� सरोकारवाल संघीय 

सरकारका �नकाय, �देश सरकारका �नकाय र स�वि�धत �थानीय तहबीच सम�वय गन�छ। 
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प�र�छेद-5 

�व�वध 

१1. कारवाह�को �यव�थाः काय��म स�ालन गदा� म��ालय र अ�तग�तका �नकायह�ले �दएका 

�नद�शन एवम ्�च�लत ऐन, �नयम तथा नी�तह�को पालना गनु� पन�छ। स�झौता बमोिजमको 

काय� नभएको ख�डमा �च�लत कानूनानसुार कारवाह� हनुेछ। 

12. अनसूुचीमा हेरफेर:  काय��म काया��वयनमा सरल�ण गन� म��ालयले आव�यक ठानेमा 

अनसूुचीमा हेरफेर गन� स�नेछ। 

13. �चार �सार: म��ालय तथा मातहतका �नकायले काय��म स�वि�ध जानका�र �दन सूचना तथा  

स�ार ��व�धका साधन, ��य ��य साम�ी तथा सामािजक स�ालको �योग गर� �चार �सार 

गन� स�ने छ।  

१4. बाधा अ�चन फुकाउ (१) यस काय��व�ध काया��वयनमा केह� बाधा अ�चन आइपरेमा वा 

�ववाद उ�प� भएमा सो स�व�धमा भ�ूम �यव�था, कृ�ष तथा सहकार� म��ालयको �या�या 

अि�तम हनुेछ। 

15. खारेजी  तथा बचाउ : (1)  �म�त 2076/01/12 मा जार� ग�रएको  सहकार�का 

मा�यमबाट नवीनतम स�च स�हतका काय��म काया��वयन काय��व�ध, २०७६ खारेज ग�रएको 

छ साथै उ� काय��व�ध अनसुार भएका काम कारवाह� यसै काय��व�ध अनसुार भएको 

मा�ननेछ। 
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अनसूुची-१ 

(दफा ६ को उपदफा (4) को ख�ड (क) सँग स�बि�धत) 

��तावना पेश गदा� चा�हने आव�यक कागजात तथा �ारि�भक मापद�ड 

 

(१)  सं�था दता�को �माण-प�को ��त�ल�प 

(२)  सं�थाको �थायी लेखा नं. �माण-प�को ��त�ल�प 

(३)  प�छ�लो तीन आ.व.को लेखापर��ण ��तवेदनको ��त�ल�प 

(४)  करच�ुा �माण-प�को ��त�ल�प 

(५)  स�ालकह� तथा �मखु �यव�थापकको वैयि�क �ववरण 

(६)  �मखु �यव�थापकको ��तव�ता-प� 

(७)  सहकार�को स�ालक स�म�तको �नण�यको ��त�ल�प 

(८)  सहकार�ले गन� काय��मको �यावसा�यक काय�योजना 

(९)  �नवेदन तथा ��तावना 

(१०) लगानीको �ोत ख�ुने कागजात 

(११) आयोजना स�ालन हनुे �थानको ला�ग स�बि�धत �थानीय तहको �सफा�रस 

(१२) आयोजना स�ालनका ला�ग घरज�गाको �ववरण ख�ुने कागजात 

(१३)  स�पक�  �यि�को नाग�रकताको �माण-प�को ��त�ल�प र स�पक�  न�वर 

(१४)  �ारि�भक सहकार� सं�थाको हकमा तराईमा �यूनतम 300 र पहाडमा �यूनतम 150 

सेयर सद�य सं�या हनुपुन� 
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अनसूुची-२ 

(दफा ४ सँग स�बि�धत) 

सूचनाको ढाँचा 

                            �थम पटक �कािशत �म�तः.............. 

यस म��ालयको आ.व…………….. वा�ष�क �वीकृत काय��म अनसुार �देश नं. ५ �भ�का  

…………………………………………………………….. िज�लामा रहेका सहकार� सं�थाह�बाट नवीनतम स�च 

स�हतको रोजगार� तथा उ�पादन ��तावमा आधा�रत योजना माग सहयोग काय��म स�ालन गन� 

इ�छुक सहकार� सं�थाह�ले सूचना �कािशत भएको �म�तले ३० (तीस) �दन �भ� यस म��ालय वा 

................ ........... ........... �थानमा ��ताव पेश गनु�हनु यो सूचना �कािशत ग�रएको छ। 

��ताव पेश गदा� संल�न गनु�पन� �नवेदनको ढाँचा, काय��म ��तावको ढाँचा र संल�न गनु�पन� 

कागजात तथा मापद�डको �ववरण यस म��ालयको वेबसाईट (molmac.p5.gov.np) बाट �ा� गन� 

स�कनेछ।  
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अनसूुची-3 

(दफा ५ को ख�ड (क) सगँ स�बि�धत) 

आवेदनको ढाँचा 

 

�म�त :.............................. 

�ीमान ्सिचव�यू 

भ�ूम �यव�था, कृ�ष तथा सहकार� म��ालय, 

�देश नं. 5, बटुवल। 

�वषय : योजना माग स�ब�धमा। 

मलाई/हामीलाई सहकार�ह�बाट न�वनतम स�चस�हतका रोजगार� र उ�पादन ��तावमा आधा�रत योजना 

माग सहयोग काय��मअनसुार म��ालयको �म�त .......................... को................................... 

सूचनाको आधारमा ��ताव तयार गर� आव�यक कागजातह� यसै �नवेदन साथ संल�न गर� आव�यक 

अनदुानका  ला�ग यो �नवेदन पेश गरेका छु/छ� । 

संल�न कागजात : 

१. 

२. 

3. �नवेदक 

 नाम : 

                                                    पद : 

 ठेगाना : 

 मोबाइल नं. : 

 सहकार� सं�थाको नाम : 

 सहकार� सं�थाको छाप : 
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अनसूुची-4 

(दफा ५ को ख�ड (क) सँग स�बि�धत) 

�यावसा�यक योजनाको ढाँचा 

1.प�रचया�मक �ववरणः 

आवेदक संघ/सं�थाको नामः  

ठेगानाः  

सं�थाको अ�य�को नामः  

अ�य�को फोन नं.  

स�पक�  �यि�को नामः  

स�पक�  �यि�को फोन नं.  

सं�था दता� नं.र �म�तः  

सं�था दता� भएको काया�लयको 

नामः 

 

 

2.सहकार� संघ/सं�थाको �क�सम :  क) उ�पादनमलुक    ख) उपभो�ा    ग) �मीक       

घ) बहउु�े�यीय         ङ)  अ�य भए उ�लेख गन� (..........................) 

३ सहकार� संघ/स�थाको शेयर सद�य सङ�या……………………… 

४.��ता�वत आयोजनाको नाम :- 

५. आयोजना स�ालनको ला�ग ज�गाको �े�फल: …………………………रोपनी तथा क�ा  

६. ज�गा भाडामा �लएको भएः  ................................वष�को स�झौता भएको  

७. आयोजना स�ालानको उ�े�य…………………………………………………………………. 

8. आयोजना �थापना/स�ालनको म�ुय म�ुय ��याकलापह� :- 

�स.नं. ��याकलाप ईकाई प�रमाण दर कूल लागत अनदुान माग कै�फयत 

1 पूवा�धार �वकास       

1.1        
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1.2        

        

2 औजार उपकरण       

2.1        

2.2        

        

3 स�ालन खच�       

3.1        

        

 

9.    अनदुान�ाह�को लगानीको �ोत �यव�थापन गन� आधार:-…………………… ……………………… 

10. आयोजनाले पान� सकरा�मक �भावः ................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………................................. 

 

१०. आयोजना स�ालन प�ात लाभाि�वत हनुे अनमुा�नत जनसं�या ……………………………… 

११. आवेदक संघ/सं�थाको पूिँजको �ववरणः 

शेयर पुजँी जगेडा कोष अ�य कोष 

   

   

 

१२. सडक स�ुवधा छ वा छैन............ छ भने सडकको �क�सम………………………………………….. 

1३. आयोजना स�ालन �थलमा  �व�तुको �यव�था छ वा छैन ............................... 

1४. आयोजना संचालन गन� स�न ेआव�यक जनशि�   छ   वा    छैन 

 य�द छ भने अनभुव वष�.................. 

 य�द छैन भने कसर� �यव�थापन गनु� ह�ुछ........................  
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१५.k|:tfljt आयोजना ;+rfng ug]{ :yfgsf] jftfj/0fLo cj:yf 

�.स. �ववरण पछ� पद�न कै�फयत 

1 वन ज�ल/व�यज�त/ुअ�य 

�ाकृ�तक �ोतह� 

   

2 जलाशय (नद�, तलाउ, पोखर�)    

3 रा��य �नकु� ज/संरि�त �े�    

४ पानीको महुान    

५ परुाताि�वक �े�/धा�म�क 

�े�/मि�दर 

   

६ वातावरणीय �भाव मू�या�न    

 

१६. आयोजना स�ालनका जोिखमह� के छन ्? यद� भए समाधानका उपायह� के के हनु स�छन ्

? 

 - 

 - 

 - 

17. आयोजना स�ब�धी संि�� �ववरण 

17.1 . आव�यकता र औिच�य 

17.2  आयोजना स�ालन हनुे �थान 

17.3 . आयोजनाबाट उ�पादन हनुे व�तकुो सूिच 

17.4 आयोजनाका ला�ग चा�हने व�तकुो उ�पा�दत �े�/�थान/उ�पादक 

17.5  आयोजनाले समे�ने �े� र लाभाि�वत जनसं�या र रोजगार� स�बि�ध �बवरण 

17.6. संरचनाको अव�था र न�सा स�हत 

17.7 आयोजना सँचालनमा ला�ने अनमुा�नत खच� 

क. चाल ुखच� 

ख. पबुा�धार �बकास खच� 

ग. य�� उपकरण ख�रद 
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17.8 बजार�करण योजना 

(क) बजारको �वकास र बजार�करणको रणनी�त 

(ख) लि�त बजार र �ाहक 

(ग) बजारका म�ुय �वशेषताह� 

(घ) बजारमा उपल�ध अवसरह� 

(ङ) बजार �वकासका चनुौतीह� 

१८. लाभ लागत स�बि�ध �बवरण: क�त बष�मा नाफामा जाने हो  

१९. न�वनतम काय��म हो भ�े �वषयको प�ुटाई वा आधारह� 
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अनसूुची-5 

(दफा ५ को ख�ड (ङ) सँग स�बि�धत) 

��तव�ता-प� 

भ�ूम �यव�था, कृ�ष तथा सहकार� म��ालय �देश नं. 5 को को �म�त ............................... मा 

�कािशत सूचना अनसुार सहकार�का म�यमबाट न�वनतम स�चस�हतको उ�पादन र रोजगा�रका 

काय��मका ला�ग अनदुानको �यव�था ग�रए अनसुार उ� अनदुान �ा� गन� इ�छुक भई सो 

काय��ममा सहभा�गताका ला�ग काय� योजना स�हतको आवेदन पेश गरेको छु/छ� । उ� 

काय��ममा छनौट भएमा काय� योजनामा उ�लेख भए बमोिजम काय� गन� गर� �यूनतम १० वष�स�म 

�नर�तरता �दनेछौ ।काय�योजना अनसुारको काय� नगरेमा वा तो�कएको अव�ध भ�दा अगावै सो काय� 

ब�द गरेमा सहकार� हेन� �वषयगत म��ालयलाई अनदुान रकम �फता� गन�छ�। अ�यथा �च�लत 

काननु बमोिजम सहुँला/बझुाउँला। साथै ��ता�वत काय�ह�का ला�ग अ�य कुनै �नकायबाट आ�थ�क 

सहयोग �ा� नगरेको �यहोरा समेत अनरुोध गद�छ�।  

सहकार�को नामः 

ठेगानाः 

द�तखतः 

�म�तः  

सहकार�को छापः 

इ�त स�वत ्२०..............गते ....................रोज ................शभुम ्। 
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अनसूुची-६ 

(दफा 6 को उपदफा (4) को ख�ड (ग) सँग स�बि�धत) 

�थलगत �माणीकरण फारामको ढाँचा 

1.प�रचया�मक �ववरणः 

आवेदक सघ सं�थाको नामः  

ठेगानाः  

सं�थाको अ�य�को नामः  

अ�य�को फोन नं.  

स�पक�  �यि�को नामः  

स�पक�  �यि�को फोन नं.  

सं�था दता� नं.र �म�तः  

सं�था दता� भएको काया�लयको नामः  

 

2.सहकार� संघ/सं�थाको �कसम :  क) उ�पादनमलुक ख) उपभो�ा ग) �मीक       घ) 

हउुदे�यीय ङ)  अ�य भए उ�लेख गन� (..........................) 

३ सहकार� संघ/स�थाको शेयर सद�य सङ�या……………………… 

४.��ता�वत काय��मको नाम :- 

५. योजना स�ालनको ला�ग ज�गाको �ववरण: …………………………रोपनी तथा क�ा �े�फल 

६. ज�गा भाडामा �लएको भएः  ................................वष�को स�झौता भएको  

७. आयोजना स�ालानको उ�े�य…………………………………………………………………. 

८. अनदुान�ाह�को लगानीको �ोत �यव�थापनगन� आधार:-……………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

.………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

९. आयोजनाले पान� सकरा�मक �भावः ................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………................................. 
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१०. आयोजना स�ालन प�ात लाभाि�वत हनुे अनमुा�नत जनस�या ……………………………… 

 

११. आवेदक सघ/सं�थाको चल अचल पूिँजको �ववरणः 

शेयर पुजँी जगेडा कोष अ�य कोष 

   

   

 

१२. सडक स�ुवधा छ वा छैन............ छ भने सडकको �क�सम………………………………………….. 

1३.आयोजना स�ालन �थलमा  �व�तुको �यव�था छ वा छैन ............................... 

1४. आयोजना संचालन गन� स�न ेआव�यक जनशि�   छ   वा    छैन 

 य�द छ भने अनभुव वष�.................. 

 य�द छैन भने कसर� �यव�थापन गनु� ह�ुछ........................  

१५.k|:tfljt sfo{s|d ;+rfng ug]{ :yfgsf] jftfj/0fLo cj:yf 

�.स. �ववरण पछ� पद�न कै�फयत 

1 वन ज�ल/व�यज�त/ुअ�य 

�ाकृ�तक �ोतह� 

   

2 जलाशय (नद�, तलाउ, पोखर�)    

3 रा��य �नकु� ज/संरि�त �े�    

४ पानीको महुान    

५ परुाताि�वक �े�/धा�म�क 

�े�/मि�दर 

   

६ वातावरणीय �भाव मू�या�न    

 

१६. आयोजना स�ालनका जोिखमह� के छन ्? 

 - 

 - 

 - 
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१७. काय��मलाई सहज बनाउन आव�यक सझुाव ? 

 - 

 - 

 - 

18. �ताव पेश गदा� भ�रएको �बवरणग�को स�व�धमा 

(क) द�ु�त पाईएको 

(ख) सामा�य फरक देिखएको 

(ग) फारममा पेश गरेको �ववरणह� धेरै फरक परेको (त�यमा आधा�रत नभएको):  य�तो 

अव�थामा �थलगत मू�यांकन टोल�ले के के �बषयह�मा क�म कमजोर� पाईएको हो सो 

कुरा खलुाउनपुन�छ र य�तो ��ताव मू�या�नमा समाबेश हनुे छैन। 

19. �सफा�रस  

उ� काय��म ��तावको �तरको बारेमा �न�कष�:  

�स. नं.  गणु�तर कारण* 

1 अ�त उ�म  

2 उ�म  

3 म�यम  

4 सामा�य  

5 अनदुान �योजनको ला�ग अयो�य  

*काय��मसंग स�वि�धत कुनै कागजात, �थानीय समदुायसंग भएको वाता�लापको �ववरण, 

काय��मसंग स�वि�धत फोटो, �भ�डयो ि�लप आ�द समेत समावेश गन� स�कनेछ। 

 

�थलगत �माणीकरण गन�को �ववरण:  

नाम थरः        नाम थरः 

पदः        पदः 

द�तखतः       द�तखतः 

�म�तः        �म�तः  
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अनसूुची-७ 

(दफा ७ को ख�ड (क) सँग स�बि�धत) 

स�झौता-प�को ढाँचा 

�ी भ�ूम �यव�था, कृ�ष तथा सहकार� म��ालय माफ� त स�ालन ग�रने आ.व. ............. को 

�वीकृत नवीनतम स�च स�हतका रोजगार� र उ�पादन ��तावमा आधा�रत योजना माग सहयोग 

काय��म संचालन गन� ............................................. (यस भ�दा पछाडी प�हलो प� भ�नने) 

र �विश�ताका आधारमा छनौट भएका सहकार� सं�था ............................. (यस भ�दा पछाडी 

दो�ो प� भ�नने) बीच तप�सलका सत�मानह� गर�/गराई काय��म स�प� गन� स�झौता र सहम�त 

भएको छ। 

 

१. यो स�झौता प� ........................................ (�थम प�) र ..................... 

...................(दो�ो प�) बीच न�वनतम स�चस�हतका रोजगार� तथा उ�पादनमा आधा�रत 

काय��म संचालन सहयोगका ला�ग अनदुान काय��म स�ालनका ला�ग �योग हनुेछ।  

२. स�झौता भएको �म�तदेिख यो स�झौता �ार�भ भएको मा�नने छ।  

३. दो�ो प�ले स�झौतामा उ�लेख भए बमोिजमका काय�ह� स�झौता भएको �म�तले ....... �दन 

�भ� स�प� गनु� पन�छ।  

४.काय��म स�ालनका ला�ग �थम प�ले दो�ो प�लाई काय��मको ला�ग �वीकृत अनदुान 

स�झौता बमोिजम एकाउ�ट पेयी चेकबाट काय��म स�प� भएप�छ मा� उपल�ध गराउने छ।  

५. �वीकृत अनदुान रकम भ�ुानी �दँदा काय��म मू�या�न तथा �सफा�रस स�म�तको �सफा�रसको 

आधारमा ग�रनेछ। दो�ो प�ले काय��म संचालन गदा� काय��म मू�या�न तथा �सफा�रस 

स�म�तको �नद�शन अनसुार काय� गनु� पन�छ । 

६. स�झौता बमोिजम रकम भ�ुानी माग गन� स�ब�धमा मू�यांकनका ला�ग लागत अनसुारको �बल 

स�हत काय� स�प� ��तवेदन तयार गर� दो�ो प�ले �थम प�सँग अनरुोध गनु� पन�छ र �थम 
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प�ले काय�स�प� ��तवेदन, फोटो, �सफा�रस-प� तथा �बलह� �ा� भएप�छ सोको बारेमा मू�या�न 

गर� भ�ुानीको ला�ग आव�यक �यव�था �मलाउनेछ ।  

७. काय��म स�ु भए प�ात स�प� गन� र �यवि�थत �पमा संचालन गन� तथा �याहार स�भार गन� 

िज�मेवार� दो�ो प�ले �लन ुपन�छ । 

८.यस स�झौता बमोिजम अनदुान �ा� गर� काय��म स�ालन गन� �सल�सलामा कुनै दघु�टना वा 

भ�वत�य हनु गई जनधनको ��त भएको ख�डमा सो घटनाको िज�मेवार� दो�ो प�ले �लन ुपन�छ ।  

९. स�झौता मतुा�वकका काय� नभएमा वा उपल�ध �ोतको द�ुपयोग भएको पाईएमा �थम प�ले 

जनुसकैु समयमा एकत�फ�  �पमा स�झौता भ� गर� दो�ो प�बाट द�ुपयोग भए बराबरको रकम 

सरकार� बाँक� सरह असलु उपर गन� स�नेछ । 

१०. �थम प�का तफ� बाट कुनै प�न समयमा हनुे काय��मको �नर��ण र अनगुमन काय�मा 

सहयोग गनु� दो�ो प�को दा�य�व हनुेछ । 

11. संल�न अनसूुची अनसुारको कृयाकलापह�को ला�ग मा� अनदुान रकम उपल�ध हनुे छ। 

अ�य काय��म/��याकलापको स�पनु� खच� ��तावक आफैले �यहोनु�पन� छ। उ� अनसूुची 

स�झौताको अ�भ� अंग हनुेछ। 

 

..............................      ................................. 

�थम प�का तफ� बाट      दो�ो प�का तफ� बाट  

नामः        नामः 

पदः        पदः 

काया�लयको छापः      सं�थाको छापः   

सा�ीह�ः       सा�ीह�ः 

   �म�तः 20.......साल....म�हना......गते....रोज शभुम ्
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अनसूुची-8 

(दफा 6 को उपदफा (4) को ख�ड (घ) सँग स�बि�धत) 

अि�तम छनौटको आधार 

1.  सहकार�को नाम:    

२.  ठेगाना :     

३.  स�पक�  �यि�को नाम:  

४.  स�पक�  नं.:    

 

 काय��म छनौटका ला�ग उप�े�को �वषयः 

 

�.सं. मू�या�नको आधार सूचक पूणा�� �ा�ा� कै�फयत 

1 ��ता�वत काय��मको �यसा�यक योजना 20   

2 �थानीय �ोत साधनको उपयोग 10   

3 सं�थाको आ�थ�क लगानीको स�ुनि�तता 20   

4 थप रोजगार� �सज�ना 10   

5 बजारको स�ुनि�तता 10   

6 मानवीय �ोतको अव�था 10   

7 भौ�तक पूवा�धार (�सचाइ, सडक, �व�तु आ�दको 

उपल�धता) 

10   

8  काय��मको नवीनता 10   

 ज�मा 100   

 


