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सहकारी संघ/संस्थालाई अनदुान प्रदान गने कार्यविधि , २०७५ 

(प्रथम पटक संशोिन धमधि २०७६/०४/१३) 

प्रस्िािना :  गण्डकी प्रदेश सरकारबाट भधूम व्र्िस्था, कृवि िथा सहकारी मन्त्रालर्मा विधनर्ोजिि बिेट िथा 
कार्यक्रममा परेका :- 

१. सहकारी व्र्िसार्को संरक्षण, प्रिियन िथा विकास गरी स्िरोिगार, रोिगार सिृना, उत्पादन बवृि िथा 
आत्मधनभयर बनाउनका लाधग उत्पादनमूलक सहकारी संघ/संस्थालाई प्रबियन/सहर्ोग गनय, 

२. चक्लाबन्त्दीमा आिाररि सहकारी/सामूदावर्क खेिी प्रबियन सहर्ोग गनय  

३. सहकारी प्रबियनका लाधग ददिस, मेला, महोत्सि कार्यक्रमलाई सहर्ोग गनय   

४. एक सहकारी एक उत्पादन कार्यक्रमलाई सहर्ोग गनय,1 र 

५. उत्कृष्ट सहकारी संघ संस्थाहरुलाई परुस्कार िथा सम्मान कार्यक्रम (अन्त्र्) सञ्चालन गनय 2। 

        व्र्िस्थापन िथा सञ्चालनमा सशुासन कार्म गनय कार्ाान्वर्न गनाका लागग प्रशासककर् कार्ाववगि 
(ननर्मित गने) ऐन, २०७५ को दफा २ बिोजिि गण्डकी प्रदेश िजन्िपरिषदको मिनत २०७५/०७/२५ को ननर्ार्ानसुाि 
भमूि व्र्वस्था, कृवष तथा सहकािी िन्िालर्का िाननीर् िन्िीज्र्बुाट स्वीकृत गिी र्ो कार्ाववगि बनाएको छ । 
 

पररच्छेद - १ 

प्रारजम्भक 

१.   संजक्षप्त नाम र प्रारम्भ :  (१) र्स कार्यविधिको नाम "सहकारी संघ/संस्थालाई अनदुान प्रदान गने 
कार्यविधि , २०७५" रहेको छ । 

    (२) र्ो कार्ाववगि गण्डकी प्रदेश, कृवष तथा सहकािी िन्िालर्का िाननीर् िन्िीज्र्बुाट स्वीकृत भएको 
मिनतदेखि लाग ूहुनेछ  । 

    (३) र्ो कार्यविधि गण्डकी प्रदेशभर लागू हनुेछ । 

२.   पररभािा  :  वििर् िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा र्स कार्यविधिमा, - 

                                                           
1 पहहलो सशंोिनबाट प्रस्ताबनािा क्र.सं. ४ थप गरिएको । 
2 पहहलो सशंोिनबाट प्रस्ताबनािा क्र.सं. ५ थप गरिएको । 
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 (क) "आर्ोिना" भन्नाले दफा ३ बमोजिम सञ्चालन गनय प्रस्िाि गररएको आर्ोिना िा सञ्चालनमा 
आएका आर्ोिना सम्झन ुपछय । 

(ख) "एक सहकारी एक उत्पादन" भन्नाले सहकारी संस्थाले कृवि, पशपुन्त्क्षी, मत्स्र् र अन्त्र्बाट उत्पादन, 
सञ्चर्, प्रशोिन िा बिारीकरण सम्बन्त्िी गरेको व्र्िसार् िा सहकारी खेिी िा सहकारी खेिी गनय 
उत्प्ररेरि गराउनको लाधग सञ्चालन हनुे िाधलमलाई सम्झन ुपछय। 3 

(ग) "कार्ायलर्" भन्नाले भधूम व्र्िस्था, कृवि िथा सहकारी मन्त्रालर् अन्त्िगयिको सहकारी रजिष्ट्रारको 
कार्ायलर्लाई सम्झन ुपछय । 

 (घ) "चक्लाबन्त्दीमा आिाररि सहकारी खेिी" भन्नाले संस्थाले िा संस्थाका सदस्र्हरुले आ-आफ्नो 
िग्गाहरु एवककृि गरी सामूवहकरुपमा गरेको सहकारी खेिी िा संस्थाले ठूलो के्षरफलमा गरेको 
सहकारी खेिीलाई िनाउँछ । 

 (ङ) "धनदेशन सधमधि" भन्नाले दफा १३ को उपदफा (१) बमोजिमको धनदेशन सधमधि  सम्झन ुपछय । 

 (च) "प्रस्िाि मूल्र्ाङ्कन सधमधि" भन्नाले दफा १३ को उपदफा (१) बमोजिमको प्रस्िाि मूल्र्ाङ्कन सधमधि 
सम्झन ुपछय । 

 (छ) "मन्त्रालर्" भन्नाले भधूम व्र्िस्था, कृवि िथा सहकारी मन्त्रालर्, गण्डकी प्रदेशलाई सम्झन ुपछय । 

 (ि) "मखु्र् कारोबार" भन्नाले संस्थाले सञ्चालन गरेका व्र्ािसावर्क वक्रर्ाकलापहरु मध्रे् कुल िावियक 
कारोबारको पचास प्रधिशिभन्त्दा बढी वहस्सा भएको कारोबार सम्झन ुपछय । 

 (झ) "विधनर्म" भन्नाले संस्थाको विधनर्म सम्झन ुपछय । 

 (ञ) "स्थीर पूिँी" भन्नाले सहकारीको शेर्र पूिँी, भिन, सिारी सािन, स्थार्ी सम्पजि, मेजशनरी 
औिारलाई समेि िनाउँछ । 

 (ट) "सहकारी खेिी" भन्नाले संस्थाले कृवि, पशपुन्त्क्षी, मत्स्र् र अन्त्र्बाट उत्पादन, प्रशोिन िथा 
बिारीकरण हनुे ब्र्िसार्लाई िनाउँछ । 

 (ठ) "सधमधि" भन्नाले संस्थाको सञ्चालक सधमधि सम्झन ुपछय । 

 (ड) "सािारण सभा" भन्नाले संस्थाको सािारण सभा सम्झन ुपछय । 

 (ढ) "सीमान्त्िकृि समदुार्" भन्नाले गररब िथा विपन्न िगय, मवहला, दधलि र वपछधडएका अल्पसङ्खख्र्क 
िनिाधि समदुार् सम्झन ुपछय र सो शब्दले अपाङ्गिा भएका व्र्जिहरुलाई समेि िनाउँछ । 

                                                           
3  पहहलो सशंोिनबाट दफा २ को िण्ड (ि) थप गरिएको । 
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 (ण) "संघ" भन्नाले वििर्गि जिल्ला सहकारी संघ, जिल्ला सहकारी संघ, वििर्गि प्रदेश सहकारी संघ र 
प्रदेश सहकारी संघलाई िनाउँछ । 

 (ि) "संस्था" भन्नाले सहकारी संस्था सम्झन ुपछय र सो शब्दले सहकारी संघलाई समेि िनाउँछ । 

 

 पररच्छेद - २ 

अनदुान सम्िन्त्िी व्र्िस्था 

३.   अनदुान ददन सक्न े :  (१) सहकरी संघ/संस्थाको आर्ोिना सञ्चालन गनय मन्त्रालर्ले देहार् 
बमोजिमको अनदुान ददन सक्नेछ : 

  (क) बीउपुिँी अनदुान, 
  (ख) पुिँीगि अनदुान , 

(ग) सहकारी प्रिियनका लाधग ददिस, मेला महोत्सि सहर्ोग कार्यक्रम । 

(घ) एक सहकारी एक उत्पादन कार्यक्रमलाई सहर्ोग गनय,4 र 

(ङ) उत्कृष्ट सहकारी संघ संस्थाहरुलाई परुस्कार िथा सम्मान कार्यक्रम (अन्त्र्) सञ्चालन  
गनय 5। 
 

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रत्रे्क ििय प्रदान गररन े रकमको अधिकिम सीमा मन्त्रालर्को स्िीकृि 
बिेट िथा कार्यक्रममा व्र्िस्था भएबमोजिम हनुेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोजिम अनदुान िथा सवुििा ददंदा देहार्का संस्थाको देहार् बमोजिमका आर्ोिनाका 
लाधग ददन सवकनछे : 

 (क) व्र्िसार्ी कृिक, श्रधमक, भधूमहीन कृिक, सीमान्त्िकृि समदुार्, गररब िथा विपन्न मवहला 
सजम्मधलि  सहकारी संस्थाले पहाडमा दश रोपनी र िराईमा दईु विघा भन्त्दा बढी िग्गामा खाद्धध्र्ान्न 
िथा िरकारी बालीको बीउ उत्पादन, फलफुल िथा िरकारी खेिी, अलैंची खेिी, अदिुा/बेसार खेिी, 
उख ु खेिी, आल ु खेिी, जचर्ा/कफी खेिी, माछापालन, पशपुन्त्छीपालन िथा चरन व्र्िस्थापनका 
चक्लाबन्त्दीमा आिाररि सहकारी खेिी िा आफ्ना सदस्र्हरुलाई सामूवहक सहकारी खेिी िा िस्ि ुिा 
सेिा उत्पादन गरी स्िरोिगारीका अिसर ददलाउने आर्ोिना, 

                                                           
4 पहहलो सशंोिनबाट प्रस्ताबनािा उपदफा 'घ' थप गरिएको । 
5 पहहलो सशंोिनबाट प्रस्ताबनािा उपदफा 'ङ' थप गरिएको । 
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(ख) कृवि सहकारी संस्थाले दीघयकालीन रुपमा भधूमको व्र्िस्था गरी चक्लाबन्त्दीमा आिाररि सहकारी 
खेिी िा सदस्र्लाई संलग्न गराई सामूवहक सहकारी खेिी सञ्चालन गने आर्ोिना, 

(ग) कृवि सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्र्हरुको उपि सङ्कलन, सञ्चर्, प्रशोिन िथा बिारीकरण गने 
सम्बन्त्िी आर्ोिना, 

(घ) वििर्सँग सम्बजन्त्िि सहकारी संस्थाले सङ्गदठि भई िा सामूवहकरुपमा एक सहकारी एक उत्पादन6 
सञ्चालन गने, शीिघर, श्रोि केन्त्र, थोक बिार, र्ािार्ाि, स्िास््र् सेिा, िलविद्धध्र्िु, भारी 
उपकरण, कृवि औिार कारखाना लगार्िका साझा उपर्ोगका आर्ोिना । 

  (४) सहकारी संघ, संस्थाको सहभाधगिामा गण्डकी प्रदेशधभर हनुे सहकारी प्रिियनका गधिविधि झजल्कन े
गरी मनाइने रावष्ट्रर् सहकारी ददिस, मेला महोत्सि कार्यक्रममा र उत्कृष्ट सहकारी संघ संस्थाहरुलाई 
परुस्कार िथा सम्मान कार्यक्रममा 7 मन्त्रालर्ले धनणयर् गरी देहार् बमोजिमको रकम सहर्ोग प्रदान 
गनय सक्नेछ : 

   (क) रावष्ट्रर् सहकारी ददिस िा मेला महोत्सि कार्यक्रम आर्ोिकले रावष्ट्रर् सहकारी ददिस, मेला 
महोत्सि कार्यक्रममा सहर्ोग रकम मागका लाधग मन्त्रालर्मा सहकारी संघ, संस्थाले कर चिुाको 
प्रमाणपर सवहि कार्यक्रमको प्रस्िाि र संगदठि संघ, संस्था भएमा नविकरण प्रमाणपर सवहि 
कार्यक्रमको प्रस्िाि पेस गनुयपनेछ, 

  (ख) मन्त्रालर्ले प्राप्त कार्यक्रम सवहिको प्रस्िाि मनाधसि देखेमा रावष्ट्रर् सहकारी ददिसका लाधग एक 
जिल्लामा बढीमा पचास हिार रुपैर्ाँसम्म र एक मेला महोत्सि कार्यक्रममा बढीमा िीस हिार 
रुपैर्ाँसम्म सहर्ोगस्िरुप पेश्कीका रुपमा प्रदान गनय सक्नेछ  । 

   (ग) मन्त्रालर्बाट प्राप्त सहर्ोग रकम बराबरको बील भरपाई पेस गरी पेश्की फछौट गनुय कार्यक्रम, 
प्रस्िाि पेस गने आर्ोिक िा पेश्की धलनेको कियव्र् हनुछे ।  

   (घ) पवहलेको कार्यक्रममा लगेको पेश्की फछौट नगने आर्ोिक िा संघ, संस्थालाई  पनु: सहर्ोग रकम 
उपलव्ि गराइनेछैन । 

   (ङ) प्रस्िािमा उल्लेजखि कार्यक्रम नगरी पेश्की रकम वहनाधमना गरेको ठहररएमा सरकारी बाँकी सरह 
असूलउपर गररनेछ । 

  (५) एक सहकारी एक उत्पादन िा सहकारी खेिी गने िा धबजिर् कारोिार गने िा सेिा प्रदान गने 
सहकारी संघ, संस्थालाई अनसूुची ५ बमोजिम मूल्र्ाङ्कनका आिारमा छनौट गरी रावष्ट्रर् सहकारी 

                                                           
6  पहहलो संशोिनबाट थप गरिएको । 
7  पहहलो संशोिनबाट थप गरिएको । 
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ददिस समारोहमा घोिणा गररने र एक उत्कृष्ट सहकारी संघ संस्थालाई बढीमा बीस हिार रुपैर्ाँसम्म 
नगद रकम सवहि परुस्कार िा  सम्मान िा कदरपर सहर्ोग प्रदान गनय सवकनेछ 8। 

 

४.   बीउपुिँी अनदुान प्रदान गनय सक्न े :  (१) मन्त्रालर्ले सीमान्त्िकृि समदुार्  सजम्मधलि सहकारी संस्था 
िा सहकारी खेधि गने सहकारी संस्थालाई दफा ३ को उपदफा (३) को खण्ड (क) िा (ख) बमोजिमको 
आर्ोिना सञ्चालन गनय बीउपुिँी अनदुान प्रदान गनय सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम बीउपुिँी अनदुान उपलब्ि गराउँदा संस्थाको प्रत्र्क्ष रोिगार पाउन े सदस्र् 
संख्र्ाका आिारमा प्रधि सदस्र् िीस हिार रुपैर्ाँ िा कुल छ लाख रुपैर्ाँमा िनु घटी हनु्त्छ सो रकमको 
माधथल्लो सीमा कार्म गनुय पनेछ । 

(३) उपदफा (२) मा िनुसकैु कुरा लेजखएको भएिापधन सीमान्त्िकृि समदुार् सजम्मधलि संस्थाको हकमा प्रधि 
सदस्र् िीस हिार रुपैर्ाँ िा कुल साि लाख पचास हिार रुपैर्ाँमा िनु घटी हनु्त्छ सो रकमको माधथल्लो 
सीमा कार्म गनुय पनेछ । 

(४) उपदफा (२) र (३) मा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापधन एक पटक बीउपुिँी अनदुान उपलब्ि 
गराइएको संस्थालाई आर्ोिना विस्िार गरी थप स्िरोिगारी ददलाउन ेअिस्थामा दईु िियपधछ उपदफा (२) 
िा (३) बमोजिमको सीमामा नबढाई बीउपुिँी अनदुान प्रदान गनय सवकनेछ । 

(५) र्स दफा बमोजिम उपलब्ि गराइएको बीउपुिँी अनदुान संस्थाले आफ्नो िगेडा कोिमा राखी 
आर्ोिनाको उद्देश्र् बमोजिम जस्थर िा कार्यशील पुिँीका साथै व्र्िसार् सञ्चालन खचय व्र्होने गरी उपर्ोग 
गनय सक्नेछ । 

(६) उत्पादन, प्रशोिन, बिारीकरण गने संस्थाले मार बीउपुिँी अनदुान प्राप्त गनय सक्ने छन ्। 

५.   पुिँीगि अनदुान प्रदान गनय सक्न े :  (१) दफा ३ को उपदफा (३) को खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) 
र (ङ) मा उजल्लजखि आर्ोिना सञ्चालन गनय मन्त्रालर्ले सीमान्त्िकृि समदुार् सजम्मधलि सहकारी संस्था िा 
एक सहकारी एक उत्पादन सम्िन्त्िी 9सहकारी खेधि गने कृवि सहकारी संस्थालाई देहार् िमोजिम पुिँीगि 
अनदुान प्रदान गनय सक्नेछ :- 

(क) मनाङ जिल्ला परैु, गोरखा जिल्लाको धसददयिास उिरको लाके के्षर, िाग्लङु्ग जिल्लाको ढोरपाटन के्षर र 
मसु्िाङ जिल्लाको टुकुचे उिरको दगुयम के्षरका लाधग प्रस्िाविि आर्ोिनाको कुल स्थीर पुिँी आिश्र्किाको 
पचहिर प्रधिशिसम्म र  

(ख) अन्त्र् क्षेरको हकमा प्रस्िाविि आर्ोिनाको कुल स्थीर पुिँी आिश्र्किाको साठी प्रधिशिसम्म । 

                                                           
8 पहहलो संशोिनबाट थप गरिएको । 
9 पहहलो संशोिनबाट थप गरिएको । 
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(२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापधन मवहलाहरु मार सजम्मधलि संस्थाद्वारा सञ्चाधलि 
आर्ोिनाको हकमा उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिमको क्षेरमा असी प्रधिशिसम्म र खण्ड (ख) 
बमोजिमको क्षेरमा सिरी प्रधिशिसम्म पुिँीगि अनदुान प्रदान गनय सवकनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोजिम कार्ायन्त्िर्न गनय एक ििय भन्त्दा बढी अिधि लाग्न ेप्रकृधिका आर्ोिना बहिुिीर् 
रुपमा स्िीकृि गनय सवकनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोजिम स्िीकृि गररने बहिुिीर् आर्ोिनाको अिधि, प्रदान गररने विजिर् अनदुानको 
भिुाधन र ित्सम्िन्त्िी अन्त्र् सियहरु आर्ोिनाको प्रकृधि हेरी धनदेशन सधमधिले धनिायरण गरे बमोजिम हनुेछ । 

(५) र्स दफा बमोजिम प्रदान गररएको पुिँीगि अनदुान संस्थाको िगेडा कोिमा राखी आर्ोिनाको पुिँीगि 
खचयमा मार उपर्ोग गनुय पनेछ । 

(६) उत्पादन, प्रशोिन, बिारीकरण गने संस्थाले मार पुिँीगि अनदुान प्राप्त गनय सक्ने छन ्। 

(७) चक्लाबन्त्दीमा आिाररि सहकारी/सामूदावर्क खेिी  िा एक सहकारी एक उत्पादन प्रबियन 10 सहर्ोगका 
लाधग पुिँीगि अनदुान प्रदान गदाय दफा ३ उपदफा (३) (क) भन्त्दा िेरै िग्गामा गररएको िा गररने सहकारी 
खेिीलाई प्राथधमकिा ददन सवकने छ ।  

(८) एक सहकारी एक उत्पादन सहर्ोग कार्यक्रममा विधनर्ोजिि बिेटको पाँच प्रधिशि रकम अनदुान 
सहर्ोग माग गने िा प्राप्त गने संघ संस्थाका सञ्चालक िा ब्र्िस्थापक िा सदस्र्हरुलाई अनदुान सहर्ोग 
रकमको उपर्ोग, समर्मा नै आर्ोिना सम्पन्न गनय, आर्ोिनाको ददगो संरक्षण सम्िन्त्िी िाधलम सञ्चालन गनय,  
अनदुान सहर्ोग माग गने िा प्राप्त गरेका संघ संस्थाको सूचना प्रकाशन, कार्यक्रम सञ्चालन िथा धनर्धमि 
अनगुमन गने कार्यमा खचय गररने र बिेट रकमको बाँकी पन्त्चानब्बे प्रधिशि एक सहकारी एक उत्पादन 
सहर्ोग कार्यक्रममा अनदुान प्रदान गररन ेछ 11। 

६.   सदस्र् केजन्त्रि भई व्र्िसार् सञ्चालन गनुय पने  :   (१) र्स कार्यविधि बमोजिम अनदुान प्राप्त गने 
संस्थाले देहार् बमोजिम सदस्ि केजन्त्रि व्र्िसार् सञ्चालन गनुयपनेछ :- 

(क) उत्पादनमूलक सहकारी संस्थाले सदस्र्हरुको मार उपि खररद गनुयपने, 

(ख) कृवि सहकारी संस्थाले संस्थाको िा सदस्र्को चक्लाबन्त्दीमा आिाररि सहकारी खेिी, िस्ि ु िा सेिा 
मार उत्पादन गनुयपने, 

(ग) रोिगारीमूलक सहकारी संस्थाले सदस्र्हरुलाई मार रोिगारी ददनपुने, 

                                                           
10  पहहलो सशंोिनबाट थप गरिएको । 
11  पहहलो सशंोिनबाट थप गरिएको । 
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(२) र्ािार्ाि र स्िास््र् सेिाका आर्ोिनाको हकमा र्ो दफा लागू हनुेछैन । 

७.   अनदुान उपलव्ि नगराइन े :  (१) दफा ४, ५ र ६ मा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापधन देहार्को 
अिस्थामा संस्थालाई अनदुान उपलव्ि गराइनेछैन :- 

(क) िावियक सािारण सभा सम्पन्न नगरेको, 

(ख) सञ्चालक सधमधि र लेखा सपुररिेक्षक सधमधिको धनर्धमि रुपमा धनिायचन नगरेको, 

(ग) धनर्धमि रुपमा िावियक लेखा परीक्षण नगराएको, 

(घ) लेखा सधमधिको िावियक प्रधििेदन पेस नभएको, 

(ङ) अजघल्ला िियहरुमा प्राप्त गरेको अनदुानको सदपुर्ोग नगरेको, 

(च) कार्यके्षरभन्त्दा बावहर गई कारोबार सञ्चालन गरेको, 

(छ) कर चिुा प्रमाणपर नभएको, 

 

(ि) संस्था दिाय भएको कजम्िमा दईु ििय पूरा नभएको । 

 िर बीउपुिँी अनदुानको हकमा प्रारजम्भक सािारण सभा सम्पन्न गरेपधछ त्र्स्िो अनदुान उपलव्ि गराउन 
सवकनछे । 

पररच्छेद - ३ 

अनदुान प्रदान गने प्रवक्रर्ा 

८.  सूचना प्रकाशन गने  :  (१) प्रत्रे्क आधथयक िियको आजिन मसान्त्िधभर मन्त्रालर् िा कार्यलर्ले12 
वििीर् अनदुानका लाधग आर्ोिना प्रस्िाि पेश गनय कुनै रावष्ट्रर्स्िरको दैधनक पधरकामा िीस ददन अिधि ददई 
सूचना प्रकाशन गनुयपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको सूचना कार्ायलर्, प्रदेश सहकारी संघ, प्रदेश वििर्गि सहकारी संघ, जिल्ला 
सहकारी संघ र जिल्ला वििर्गि सहकारी संघमा समेि िानकारी गराउनपुनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोजिमको सूचना मन्त्रालर् िा कार्ायलर्को13 िेबसाइटमा समेि राख्नपुनेछ । 

                                                           
12 पहहलो संशोिनबाट थप 
13 पहहलो संशोिनबाट थप 
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९.   दरखास्ि पेस गनुयपने  :  र्स कार्यविधि बमोजिम अनदुान प्राप्त गनय चाहने संस्थाले देहार्का कागिाि 
िथा वििरण संलग्न गरी दफा ८ बमोजिम प्रकाजशि सूचनामा ददइएको अिधि धभर अनसूुची - १ बमोजिमको 
ढाँचामा मन्त्रालर् िा कार्ायलर्मा14 दरखास्ि ददन ुपनेछ :- 

(क) संस्था दिाय प्रमाणपरको प्रधिधलवप, 

(ख) संस्थाको विधनर्मको प्रधिधलवप, 

(ग) पधछल्लो आधथयक िियको लेखापरीक्षण प्रधििेदन, 

(घ) कर चिुाको प्रमाणपर, 

(ङ) आर्ोिनाको प्रस्िाि, 

(च) सािारण सभािाट आर्ोिना प्रस्िाि स्िीकृि गरी अनदुान माग गने गररएको धनणयर्को प्रधिधलवप, 

(छ) सञ्चालक सधमधिका पदाधिकारीको नाम, ठेगाना र सम्पकय  टेधलफोन नम्िर सवहि िीन पसु्िे खलेुको 
वििरण, 

(ि) पूिय सम्भाव्र्िा अध्र्र्न प्रधििेदन, 

(झ) िग्गा प्राप्त गनुयपनेमा प्राधप्तको भरपदो व्र्िस्था खलु्ने कागिाि, 

(ञ) आर्ोिनाको लाधग संस्थाको िफय बाट पररचालन गररने प ुिँीको स्रोि खलेुको कागिाि, 

(ट) अनसूुची - २ बमोजिमको वििरण, 

(ठ) स्थाधनर् िहबाट आर्ोिनाको लाधग उपलव्ि गराउने समपूरक (आर्ोिनाको कम्िीमा दश प्रधिशि िा 
सोभन्त्दा बढी) रकम सवहिको प्रस्िाविि आर्ोिना  धसफाररस िा प्रस्िाविि आर्ोिना धसफाररस । 

 

१०.   प्रारजम्भक छानविन गने  :  (१) कार्ायलर्मा प्राप्त दरखास्िहरु दरखास्ि पेश गनुयपने म्र्ाद समाप्त 
भएको १५ ददनधभर मन्त्रालर् िा कार्ायलर्मा15 पेश गनुयपनेछ । 

(२) दफा ९ बमोजिम प्राप्त दरखास्ि उपर मन्त्रालर् िा कार्ायलर्को16 सम्िजन्त्िि शाखाले प्रारजम्भक छानविन 
गनेछ । 

                                                           
14  पहहलो संशोिनबाट थप 
15  पहहलो संशोिनबाट थप 
16  पहहलो संशोिनबाट थप 
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(३) उपदफा (२) बमोजिम छानविन गदाय सम्िजन्त्िि शाखाले अनसूुची -३ बमोजिमको प्रारजम्भक िाँचसूचीको 
आिारमा शाखामा उपलव्ि अधभलेख धभडाउनकुा साथै स्थलगि धनरीक्षण समेि गनय सक्नेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोजिम छानविन गदाय र्स कार्यविधि बमोजिम अनदुान उपलव्ि गराउन धमल्ने देजखएमा 
सम्िजन्त्िि शाखाले उपदफा (२) बमोजिमको िाँचसूची सवहि छनौटका कार्यक्रम िथा बिेट समेि प्रस्िाि 
गरी अनदुान उपलव्ि गराउन दफा ११ बमोजिमको प्रस्िाि मूल्र्ांकन सधमधिमा धसफाररश गनुय पनेछ । 

(५) दरखास्ि छानविनका धसलधसलामा आिश्र्क अन्त्र् कुरा धनदेशन सधमधिले िोके बमोजिम हनुेछ । 

 

११.   प्रस्िाि मूल्र्ाकंन गने  :  (१) दफा १० को उपदफा (४) बमोजिम प्राप्त प्रस्िािको मूल्र्ांकन गरी 
धसफाररश गनय मन्त्रालर्मा देहार् बमोजिमको प्रस्िाि मूल्र्ांकन सधमधि रहनेछ :- 

(क) प्रमखु प्रशासन िथा सहकारी महाशाखा, मन्त्रालर्                         -संर्ोिक 

(ख) अधिकृि, र्ोिना िथा अनगुमन महाशाखा, मन्त्रालर्                       -सदस्र् 

(ग) अधिकृि, खाद्य सरुक्षा िथा कृवि व्र्िशार् प्रबियन महाशाखा,मन्त्रालर्          -सदस्र् 

(घ) अधिकृि,पशपुन्त्छी विकास महाशाखा, मन्त्रालर्                            -सदस्र् 

(ङ) सहकारी शाखा हेने, शाखा अधिकृि, मन्त्रालर्                       - सदस्र्-सजचि 

(२) मूल्र्ांकन प्रर्ोिनका लाधग दफा ८ बमोजिमको सूचनाको म्र्ादधभर मन्त्रालर् िा कार्ायलर्मा दिाय भई 
दफा १० को उपदफा (४) बमोजिम धसफाररश गरी पठाइएका सिै दरखास्िहरु प्राप्त भएको सधुनजिि गनुय 
पनेछ । 

(३) मूल्र्ांकन गदाय प्रस्िाि मलु्र्ाङ्कन सधमधिले दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिम छुट्याइएको बिेटको 
सीमाधभर रही प्रत्रे्क प्रस्िािलाई अनसूुची -४ बमोजिमको आिारमा मूल्र्ाङ्कन गरी अङ्क प्रदान गनुय पनेछ । 

 

१२.   आर्ोिना प्रस्िािको स्िीकृधि :  (१) दफा ११ बमोजिम प्रस्िाि मूल्र्ाङ्कन सधमधिबाट धसफाररश 
भएको प्रस्िाि स्िीकृधिको लाधग मन्त्रालर्का सजचिले धनदेशन सधमधि समक्ष पेश गनुय पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त आर्ोिना प्रस्िािमा विचार गरी धनदेशन सधमधिले स्िीकृधि प्रदान गनय 
सक्नेछ । 

(३) उपदफा (२) मा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापधन स्िीकृधिका लाधग प्राप्त आर्ोिना प्रस्िाि र्ो 
कार्यविधि बमोजिम भएको नदेजखएमा धनदेशन सधमधिले देहार् बमोजिम गनेछ :- 
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(क) िाजत्िक प्रवक्रर्ागि िा अन्त्र् रवुट देजखएकोमा पनु: मलु्र्ाङ्कनका लाधग कुनै िा सिै प्रस्िाि मलु्र्ाङ्कन 
सधमधिमा वफिाय पठाउने, िा  

(ख) धनदेशन सधमधिबाट उपसधमधि बनाई पनुरािलोकन गराउने । 

(४) कुनै पधन आर्ोिना प्रस्िाि स्िीकृि हनुको लाधग न्त्र्नुिम चाधलस अंक प्राप्त गनुयपनेछ । 

(५) आर्ोिना प्रस्िाि मध्रे् एक जिल्ला िा स्थानीर् िहबाट एकमार पनय आएमा, स्थानीर् िहको 
सहभाधगिामा आर्ोिना कार्ायन्त्िर्न गने गरी धसफाररस सवहिको प्रस्िाि पनय आएमा अनसूुची ४ बमोजिम 
न्त्र्नुिम पचास अंक प्राप्त गने आर्ोिना प्रस्िाि स्िीकृि गनय सवकनेछ । 

(६) र्स कार्यविधिमा अन्त्र्र िनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापधन धनदेशन सधमधिले आिश्र्क देखेका उपर्िु 
आर्ोिनालाई कुनै सिय, बन्त्देि िोकी प्रस्िाि स्िीकृि गनय सक्नेछ । 

१३.  धनदेशन सधमधिको गठन :  (१) र्स कार्यविधि बमोजिम आर्ोिना प्रस्िािहरुको स्िीकृधि गने िथा 
ित्सम्िन्त्िमा आिश्र्क धनदेशन एिं समन्त्िर्का लाधग मन्त्रालर्मा देहार् बमोजिमको धनदेशन सधमधि रहनछे 
:- 

(क) सजचि, मन्त्रालर्                                                             -संर्ोिक             

(ख) प्रमखु, र्ोिना िथा अनगुमन महाशाखा, मन्त्रालर्                                    -सदस्र् 

(ग) प्रमखु, खाद्धध्र् सरुक्षा िथा कृवि व्र्िसार् प्रिियन महाशाखा, मन्त्रालर्                    -सदस्र् 

(घ) प्रमखु, पशपंुक्षी विकास महाशाखा, मन्त्रालर्                                        - सदस्र्      

(ङ) प्रमखु, प्रशासन िथा सहकारी विकास महाशाखा, मन्त्रालर्                         -सदस्र् सजचि 

 

(२) धनदेशन सधमधिले आिश्र्क परेमा आफ्नो कार्यविधि आफैं बनाउन सक्नेछ । 

(३) धनदेशन सधमधिको बैठक भिा िथा खािा खचय स्िीकृि बिेट िथा कार्यक्रमको धबधनर्ोजिि रकमबाट 
व्र्होररनेछ । 

(४) धनदेशन सधमधिले अनदुानको लाधग स्िीकृि गरेका संस्थाका आर्ोिना प्रस्िािको वििरण साियिधनक 
गराउन ुपनेछ । 

(५) धनदेशन सधमधिले अनदुान प्रदान गने सम्िन्त्िमा आिश्र्क सिय धनिायरण गनय सक्नेछ । 

 

पररच्छेद - ४ 

कार्ायन्त्िर्न, अनगुमन र मूल्र्ाङ्कन 
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१४.  िानकारी ददन ुपने :  (१) दफा १२ को उपदफा (२) बमोजिम धनदेशन सधमधिबाट आर्ोिना प्रस्िाि 
स्िीकृि भएको वििरण प्राप्त भएपधछ आर्ोिना प्रस्िाि स्िीकृि हनुे संस्थालाई िानकारी ददन ुपनेछ । त्र्सरी 
आर्ोिना प्रस्िाि स्िीकृि भएको सूचना मन्त्रालर् िा कार्ायलर्को17 िेबसाइटमा समेि राख्न ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम िानकारी गराउँदा कम्िीमा पन्त्र ददनको समर् ददई सम्झौिा गनय आउने म्र्ाद 
समेि खलुाउन ुपनेछ ।  

 िर कुनै विशेि अिस्था परी केही ददन वढलो भए िापधन सम्झौिा गने पदाधिकारीलाई सो विशेि पररजस्थधि 
परेको भने्न आिार मनुाधसब लागेमा सम्झौिा गनय बािा पने छैन । 

१५.  सम्झौिा गनुयपने :  र्स कार्यविधि बमोजिम मन्त्रालर् िा कार्ायलर्ले18 संस्थालाई अनदुान प्रदान गदाय 
धनदेशन सधमधिले िोकेको ढाँचामा सम्झौिा गनुय पनेछ । 

 

१६.  भिुानी विधि  :  (१) र्स कार्यविधि बमोजिम संस्थालाई उपलव्ि गराइन ेवििीर् अनदुानको रकम 
देहार् बमोजिम भिुानी गनय सवकनछे :- 

(क) सम्झौिा भएपधछ बीस प्रधिशि पेश्कीको रुपमा र  

(ख) खण्ड (क) बमोजिम प्राप्त रकमको खचयको फाँटबारी र धनमायण कार्यको हकमा रधनङ धबलसवहिको 
अन्त्िररम प्रधििेदन प्राप्त भएपधछ बाँकी रकम । 

(२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए िापधन संस्थाले आर्ोिना सञ्चालन गदाय आिश्र्क 
पूियिर्ारी पूरा गनुयपनेमा त्र्स्िो पूियिर्ारी पूरा नगरेसम्म र धनदेशन सधमधिले दफा १३ को उपदफा (४) 
बमोजिम कुनै सिय, बन्त्देि िोकेकोमा त्र्स्िो सिय, बन्त्देि पालना नगरेसम्म कुनै पधन रकम प्रदान गररने छैन 
। 

(३) स्थाधनर् िहले समपरुक कोि उपलव्ि गराउने गरी धसफाररस गरेका स्िीकृि आर्ोिनामा ददइने अनदुान 
रकम मन्त्रालर् िा कार्ायलर्ले19 सम्िजन्त्िि स्थाधनर् िहको खािामा धनकासा गनय सक्नछे । 

१७.  साियिधनक खररद ऐन लागू हनु े :  र्स कार्यविधि बमोजिम संस्थाले प्राप्त गने अनदुानको रकम खचय 
गदाय साियिधनक खररद ऐन,२०६३, साियिधनक खररद धनर्मािली, २०६४ िथा प्रचधलि नेपाल कानून 
बमोजिमको प्रवक्रर्ा पूरा गनुय पनेछ । 

                                                           
17 पहहलो संशोिनबाट थप 
18 पहहलो संशोिनबाट थप 
19 पहहलो संशोिनबाट थप 
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१८.  वििीर् अनदुानको सदपुर्ोग गनुयपने  :  (१) संस्थाले वििीर् अनदुानको रकम दफा ४, ५, र ६ 
बमोजिम आफ्नो खािामा आम्दानी बाँिी िनु प्रर्ोिनको लाधग प्राप्त भएको हो, सोही प्रर्ोिनमा मार उपर्ोग 
गनुय पनेछ । 

१९.  प्रधििेदन ददनपुने  :  संस्थाले र्स कार्यविधि बमोजिम प्राप्त गरेको वििीर् अनदुानबाट सम्पन्न गरेका 
कार्य, खचय र प्रधिफल सवहिको वििरण देहार्को अिधि धभर मन्त्रालर् िा कार्ायलर्मा पेश गनुय पनेछ :- 
(क) पवहलो अन्त्िररम प्रधििेदन दोस्रो वकस्िा धलन ुअगािै, 
(ख) िावियक प्रधििेदन आधथयक ििय समाप्त भएको िीस ददनधभर र  

(ग) आर्ोिनाको प्रधिफल र उपलव्िी सवहिको अजन्त्िम प्रधििेदन आर्ोिना सम्पन्न भएको एक िियधभर । 

 

२०.  अनगुमन गनुयपने  :  (१) मन्त्रालर् िा कार्ायलर्ले20 र्स कार्यविधि बमोजिम अनदुान प्रदान गररएका 
आर्ोिनाको धनर्धमि रुपमा अनगुमन गनुय पनेछ ।  

(२) मन्त्रालर् िा कार्ायलर्बाट हनुे अनगुमनका लाधग खचय स्िीकृि बिेट िथा कार्यक्रममा धबधनर्ोजिि 
रकमबाट व्र्होररनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोजिम गररने अनगुमनको प्रधििेदन मन्त्रालर् िा कार्ायलर्ले21 िोकेको ढाँचामा पेश गनुय 
पनेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोजिम गररने अनगुमनको कार्यमा संस्थाले आिश्र्क सहर्ोग गनुयपनेछ । 

  

२१.  अनदुान रोक्का गनय सक्न े :  (१) दफा २० बमोजिम अनगुमन गदाय संस्थाले प्राप्त वििीर् अनदुानको 
सदपुर्ोग नगरेको िा सम्झौिाको कुनै सिय पालना गरेको नपाइएमा अनगुमन प्रधििेदनको धसफाररसको 
आिारमा मन्त्रालर् िा कार्ायलर्ले22 मनाधसि समर् ददई देहार् बमोजिम गनय सक्नछे :- 

(क) उपर्ोग नगरेको रकम िा खररद भएको उपकरणको उपर्ोग गनय लगाउने, 

(ख) अिरुो धनमायण कार्य सचुारु गनय लगाउने र 

(ग) सम्झौिाको सिय पालना नभएकोमा पालना गनय लगाउने । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम ददइएको समर्धभर संस्थाले आिश्र्क सिुार नगरेमा मन्त्रालर् िा कार्ायलर्ले23 
आिश्र्क सिुार गरपधछ फुकुिा गने गरी बाँकी वकस्िाको भिुानी रोक्का राख्न सक्नछे । 

                                                           
20  पहहलो संशोिनबाट थप 
21  पहहलो संशोिनबाट थप 
22  पहहलो संशोिनबाट थप 
23     पहहलो संशोिनबाट थप 
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(३) उपदफा (२) बमोजिम मन्त्रालर् िा कार्ायलर्ले24 रोक्का राखेको िा फुकुिा गरेको िानकारी संस्थालाई 
ददनपुनेछ । 

२२.  असूल उपर गररन े : दफा २० बमोजिम अनगुमन गदाय र्स कार्यविधि बमोजिम संस्थालाई प्रदान 
गररएको वििीर् अनदुानको रकम कुनै वकधसमले दरुुपर्ोग गररएको पाइएमा त्र्स्िो रकम दरुुपर्ोग गने 
संस्थाका सदस्र् िथा पदाधिकारीको घर घरानाबाट सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गररनेछ । 

 २३.  सफाई पेस गने मौका ददनपुने  : दफा २१ बमोजिम अनदुान रोक्का राख्नपुदाय िा दफा २२ बमोजिम 
रकम असूल उपर गनुयपदायको अिस्थामा सम्िजन्त्िि संस्थालाई सफाई पेस गने मनाधसि मावफकको समर् 
ददनपुनेछ । 

२४.  वििीर् अनदुानको लेखापरीक्षण  :  (१)  संस्थाले र्स कार्यविधि बमोजिम प्राप्त वििीर् अनदुानको 
लेखापरीक्षण प्रचधलि कानून अनसुार गराउन ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम लेखापरीक्षण गराउने प्रर्ोिनका लाधग संस्थाले प्राप्त रकमको से्रस्िा िथा धबल 
भरपाईहरु र्स कार्यविधि बमोजिम अलग्गै रुपमा सरुजक्षि राख्न ुपनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोजिम लेखापरीक्षण प्रधििेदन संस्थाले सािारण सभाबाट स्िीकृि भएपधछ मन्त्रालर् िा 
कार्ायलर्मा25 पठाउन ुपनेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोजिम सम्पन्न लेखापरीक्षण रटुीपूणय रहेको भनी उिूरी परेमा मन्त्रालर् िा कार्यलर्ले26 
ित्सम्िन्त्िमा छानधबन गरी संस्थालाई पनु: लेखापरीक्षण गराउन धनदेशन ददन सक्नछे । 

(५) स्थाधनर् िहलाई उपलव्ि गराइएको अनदुान रकमको लेखा परीक्षण गने दावर्त्ि सम्िजन्त्िि स्थाधनर् 
िहको हनुेछ । 

 

 

पररच्छेद - ५ 

विविि 

२५.  सािारण सभालाई िानकारी गराउन ुपने  :  र्स कार्यविधि बमोजिम अनदुान प्राप्त भएपधछ संस्थाले 
लगिै बस्न ेसािारण सभामा सोको सम्पूणय वििरण सवहिको िानकारी गराउन ुपनेछ । 

                                                           
24  पहहलो संशोिनबाट थप 
25  पहहलो संशोिनबाट थप 
26  पहहलो संशोिनबाट थप 
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२६.  स्थानीर् िहसगँ समन्त्िर्, साझेदारी र सहकार्यिा   :  (१) मन्त्रालर् िा कार्ायलर्ले27 आफ्नो 
क्षेराधिकारधभर र्स कार्यविधि बमोजिम स्िीकृि भएको वििीर् अनदुानको रकम र प्रर्ोिन समेि खोली 
त्र्स्िो अनदुान प्राप्त गने संस्थाहरुको वििरण सम्िजन्त्िि स्थानीर् िहलाई उपलव्ि गराउन ुपनेछ । 

(२) संस्थाले दफा २० बमोजिम मन्त्रालर्मा पेस गने प्रधििेदनको एक प्रधि सम्िजन्त्िि स्थानीर् िहमा समेि 
पठाउनपुनेछ । 

(३) सम्िजन्त्िि स्थानीर् िहले उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त प्रधििेदन समेिका आिारमा संस्थाले सञ्चालन 
गरेको आर्ोिनाको धनर्धमि अनगुमन र कार्ायन्त्िर्नमा समन्त्िर् गनुयपनेछ । 

(४) अनदुान प्राप्त गने संस्थाहरुले प्राप्त अनदुानबाट गरेका कार्यहरु िावियक सािारण सभाबाट अनमुोदन गरी 
सोको एक प्रधि सम्िजन्त्िि स्थाधनर् िहमा उपलव्ि गराउन ुपनेछ ।  

(५) स्थाधनर् िहले समपरुक कोि उपलव्ि गराउन ेसाझेदारीका आर्ोिनाहरु कार्ायन्त्िर्न एिं सम्पन्न गराउन े
जिम्मेिारी सम्िजन्त्िि स्थाधनर् िहको हनुे र सो आर्ोिनामा ददइने अनदुान रकम मन्त्रालर् िा कार्ायलर्ले28 
सम्िजन्त्िि स्थाधनर् िहको खािामा धनकासा गनय सक्नेछ । 

 

२७.  वििरण साियिधनक गनुयपने   :  (१) संस्थाले मन्त्रालर् िा कार्ायलर्बाट29 प्राप्त गरेको वििीर् 
अनदुानको प्रर्ोिन समेि खलु्ने वििरण र खचयको फाँटबारी आर्ोिनास्थल िा संस्थाको कार्ायलर्मा 
सियसािारणको िानकारीका लाधग प्रस्टसँग पढ्न सवकने गरी सूचना पाटीमा लेजख साियिधनक गनुय पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम साियिधनक गररने वििरणमा आर्ोिनाको स्िीकृि प्रस्िाि बमोजिम प्रदेश 
सरकारका साथै  संस्थाको प्रर्ोिनगि र्ोगदान र अद्धध्र्ािधिक खचयका महलहरु राख्न ुपनेछ । 

 

२८.  प्रिियन िा पनु : सञ्चालनका लाधग अनदुान ददन सवकन े:  (१) र्स कार्यविधिमा अन्त्र्र िनुसकैु कुरा 
लेजखएको भए िापधन नेपाल सरकार िा प्रदेश सरकारको विशिे प्राथधमकिाको लजक्षि कार्यक्रम अन्त्िगयि 
प्रिियन गररन े संस्थाका साथै परुाना साझा (सहकारी) संस्थाको सम्पजिको संरक्षण र उपर्ोग गरी पनु: 
सञ्चालन गने धसलधसलामा स्िीकृि िावियक कार्यक्रममा व्र्िस्था गरी आिश्र्क अनदुान प्रदान गनय सवकनेछ 
। 

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रदान गररने अनदुानको रकम र प्रर्ोिन स्िीकृि िावियक कार्यक्रममा व्र्िस्था 
भए बमोजिम हनुछे । 

(३) उपदफा (१) बमोजिम प्रदान गररने अनदुानका सम्िन्त्िमा अन्त्र् व्र्िस्था धनदेशन सधमधिले िोके 
बमोजिम हनुेछ । 

 

२९.  प्रधििेदन प्रकाशन गनुयपने :  मन्त्रालर् िा कार्ायलर्ले30 र्स कार्यविधि बमोजिम प्रदान गररएको वििीर् 
अनदुानको प्रधिफलसमेि झल्कने गरी िावियक प्रधििेदन प्रकाशन गनुयपनेछ । 

                                                           
27  पहहलो संशोिनबाट थप 
28  पहहलो संशोिनबाट थप 
29  पहहलो संशोिनबाट थप 
30  पहहलो संशोिनबाट थप 
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३०.  बािा अड्काउ फुकाउ :  र्स कार्यविधिको कार्ायन्त्िर्नका धसलधसलामा कुनै प्राििानमा दद्ववििा उत्पन्न 
भएमा कार्यविधिको भािना र ममयको प्रधिकूल नहनु ेगरी थप व्र्िजस्थि र प्रभािकारी िनाउन प्रदेश सरकार, 
भधूम व्र्िस्था, कृवि िथा सहकारी मन्त्रालर्बाट माननीर् मजन्त्रस्िरको  धनणयर्ले  गनय सवकनेछ ।  

                                 

                                    अनसूुची - १ 

(दफा ९ सँग सम्िजन्त्िि) 
दरखास्िको ढाचँा 

धमधि : २०    /    / 

श्रीमान सजचिज्रू् / कार्ायलर् प्रमखुज्र् ु

भधूम व्र्िस्था, कृवि िथा सहकारी मन्त्रालर् /........... कार्ायलर् 

गण्डकी प्रदेश, पोखरा /...............कार्ायलर्को ठेगाना । 

वििर् : वििीर् अनदुानका लाधग प्रस्िाि पेस गररएको । 

भधूम व्र्िस्था, कृवि िथा सहकारी मन्त्रालर्बाट धमधि ................मा ................पधरकामा प्रकाजशि सूचना 
अनसुार र्स संघ/संस्थाले प्रदेश सरकारको वििीर् अनदुान समेिमा .........................आर्ोिना सञ्चालन गने 
गरी धमधि .........................को सािारण सभाले धनणयर् गरेकाले सूचनामा िोवकएका कागिाि संलग्न राखी 
अनसूुची -२ बमोजिमको वििरण खलुाई र्ो दरखास्ि पेस गररएको छ । 

"सहकारी संघ संस्थालाई अनदुान प्रदान गने कार्यविधि, २०७५" का सिय,बन्त्देिहरु पालना गनय र्ो 
संघ/संस्था मन्त्िरु गदयछु/छ । 

भिदीर्, 
.............. 

अध्र्क्ष 

नाम,थर 

संघ/संस्थाको नाम, ठेगाना 
संघ/संस्थाको छाप 

सम्पकय  नं. 

(स्थानीर् िहको सहभाधगिामा आर्ोिना कार्ायन्त्िर्न हनु े हो भन े सम्िजन्त्िि स्थानीर् िहको धसफाररस पर 
संलग्न गने ) 
 

 

 

अनसूुची - २ 
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(दफा ९ को खण्ड (ट) सँग सम्िजन्त्िि) 
आर्ोिनाको वििरण 

१. संघ/संस्थाको नाम : 

 ठेगाना : 

 जिल्ला : 

 न.पा./गा.पा. : 
 िडा नं. 

 गाउँ/टोल : 

२. दिाय नं. र धमधि : 

३. आर्ोिनाको नाम : 

४. आर्ोिनास्थल : 

 जिल्ला : 

 न.पा./गा.पा. : 
 िडा नं. 

 गाउँ/टोल : 

४.१ आर्ोिनास्थल दफा ५ बमोजिमको दगुयम के्षरमा :  पने......    नपने.......... 

५. आर्ोिना प्रारम्भ हनुे धमधि : 

६. आर्ोिना सम्पन्न हनुे धमधि : 

७. प्रस्िाविि आर्ोिनाको कुल लागि : रु................... 

 ७.१ स्थीर पुिँी आिश्र्किा : रु................... 

 क. मेधसनरी उपकरण रु................... 

 ख. िग्गा रु................... 

 ग. भिन रु................... 

 घ. पशपुन्त्छी खररद रु................... 

 ङ. अन्त्र् (खलुाउने) रु................... 

 ७.२ कार्यशील पुिँी आिश्र्किा रु................... 

 ७.३ कार्यक्रम खचयको आर्ोिनाको हकमा कार्यक्रम खचय रु................... 

८.  संस्थाले व्र्होने लागि प्रधिशि............................ 

९.  संस्थाको लागि व्र्होने श्रोि : 

 क. शेर्र रकमबाट रु............................ 

 ख. िगेडा कोिबाट रु.................................. 

 ग. अन्त्र् रु................................ 

१०. नेपाल सरकार,प्रदेश सरकार,स्र्ानीर् िह िा र्ी अन्त्िगयिका धनकार्बाट वििीर् सहर्ोग प्राप्त गरेको िा 
प्राप्त गनय आिेदन ददएको भए खलुाउने .......................................................................... 
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११.  सदस्र् सहभाधगिाको अिस्था  
 

िगीकरण 

सहभाधगिा 
सािारण सदस्र्मा सञ्चालक सधमधिमा आर्ोिनाबाट प्रिक्षि: 

लाभाजन्त्िि हनुमेा 
संख्र्ा प्रधिशि संख्र्ा प्रधिशि संख्र्ा प्रधिशि 

मवहला       

अपाङ्गिा 
भएका व्र्जि 

      

दधलि 
समदुार् 

      

वपछधडएका 
अल्पसङ्खर्क 
िनिाधि 

      

अन्त्र्       

िम्मा       

१२. संस्थाको व्र्िसावर्क सेिामा सदस्र् केन्त्रीर्िा 
वििरण हालको अिस्था 

(पधछल्लो आ.ि.को) 
आर्ोिना सञ्चालन भएपधछ हनु े

अिस्था 
उत्पाददि 

िस्िकुो खररद 

सदस्र्को 
उत्पादन 

    

गैर सदस्र्को 
उत्पादन 

    

िम्मा     

उत्पादन सामाग्री 
र उपभोग्र् 

िस्िकुो विक्री 

सदस्र्लाई      

गैर सदस्र्लाई     

िम्मा     

स्िरोिगारी हालको अिस्था आर्ोिना सञ्चालन भएपधछ हनु ेअिस्था 
सदस्र् 
संख्र्ा 

गैर सदस्र् 
संख्र्ा 

िम्मा सदस्र्को 
प्रधिशि 

सदस्र् 
संख्र्ा 

गैर सदस्र् 
संख्र्ा 

िम्मा सदस्र्को 
प्रधिशि 

प्रत्र्क्ष पूणय 
(िियमा २०८० 
घण्टा काम पाउन े
भए १ िना मानी 
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संख्र्ा िनाउन े 

अप्रत्र्क्ष         

िम्मा         

 
१३. आर्ोिनास्थलमा पूिायिारको जस्थधि 

(क) धबिलुी...............,(ख) धसंचाई ..............., (ग) पक्की सडक.............,(घ) कच्ची सडक................ 

१४. व्र्िसार्को लाधग भिन,टहरा,सेड,गोठको जस्थधि 

(क)आफ्नै स्िाधमत्िमा धनमायण भएको............(ख) आफ्नै स्िाधमत्िमा धनमायणािीन.............. 

१५. कार्ायलर्को भौधिक जस्थधि : (क) आफ्नै भिन...........(ख) भाडाको घर ....... 

१६.संस्थागि सशुासनको जस्थधि : 

(क) सञ्चालक सधमधिको बैठक धनर्धमि छ...............छैन..................... 

(ख) िावियक सािारण सभा धनर्धमि छ...............छैन..................... 

(ग) लेखा परीक्षण धनर्धमि छ...............छैन..................... 

(घ) संघहरुमा आिि छ...............छैन..................... 

(ङ) कार्य सञ्चालन धनर्मािली छ...............छैन..................... छ भने कधििटा........................ 
(च) आर्ोिनाको सम्भाव्र्िा अध्र्र्न छ...............छैन..................... भएको भए व्र्िसार्को िावियक मनुाफा 
दर : 

१७.उत्पाददि िस्िकुो बिार सम्भािना : 

(क) अन्त्िरायवष्ट्रर् बिारको पहुँच        ....  भएको ..............नभएको 
(ख) रायवष्ट्रर् बिारको पहुँच        ....  भएको ..............नभएको 
(ग) स्थानीर् बिारको पहुँच        ....  भएको ..............नभएको 
१८.सामूवहक व्र्िस्थापनमा सञ्चालन िा चक्लाबन्त्दीमा आिाररि सहकारी खेिी सञ्चालन : 

 (क) हनुे  .........................(ख) नहनु.े............................. 

 (ख) हनुे भए सामूवहक रुपमा के कसरी सञ्चालन गररन ेहो, खलुाउन े

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

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

१९.प्रविधिमा निप्रिियन (उत्पादकत्ि बढाउने गरी प्रर्ोगमा रहेको उत्पादन विधिमा स्थानीर् रुपमा गररएको 
सकारात्मक पररिियन िा स्थानीर् रुपमा समािान गने गरी आिधुनक प्रविधिको धसियनात्मक अिलम्िन) : 

(क) हनुे .......................  नहनुे............................. 
(ख) हनुे भए के कसरी हनु ेहो खलुाउने 
..........................................................................................................................................................................

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

२०.मूल्र् शृ्रङ्खलामा माधथल्लो वक्रर्ाकलाप : 

(क) हो ...............होइन....................... 
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(ख) हो भने व्र्होरा खलुाउने 
..........................................................................................................................................................................

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

२१.िैदेजशक बिारीकरण : 

 

वििरण 

हाल पधछल्लो आ.ि.को अिस्था आर्ोिना सञ्चालन भएपधछ हनु ेअिस्था 
रु. प्रधिशि रु. प्रधिशि 

स्िदेशमा विक्री     

विदेशमा विक्री     

िम्मा     

 

२२.िािािरणीर् सरोकार (प्राकृधिक श्रोिको िगेनाय, िैविक विविििामा बढोिरी, स्थानीर् िािको संरक्षण, 
प्राङ्गाररक खेधिपािी, प्रदिुणको रोकथाम लगार्िमा पने प्रभाि) : 

(क) सकारात्मक प्रभाि .................हनुे, ....................नहनुे 
(ख) हनुे भए के कस्िो हनु ेहो खलुाउने 
..........................................................................................................................................................................

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

(ग) नकारात्मक प्रभाि .................हनुे, ....................नहनु े

(घ) हनुे भए के कस्िो हनुे हो, खलुाउने 
..........................................................................................................................................................................

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

२३. अन्त्र् कुनै कुरा भए खलुाउने : 

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

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

                                                                                                               अध्र्क्षको हस्िाक्षर 

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

नाम, थर : 

संस्थाको नाम, ठेगाना : 

संस्थाको छाप :                                                                                                                           

 सम्पकय  नं. : 
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अनसूुची - ३ 
(दफा १२ को उपदफा (२) सँग सम्िजन्त्िि) 

प्रारजम्भक िाचँसूची 
१. सूचनाको म्र्ादधभर दरखास्ि दिाय ...................भएको...................... नभएको  

२. सूचनामा िोवकएको सिै कागिाि संलग्न ...................भएको...................... नभएको  

३. पधछल्लो िावियक सािारण सभा समर्मै ...................गरेको...................... नगरेको  

४. पधछल्लो सञ्चालक सधमधिको धनिायचन समर्मै ...................गरेको...................... नगरेको  

५. पधछल्लो िावियक लेखापरीक्षण समर्मै ...................गराएको...................... नगराएको  

६. र्सअजघ अनदुान प्राप्त गरेको भए सदपुर्ोग  ...................गरेको...................... नगरेको  

७. कार्यक्षेरभन्त्दा बावहर गई कारोबार सञ्चालन ..................नगरेको...................... गरेको  

८. संस्था सञ्चालनमा आएको कम्िीमा २ आधथयक ििय पूरा (बीउपुिँी अनदुानको हकमा प्रारजम्भक सािारण 
सभा सम्पन्न  ...................भएको...................... नभएको  

९. कर चिुा प्रमाणपर ...................भएको...................... नभएको  

१०. दफा १० को उपदफा (५) बमोजिम धनदेशन सधमधिले िोके बमोजिम      

                     ..................भएको...................... नभएको  

११. बीउपुिँी र पुिँीगि अनदुानको हकमा उत्पादन, प्रशोिन र बिारीकरणको कार्य  

                     ...................गरेको...................... नगरेको  

१२.लेखा सपुररिेक्षण सधमधिको िावियक प्रधििेदन पेस...................भएको...................... नभएको  

१३. स्थानीर् िहको सहभाधगिामा आर्ोिना कार्ायन्त्िर्न गने हो भने स्थानीर् िहको धसफाररश पेस 
...................भएको...................... नभएको 
 

रष्टव्र् :  

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

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

िाँच गने कमयचारीको                                        प्रमाजणि गनेको  

नाम, थर :                                                नाम, थर :  

दस्िखि :                                                दस्िखि :  

पद :                                                    पद :  

धमधि :                                                   धमधि : 
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अनसूुची - ४ 
(दफा ११ को उपदफा (३) सँग सम्िजन्त्िि) 

प्रस्िाि मूल्र्ाङ्कनका आिार र अङ्क 

धस. नं. 
आिार अङ्क पूणायङ्क 

१ आर्ोिनाको सदस्र् केन्त्रीर्िा (उत्पादनमूलक संस्थामा सदस्र्िाट खररद, 
उपभोिा संस्थामा सदस्र्लाई धबक्री र रोिगारीमूलक संस्थामा सदस्र्लाई 
रोिगारी) / चक्लाबन्त्दीमा आिाररि सहकारी खेिी 

  

१.१ हालको अिस्था  १० 

(क) १०० प्रधिशि िा ५०% लागि व्र्होने /५० रोपनी िा १० धबघा िा बढीमा १०  

(ख) ७५ प्रधिशि िा ४०% लागि व्र्होने /४० रोपनी िा ८ धबघा िा बढीमा ९  

(ग)  ५० प्रधिशि िा ३०% लागि व्र्होने /३० रोपनी िा ५ धबघा िा बढीमा ८  

(घ)  २५ प्रधिशि िा २०% लागि व्र्होने /२० रोपनी िा २ धबघा िा बढीमा ७  

(ङ)  २५ प्रधिशि िा २० % लागि व्र्होने /१० रोपनी िा २ धबघा कममा ६  

१.२ आर्ोिनाको प्रके्षवपि अिस्था  १० 

(क) १०० प्रधिशि                /१०० रोपनी िा २० धबघा बढीमा १०  

(ख) ७५ प्रधिशि िा बढी           /८० रोपनी िा १६ धबघा बढीमा ९  

(ग)  ५० प्रधिशि िा बढी           /६० रोपनी िा १२ धबघा बढीमा ८  

(घ)  २५ प्रधिशि िा बढी           /४० रोपनी िा ८ धबघा बढीमा ७  

(ङ)  २५ प्रधिशि िा कम           /२० रोपनी िा ४ धबघा बढीमा ६  

२ आर्ोिनाबाट धसियना हनु ेरोिगारी (प्रधिलाख लगानीमा पूणय रोिगारी संख्र्ा)*  १५ 

(क) ५ िना िा बढी १५  

(ख) ४ िना  १४  
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(ग)  ३ िना  १३  

(घ)  २ िना  १२  

(ङ)  १ िना िा कम  ११  

३ स्थानीर् िहको सहभाधगिा  २० 

(क) ५० प्रधिशि िा सो भन्त्दा बढी स्थानीर् िहको सहभाधगिा २०  

(ख) ४० प्रधिशि िा सो भन्त्दा बढी स्थानीर् िहको सहभाधगिा १६  

(ग)  ३० प्रधिशि िा सो भन्त्दा बढी स्थानीर् िहको सहभाधगिा १२  

(घ)  २० प्रधिशि िा सो भन्त्दा बढी स्थानीर् िहको सहभाधगिा ८  

(ङ)  २० प्रधिशिभन्त्दा कम िा नभएको  ४  

४ गररब, विपन्न, मवहला िथा सीमान्त्िीकृि समदुार्को सहभाधगिा *  १५ 

४.१ सदस्र्मा सहभाधगिा ५  

(क) शि प्रधिशि  ५  

(ख) ५१ प्रधिशिभन्त्दा बढी  ४  

(ग)  ३३ प्रधिशिभन्त्दा बढी ३  

(घ)  ३३ प्रधिशिभन्त्दा कम २  

(ङ)  नभएको  १  

४.२ सञ्चालक सधमधिमा सहभाधगिा ५  

(क) शि प्रधिशि  ५  

(ख) ५१ प्रधिशिभन्त्दा बढी  ४  

(ग)  ३३ प्रधिशिभन्त्दा बढी ३  
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(घ)  ३३ प्रधिशिभन्त्दा कम २  

(ङ)  नभएको  १  

४.३ आर्ोिनाको लाभ धलनमा सहभाधगिा ५  

(क) शि प्रधिशि  ५  

(ख) ५१ प्रधिशिभन्त्दा बढी  ४  

(ग)  ३३ प्रधिशिभन्त्दा बढी ३  

(घ)  ३३ प्रधिशिभन्त्दा कम २  

(ङ)  नभएको  १  

५ मवहला सहभाधगिा  १० 

५.१ सञ्चालक सधमधिमा सहभाधगिा िा सदस्र्हरुको आर्ोिनामा सहभाधगिा  ५  

(क) शि प्रधिशि  ५  

(ख) ५१ प्रधिशिभन्त्दा बढी  ४  

(ग)  ३३ प्रधिशिभन्त्दा बढी ३  

(घ)  ३३ प्रधिशिभन्त्दा कम २  

(ङ)  नभएको  १  

५.२ आर्ोिनाको लाभ धलनमा सहभाधगिा ५  

(क) शि प्रधिशि  ५  

(ख) ५१ प्रधिशिभन्त्दा बढी  ४  

(ग)  ३३ प्रधिशिभन्त्दा बढी ३  

(घ)  ३३ प्रधिशिभन्त्दा कम २  
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(ङ)  नभएको  १  

६ भौगोधलक अिस्था  १० 

(क)  दफा ५ को उपदफा (१) खण्ड (क) बमोजिमको के्षर १०  

(ख) अन्त्र् ग्रामीण क्षेर  ९  

(ग)  नगरपाधलका ८  

(घ)  उपमहानगरपाधलका ७  

(ङ) महानगरपाधलका ६  

७ धसियनात्मकिा  १० 

(क)  सामवुहक व्र्िस्थापनमा सञ्चालन २  

(ख) भैरहेको  प्रविधिमा निप्रिियन  २  

(ग)  मूल्र् शृ्रङ्खलामा माधथल्लो वक्रर्ाकलाप २  

(घ)  िािािरणीर् सरोकारको सम्िोिन* २  

(ङ) चक्लाबन्त्दीमा आिाररि उत्पादन  २  
 

रष्टव्र् : 

१. पूणय रोिगारी भन्नाले िियमा २,०८० घण्टाको काम सम्झनपुछय । 

२. िािािरणीर् सरोकार भन्नाले प्राकृधिक स्रोिको िगेनाय, िैविक विविििामा बढोिरी, स्थानीर् िािको संरक्षण, 
प्राङ्गाररक खेिीपािी, प्रदिुणको रोकथाम लगार्िमा पने प्रभाि सम्झनपुछय । 

३.निप्रिियन भन्नाले उत्पादकत्ि बढाउन े गरी प्रर्ोगमा रहेको उत्पादन विधिमा स्थानीर् रुपमा गररएको सकारात्मक 
पररिियन िा स्थानीर् समस्र्ा समािान गने गरी आिधुनक प्रविधिको धसियनात्मक अिलम्िन सम्झनपुछय । 

४. बैदेजशक बिारीकरण भन्नाले संस्थाको ५ प्रधिशिभन्त्दा बढी विदेशमा धनर्ायि गनेलाई सम्झनपुछय । 
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अनसूुची - ५ 
(दफा ३ को उपदफा (५) सँग सम्िजन्त्िि) 

उत्कृष्ट सहकारी संघ संस्था परुस्कृिका लाधग मूल्र्ाङ्कनका आिार र अङ्क 

 

श्री ...................................................सहकारी संस्था धल. 
 .......................म.न.पा./गा.पा. िडा नं...................... जिल्ला । 

 

क्र.
सं. 

मूल्र्ाङ्कन हनुे धबिर् अङ्क :  

१०० 

न्त्र्नुिम प्राप्त 
गनुयपने अंक :५० 

कैवफर्ि 

१ संघ संस्था स्थापनाको पाँच बिय परुा १० ५  

२ सहकारी िथा गररबी सम्बन्त्िी व्र्िस्थापन सूचना प्रणाली 
(COPOMIS) मा आबििा र ि्र्ाङ्क प्रबषृ्टी 

१० ५  

३ सम्पजि शवुिकरण धनिारण सम्िन्त्िी धनदेशन, २०७४ को 
पालना  

१० ५  

४ दोहोरो सदस्र् र सञ्चालक नरहेको, सदस्र् केजन्त्रि भई 
सञ्चालनमा रहेको, कार्यके्षर धभरका सदस्र् रहेको र मखु्र् 
उद्देश्र् बमोजिम कारोबार गरेको  

१० ५  

५ िगेडा कोिमा संस्थाको िम्मा सम्पजिको कम्िीमा पाँच 
प्रधिशि रकम रहेको,  

१० ५  

६ सञ्चालक सधमधिमा मवहलाको प्रधिधनधित्ि भएको  १० ५  

७ आन्त्िररक कार्यधबधि, रणनीधिक िथा व्र्िसावर्क र्ोिना 
बनाई सञ्चालन भएको  

१० ५  

८ लेखा िथा सपुररिेक्षण सधमधिको प्रधििेदन सािारणसभामा पेस 
भई पाररि भएको  

१० ५  

९ कर चिुा गरेको  १० ५  

१० चौमाधसक प्रधििेदन, िावियक प्रधििेदन लगार्िका मन्त्रालर्मा 
बझुाउन ुपने धबिरणहरु समर्मा नै पेस गने गरेको  

१० ५  

 

मलु्र्ाङ्कन गने कमयचारी : १. नाम थर, पद 

                    २. नाम थर, पद 

धमधि : २०७../..../......                     

                                         प्रमाजणि गने :(एक िह माधथको कमयचारी) नाम थर,पद 

                                         धमधि :             


