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नेपाल सरकार (माननीय मन्त्रिस्तर) बाट स्वीकृत मममतिः- २०७९/०८/१९ 

सहकारी संस्थालाई अनदुान उपलब्ध गराउन ेसम्वरधी काययववमध, २०७९ 
 
प्रस्तावना: सहकारी संस्थाको प्रवधयन तथा व्यवसाय ववस्तारका लामग नेपाल सरकारबाट प्रदान गररने 
अनदुान सवुवधालाई सरल, पारदर्शी र प्रभावकारी तलु्याउन वाञ्छनीय भएकाले, 

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १५१ को उपदफा (१) ले ददएको अमधकार प्रयोग गरी 
नेपाल सरकार, भमूम व्यवस्था, सहकारी तथा गररवी मनवारण मरिालयले यो काययववमध बनाएको   
छ । 

पररच्छेद - १ 
प्रारन्त्म्भक 

१. संन्त्िप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस काययववमधको नाम “सहकारी संस्थालाई अनदुान उपलब्ध 
गराउने सम्वरधी काययववमध, २०७९ रहेको छ । 

(२) यो काययववमध तरुुरत प्रारम्भ हनुेछ । 
२.  पररभाषा : ववषय वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस काययववमधमा— 

(क) "आयोजना" भन्नाले दफा ३ को उपदफा (३) बमोन्त्जम संस्थाले सञ्चालन गनय प्रस्ताव 
गरेको आयोजना सम्झन ुपछय । 

(ख) "ऐन" भन्नाले सहकारी ऐन, २०७४ सम्झन ुपदयछ । 
(ग) "कायायलय" भन्नाले नेपाल सरकार, प्रदेर्श सरकार वा स्थानीय तहको सहकारी संस्था 

मनयमन गने अमधकार प्राप्त कायायलय वा मनकाय सम्झन ुपछय । 
(घ) "मनयमावली" भन्नाले सहकारी मनयमावली, २०७५ सम्झनपुछय । 
(ङ) "मनयामक मनकाय" भन्नाले सहकारी संस्थाको मनयमन िेिामधकार बमोन्त्जम ववभाग वा 

प्रदेर्श मरिालय वा स्थानीय तहलार्य समेत सम्झनपुछय । 
(च) "प्रस्ताव मूल्याङ् कन समममत" भन्नाले दफा १४ को उपदफा (१) बमोन्त्जमको प्रस्ताव 

मूल्याङ् कन समममत सम्झनपुछय । 
(छ) "मरिालय" भन्नाले भमूम व्यवस्था, सहकारी तथा गररबी मनवारण मरिालय 

सम्झनपुछय। 
(ज) "मापदण्ड" भन्नाले सहकारी ऐन, २०७४ तथा सहकारी मनयमावली, २०७५ 

बमोन्त्जम सहकारी ववभागबाट जारी गररएको मापदण्ड सम्झन ुपछय । 
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(झ) "ववमनयम" भन्नाले संस्थाको ववमनयम सम्झनपुछय । 
(ञ) "ववभाग" भन्नाले सहकारी ववभाग सम्झनपुछय । 
(ट)  "सहकारी खेती" भन्नाले संस्थाले बहवुषीय रूपमा भमूमको व्यवस्था गरी आफ्ना 

सदस्यलाई प्रत्यितिः संलग्न गराएर सामूवहक वा व्यन्त्िगत प्रयासमा सञ्चालन गने 
खेतीपाती सम्झन ु पछय र सो र्शब्दले त्यसरी सामूवहक प्रयासमा गररन े पर्शपुालन, 
माछापालन, रेर्शम खेती, मौरीपालन, कुखरुापालनजस्ता व्यवसायलाई समेत   
जनाउँछ । 

(ठ) "समममत" भन्नाले संस्थाको सञ्चालक समममत सम्झनपुछय । 
(ड) "साधारण सभा" भन्नाले संस्थाको साधारण सभा सम्झनपुछय । 
(ढ) "सीमारतीकृत समदुाय" भन्नाले आमथयक, सामान्त्जक तथा सांस्कृमतक रुपले पछामड 

पाररएका, ववभेद र उत्पीडन तथा भौगोमलक ववकटताको कारणले सेवा सवुवधाको 
उपभोग गनय नसकेका वा त्यसबाट वन्त्ञ्चत रहेका संघीय कानून बमोन्त्जमको मानव 
ववकासको सूचकांकभरदा रयून न्त्स्थमतमा रहेका समदुाय वा मरिालयले उपलब्ध 
गराएको गररव पररवार पररचयपि प्राप्त समदुाय समेत सम्झन ु पछय र सो र्शब्दले 
अमतसीमारतीकृत र लोपोरमखु समदुाय समेतलाई जनाउँछ । 

(ण)  "संस्था" भन्नाले प्रचमलत सहकारी कानून बमोन्त्जम गठन भई दताय भएको प्रारन्त्म्भक  
सहकारी संस्था सम्झनपुछय ।  

 
पररच्छेद - २ 

अनदुान सम्बरधी व्यवस्था  
३.  अनदुान ददन सक्ने : (१) संस्थाको आयोजना सञ्चालन गनय देहाय बमोन्त्जम ववत्तीय अनदुान 

प्रदान ददन सवकनेछ :- 
(क) बीउपुजँी अनदुान, 
(ख) पुजँीगत अनदुान, 
(ग) काययक्रम अनदुान, 

 

(२) उपदफा (१) बमोन्त्जम प्रत्येक वषय प्रदान गररन े ववत्तीय अनदुान रकमको 
अमधकतम सीमा ववभागको स्वीकृत बजेट तथा काययक्रममा व्यवस्था भए बमोन्त्जम हनुेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोन्त्जम अनदुान ददँदा देहायका संस्थाको देहाय बमोन्त्जमका 
आयोजनाका लामग ददन सवकनेछ:– 
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(क)  श्रममक, भमूमहीन कृषक, सीमारतकृत समदुाय सन्त्म्ममलत संस्था वा  
मवहलाद्वारा माि सञ्चामलत संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूलाई सामूवहक वा 
व्यन्त्िगत रूपमा वस्त ुवा सेवा उत्पादन गरी स्वरोजगारीका अवसर 
ददलाउने आयोजना,  

(ख)  संस्थाले कम्तीमा तीन वषयको लामग भमूमको व्यवस्था गरी सदस्यलाई 
संलग्न गराई सञ्चालन गने सहकारी खेतीका आयोजना, 

(ग) संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूको उपज सङ्कलन, सञ्चय, प्रर्शोधन तथा 
बजारीकरण गने आयोजना, 

(घ) संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूलाई अत्यावश्यक दैमनक उपभोग्य वस्तहुरू 
मबक्री ववतरण गने आयोजना, 

(ङ)  संस्थाले एकल वा सामूवहक रुपमा सञ्चालन गने पर्शपंुिी पालन, डेरी 
प्रर्शोधन उद्योग, डेरी फामय, र्शीतघर, हररतगहृ, खाद्य भण्डार, बीउ 
मबजन प्रर्शोधन केरर, बहउुदे्दश्यीय कोल्ड च्याम्बर, स्रोत केरर, थोक 
बजार, यातायात, स्वास््य सेवा, जलववद्यतु,् भारी उपकरण, कृवष 
औजार कारखाना लगायतका साझा उपयोगका आयोजना र 

(च) उत्पादनमा आधाररत नमनुा सहकारी संस्थालाई प्रोत्साहन गनय 
व्यवसाय प्रवर्द्यन तथा ववकासका लामग अनदुान । 

(४) यस दफा बमोन्त्जम उपलव्ध गरार्एको बीउपुँजी र पूजँीगत अनदुान सम्बन्त्रधत 
संस्थाले आफ्नो जगेडा कोषमा राखी आयोजनाको उदे्दश्य बमोन्त्जम व्यवसाय सञ्चालन खचय 
व्यहोने गरी उपयोग गनयु ु पनेछ । 

तर यस्तो अनदुानबाट प्रर्शासमनक खचय गनय पार्ने छैन । 
४. बीउपुजँी अनदुान प्रदान गनय सक्ने:  (१) ववभागले संस्थालाई दफा ३ को उपदफा (३) को 

खण्ड (क) वा (ख) बमोन्त्जमको आयोजना सञ्चालन गनय बीउपुजँी अनदुान प्रदान गनय 
सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोन्त्जम बीउपुजँी अनदुान उपलब्ध गराउँदा संस्थाको प्रत्यि 
रोजगार पाउने सदस्य संख्याका आधारमा प्रमतसदस्य पचास हजार रुपैयाँ वा कुल तेह्र लाख  
रुपैयाँमध्ये जनु घटी हरुछ सो रकम त्यस्तो संस्थालार्य प्रदान गनय सवकनछे ।  
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(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लेन्त्खएको भएतापमन मवहला, दमलत तथा 
सीमारतकृत समदुायद्वारा सञ्चामलत संस्थाको हकमा प्रमत सदस्य पचहत्तर हजार रुपैयाँ वा 
कुल सोह्र लाख पचास हजार रुपैयाँ मध्ये जनु घटी हरुछ सो रकम त्यस्तो संस्थालार्य 
उपलब्ध गराउन सवकनेछ। 

(४) उपदफा (२) वा (३) बमोन्त्जम एक पटक बीउपुजँी अनदुान उपलब्ध 
गरार्एको संस्थालाई आयोजना ववस्तार गरी थप सय वा सो भरदा बढी (कम्तीमा पचास 
प्रमतर्शत) स्वरोजगारी ददलाउने अवस्थामा दईु वषयपमछ उपदफा (२) वा (३) बमोन्त्जमको 
सीमामा नबढाई बीउपुँजी अनदुान प्रदान गनय सवकनछे ।  

५.  पुजँीगत अनदुान उपलब्ध गराउन सवकन:े (१) ववभागले दफा ३ को उपदफा (३) को  
खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) र (ङ) मा उन्त्ल्लन्त्खत आयोजना सञ्चालन गनय संस्थालाई देहाय 
बमोन्त्जम पुँजीगत अनदुान उपलब्ध गराउन सवकनछेिः– 

(क) अनसूुची-१ मा उन्त्ल्लन्त्खत दगुयम िेिका लामग कुल स्थीर पुजँी 
आवश्यकताको असी प्रमतर्शत सम्म र 

(ख) अरय िेिको हकमा कुल स्थीर पुजँी आवश्यकताको साठी प्रमतर्शत 
सम्म। 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेन्त्खएको भए तापमन मवहला, दमलत र 
सीमारतीकृत समदुायद्वारा सञ्चामलत संस्थाबाट सञ्चालन हनु ेआयोजनाको हकमा उपदफा (१) 
को खण्ड (क) बमोन्त्जमको िेिमा नब्बे प्रमतर्शतसम्म र खण्ड (ख) बमोन्त्जमको िेिमा 
सत्तरी प्रमतर्शतसम्म पुजँीगत अनदुान उपलब्ध गराउन सवकनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोन्त्जमको आयोजना सञ्चालन गनय एक वषयभरदा बढी अवमध 
लाग्ने प्रकृमतको देन्त्खएमा त्यस्तो आयोजनालाई मनदेर्शन समममतले बहवुषीय रूपमा स्वीकृत 
गनय सक्नेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोन्त्जम स्वीकृत गररन े बहवुषीय आयोजनाको अरय सतयहरू 
आयोजनाको प्रकृमत हेरी मनदेर्शन समममतले मनधायरण गरे बमोन्त्जम हनुेछ । 

 

६. सम्झौता भएका आयोजनाको बाकँी रकम मनकासा ददन सक्ने: (१) यो काययववमध लागू 
हनुपुूवय सम्झौता एवं कायय सम्पन्न भई ववववध कारणले भिुानी हनु नसकेका आयोजनाहरूको 
काययसम्पन्न प्रमतवेदन र अनगुमन प्रमतवेदनका आधारमा रन्त्जष्ट्रारको मनणयय अनसुार बाँकी 
रकम उपलब्ध गराउन बाधा पने छैन । 
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(२) सम्झौता भई ववववध कारणले काययसम्पन्न हनु नसकेका वा पूवय सम्झौता बमोन्त्जमको 
आयोजनालाई प्रभावकारी बनाउन साववक संरचनामा थप ववस्तार गनुयपने भई सञचालक 
समममतको मनणयय समेतको आधारमा दफा ५ बमोन्त्जमको पूजँीगत अनदुान उपलब्ध गराउन 
सवकनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोन्त्जम पूजँीगत अनदुान उपलब्ध गराउन रन्त्जष्ट्रारले मनदेर्शन समममत समि पेर्श 
गनुयपनेछ ।  

७. आफ्नो श्रोतको उपयोग गनुयपने : दफा ५ बमोन्त्जम संस्थाले व्यहोनुय पने अंर्शको रकम 
संस्थाको आरतररक श्रोतबाटै व्यहोनुय पनेछ । 

८.  काययक्रम अनदुान उपलब्ध गराउन सक्न:े (१) रावष्ट्रय, केररीय वा न्त्जल्ला तहका सहकारी 
सङ्घहरूलाई वावषयक बजेट र काययक्रममा समावेर्श गरी काययक्रम सञ्चालन अनदुान उपलब्ध 
गराउन सवकनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोन्त्जम काययक्रम अनदुान उपलब्ध गराउँदा रावष्ट्रय, केररीय, 
प्रदेर्श तथा न्त्जल्ला तहका सहकारी संघ संस्थाहरुलाई सम्बन्त्रधत मनयामक मनकायर्द्ारा जारी 
मनदेर्शनहरूको कायायरवयन, न्त्र्शिा तामलम, नेततृ्त्व ववकास, बजार प्रवर्द्यन तथा संघ संस्थाको 
अनगुमन तथा व्यवसाय प्रवर्द्यन गने प्रयोजनका लामग वावषयक बजेट र काययक्रममा समावेर्श 
गरी काययक्रम अनदुान उपलब्ध गराउन सवकनेछ । 

(३) उपदफा (१) र (२) बमोन्त्जम उपलब्ध गरार्ने अनदुानको रकम र प्रयोजन 
स्वीकृत वावषयक काययक्रममा व्यवस्था भए बमोन्त्जम हनुेछ ।  

(४) उपदफा (१) बमोन्त्जम अनदुान उपलब्ध गराउँदा ववभागले सम्बन्त्रधत सङ्घसँगको 
समझदारी-पि (मेमोरेरडम अफ अरडरस्यान्त्रडङ) मा अनदुानको लेखापालन, उपयोग र 
प्रगमत प्रमतवेदनका र्शतयहरू समेत तोक्नपुनेछ । 

९.  व्यवसाय प्रवर्द्यन तथा ववकासका लामग अनदुान उपलब्ध गराउन सक्ने: (१) उत्पादनमा 
आधाररत नमनुा सहकारी संस्थालाई प्रोत्साहन गनय व्यवसाय प्रवर्द्यन तथा ववकासका लामग 
अनदुान उपलब्ध गराउन सवकनेछ। 

  (२) उपदफा (१) बमोन्त्जमका संस्थाहरुलाई अनसूुची-७ बमोन्त्जम सूचकका आधारमा 
नमनुा सहकारी संस्था छनौट गरी अनदुान उपलब्ध गराउन सवकनेछ ।  
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१०. सदस्य केन्त्ररत भई व्यवसाय सञ्चालन गनुयपने: (१) यस काययववमध बमोन्त्जम अनदुान प्राप्त गने 
संस्थाले सम्भव भएसम्म देहाय बमोन्त्जम सदस्य केन्त्ररत भर्य व्यवसाय सञ्चालन भएको 
हनुपुनेछिः–  

(क) उत्पादनमूलक संस्थाले सदस्यहरूको माि उपज खररद गरेको,  
(ख) उपभोिा संस्थाले सदस्यहरूलाई आवश्यक पने वस्त ुवा सेवा माि 

मबक्री गरेको,  
(ग) रोजगारीमूलक संस्थाले सदस्यहरूलाई माि रोजगारी ददएको, 

(२) यातायात र स्वास््य सेवाका आयोजनाको हकमा यो दफा लागू हनुेछैन । 
११.  अनदुान उपलब्ध नगरार्न:े (१) यस काययववमधको अरयि जनुसकैु कुरा लेन्त्खएको भए तापमन 

देहायको अवस्थामा संस्थालाई अनदुान उपलब्ध गरार्न ेछैन– 
(क) वावषयक साधारण सभा समयमै सम्पन्न नगरेको, 
(ख) सञ्चालक समममत र लेखा समममतको समयमै मनवायचन नगरेको, 
(ग) समयमै वावषयक लेखा परीिण नगराएको, 
(घ) लेखा समममतको वावषयक प्रमतवेदन पेर्श नभएको, 
(ङ) अन्त्घल्ला वषयहरुमा प्राप्त गरेको अनदुानको सदपुयोग नगरेको, 
(च) उदे्दश्य र काययिेिभरदा बावहर गई कारोबार सञ्चालन गरेको, 
(छ) ववभागले तोकेको व्यवस्थापन सूचना प्रणाली प्रयोग नगरेको, 
(ज)   सहकारी प्रवर्द्यन कोषमा योगदान नगरेको,   
(झ) पमछल्लो कर चिुा प्रमाणपि नभएको,  
(ञ) संस्था दताय भएको कन्त्म्तमा दईु वषय पूरा नभएको । 

 (२) बचत तथा ऋणको मखु्य कारोबार गने संस्थाले बीउपुजँी अनदुान र पुजँीगत 
अनदुान प्राप्त गनय सक्नेछैन । 

(३) पचास लाख रुपैयाँसम्म बचत संकलन गरेका उत्पादक, उपभोिा, श्रममक वा 
बचत तथा ऋणको मखु्य कारोबार नगने बहउुदे्दश्यीय संस्थालाई बीउपुजँी अनदुान र पुजँीगत 
अनदुान प्रदान गनय सवकनछे।  

(४) मवहला, दमलत तथा सीमारतीकृत समदुायका कम्तीमा दईु–मतहाई सदस्य संख्या 
रहेका उत्पादक, उपभोिा, श्रममक र बचत तथा ऋणको मखु्य कारोबार नगने बहउुदे्दश्यीय 
संस्थालाई उपदफा (३) बमोन्त्जमको सीमा लागू हनु ेछैन। 
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तर मरिालय वा ववभागबाट अनदुान प्राप्त गनय स्थानीय तह वा प्रदेर्श सरकारबाट 
सोही आयोजना वा काययक्रमको लामग अनदुान प्राप्त गरे, नगरेको मसफाररसपि र स्वघोषणा 
पेर्श गनुयपनेछ । संस्थाले नेपाल सरकार र संस्थाको योगदान तथा प्रदेर्श सरकार वा स्थानीय 
तहबाट समेत ववत्तीय सहयोग प्राप्त भएकोमा त्यस्तो योगदान आयोजना प्रस्तावमा खलुाउन ु
पनेछ ।  

 
पररच्छेद -३ 

अनदुान प्रदान गने प्रवक्रया 
१२.  सूचना प्रकार्शन गने: (१) प्रत्येक आमथयक वषयको भार परर गतेमभि ववभागले ववत्तीय 

अनदुानका लामग आयोजना प्रस्ताव पेर्श गनय कुन ै एक रावष्ट्रयस्तरको दैमनक पमिकामा 
कम्तीमा एक्कार्स ददनको अवमध ददई सूचना प्रकार्शन गनुयपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोन्त्जम प्रकान्त्र्शत सूचनाको म्यादमभि पयायप्त आयोजना प्रस्ताव 
पेर्श हनु नआएको खण्डमा स्वीकृत काययक्रम तथा बजेट हेरी ववभागले पनुिः सूचना प्रकार्शन 
गनय सक्नेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोन्त्जमको सूचना ववभागको वेबसार्टमा राख्नपुनेछ ।  
१३. दरखास्त पेर्श गनुयपने: (१) यस काययववमध बमोन्त्जम अनदुान प्राप्त गनय चाहन े संस्थाले 

देहायका कागजात तथा वववरण संलग्न गरी दफा १२ बमोन्त्जम प्रकान्त्र्शत सूचनामा ददर्एको 
अवमधमभि अनसूुची-२ बमोन्त्जमको ढाँचामा कायायलय वा ववभागमा दरखास्त ददनपुनेछिः–  

(क) संस्था दताय प्रमाणपिको प्रमतमलवप, 
(ख) संस्थाको ववमनयमको प्रमतमलवप, 
(ग) पमछल्लो आमथयक वषयको लेखापरीिण प्रमतवेदन, 
(घ) कर चिुाको प्रमाणपि,  
(ङ) साधारण सभाबाट आयोजना प्रस्ताव स्वीकृत गरी अनदुान माग गनय गररएको 

मनणययको प्रमतमलवप, 
   तर तोवकएको समयमा साधारण सभा हनु नसकेको मनामसव कारण 

सवहत सञ्चालक समममतबाट स्वीकृत गरी पेर्श भएको आयोजना प्रस्ताव छनौट 
भएमा सम्झौता गनुय अन्त्घ साधारण सभाको मनणययको प्रमतमलवप समेत पेर्श गनुय 
पनेछ । 



8 

 

(च) सञ्चालक समममतका पदामधकारीको नाम, ठेगाना र सम्पकय  टेमलफोन नम्बर 
खलेुको वववरण,  

(छ) एक करोड रुपैंया वा सो भरदा बढीको कुल लागत भएको आयोजना भए 
ववस्ततृ सम्भाव्यता अध्ययन प्रमतवेदन र सो भरदा कम कुल लागत भएको 
आयोजना भए पूवयसम्भाव्यता अध्ययन प्रमतवेदन, 

   तर यस अन्त्घ न ै अनदुान प्राप्तगरी व्यवसाय सञ्चालन गरररहेका 
संस्थाको हकमा व्यवसाय ववस्तार योजना, 

(ज) जग्गा प्राप्त गनुयपनेमा प्रामप्तको भरपदो व्यवस्था खलु्ने कागजात, 
(झ) आयोजनाका लामग संस्थाको तफय बाट पररचालन गररने प ुजँीको स्रोत खलेुको 

कागजात, 
(ञ) अनसूुची -३ बमोन्त्जमको आयोजना प्रस्ताव । 
(२) उपदफा (१) बमोन्त्जम प्राप्त भएका आवेदन सवहतको वववरणहरु ररतपवूयक भए 

नभएको हेरी रीतपूवयकको भएमा सम्बन्त्रधत मनयामक मनकायले दताय गरी अमभलेख राख्नपुनेछ 
। 

(३) उपदफा (२) बमोन्त्जमको वववरणहरु ररतपूवयकको नभएमा सम्बन्त्रधत 
कायायलयले रीत पयुायई पनुिः आवेदन पेर्श गनय आवेदकलाई जानकारी गराउन सक्नेछ । 

(४) उपदफा (२) बमोन्त्जम दताय हनु आएका आवेदन सवहतको वववरणहरु 
सम्बन्त्रधत कायायलयले मसफाररस सवहत प्रस्ताव दतायको अन्त्रतम म्याद नाघकेो मममतले तीस 
ददनमभि ववभागमा पठाउनपुनेछ । 

१४. प्रस्तावको मूल्याङ्कन गने: (१) दफा १३ बमोन्त्जम प्राप्त प्रस्तावको मूल्याङ्कन गरी रन्त्जष्ट्रार 
समि मसफाररस गनय ववभागमा देहाय बमोन्त्जमको प्रस्ताव मूल्याङ्कन समममत रहनेछिः– 

(क) प्रमखु, प्रर्शासन तथा सहकारी प्रवर्द्यन र्शाखा, सहकारी ववभाग  – संयोजक 
(ख) प्रमतमनमध, मरिालय                      – सदस्य  
(ग)   आमथयक प्रर्शासन र्शाखा प्रमखु, सहकारी ववभाग           – सदस्य 
(ङ)   रन्त्जष्ट्रारले तोकेको एक जना ववषय ववज्ञ                  – सदस्य 
(च)   कानून अमधकृत, ववभाग                               -सदस्य 
(छ) सहकारी प्रवर्द्यन हेने ववभागका र्शाखा अमधकृत             सदस्य-सन्त्चव 
(२) मूल्याङ्कन प्रयोजनका लामग ववभागले दफा १२ बमोन्त्जमको सूचनाको म्यादमभि 

दताय भई दफा १३ बमोन्त्जम ववभागमा प्राप्त सबै दरखास्तहरूको समुनन्त्ितता गरी अनसूुची-४ 
बमोन्त्जम प्रारन्त्म्भक छानववन गनुयपनेछ । 
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(३) मूल्याङ्कन गदाय प्रस्ताव मूल्याङ्कन समममतले दफा ३ को उपदफा (२) बमोन्त्जम 
छुट्ट्यार्एको बजेटको सीमामभि रही प्रत्येक प्रस्तावलाई अनसूुची-५ बमोन्त्जमको ढाँचामा 
मूल्याङ्कन गरी अङ्क प्रदान गनुयपनेछ । 

(४) प्रस्ताव मूल्याङ्कन समममतले आयोजना प्रस्तावको मूल्याङ्कन गदाय सदस्य केररीयता, 
िमता उपयोग, संस्थाको स्रोत योगदान लगायतका पिमा उपयिु देखेको र्शतय पूरा भएपमछ 
माि सम्झौता गनेगरी आयोजनाको नाम, कुल लागत, न्त्स्थर पूजँी र अनदुान रकमसमेत 
स्वीकृमतका लामग मसफाररस गनुयपनेछ । 

(५) मूल्याङ्कन समममतले अनदुान रकम मसफाररस गनुयपूवय कुनै आयोजनाको स्थलगत 
मनररिण गनय आवश्यक ठानेमा मनरीिण गनय सक्नेछ । 

(६) मूल्याङ्कन समममतले कुनै र्शतय तोकेको भए सो समेतका आधारमा मूल्याँकन 
गनुयपनेछ ।  

(७) मूल्याङ्कन समममतले प्राप्त प्रस्ताव सो समममत समि प्राप्त भएको मममतले तीस 
ददनमभि मूल्याँकन गरीसक्न ुपनेछ ।  

१५. आयोजना प्रस्तावको स्वीकृमत: (१) दफा १४ बमोन्त्जम प्रस्ताव मूल्याङ्कन समममतले मसफाररस 
सवहत प्रस्ताव स्वीकृमतको लामग रन्त्जष्ट्रार समि पेर्श गनुयपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोन्त्जम प्राप्त आयोजना प्रस्ताव उपयिु देखेमा रन्त्जष्ट्रारले 
स्वीकृमतका लामग दफा १६ बमोन्त्जमको मनदेर्शन समममत समि पेर्श गनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोन्त्जम स्वीकृमतका लामग प्राप्त आयोजना प्रस्ताव रन्त्जष्ट्रारले 
प्रकृयागत वा अरय िवुट देन्त्खएकोमा वा यस काययववमध  बमोन्त्जम नभएमा पनुिःमूल्याङ्कनका 
लामग कुनै वा सबै प्रस्ताव मूल्याङ्कन समममतमा वफताय पठाउन सक्नेछ । 

१६. मनदेर्शन समममतको गठन: (१) यस काययववमध बमोन्त्जम आयोजना प्रस्तावहरूको 
स्वीकृमत गने तथा तत्सम्बरधमा आवश्यक मनदेर्शन एवं समरवयका लामग मरिालयमा 
देहाय बमोन्त्जमको मनदेर्शन समममत रहनेछिः– 

(क) सन्त्चव, मरिालय        – संयोजक 
(ख) सहसन्त्चव, अथय मरिालय        – सदस्य 
(ग सहसन्त्चव, मरिालय, प्रर्शासन, सहकारी तथा गररवी मनवारण 
 महार्शाखा               – सदस्य 
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(घ) सदस्य–सन्त्चव, रावष्ट्रय सहकारी ववकास बोडय      – सदस्य 
(ङ)   रन्त्जष्ट्रार, सहकारी ववभाग         –सदस्य–सन्त्चव  

(२) मनदेर्शन समममतले आफ्नो काययववमध आफैँ  बनाउन सक्नेछ ।  
(३) मनदेर्शन समममतले अनदुान प्रदान गने सम्बरधमा आवश्यक र्शतय मनधायरण 

गनय सक्नेछ ।  
 

पररच्छेद -४ 
कायायरवयन, अनगुमन र मूल्याङ्कन 

१७. जानकारी ददनपुने: (१) दफा १६ बमोन्त्जम मनदेर्शन समममतबाट आयोजना प्रस्ताव स्वीकृत 
भएपमछ सोको जानकारी ववभागले सम्बन्त्रधत संस्थालाई ददन ु पनेछ र त्यसरी आयोजना 
प्रस्ताव स्वीकृत भएको संस्थाहरुको वववरण ववभागको वेबसार्ट माफय त सावयजमनक गनुयपनेछ 
। 

(२) उपदफा (१) बमोन्त्जम जानकारी गराउँदा कम्तीमा परर ददनको समय ददई 
सम्झौता गनय आउने म्याद समेत खलुार्य लेखी पठाउन ुपनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोन्त्जमको म्यादमभि सम्झौता गनय नआउन ेप्रस्तावक संस्थाको 
प्रस्ताव स्वतिः रद्द भएको मामननेछ ।  

तर काब ु बावहरको कुनै ववर्शेष अवस्था परी उि म्यादमभि सम्झौता गनय आउन 
नसकेको भए म्याद नाघकेो सात ददनमभि सम्झौता गनय सम्झौता गनय बाधा पनेछैन । 

१८. सम्झौता गनुय पने: (१) यस काययववमध बमोन्त्जम संस्थालाई अनदुान प्रदान गदाय अनसूुची-६ 
बमोन्त्जमको ढाँचामा सम्झौता गनुयपनेछ । 

  (२) ववभागले उपदफा (१) बमोन्त्जमको सम्झौताको जानकारी सम्बन्त्रधत मनयामक 
मनकायलाई ददन ुपनेछ । 

१९. मनकासा ववमध : (१) यस काययववमध बमोन्त्जम सम्झौता पिात संस्थालाई आयोजना 
संचालनको लामग स्वीकृत लागत अनमुान, ड्रर्ङ्, मडजार्न र  स्पेन्त्र्शवफकेसन समेतको 
आधारमा पवहलो वकस्ता वापत ्५० लाख रुपैयासम्मको आयोजनाको लामग ६० प्रमतर्शतसम्म 
र ५० लाख भरदा वढीको आयोजनाको लामग ४० प्रमतर्शतसम्म ववत्तीय अनदुानको रकम 
मनकासा गनय सवकनेछ । 
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    (२) आयोजना सम्पन्न भई देहायका कागजात पेर्श भएपमछ बाँकी रकम मनकासा ददन 
सवकनेछ । 

   (क) संस्थाको सञ्चालक समममतको मनणयय सवहतको मनवेदन पि, 
   (ख) मनयामक मनकायको मसफाररस, 
   (ग) स्वीकृत लागत अनमुान, ड्रर्ङ्, मडजार्न र स्पेन्त्र्शवफकेसन बमोन्त्जम कायय 

      सम्पन्न प्रमतवेदन, 
   (घ) पूजँीगत मनमायण सधुारको हकमा प्राववमधक नाप जाँचसवहतको मूल्याङ्कन  

      प्रमतवेदन,  
   (ङ) आम्दानी खचयको प्रमतवेदन, 
   (च) आयोजना सञ्चालनमा रहेको सम्वन्त्रधत स्थानीय तहको मसफाररस, 
   (छ) कायय सम्पन्न भएको समुनन्त्ित गने अरय कुरा भए, (तस्वीर, मभमडयो 

आदद)   
 (३) उपदफा (२) बमोन्त्जमको मनवेदन तथा कागजात प्राप्त भएपमछ बाँकी रकम 

मनकासा ददन ुअन्त्घ ववभागले अनगुमन गनुयपनेछ । 
 (४) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेन्त्खएको भए तापमन संस्थाले आयोजना 

सञ्चालन गदाय आवश्यक पूवयतयारी पूरा गनुयपनेमा त्यस्तो पूवयतयारी पूरा नगरेसम्म कुनै पमन 
रकम प्रदान गररनेछैन । 

स्पष्टीकरणिः यस उपदफाको प्रयोजनका लामग पूवय तयारी भन्नाले आयोजना मनमायण, 
जग्गा तथा मालसामान खररद nufotsf प्रवक्रया पूरा गरेको सम्झन ुपदयछ । 

२०. सावयजमनक खररद सम्बरधी कानून पालना गनुयपनेिः यस काययववमध बमोन्त्जम संस्थाले प्राप्त गने 
अनदुानको रकम खचय गदाय सावयजमनक खररद सम्बरधी प्रचमलत कानूनको पालना गनुयपनेछ । 

२१.  ववत्तीय अनदुानको सदपुयोग गनुयपने: (१) संस्थाले दफा ४, ५ र  ८ बमोन्त्जम प्राप्त ववत्तीय 
अनदुान रकम आफ्नो खातामा आम्दानी बाँधी जनु प्रयोजनको लामग प्राप्त भएको हो, सोही 
प्रयोजनमा माि उपयोग गनुयपनेछ । 

(२) संस्थाले उपदफा (१) बमोन्त्जम आम्दानी बाँमधएको ववत्तीय अनदुान रकमको 
उपयोग खलु्ने गरी से्रस्ता राखी अद्यावमधक गनुयपनेछ ।  
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२२.  प्रमतवेदन ददनपुने : संस्थाले यस काययववमध बमोन्त्जम प्राप्त गरेको ववत्तीय अनदुानबाट सम्पन्न 
गरेका कायय, खचय र प्रमतफल सवहतको वववरण देहायको अवमध मभि ववभाग र मनयामक 
मनकायमा पेर्श गनुयपनेछिः– 

(क) प्राववमधक नाप जाँच सवहतको (चाल ु मबल) पवहलो अरतररम प्रमतवेदन 
दोस्रो वकस्ता मलन ुअन्त्घ, (मनमायण काययको हकमा) 

(ख) वावषयक प्रमतवेदन आमथयक वषय समाप्त भएको तीस ददनमभि, 
(ग) आयोजनाको प्रमतफल र उपलब्धीसवहतको अन्त्रतम प्रमतवेदन आयोजना 

सम्पन्न भएको एक वषयमभि र 
(२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) र (ग) बमोन्त्जमको कायय नगरेमा संस्थालाई 

अनदुान काययक्रमको प्रस्ताव मूल्याङ्कनमा दोश्रो पटक समावेर्श गररन ेछैन ।  
२३. अनगुमन गनुयपने: (१) ववभाग वा मनयामक मनकायले यस काययववमध बमोन्त्जम अनदुान प्रदान 

गररएका आयोजनाको मनयममत रूपमा अनगुमन गनुयपनेछ ।  
(२) उपदफा (१) बमोन्त्जम ववभाग वा मनयामक मनकायबाट हनु े अनगुमनका 

अमतररि आवश्यकता अनसुार मरिालयले समेत अनगुमन गनय सक्नेछ ।  
(३) उपदफा (१) र (२) बमोन्त्जम अनगुमन गदाय स्वीकृत लागत अनमुान, ड्रर्ङ्, 

मडजार्न र  स्पेन्त्र्शवफकेसन, आयोजनाको गणुस्तर तथा ववत्तीय पारदन्त्र्शयता र प्रभाकाररतामा  
समेत ध्यान ददनपुनेछ ।   

(४) उपदफा (१) र (२) बमोन्त्जम गररन े अनगुमन काययमा संस्थाले आवश्यक 
सहयोग गनुयपनेछ । 

२४.  अनदुान रोक्का गनय सक्ने: (१) दफा २३ बमोन्त्जम अनगुमन गदाय संस्थाले प्राप्त ववत्तीय 
अनदुानको उपयोगको मसलमसलामा सम्झौताको कुनै सतय पालना नगरेको पार्एमा अनगुमन 
प्रमतवेदनको मसफाररसको आधारमा ववभागले मनामसब अवमध तोकी देहाय बमोन्त्जम गनय 
सक्नेछ :- 

(क) उपयोग नगरेको रकम वा खररद भएको उपकरणको उपयोग गनय 
लगाउने, 

(ख) अधरुो मनमायण कायय सचुारु गनय लगाउने र  
(ग) सम्झौताको र्शतय पालना नभएकोमा पालना गनय लगाउने । 
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(२) उपदफा (१) बमोन्त्जमको अवमधमभि उन्त्ल्लन्त्खत व्यवस्थामा आवश्यक सधुार 
गनयका लामग ववभागले मनन्त्ित अवमध तोकी मनकासा हनु बाँकी रकमको मनकासा रोक्का राख्न 
सक्नेछ । 

२५.  असूल उपर गररने: दफा २३ बमोन्त्जम अनगुमन गदाय दफा २४ को उपदफा (२) 
बमोन्त्जमको वकस्ता रकम रोक्का रान्त्खएको अवमधमभि सधुार नगरेमा वा यस काययववमध 
बमोन्त्जम संस्थालाई प्रदान गररएको ववत्तीय अनदुानको रकम कुन ै वकमसमले दरुुपयोग 
गररएको पार्एमा प्रचमलत कानून बमोन्त्जम असूल उपर गररनेछ । 

२६. सफाई पेर्श गने मौका ददनपुने: दफा २४ बमोन्त्जम अनदुान रोक्का राख्दा वा दफा २५ 
बमोन्त्जम रकम असलु गदाय सम्बन्त्रधत संस्थालाई सफाई पेर्श गने मनामसब मावफकको समय  
ददनपुनेछ । 

२७.  ववत्तीय अनदुानको लेखापरीिण: (१) संस्थाले यस काययववमध बमोन्त्जम प्राप्त ववत्तीय 
अनदुानको लेखापरीिण सहकारी ऐन, २०७४ मा व्यवस्था भए बमोन्त्जम गराउनपुनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोन्त्जम लेखापरीिण गराउने प्रयोजनका लामग संस्थाले प्राप्त 
रकमको से्रस्ता तथा मबल भरपाईहरू यस काययववमध बमोन्त्जम अलग्ग ै रूपमा सरुन्त्ित 
राख्नपुनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोन्त्जमको लेखापरीिण प्रमतवेदन संस्थाले साधारण सभाबाट 
स्वीकृत भएपमछ ववभागको मनयमन िेिामधकार मभि नपने संस्थाले सम्बन्त्रधत मनयामक 
मनकाय तथा ववभागमा र ववभागको मनयमन िेिामधकार मभिका संस्थाले ववभागमा माि 
पठाउन सक्नेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोन्त्जम सम्पन्न लेखापरीिण िटुीपूणय रहेको भनी उजरुी परेमा 
ववभागले तत्  सम्बरधमा छानबीन गरी संस्थालाई पनुिः लेखापरीिण गराउन मनदेर्शन ददन 
सक्नेछ । 

 
पररच्छेद–५ 
ववववध 

२८. साधारण सभालाई जानकारी गराउन ु पने: यस काययववमध बमोन्त्जम अनदुान प्राप्त भए पमछ 
संस्थाले लगतै्त बस्ने साधारण सभालाई सो को सम्पूणय वववरण सवहतको जानकारी गराउन ु  
पनेछ ।  
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२९.  वववरण सावयजमनक गनुयपने: (१) संस्थाले नेपाल सरकारबाट प्राप्त गरेको ववत्तीय अनदुानको 
प्रयोजन समेत खलु्न ेवववरण आयोजना स्थलमा र खचयको वववरण संस्थाको कायायलयमा स्पष्ट 
देन्त्खने र पढ्न सक्ने गरी सूचना पाटीमा सावयजमनक गनुयपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोन्त्जम सावयजमनक गररन ेवववरणमा आयोजनाको स्वीकृत प्रस्ताव 
बमोन्त्जम नेपाल सरकार र संस्थाको योगदान तथा अद्यावमधक खचयका वववरणहरू समेत 
खलुाई राख्नपुनेछ । 

(३) आयोजनाका लामग प्रदेर्श सरकार वा स्थानीय तहबाट समेत ववत्तीय सहयोग प्राप्त 
भएकोमा उपदफा (२) बमोन्त्जमको वववरणमा प्रदेर्श सरकार र स्थानीय तहको योगदान 
खलुाउन ुपनेछ ।  

३०.  प्रमतवेदन प्रकार्शन गनुयपने: ववभागले यस काययववमध बमोन्त्जम प्रदान गररएको ववत्तीय 
अनदुानको प्रमतफल समेत झल्कने गरी वावषयक प्रमतवेदन प्रकार्शन गनुयपनेछ । 

३१.  बाधा अड्काउ फुकाउन आवश्यक व्यवस्था गनय सक्ने: यस काययववमधको कायायरवयनमा कुनै 
बाधा अड्काउ आई परेमा मरिालयले आवश्यक व्यवस्था गरी त्यस्तो बाधा अड्काउ 
फुकाउन सक्नेछ ।  

३२. सहममत मलनपुनेिः मरिालयले यस काययववमधको संर्शोधन गदाय अथय मरिालयको सहममत 
मलनपुनेछ ।  

३३.  बचाउिः  सहकारी संस्थालाई अनदुान सवुवधा प्रदान गने काययववमध, २०७८ बमोन्त्जम भए 
गरेको काम कारवाही यसै काययववमध बमोन्त्जम भएको मामननेछ ।  
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अनसूुची- १ 
(दफा ५ को उपदफा (१) खण्ड (क) सँग सम्बन्त्रधत) 

दगुयम भौगोमलक ििेहरू 
१. प्रदेर्श नं. १ को ताप्लेजङु, नमुसवहत दन्त्िण ििेबाहेक सम्पूणय संखवुासभा र सोलखुमु्ब ुन्त्जल्ला 
२. बागमती प्रदेर्शको दोलखा न्त्जल्लाको लामावगर र रोल्वामलङ िेि तथा धाददङ न्त्जल्लाको 

सेतीवास उत्तरको मसंहार िेि, 
३. गण्डकी प्रदेर्शको मनाङ न्त्जल्ला र गोरखा न्त्जल्लाको मसददयवास उत्तरको लाके िेि, 
४. गण्डकी प्रदेर्शको टुकुचेभरदा दन्त्िणी िेिबाहेकको मसु्ताङ न्त्जल्ला र उत्तरी बाग्लङुको ढोरपाटन 

िेि, 
५. लनु्त्म्बनी प्रदेर्शको रोल्पा न्त्जल्ला र रुकुमपूवय न्त्जल्ला, 
६. कणायली प्रदेर्शको हमु्ला, जमु्ला, मगु,ु कामलकोट, डोल्पा, रुकुम पन्त्िम र जाजरकोट न्त्जल्ला 
७. सदूुर पन्त्िम प्रदेर्शको बझाङ, बाजरुा र दाच ुयला न्त्जल्ला ।  
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अनसूुची- २ 
(दफा १३ सँग सम्बन्त्रधत) 

दरखास्तको ढाचँा 
 
श्री रन्त्जष्ट्रारज्यू, 
सहकारी ववभाग, काठमाण्डौ ।  
माफय त:् श्री भमूम व्यवस्था, कृवष तथा सहकारी मरिालय,.........................प्रदेर्श,...................। 
...................................................पामलका,....................। 
   
 ववषयिः ववत्तीय अनदुानका लामग प्रस्ताव पेर्श गररएको ।  
 
भमूम व्यवस्था, सहकारी तथा गररबी मनवारण मरिालय, सहकारी ववभागबाट मममत ............. मा 
.................. रावष्ट्रय दैमनकमा प्रकान्त्र्शत सूचना अनसुार यस सङ्घ/संस्थाले नेपाल सरकारको ववत्तीय 
अनदुान समेतमा ................................ आयोजना सञ्चालन गने गरी मममत .................. को 
साधारण सभाले मनणयय गरेकाले सूचनामा तोवकएका कागजात संलग्न राखी अनसूुची-३ बमोन्त्जमको 
वववरण खलुाई यो दरखास्त पेर्श गररएको छ । 
 
सहकारी संस्थाहरूलाई अनदुान सवुवधा प्रदान गने काययववमध, २०७९ का र्शतय, बरदेजहरू पालना 
गनय यो ............सङ्घ/संस्था मरजरु छ । 
 

भवदीय, 
................... 

अध्यि 
नाम, थर: 
संस्थाको नाम, ठेगाना: 
संस्थाको छाप: 
सम्पकय  नं.: 
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अनसूुची- ३ 
(दफा १३ को खण्ड (ञ) सँग सम्बन्त्रधत) 

आयोजना प्रस्तावको ढाचँा 
१) संघ/संस्थाको नाम: .................................................................................... 
 ठेगाना : 
 न्त्जल्ला : 
 न.पा.: 
 वडा नं. : 
 गाउँ/टोल : 
२)दताय नम्बर र मममत : 
३)आयोजनाको नाम : 
४)आयोजनास्थल  
 प्रदेर्श: 

न्त्जल्ला : 
महा/उपमहा/नगर/गाउँपामलका:  

 वडा नं.: 
 गाउँ/टोल : 
५) आयोजनास्थल अनसूुची- १ बमोन्त्जमको िेिमा:   पने   नपने 
६) आयोजना प्रारम्भ हनुे मममत:       
७)आयोजना सम्पन्न हनुे मममत: 
८) प्रस्ताववत आयोजनाको कुल लागत: रु. .................................... 
 ८.१ पुजँीको आवश्यकता र स्रोत व्यवस्था: 
   
प्रयोजन रु. जम्मा न्त्स्थर 

पुजँीको  प्रमतर्शत 
स्रोतको अनमुान  रु. न्त्स्थर पुजँीतफय  जम्मा 

स्रोतको प्रमतर्शत 
(क) न्त्स्थर पुजँीतफय  
मेमसनरी उपकरण   सहकारी संस्था   
जग्गा   स्थानीय सरकार   
भवन, टहरा   प्रदेर्श सरकार   
ढुवानीका साधन   नेपाल सरकार   
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अरय (खलुाउन)े   अरय (खलुाउने)   
जम्मा न्त्स्थर पुजँी पूजी 
आवश्यकता (क) 

  न्त्स्थर पुजँीतफय  जम्मा 
स्रोत(क) 

  

(ख) काययर्शील पुँजीतफय  जम्मा काययर्शील पुँजीको 
प्रमतर्शत 

स्रोत रु. जम्मा काययर्शील पुँजीको 
प्रमतर्शत 

काययर्शील पुँजी    सहकारी संस्था   
रावष्ट्रयसहकारी बैंक   
अरय (खलुाउने)   

जम्मा काययर्शील पूजी  पुजँी 
आवश्यकता (ख) 

  काययर्शील पुँजीतफय  जम्मा 
स्रोत (ख) 

  

कूल पुँजी आवश्यकता (क+ख)   कूलस्रोतपररचालन (क+ख)   
  
९) संस्थाको लागत व्यहोने स्रोत : 
 क. र्शेयर रकमबाट रु. .................... 
 ख. जगेडा कोषबाट रु. .................... 
 ग. अरय रु. .................... 
१०) नपेाल सरकारको अरय मनकायबाट ववत्तीय सहयोग प्राप्त गरेको वा प्राप्त गनय आवेदन ददएको 

भए खलुाउनेिः................................................................................. 

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

११) सदस्य सहभामगताको अवस्था 
 
 

वगीकरण 

सहभामगता 
साधारण सदस्य सञ्चालक समममत आयोजनाबाट प्रत्यि  

लाभान्त्रवत हनु े
संख्या प्रमतर्शत संख्या प्रमतर्शत संख्या प्रमतर्शत 

मवहला       
अपाङ्गता भएका व्यन्त्ि       
दमलत समदुाय       
लोपोरमखुजामत        
गररब पररचयपिप्राप्त 
पररवारका सदस्य 

      

अरय       
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जम्मा       
 
१२) संस्थाको व्यावसावयक सेवामा सदस्य केररीयता 
 

वववरण 
 

हालको अवस्था 
(पमछल्लो आ.व.को) 

आयोजना सञ्चालन भएपमछ हनुे 
अवस्था 

रु. हजार  प्रमतर्शत  रु. हजार  प्रमतर्शत  
उत्पाददत वस्तकुो 
खररद 

सदस्यको उत्पादन      
गैरसदस्यको उत्पादन     

जम्मा     
उत्पादन सामग्री र 
उपभोग्य वस्तकुो ववक्री 

सदस्यलाई     
गैरसदस्यलाई      

जम्मा     
  
स्वरोजगारी 

 
हालको अवस्था आयोजना सञ्चालन भएपमछ हनुे अवस्था 

सदस्य  
सङ्ख्या 

गैरसदस्य सङ्ख्या जम्मा सदस्यको प्रमतर्शत सदस्य 
 सङ्ख्या 

गैरसदस्य सङ्ख्या जम्मा सदस्यको 
प्रमतर्शत 

प्रत्यि पूणय 
(वषयमा २,०८० घण्टाकाम पाउने 
भए १ जना मानी सङ्ख्या 
जनाउने)  

        

अप्रत्यि           
जम्मा         
 
१३) आयोजनास्थलमा पूवायधारको न्त्स्थमत (✓न्त्चरह लगाउनहुोस)् 

 मबजलुी 
 मसँचार् 
 पक्की सडक 
 कच्ची सडक 
१४) व्यवसायको लामग भवन, टहरा, सेडको न्त्स्थमत (✓न्त्चरह लगाउनहुोस)्: 
 आफ्नै स्वाममत्वमा मनमायण भएको 
 आफ्नै स्वाममत्वमा मनमायणाधीन 
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१५) कायायलयको भौमतक न्त्स्थमत 
 आफ्नै भवन 
 भाडाको घर 
१६) संस्थागत सरु्शासनको न्त्स्थमतिः 
 सञ्चालक समममतको बैठक मनयममत   छ  छैन 
 वावषयक साधारण सभा मनयममत   छ  छैन 
 लेखा परीिण मनयममत   छ  छैन 
 संघहरूमा आबर्द्    छ  छैन 
 काययसञ्चालन मनयमावली   छ  छैन 
  छ भने कमतवटािः  
 आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन छ  छैन  
  भएको भए व्यवसायको वावषयक मनुाफा दरिः 
१७) उत्पाददत वस्तकुो बजार सम्भावनािः 
 अरतरायवष्ट्रय बजारको पहुँच   भएको   नभएको 
 रावष्ट्रय बजारको पहुँच    भएको   नभएको 
 स्थानीय बजारको पहुँच   भएको   नभएको 
१८) सामूवहक व्यवस्थापनमा सञ्चालन 
 क)  हनुे  नहनु े
 ख) हनुे भए सामूवहक रूपमा के कसरी सञ्चालन गररन ेहो, खलुाउने : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

१९)प्रववमधमा नवप्रवतयन (उत्पादकत्व बढाउने गरी प्रयोगमा रहेको उत्पादन ववमधमा स्थानीय रूपमा 
गररएको सकारात्मक पररवतयन वा स्थानीय समस्या समाधान गने गरी आधमुनक प्रववमधको 
मसजयनात्मक अवलम्बन) 
 क)  हनुे  नहनु े
 ख) हनुे भए के कसरी हनुे हो, खलुाउने : 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

२०) मूल्य शृ्रङ्खलामा मामथल्लो वक्रयाकलाप 
 क)  हो  होर्न 
 ख) हो भने बेहोरा खलुाउन े: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

२१) वैदेन्त्र्शक बजारीकरण  
 
वववरण 

हाल (पमछल्लो आ.व.) को अवस्था आयोजना सञ्चालन भएपमछ हनुे अवस्था 
रु. प्रमतर्शत रु. प्रमतर्शत 

स्वदेर्शमा मबक्री     
ववदेर्शमा मबक्री      
जम्मा     
 
२२)वातावारणीय सरोकार (प्राकृमतक स्रोतको जगेनाय, जैववक ववववधतामा बढोत्तरी, स्थानीय जातको 
संरिण, प्राङ्गाररक खेतीपाती, प्रदूषणको रोकथामलगायतमा पने प्रभाव) 
 क) सकारात्मक प्रभाव   हनु े  नहनु े
 ख) हनुे भए के कस्तो हनुे हो, खलुाउने : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ग) नकारात्मक प्रभाव   हनु े  नहनु े
 घ) हनुे भए के कस्तो हनु ेहो, खलुाउने : 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

२४) अरय कुनै कुरा भए खलुाउन े: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

अध्यिको हस्तािर 
................................. 

नाम, थर : 
संस्थाको नाम, ठेगाना : 
संस्थाको छाप 
सम्पकय  नं.:  
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अनसूुची-४ 
प्रारन्त्म्भक छानववनको ढाचँा 

(दफा १४ को उपदफा (२) सँग सम्बन्त्रधत) 
१.संघ/संस्थाको नाम: .................................................................................... 
 ठेगाना : 
 न्त्जल्ला : 
 न.पा.: 
 वडा नं. : 
 गाउँ/टोल : 
२.सूचनाको म्यादमभि दरखास्त दताय    भएको  नभएको 
३. सूचनामा तोवकएका सबै कागजात संलग्न   भएको  नभएको 
४. पमछल्लो वावषयक साधारण सभा समयमै    गरेको  नगरेको 
५. पमछल्लो सञ्चालक समममतको मनवायचन समयमै   गरेको  नगरेको 
६.पमछल्लो वावषयक लेखापरीिण समयमै   गराएको नगराएको 
७.यसअन्त्घ अनदुान प्राप्त गरेको भए सदपुयोग   गरेको  नगरेको 
८. काययिेिभरदा बावहर गई कारोबार सञ्चालन   नगरेको  गरेको 
९. संस्था सञ्चालनमा आएको कम्तुीमा २ आमथयक वषय पूरा  
(बीउपुजँी अनदुानको हकमा प्रारन्त्म्भक साधारण सभा सम्पन्न)   भएको  नभएको 
१०. कर चिुा प्रमाणपि     भएको  नभएको 
११. दफा १५ को उपदफा (५) बमोन्त्जम भएको       नभएको 
१२. बीउपुजँी र पुजँीगत अनदुानको हकमा बचत तथा ऋणको  
मखु्य कारोबार        नगरेकुो  गरेको 
१३. लेखा समममतको वावषयक प्रमतवेदन पेर्श   भएको  नभएको 
रष्टव्य : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
जाँच गने कमयचारीको     प्रमान्त्णत गने कायायलय प्रमखुको 
नाम, थर :      नाम, थर : 
दस्तखत :      दस्तखत : 
पद :       पद : 
मममत :       मममत :  
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अनसूुची- ५ 

(दफा १४ को उपदफा (३) सँग सम्बन्त्रधत) 
प्रस्ताव मूल्याङ्कनका आधार र अङ्क 

मस.नं. आधार अङ् क पूणायङ्क 
१ आयोजनाको सदस्य केररीयता (उत्पादनमूलक संस्थामा सदस्यबाट खररद, 

उपभोिा संस्थामा सदस्यलाई मबक्री र रोजगारीमूलक संस्थामा सदस्यलाई 
रोजगारी) 

 २० 

१.१ हालको अवस्था १०  
(क) १०० प्रमतर्शत १०  
(ख) ७५ वा  बढी ८  
(ग) ५० वा  बढी ६  
(घ) २५ वा बढी ४  
(ङ) २५ भरदा कम २  
१.२ आयोजनाको प्रिवेपत अवस्था १०  
(क) १०० प्रमतर्शत १०  
(ख) ७५ वा  बढी ८  
(ग) ५० वा  बढी ६  
(घ) २५ वा बढी ४  
(ङ) २५ भरदा कम २  
२ आयोजनाबाट मसजयना हनु ेरोजगारी  

(प्रमतलाख लगानीमा पूणय रोजगारी सङ्ख्या)* 
 १५ 

(क) ५ जना वा बढी १५  
(ख) ४ जना १२  
(ग) ३ जना ९  
(घ) २ जना ६  
(ङ) १ जना वा कम ३  
३ सीमारतीकृत समदुायको सहभामगता   १५ 
३.१ सदस्यमा सहभामगता ५  
(क) र्शत प्रमतर्शत ५  
(ख) ५१ प्रमतर्शत भरदा बढी ४  
(ग) ३३ प्रमतर्शत भरदा बढी ३  
(घ) ३३ प्रमतर्शत भरदा कम २  
(ङ) नभएको १  
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३.२ सञ्चालक समममतमा सहभामगता ५  
(क) र्शत प्रमतर्शत ५  
(ख) ५१ प्रमतर्शत भरदा बढी ४  
(ग) ३३ प्रमतर्शत भरदा बढी ३  
(घ) ३३ प्रमतर्शत भरदा कम २  
(ङ) नभएको १  
३.३ आयोजनाको लाभ मलनमा सहभामगता ५  
(क) र्शत प्रमतर्शत ५  
(ख) ५१ प्रमतर्शत भरदा बढी ४  
(ग) ३३ प्रमतर्शत भरदा बढी ३  
(घ) ३३ प्रमतर्शत भरदा कम २  
(ङ) नभएको १  
४ मवहला सहभामगता  १५ 
४.१ सदस्यमा सहभामगता ५  
(क) र्शत प्रमतर्शत ५  
(ख) ५१ प्रमतर्शत भरदा बढी ४  
(ग) ३३ प्रमतर्शत भरदा बढी ३  
(घ) ३३ प्रमतर्शत भरदा कम २  
(ङ) नभएको १  
४.२ सञ्चालक समममतमा सहभामगता ५  
(क) र्शत प्रमतर्शत ५  
(ख) ५१ प्रमतर्शत भरदा बढी ४  
(ग) ३३ प्रमतर्शत भरदा बढी ३  
(घ) ३३ प्रमतर्शत भरदा कम २  
(ङ) नभएको १  
४.३ आयोजनाको लाभ मलनमा सहभामगता ५  
(क) र्शत प्रमतर्शत ५  
(ख) ५१ प्रमतर्शत भरदा बढी ४  
(ग) ३३ प्रमतर्शत भरदा बढी ३  
(घ) ३३ प्रमतर्शत भरदा कम २  
(ङ) नभएको १  
५ भौगोमलक अवस्था  १० 
(क) अनसूुची १ बमोन्त्जमको िेि १०  
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(ख) अरय ग्रामीण िेि ८  
(ग) नगरपामलका ६  
(घ) उपमहानगरपामलका ४  
(ङ) महानगरपामलका २  
६ मसजयनात्मकता  २५ 
(क) सामूवहक व्यवस्थापनमा सञ्चालन ५  
(ख) भैरहेको प्रववमधमा नवप्रवतयन** ५  
(ग) मूल्य शृ्रङ्खलामा मामथल्लो वक्रयाकलाप ५  
(घ) वातावरणीय  सरोकारको सम्बोधन*** ५  
(ङ) उत्पादनको वैदेन्त्र्शक बजारीकरण**** ५  
 
रष्टव्य: 
* पूणय रोजगारी भन्नाले वषयमा २,०८० घण्टाको काम सम्झनपुछय । 
** नवप्रवतयन भन्नाले उत्पादकत्व बढाउने गरी प्रयोगमा रहेको उत्पादन ववमधमा स्थानीय रूपमा 

गररएको सकारात्मक पररवतयन वा स्थानीय समस्या समाधान गने गरी आधमुनक प्रववमधको 
मसजयनात्मक अवलम्बन सम्झनपुछय । 

*** वातावारणीय सरोकार भन्नाले प्राकृमतक स्रोतको जगेनाय, जैववक ववववधतामा बढोत्तरी, स्थानीय 
जातको संरिण, प्राङ्गाररक खेतीपाती, प्रदूषणको रोकथामलगायतमा पने प्रभाव सम्झनपुछय ।  

**** वैदेन्त्र्शक बजारीकरण भन्नाले उत्पादनको ५ प्रमतर्शतभरदा बढी ववदेर्श मनयायतलाई सम्झनपुछय 
।  
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अनसूुची-६ 

(दफा १८ को उपदफा (१) सँग सम्बन्त्रधत) 
सम्झौता गनुयपने 

नेपाल सरकार, भमूम व्यवस्था, सहकारी तथा गररबी मनवारण मरिालय, सहकारी ववभाग र 
श्री...................................................सहकारी संस्थाबीच सम्पन्न सम्झौता–पि 

नेपाल सरकार, भमूम व्यवस्था, सहकारी तथा गररबी मनवारण मरिालय, सहकारी ववभाग (यसपमछ ‘ववभाग’ भमनएको) र श्री 
.................................... सहकारी संस्था मल. ................. (यसपमछ ‘संस्था’ भमनएको) का बीच सहकारी 
संस्थालाई अनदुान सवुवधा प्रदान गने काययववमध, २०७९ (यसपमछ ‘काययववमध’ भमनएको) बमोन्त्जम संस्थाको स्रोत र नेपाल 
सरकारको ववत्तीय अनदुानसमेतबाट आयोजना सञ्चालन गने, गराउने सम्बरधमा तपमसलमा उन्त्ल्लन्त्खत सतय, बरदेजहरू 
एक–आपसमा पालना गने गरी दवैु पिको राजीखसुीले ववभागको कायायलय नयाँवानेश्वर, काठमाडौँमा बसी काययववमधको 
दफा १८ बमोन्त्जम यो सम्झौता–पिमा सहीछाप गरी एक–एक प्रमत बझुी मलयौँ ददयौँ । 

भाग १ 

आयोजना 

१.  ववभागले मममत २०..।..।.. को गोरखापिमा प्रकान्त्र्शत ववभागको सूचना र मममत २०..।..।.. गतेको रन्त्जष्ट्रारको 
मनणययबाट म्याद थप गररएको सूचनाको प्रमतउत्तरमा संस्थाले पेर्श गरेको दरखास्तमा संलग्न प्रस्तावमा उल्लेख 
भएबमोन्त्जमको ........ आयोजना सञ्चालन गनय संस्थालाई काययववमध अरतगयतको रन्त्जष्ट्रारले मममत २०..।..।.. मा 
स्वीकृत गरेको अमधकतम सीमा रु. .......।– (अिरेवप ........) मा आयोजनाको यथाथय पुँजीगत लगानीको 
६०/७५/८०/९५ प्रमतर्शत ननाघ्ने गरी ववत्तीय अनदुान प्रदान गनेछ । 

२. बुदँा (१) मा उन्त्ल्लन्त्खत आयोजना अरतगयतका काययहरू संस्थाले आमथयक वषय (२०..।..) मभि सम्पन्न 
गनुयपनेछ/प्रारम्भ गरी आमथयक वषय (२०..।..)  मभि सम्पन्न गनुयपनेछ । 

भाग २ 

संस्थाको दावयत्व 

३. बुदँा (१)  बमोन्त्जम प्रदान गररने ववत्तीय अनदुानको रकम माग गनुयअन्त्घ  काययववमधको दफा १८ को उपदफा (३) 
बमोन्त्जम संस्थाले अरय कुराका अमतररि देहाय बमोन्त्जम आयोजना कायायरवयनको पूवयतयारी पूरा गरेको हनुपुनेछिः- 

(क) मनमायण वा पुजँीगत ममयत, सधुार काययको हकमा मारयताप्राप्त प्राववमधकद्वारा ववस्ततृ प्राववमधक नाप, नक्सा  तथा 
लागत अनमुान तयार पारी सञ्चालक समममतले स्वीकृत गरेको;  
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(ख) मेमसनरी, यरि, साधनलगायतको हकमा मारयताप्राप्त प्राववमधकद्वारा जडान गनुयपनेमा जडान, कारखानाको रूपाङ्कन 
(Layout),सवुवधासमेतको  प्राववमधक वववरण (Technical Specification) तथा लागत अनमुान तयार पारी सञ्चालक 
समममतले स्वीकृत गरेको; 

(ग) खण्ड (क) वा (ख) मा उन्त्ल्लन्त्खत मनमायण, खररद वा जडान काययका लामग सावयजमनक खररद ऐन, २०६३ र 
मनयमावली, २०६४ बमोन्त्जम गरुु वा वावषयक खररद योजना तयार पारी सञ्चालक समममतले स्वीकृत गरेको; 

(घ) खण्ड (क), (ख) र (ग)  बमोन्त्जम सम्पन्न लागत अनमुानसमेतका काययहरू रु. ५ करोडसम्मको आयोजना भए 
सञ्चालक समममतबाट र सोभरदा बढीको आयोजना भए साधारण सभाबाट अनमुोदन गरी खररद योजना पारीत भएको 
र  

(ङ) खण्ड (घ) बमोन्त्जम पारीत खररद योजना र सावयजमनक खररद ऐन, २०६३ तथा मनयमावली, २०६४ बमोन्त्जम 
बोलपि आह्वान वा मसलबरदी दरभाउपि माग गनुयपनेमा तत्सम्बरधी कागजात तयार पारी सूचना प्रकार्शन गरी 
त्यस्तो बोलपि वा मसलबरदी दरभाउपि सञ्चालक समममतको मनणययानसुार स्वीकृत गरेको ।   

४. संस्थाले बुदँा (३) बमोन्त्जम खररद योजनाका साथै काययसम्पादन तामलकासमेत पेर्श गनुयपनेछ तथा त्यस्तो तामलकामा 
काम सरुु भएपमछ हनुे अवमधबीचको वक्रयाकलाप समावेर्श भएको हनुपुनेछ । 

५. संस्थाले काययववमधको दफा ९ बमोन्त्जम सदस्य–केन्त्ररत भएर आयोजना अरतगयतका  सेवा सञ्चालन गनेछ तथा सेवामा 
ववपन्न मवहला, अपाङ्गता भएका व्यन्त्ि, दमलत एवं अल्पसङ्ख्यक जनजामतसमेतका सीमारतीकृत समूहहरूको पहुँच 
स्थावपत गनय प्रोत्साहनजनक व्यवस्थाहरू ममलाउनेछ ।  

६. संस्थाले यो सम्झौता–पिबमोन्त्जम  प्राप्त हनुे ववत्तीय अनदुानको सम्पूणय रकमका सम्बरधमा देहायबमोन्त्जम लेखाङ्कन र 
उपयोग गनुयपनेछिः 

(क) काययववमधको दफा २१ को उपदफा (१) बमोन्त्जम आफ्नो खातामा आम्दानी बाँधी दफा ५ को उपदफा (५) 
बमोन्त्जम जगेडा कोषमा राख्ने; 

(ख) काययववमधको दफा २१ को उपदफा (२) बमोन्त्जम उपयोग खलु्न ेगरी से्रता राखी उल्लेन्त्खत आयोजनाको, पुँजीगत 
खचयमा माि उपयोग गने र  

 (ग) आयोजना स्थल वा संस्थाको कायायलयमा छुटै्ट सूचना पाटी खडा गरी काययववमधको दफा २८ बमोन्त्जम  नेपाल 
सरकारका साथै संस्थाको योगदानसमेत देन्त्खने गरी आयोजनाको जम्मा बजेट र आद्यावमधक खचयको फाँटवारी 
सन्त्जलै पढ्न सवकने अिरमा लेखी सावयजमनक गने । 

७. संस्थाले बुदँा (१) मा उन्त्ल्लन्त्खत आयोजनाअरतगयत सम्पन्न गरेका कायय, खचय र प्रमतफलसवहतको प्रगमत वववरण 
देहायबमोन्त्जम सञ्चालक समममतले स्वीकृत गरी ववभागमा पेर्श गनुयपनेछिः 

(क) पूवयतयारी प्रमतवेदन पवहलो वकस्ता मलनअुगावै; 
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(ख) अरतररम प्रमतवेदन दोस्रो वकस्ता मलनअुगावै;  

(ग) वावषयक प्रमतवेदन दोस्रो वकस्ता मलएको आमथयक वषय व्यतीत भएको ३० ददनमभि; 

(घ) बुदँा (१७) बमोन्त्जम कर कट्टी, दान्त्खला एवं फरफारकको वववरण अरतररम प्रमतवेदन तथा वावषयक प्रमतवेदनसँगै र  

(ङ) आयोजनाको प्रमतफल (output) तथा उपलन्त्ब्धसवहतको अन्त्रतम प्रमतवेदन आयोजना सम्पन्न भएको एक वषयमभि । 

८. संस्थाले यो सम्झौता–पिबमोन्त्जम प्राप्त हनुे अनदुान रकमको से्रस्ता तथा बील, भरपाईहरू अलग्गै  रूपमा राखी 
सहकारी ऐन, २०७४ मा व्यवस्था भएबमोन्त्जम लेखापरीिण गराएर साधारण सभाबाट स्वीकृत भएपमछ ववभागमा 
पठाउनपुनेछ । 

९. संस्थाले बुदँा (२२) बमोन्त्जम साधारण सभाबाट अनमुोददत काययप्रगमत प्रमतवेदन एवं बुँदा (७) बमोन्त्जम ववभागमा पेर्श 
गरेको  प्रमतवेदनको एक प्रमत सम्बन्त्रधत स्थानीय तहमा समेत पठाउनपुनेछ । 

१०. संस्थाले यो सम्झौता–पिबमोन्त्जम प्राप्त गने अनदुानको रकम खचय गदाय सम्पूणय आयोजना/काययक्रम खचयका लामग 
एउटै 'प्याकेज' मा वा छुट्टाछुटै्ट 'प्याकेज' गने भए सोसमेत उल्लेख गरी सावयजमनक खररद ऐन, २०६३ तथा 
मनयमावली, २०६४ को प्रवक्रया पूरा गरेको हनुपुनेछ । 

भाग ३ 

ववभागको दावयत्व 

११. संस्थाले बुदँा (३) बमोन्त्जम पूवयतयारी पूरा गरेको जानकारीसवहत रकम माग गरेको सात ददनमभि ववभागले बुदँा 
(१) मा उन्त्ल्लन्त्खत अमधकतम सीमाको ५० प्रमतर्शतले हनु ेरु. .........।– (अिेरेपी .........) को सीमा ननाध्न े
गरी संस्थाले बुदँा (३) को खण्ड (ङ) बमोन्त्जम स्वीकृत गरेको बोलपि/मसलबरदी दरभाउपिमा उन्त्ल्लन्त्खत करार 
सम्झौता रकममध्ये नेपाल सरकारको अनदुानतफय को रकमको६०/७५/८०/९५ प्रमतर्शतले हनुे रकम पवहलो 
वकस्ताबापत भिुानी गनेछ ।  

१२. बुँदा (११) मा जनुसकैु कुरा लेन्त्खएको भए तापमन बुदँा (३) को खण्ड (ख) मा उन्त्ल्लन्त्खत मेमसनरी, यरि वा 
साधन  आयात गनय संस्थाले सावयजमनक खररद ऐन, २०६३ र मनयमावली, २०६४ को व्यवस्थाअनसुार ववभागको 
स्वीकृमत मलई उत्पादक वा आपूमतय कतायको नाममा संस्थाले न ै प्रतीतपि (Leter of Credit) खोलेको खण्डमा 
त्यसरी प्रतीतपि खोलेको रकमको आधारमा ववभागले बुँदा (१) मा उन्त्ल्लन्त्खत अमधकतम सीमाको ५० प्रमतर्शतले 
हनुे रु. ............।– (अिेरेपी दर्श .............) सम्मको रकम पवहलो वकस्ताबापत सम्बन्त्रधत बैङ्कलाई भिुानी 
गररददन   सक्नेछ । 

१३. बुदँा (३) को खण्ड (ङ) बमोन्त्जम संस्थाले स्वीकृत गरेको बोलपि/मसलबरदी दरभाउपिमा उन्त्ल्लन्त्खत  रकमको 
६०/७५/८०/९५ प्रमतर्शतले हनुे रकममा  बुदँा (११) वा (१२) बमोन्त्जम भिुानी  गरेको पवहलो 
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वकस्ताबापतको रकम कटाएर बाँकी हनु ेरकम ववभागले काययववमधको दफा १९ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) 
बमोन्त्जम संस्थाले देहायका कागजातसवहत अरतररम प्रमतवेदन पेर्श गरेको सात ददनमभि भिुानी ददनेछ । 

(क) पवहलो वकस्ताबापत प्राप्त रकमको खचयको फाँटवारी र  

(ख) मनमायण काययको हकमा नेपाल सरकारको ठेक्कासम्बरधी बील (म.ले.प.फा.नं. १६८) को ढाँचामा रमनङ बील तथा 
नापी वकताप (Measurement book) को प्रमतमलवप ।  

१४. बुदँा (१३) बमोन्त्जम संस्थालाई बाँकी रकम भिुानी गदाय ववभागले मनमायण काययको हकमा रमनङ बीलको आधार 
मलनेछ र प्रत्येकपल्ट ६०/७५/८०/९५ प्रमतर्शतको अनपुात कायम गनेछ । 

१५. बुदँा (११), (१२), (१३) वा (१४) बमोन्त्जम संस्थाले ववभागमा अनदुानको रकम माग गदाय आयोजनाअरतगयत 
सम्पन्न गररन ेकाययहरूको नाप, नक्सा, प्राववमधक वववरण (Technical specifications), लागत अनमुान, खररद योजना, 
प्राववमधक जाँच प्रमतवेदन, बील, भरपाईलगायत सम्पूणय कागजातका साथै तत्सम्बरधी भएका मनणययका प्रमान्त्णत 
प्रमतमलवप पेर्श गनुयपनेछ । 

१६. बुदँा (१५) मा जनुसकैु कुरा लेन्त्खएको भए तापमन संस्थाको तफय बाट एकपल्ट ववभागमा पेर्श भर्सकेको कागजात 
पनुिः पेर्श गनय आवश्यक हनुे छैन । 

१७. बुदँा (११), (१२), (१३) वा (१४) बमोन्त्जम ववभागले संस्थालाई प्रदान गररने अनदुान रकममा ववभागले आयकर 
कट्टा गने छैन तर संस्थाले आयोजना कायायरवयनका लामग गरेको करारअरतगयत सो अनदुान रकमबाट भिुानी ददन े
रकमको रोहमा पररचालन पेश्की (Mobilisation advance), मूल्य अमभवृवर्द् कर तथा अरय करहरू, स्रोतमा आयकर 
कट्टी व्यवस्थासमेतमा संस्थाको तफय बाट भिुानी, कट्टी, वहसाब ममलान, दान्त्खला र फरफारकको व्यवस्था गनुयपनेछ 
।   

भाग ४ 

र्शतयहरू 

१८. संस्थाले खररद गने मेमसनरी, यरि, साधन उपकरण र यान्त्रिक सरसामान सबै अन्त्घ कहीीँ कसैले प्रयोग गररसकेको 
नभएर नयाँ हनुपुनेछ । 

१९. संस्थाले यसै आमथयक वषय (२०..।..) मभि बुदँा (३) बमोन्त्जमको पूवयतयारी पूरा गनय नसक्ने भए बोलपि आह्वान 
वा मसलबरदी दरभाउपि माग गनुय अगाव ै तत्सम्बरधी कारणसमेत जनाएर आफ्नो खररद योजना ववभागमा पेर्श 
गनुयपनेछ र आगामी आमथयक वषय (२०..।..) मभि सम्पूणय कायय सम्पन्न हनुे अवस्था भएमा ववभागले सहममत प्रदान 
गनय सक्नेछ । 

२०. बुदँा (१) मा उन्त्ल्लन्त्खत आयोजनाको पूवयतयारीको चरणदेन्त्ख न ैववभाग र सम्बन्त्रधत स्थानीय तहसमेतले जनुसकैु 
बेला स्थलगत अनगुमन गनय सक्नेछ तथा संस्थाले त्यसमा आवश्यक सहयोग गनुयपनेछ । 
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२१. बुँदा (८) मा जनुसकैु कुरा लेन्त्खएको भए तापमन संस्थाको लेखापरीिण िवुटपूणय रहेको भनी उजरुी परेमा ववभागले 
तत्सम्बरधमा छानमबन गरी पनुिः लेखापरीिण गराउन मनदेर्शन ददन सक्नेछ । 

२२. संस्थाले यो सम्झौता–पिबमोन्त्जम प्राप्त अनदुानको जानकारी लगतै्त बस्ने साधारण सभामा गराउनकुा साथै वावषयक 
साधारण सभामा अनदुानबाट सम्पन्न गरेका काययहरूको वववरण पेर्श गरी अनमुोदन गराउनपुनेछ ।   

२३. यो सम्झौता–पिमा अरयि जनुसकैु कुरा लेन्त्खएको भए तापमन बुदँा (२०) बमोन्त्जम अनगुमन गदाय संस्था/संस्थाले 
प्राप्त ववत्तीय अनदुानको सदपुयोग नगरेको वा यो सम्झौता–पिको कुनै सतय पालना नगरेको पार्एमा ववभागले 
काययववमधको दफा २४ बमोन्त्जम बाँकी वकस्ताको भिुानी रोक्का राख्नकुा साथै त्यस्तो अनदुानको रकम कुनै 
वकमसमले दरुुपयोग गररएको पार्एमा काययववमधको दफा २५ बमोन्त्जम त्यसरी दरुुपयोग गने संस्थाका पदामधकारी 
तथा सदस्यको घरघरानाबाट सरकारी बाँकीसरह असलुउपर गराउनेछ । 

२४. यो सम्झौता–पिमा अरयि जनुसकैु कुरा लेन्त्खएको भए तापमन संस्थाले बुदँा (१०) मा उल्लेख भए बमोन्त्जमको 
प्रवक्रया पूरा नगरी यो सम्झौता–पिअरतगयत प्राप्त हनुे ववत्तीय अनदुानको रकम भिुानी वा सोधभनाय माग गरेकोमा 
ववभागले त्यस्तो रकम भिुानी वा सोधभनाय ददने छैन । 

२५. संस्थाले यो सम्झौता–पिको मममतले ६० ददनमभि बुदँा (३) को खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ) बमोन्त्जमको 
पूवयतयारीका काययहरू सम्पन्न नगरेमा वा यो सम्झौता–पि वा काययववमधको व्यवस्थाहरूको उल्लङ्घन हनु ेगरी कायय 
गरेमा ववभागले यो सम्झौता—पि रद्द गनय सक्नेछ । 

२६. यो सम्झौता–पिमा अरयि जनुसकैु कुरा लेन्त्खएको भए तापमन काययववमधको दफा १४ को उपदफा (४) बमोन्त्जम 
रन्त्जष्ट्रारले आयोजनाका लामग ववत्तीय अनदुान स्वीकृत गदाय तोकेको सतय पूरा नगरेको खण्डमा ववभागले यो 
सम्झौता–पि रद्द गनय सक्नेछ ।   

२७.करार सम्झौताको कायायरवयनको सरदभयमा नेपाल सरकारको अनदुान रकमबाट कुनै पमन मूल्य समायोजन र 
भेररयसनको रकम भिुानी गररने छैन । 

२८. संस्थाले करार सम्झौता रकम बराबरको मबमा गनय सक्नेछ तथा सोको वप्रममयम रकम (यथाथय खचयको आनपुामतक 
आधारमा) अनदुान रकमबाट भिुानी गनय सवकनेछ ।    

२९. बुदँा (१) मा उन्त्ल्लन्त्खत आयोजना स्थलमा संस्थाले ‘नेपाल सरकार, भमूम व्यवस्था, सहकारी तथा गररबी मनवारण 
मरिालय, सहकारी ववभागको सहयोगमा मममत २०...।....।... मा स्थावपत/मनमायण सम्पन्न/िमता ववस्तार कायय 
सम्पन्न’ भनी प्रस्तर वा अरय उपयिु पाटीमा देहायको वववरणसमेत लेखी आयोजना स्थलमा राखेको हनुपुनेछ : 

 (क) आयोजनाको नाम;  (ख) सम्पन्न भएका काययहरू; 

 (ग) कुल लागत;                    (घ) लागत बेहोररएको स्रोत   

       जम्मा रु. : 

 नेपाल सरकारको अनदुान रु.  : 
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 संस्थाको लगानी रु. : 

 (ङ) कायय सरुु भएको मममत;   (च) सञ्चालनमा आएको मममत; 

 (छ) लाभान्त्रवत समूह र जना  (ज) अरय । 

३०. ववभाग वा संस्थाले काबबुावहरको पररन्त्स्थमतका कारण यो सम्झौता–पिको कुनै बुदँामा संर्शोधन गनुयपने भएमा 
संस्थाको हकमा त्यस्तो घटना घटेको सात ददनमभि मनवेदन ददनपुनेछ र औन्त्चत्यका आधारमा दवैु पिको आपसी 
सहममतले संर्शोधन गनय सवकनेछ । 

३१. यो सम्झौता–पिमा नलेन्त्खएको कुनै कुराका सम्बरधमा वा यसमा लेन्त्खएको कुनै कुरा काययववमधसँग बान्त्झएकोमा 
काययववमधबमोन्त्जम हनुेछ । 

३२. यो सम्झौता–पि हस्तािर भएको मममतले एक वषयसम्म मारय रहनेछ र काबबुावहरको पररन्त्स्थमत प्रमान्त्णत भएमा 
ववभागले तीन मवहनासम्म म्याद थप गनय सक्नेछ ।  

३३. बुदँा (३२) मा जनुसकैु कुरा लेन्त्खएको भए तापमन मनामसब कारण परी संस्थाले यो सम्झौता–पिको मारय अवमध 
बढाउन मनवेदन ददएको खण्डमा ववभागले छ मवहनासम्म मारय अवमध बढाउन सक्नेछ ।   

३४. यो सम्झौता–पिको कुनै प्रावधानका सम्बरधमा वववाद उत्पन्न भएमा दवैु पिको आपसी समझदारीमा त्यस्तो 
वववादको मनरूपण गररनेछ । 

३५. बुदँा (३४) बमोन्त्जम वववादको मनरूपण हनु नसकेको खण्डमा रन्त्जष्ट्रारको मनणयय बमोन्त्जम हनुेछ तथा तत्सम्बरधमा 
रन्त्जष्ट्रारले गरेको मनणयय अन्त्रतम हनुेछ । 

३६. यो सम्झौता–पिमा लेन्त्खएका कुरा यसै बमोन्त्जम र यसमा नलेन्त्खएका कुराका हकमा सम्बन्त्रधत ववषयको नेपाल 
सरकारको प्रचमलत कानूनबमोन्त्जम हनुेछ । 

सहीछाप 

संस्थाको तफय बाट         ववभागको तफय बाट  

नाम :                                              नाम : 

पद :         पद : 

हस्तािर :        हस्तािर : 

छाप :         छाप  : 

रोहवर  

१. नाम :       १.  नाम : 
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     ठेगाना :                             ठेगाना : 

    हस्तािर :              हस्तािर : 

२. नाम :       २. नाम : 

     ठेगाना :             ठेगाना : 

     हस्तािर :             हस्तािर : 

 

 

र्मत संवत ्२०........... साल ...... मवहना .... रोज ... र्शभुम—् 
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अनसूुची-७ 

(दफा ९ को उपदफा (२) सँग सम्बन्त्रधत) 
व्यवसाय प्रवर्द्यन तथा ववकासका लामग अनदुान प्रदान गनय सक्न े

 

नमनुा सहकारी संस्था मूल्याकंनका लामग अपनार्ने आधारहरू 

नमनुा सहकारीका लामग सहकारी संस्थाहरूको मूल्याङ्कन मनम्न आधारहरूमा गररनेछ । 

क) संस्था दताय भएको कम्तीमा ३ वषय परुा भएको । 
ख) सहकारी मसर्द्ारत, मूल्य मारयता र सहकारी ऐन मनयम पररपालना गरेको स्वघोषणा । 
ग) सहकारी ऐनमा व्यवस्था भए वमोन्त्जम लेखापररिण तथा बावषयक साधारण सभा सम्पन्न 

गरेको, वावषयक योजना तथा वजेट मनमायण गरी लागू गरेको र सम्बन्त्रधत मनकायमा 
मनयममत प्रमतवेदन, 

घ) समममत तथा उपसमममतका मनयममत वैठकहरू बसेको, 
ङ) सम्बन्त्रधत मनकायलाई मनयमानसुार मतनुयपने कर चिुा गरे/नगरेको, 
च) आरतररक मनयरिण प्रणाली अवलम्वन गरे नगरेको, 
छ) सदस्यलाई प्रदान गरेको सेवा र व्यवसावयक कारोवारको अवस्था, 
ज) सदस्य संख्या ववृर्द् दर, तथा र्शेयर पूजँीको ववृर्द् अनपुात, 
झ) ववत्तीय कारोवारको स्तर, 
ञ) बचत तथा ऋणको कारोवार गरेको हकमा पल्र्स अनगुमन प्रणाली पूरा गरेको, 
ट) कृवष िेिसग सम्बन्त्रधत सहकारी संस्थाहरूको हकमा कृवष िेिमा गरेका काययहरू, 
ठ) वहउुदे्दश्यीय सहकारी संस्थाको हकमा वहउुदे्दश्यीय िेिमा गरेका काययहरू, 
ड) अरय संस्थाहरूको हकमा सम्बन्त्रधत ववषयगत िेिमा गरेका काययहरू, 
ढ) सदस्य न्त्र्शिा लगायतका सहकारी प्रबद्र्धनात्मक  काययहरू, 
ण) मवहला समावेन्त्र्शताको अवस्था, 
त) भौगोमलक अवन्त्स्थमत, 
थ) रोजगारी संख्या, 
द) समदुावयक काययमा पपु्याएको योगदान, 
ध) सहकारी तथा गररवी सम्वन्त्रध सूचना प्रणाली (COPOMIS) मा प्रवववष्ट भएको, 
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न) सहकारी प्रबद्र्धनका लामग सरोकारवाला मनकायहरूसँग बहस पैरबीमा सहभामगता, 
ऩ) परुस्कार वा प्रोत्साहन प्राप्त गरे/नगरेको, 
प) भवन स्थायी सम्पन्त्त्त व्यवस्था, 
फ) सहकारी संस्थाहरू ववगत ३ वषयदेन्त्ख लगातार मनुाफामा संचालन भएको हनुपुने, 
ब) सदस्यले प्राप्त गरेको लाभ (अंकमा वकटान गने), 
भ) र्शेयर सदस्यलाई प्रवाह भएको कजायको अवस्था (अंक र प्रमतर्शत), 
म) सञ्चालक समममतको सदस्यले मलएको ऋणको अवस्था (अंक र प्रमतर्शत), 
य) सहकारी प्रवर्द्यन कोषमा गरेको योगदानको अवस्था 
र) अनगुमन गदाय ददर्एको सझुावहरूको कायायरवयनको अवस्था, आदद । 

 


