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साझेदायीभा ऩश ुआहाया उद्योग स्थाऩना कामयविधध, २०७६ 

 

साझेदायीभा ऩश ुआहाया उद्योग स्थाऩना कामयविधध(प्रथभ सॊशोधन), २०७६ धभधत २०७८/०५/२९ 

प्रस्तािना  ्  सही अनऩुातभा ऩौविक तत्िहरु सम्मभम्ित सन्तधुरत ऩश ुआहायाको उऩरब्धतारे 
ऩशजुन्म उत्ऩादन एिॊ उत्ऩादकत्िभा िृवि हनुे साथै साझेदायीभा आधारयत ऩश ुआहाया उद्योग 
स्थाऩना य सञ्चारन गनय फजेटको व्मिस्था बएको हुॉदा कृषक सभूह/ सहकायी/ धनम्ज ऺेत्रसॉगको 
साझेदायीभा उक्त कामयक्रभ सञ्चारन गनय प्रदेश सयकाय , फागभती प्रदेश, बधूभ व्मिस्था , कृवष 
तथा सहकायी भन्त्रारमरे "साझेदायीभा ऩश ुआहाया उद्योग  स्थाऩना कामयविधध, २०७६" फनाई 
रागू गयेको छ । 

ऩरयच्छेद -१ 

प्रायम्मबक 

 

1= सॊम्ऺप्त नाभ य प्रायमब  ्(१) मस कामयविधधको नाभ "साझेदायीभा ऩश ुआहाया उद्योग स्थाऩना 
कामयविधध, २०७६" यहेको छ । 

 

(२) मो कामयविधध स्िीकृत बएको धभधतफाट प्रायमब हनुेछ । 

 

2= ऩरयबाषा  ्विषम िा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा, मस कामयविधधभा,- 
(क) "आिेदक िा प्रस्तािक" बन्नारे साझेदायीभा ऩश ुआहाया उद्योग स्थाऩना य सञ्चारन  

कामयक्रभभा सहबागी हनु ईच्छुक य भाऩदण्ड ऩयुा गयेका  कृषक सभूह/ सहकायी/ 
धनम्ज ऺेत्र  समझन ुऩछय । 

(ख) "कामयक्रभ" बन्नारे प्रदेश सयकायको साझेदायीभा  ऩश ुआहाया उद्योग स्थाऩना य 
सञ्चारन समिन्धी स्िीकृत िावषयक फजेट तथा कामयक्रभ समझन ुऩछय । 

(ग) "कामायरम" बन्नारे बेटेयेनयी अस्ऩतार तथा ऩश ुसेिा विऻ केन्र समझन ुऩछय । 

(घ) "धनदेशनारम" बन्नारे ऩशऩुन्छी तथा भत्स्म विकास धनदेशनारम समझन ुऩछय । 

(ङ) "प्रदेश" बन्नारे फागभती प्रदेश समझन ुऩछय । 

(च) "फैङ्क" बन्नारे कृवष विकास फैङ्क समझन ुऩछय । 

(छ) "भन्त्रारम" बन्नारे बधूभ व्मिस्था‚ कृवष तथा सहकायी भन्त्रारम समझन ुऩछय । 

(ज) “भूल्माङ्कन सधभधत” बन्नारे दपा 4 फभोम्जभको सधभधत समझन ुऩछय। 

(झ)  "साझेदाय सॊस्था" बन्नारे छनौट बई धनदेशनारमसॉग द्विऩम्ऺम समझौता गयेको 
कृषक सभूह/ सहकायी/ धनम्ज ऺेत्र समझन ुऩछय । 

(ञ) "ऩश ुआहाया" बन्नारे ऩशरुाई आिश्मक ऩौविक तत्िहरु सधभम्ित खाद्य ऩदाथय 
समझन ुऩछय। मसरे दाना, साईरेज, हे, TMR सभेतराई जनाउछ। 

 

3= उद्देश्म् मस कामयविधधको उद्देश्म देहाम फभोम्जभ हनुेछ्- 
(क) ऩशऩुारनको राधग आिश्मक ऩने सन्तधुरत एिॊ गणुस्तयीम आहाया उत्ऩादन गने, 

                                                           
 प्रथभ सॊशोधनिाया सॊशोधधत 
 प्रथभ सॊशोधनिाया थऩ गरयएको 
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(ख) आहायाको भागराई ऩयुा गयी आऩूधतयराई सहज गने,  
(ग) योजगायी सजृना गने, 
(घ) कच्चा ऩदाथयको भाग फढाई उत्ऩादनभा िृवि गने, 
(ङ) दूध तथा भासकुो उत्ऩादन य उत्ऩादकत्ि िृवि गनय सहमोग गने । 

 

ऩरयच्छेद -2 

सॊस्थागत व्मिस्था 
 

4= भूल्माङ्कन सधभधत: प्राप्त प्रस्तािहरुको भूल्माङ्कन गयी स्िीकृतका राधग धनदेशनारमभा ऩेश गनय 
तऩधसर फभोम्जभको भूल्माङ्कन सधभधत यहने छ्- 

धनदेशक िा धनजरे तोकेको फरयष्ठतभ ्अधधकृत, धनदेशनारम   समोजक  
ि.ऩ.वि.अ., ऩशऩुन्छी विकास भहाशाखा, भन्त्रारम     सदस्म 
काननु अधधकृत (समबि बएसमभ)       सदस्म  

प्रभखु, आधथयक प्रशासन शाखा. धनदेशनारम      सदस्म 
प्रभखु, खरयद ईकाई, धनदेशनारम         सदस्म सम्चि   

नोट् सधभधतरे फढीभा २ जना विषम विऻराई िैठकभा आभन्त्रण गनुय ऩनेछ ।       
 

5= अनगुभन तथा भूल्माङ्कन  ्मस कामयक्रभको अनगुभन तथा भूल्माङ्कन भन्त्रारम, धनदेशनारम य 
कामायरमरे आिश्मकता अनसुाय गनय सक्न ेछन ्।  

 

ऩरयच्छेद -3 
कामयक्रभ सञ्चारन प्रकृमा 

 

6= कामयक्रभ सञ्चारन:  (१) मो कामयक्रभ प्रदेशका म्जल्राहरुभा सञ्चारन गरयनेछ । 

 

(२) ................ 
 

(३) साझेदाय सॊस्थारे अनदुान यकभ धनमन कृमाकराऩभा भात्र खचय गनुयऩनेछ। अन्म 
कृमाकराऩका राधग साझेदाय सॊस्था स्िॊभ ्म्जमभेिाय हनुेछ। 

क्र.स भखु्म कृमाकराऩहरु अनदुान यकभ कैवपमत 

१ ऩश ुआहाया उद्योग बिन धनभायण, 
भेम्शनयी उऩकयण खरयद तथा कच्चा 
ऩदाथय/उत्ऩाद्वदत ऩश ुआहाया ढुिानी 
साधन खरयद 

स्िीकृत फजेटको अधधनभा 
यवह फवढभा ५०% 

धडजाईन/ईम्स्टभेट समफन्धीत 
धनकामफाट स्िीकृत गयेको 
हनुऩनेछ। 

 

7= प्रस्ताि आह्वान् धनदेशनारमरे मस कामयक्रभभा सहबागी हनु ईच्छुक आिेदकराई रम्ऺत 
गयी प्रस्ताि ऩेश गनय याविम दैधनक ऩधत्रकाभा ३० द्वदनको ममाद याखी अनसूुम्च -१ फभोम्जभ 

                                                           
 प्रथभ सॊशोधनिाया सॊशोधधत 
 प्रथभ सॊशोधनिाया म्झवकएको 
 प्रथभ सॊशोधनिाया थऩ गरयएको 
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सूचना प्रकाशन गनेछ। भाग अनसुायको प्रस्ताि नऩयेभा धनदेशनारमरे ऩनु् प्रस्ताि आह्वान 
गनय सक्नेछ । 

 

8= प्रस्ताि दताय्  दपा ७ फभोम्जभको सभम धसभा धबत्र कामयक्रभभा सहबागी हनु ईच्छुक 
आिेदकरे अनसूुम्च -2 फभोम्जभ आिेदन-ऩत्र, अनसूुम्च -3भा उल्रेख बएको कागजहरु, 
अनसूुम्च -4 फभोम्जभ प्रधतफिताको ऩत्र, अनसूुम्च -५ फभोम्जभ सॊम्ऺप्त व्मािसामीक 
कामयमोजना य सूचनाभा भाग गरयएका कागजातहरु धनदेशनारम िा समफम्न्धत कामायरमभा 
दताय गनुय ऩनेछ । 

 

9= प्रस्ताि सङ्करन्  समफम्न्धत कामायरमरे दताय बएका धसरफन्दी प्रस्तािहरु सङ्करन गयी 
मथाम्शघ्र धनदेशनारमभा ऩठाउन ुऩनेछ । 

 
10= आिेदकको छनौट  ्छनौटको प्रवक्रमा देहाम फभोम्जभ हनुेछ  ्

(क) भूल्माङ्कन सधभधतरे अनसूुम्च -६ फभोम्जभको भाऩदण्डका आधायभा कृषक सभूह/ 
सहकायी/ धनजी ऺेत्रको छनौट गयी स्िीकृतका राधग धनदेशारमभा ऩेश गनुय ऩनेछ, 

(ख) प्रस्ताि आह्वानको ममाद सवकएको धभधतरे फवढभा ३5 द्वदन धबत्र प्रस्तािहरु स्िीकृत 
हनु ुऩनेछ । 

(ग) आिेदक सॊस्थाको प्रस्ताि छनौट फाये उजयुी गनय ७ द्वदनको सभम तोवकने छ । 

 

11= प्रस्तािकराई जानकायी् छनौट बएको आिेदक सॊस्थाराई धनदेशनारमरे धनणयम बएको 
धभधतरे सात द्वदन धबत्र जानकायी द्वदन ुऩनेछ । 

 

12= समझौता  ्(१) प्रस्ताि स्िीकृत बएका आिेदक सॊस्थारे जानकायी प्राप्त गयेको १५ द्वदन 
धबत्र  अनसूुम्च -७ फभोम्जभ समझौता गनुय ऩनेछ । 

 

(२) उऩदपा (१) फभोम्जभको सभमधबत्र समझौता गनय नआएभा धनकटतभ 
िैकम्ल्ऩकसॉग समझौता गनय सवकने छ । 

  

ऩरयच्छेद -४ 

कामयक्रभ सञ्चारनको आधथयक ऩ  ऺ

 

13= कृषक सभूह/ सहकायी/ धनजी ऺेत्रको कामयमोजनाको आधाय य ऩश ुआहाया उद्योग स्थाऩना 
य सञ्चारन का राधग आिश्मक न्मनुतभ वक्रमाकराऩहरू सभेवटने गयी अनभुाधनत रागत 
सभेतको विियण समझौताभा उल्रेख गरयने छ य सोही फभोम्जभ फवढभा ऩचास प्रधतशत 
अनदुान यकभ साझेदायको फैंक खाताभा उऩरब्ध गयाईने छ । 

 

14= साझेदाय सॊस्थारे आफ्नो तपय को रगानीफाट  समझौता अनसुायका कामय समऩन्न  गयी 
विर/विजक, दाम्खरा रयऩोटय, नेऩार सयकायफाट भान्मता प्राप्त प्राविधधकरे तमाय  गयेको 
कामय समऩन्न प्रधतिेदन य यधनङ्ग विर तथा अन्म आिश्मक कागजातहरु सवहत बकु्तानीका 
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राधग अनयुोध गये ऩश्चात मस धनदेशनारमरे स्थरगत धनरयऺण गयी भनाधसफ देखेभा समऩन्न 
बएको काभको 1 प्रधतशत फयाफय यकभ कम्न्टन्जेन्सी कट्टा गरय बकु्तानी द्वदनेछ । 

 

15= साझेदाय सॊस्थारे ब्महोनुय ऩने यकभ अन्म कुनै सॊघ/ सॊस्था/स्थानीम तह/ धनकामफाट 
आॊम्शक िा ऩयैु ब्मिस्था गनय सक्नेछ । 

 

16= समझौता फभोम्जभ कामय नगयेभा, अनदुान यकभ दरुुऩमोग गयेभा  प्रचधरत ऐन/धनमभ 
फभोम्जभ सयकायी फाॉकी/फक्मौता सयह असरु उऩय गरयने छ । 

 

ऩरयच्छेद -५ 

भाऩदण्ड 

 

17= साझेदाय सॊस्था छनौटका भाऩदण्ड: (१) साझेदाय सॊस्थारे मस कामयविधध अनसुाय कामयक्रभ 
सञ्चारन गनय देहाम फभोम्जभको भाऩदण्ड ऩयुा गयेको हनु ुऩनेछ्- 

(क) .................. 
(ख) आफ्नै स्िाधभत्िभा जग्गा बएका साझेदाय सॊस्थाराई प्राथधभकता द्वदईनेछ । सो 

नबए साझेदाय सॊस्थाको रगानीकताय िा  धनजी जग्गा कमतीभा 10 िषयको राधग 
बाडाभा धरएको हनु ुऩनेछ । मस्तो जग्गा कमतीभा 5कठ्ठा हनु ुऩनेछ । साईरेज 
उद्योगको हकभा कच्चा ऩदाथय /घास ५ धफगाहा ऺेत्रपरभा कयाय खेती भापय त िा 
धनजी जग्गाभा रगाएको हनुऩुनेछ । 

(ग) ऩूिायधाय (फाटो, ऩानी, धफजरुी), व्मिसामको समबाव्मता, समबाव्म स्थरको पोटो य 
कच्चा ऩदाथयको उऩरब्धताको अध्ममन गयेय प्रस्तािकराई प्राथधभकता द्वदन ुऩनेछ। 

(घ) साझेदाय सॊस्था रे अन्म कुनै व्मािसाम सञ्चारन गरययहेको बए सो व्मिसामको 
अिस्था य व्मिसाम ऩरयसयको पोटो प्रस्तािभा सॊरग्न गनुय ऩनेछ। 

(ङ) साझेदाय सॊस्थारे उद्योग स्थाऩना गनय आिश्मक ऩने अन्म प्रचधरत ऐन/धनमभ 
ऩारन गयेको हनु ुऩनेछ । 

(च) साझेदाय सॊस्थारे अन्म ठाॉउभा मस्ता खारका उद्योग सॊचारन गयेको बए उल्रेख 
गनुयऩनेछ। 

(छ) साझेदाय सॊस्थारे प्रस्तािको साथभा व्मिसावमक कामय मोजना ऩेश गनुय ऩनेछ। 

(ज) साझेदाय सॊस्थारे एक बन्दा फढी स्थानभा आिेदन याख्न तथा छनोट हनु सक्नेछ 
सोको राधग धनिेदन छुट्टा छुटै्ट ऩेश गनुय ऩनेछ। 

(झ) विगत ३ िषय धबत्र कुनै  ऩधन सयकायी धनकामहरुफाट सोवह प्रकृधतको कामयक्रभभा 
अनदुान प्राप्त गयेको आिेदन ऩनु् आिेदनको राधग अमोग्म हनुेछ। 

(ञ) प्रचधरत कानून फभोम्जभ ऩश ुआहाया उद्योग सञ्चारनको राधग स्िीकृती धरनऩुनेछ 
। 

                                                           
 प्रथभ सॊशोधनिाया सॊशोधधत 
 प्रथभ सॊशोधनिाया म्झवकएको 
 प्रथभ सॊशोधनिाया थऩ गरयएको 
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(ट) ऩश ुआहाया उद्योगको धडजाईन/ईम्स्टभेट तथा भेम्शनहयको स्ऩेम्शवपकेसन 
समफन्धीत कामायरमभा ऩेश गयी ऩूिय स्िीकृधत धरएय भात्र कामयक्रभ सॊचारन 
गनुयऩनेछ। 

 

 (२) उऩदपा (१) भा उल्रेम्खत भाऩदण्डका अधतरयक्त थऩ भाऩदण्डको आिश्मकता 
ऩये भूल्माङ्कन सधभधतरे तमाय गयी धनदेशनारमफाट स्िीकृत गयाई राग ुगनय सक्नेछ । 

 

(३) भूल्माङ्कन साधभधतरे आिश्मकता अनसुाय भूल्माङ्कन तथा अन्म भाऩदण्डहरु तमाय 
गयी स्िीकृधतका राधग एक तह भाधथको धनकामभा ऩेश गनुयऩनेछ । 

 

ऩरयच्छेद -६ 
विविध 

 

18= प्रगधत प्रधतिेदन् (१) साझेदाय सॊस्थारे चौभाधसक रुऩभा प्रगधत प्रधतिेदन धनदेशनारम िा 
धनदेशनारमरे तोकेको कामायरमभा ऩठाउन ुऩनेछ । 

 
(२) उऩदपा (१) फभोम्जभको प्रगधत प्रधतिेदन चौभाधसक तथा िावषयक रुऩभा सॊग्रवहत 

गयी  कामायरमरे धनदेशनारमभा ऩठाउन ुऩनेछ। 

 

19= सॊशोधन य खायेज् मो कामयविधध कामायन्िमनभा कुनै फाधा आइऩये भन्त्रारमरे आिश्मकता 
अनसुाय सॊशोधन य खायेज गनय सक्नेछ । 

 

20= प्रचधरत कानून फभोम्जभ हनुेछ् मस कामयविधधभा उल्रेख बएका फदुाॉहरु प्रचधरत कानूनसगॉ 
फाम्झएभा प्रचधरत कानून फभोम्जभ नै हनुेछ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 प्रथभ सॊशोधनिाया थऩ गरयएको 
 प्रथभ सॊशोधनिाया सॊशोधधत 
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अनसुचुी -1 

(दपा 7 सॉग समफम्न्धत) 
प्रस्ताि आह्वान 

प्रथभ ऩटक प्रकाम्शत धभधत् ... ... ... ... ... 
 

ऩशऩुन्छी तथा भत्स्म विकास धनदेशनारम , फागभती प्रदेश , हेटौंडािाया आ.ि. ... ... ... को 
स्िीकृत िावषयक कामयक्रभ अनसुाय कृषक सभूह/सहकायी/धनम्ज ऺेत्रसॉगको ऩचास प्रधतशत रागत 
साझेदायीभा ऩश ुआहाया उद्योग स्थाऩना य सञ्चारन गने कामयक्रभ यहेको हदुाॉ इच्छुक सॊस्थाहरुरे 
मो सूचना प्रकाम्शत बएको धभधतरे 30 द्वदनधबत्रभा कामायरम सभमभा आईऩगु्ने गयी  "साझेदायीभा 
ऩश ुआहाया उद्योग स्थाऩना कामयविधध,2076 " अनसूुची -2 फभोम्जभको आिेदन-ऩत्र, अनसूुची -
3 फभोम्जभको कागजातहरु, अनसूुची -4 फभोम्जभको प्रधतफिता ऩत्र, अनसूुची -5 फभोम्जभको 
प्राविधधक तथा आधथयक प्रस्ताि, अनसूुची -6 फभोम्जभको सॊम्ऺप्त व्मािसामीक कामयमोजना य 
सूचनाभा भाग गरयएका कागजातहरु तथा रागत राब विश्लषेण सवहत धनदेशनारमभा िा 
समफम्न्धत बेटेरयनयी अस्ऩतार तथा ऩश ुसेिा विऻ केन्रभा धनिेदन दताय गनुयहनु मो सूचना 
प्रकाशन गरयएको छ । साथै रयत नऩगेुका िा ममाद नाघी प्राप्त हनु आएका प्रस्तािहरु छनौटका 
राधग सभािेस नहनुे व्महोया सभेत जानकायी गयाईन्छ । 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
 प्रथभ सॊशोधनिाया सॊशोधधत 
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अनसूुची -2 

(दपा 8 सॉग समफम्न्धत) 
प्रस्ताि ऩेश गनय द्वदईने आिेदन 

धभधत् 
 

िीभान ्धनदेशक ज्मू, 
ऩशऩुन्छी तथा भत्स्म विकास धनदेशनारम, 
फागभती प्रदेश, हेटौंडा भकिानऩयु । 

भापय त, 
िी बेटेरयनयी अस्ऩतार तथा ऩशसेुिा विऻ केन्र, 
... ... ... ... ... ... ...  

 
 

विषम् प्रस्ताि ऩेश गरयएको फाये । 

 

भहोदम, 

तहाॉ धनदेशनारमरफाट धभधत ... ... ... ... गते ... ... ... याविम ऩधत्रकाभा प्रकाम्शत 
कृषक सभहु/नीम्ज ऺेत्र/ कृवष सहकायी सॊस्थाहरुसॉगको ऩचास प्रधतशत रागत साझेदायीभा ऩश ु
आहाया उद्योग स्थाऩना य सञ्चारन समफन्धी प्रस्ताि आह्वान गये अनसुायको कामयक्रभभा साझेदायी 
गनय ईच्छुक बई अनसूुम्च -४ अनसुायको कागजात मसैसाथ सॊरग्न गयी आिश्मक कायफाहीको 
राधग आिेदन ऩेश गरयएको व्महोया अनयुोध छ । 

 

आिेदक 
दस्तखत् 
धभधत् 
नाभथय् 
ऩद् 
सॊस्थाको छाऩ् 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 प्रथभ सॊशोधनिाया सॊशोधधत 
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अनसूुची -3 

(दपा 8 सॉग समफम्न्धत) 
आिेदन साथ सॊरग्न हनुऩुने कागजातहरु 

 
-1_ आिेदन साथ धनम्ज-सहकायी साझेदाय सॊस्था सञ्चारक सधभधतको फैठकरे ऩश ुआहाया उद्योग 

स्थाऩना गनय गयेको धनणयम प्रधतधरऩी, 
-2_ धनदेशनारमरे तोकेको ढाॉचाभा तमाय गरयएको प्रस्ताि-ऩत्र, 
-3_ ऩश ुआहाया उद्योगको सॊम्ऺप्त व्मािसावमक कामय मोजना, 
-4_ प्रदेश धनदेशनारमसॉग कमतीभा ऩचास प्रधतशत रागत साझेदायी गने प्रधतििता-ऩत्र, 
-5_ कामयक्रभ कामायन्िमन स्थरको जग्गाको स्िाधभत्ि देम्खने कागजातको प्रभाम्णत प्रधतधरऩी, 
-6_ बाडाभा धरएको जग्गाको हकभा कम्मतभा 10 िषयको कयायनाभा िा समझौता गरयएको ऩत्र, 
-7_ धनजी/सहकायी सॊस्था दताय प्रभाम्णत प्रधतधरवऩ, 
-8_ स्थावम रेखा नमफय दताय प्रभाम्णत प्रधतधरवऩ, 
-9_ प्रस्तावित ऩश ुआहाया उद्योग स्थाऩना य सञ्चारन गनय  अन्म धनकामिाट अनदुान  

धरए/नधरएको प्रभाम्णत गने कागजात, 
-10_ प्रस्ताि अनसुायको धडजाइन तथा रागत अनभुान, 
-11_ प्रस्तािक धनजी-सहकायी सॊस्थाका अध्मऺ िा सकृम सदस्म िा कभयचायीको शैम्ऺक मोग्मता, 
-12_ साझेदाय सॊस्थाको वित्तीम ऺभता प्रभाम्णत गने कागजात (फैंक ग्मायेन्टी, टनय ओबय , फैंक 

ब्मारेन्स) िा फैङ्कको रेटय अप इन्टेन्ट, 
-13_ समफम्न्धत स्थानीम तह/ कामायरमको धसपारयस । 
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अनसूुची -4 

(दपा 8 सॉग समफम्न्धत) 
रागत साझेदायी गने प्रधतििता-ऩत्र 

 
धभधत् 

 
िीभान ्धनदेशक ज्मू, 
ऩशऩुन्छी तथा भत्स्म विकास धनदेशनारम, 
फागभती प्रदेश, हेटौंडा भकिानऩयु । 

भापय त, 
िी बेटेरयनयी अस्ऩतार तथा ऩशसेुिा विऻ केन्र, 
... ... ... ... ... ... ...  

 
 

विषम् रागत साझेदायी गने प्रधतििता समफन्धभा । 

 

भहोदम, 

 तहाॉ धनदेशनारमको धभधत ... ... ... गते ... ... ... याविम ऩधत्रकाभा कृषक 
सभहु/नीम्ज ऺेत्र/ कृवष सहकायी सॊस्थासॉगको रागत साझेदायीभा ऩश ुआहाया उद्योग स्थाऩना य 
सञ्चारन गने समफन्धी प्रस्ताि आह्वान गरयए अनसुाय हाम्रो नीम्ज ऺेत्र/ कृवष सहकायी सॊस्थारे 
कामयक्रभ कामायन्िमनका राधग प्रस्तावित कुर रागत रु. ... ... ... ... ... को ऩचास प्रधतशतरे 
हनु आउने यकभ रु. ... भध्मे अन्म धनकामफाट रु. ... ... ... ... ... अनदुान प्राप्त हनुे बएकोरे 
नऩगु यकभ रु. ... ... (अऺरुऩी रुऩैमाॉ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... भात्र।- ) हाम्रो 
सॊस्थाकै आन्तरयक िोतफाट व्महोने नीम्ज/कृवष सहकायी सॊस्था सञ्चारक सधभधतको धनणयम बएको 
हुॉदा रागत साझेदायी गने प्रधतििता जाहेय गदयछु/ गदयछौं । 

म्जमभेिाय ऩदाधधकायीको 
हस्ताऺय् 
धभधत् 
नाभथय् 
ऩद् 
सॊस्थाको छाऩ् 

 
 
 
 

 
 

                                                           
 प्रथभ सॊशोधनिाया सॊशोधधत 
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अनसूुची -५ 
(दपा 8 सॉग समफम्न्धत) 

सॊम्ऺप्त व्मिसावमक कामयमोजना तथा रागत राब विश्लषेणभा प्रिाउन ुऩने फुॊदाहरु 
 

1= ऩषृ्ठबभूी  ्मसभा प्रिाउन ुऩने फुॉदाहरु तऩम्शर फभोम्जभ हनुेछ्- 
(क) ऩश ुआहाया उद्योग शरुु गनुय ऩनायको कायण य सभग्र ऩरयम्स्थती, 
(ख) खऩत गनय सवकन ेऩश ुआहायाको ऩरयभाण, 
(ग) ऩश ुआहाया उद्योगको सॊम्ऺप्त ऩरयचम, 
(घ) साझेदायीभा आधारयत ऩश ुआहाया उद्योग के-कसयी स्थाऩना य सञ्चारन गरयने छ, 
(ङ) विद्यभान ऩूिायधायहरुभा बौधतक, विम्त्तम य प्राविधधक ऺभता फाये िणयन गने । 

 

2= द्वदघयकाधरन सोंच, उदे्यश्म य भहत्ि्  (१) प्रस्तावित ऩश ुआहाया उद्योग फाट हाधसर गनय 
खोम्जएको द्वदघयकाधरन रऺ उल्रेख गने । 

(२) प्रस्तावित ऩश ुआहाया उद्योगरे हाधसर गने तत्काधरन उद्देश्महरु उल्रेख गने । 

(३) ऩश ुआहाया उद्योग  सॊचारनफाट  स्थानीम एिॊ याविम स्तयभा  हाधसर हनु े
प्रत्मऺ/अप्रत्मऺ राब उल्रेख गने । 

 

3= सॊबाब्मता विष्रेशण ्(१) व्मिसामीक मोजना देहाम फभोम्जभ गने्- 
(क) उत्ऩादन मोजना (के, कती य कसयी उत्ऩादन गने मोजना छ उल्रेख गने)। 

(ख) कच्चा ऩदाथयको उऩरब्धता (ऩश ुआहाया उद्योगको रागी के, कती कच्चा ऩदाथयको 
आिश्मकता ऩदयछ उक्त कच्चा  ऩदाथय कहाॉफाट य कसयी प्राप्त गरयन्छ उल्रेख  
गने)। 

(ग) उत्ऩादन हनुे फस्त ुय ऩरयभाण (ऩश ुआहाया उद्योग सञ्चारनभा आए ऩश्चात दैधनक 
रुऩभा उत्ऩादन हनुे सेिा य आहायाको ऩरयभाण उल्रेख गने) । 

(घ) प्रविधध प्रमोगको समबाव्मता (ऩश ुआहाया उत्ऩादनका राधग आिस्मक ऩने प्रविधध, 
भेम्शनयी, उऩकयण, जनशम्क्त य धतनको उऩरब्धता कसयी सधुनश्चत गरयन्छ उल्रेख 
गने) । 

(२) फजारयकयण  मोजना (उत्ऩाद्वदत ऩश ुआहायाको समबावित  फजाय, विक्री मोजना , 
गणुस्तय व्मिस्थाऩन य प्रधतस्ऩधायभा कामभ यहने मोजना उल्रेख गने) । 
(३) ऩरयमोजनाको विम्त्तम विष्रेशण (B/C ratio, IRR, Payback period) उल्रेख गने । 
 

4= व्मिस्थाऩन मोजना् (१) व्मिस्थाऩनको उच्च  तहभा यहने ऩदाधधकायीहरुको विियण 
तऩम्शर अनसुाय उल्रेख गने्- 

क्र.सॊ. ऩद नाभथय शैम्ऺक मोग्मता तारीभ/अनबुि उद्योगभा धनजको 
बधूभका 

१      
                                                           
 प्रथभ सॊशोधनिाया सॊशोधधत 
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२      
३      

 
5= िाताियम्णम प्रबाि/असयको विश्लशेण  ्(१) ऩश ुआहाया उद्योग स्थाऩना य सञ्चारनरे 

िाताियणभा ऩाने सकायात्भक प्रबािहरु उल्रेख गने । 
-2_ ऩश ुआहाया उद्योग स्थाऩना य सञ्चारनरे िाताियणभा ऩाने नकायात्भक असयहरु 

आॊकरन गने । 
-3_ ऩश ुआहाया उद्योग स्थाऩना य सञ्चारनरे िाताियणभा ऩाने नकायात्भक असय 

न्मधुनकयणका रागी के-कस्ता उऩामहरु अिरमफन गरयनेछ उल्रेख गने । 
 
6= राबग्राही विश्लशेण  ्(१) रैंधगक य साभाम्जक विश्लषेण तऩम्शर फभोम्जभ गने्- 

राबग्राही राबग्राही 
सॊख्मा 

रैंधगक विश्लषेण साभाम्जक िधगयकयण 
भवहरा ऩरुुष दधरत जनजाती अन्म 

प्रत्मऺ       
अप्रत्मऺ       
जमभा       

 
-2_ राबग्राहीरे राब प्राप्त गने तरयका उल्रेख गने । 
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1= रागत राब विश्लशेण ्(१) तऩम्शर फभोम्जभको िेस्ता ऩूिायनभुानको आधायभा विश्लषेण गने्- 

क्र.सॊ. अनभुाधनत आमदानी/खचयको विियण 
प्रथभ िषय दोिो िषय तेिो िषय जमभा 

ईकाई ऩरयभाण यकभ रु. ईकाई ऩरयभाण यकभ रु. ईकाई ऩरयभाण यकभ रु. ईकाई ऩरयभाण यकभ रु. 
  ऩूॊम्जगत खचय             
१  बौधतक धनभायण             
२  भेम्शनयी/औजाय/उऩकयण खरयद             
क)  कुर ऩूॊम्जगत खचय             

  चार ुखचय             
१  उत्ऩादन रागत             

१.१  कच्चा ऩदाथय/सभाग्री खरयद             
१.२  कच्चा ऩदाथय धबत्र्माउन ढुिानी खचय              
१.३  िधभक/ज्माभी/ज्मारादायी ज्मारा बकु्तानी             
२  उऩबोग तथा प्रशासधनक खचय             

२.१  तरफ, बत्ता तथा अन्म सवुिधा बकु्तानी             
२.२  घय/भेम्शन/औजाय/उऩकयणको  बाडा बकु्तानी             
२.३  ऩानी, धफजरुी, टेधरपोनको भहशरु  बकु्तानी             
२.४  भभतय समबाय  बकु्तानी             
२.५  धफक्री वितयण, विऻाऩन तथा प्रसाय  खचय             

३ 
 व्माज (Interest on Loan & Shared Capital) 

 बकु्तानी ("च" ब्माज राग्ने खचयको       
  ...  प्रधतशत/िषयका  दयरे)   
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ख)  कुर चार ुखचय             

क्र.सॊ. अनभुाधनत आमदानी/खचयको विियण 
प्रथभ िषय दोिो िषय तेिो िषय जमभा 

ईकाई ऩरयभाण यकभ रु. ईकाई ऩरयभाण यकभ रु. ईकाई ऩरयभाण यकभ रु. ईकाई ऩरयभाण यकभ रु. 

ग) 
 खदु खचय (Net Expenditure) (क+ख) 

 (ब्माज राग्ने/नराग्ने सिै खचयको जमभा) 
   

         

  ब्माज राग्ने खचय ऩत्ता रगाउन गरयएको विश्लषेण्             
  ब्माज यवहत अनदुान यकभहरुफाट गरयएको खचय             

१ धनदेशनारमफाट प्राप्त कुर रागतको ५० % अनदुान 
यकभफाट गरयएको खचय रु. 

   
         

२  स्थानीम तहफाट प्राप्त अनदुान यकभफाट गरयएको खचय   
 रु.             

३  अन्म धनकामफाट प्राप्त अनदुान यकभफाट गरयएको  
 खचय रु.             

घ)  कुर अनदुान यकभफाट गरयएको खचय रु.             

ङ)  आफ्नै  सॊस्थाफाट ब्महोरयने यकभफाट गरयएको खचय  
 रु. 

            

च) 
 ब्माज राग्ने यकभफाट गरयएको खचयको जमभा (ग-घ-  
 ङ) 

   
         

  आमदानी विियण  ्             
१  उत्ऩाद्वदत दाना विक्री             
२  घास विक्री             
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छ)  कुर आमदानी  (Gross Income)             
ज)  खदु भनुापा (Net Profit) (छ-ग)             
झ)  कुर भनुापा (Gross Profit) (छ-ख)             
ञ)  खदु फचत (Net Saving) (ज-च)             
ट)  धडस्काउण्टेड आमदानी [छ÷(१+ब्माज%)×िषय]             
ठ)  धडस्काउण्टेड खचय [ग÷(१+ब्माज%)×िषय]             

 
आिेदकको हस्ताऺय य धभधत्            नाभथय्            ऩद्               सॊस्थाको नाभ य ठेगाना्                         सॊस्थाको छाऩ् 
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अनसूुची -६ 

(दपा १० को खण्ड (क) सॉग समफम्न्धत) 
भूल्माङ्कन पायभ 

1= म्जल्रा  ्
2= आिेदक सॊस्थाको नाभ् 
3= कामयक्रभ सन्चारन स्थरको ठेगाना  ्
4= प्रस्तावित कामयक्रभको नाभ् 
5= स्थरगत अनगुभन गरयएको धभधत ्
6= भूल्माङ्कनका आधायहरु ्
क्र.सॊ. विियण बाय प्राप्ताङ्क कैवपमत 

1.  कामयक्रभ कामायन्िमन स्थरको बौधतक ऩूिायधायको अिस्था ३0   
1.१  सडक सवुिधा बएको   ४  

स्थाधनम तहको 
धसपारयस 1.२  धफजरुी सवुिधा बएको 3  

1.३  ऩानीको सवुिधा बएको 3  

1.४  जग्गाको स्िाधभत्ि  २0   
1.4.1  आफ्नै बएको २0  

प्रभाण देम्खने 
कागजात 1.4.2 सेमय होल्डयको नाभभा जग्गा बएको १८  

1.4.3 बाडाभा जग्गा धरएको १६  

2 प्राविधधक दऺता/समफम्न्धत विषमको तारीभ/ शैम्ऺक मोग्मता  
(प्रस्तावित काभदायको भात्र) 

5   

2.१ ७ द्वदन अिधीसमभको तारीभ 1   
2.२ ७ देखी १५ द्वदन ेअिधधसमभको ताधरभ 2   
2.३ १६ देखी ३० द्वदने अिधधसमभको ताधरभ 3   
2.४ १ भवहना दखेी ३ भवहना अिधधसमभको ताधरभ 4   

2.५ 
३ भवहना बन्दा फढी अिधीको ताधरभ/ शैम्ऺक मोग्मता 
(जे.टी./ जे.टी.ए.) 5   

3 विम्त्तम ऺभता १०   
3.१ साझेदायीको प्रधतफिता साभेर बएको ५   
3.२ अन्म धनकामफाट ऩधन साझेदायी हनुे प्रधतफिता बएको ५   
4 योजगायीको अिस्था (प्रस्तावित) ५   

4.1 5 जना बन्दा भाधथ ५   

                                                           
 प्रथभ सॊशोधनिाया सॊशोधधत 
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4.2  कमतीभा 5 जना ३   
५  िाताियणीम उऩमकु्तता 5   

5.१  प्रस्तावित कामयक्रभको िाताियणीम प्रबाि आॉकरन गरयएको 2   

5.२  िाताियणीम प्रबाि न्मधुनकयणका उऩामहरु साभेर गरयएको 3   

6 अन्म ऩऺहरु १५   

6.१ विगतभा मस्तै खारे काभ गयेको य गरययहेको  १५   

7  म्स्िकृत कामयविधी अनसुायको थऩ आधायहरु 30   

7.1  प्राविधधक य आधथयक प्रस्तािको गणुस्तय २०   

7.1.१  प्राविधधक प्रस्ताि गणुस्तय १०   

7.1.२  आधथयक प्रस्ताि गणुस्तय १०   

7.2  B/C ratio, IRR, Payback period को आधायभा उऩमकु्तता  

 य द्वदगोऩन (विम्त्तम विश्लषेण) १०   

 जमभा १००   
नोट् भूल्माङ्कनको क्रभभा न्मूनतभ ५० अङ्क बन्दा फढी अङ्क प्राप्त गयेका आिेदकहरुराई भात्र 
छनौटको राधग धसपारयस गनुय ऩनेछ । िावषयक कामयक्रभ य फजेट बन्दा फढी छनौट बएभा फढी 
अङ्क प्राप्त गनेराई धसपारयस गनुय ऩनेछ । साथै सभान अङ्क प्राप्त गयेभा रागत सहबाधगता यकभ 
फढी प्रस्ताि गयेकोराई प्राथधभकता द्वदइने छ । 
 
7= स्थरगत अनगुभनभा बेवटएका अन्म थऩ विियणहरु  ्

क)  
ख)  

 
8= स्थरगत अनगुभन टोरीको याम  ्

क्र.सॊ. ऩद नाभथय 

याम 

दस्तखत 
हनु्छ 

सझुाि 
सवहत 
हनु्छ 

हदैुन 

१       
२       

नोट्  हनु्छ/ सझुाि सवहत हनु्छ/ हदैुन बने्न स्ऩि कायण द्वदन ुऩनेछ । कायणहरु  ्

1=  

2=  

3=  

                                                           
 प्रथभ सॊशोधनिाया सॊशोधधत 
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अनसूुची -७ 
(दपा 12 को उऩदपा (१) सॉग समफम्न्धत) 

द्विऩम्ऺम सॊझौता-ऩत्र 
 
ऩशऩुन्छी तथा भत्स्म विकास धनदेशनारम , फागभती प्रदेश , हेटौंडा आ.ि. ... ... को स्िीकृत 
िावषयक कामयक्रभ अन्तगयत कृषक सभहु/धनम्ज ऺेत्र/सहकायी सॊस्थासॉगको ऩचास प्रधतशत  रागत 
साझेदायीभा ऩश ुआहाया उद्योग स्थाऩना य सञ्चारन गने समफन्धी धभधत ... ... ... गतेको ... ... 
... याविम/स्थानीम ऩधत्रकाभा प्रकाम्शत सूचना अनसुाय ऩेश हनु आएका प्रस्तािहरु भध्मे िी ... 
... ... ... को प्रस्ताि छनौट बएको हुॉदा ऩशऩुन्छी तथा भत्स्म विकास धनदेशनारम  (मसऩधछ 
प्रथभ ऩऺ बधनन)े य िी ... ... ... ... ... ... ... ... ... (मसऩधछ दोस्रो ऩऺ बधनन)े फीच 
तऩम्शर अनसुायका शतयहरु ऩारना गने गयी ऩश ुआहाया उद्योग स्थाऩना य सञ्चारनका राधग द्वि-
ऩम्ऺम समझौता गयी फमु्झधरमौं/द्वदमौं। 

तऩम्शर  ्
-1_ प्रथभ ऩऺरे रागत साझेदायीभा आधारयत ऩश ुआहाया उद्योग स्थाऩना य सञ्चारन समफन्धी 

कामयक्रभको राधग कुर रागत अनदुान िाऩत रु. ... ... ... ... ... भध्मेको १ प्रधतशत 
कम्न्टन्जेन्सी कट्टा गयी दोस्रो ऩऺराई रु. ... ... ... ... ... (अऺरुऩी रुऩैंमाॉ ... ... ... ... 
... ... ... .. ...) अनदुान/साभग्री सहमोग प्रदान गनेछ । 

-2_ दोिो ऩऺरे आफ्नो तपय को रगानीफाट समऩन्न बएको काभको धनमभानसुायको भ्माट/प्मान 
धफर, दाम्खरा प्रधतिेदन, कामय समऩन्न  प्रधतिेदन य अन्म आिश्मक  कागजात सवहत 
बकु्तानीका राधग प्रथभ ऩऺ सभऺ ऩेश गये ऩश्चात स्थरगत प्राविधधक प्रधतिेदनका आधायभा 
भनाधसि ठहयेभा िा सयकायफाट  भान्मता प्राप्त प्राविधधकरे तमाय गयेको यधनङ्ग विर तथा 
कामय समऩन्न प्रधतिेदन य स्थरगत  प्राविधधक प्रधतिेदनको आधायभा भनाधसि ठहये दइुय 
वकस्ताभा िा दोिो ऩऺरे समऩूणय कामय  आफ्नै रगानीभा समऩन्न गयेभा  एकै वकस्ताभा सभेत 
अनदुान यकभको बकु्तानी प्रथभ ऩऺरे फैङ्कखाता भापय त गनेछ ।   

-3_ दोिो ऩऺरे प्रथभ ऩऺ सभऺ ऩेश गयेको स्िीकृत प्रस्ताि-ऩत्र अनसुायको धडजाईन, ईविभेट 
य समऩूणय कामयहरु उच्च गणुस्तय कामभ याखी धनधायरयत सभम धबत्र समऩन्न गनेछ ।  

-4_ कामयक्रभ सञ्चारनका राधग आिश्मक धनभायण समफन्धी धडजाईन, ईविभेट, सऩुयधबजन, यधनङ्ग 
विर, अम्न्तभ विर य कामय समऩन्न प्रधतिेदन रगामतका सिै प्राविधधक कामयहरु तथा धनभायण, 
खरयद, ढुिानी, सॊचारन य जग्गाको व्मिस्था आद्वद दोिो ऩऺरे गनेछ ।  

-5_ प्रथभ ऩऺरे कुनै ऩधन फखत सॊचाधरत कामयको अनगुभन/धनरयऺण गयी समझौता भतुाविक 
कामय बए/नबएको हेनय य आिश्मक सल्राह/सझुाि द्वदन सक्नेछ ।  

-6_ दोिो ऩऺरे  कामयक्रभ सञ्चारन स्थरभा अधनिामय रुऩरे कामयक्रभको नाभ, ठेगाना तथा 
सहमोगी धनकामको नाभ य अनदुान यकभ उल्रेम्खत फोडय सफैरे देख्न ेगयी याख्न ुऩनेछ ।  

                                                           
 प्रथभ सॊशोधनिाया सॊशोधधत 



18 

 

-7_ कामयक्रभ सञ्चारनका दौयान िा समऩन्न बए ऩश्चातको सञ्चारन, भभयत समबाय, व्मिस्थाऩन, 
जोम्खभ य द्वदगोऩनका राधग गरयने कामयहरु तथा अप्रत्माम्शत रुऩभा िृम्जत सफै प्रकायका 
दावमत्ि य म्जमभेिायी दोस्रो ऩऺको हनुेछ । 

-8_ दोिो ऩऺरे ऩश ुआहाया उद्योग स्थाऩना य सञ्चारन हुॉदा योजगाय प्राप्तहरु भध्मे रम्ऺत 
सभूदाम(भवहरा, दधरत, जनजाती आद्वद)राई नेऩार सयकायरे सञ्चारनभा ल्माएको स्िास््म 
विभा कामयक्रभभा आिि हनु राग्ने विभा शलु्कको ऩचास प्रधतशत यकभ फहन गनुय ऩनेछ । 
उक्त यकभ दोिो ऩऺरे धसधै समफम्न्धत विभा कमऩनीराई ऩठाई द्वदन ुऩनेछ । 

-9_ दोस्रो ऩऺरे धनमधभत रुऩभा कामयक्रभको भाधसक प्रगधत , उऩरब्धी एिॊ कायोिाय समफन्धी 
विियणहरु समफम्न्धत बेटेरयनयी अस्ऩतार तथा ऩश ुसेिा विऻ केन्र  भापय त प्रथभ ऩऺराई 
अधनिामय रुऩभा उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ ।  

-10_ दोस्रो ऩऺरे प्रथभ ऩऺ सभऺ ऩेश गयेको स्िीकृत प्रस्ताि-ऩत्र अनसुायको धडजाइन, ईविभेट 
य दयबाउ भेधसनयी उऩकयण य अन्म साभानहरु खयीद गनुय ऩूिय प्रथभ ऩऺसॉग स्िीकृत गयाई 
समऩूणय कामयहरु उच्च गणुस्तय कामभ याम्ख धनधायरयत सभमधबत्र समभन्न गनुय ऩनेछ । मसो 
नगयेको खण्डभा प्रथभ ऩऺ यकभ बकु्तानी द्वदन फाध्म हनुे छैन । 

-11_ दोिो ऩऺरे समझौता अनरुुऩ उद्योग स्थाऩना नगयेभा प्रथभ ऩऺरे अनदुान योक्का गनय 
सक्नेछ। 

-12_ दोिो ऩऺरे ऩश ुआहाया उद्योग स्थाऩना कामय अधयुो छाडी अन्मतै्र विक्री गयी दरुुऩमोग 
गयेको ऩाइएभा प्रथभ ऩऺरे अनदुान यकभ प्रचधरत ऐन/धनमभ फभोम्जभ सयकायी 
फाॉकी/फक्मौता सयह असरु उऩय गनेछ । 

-13_ कामयक्रभ सञ्चारनका दौयानभा कुनै विषम हेयपेय िा ऩरयभाजयन गनुय ऩयेभा दिैु ऩऺको 
आऩसी सहभती अनसुाय हनुेछ । 

-14_ समझौताभा उल्रेख हनु छुटेका विषमको हकभा प्रचधरत कानून अनसुाय हनुेछ । 
 

 दोस्रो ऩऺको तपय फाट  ्    प्रथभ ऩऺको तपय फाट  ् 
हस्ताऺय्                                           हस्ताऺय् 
नाभ्                                               नाभ्  
ऩद्                                                ऩद्  
सॊस्था्                                              भन्त्रारम्  
सॊस्थाको छाऩ्                                        भन्त्रारमको छाऩ्  

योहिय 
हस्ताऺय्                                             हस्ताऺय् 
नाभ्                                                नाभ्  
ऩद्                                                 ऩद्  
सॊस्था्                                               कामायरम्  
सॊस्थाको  छाऩ्                                        कामायरमको छाऩ् 
 
इधत समित ्............... सार ................. भवहना ......... गते योज ........ शबुभ ्। 


