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प्रस्तािनााः सहकारी आन्दोलनको विकास एिंम सहकारी ससं्थाको व्यिसाय विस्तार सदस्यहरुको उत्पादनमा 
बवृि र बजारीकरणमा सहयोग पुयााउन सहकारी संस्थालाई प्रदान गररने अनुदान लाई सरल, पारदसी र 

प्रभािकारी तुल्याउन िाञ्छीनीय , 

भएकोले सहकारी ऐन धनगढी २०७४ को दफा १०५ र १०६  ले ददएको अधधकार प्रयोग गरी यो धनदेधिका 
िनाईएको छ ।  
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पररच्छेद –१ 

प्रारम्भिक 

१ . सम्िप्त नाम र प्रारभिाः  

 १) यस धनदेधिकाको नाम "सहकारी संस्थालाई अनुदान वितरण ननदेनिका, २०७८" रहेको छ । 

२) यस धनदेधिका धनगढी उपमहानगरपाधलका िाट पाररत भई राजपत्रमा प्रकासन भए पश्चात लागु 
हुनेछ ।  

२ .  पररिाषााः  विषय िा प्रसंङ्गले अको अथा नलागेमा यस धनदेधिकामा  
क) "खररद अनुदान" भन्नाले सहकारी संस्थाले सदस्यहरुको उत्पादन खररद गरेिापत ददइने 

अनुदान सम्झनु पछा । 

ख) "घुभती कोष अनुदान" भन्नाले उत्पादनसंग जोडीएका सदस्यहरुलाई आलोपालो धमलाई 
ऋण प्रदान गना सहकारी संस्थालाई ददने अनुदान सम्झनु पछा । 

ग) "सदस्य" भन्नाले सहकरी संस्थाको सदस्य सम्झनु पछा । 

घ) "संस्था" भन्नाले प्रारम्भीक सहकारी सस्थांलाई सम्झनु पछा । 

ङ) "कायाालय" भन्नाले धनगढी उपमहानगरपाधलका नगरकायापाधलकाको कायाालयलाई सम्झनु पछा। 
च) "िावषाक साधारण सिा" सहकारी ससं्थाले प्रत्येक िषा सम्पन्न गन ेसाधारण सभा सम्झन ुपछा । 
 
 

पररच्छेद– २ 
अनुदान सभिन्धी व्यिस्था 

३.  अनुदानको यस धनदेधिका अनुसार उपलव्ध गराईने अनुदानको उद्दशे्य देहाय िमोजजम हुनेछ  ।  

क) सदस्यहरुको कृवष उत्पादनलाई मुल्य श्रखृलामा लैजाने । 

ख) सदस्यहरुको कृवष उत्पादनलाई सरकारले तोकेको मुल्यमा खररद गना सस्थांलाई प्रोत्साहन गन े। 

ग) सदस्यहरुको कृवष उत्पादन लाई िजारीकरणमा सहयोग गन े। 

घ) सदस्यहरुलाई कृवष उत्पादन तफा  उन्मुख गराउने । 
ङ) कृवष उत्पादनमा बृमि गन े। 
च) सस्थांलाई व्यािसायीक िनाउने । 

 
४. खररद अनुदानाः  

१) संस्थाले सदस्यहरुले उत्पादन गरेका देहायका िस्तहुरु नेपाल सरकारले तोकेको मुल्यमा खररद 

गरेमा देहाय िमोजजम अनदुान ददन सक्ने छ ।  

क) धान, गहु, मकै, प्रधत कुन्टल रु. १५० /- 

ख) दधु प्रधत धलटर रु.१.५०/- 
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ग) तरकारी - आल,ु प्याज, लसुन खसुाानी प्रधत कुन्टल रु. २०० /- 

२) दफा ४ को उपदफा १(ग) िमोजजम तरकारीहरुको हकमा प्रचधलत िजार मुल्यमा खरीद गरेमा पधन 

अनुदान ददन सदकने छ ।  

३) सदस्यको उत्पादन खररदमा मात्र अनुदान ददईने छ । 

४) खररद कोटा तोक्न सदकनेछ ।  
५) खररद गदाा साना दकसानको उत्पादनलाई प्राथधमकता ददनु पन ेछ । 

 
५. घुम्भत कोष अनुदानाः 

१) सहकारी संस्थाले उत्पदानसंग जोडीएका (कृवष, पिुपंक्षी र माछापालन गन)ेसदस्यहरुलाई 
सरल र िुलभ तररकाले ऋण लगानी गना एउटा संस्थालाई बढीमा रु. दईु लाख पचास हजार 
सम्म अनुदान ददन सदकने छ । 
२) अनुदानमा प्राप्त रकम संस्थाले उत्पादन संग जोडीएका सदस्यहरुलाई आलोपालो धमलाई 
घुम्तीरुपमा पररचालन गनुापनछे । 
३)  अनुदानमा प्राप्त रकमलाई खचा गना िा मास्न पाईने छैन । जगेडा कोषमा आम्दानी 
बाधी पररचालन गनुा पनछे । 

 
६.  कोषमा साझेदारी गनुा पनाेः 

१) घुम्ती कोष अनुदान प्राप्त गन ेसंस्थाले अनुदान रकममा ित प्रधतित रकम संस्थाबाट थप 
गरी छुट्टै कोष स्थापना गरर पररचालन गनुा पनछे । 
२) संस्थाले दफा ६ को उपदफा (१) बमोजजमको कोषबाट पररचालन गररने ऋणको व्याजदर 
बढीमा दि प्रधतित कायम गनुा पनछे । अन्य कुरा संस्थाको धनयमानुसार हुनेछ । 

 
पररच्छेद –३ 

अनुदान प्रदान गन ेप्रक्रिया 
७.  अनुदान धलन चाहने संस्थाका लागी wfg,ds} / t/sf/L vl/b ug {  प्रत्येक आधथाक िषाको प्रथम 

चौमाधसक धभत्र / ux' vl/b / 3'DtLsf]if cg'bfgsf nflu bf];|f] rf}df;Ls leq कायाालयले 
कम्तीमा १५ ददन अिधीको सूचना स्थानीय पवत्रकामा प्रकािन गरर प्रस्ताि आह्वान गनछे । 

८.  धनगढी उप महानगरपाधलकामा मात्र कायाके्षत्र भएका सहकारी ससं्थालाई अनुदान उपलव्ध 

गराईने छ  . 

(१) खररद अनुदान धनगढी उप महानगरपाधलका सम्म मात्र कायाके्षत्र भएका कृवष र 
बहुउदेश्यीय सहकारी संस्थालाई मात्र उपलब्ध गराइनेछ । 
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९.   दरखास्त पेि गनुा पनाेः  

१) यस धनदेधिका िमोजजम अनुदान प्राप्त गना चाहने ससं्थाले देहायका  कागजात तथा वििरण संलग्न 

गरी दफा ७ िमोजजमको सूचनाको अिधध धभत्र अनुसुधच - २ िमोजजमको प्रस्ताि सदहत अनुसुधच -
१ को ढााँचामा कायाालयमा दरखास्त ददनु पन ेछ । 

क) संस्था दताा प्रमाण पत्रको प्रधतधलवप  

ख) पधछल्लो आधथाक िषाको लेखा पररक्षण प्रधतिेदन 

ग) कर चकु्ताको प्रमाण पत्र  

घ) सदस्य संख्या खलु्ने कागजपत्र 
ङ) संचालकहरुको वििरण 

च) साधारण सभा िा सञ्चालक सधमधतको धनणाय 

छ) खररद अनुदान धलन चाहने संस्थाको हकमा खररद गररने उत्पादन र मोटामोटी िावषाक 

पररमाण, पुाँजज, गोदाम र अन्य व्यिस्था खलुाउनु पन।े 

१०. प्रस्ताि छनौट र स्िीकृत गनाेः 
१) दफा (९) बमोजजम प्राप्त प्रस्ताि सदहतको दरखास्त उपर दफा(१३) बमोजजम गदित छनौट तथा 

अनुगमन सधमधतले अनुसुची-३ को आधारमा प्रारजम्भक छानविन गरर स्िीकृतका लागी 
कायापाधलकामा पेि गन े। 

११.  खररद अनुदान उपलव्ध नगराईनेाः 
१) दफा ४ र ५ मा जुनसुकै कुरा लेजखएको भएतापधन देहायको अिस्थामा संस्थालाई अनुदान 

उपलव्ध  

गराईने छैन । 

(क) िावषाक साधारण सभा सम्पन्न नगरेको,  
(ख) सञ्चालक सधमधत र लेखा सधमधतको धनयधमत रुपमा धनिााचन नगरेको,  
(ग) धनयधमधत रुपमा िावषाक लेखा परीक्षण नगराइएको, 
(घ) लेखा सधमधतको िावषाक प्रधतिेदन पेि नभएको 
 (ङ) अधघल्लो िषाहरुमा प्राप्त गरेको अनुदानको सदपुयोग नगरेको,  
(च) कायाके्षत्रभन्दा बादहर गई कारोबार सञ्चालन गरेको  
(छ) कर चकु्ता प्रमाण पत्र नभएको, 
(ज) जोजखम कजाा कोषको व्यिस्थापन नभएको । 
 

१२. सभझौता गनुा पनाेः 
१) यस धनदेधिका बमोजजम दरखास्त स्िीकृत भएका संस्थासंग अनुसुची-४ को ढााँचामा 
सम्झौता गनुा पनछे । 
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१३.  छनौट तथा अनुगमन सनमनत 

१) यस धनदेधिका िमोजजम उपलव्ध गराईने अनुदानिाट सञ्चाधलत कायाको अनुगमन मुल्यंकन र  

अनुदान रकम भुक्तानीको लागी  धसफाररस गना देहाय िमोजजमको छनौट तथा अनुगमन सधमधत  

रहने छ ।  

क) आधथाक विकास सधमधतका संयोजक  – संयोजक 

ख) कृवष िाखा प्रमुख – सदस्य 

ग) पिु विकास िाखा प्रमुख – सदस्य 
घ) आधथाक प्रिासन िाखा प्रमुख िा धनजले तोकेको लेखामा काम गन ेकमाचारी - सदस्य 
ङ) सहकारी िाखा प्रमुख  – सदस्य सधचि 
२ ) सधमधतले प्रमुख प्रिासकीय अधधकृत र आिश्यकता अनुसार सम्बन्धीत के्षत्रको वबज्ञलाई 
सदस्यको रुपमा आमजन्त्रत गना सक्नेछ । 

१४. छनौट तथा अनुगमन सनमनतको काम, कताव्य र अनधकार देहाय िमोम्िम हुने छ । 

क) पेि भएका दरखास्त उपर प्रारजम्भक छानविन गरर स्िीकृतका लाधग पेि गन े। 

ख) सस्थांले खररद गरेको िस्तुको स्थलगत अनुगमन गरर भुक्तानीको लाधग धसफाररस गन े। 

ग) तरकारीको मुल्य धनधाारण हुन नसकेको अिस्थामा खररद मुल्य धनधाारण गरर सम्िजन्धत  

ससं्थाहरुलाई जानकारी गराउने । 

ग) अनुदान प्रदान गन ेसम्बन्धमा आिश्यक िता धनधाारण गन े। 
घ) अनुदाको सदपुयोग भए नभएको अनुगमन गन े। 

ङ) अनुदान दरुुपयोग भएको पाइएमा दफताा िा रोक्काका लागी धसफाररस गन े। 

 
पररच्छेद –४ 

विविध 

१५.  िुक्तानी प्रक्रकयााः  
क) संस्थाले यस धनदेधिका बमोजजम सम्झौता अनुसारको खररद अनुदान भुक्तानी धलदा 

देहाय बमोजजमका कागजातहरु पेि गनुा पनछे । 

ख) खररद गरेको िस्तुको पररमाण खलु्ने कागज । 

ग) खररद मुल्य खलु्ने पान नं. सदहतको विलको प्रधत । 

घ) विक्री गन ेव्यवक्तको नाम िेगाना र सम्पका  नं.सदहतको वििरण । 

ङ) दफा १३(१) अनुसार गिन भएको सधमधतको धनणाय। 

च) घुम्ती कोष अनुदानको हकमा संस्थाको पत्र र सम्झौता पत्र । 
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१६. अनुदान रोक्का गना सक्रकनेाः  

१)  झुठ्िा वििरण पेि गरर अनुदान धलन खोजेमा रोक्का गना सदकनेछ। धलइसकेको भए 
यसरी धलएको अनुदान दफताा गनुा पन ेछ । 
२) जुन उदे्धश्यका लागी अनुदान धलएको हो सोही अनुसार पररचालन भएको नपाइएमा रोक्का 
गना सदकनेछ । 

१७.  साधारण सिालाई िानकारी गराउनु पनाेः 
१) संस्थाले अनुदान सम्बन्धी सम्पूणा वििरण िावषाक साधारण सभामा जानकारी गराउनु पन े
छ । 

१८. ननदेनिकाको व्याखयााः यो धनदेधिकाको अजन्तम व्याख्य उप महानगरपाधलका िा नगर 
कायापाधलकाको अधधकार प्राप्त धनकायले गनछे । 

१९.  बाधा अडकाउ फुकाउने अनधकाराः 
यस ननदेनिकाको उदे्दश्य कायाान्वयन गना कुनै वाधा अडकाउ परेको खण्डिा उप िहानगरपामिकािे 

मनर्ाय गरी फुकाउन सक्नेछ । 

२०. बचााँउ, पररमािान तथा संिोधनाः 
यस धनदेधिकालाई आिश्यकता अनुसार नगर कायापाधलकाले बचाउाँ , पररमाजान तथा संिोधन 
गना सक्नेछ ।  
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अनुसुची-१ 
(दफा ९ साँग सभबम्न्धत) 

दरखास्तको ढााँचा 
श्री प्रमुख प्रिासकीय अधधकृत ज्यू, 
धनगढी उप महनगरपाधलका 
नगर कायापाधलकाको कायाालय 

विषयः अनुदानका लाधग प्रस्ताि पेस गररएको बारे । 
धनगढी उप महानगरपाधलका नगर कायापाधलकाको कायाालय सहकारी िाखाबाट धमधत 
........................... मा प्रकाधित सूचना अनुसार यस संस्थाले सदस्यको उत्पादनलाई खररद गन े/ 
उत्पादन संग िोडीएका सदस्यहरुलाई आलोपालो गरी घुभती रुपमा ऋण प्रदान गने  योजना संचालन 
गन ेगरी धमधत ................. को साधारण सभा/संचालक सधमधतले धनणाय गरेकाले सूचनामा तोदकएका 
कागजात संलग्न राखी  अनुसुची- २ बमोजजमको वििरण खलुाई यो दरखास्त पेि गररएको छ । 
सहकारी संस्थाहरुलाई अनुदान वितरण धनदेधिका, २०७८ का सता, बन्देजहरु पालना गना यो संस्था 
मन्जुर छ । 

              भिदीय 
           ............................ 

अध्यक्ष 
नाम थरः 

        संस्थाको नाम, िेगानाः 
     संस्थाको छाप 
     सम्पका  नं. 
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अनुसूनच २ 

(दफा ९ को उपदफा (१) साँग सभबम्न्धत) 
आयोिनाको वििरण 

१. संस्थाको नामः ............................................................  

िेगानाः  

िडा नं.    टोलः    कमाचारी संख्याः 
२. दताा नं. र धमधतः  

३. आयोजनाको नामः  

४. आयोजना स्थलः    िडा नं.    टोलः 
५. आयोजना प्रारम्भ हुने धमधतः  

६. आयोजना संचालनको मुख्य उदे्दश्यः छोटकरीमा उल्लेख गन े
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................  

७. प्रस्तावित आयोजनाको अनुमाधनत लागत रु. ...................  

७.१ पुाँजीको स्रोत  

क) िेयर पुजीबाट रु. .............................. ख) जगेडा कोषबाट रु.  
.............................. 

ग) अन्य रु.  .............................. 
८. नेपाल सरकारको अन्य धनकायबाट वित्तीय सहयोग प्राप्त गरेको िा प्राप्त गना आिेदन  

  ददएको भए  

खलुाउने..............................................................................................................
... 

९. सदस्य अिस्थाः  

बधगाकरण संख्या लाभाजन्ियत संख्या 
मदहलाः   

पुरुषः   

अपाङ्गः   

जम्मा   

१०. उत्पादनसंग जोडीएका सदस्य संख्याः 
११.  खररद हुने सम्भावित उत्पादनहरुः (खररद अनुदान धलने संस्थाले मात्र भन)े 

 



खण्ड: ०५ संख्या: ०७ मिमि:२०७८/०६/२४ 

 
 

9 
 
 
 

धस.नं. खररद गररने उत्पादनको नाम सम्भावित पररमाण आिश्यक रकम रु 

१ धान   

२ गहुाँ   

३ मकै   

४ दधु   

५ तरकारी/फलफूल   

१२. संस्थाले व्यहोन ेलागत प्रधतितः 
१३. ऋण तथा बचत धनधत छ,छैनः 
१४. घुम्ती कोष पररचालन पश्चात उत्पादनमा बवृि हुने नहुनेः 
१५. सदस्यको आिश्यकता सम्बोधन हुने नहुनेः 
१६. आयोजना संचालन गना पूिााधारको जस्थधत ( ) धचन्ह लगाउनुहोस ।  

विजुली    सडक   

कायाालय भिनः  आफ्नै   भाडा 
गोदाम घरः   आफ्नै   भाडा 
ढुिानीको साधनः   छ   छैन 

१७. संस्थागत सुिासनको जस्थधतः  

संचालक सधमधतको बैिक धनयधमत छ / छैन  

िावषाक साधारण सभा धनयधमत छ / छैन  

लेखा परीक्षण धनयधमधत छ /छैन  

संघहरुमा आिि छ / छैन  

आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन छ / छैन  

भएको भए व्यिसायको िावषाक मुनाफा दरः  

१८. खररद गररएका िस्तुको बजार सम्भािनाः बजारको पहुाँच भएको / नभएको 
अध्यक्षको हस्ताक्षर  

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

नाम थरः  

  संस्थाको िेगानाः  

    संस्थाको छापः  

       सम्पका  नं. 
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अनुसुची-३ 
(दफा १० को उपदफा (१) संग सभबम्न्धत) 

प्रारम्भिक िााँचसुची 
 

१. सूचनाको म्यादधभत्र दरखास्त दताा    भएको   नभएको 
२. सूचनामा तोदकएका सबै कागजात सबै संलग्न  भएको   नभएको 
३. पधछल्लो िावषाक साधारण सभा समयमै   गरेको    नगरेको 
४. पधछल्लो संचालक सधमधतको धनिााचन समयमै  गरेको   नगरेको 
५. पधछल्लो िावषाक लेखापररक्षण  समयमै   गरएको   नगराएको 
६. यस अधघ अनुदान प्राप्त गरेको भए सदपुयोग  गरेको    नगरेको 
७. कायाके्षत्र भन्दा बादहर गई कारोबार सञ्चालन   गरेको    नगरेको 
८. कर चकु्ता प्रमाणपत्र      भएको   नभएको 
९. गोदाम व्यिस्था      भएको    नभएको 
१०. कयास्थल सम्म बाटोको पहुाँच     भएको    नभएको 
११. लेखा सुपररिेक्षण सधमधतको िावषाक प्रधतिेदन पेि  भएको   नभएको 
१२. बचत तथा ऋण सहकारी संस्था     भएको   नभएको 
१३. कायाक्रम संचालन गना आिश्यक पुजीको व्यिस्था   भएको    नभएको 
१४. पुजीको व्यिस्था के बाट गररएको छ    िेयरपुजी  ऋण 

खलुाउने       जगेडाकोष  अन्य  

१५. ऋण धनधत बनाएको       छ    छैन 

    
छनौट तथा अनुगमन सधमधतको रायः 
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अनुसुची-४ 
(दफा १२ को उपदफा (१) संग सभबम्न्धत) 

धनगढी उप महानगरपाधलकाको धमधत ................................ को कायापाधलकाको धनणाय 
अनुसार 

............................................. सहकारी संस्थाको खररद अनुदान/घुम्तीकोष अनुदान 
प्रस्ताि स्िीकृत भएकोले, कायाालय र ...................................... सहकारी संस्था बीच 
भएको 

क्रिपिीय सभझौता पत्राः 
धनगढी उप महानगरपाधलका नगर कायापाधलकाको कायाालय(यस पधछ प्रथम पक्ष भधनएको) र 
............................................ सहकारी संस्था (यस पधछ दोस्रो पक्ष भधनएको)बीच 
तपधसल बमोजजमका सताहरु दिुै पक्षले पालना गन ेगरी यो सम्झौता गरर ददयौं / धलयौं । 

तपनसलाः 
खररद अनुदान 

१. सदस्यहरुको उत्पादन खररद गना आिश्यक पुजीको व्यिस्था दोस्रो पक्ष स्ियमले गनुा पन ेछ 
। 

२. नेपाल सरकारले तोकेको मुल्यमा धान, गहु, मकै र दधु खररदमा मात्र पदहलो पक्षले अनुदान 
उपलब्ध गराउने छ । 

३. तरकारीमा आलु, प्याज र लसुन खररदमा मात्र दोस्रो पक्षलाई अनुदान उपलब्ध गराइने छ । 

४. पदहलो  पक्षले धान गहु र मकैमा प्रधतजक्िन्टल रु. १५० र दधु खररदमा प्रधतधलटर रु.१.५० 
पैसा अनुदान ददइने छ ।  

५. आलु प्याज र लसुन प्रचधलत बजार मुल्य िा धनदेधिकाको दफा()मोजजमको सधमधतले तोकेको 
मुल्यमा खररद गरेमा मात्र अनुदान उपलब्ध गराईने छ । 

६. सदस्यको उत्पादन खररदमा मात्र पदहलो पक्षले अनुदान ददनेछ । 

७. दोस्रो पक्षले उत्पादन खररद गदाा विक्री गन ेसदस्यको नाम सदस्यता नं. खररद गररएको 
उत्पादनको पररमाण खररद दर र भुक्तानी ददएको जम्मा रकम समेत खलु्ने गरर प्रत्येक 
विदक्र कतााको छुट्टाछुट्टै अधभलेख राख्न ु पनछे र सोही अनुसारको धनस्सा उत्पादन विक्री 
गन ेसदस्यलाई समेत  ददनु पन ेछ । 

८. पदहलो पक्षले दोस्रो पक्षलाई देहाय बमोजजमको खररदमा मात्र अनुदान ददने छ । 

 धान ................... जक्िन्टल 
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 गहू ................... जक्िन्टल 

 मकै ................... जक्िन्टल 

 दधु ................... जक्िन्टल 

 तरकारी................... जक्िन्टल 

सम्झौतामा उल्लेख भएको भन्दा बढी खररदको पदहलो पक्षबाट भुक्तानी ददनइने छैन । 

९. खररद कायाको पदहलो पक्षबाट िेला बेलामा अनुगमन गररने छ । 

घुभतीकोष अनुदान 

१. घुम्तीकोष बाफत पदहलो पक्षले .......................... रकम दोस्रो पक्षलाई उपलब्ध गराउने छ  

२. दोस्रो पक्षले अनुदान िाफत पाएको रकममा कम्तीमा सोही िरािर रकम संस्थाबाट थपगरी 
छुट्टै  कोष स्थापना गनुा पन ेछ । 

३. घुम्तीकोष अनुदान दोस्रो पक्षले खचा गना िा मास्न पाउने छैन । 

४. दोस्रो पक्षले घुम्तीकोषबाट ऋण लगानी गदाा उत्पादनसंग जोदडएका सदस्यहरुलाई आलोपालो 
गरी ऋण उपलब्ध गराउनु पन ेछ । 

५. दोस्रो पक्षले ऋण लागनी संस्थाको धनयम अनुसार गनुा पन ेछ यो कोषबाट ददएको ऋणमा 
दि (१०%) प्रधतित भन्दा बढी ब्याज धलन पाउने छैन । 

६. दोस्रो पक्षले घुम्तीकोषबाट लगानी भएको ऋणको वििरण चौमाधसक रुपमा कायाालयमा 
उपलब्ध गराउनु पनछे । 

७. पदहलो पक्षबाट बेलाबेला अनुगमन गररने छ । 

८. सम्झौतामा उल्लेख हुन छुट भएका विषयको हकमा प्रचधलत कानुन र दबुै पक्षको आपसी 
सहमधत अनुसार हुने छ । 

९. दोस्रो पक्षबाट सम्झौतामा उल्लेख भएका बुदाहरुको पालना नभएको पाइएमा पदहलो पक्षले 
अनुदान दफतााको लागी कारिाही गना सक्नेछ । 

 

       cf1fn], 

                                   ==========================                                     

   xl/ axfb'/ rGb 

 k|d'v k|zf;lso clws[t 

wgu9L pk dxfgu/kfnLsf 


