नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गररबी मनवारण िन्त्रालय

सहकारी मवभाग

नयााँ बानेश्वर, काठिाडौं
सहकारी संघहरूलाई काययक्रि सञ्चालन प्रस्ताव पेश गने बारे को मवस्तृत सूचना
प्रकामशत मिमत२०७७/०७/०३
मनर्देशन समिमतको मिमत २०७७ साल श्रावण २८ गतेको मनणयय अनुसार यस मवभागको आ.व. २०७७।०७८ को स्वीकृ त काययक्रि
सञ्चालनका लामग काययक्रि अनुर्दान प्राप्त गनय चाहने रामिय सहकारी िहासङ्घ, मवषयगत के न्त्रीय सहकारी सङ्घ तथा मिल्ला तहका सहकारी
संघहरूले सहकारी संस्थालाई अनुर्दान सुमवधा प्रर्दान गने मनर्देमशका , २०७३ को अधीनिा रही यो सूचना प्रकाशन भएको मिमतले ३५ (पैतीस)
दर्दनमभर मवभागिा आइपुग्ने गरी प्रयोिन र लागत अनुिान खुलाई काययक्रि प्रस्ताव पेश गनुयहुन यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।
(क) काययक्रि अनुर्दानको प्रयोिन
काययक्रि सञ्चालन प्रस्ताव पेश गर्दाय र्देहायका प्रयोिनिा हुनपनेछ :
1.
सहकारी तथा गररबी सम्बन्त्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (CopoMIS) िा सर्दस्य सङ्घसंस्थाका तथ्याङ्क प्रमवमि एवं अध्यावधीकरण
गनय गराउन सहयोगी हुने प्रस्तावहरू;
2. सम्पमि शुद्धीकरण (िनी लाउन्त्डररङ्ग) मनवारण ऐन, २०६४ अन्त्तगयत सर्दस्य सङ्घसंस्थाहरूले पालना गनुयपने व्यवस्थाहरूको पालना
प्रभावकाररता सुमनमित गने तथा संस्थागत िोमखि मवश्लेषणका प्रस्तावहरू;
3. सर्दस्य सङ्घसंस्थािाझ सहकारी मसद्धान्त्त, िूल्य, िान्त्यताहरूको प्रचलनलाई बढवा दर्दन मसद्धान्त्त परीक्षण (Principle Audit) प्रर्देश तथा
स्थानीय तहसाँगको सम्बन्त्धन स्थामपत गराउने गरी स्थानीयकरण कायययोिना र सर्दस्य के न्त्रीयता िापनका प्रस्तावहरू;
4. सर्दस्य सङ्घसंस्थाहरूको व्यवसाय प्रवधयनका लामग आयोिना तिुयिा, प्रमशक्षण, पाठ्यक्रि स्तरीकरण, स्रोत सािग्री मवकासिस्ता
प्रस्तावहरू;
5. सर्दस्य सङ्घसंस्थािाझ सर्दस्य सहभामगतालाई प्रोत्सामहत गरी सर्दस्यको लोकतामन्त्रक मनयन्त्रण एवं सुशासन कायि गने प्रस्तावहरू र
6. मवमनयि बिोमिि सङ्घले सम्पार्दन गनुयपने काययिध्ये पमहल्याइएका प्राथमिकताअनुसार क्षिता मवकास तथा संस्थागत सुर्दढृ ीकरण
प्रस्तावहरू ।
(ख) प्रस्ताव तथा कागिातको मववरण
र्देहायबिोमिि प्रस्ताव तथा कागिात पेश गनुयपनेछ :
1.
आर्थयक काययमवमध मनयिावली, २०६४ को अनुसूची १ को ढााँचािा प्रस्तामवत वार्षयक काययक्रि तिुयिा गरी सोको औमचत्य पुमि हुने र्देहायका
मववरणसमहतको मवस्तृत प्रस्ताव
क) सर्दस्यहरूको व्यवसाय प्रवधयनिा पने प्रभाव,
ख) सहकारी सुशासनिा आउने सुधार,
ग) काययक्रिको लागत प्रभावकाररता,
घ) काययक्रि सञ्चालनिा लागत साझेर्दारी,
ङ) अमघल्लो पटक प्राप्त गरे को अनुर्दानको प्रभावकाररता,
च) काययक्रिको दर्दगोपन,
छ) साङ्गठमनक सक्षिताको अवस्था र
ि) रामिय तथा अन्त्तरायमिय सम्बन्त्धन;

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

संघ र्दताय प्रिाणपरको प्रमतमलमप;
स्वीकृ त मवमनयिको प्रमतमलमप;
पमछल्लो आ.व.को साधारणसभाको उपमस्थमत र मनणयय, सञ्चालक समिमतको वार्षयक प्रमतवेर्दन, स्वीकृ त वार्षयक लेखापरीक्षण प्रमतवेर्दन एवं
लेखा सुपररवेक्षण समिमतको वार्षयक प्रमतवेर्दन;
हालको सञ्चालक तथा लेखा सुपररवेक्षणसमिमतको मनवायचन भएको वार्षयक साधारण सभाको उपमस्थमत र मनणयय ;
पमछल्लो वषयको कर चुक्ताको प्रिाणपर;
आ व २०७६र०७७ को लेखापरीक्षण प्रमतवेर्दन
काययक्रि सञ्चालनको लागत अनुिान र
आर्थयक वषय २०७६।७७ िा यस मवभागबाट अनुर्दान प्राप्त गररसके का संघहरूको हकिा प्राप्त अनुर्दानको उपलमधधसिेत र्देमखने गरी तयार
गररएको वार्षयक प्रमतवेर्दन ।

(ग) प्रस्ताव िूल्याङ्कनका प्राथमिकताहरू

प्राप्त प्रस्तावहरूको िूल्याङ्कन गर्दाय अन्त्य कु राका अमतररक्त र्देहायबिोमिि प्राथमिकता दर्दइनेछ :
1.
व्यवसाय प्रवधयनिा पने प्रभाव (सर्दस्यहरूको सङ््या),
2. काययक्रि सञ्चालनिा लागत साझेर्दारीको अनुपात कमम्तिा ४० प्रमतशत,
3. अमघल्लो पटक प्राप्त गरे को अनुर्दानको प्रभावकाररता (लाभामन्त्वत सर्दस्यहरूको सङ््या),
4. काययक्रिको र्दीगोपन (मनरन्त्तरताको प्रमतबद्धता),
5. साङ्गठमनक सक्षिताको अवस्था (भौमतक सुमवधा, उपकरण, िनशमक्तको व्यवस्था)
6. रामिय तथा अन्त्तरायमिय सम्बन्त्धनको अवस्था,
7. सहकारी सुशासन प्रवधयनका लामग पुग्ने योगर्दान (प्रस्तामवत काययहरू) र
8. काययक्रिको लागत प्रभावकाररता (प्रमतएकाइ लागत) ।
(घ) र्देहायको अवस्थािा सहकारी संघले काययक्रि सञ्चालन अनुर्दान प्राप्त गनय नस्े धयहोरा यसै सूचनाद्वारा िानकारी गराइन्त्छ :
1. ऐनले तोके को सियमभरै वार्षयक साधारण सभा सम्पन्न नगरे को;
2. सञ्चालक समिमत र लेखा सुपररवेक्षण समिमतको मनयमित रूपिा मनवायचन नगरे को;
3. मनयमित रूपिा वार्षयक लेखापरीक्षण नगराएको;
4. लेखा सुपररवेक्षण समिमतको वार्षयक प्रमतवेर्दन पेश नभएको;
5. यसअमघ प्राप्त गरे को अनुर्दानको सर्दुपयोग नगरे को;
6. काययक्षेरभन्त्र्दा बामहर गई कारोबार सञ्चालन गरे को;
7. कर चुक्ता प्रिाणपर नभएको;
8. संस्था र्दताय भएको कमम्तिा र्दुई वषय पुरा नभएको;
9. उल्लेख भए विोमििको लागत साझेर्दारी नभएको ।
(ङ) प्रस्तावसाथ सम्बमन्त्धत सहकारी सङ्घले आफ्नो तर्य बाट बेहोने आन्त्तररक स्रोत तथा बाह्य लगानीको स्पि आधार पेस गनुपय नेछ ।
(च) नेपाल सरकारको सम्बमन्त्धत मनकाय वा अन्त्य मनकायहरूबाट प्रस्तामवत काययक्रि सञ्चालनका लामग प्राप्त भएको वा हुने आर्थयक , प्रामवमधक वा
भौमतक सहयोग वा उपयुक्तताको मसर्ाररस भए सोको मववरणका साथै तत्सम्बन्त्धी कागिात र्दरखास्तसाथ संलग्न गनुप
य नेछ ।

