
ग्रामीण उद्यम तथा विपे्रषण आयोजना (समृद्धि) 

समदृ्धि कोष (Window-1, Unlocking Grant)  

उत्पादक समूह सहकारीका लाधि  
 

नमूना प्रस्ताि पत्र  

कृपया तलको सूचनाहरु भननहुोस ्: 
आवेदक समूह/सस्थाको नाम:  

समूह वा सस्था दर्ाा भएको ममतर् : २०  /  /      दर्ाा भएको कार्ाालर्:                        

ठेगाना : जिल्ला:                               पामलका:                वार्ा नं.:     वस्र्ी: 
सम्पका  नं. : टेमलफोन :                      मोवाइल : 

फ्याक्स: 

इमेल ठेगाना: 
आवेदनका लागग प्रस्र्ाववर् Window:    Window 1   

 unlocking                                                          
 

प्रस्र्ाववर् आपतूर् ा श्रखंला : 

 

 माछा 
 सुगजधिर् रे्ल 

 हरियो र्िकािी 
 दिु 

प्रस्र्ाव कायााधवयन हुने जिल्ला:  

गाउँ/नगि/उप-महानगि/महानगिपामलका                                          वार्ा नं. : 

1. आयोजनाको शीषकु: 

प्रस्र्ाववर् योिनाको शीर्ाक: 
2. समूह तथा संस्थाको बारेमा 
१) संस्थाको प्रकाि : क) उत्पादक समूह       ख) उत्पादक सहकािी    
२) समूह सहकािीको अध्यक्षको नाम                         िातर्गर् समूह             मलङ्ग 

३) समूह सहकािीको सगिवको नाम                          िातर्गर् समूह             मलङ्ग 

४) समूह सहकािीको कोर्ाध्यक्षको नाम                       िातर्गर् समूह             मलङ्ग 

५) समूह सदस्यहरुको समावसेी बवविण     

कूलसदस्य महहला पुरुर् दमलर् आहदवासी 
िनिातर् 

अधय मिेशी मुस्लीम यूवा आप्रवासनसगं सम्बजधिर् 

          

६) आपुतर् ा श्रखंलाका लागग प्रमखु उत्पादनहरुको वर्ामान उत्पादन जस्थतर् ववविण 

उत्पादनको नाम िम्मा ककसान 
संख्या 

मसगंिर् िग्गा उत्पादन परिमाण अमसगंिर् िग्गा उत्पादन परिमाण 

      

      

      
 

3. साझेदार ससं्था (यदद छ भने मात्र ) 



a) 

b) 
4. प्रस्तावित पररयोजनाले कसरी सबन्धित आपनर्त ुश्ृंखलाका चननौर्तहरुलारु् सम्बोिन िनेछ ? 

प्रस्र्ाववर् Window को आिािमा िुनौतर्लाइा कसिी समािान गनुा हुधछ, उल्लेख गनुाहोस ्।  

 

 

 

 

 

5. प्रस्तावित परियोजनाका उदे्दश्यहरु के के हुन् ? 

 

 

 

 

 

6. परियोिनाको कियाकलाप र्था दृजटटकोणहरु (Activities and Approach of the Project): 

 

 

 

 

7. अननमार्नत प्रभाब र पररणाम(मापनयोग्य)हरु : 

मापन गना सककने प्रभाव ि परिणामहरू उल्लेख गनुाहोस िसले सामहुहक रूपमा परियोिना पुिा भएमा  प्रगतर् 
मापन गना मद्दर् ममलोस ।  
  

 

8.  अननमार्नत िजेट: 

कर पया र्लको र्ामलकामा बिेट उल्लेख गनुाहोस ्।  

 

बजेट ताललका   

कूल बिेट : __________ 

सेवा प्रदायकको नाम: _____________ 

परियोिना अवगि: ________________ 

मुद्रा: नेपाली रुवपया  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

समग्र तथा विस्ततृ बजेट एिम ्साझेदारीसदहतको वििरण आयोिना 
को हहस्सा कियाकलापहरु परिमाण दि िम्मा लाभग्राही आयोिना अधय 

क  सञ्िालन लागर्        

१ भत्ता         

२ यार्ायार्        

३ सञ्िालन उपकिण         

४ अधय प्रत्यक्ष 
खिाहरु  

       

 िम्मा सञ्िालन 
खिाको योग 

       

ख कियाकलाप खिाहरु        

१ कियाकलापहरु         

         

४ पिामशा (यहद 
आवश्यक भएमा) 

       

 िम्मा कियाकलाप 
खिाको योग 

       

ग कूल बिेट(क+ख)        

 िम्मा सञ्िालन 
खिाको योग 

       

 िम्मा सञ्िालन 
खिाको योग 

       

 कूल परियोिना 
खिा 

       

 

10. घोर्णा (Declaration) 

हामी यो प्रमाणणर् गदाछौं कक हाम्रो ज्ञान ि क्षमर्ाले भ्याएसम्म यस प्रस्र्ावमा उल्लेख सम्पूणा बबर्यवस्र्ु, ववविण ि 
समावेश गरिएको ववमभधन प्रमाणहरु एवम ्अधय दस्र्ावेि ठीक सािँो हो । कथंकदागिर् कुन ैववविण वा समाववटट प्रमाण 
झठुो भएमा यो प्रस्र्ाव स्वीकर र् गना अयोग्य ठहरिने छ ि त्यसको सम्पूणा िवाफदेही हामी स्वयमको हुनेछ । साथै प्रस्र्ाव 
आयोिनाबाट तनिाारिर् प्रकिया अनुरुप स्वीकर र् हँुदा वा नहँुदा दवुै अवस्थामा प्रस्र्ाव र्यैािीदेणख पशे गना सम्ममा लाग्ने 
सबै खिा हामी िािी खशुीले व्यहोने छौं । 
यहद हाम्रो प्रस्र्ाव स्वोकर र् भए र्ल उल्लेणखर् दस्र्ावेिहरु उपलब्ि गिाउने छौ ।  

दस्र्ावेिमा हटक लगाउनुहोस ि उपलब्ि गना नसक्ने सम्बधिमा उपयुक्र् स्पटटीकिण हदनुहोस ्।  

 समूह/सहकािी/ दर्ााको प्रमाण । 



 समूह/सहकािीको परियोिना सञ्िालन गने तनणाय । 
 पान/भ्याट दर्ाा प्रमाण-पत्र (सहकािीहरुको लागग मात्र) । 

 कि िुक्र्ा प्रमाण पत्र (सहकािीह¿को लागग मात्र) । 

 अजधर्म दइुा आ.व. को अडर्ट प्रतर्वेदन ।(सहकािीहरुको लागग मात्र) ।  

 तर्नवटा दिभाउपत्र वा quotations (खरिदका लागग प्रस्र्ाववर् ममेशन उपकिण वा अधय स्थीि सम्पर्ीका लागग मात्र)। 
 यहद बैंकवाट ऋण प्राप्र् हुने भए सोको स्वीकर तर्सहहर्को बैंकको पत्र । 
 बिािोधमुख उत्पादन योिना (Market Led Production Plan)।(समूह ि सहकािीको लागग मात्र) 

 नगिपामलकाको इजधितनयिद्वािा प्रमाणणर् डर्िाइन, लेआउट ि ववस्र्रर् बिेट अनुमान (खुला अनदुानका लागग मात्र, 
कुनै भौतर्क संििना भए ) 

 योिना कायााधवयन हुने वर्ाको वर्ा कायाालय वा पामलकाको मसफािीस । यहद स्थानीय सिकािले उल्लेणखर् योिनामा 
लागर् साझदेािी गन ेभए सोको प्रतर्वद्िर्ा । 
 अधय दार्ाहरूबाट थप अतर्रिक्र् अनुदान प्राप्र् नगिेको स्पटटीकिणसहहर् स्व-घोर्णाको पत्र 

 

आगिकारिक व्यजक्र्को हस्र्ाक्षि : .............................. ममतर्: ......................... 

नाम: ............................................................... पद: ........................................  

 

समूह/सहकािी/फमाको छाप 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



अननसूची १: पदहलो िषकुो बजार उधमनख उत्पादन योजना  (यो अननसनची  खनला लिानी /Unlocking Investment को लाधि आिश्यक छैन) 
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अननसूची २: दोश्ो िषकुो बजार उधमनख उत्पादन योजना  
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अननसनची ३,  समूह सदस्यहरुको विस्ततृ वििरण  

क्र.स सदस्यको नाम र थर  पद उमेर ललङ्ि 

जात 
जार्त 

जार्तित समहू पररिारका सदस्य बैदेलशक 
रोजिारीमा रहेको या फकेको मनस्लीम   दलीत आ=जनजार्त वपछ्डा िि ु अधय िि ु
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 जम्मा           

 


