
सम्पकर्  व्यि�को नाम र िववरण

सहकारीको नाम

ठेगाना

संस्था दतार् नं र स्थापना िमित

सहकारी संचालनमा रहकेो कायर्�ेत्र

सहकारी संि�� प्रोफाइल िवद्यमान अवस्था संञ्चालनका श्रोतह� 
र प�रयोजनाबाट सहयोग उपलब्ध भएको खण्डमा सहकारीमा थप 
लगानी भएको मापन गनर् सिकने गरी ५०० शब्दमा नबढ्ने गरी स्प� 
उल्लेख गनर्पनेर्छ सदस्यह�को प्रितशत सिहतको िववरण उल्लेख 
गनुर्पनेर्छ ।

नगरपािलकाको प्राथिमकताका �ेत्र मलु्य श्रृखंलाका �ेत्र उप �ेत्र
१. सहकारी खेती- फुल खेती, फलफुल तथा तरकारी खेती 

२. पयर्टन प्रवद्धर्न- कोशेली घर सञ्चालन 

प्रस्तािवत प�रयोजनाको �परेखाः

िसद्धाथर्नगर नगरपािलका

नगर कायर्पािलकाको कायार्लय

िसद्धाथर्नगर �पन्देही

प�रयोजना प्रस्तावको नमनुा ढाँचा
प्रस्तावकको सामान्य प�रचयः



प�रयोजनाको उद्दशे्य

प्रस्तािवत प�रयोजनाको अवधारण �परेखा 
मागर्दशर्क प्र�ह�ः

१. यस प�रयोजनाले समाधान गनर् खोजेको मलु्य श्रृखंलाको मलु 
समस्या के हो ? समस्या समाधानका चनुौितह� समते उल्लेख 
गनुर्होस । 
२. मािथ उल्लेख ग�रएका समस्याह�को समाधानका लािग के 
कस्ता निवनतम उपायह� (िवशेष गरी प्रकृया सधुार/मलू्य 
अिभविृद्ध/ आिथर्क उपाजर्नका लािग के सोिचएको छ सोको 
व्याख्या गनुर्होस ।  
३. प्रस्तािवत प�रयोजनाले सहकारीको व्यवसाियक विृद्ध गनर् कसरी 
सहयोग गदर्छ ?
४. प्रस्तािवत प�रयोजनाले वातावरणीय िदगोपनालाई कसरी 
सहयोग गदर्छ व्याख्या गनुर्होस । 

प्रस्तािवत प�रयोजना सञ्चालन ग�रने स्थान र लाभग्राहीह�

कैिफयत (Remarks)

प्रस्तािवत प�रयोजनाको िदगोपना

सम्भािवत जोिखम र न्यिूनकरणका उपायह�

अन्य कुनै िनकाय/ िवकास साझेदारह�बाट सहयोग प्रा� कुनै 
प�रयोजना सञ्चालनमा भएक संि�� िववरण उल्लेख गनुर्होस ।

            
िनवारणका उपायह� के ह�न सक्छन ् ?

समय िसमा (Time line)

ु ्  
(Mile 

Stones)
िक्रयाकलाप 
(Activities)प्रस्तािवत प�रयोजनाको उद्दशे्य हािसल गनेर् िक्रयाकलापह� 

प�रभािषत गनुर्होस ।

प्रस्तािवत प�रयोजनाले अित�र� राज� श्रजृना अथवा व्यापारको लागतमा कटौितमा कसरी 
सहयोग गदर्छ ? आपिूतर् श्रृखंला/बजार सम्बन्ध कसरी सिुनि�त ह�न्छ ?



प्रस्तािवत प�रयोजनाको अनमुािनत लागत र सहभािगता सम्बन्धी 
िववरण िक्रयाकलाप प�रमाण दर कुल ल  स्वःयोगदान अन्य सहयोगीबाट साना प�रयोजना कोष 

स्रोत व्यि�ः प्रिश�ण तथा �मता िवकासका उपायह�को लािग

िक्रयाकलापसंग सम्बिन्धत आपिूतर् खचर्ह� (Input Materials)

प्रस्तािवत प�रयोझना कायार्न्वयन संग सम्बिन्धत साना उपकरणह�

बजार प्रवद्धर्नका लािग आवश्यक खचर्ह�

िक्रयाकलापसंग सम्बिन्धत आपिूतर् खचर्ह� (Logistic Costs)

अन्य कुनै लागत खचर् भए उल्लेख गनेर् ।

कुल जम्मा 

संस्थागत सशुासन प्रवद्धर्न (पारदिशर्ता, सहभािगता, िनणर्य प्रकृया, 
जवाफदिेहता)

प्रस्तावको नामः

ठेगानाः

अध्य�को नाम

सम्पकर्  व्यि�को नाम

पद

हस्ता�र

िमित

संस्थाको छाँप
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