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राष्ट्रिय चिया तथा कफी ष्ट्रिकास बोर्डबाट सञ्चालन गररन ेकायडक्रम कायाडन्ियन कायडष्ट्रिधि, 2072 

प्रस्तािना 

राष्ट्रिय चिया तथा कफी ष्ट्रिकास बोर्ड ऐन, 2049 अन्तगडत नेपाल सरकारद्वारा स्थाष्ट्रपत यस राष्ट्रिय चिया तथा 
कफी ष्ट्रिकास बोर्डले स्थापनाकालदेचि नै नपेाली चिया र कफी क्षेत्रसँग सम्बचन्ित नीधत, धनयम तथा योजना 
तजजडमा गरी चिया तथा कफीको गजर्स्तरीय उत्पादन, प्रशोिन, बजार व्यिस्थापन सष्ट्रित समग्र ष्ट्रिकासका लाधग 
कायड गदै आएको छ । आयात प्रधतस्थापन र धनयाडतमा मित्िपजर्ड भधूमका िेलेको नेपाली चिया र कफी क्षेत्रको 
ष्ट्रिकास र ष्ट्रिस्तारका लाधग आिश्यक पने प्राष्ट्रिधिक एिं ष्ट्रित्तीय सियोगका लाधग बोर्डले िरेक िर्ड नेपाल 
सरकारबाट प्राप्त गने िाष्ट्रर्डक स्िीकृत कायडक्रमिरू – चिया/कफी ष्ट्रिस्तार कायडक्रम, मेधसनरी औजार तथा 
कारिाना स्थापनाथड अनजदान कायडक्रमिरूको व्यिचस्थत र प्रभािकारी कायाडन्ियनको लाधग यो कायडष्ट्रिधि तयार 
गरी लागज गररएको छ । 

पररच्छेद - एक 

प्रारचम्भक 

1= संचक्षप्त नाम र प्रारम्भ: 
(क)  यो कायडष्ट्रिधिको नाम "राष्ट्रिय चिया तथा कफी ष्ट्रिकास बोर्डबाट सञ्चालन गररने कायडक्रम 

कायाडन्ियन कायडष्ट्रिधि, 2072" रिने छ। 

(ि)  यो कायडष्ट्रिधि नेपाल सरकार, कृष्ट्रर् तथा पशजपन्छी ष्ट्रिकास मन्त्रालयबाट स्िीकृत भएको धमधतबाट 
प्रारम्भ िजन ेछ। 

 

2= पररभार्ा: ष्ट्रिर्य िा प्रसङ्गले अको अथड नलागेमा यस कायडष्ट्रिधिमा – 

(क) "बोर्ड" भन्नाले राष्ट्रिय चिया तथा कफी ष्ट्रिकास बोर्डलाई सम्झनजपछड । 

(ि) "कायडकारी धनदेशक" भन्नाले बोर्डको कायडकारी धनदेशकलाई सम्झनजपछड । 

(ग) "बोर्ड व्यिस्थापन" भन्नाले कायडकारी धनदेशकको अध्यक्षतामा रिेको बोर्डको प्रशासन र योजना 
शािा प्रमजि सष्ट्रितको व्यिस्थापनलाई सम्झनजपछड । 

(घ) "बोर्ड सदस्य" भन्नाले बोर्डको कायडसधमधतको सदस्यलाई सम्झनजपछड । 

(ङ) "कायडष्ट्रिधि" भन्नाले "राष्ट्रिय चिया तथा कफी ष्ट्रिकास बोर्डबाट सञ्चालन गररने कायडक्रम 
कायाडन्ियन कायडष्ट्रिधि, 2072" लाई सम्झनजपछड । 

(ि)  "कायडक्रम" भन्नाले बोर्डबाट सञ्चालन गररने कायडक्रमलाई सम्झनजपछड। 

(छ) "धनकाय" भन्नाले सम्बचन्ित सरकारी कायाडलयमा ष्ट्रिधिित रूपमा दताड भई चिया िा कफी 
सम्बचन्ि कायड गने कृर्क समजि/फमड/संघ/सिकारी संघ/संस्थालाई सचम्झनजपछड । 

(ज) "सिकारी संघ/संस्था" भन्नाले चिया तथा कफीसँग सम्बन्िी काम गनडका लाधग सिकारी ऐन, 
2048 अन्तगडत ष्ट्रिधिित दताड भएका सिकारी संघ/संस्थालाई सचम्झनजपछड । 
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(झ) "प्रस्ताि" भन्नाले सूिना प्रकाशन पधछ चिया िा कफीसँग सम्िचन्ित धनकायले पेश गरेको 
अििारर्ा पत्रलाई सचम्झनजपछड । 

(ञ) "नसडरी" भन्नाले धबरूिा उत्पादनका लाधग सबै मापदण्र्िरू पजरा भएको गजर्स्तररय नसडरीलाई 
सचम्झनजपछड । 

(ट) "कष्ट्रटङ् र्ाला" भन्नाले चियाको प्रसारर्को लाधग माउ बोटबाट धलइएको िाँगालाई सचम्झनजपछड। 

(ठ) "अनजगमन" भन्नाले अनजदान प्राप्त गरेका धनकायको स्थलगत अनजगमन सचम्झनजपछड । 

 

3= उद्दशे्यिरू: यस कायडष्ट्रिधिका उद्देश्यिरू देिाय बमोचजम रिेका छन ्:- 
(क) चिया तथा कफीका व्यिसाष्ट्रयक फमड, सिकारी संघ/संस्था तथा धनजी उद्योगिरूको क्षमता 

ष्ट्रिकासका लाधग उपलब्ि गराइन ेभौधतक तथा आधथडक अनजदानलाई व्यिचस्थत र पारदशी गराउने, 
(ि) चिया तथा कफी िेती ष्ट्रिस्तार कायडक्रमलाई सम्भाष्ट्रित चजल्लािरूमा ष्ट्रिचशष्ट्रिकरर् गरी व्यिचस्थत 

रूपले कायाडन्ियन गनड सियोग पज¥याउने, र , 
(ग) प्राङ्गाररक चिया तथा कफी उत्पादक फमड तथा सिकारी संघ/संस्थालाई प्रोत्सािन गने । 

 

पररच्छेद - दजई 

चिया/कफी िेती ष्ट्रिस्तार कायडक्रम सम्बन्िी व्यिस्था 
4= प्रस्ताि आह्वान: 

(क) चिया/कफी िेती ष्ट्रिस्तार कायडक्रम अन्तगडत उत्पादन, प्रशोिन तथा बजारीकरर्को लाधग बोर्डको  
स्िीकृत िाष्ट्रर्डक कायडक्रम अनजसार राष्ट्रिय दैधनक पधत्रका माफड त प्रस्ताि आह्वान गररने छ ।  

(ि) प्रस्ताि आह्वानको सूिना अनजसूिी-१ बमोचजम िजनेछ । 

(ग) धनिेदकले अनजसूिी-२ बमोचजमको धनिेदन र सम्बचन्ित चजल्लामा रिेको बोर्डको कायाडलय िा 
बोर्डको कायाडलय नभएको चजल्लाको िकमा सम्बचन्ित पाधलकाको धसफाररस सष्ट्रित अनजसूिी-३ 
बमोचजमको ढाँिामा प्रस्ताि पेश गनजड पनेछ । 

  
5= प्रस्ताि मूल्याङ्कन तथा छनौट ष्ट्रिधि: प्रस्ताि मूल्याङ्कन तथा छनौट ष्ट्रििी देिाय बमोचजम िजनेछ :– 

-1_ प्रस्ताि आह्वान बमोचजम समय धसमा धभत्र प्राप्त िजन आएका प्रस्ताििरू उपर बोर्ड व्यिस्थापनद्वारा 
अनजसूिी-४ बमोचजम गठठत प्राष्ट्रिधिक सधमधतले अनजसूिी-५ बमोचजमको ढाँिामा मूल्याङ्कन गरी 
प्रधतस्पिाडको आिारमा बोर्ड व्यिस्थापनलाई धसफाररस गनेछ ।  

-2_ प्राष्ट्रिधिक सधमधतको धसफाररसका आिारमा बोर्ड व्यिस्थापनले अचन्तम छनौट गरी धनर्डय गनेछ। 

-3_ प्रस्तािकिरूको समान अंक भएमा बोर्ड व्यिस्थापनले आिेदकिरूको व्यिस्थापष्ट्रकय तथा ष्ट्रिचत्तय 
क्षमताको आिारमा धनर्डय गनेछ । 

-4_ छनौट भएका प्रस्तािकिरूसँग अनजसूिी-६ बमोचजमको ढाँिामा सम्झौता गरर सम्झौता रकमको 
५० प्रधतशत रकम उपलब्ि गराइनेछ . 
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6= अनजदान उपलब्ि गराइन ेआिारिरू: अनजदान उपलब्ि गराइने आिारिरू देिाय बमोचजम िजनेछन ्:– 

(क) प्रस्तािको साथ संलग्न गनजड पने कागजातिरू अधनिायड रूपमा पेश गनजड पनेछ । माग अनजरूपका 
कागजातिरू अपजग भएमा प्रस्ताि रद्ध गनड सष्ट्रकनेछ । 

(ि) अनजदान धलन इच्छजक धनकाय बोर्डमा दताड भएको िजनजपने छ। 

(ग) प्राङ्गाररक िेती गने आिारिरू सष्ट्रित प्रस्ताि पेश गने आिेदकलाई प्राथधमकता ठदइने छ। 

(घ) ष्ट्रिरूिा रोपर्को लाधग प्रस्ताि गने आिेदकले लेआउटका साथै ष्ट्रिरूिा रोपर् गनजड पूिड गनजडपने 
छिारी व्यिस्थापन लगायतका सम्पजर्ड कायड पजरा गररसकेको िजनजपनेछ भने ष्ट्रिरूिाको श्रोत समेत 
िजलाएको िजनजपनेछ । 

(ङ) नसडरी अनजदानको लाधग प्रस्ताि पेश गने आिेदकले भष्ट्रिष्यमा ष्ट्रिरूिाको माग तथा सम्भाव्य 
लाभाचन्ित ष्ट्रकसानिरूको अधग्रम पष्ट्रििान गरेको िजनजपनेछ । 

(ि) चियाको ष्ट्रिरूिा रोपर्को लाधग न्यजनतम २.५ िेक्टर र नसडरीको लाधग न्यजनतम १,0०,००० 
ष्ट्रिरूिा उत्पादनको लाधग प्रस्ताि पेश गरेको िजनजपनेछ । 

(छ) कफीको ष्ट्रिरूिा रोपर्को लाधग न्यजनतम 0.5 िेक्टर र नसडरीको लाधग न्यजनतम १०,००० 
ष्ट्रिरूिा उत्पादनको लाधग प्रस्ताि पेश गरेको िजनजपनेछ । 

(छ) चिया/कफी उत्पादक सिकारी संघ/संस्थािरूको प्रस्तािलाई प्राथधमकता ठदइनेछ। 

(ज) बैदेचशक रोजगारीबाट फकेका यजिा िगड, चशचक्षत बेरोजगार तथा सिकारी संघ/संस्थािरूको 
प्रस्तािलाई प्राथधमकता ठदइने छ । 

(झ) सोिी कायडको लाधग अन्य धनकायबाट अनजदान धलएको भए उल्लेि गनजड पनेछ । 

(ञ)  ८०० धमटरभन्दा माधथको उिाइको कफी रोपर्लाई मात्र अनजदान उपलब्ि गराइनेछ । 

 

7= उपलब्ि गराइन ेअनजदान रकम: अनजदान प्रधतशत र रकम देिाय बमोचजम िजनेछ :– 

 नसडरी ष्ट्रिरूिा रोपर् 

चिया 
प्रधत र्ाला रू1 (एक) मा नबढ्न े गरी 
१००% 

प्रधत धबरूिा रू १० (दस) मा  नबढ्ने गरी 
५०% 

कफी गजर्चस्तररय िीउ र पोली व्याग  
१००% अनजदानमा उपलब्ि गराइने  

प्रधत धबरूिा रू३० (तीस)*
 मा नबढ्ने गरी  

५०% 

8= अनजगमन धनरीक्षर् र भ जक्तानीको व्यिस्था: अनजगमन धनरीक्षर् र भकू्तानीको व्यिस्था देिाय बमोचजम िजनेछ:– 

-1_ अनजदान प्राप्त गने धनकायलाई अनजदान रकम उपलब्ि गराउनज अचघ बोर्डले अनजगमन गनड सक्नेछ।  
-2_ अनजदान प्रापकले कायडसम्पन्न प्रधतिेदन बजझाइसके पधछ बोर्डले अधनिायड अनजगमन गनेछ ।  
-3_ अनजगमन प्रधतिेदन प्राप्त भए पधछ सम्झौता रकमको बाँकी ५० प्रधतशत अनजदान रकम उपलब्ि 

गराइनछे।  
-4_ अनजगमन प्रधतिेदन अनजसूिी-7 बमोचजम िजनेछ। 
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-5_ †बोर्ड, प्रदेश िा स्थानीय तिको प्रधतधनधित्ि सष्ट्रितको अनजगमन टोलीले कायडक्रमको ममड अनजरूप 
कायड भएको िा नभएको बारे धनरन्तर अनजगमन गनेछ । 

 

पररच्छेद - तीन 
चिया प्लष्ट्रकङ/प्र जधनङ, कफी पचल्पङ लगायत अन्य मेधसनरी औजारमा अनजदान सम्बन्िी व्यिस्था 

9= प्रस्ताि आह्वान: 
(क) बोर्डको स्िीकृत िाष्ट्रर्डक कायडक्रम अनजसार राष्ट्रिय दैधनक पधत्रकामा प्रस्ताि आह्वानको सूिना 

प्रकाचशत गररने छ । 

(ि) प्रस्ताि आह्वानको सूिना अनजसूिी-१ बमोचजम िजनेछ । 

(ग) धनिेदकले अनजसूिी-२ बमोचजमको धनिेदन र सम्बचन्ित चजल्लामा रिेको बोर्डको कायाडलय िा 
बोर्डको कायाडलय नभएको चजल्लाको िकमा सम्बचन्ित पाधलका ‡को धसफाररस सष्ट्रित अनजसूिी-
३ बमोचजमको ढाँिामा प्रस्ताि पेश गनजड पनेछ । 

 

10= प्रस्ताि मूल्याङ्कन तथा छनौट ष्ट्रिधि: प्रस्ताि मूल्याङ्कन तथा छनौट ष्ट्रििी देिाय बमोचजम िजनेछ :– 

-1_ प्रस्ताि आह्वान बमोचजम समय धसमा धभत्र प्राप्त िजन आएका प्रस्ताििरू उपर बोर्ड व्यिस्थापनद्वारा 
अनजसूिी-४ बमोचजम गठठत प्राष्ट्रिधिक सधमधतले अनजसूिी-५ बमोचजमको ढाँिामा मूल्याङ्कन गरी 
प्रधतस्पिाडको आिारमा बोर्ड व्यिस्थापनलाई धसफाररस गनेछ ।  

-2_ प्राष्ट्रिधिक सधमधतको धसफाररसका आिारमा बोर्ड व्यिस्थापनले अचन्तम छनौट गरी धनर्डय गनेछ। 

-3_ प्रस्तािकिरूको समान अंक भएमा बोर्ड व्यिस्थापनले आिेदकिरूको व्यिस्थापष्ट्रकय तथा ष्ट्रिचत्तय 
क्षमताको आिारमा धनर्डय गनेछ । 

-4_ छनौट भएका प्रस्तािकिरूसँग अनजसूिी-६ बमोचजमको ढाँिामा सम्झौता गररनेछ । 

 

11= अनजदान उपलब्ि गराइन ेआिारिरूूः अनजदान उपलब्ि गराइने आिारिरू देिाय बमोचजम िजनेछन ्:– 

(क) प्रस्तािको साथ संलग्न गनजड पने कागजातिरू अधनिायड रूपमा पेश गनजड पनेछ । माग अनजरूपका 
कागजातिरू अपजग भएमा प्रस्ताि रद्ध गनड सष्ट्रकने छ । 

(ि) अनजदान धलन इच्छजक धनकाय बोर्डमा दताड भएको िजनजपने छ । 

(ग) बैदेचशक रोजगारीबाट फकेका यजिा िगड, चशचक्षत बेरोजगार तथा सिकारी संघ/संस्थािरूको 
प्रस्तािलाई प्राथधमकता ठदइने छ । 

(घ) सिकारी संघ/संस्थािरू सिकारीको धसद्धान्त र मूल्यमान्यता अनजरूप सञ्चालन भए/नभएको 
मूल्याङ्कन गररनेछ । 

(ङ) प्रशोिन मेधसनरीिरू उपलब्ि गराउँदा अनजगमन गरी उत्पादनको आकारलाई िेरी धनर्डय गररन े
छ । 

 

                                                             
† पष्ट्रिलो संशोिन, २०७५ िाट थष्ट्रपएको । 
‡ पिलो संशोिन, २०७५ बाट थष्ट्रपएको । 
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12= उपलब्ि गराइन ेअनजदान रकम: यसरी मेधसनरी औजारिरूमा उपलब्ि गराइने अनजदान रकम िररद गरेको 
भ्याट ष्ट्रिलको ५० प्रधतशत भन्दा नबढ्न ेगरी िजनेछ ।  
 

13= अनजगमन धनरीक्षर् र भ जक्तानीको व्यिस्था: अनजगमन धनरीक्षर् र भ जक्तानीको व्यिस्था देिाय बमोचजम िजनेछ:- 
-1_ आिेदन गने धनकायलाई मेधसनरी औजार अनजदान उपलब्ि गराउनज अचघ बोर्डले अनजगमन गनड 

सक्नेछ।  
-2_ छनौट भएका प्रस्तािकिरूसँग अनजसूिी-६ बमोचजमको ढाँिामा सम्झौता गरी सम्झौता अनजसारको 

रकम अनजदान प्राप्त गने धनकायले िररद गरेको भ्याट ष्ट्रिल पेश गरे पधछ अनजगमन धनरीक्षर् 
पश्चात उपलब्ि गराइने छ ।  

-3_ अनजदानमा उपलब्ि गराइएको मेधसनरी औजारिरूको अिस्था बारे बजझ्न बोर्डले कज नै पधन बेला 
अनजगमन गनड सक्नेछ। 

-4_ बोर्ड, प्रदेश िा स्थानीय तिको प्रधतधनधित्ि सष्ट्रितको अनजगमन टोलीले कायडक्रमको ममड अनजरूप 
कायड भएको िा नभएको बारे धनरन्तर अनजगमन गनेछ ।§

 

 

पररच्छेद - िार 
चिया/कफी प्रशोिन कारिाना स्थापनाका लाधग अनजदान सम्बन्िी व्यिस्था 

14= प्रस्ताि आह्वान: 
(क) बोर्डको स्िीकृत िाष्ट्रर्डक कायडक्रम अनजसार राष्ट्रिय दैधनक पधत्रकामा प्रस्ताि आह्वानको सूिना 

प्रकाचशत गररने छ । 

(ि) प्रस्ताि आह्वानको सूिना अनजसूिी-१ बमोचजम िजनेछ । 

(ग) धनिेदकले अनजसूिी-२ बमोचजमको धनिेदन र सम्बचन्ित चजल्लामा रिेको बोर्डको कायाडलय िा 
बोर्डको कायाडलय नभएको चजल्लाको िकमा सम्बचन्ित पाधलका**को धसफाररस सष्ट्रित अनजसूिी-३ 
बमोचजमको ढाँिामा प्रस्ताि पेश गनजड पनेछ । 

 

15= प्रस्ताि मूल्याङ्कन तथा छनौट ष्ट्रिधि: प्रस्ताि मूल्याङ्कन तथा छनौट ष्ट्रििी देिाय बमोचजम िजनेछ :– 

-1_ प्रस्ताि आह्वान बमोचजम समय धसमा धभत्र प्राप्त िजन आएका प्रस्ताििरू उपर बोर्ड व्यिस्थापनद्वारा 
अनजसूिी-४ बमोचजम गठठत प्राष्ट्रिधिक सधमधतले अनजसूिी-५ बमोचजमको ढाँिामा मूल्याङ्कन गरी 
प्रधतस्पिाडको आिारमा बोर्ड व्यिस्थापनलाई धसफाररस गनेछ ।  

-2_ प्राष्ट्रिधिक सधमधतको धसफाररसका आिारमा बोर्ड व्यिस्थापनले अचन्तम छनौट गरी धनर्डय गनेछ। 

-3_ प्रस्तािकिरूको समान अंक भएमा बोर्ड व्यिस्थापनले आिेदकिरूको व्यिस्थापष्ट्रकय तथा ष्ट्रिचत्तय 
क्षमताको आिारमा धनर्डय गनेछ । 

-4_ छनौट भएका प्रस्तािकिरूसँग अनजसूिी-६ बमोचजमको ढाँिामा सम्झौता गरी सािडजधनक िररद  
ऐन, 2072 को प्रधतकज ल निजने गरी अनजदान उपलब्ि गराइनेछ । 

 

                                                             
§ पष्ट्रिलो संशोिन, २०७५ बाट थष्ट्रपएको । 
** पष्ट्रिलो संशोिन, २०७५ बाट थष्ट्रपएको । 
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16= अनजदान उपलब्ि गराइन ेआिारिरू: अनजदान उपलब्ि गराइने आिारिरू देिाय बमोचजम िजनेछन ्:– 

(क) प्रस्तािको साथ संलग्न गनजड पने कागजातिरू अधनिायड रूपमा पेश गनजड पनेछ । माग अनजरूपका 
कागजातिरू अपजग भएमा प्रस्ताि रद्ध गनड सष्ट्रकनेछ । 

(ि) अनजदान धलन इच्छजक धनकाय बोर्डमा दताड भएको िजनजपनेछ । 

(ग) उद्योग स्थापना िजने स्थानको गाष्ट्रिस/नगरपाधलकाले धसफाररस गरेको िजनजपनेछ । 

(घ) सिकारी संघ/संस्थािरूको नाममा स्थापना िजने कारिानािरूको िकमा प्रस्ताि पेश गदाड 
सम्बचन्ित ष्ट्रिर्यगत संघ िा केन्रीय संघिरूले समेत धसफाररस गरेको िजनजपनेछ । 

(ङ) सिकारी संघ/संस्थािरू सिकारीको धसद्धान्त र मूल्यमान्यता अनजरूप सञ्चालन भए/नभएको 
मूल्याङ्कन गररनेछ । 

(ि) भौधतक पजिाडिारिरू तयार भईसकेका धनमाडर्ाधिन कारिानालाई ष्ट्रिशेर् प्राथधमकता ठदइनेछ .  
(छ) अनजदान प्राप्त गनडका लाधग कारिाना स्थापना िजन ेस्थान िा आसपासमा देिाय बमोचजमको न्यजनतम 

कच्िा पदाथड उत्पादन तथा सङ्कलन भएको िजनजपनेछूः- 
 

क्र.सं. कारिानाको ष्ट्रकधसम प्रधत ठदन न्यजनतम सङ्कलन 

१ लघज स्तरको स्पेधसयाधलटी चिया कारिाना 200 केजी िररयो पत्ती 
२ मध्यम स्तरको धसष्ट्रटधस चिया कारिाना 1,000 केजी िररयो पत्ती 
३ ठूलो स्तरको धसष्ट्रटधस चिया कारिाना 15,000 केजी िररयो पत्ती 
४ ठूलो स्तरको अथोर्क्स चिया कारिाना 8,००० केजी िररयो पत्ती 
५ कफी कारिाना ५०० केजी पािडमेन्ट 
६ ब्लेचन्र्ङ िाउस/Export Consortium 100 केजी तयारी चिया 

 

17= उपलब्ि गराइन ेअनजदान रकम: रचजस्टर्ड प्राष्ट्रिधिकिरूले गरेको इचस्टमेटका आिारमा बोर्डको स्िीकृत 
िाष्ट्रर्डक कायडक्रम अनजसार देिाय बमोचजम िजने गरी कज ल पररयोजनाको ५० प्रधतशतसम्म अनजदान उपलब्ि 
गराइनेछ :– 

क्र.सं. कारिानाको ष्ट्रकधसम अधिकतम अनजदान रकम 

१ लघज स्तरको स्पेधसयाधलटी चिया कारिाना १५,00,000।- (पन्र लाि) 
२ मध्यम स्तरको चिया कारिाना ३०,००,०००।- (तीस लाि) 
३ ठूलो स्तरको धसष्ट्रटधस चिया कारिाना 3,50,00,000।- (तीन करोर् पिास लाि) 
४ ठूलो स्तरको अथोर्क्स चिया कारिाना 2,50,00,000।- (दजई करोर् पिास लाि) 
५ कफी कारिाना 50,00,000।- (पिास लाि) 
६ ब्लेचन्र्ङ िाउस/Export Consortium २,००,००,०००।- (दजई करोर्) 

 

18= अनजगमन धनरीक्षर्: छनौट भएका प्रस्ताष्ट्रित प्रशोिन कारिानाको सजरूिात पजिड र कायडसम्पादन पश्चात बोर्डले 
अनजगमन धनरीक्षर् गरे पधछ मात्र रकम उपलब्ि गराइनेछ । 
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बोर्ड, प्रदेश िा स्थानीय तिको प्रधतधनधित्ि सष्ट्रितको अनजगमन टोलीले कायडक्रमको 
ममड अनजरूप कायड भएको िा नभएको बारे धनरन्तर अनजगमन गनेछ ।† †

 

 

19= ष्ट्रिशेर् व्यिस्था: 
(क) बोर्डद्वारा अनजदान सियोग धलई स्थापना भएका कारिानािरूले आफ्नो व्यिस्थापनमा बोर्डको 

तफड बाट एक जना प्रधतधनधिलाई सदस्यको रूपमा अधनिायड प्रधतधनधित्ि गराउनज पनेछ ।  
(ि) यसरी स्थापना भएका कारिानािरू बोर्डको अनजमधत ष्ट्रिना व्यिस्थापन तथा स्िाधमत्ि िस्तान्तरर् 

गनड पाइन ेछैन । 

 

पररच्छेद - पािँ 

आन्तररक धनयन्त्रर् प्रर्ाली (ICS)को व्यिस्थापन अनजदान सम्बन्िी व्यिस्था 
20= प्रस्ताि आह्वान: 

(क) बोर्डको स्िीकृत िाष्ट्रर्डक कायडक्रम अनजसार राष्ट्रिय दैधनक पधत्रकामा प्रस्ताि आह्वानको सूिना 
प्रकाचशत गररने छ । 

(ि) प्रस्ताि आह्वानको सूिना अनजसूिी-१ बमोचजम िजनेछ । 

(ग) धनिेदकले अनजसूिी-२ बमोचजमको धनिेदन र सम्बचन्ित चजल्लामा रिेको बोर्डको कायाडलय िा 
बोर्डको कायाडलय नभएको चजल्लाको िकमा सम्बन्िीत पाधलका††को धसफाररस सष्ट्रित अनजसूिी-३ 
बमोचजमको ढाँिामा प्रस्ताि पेश गनजड पनेछ । 

  
21= प्रस्ताि मूल्याङ्कन तथा छनौट ष्ट्रिधि: प्रस्ताि मूल्याङ्कन तथा छनौट ष्ट्रििी देिाय बमोचजम िजनेछ :– 

-1_ प्रस्ताि आह्वान बमोचजम समय धसमा धभत्र प्राप्त िजन आएका प्रस्ताििरू उपर बोर्ड व्यिस्थापनद्वारा 
अनजसूिी-४ बमोचजम गठठत प्राष्ट्रिधिक सधमधतले अनजसूिी-५ बमोचजमको ढाँिामा मूल्याङ्कन गरी 
प्रधतस्पिाडको आिारमा बोर्ड व्यिस्थापनलाई धसफाररस गनेछ ।  

-2_ प्राष्ट्रिधिक सधमधतको धसफाररसका आिारमा बोर्ड व्यिस्थापनले अचन्तम छनौट गरी धनर्डय गनेछ। 

-3_ प्रस्तािकिरूको समान अंक भएमा बोर्ड व्यिस्थापनले आिेदकिरूको व्यिस्थापष्ट्रकय तथा ष्ट्रिचत्तय 
क्षमताको आिारमा धनर्डय गनेछ । 

-4_ छनौट भएका प्रस्तािकिरूसँग अनजसूिी-६ बमोचजमको ढाँिामा सम्झौता गरी प्राङ्गाररक 
प्रमाचर्करर् भएका कृर्क संख्याको आिारमा अनजदान रकम उपलब्ि गराइनेछ . 

 

22= अनजदान उपलब्ि गराइन ेआिारिरू: अनजदान उपलब्ि गराइने आिारिरू देिाय बमोचजम िजनेछन ्:– 

(क) प्रस्तािको साथ संलग्न गनजड पने (ICS) का आिारभ जत कागजातिरू (कृर्क र्ायरी, िेक धलि, 
सम्झौता) अधनिायड रूपमा पेश गनजड पनेछ । माग अनजरूपका कागजातिरू अपजग भएमा प्रस्ताि 
रद्ध गनड सष्ट्रकनेछ । 

                                                             
†† पष्ट्रिलो संशोिन, २०७५ बाट थष्ट्रपएको । 
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(ि) अनजदान धलन इच्छजक धनकाय बोर्डमा दताड भएको िजनजपने छ। 

(ग) चिया/कफी उत्पादक सिकारी संघ/संस्थािरूको प्रस्तािलाई प्राथधमकता ठदइनेछ। 

(घ) सोिी कायडको लाधग अन्य धनकायबाट अनजदान धलएको भए उल्लेि गनजड पनेछ । 

 

23= उपलब्ि गराइन े अनजदान रकम: छनौट भएका प्रस्तािकिरूलाई प्राङ्गाररक प्रमाचर्करर्को प्रमार्पत्रमा 
उल्लेि भएको कृर्क संख्याका आिारमा रू ४०० (िार सय रूपैयाँ) प्रधत कृर्कको दरले आन्तररक 
धनयन्त्रर् प्रर्ालीको व्यिस्थापन िापत अनजदान रकम उपलब्ि गराइने छ।  
 

24= अनजगमन धनरीक्षर्ूः आिेदन गने धनकायलाई अनजदान उपलब्ि गराउनज अचघ बोर्डले अनजगमन गनड 
सक्नेछ। अनजदान रकम उपलब्ि गराई सके पधछ कृर्कको प्राङ्गाररक प्रमाचर्करर्को अिस्था बारे बजझ्न 
बोर्डले कज नै पधन बेला अनजगमन गनड सक्नेछ। 

बोर्ड, प्रदेश िा स्थानीय तिको प्रधतधनधित्ि सष्ट्रितको अनजगमन टोलीले कायडक्रमको 
ममड अनजरूप कायड भएको िा नभएको बारे धनरन्तर अनजगमन गनेछ ।‡ ‡ 
 

पररच्छेद - छ 
ष्ट्रिष्ट्रिि 

25= सम्झौता: छनौट भएका धनकायसँग कायडक्रम सञ्चालनका लाधग अनजसूिी-६ बमोचजमको ढाँिामा सम्झौता 
गररनछे । ष्ट्रिर्य र पररचस्थधत अनजसार उक्त ढाँिामा शतडिरू थपघट गनड सष्ट्रकनेछ । 

 

26= भ जक्तानी गने ष्ट्रिधिूः प्राप्त प्रस्ताििरूबाट अनजदानका लाधग छनौट भएका धनकायिरूलाई जानकारी गराई 
अनजसूिी-६ बमोचजमको ढाँिामा सम्झौता गरी अनजदान रकम अनजदान प्राप्त गने धनकायको बैंकको िातामा 
जम्मा गररने छ । 

 

27= कािाडिीको व्यिस्थाूः प्रस्ताि स्िीकृत भएका धनकायिरूले प्रस्ताि र सम्झौता अनजसार जजन प्रयोजनका लाधग 
अनजदान उपलब्ि गराइएको िो सो बािेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग भएमा िा दजरूपयोग भएमा व्यिसाय िा 
सम्पचत्तको आयज दश िर्ड मानी दजरूपयोग भएको िा उपयोग नभएको समय पधछको बाँकी अिधिको घट्दो 
िाष्ट्रर्डक 10 प्रधतशतका दरले अनजदान रकम नेपाल सरकारको प्रिधलत ऐन, धनयम र कानजन बमोचजम 
सरकारी रकम बाँकी सरि असजल उपर िा अन्य कारिािी गररने छ । 

 

28= नाम उल्लेि गने सम्बन्िमाूः  
(क) अनजदान प्राप्त गरेको धनकायले अनजदान प्राप्त गरेको मेधसनरी औजरमा "नेपाल सरकार, राष्ट्रिय 

चिया तथा कफी ष्ट्रिकास बोर्डबाट अनजदान प्राप्त" स्पस्ट रूपमा लेख्नज पनेछ ।  
(ि)  नसडरी, ष्ट्रिरूिा रोपर् तथा कारिानाको िकमा पधन उपयूक्त स्थानमा अनजदान ष्ट्रििरर् िजलाई 

मेटल बोर्ड राख्नजपने छ । 

 

                                                             
‡‡ पष्ट्रिलो संशोिन, २०७५ बाट थष्ट्रपएको । 
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29= अधभलेि राख्न ेव्यिस्थाूः  
(क)  प्रस्ताि स्िीकृत भएका धनकायिरूको ष्ट्रििरर् अनजसूिी-८ बमोचजमको धनठदडि ढाँिामा अधभलेि 

राचिनेछ। 

(ि) अनजसूिी-८ बमोचजमको ढाँिामा चिया र कफीको लगत छजट्टा-छज टै्ट राख्नज पनेछ । 

 

30=  अनजगमन धनरीक्षर् सम्बन्िी व्यिस्थाूः  
(क) बोर्डले जजनसजकै बेला अनजदान प्राप्त गने धनकायको अनजगमन गनड सक्नेछ ।  
(ि) सो को लाधग कायडकारी धनदेशकले बोर्डका कमडिारी िा सम्बचन्ित पाधलका§§को सियोग धलई 

कृष्ट्रर् तथा पशजपन्छी*** ष्ट्रिकास मन्त्रालयसँग समन्ियमा अनजगमन धनरीक्षर् गराउन सक्नेछ। 

(ग)  ष्ट्रिधि नं. २७ को कारिािीको व्यिस्था कायाडन्ियन गनड बोर्डले िाष्ट्रर्डक रूपमा प्रधतिेदन तयार 
गरी कृष्ट्रर् तथा पशजपन्छी***

 ष्ट्रिकास मन्त्रालयमा प्रधतिेदन गनजड पने छ । मन्त्रालयले सो 
प्रधतिेदनको ष्ट्रििरर् अध्यािधिक गरी असजली र अन्य कारिािीको व्यिस्था धमलाउने छ । 

(घ) बोर्ड, प्रदेश िा स्थानीय तिको प्रधतधनधित्ि सष्ट्रितको अनजगमन टोलीले कायडक्रमको ममड अनजरूप 
कायड भएको िा नभएको बारे धनरन्तर अनजगमन गनेछ ।† † †

 

 

31= अन्य धनकायसगँ समन्िय सम्बन्िी व्यिस्थाूः  
(क) कफीको गजर्स्तरीय िीउ, ष्ट्रिरूिा उत्पादन र नसडरी सम्बन्िी ताधलमका लाधग सम्भि भएसम्म 

कफी अनजसन्िान केन्र, गजल्मीसँग समन्िय गरी कायड गररनेछ । 

(ि) नेपाल सरकारका कज न ैपधन धनकायिरूसँगको सियोग र समन्ियमा समेत कायडक्रमिरू सञ्चालन 
गनड सष्ट्रकनेछ । 

 

32= ठूला पररयोजना लागज भएको अिस्थामाूः चिया र कफीमा काम गने गरी बोर्डको समन्ियमा ठूला पररयोजना 
लागज भएका चजल्लािरूमा धत पररयोजना माफड त नै कायड गररनेछ ।   
 

33= ष्ट्रििाद समािानूः यस कायडष्ट्रिधि अनजसार सम्पन्न गररने कामको धसलधसलामा कज न ै ष्ट्रििाद िा भ्रम शृ्रजना 
भएमा सो को धनराकरर् गने चजम्मेिारी बोर्ड व्यिस्थापनको िजनेछ र बोर्डको धनर्डय न ैअचन्तम िजनेछ । 

 

34= प्रिधलत कानजन लागज िजनूेः कायडक्रम कायाडन्ियनको सम्बन्िमा यस कायडष्ट्रिधिमा उल्लेि भएकोमा सोष्ट्रि 
बमोचजम र उल्लेि नभएको िकमा प्रिधलत कानजन बमोचजम िजनेछ । 

 

35= कायडष्ट्रिधि संशोिन तथा िारेजीूः आिश्यकता अनजसार बोर्ड व्यिस्थापनको धसफाररसमा नेपाल सरकार, कृष्ट्रर् 
तथा पशजपन्छी‡ ‡ ‡ ष्ट्रिकास मन्त्रालयले यस कायडष्ट्रिधिमा संशोिन एिम ्िारेजी गनड सक्नेछ ।  

                                                             
§§ पष्ट्रिलो संशोिन, २०७५ बाट संशोिन गररएको । 
*** पष्ट्रिलो संशोिन, २०७५ बाट संशोिन गररएको । 
††† पष्ट्रिलो संशोिन, २०७५ बाट थप गररएको । 
‡‡‡ पष्ट्रिलो संशोिन, २०७५ बाट थप गररएको । 



10 
 

अनजसूिी -१ 

(ष्ट्रिधि नं. ४(ि), ९(ि), 14(ि) र २०(ि) सँग सम्बचन्ित) 
प्रस्ताि आह्वान सूिनाको ढािँा 

राष्ट्रिय चिया तथा कफी ष्ट्रिकास बोर्ड 
केन्रीय कायाडलय, 

नयाँ बानेश्वर, काठमाण्र्ौ 
चिया/कफी ष्ट्रिस्तार कायडक्रम / मेधसनरी औजार / कारिाना स्थापनाथड अनजदानको लाधग प्रस्ताि 

आह्वान सम्बन्िी सूिना 
प्रथम पटक प्रकाचशत धमधत ............................... 

राष्ट्रिय चिया तथा कफी ष्ट्रिकास बोर्डको आ.ि. २०../...को स्िीकृत िाष्ट्रर्डक कायडक्रम अनजसार चिया/कफी 
ष्ट्रिस्तार कायडक्रम (नसडरी, ष्ट्रिरूिा रोपर् तथा ICS सम्बन्िी), मेधसनरी औजार (चिया प्लष्ट्रकङ मेधसन, कफी 
पचल्पङ मेधसन) तथा चिया/कफी कारिाना स्थापनाका लाधग "राष्ट्रिय चिया तथा कफी ष्ट्रिकास बोर्डबाट सञ्चालन 
गररने कायडक्रम कायाडन्ियन कायडष्ट्रिधि, २०७२"मा भएको व्यिस्था अनजसार अनजदान उपलब्ि गराउने सम्बन्िमा 
प्रस्ताि आह्वानका लाधग यो सूिना प्रकाचशत गररएको छ । इच्छजक कृर्क समजि, फमड, उद्योग, सिकारी, 
संघ/संस्थािरूले तपचशल बमोचजमका कागजातिरू संलग्न गरी .... ठदन धभत्र धनिेदन पेश गनड सम्बचन्ित सबैमा 
जानकारी गराइन्छ ।  
तपचशल 

1= अनजसूिी-२ बमोचजमको धनिेदन 

2= अनजसूिी-३ बमोचजमको पररयोजना प्रस्ताि 

3= नष्ट्रिकरर् सष्ट्रितको संस्था दताड प्रमार्पत्र  
4= स्थायी लेिा नम्बर (PAN) प्रमार्पत्रको प्रधतधलष्ट्रप (दताड भएको भए) 
5= बोर्ड दताड प्रमार्पत्रको प्रधतधलष्ट्रप 

6= सम्बचन्ित चजल्लाको बोर्डको कायाडलय िा पाधलका§§§को धसफाररस 

7= अचघल्लो िर्डको लेिापररक्षर् प्रधतिेदनको प्रधतधलष्ट्रप तथा सािारर्सभाको धनर्डय प्रधतधलष्ट्रप 
8= सञ्चालक सधमधतको धनर्डयको प्रधतधलष्ट्रप 

9= संस्थाको प्रमजि व्यचक्तको नागररकताको प्रधतधलप 

10= सम्बचन्ित ष्ट्रिर्यगत चजल्ला संघ िा केन्रीय संघको धसफाररस 

11= गा.ष्ट्रिस/न.पाको धसफाररस (उद्योग स्थापनाको लाधग मात्र) 
12= ICS का आिारभ जत कागजातिरू (ICS व्यिस्थापन अनजदानको लाधग मात्र) 

कायडष्ट्रिधि, अनजसूिी एिम ्ष्ट्रिस्ततृ ष्ट्रििरर्को लाधग बोर्डको सूिना पाटी िा िेभसाइट www.teacoffee.gov.np/np मा 
िेनड सक्नज िजनेछ । थप जानकारीका लाधग फोन नं. 4490371, 4499786, फ्याक्सूः 4497941 

                                                             
§§§ पष्ट्रिलो संशोिन, २०७५ बाट संशोिन गररएको । 
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अनजसूिी -२ 

(ष्ट्रिधि नं. ४(ग), ९(ग), 14(ग) र २०(ग) सँग सम्बचन्ित) 
धनिेदन ठदन ेढािँा 

श्रीमान ्....................................., 
राष्ट्रिय चिया तथा कफी ष्ट्रिकास बोर्ड 
........................................ 

ष्ट्रिर्यूः अनजदानका लाधग प्रस्ताि पेश गररएको बारे । 

राष्ट्रिय चिया तथा कफी ष्ट्रिकास बोर्डको धमधत .................... को राष्ट्रिय दैधनक ....................... मा 
प्रकाचशत सूिना अनजसार चजल्ला ....................... गा.पा****/न.पा.................................. िर्ा नं. ........ 
टोल/गाउँ...........................मा म/िामी ..............................................ले तपचशल बमोचजमको चिया 
/ कफी ष्ट्रिस्तार कायडक्रम / मेधसनरी औजार / कारिाना स्थापनाको लाधग सूिनामा उल्लेि भए अनजसारका 
कागजातिरू संलग्न गरी अनजदानको लाधग यो धनिेदन पेश गरेको छज/छौँ ।  
तपचशल 

नसडरी अनजदान   M– उत्पादन गने ष्ट्रिरूिा संख्या .................................. 
ष्ट्रिरूिा रोपर् अनजदान  M– ष्ट्रिरूिा संख्या....................................................    

रोपनी ............................................................ 
मेधसनरी औजार अनजदान  M– मेधसनको नाम....................................................  

थान .............................................................. 
कारिाना स्थापनाथड अनजदान M– कारिानाको ष्ट्रकधसम............................................  

कारिानाको क्षमता ........................................... 
ICS व्यिस्थापन अनजदान  M– कृर्क संख्या.................................................... 
     अनजदान रकम ................................................. 

धनिेदक 

प्रस्तािक संस्थाको तफड बाट  
प्रस्तािक संस्थाको नाम........................................................... 

संस्थाको प्रमजि व्यचक्तको नाम........................................................... 
दस्तित......................... 
धमधत............................ 

सम्पकड  नं................................ 
संस्थाको छाप  

                                                             
**** पष्ट्रिलो संशोिन, २०७५ बाट संशोिन गररएको । 
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अनजसूिी -३ 

(ष्ट्रिधि नं. ४(ग), ९(ग), 14(ग) र २०(ग) सँग सम्बचन्ित) 
पररयोजना प्रस्तािको ढािँा 

 

क. संस्थाको ष्ट्रििरर् 

1= संस्थाको नाम र पररिय 

2= संस्था दताड नं. र दताड भएको कायाडलय 

3= VAT/PAN दताड नं. (दताड भएको भए) 
4= िालको चियाको िररयो पचत्त / कफीको फे्रस िेरी उत्पादन पररमार् (प्रधत ठदन) 
5= पेश गरेको प्रस्तािको नाम 

उद्देश्य/आिश्यकता 

ि. प्राष्ट्रिधिक प्रस्ताि 

1= पररयोजना कायाडन्ियन िजने स्थान 

ष्ट्रिरूिा संख्या   कज ल रोपनी   लाभाचन्ित कृर्क संख्या 
2= पररयोजना कायाडन्ियन िजने स्थानमा ष्ट्रिद्यमान भौधतक पजिाडिारिरू 

सर्क छ/छैन       कच्िी/पक्की 
ष्ट्रिजजली छ/छैन      धसंिाइको व्यिस्था के छ ? 
नचजकको बजारको नाम     दजरी ? 

3= पररयोजनाको सम्भाव्यता ष्ट्रिस्ततृ ष्ट्रििरर् 

प्राष्ट्रिधिक पक्ष (िाल अपनाइएको प्रष्ट्रिधि, प्राष्ट्रिधिक कमडिारी, ताधलमको आिश्यकता आदी) 
ष्ट्रिरूिा रोपर् अनजदानको लाधग भए ष्ट्रिरूिाको श्रोत र ष्ट्रििरर् 

नसडरी अनजदानको लाधग भए िीउ/कष्ट्रटङ र्ालाको श्रोत र ष्ट्रििरर् 

कारिाना स्थापनाको लाधग भए ष्ट्रिस्ततृ इचन्जधनयररङ तथा लागत इचस्टमेट 

आन्तररक धनयन्त्रर् प्रर्ाली व्यिस्थापन अनजदानको लाधग भए प्राङ्गाररक प्रमाचर्करर् बारे ष्ट्रिस्ततृ ष्ट्रििरर् 

4= लचक्षत तथा लाभाचन्ित कृर्किरूको ष्ट्रििरर् 

ग. आधथडक प्रस्ताि 

1= अनजमाधनत कायडक्रम बजेट      

संस्थाले व्यिोने रकम 

बोर्डबाट अनजदान रकम  
2= ष्ट्रिस्ततृ ष्ट्रिचत्तय ष्ट्रिश्लरे्र् (IRR, BC Ratio) सष्ट्रित पररयोजना प्रस्ताि (कारिाना स्थापनाको लाधग मात्र) 
3= अन्य केिी भए 
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अनजसूिी -४ 

(ष्ट्रिधि नं. ५(१), 10(१), 15(१) र २१(१) सँग सम्बचन्ित) 
प्राष्ट्रिधिक सधमधत† † † †  

क) केन्रीय कायाडलयबाट कायडक्रम कायाडन्ियन िजने अिस्थामा । 

बोर्डको धनदेशक                - संयोजक 

बोर्ड सदस्य, एक जना                - सदस्य 

बोर्डको उपधनदेशक     - सदस्य 

प्रधतधनधि, कृष्ट्रर् तथा पशजपन्छी ष्ट्रिकास मन्त्रालय,  
बजेट तथा कायडक्रम शािा         - सदस्य 

कृष्ट्रर् ष्ट्रिकास अधिकृत (बोर्डको योजना शािा िेने)   - सदस्य 

 

ि) क्षेत्रीय कायाडलयबाट कायडक्रम कायाडन्ियन िजने अिस्थामा । 

क्षेत्रीय प्रमजि                   -संयोजक 

प्रधतधनधि, प्रदेश भजधम व्यिस्था कृष्ट्रर् तथा सिकारी मन्त्रालय         -सदस्य 

प्रधतधनधि, चिया/कफी ष्ट्रिर्यगत संघ       -सदस्य 
बोर्डको कृष्ट्रर् ष्ट्रिकास अधिकृत            -सदस्य 
बोर्डको कृष्ट्रर् प्राष्ट्रिधिक                 -सदस्य 

 

ग) चजल्लाचस्थत कायाडलयबाट कायडक्रम कायाडन्ियन िजने अिस्थामा । 

कायाडलय प्रमजि               -संयोजक 

प्रधतधनधि, स्थाधनय तिको कृष्ट्रर् शािा    -सदस्य 
प्रधतधनधि, चिया/कफी ष्ट्रिर्यगत चजल्ला संघ   -सदस्य 
 

  

                                                             
†††† पष्ट्रिलो संशोिन, २०७५ बाट संशोिन गररएको । 
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अनजसूिी -५ 

(ष्ट्रिधि नं. ५(१), 10(१), 15(१) र २१(१) सँग सम्बचन्ित) 
छनौट गनडका लाधग मूल्याङ्कन गने आिारिरू 

क्र.सं ष्ट्रििरर् पूर्ाडङ्क अंक प्रदान 

१ व्यिसायको आकार 20 १0 अंक (तोष्ट्रकएको न्यजनतम पररमार्मा प्रस्ताि पेश भए)   
११-१५ अंक (तोष्ट्रकएको न्यजनतम पररमार् भन्दा ३०% देचि ५०% सम्म 
प्रस्ताि पेश भए) 
१६-२० अंक (तोष्ट्रकएको न्यजनतम पररमार् भन्दा ५०% देचि माधथ प्रस्ताि 
पेश) 

२ लाभाचन्ित िजने 
कृर्क संख्या 

20 10 अंक (२० देचि ५० जना) 
1१-1५ अंक (५१ देचि १०० जना) 
1६-20 अंक (10० जना भन्दा माधथ) 

३. आिेदक संस्थाको 
स्िरूप 

20 10 अंक (कृर्क समजि भए) 
१५ अंक (धनजी फमड तथा दताडिाल समजि भए) 
२०अंक(मष्ट्रिला तथा लचक्षत समजदायद्वारा सञ्चाधलत फमड तथा सिकारी भए) 

४. पररयोजना स्थल 
िररपररको भौधतक 
पजिाडिारको अिस्था 

20 १० अंक (धसंिाइ उपलब्ि भए) 
1५ अंक (धसंिाइ र ष्ट्रिजजलीको व्यिस्था भए) 
20 अंक (धसंिाइ, ष्ट्रिजजली, सर्क र बजारको व्यिस्था भए) 

5. अनजदानका लाधग 
कायडष्ट्रिधिमा उल्लेि 
भएका आिारिरूको 
अिस्था 

20 10 अंक (उल्लेचितमध्ये 50 प्रधतशत भन्दा कम आिारिरू भए) 
1१-1५ अंक (उल्लेचितमध्ये 50-75 प्रधतशत आिारिरू भए) 
1६-20 अंक (उल्लेचितमध्ये 75-100 प्रधतशत आिारिरू भए) 
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अनजसूिी -६ 

(ष्ट्रिधि नं. 2५ सँग सम्बचन्ित) 
सम्झौता पत्रको ढािँा 

राष्ट्रिय चिया तथा कफी ष्ट्रिकास बोर्डको आ.ि. 20../... को स्िीकृत िाष्ट्रर्डक कायडक्रम अनजसार चिया/कफी 
ष्ट्रिस्तार कायडक्रम / मेधसन औजार / कारिान स्थापनाको लाधग अनजदान ठदन पेश भएको प्रस्ताि मध्ये धमधत 
..............................मा बसेको बोर्ड व्यिस्थापनको बैठकबाट श्री........................................... 
(संस्थाको नाम) लाई अनजदान ठदन ेधनर्डय भएकोले राष्ट्रिय चिया तथा कफी ष्ट्रिकास बोर्ड (यसपधछ प्रथम पक्ष 
भधनने) र .............................................. (संस्थाको नाम, ठेगाना) (यसपधछ दोश्रो पक्ष भधनन े बीि 
तपधसल बमोचजमको सेिा र शतड अनजसार सम्झौता गररयो । 

शतडिरू 

1= दोश्रो पक्षको पररयोजना प्रस्ताि अनजसार ..................................(संस्था रिेको ठाउँ र चजल्ला) मा चिया/कफी 
ष्ट्रिस्तार कायडक्रम / मेधसनरी औजार / कारिाना सञ्चालन गनड प्रथम पक्षबाट रू........................................ 
(अक्षेरूपी...............................................................) अनजदान स्िरूप उपलब्ि गराइनेछ भने बाँकी रकम 
दोश्रो पक्ष आफैले लगानी गनजड पनेछ । 

2= प्रथम पक्षबाट प्राप्त भएको अनजदान रकम चजल्ला............................. गा.पा./न.पा. ................................ िर्ा 
नं........ टोल..............मा प्रयोग गरी कायडक्रम कायाडन्ियन गररने छ। 

3= प्रथम पक्षको अनजदानमा िररद कज नै पधन मेधसन औजार प्रथम पक्षको अनजमती ष्ट्रिना स्थानान्तरर्, बेिष्ट्रििन िा 
िस्तान्तरर् गनड पाइने छैन । 

4= प्रथम पक्षबाट अनजदान स्िरूप उपलब्ि रकमबाट िररद मेधसन उपकरर्को ममडत संभार दोश्रो पक्ष आफैले गनजड पने 
छ । 

5= दोश्रो पक्षले िौमाधसक रूपमा धनयधमत प्रगधत ष्ट्रििरर् लगायत अन्य तथ्याङ्किरू प्रथम पक्षलाई अधनिायड उपलब्ि 
गराउनज पनेछ । 

6= दोश्रो पक्षले मेटल बोर्ड तथा मेचशनमा सियोगको ष्ट्रकधसम उल्लेि गरी अधनिायड रूपमा प्रथम पक्षको नाम राख्नज 
पनेछ। 

7= प्रथम पक्षबाट कज नै पधन िेला सम्झौता बमोचजम काम भएको/नभएको स्थलगत जानकारी धलन अनजगमन धनरीक्षर् गनड 
सक्ने छ। 

8=  दोश्रो पक्षद्वारा प्रस्ताि र सम्झौता अनजसार कायडक्रम सम्पन्न नगरी अनजदानलाई दजरूपयोग गरेको पाइएमा अनजदान 
रकम सरकारी रकम बाँकी सरि असजल उपर गररनेछ । 

9= यस सम्झौतामा उल्लेि नभएका ष्ट्रिर्यमा नेपाल सरकारको प्रिधलत ऐन धनयम बमोचजम िजनेछ । 

दोश्रो पक्ष 

दस्तित 

नाम 

पद 

संस्था  

प्रथम पक्ष 

दस्तित 

नाम 

पद 

संस्थाूः राष्ट्रिय चिया तथा कफी ष्ट्रिकास बोर्ड 
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अनजसूिी -७ 

(ष्ट्रिधि नं. ८(4) सँग सम्बचन्ित) 
चिया/कफी ष्ट्रिस्तार कायडक्रमको लाधग अनजगमन प्रधतिेदनको ढािँा 

स्थालगत अनजगमन धमधत................................... चजल्ला..................................... गाष्ट्रिस/न.पा................................... 
अनजदान आिेदक संस्थाको नाम............................................................................................................................. 
संस्थाको प्रमजि िा सम्पकड  व्यचक्तको नाम............................................................................................................... 
अनजदानको ष्ट्रकधसम     □नसडरी    □ष्ट्रिरूिा रोपर् 

१. नसडरी अनजदान धलनकेो कायड चस्थधत 

क. नसडरी स्थापना भएको छ ष्ट्रक छैन     □छ    □छैन 

ि. छ भने कधत क्षेत्रफलमा?    .......................... िगड धम. 
ग. कधत पररमार्को िीउ/कष्ट्रटङ् र्ाला रोपेको  .......................... केजी/थान 

घ. नसडरीको अिस्था कस्तो छ? □राम्रो    □ठीकै   □नराम्रो  
ङ. छिारीको व्यिस्था कस्तो छ?  □राम्रो    □ठीकै   □नराम्रो  
ि. धसंिाइको व्यिस्था छ ष्ट्रक छैन?    □छ    □छैन  
छ. ष्ट्रिरूिामा रोग ष्ट्रकरा लागेको छ ष्ट्रक छैन?   □छ    □छैन  
ज. ष्ट्रिरूिा िजके पधछ ष्ट्रिरूिा रोप्ने स्थल किाँ िो?.................................................................................................... 
२. ष्ट्रिरूिा अनजदान धलनकेो कायड चस्थधत 

क. ष्ट्रिरूिा ल्याइने नसडरीको पष्ट्रििान भएको छ ष्ट्रक छैन ?  □छ    □छैन  
ि. छ भने नसडरी िनीको नाम, ठेगाना र सम्पकड  ..................................................................................................... 
ग. उक्त नसडरी दताड भएको छ ष्ट्रक छैन ?   □छ    □छैन 

घ. ष्ट्रिरूिा रोपर् कधत क्षेत्रफलमा गने िो ? .................रोपनी 
ङ. ष्ट्रिरूिा रोपर् कधत संख्यामा गने िो ? ...................िटा 
ि. पष्ट्रििान भएको नसडरीमा सो पररमार्मा ष्ट्रिरूिा छ ष्ट्रक छैन ? □छ    □छैन 

छ. रोपर् गने भधनएको स्थलमा धसंिाइको व्यिस्था छ ष्ट्रक छैन? □छ    □छैन 

ज. रोपर् गने भधनएको स्थलमा छिारीको व्यिस्था छ ष्ट्रक छैन?  □छ    □छैन 

३. सोिी कामको लाधग अन्य धनकायबाट अनजदान धलएको छ ष्ट्रक छैन? □छ    □छैन 

४. छ भन ेप जरा ष्ट्रििरर् ...................................................................................................................................... 
५. अनजदान धलन ेधनकाएका समस्यािरू के के िजन ्? 
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
६. अनजदान रकम सदजपयोग भएको/नभएको बारे अनजगमनको सजझाि 
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
७. स्थलगत धनरीक्षर्कताडिरूको ष्ट्रििरर् 

क्र.सं. नाम पद कायाडलय/संस्थाको नाम िस्ताक्षर 
१     
२     
३     
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अनजसूिी -८ 

(ष्ट्रिधि नं. २९ सँग सम्बचन्ित) 
अधभलेिको ढािँा 

(क) चिया / कफी िेती ष्ट्रिस्तार अनजदान ष्ट्रििरर्, (आ.ि. .../...) 

(ि) मेधसनरी औजार / कारिाना स्थापना अनजदान ष्ट्रििरर् (आ.ि. .../...) 

क्र.सं. संस्थाको नाम मेधसनको नाम मेधसन रिन े
स्थान 

प्रमजि 
व्यचक्तको नाम 

सम्पकड  नं. पररमार् दर संस्थाले 
व्यिोरेको 

बोर्डको 
अनजदान 

जम्मा कैष्ट्रफयत 

            
            
            

(ग) आन्तररक धनयन्त्रर् प्रर्ाली (ICS) को व्यिस्थापन अनजदान ष्ट्रििरर् (आ.ि. .../...) 
क्र.सं. संस्थाको नाम प्रमजि व्यचक्तको नाम सम्पकड  नं. कृर्क संख्या दर जम्मा कैष्ट्रफयत 

        
        
        

 

क्र.सं. संस्थाको नाम 

पररयोजना 
रिेको 
स्थान 

प्रमजि व्यचक्तको 
नाम 

सम्पकड  नं. 

नसडरी अनजदान ष्ट्रिरूिा अनजदान 

जम्मा कैष्ट्रफयत 

कष्ट्रटङ 
र्ाला/िीउ 
पररमार् 

(थान/केजी) 

अनजदान दर 
अनजदान 
रकम 

ष्ट्रिरूिाको 
पररमार् 
(थान) 

अनजदान 
दर 

अनजदान 
रकम 

             

             

             


