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१. पररचय
सहज भनेर पनन निननने नेपाल कृनि बजार निकास कार्यक्रम (NAMDP) १२ िियको पूर्य अिनिमा तीन िटा क्रनमक
िरर्हरू बनाएर तर्ार पाररएको छ । सहजको उद्दे श्य समृद्ध तथा समािेशी कृनि क्षेत्रको पररकल्पनामा आिाररत छन् ,
जसको लक्ष्य नेपालको ग्रामीर् जनसंख्याको ननम्ति रोजगारीको अिसर तथा आम्दानी िृम्तद्ध गराउनु हो । सहज कार्यक्रम
नेपाल सरकार तथा स्वीजरल्याण्ड सरकारको संर्ुक्त पहलमा सुरु गररएको हो । स्वीस एजेन्सी फर डे भलपमेन्ट एण्ड
कोअपरे सन (एसडीसी) द्वारा फण्ड गररएको र्स कार्यकम प्रदे श नम्बर १ मा केम्तित छ ।
सहज कार्यक्रमले बजार प्रर्ाली निकास (माकेट नसस्टम डे भलपमेन्ट) तथा समािेशी बजार (इन्क्लुनसभ माकेट) को
संर्ोजनलाई पछ्याउँ छ । सहजको पनहलो िरर् (मािय २०१६-नोिम्बर २०२०) ले साना नकसानको स्तरमा स्पष्ट रूपमा
समृम्तद्ध ल्याउन काम गरे को नथर्ो । दोस्रो िरर् (नडसम्बर २०२०-नोिम्बर २०२४) भने लगानी, िृम्तद्ध तथा रोजगारी नसजयना
सँगसँगै ननर्ाय त सनहतको सम्पूर्य कृनि बजार व्यिसार्मा बढी केम्तित हुनेछ । र्सपानल उत्पादकहरूको आम्दानी
बढाउनका ननम्ति व्यापार तथा लगानी मुख्य कारक तत्त्व हुने कुरामा जोड नदइनेछ । कार्यक्रमले प्रदे श नम्बर १ मा कृनिव्यिसार्मा निीनता ल्याउनलाई सेिा तथा पहुँ िमा िृम्तद्ध गराउन आनथयक तथा प्रानिनिक सहार्ता पनन प्रदान गनेछ । दोस्रो
िरर्ले दु ग्धजन्य (डे री), मकै, अलैि
ँ ी तथा तरकारी क्षेत्रमा हस्तक्षेपको पोटय फोनलर्ो ननमाय र् गनेछ ।
निघटनकारी सम्भाव्यता सनहतको निीनताले दोस्रो िरर्को अिनिमा थप प्रमुख भूनमका खेल्नेछ । सहज कार्यक्रमले पनन
अरू सँगसँगै निघटनकारी निीनतालाई प्रोत्साहन नदन तथा थालनी गनय निद्यमान स्टाटय -अप समथयन संर्न्त्र ( स्टाटय -अप
सपोटय मेकाननजम) सँग नमलेर काम गनेछ । र्सको सुरुिात गनय, सहज कार्यक्रमले मानथ उल्लेम्तखत क्षेत्रमा निीनता ल्याई
सेिा तथा पहुँ िमा िृम्तद्ध गराउनको ननम्ति िुनौती कोि (च्यालेन्क्ज फण्ड) संर्न्त्र अपनाउनेछ । र्सका साथै ननजी क्षेत्रका
स्रोतसािनको पनन प्रर्ोग गररनेछ । च्यालेन्क्ज फण्डले आिेदनहरूमा ननम्न कुराको सम्बोिन भए/नभएको हे नेछ ( जसलाई
“मागयदशयक नसद्धान्त- भाग १.२” मा थप नििरर्का साथ प्रस्ट्याइएको छ):
•
•
•
•
•

बजारको बािा-अिरोिको सामना गने ।
निीनता भएको र त्योसँगै सहजको सहार्ता नबनाको आफ्नो र्ोजना जनाउने नकनसमको ।
समािेशी भएको, मनहला, नसमान्तकृत समुदार् तथा अन्य निपन्न समुदार्लाई लनक्षत गने ।
सहजको आनथयक सहर्ोगपनछ नदगो हुने नकनसमको तथा स्तर उन्नती गने सम्भािना भएको ।
प्रस्तानित समािानमा खिय/ कोि र्ोगदान पुर्र्ाउने नकनसमको ।

१.१ फण्डको उद्दे श्य
सहज च्यालेन्क्ज फण्ड दोस्रो िरर्का उद्दे श्यहरू नेपाल कृनि बजार निकास कार्यक्रम (एनएएमडीपी) िरर्-२ को समग्र
कार्यक्रम लक्ष्यसँग पूर्य रूपमा मेल खान्क्छ । सोही अनुरूप, फण्डले प्रदे श १ को कृनि क्षेत्र (दु ग्ध, मकै, अलैंिी र तरकारी)
को उनित मूल्य बनाउन तथा रोजगारी िृम्तद्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ ।

निशेि रूपमा, सहज च्यालेन्क्ज फण्डको दोस्रो िरर् दु ग्ध/डे री क्षेत्रमा पनहिान गररएका केही िुनौतीपूर्य समस्या तथा
बािाहरूलाई सम्बोिन गनय निीन नििारको खोजी गनय प्रर्ोग गररनेछ (थप नििरर्का लानग भाग २ हे नुयहोला) ।

महत्त्वपूर्य रूपमा, फण्डले ती िुनौतीहरूलाई सम्बोिन गने लक्ष्य राख्नेछ जहाँ निघटनकारी, अतीतको भन्दा नबलकुलै फरक
नकनसमको निीनताले दु ग्ध क्षेत्रलाई सही बाटोतफय डोर्र्ाउनेछ । त्यस्ता बाटोहरू जसले प्रदे श १ मा कार्यरत ननजी
क्षेत्रहरूको काँ डा पन्क्छाउनेछ र तसथय दु ग्ध क्षेत्रमा उच्च स्तरको व्यिसार्ीकरर् तथा उनित आनथयक मूल्य बनाउनमा
र्ोगदान पुर्र्ाउनेछ ।
१.२ मागगदर्गक वसद्धान्त
सहज च्यालेन्क्ज फण्ड-२ थुप्रै नसद्धान्तहरूद्वारा ननदे नशत छ । र्ी कुनै प्रनक्रर्ा निशेि होइनन् । र्ीनले एक दृनष्टकोर् प्रस्तुत
गछय न् जुन फण्डको निनभन्न िरर् तथा कालमा अपनाइएको छ र र्ीनैले आिेदनको मूल्याङ्कन प्रनक्रर्ालाई पनन मुख्य
रूपमा ननदे शन गदय छन् ।
•

प्रनतस्पिाय त्मक प्रनक्रर्ा
अनुदानको सीनमत स्रोतसािनलाई ध्यानमा राख्दै , अनुदानका आिेदनहरूको एक-आपसमा तुलना तथा मूल्याङ्कन
गररनेछ । पूिय-ननिाय ररत छनौट मापदण्ड पूरा गने आिेदनहरूलाई कोिको िक्र (फम्तण्डंग साइकल) को उद्दे श्यमा
उनीहरूको र्ोगदान अनुसार सूिीमा राम्तखनेछ । प्रत्येक आिेदनलाई गुर्को आिारमा अंक नदइनेछ तानक सोही
अनुसार श्रेर्ीमा िगीकरर् गनय तथा र्ोग्य आिेदनलाई क्रमबद्ध गनय सनकर्ोस् ।

•

निीन प्रर्ोग
अनुदानहरूको उद्दे श्य प्रार्: नर्ाँ नििार तथा नर्ाँ अििारर्ालाई सघाउने हुन्क्छ जसले गदाय अनननितताको
जोम्तखमले र्सलाई ननजी क्षेत्रका लानग आकियक बनाउँ दैन । र्ी तीन महत्त्वपूर्य कुरालाई पनन ध्यानमा राख्नुपछय :
▪ प्रदे श १ मा निीन माननएको कुरा अन्य दे शमा (अथिा नेपालकै अन्य प्रदे श/ भेगमा) लागु भएको
हुन सक्छ । निीन प्रर्ोगको अििारर्ालाई त्यस्तो उत्पादन, प्याकेनजङ, जसलाई त्यही स्वरूपमा
प्रदे श १ मा कार्ाय न्वर्न/ लागु गररएको छै न भनी पररभानित गररएको छ ।
▪ सहज च्यालेन्क्ज फण्ड-२ ले प्रत्यक्ष, दीघयकालीन प्रभािका लानग निीन प्रर्ोगलाई लनक्षत गदय छ । र्ो
तबमात्र सम्भि छ जब निीन प्रर्ोग अन्तत: (आनथयक र सामानजक रूपमा) आत्मननभयर हुन्क्छ ।
आनथयक स्ट्थानर्त्वको र्थाथयपरक अपेक्षा नबनाको निीन प्रर्ोगलाई सहज च्यालेन्क्ज फण्ड-२ ले र्ोग्य
ठहराउने छै न ।
▪ सहज च्यालेन्क्ज फण्ड-२ को अपेनक्षत प्रकृनत (िेरै मात्रामा नबनाशतय अनुदान कोि) का कारर्ले
र्सले निघटनकारी निीन प्रर्ोग (डीसरनिभ इन्नोभेसन) लाई प्राथनमकताका साथ हे नेछ । र्स्तो
प्रकृनतको निीन प्रर्ोगमा उत्पादनशीलतामा िरर्बद्ध पररितयन ल्याउने तथा त्यस क्षेत्रमा उनित
मुल्य बनाउने उच्चतम सम्भािना हुन्क्छ । तर र्सलाई कार्ायन्वर्नमा ल्याउन तथा सफल बनाउन
पनन उनिकै कनठन हुन्क्छ ।

•

खिय बाँ डफाँ ड
सहज च्यालेन्क्ज फण्ड-२ ले ननजी क्षेत्रको लगानीलाई पूर्य रूपमा प्रनतस्ट्थापन गनय नभई र्सलाई थप मद्दत गनय
िाहन्क्छ । तसथय, फण्डले निीन प्रर्ोग भएका पहलहरूको ननम्ति साझेदारीमा नििीर् सहर्ोग िा खिय बाँ डफाँड
गने प्रस्ताि गदय छ । सामान्यतर्ा, जनत िेरै स्ट्थानपत कम्पनी हुनेछ, त्यनत नै कम 'उदार' समथयन रहनेछ । भखयरै मात्र
सुरु भएको पहल िा व्यापार-व्यिसार्को हकमा, आिेदन नदने साझेदारद्वारा खिय बाँडफाँडको नाममा नििारमा
लगानी गररएको समर् र/िा स्रोतसािनहरू समािेश हुन पनन सक्छन् ।

•

स्तर उन्ननत (स्केलेनबनलटी)
निीन प्रर्ोगहरूलाई जनहले पनन नतनीहरूले सम्पूर्य बजार निकास गनय सक्ने क्षमता अनुसार मूल्याङ्कन गररनेछ ।
जुन उत्पादन िा सेिाहरूमा निीन प्रर्ोगहरूको स्तर उन्ननत गनय अथिा दोहोराउन िा नक्कल गनय सक्ने कुनै
सम्भािना हुने छै न, नतनलाई सहज च्यालेन्क्ज फण्ड-२ को हकमा दोहोर्र्ाउन सान्दनभयक माननने छै न । सामान्यतर्ा,
सेिा व्यिसार्हरूमा स्तर उन्ननतको उपार् (स्केलेनबनलटी) सीनमत हुने गदय छ – लक्ष्यहरू सनहतका व्यापार
र्ोजनाको स्तर उन्ननतबारे खुलाउन आिश्यक हुन्क्छ ।

•

पारदनशयता
िुनौती कोि (च्यालेन्क्ज फण्ड) आफ्नो ननर्म र कार्यनिनिको बारे मा पूर्य रूपमा स्पष्ट र पारदशी हुनुपछय । आिेदन
मूल्याङ्कनको पररर्ाम आिेदकहरूलाई सूनित गररनेछ ।

•

अनतररक्तता
फण्डले त्यस्तो निकास र निीन प्रर्ोगलाई प्राथनमकतामा राखेको छ जुन अन्यथा सम्भि हुन सक्ने नथएन । र्ो
अनतररक्तताको प्रमार् नदन लगभग असम्भि भए तापनन, निीनताको स्तर र जोम्तखम कारकहरूलाई आिार मानेर
सामान्यतर्ा तकय अनघ सानय सनकनेछ ।

•

प्रनतस्पिाय
सहज च्यालेन्क्ज फण्ड-२ ले ननजी क्षेत्रको लगानी उपलब्ध नहुने ठाउँ मा मात्र लगानी गरे र र्सको निकृत
प्रभािहरूलाई सीनमत पानय िाहन्क्छ । फण्ड त्यस्ता नििार र पहलहरूमा ध्यान केम्तित गनय िाहन्क्छ जसले
व्यािहाररक रूपमा व्यािसानर्क प्रार्ोजनले आनथयक सहार्ता पाउँ दैनथे ।

•

पारस्पररकता
निजेता हुने आिेदकबाट सहज च्यालेन्क्ज फण्ड-२को आनथयक सहर्ोगको सट्टामा सामानजक र आनथयक प्रभाि हुने
गरी र्ोगदान नदने अपेक्षा राम्तखएको छ । र्सको अथय प्रत्येक आनथयक सहर्ोग पाउनेसँग र्स्तो प्रभाि बारे जानकारी
र तथ्याङ्क मानगनेछ । र्सको पालना नभएको खण्डमा सहकार्य नै बीिमा रोनकने िा आनथयक सहर्ोगको
पररर्ोजना नै पूर्य रूपमा रद्द हुन समेत सक्नेछ ।

•

प्रभाि
सहज च्यालेन्क्ज फण्ड-२ ले 'प्रभाि लगानीकताय ' (इम्प्प्याक्ट इन्क्भेस्टर) को रूपमा कार्य संिालन गदय छ, अथाय त्
जहाँ जहाँ सकारात्मक सामानजक, पर्ाय िरर्ीर् र आनथयक प्रभाि दे म्तखने अपेक्षा राख्दछ, त्यहाँ त्यहाँ लगानी गनेछ ।
फण्डको प्रभाि सम्बन्धी ननर्यर्हरू हरे क समर्मा नेपाल कृनि बजार निकास कार्यक्रम (एनएएमडीपी) को
पररर्ाम श्रृंखला (ररजल्ट िेन), लग फ्रेम र प्रभाि लक्ष्यहरू (इम्प्प्याक्ट टागेट) द्वारा संिानलत रहनेछ ।

•

लैनिक समानता तथा सामानजक समािेशीकरर्
सकारात्मक प्रभाि पानयका ननम्ति लैनिक समानता तथा सामानजक समािेशीता एक अनभन्न तत्त्व हो । ननजी क्षेत्रको
कार्यसञ्चालनमा लैनिक समानता तथा सामानजक समािेशीकरर्को पक्षमा प्रिद्धय न गदायको िा ध्यानाकियर् गदाय को
जनटलता हे दाय , सहज च्यालेन्क्ज फण्ड-२ मा र्सैलाई प्रिद्धय न गनय निनशष्ट अंक पाउने मापदण्डहरू समािेश पनन हुन
सक्छ । ननर्मकै रूपमा, सहज च्यालेन्क्ज फण्ड-२मा ननम्न कुराहरू गनेछ:
▪ कोि प्राप्त गनेको र लगानी गररएको पहलहरू (सोिहरू) को प्रभािबारे लैनिक तथ्याङ्क संकलन
गनेछ ।

▪
▪
▪

आफ्नो कार्यसञ्चालनको क्रममा नलइने कुनै पनन लैंनगक समीक्षा िा मूल्याङ्कनहरूमा सहज
च्यालेन्क्ज फण्डलाई समािेश गनेछ ।
फण्ड पाउनेहरूसँग उत्पादन तथा सेिाहरूको लैनिक समानता तथा सामानजक समािेशीकरर्
निशेि नडजाइनद्वारा प्रिद्धन गनेछ ।
सहज च्यालेन्क्ज फण्ड-२ को नििर् िा िक्रसँग सान्दनभयक हुँ दा आिेदन प्रनक्रर्ामा लैनिक समानता
तथा सामानजक समािेशीकरर् मापदण्डको प्रर्ोग गनेछ ।

सहज च्यालेन्क्ज फण्ड-२ ले परम्परागत रूपमा निपन्न िगय तथा सीमान्तकृत समुदार् निरुद्धको भेदभाि कम गनय
निशेि ध्यान पुर्र्ाउनेछ । र्ी समुदार्ले सामना गनुयपने बािा अड् िनहरू तथा नतनीहरूलाई हटाउने तररकाहरू
बारे निशेि जोड नदइनेछ ।

हररत िृम्तद्ध, जलिार्ु पररितयन

•

सहज च्यालेन्क्ज फण्ड-२ ले हरे क संलग्नताहरूको िातािरर्ीर् र सामानजक प्रभािलाई नििार गदय छ । फण्डको
लानग, हररत िृम्तद्ध (ग्रीन ग्रोथ) बढाउन िा जलिार्ु पररितयन (लाइमेट िेन्क्ज) सँग लड् नका लानग सनक्रर् र्ोगदान
पुर्र्ाउने समािान (सोि) लाई निशेि ध्यान नदइनेछ । र्ो र्ा त सान्दनभयक समािानहरूको लानग छु ट्टै कोि
(फण्डीङ राउन्ड) को रूपमा हुन सक्छ, अथिा हररत िृम्तद्ध गराउने िा जलिार्ु पररितयनसँग लड् ने तत्वहरू
समािेश भएका समािानहरू को लानग अन्य िरर्हरूमा प्राथनमकता नदएर पनन हुन सक्छ ।

२.

दोस्रो चरणका लावग पवहचान गररएको चुनौती

प्रदे श १ मा दू घ प्रशोिन गने कम्पनीहरूले हालसम्म निनिि गुर्स्तरीर् दु ग्धजन्य उत्पादन ल्याउन सकेका छै नन् । निगत
केही आनथयक िियहरूदे म्तख नेपालको दू ि उत्पादनमा म्तस्ट्थर िृम्तद्ध (४% *) हुँ दा प्रदे श १ मा भने उल्लेखनीर् िृम्तद्ध (११% *)
भएको दे म्तखन्क्छ । तथानप, दु ग्ध प्रशोिनकताय (डे री पोसेसर) हरूले प्रशोिन क्षमता बढाएर अथिा नर्ाँ उत्पादन ल्याएर र्ो
िृम्तद्धसँगै मेल खान सनकरहे का छै नन् । दु ग्ध प्रशोिनकताय हरूको प्रशोिन क्षमता बढाउन अथिा नर्ाँ उत्पादनहरू
ल्याउनलाई र्ो अननच्छाको मुख्य कारर् भने प्रानिनिक ज्ञान पाउन तथा मेनसन र उपकरर् खररद गदाय लाग्ने उच्च प्रारम्तम्भक
लागत (खिय) हो ।

गुर्स्तरीर् दु ग्ध उत्पादनहरू बनाउन प्रोसेसरहरूले बढ् दो प्रशोिन क्षमता, प्रशोिनको निनभन्न िरर्मा उन्नत प्रनिनि
अपनाउनुपछय । र्सले ब्राम्तन्डङ, प्याकेनजि, र लेबनलङ सनहत निनभन्न तहमा प्रोसेनसंगको प्रनक्रर्ा पुर्र्ाउन पने हुनाले
उत्पादन लागत खिय पनन बढाउँ छ । र्ो भनेको अनतररक्त प्रशोिन क्षमताका लानग तुलनात्मक रूपमा जोम्तखमपूर्य लगानी
गनुय हो । प्रदे श १ का अनिकां श दु ग्ध प्रशोिनकताय (डे री प्रोसेसर) हरूले उत्पादनमा निनििता ल्याउनुपने आिश्यकतालाई
बेिास्ता गदै आफ्नो उत्पादनको सूिी घ्यू, दही, पनीर जस्ता परम्परागत दु ग्दजन्य उत्पादन (डे री प्रोडक्ट) मै सीनमत राखेका
छन् । गमी र्ामको बेलामा † उत्पादन पनन कम, नकनमेल गाह्रो हुने हुँ दा, उत्पादनमा निनििता नभएकै कारर्ले पनन र्ो
रर्नीनतले काम गछय । जाडो र्ामको बेला नकसानहरूबाट काँ िो दू िको नकनमेलमा रोक लगाउन प्रशोिनकताय हरूले
नमल्क होनलडे ‡ पनन घोिर्ा गनुयपने हुन्क्छ । र्सले नकसानहरूसँगको सम्बन्धको तालमेल नबगाछय र गमी र्ामको बेला
*

कृनि तथा पशुपन्क्छी निकास मन्त्रालर्ले तर्ार पारे को नेपाली कृनि सम्बन्धी तथ्याङ्कीर् जानकारी २०७६/७७ अनुसार

†

गमी र्ामको बेला = फाल्गुन-असार र जाडो र्ामको बेला = साउन-माघ

‡

नमल्क होनलडे - ती नदन जसमा प्रशोिनकतायले नकसानबाट दू ि खररद गदै न

उनीहरूको खररद प्रनक्रर्ालाई पनन असर गछय । त्यसमा थप, टाढाका क्षेत्रहरूबाट दू ि मगाउनुको खिय नै िान्न नसनकने
गरी महँ गो हुन पुग्छ ।

नेपालले पाउडर दू ि र नक्रम, स्वादर्ुक्त दू ि (फ्लेभडय नमल्क), स्वादर्ुक्त दही (फ्लेभडय कडय ), पनीर (मोजरे ला, क्रीम,
स्लाइस, नरम िीज) लगार्तका थुप्रै दु ग्धजन्य उत्पादनहरू पनन आर्ात गदै आएको छ । आनथयक ििय २०७६/७७ मा
नेपालले २ अबय नेपाली रुपैर्ाँ बराबरको दु ग्धजन्य उत्पादनहरू आर्ात गरे को नथर्ो भने , २.५ करोड नेपाली रुपैर्ाँ
बराबरको मात्र उत्पादन (िीज /छु पी, नौनी लागार्तको) ननर्ाय त गरे को नथर्ो । घरे लु प्रशोिनमा भएका
कमीकमजोरीहरूका कारर् नेपालको दु ग्ध क्षेत्रले आर्ातमा रोक लगाउन सनकरहे को छै न ।
तसथय, कार्यक्रमले ननजी क्षेत्रसँग साझेदारी गदै मानथ उम्तल्लम्तखत प्रर्ालीगत बािा अड् िनलाई सम्बोिन गनयका ननम्ति िुनौती
कोि (च्यालेन्क्ज फण्ड) को पररकल्पना गरे को छ । च्यालेन्क्ज फण्डको संर्न्त्र माफयत, र्सले र्ोग्य आिेदकहरूबाट बजारमा
िल्न सक्ने निीन प्रर्ोगको नििारलाई प्रोत्साहन गनय िाहे को छ (कृपर्ा थप नििरर्हरूको लानग भाग ४ हे नुयहोला) । अबको
भागले पनहिान गररएका िुनौनतको ननम्ति एक अपूर्य निीन प्रर्ोगको नििार प्रदान गदय छ तर र्सले बािाअड् िनलाई
सम्बोिन गने बजारमा िल्न सक्ने अन्य समािानहरूलाई पनन स्वागत गदय छ ।

३. प्रस्तावित विचार
नर्ाँ दु ग्धजन्य उत्पादन (डे री प्रोडक्ट) का नििार भएको दु ग्ध प्रशोिनकताय (डे री प्रोसेसर) तथा उद्यमीहरू नै च्यालेन्क्ज
फण्डले समथयन गनय खोनजरहेको कम्पनीहरूको उदाहरर् हुन् । नर्ाँ उद्यमहरू (स्टाटय -अप), भखयरे खुलेको साना तथा
मझौला उद्योगहरू, अथिा व्यापार व्यिसार्को नर्ाँ लाइन निकास गनय खोजेका स्ट्थानपत कम्पनीकै छु ट्टै टोली िा निभाग
र्स पररर्ोजनाका लानग सम्भानित साझेदारहरू रहे का छन् । सामान्यतर्ा निीन नििारले दीघयकालीन, नदगो डे री
उत्पादनलाई समथयन गनुयपनेछ ।

४. योग्यताको मापदण्ड
सहज च्यालेन्क्ज फण्ड दीघयकालीन व्यािसानर्क नदगोपनका साथ उन्ननतशील आनिष्कार, निीन प्रर्ोगहरूका लानग लनक्षत
छ । र्ो नर्ाँ कम्पनी (जस्तै स्टाटय -अप/ नर्ाँ उद्यम) िा, भखयर स्ट्थापना भएका
साना कम्पनीहरू (साना तथा मझौला उद्योगहरू) अथिा व्यापार-व्यिसार्को नर्ाँ लाइन निकास गनय इच्छु क कम्पनीका
लानग हो । नसद्धान्तमा, र्ो फण्ड ननजी संस्ट्थाको ननम्ति मात्र हो । र्समा सरकारी ननकार्हरूले आिेदन नदन पाउने छै नन् ।
कुनै प्रस्तािमा व्यिसार्ीक रूपमा दीगो व्यापार मोडल प्रस्तुत गरी आफ्नो जरुरी भूनमका छ भन्ने नसद्द नगरे सम्म उद्योग
संघसंस्ट्था पनन र्सका अपेनक्षत आिेदकहरू होइनन् ।

४.१ आिेदकहरू
ननम्न उल्लेम्तखतहरू र्ोग्य उम्मेदिार हुन्:
- प्रदे श १ मा किीमा एक िियदेम्तख संिालनमा रहे का हालका डे री प्रोसेसर लगार्तका नेपाली डे री/ दु ग्ध कम्पनीहरू ।
- डे री/ दु ग्धजन्य क्षेत्रका लानग व्यिसानर्क नििार भई व्यम्तक्तगत आिेदकहरू (स्टाटय अप, साना तथा मझौला उद्योग)
संिालन गरे को तथा आिेदन नमनतको ६ मनहना नभत्र व्यिसार्को रूपमा दताय गनय इच्छु क भएको ।

४.२ मापदण्ड
ननजी क्षेत्र, सहकारी र संघहरूसँग (आिेदकहरू) अननिार्य रूपमा:
- स्टाटय -अपहरू जोसँग किीमा एउटा बेच्न नमल्ने न्यूनतम उत्पादन (नमनीमम भार्बल प्रोडक्ट) छ, र ठोस व्यापार मोडे ल
छ र व्यापार बढाउन सोनिरहेको छन्
- आनथयक रूपमा नदगो भएको (जस्तै, नगद प्रिाह सकारात्मक) अथिा आगामी तीन दे म्तख पाँ ि िियमा आनथयक रूपमा नदगो
बन्नलाई एक निश्वसनीर् व्यिसार्ीक र्ोजना/प्रक्षेपर् प्रस्तुत गनय सक्ने भएको
- पनहले नै स्ट्थानपत व्यिसार्को हकमा, कम्पनी रनजस्टर ार कार्ाय लर् र कर कार्ाय लर्मा दताय भएको तथा उनीहरूको दताय
तथा कर नििरर्हरू अद्यािनिक (अप-टू -डे ट) भएको
- अनुदान पारदशी तथा कुशलतापूियक प्रर्ोग गनय सनकन्क्छ भनेर सुनननित गनय आन्तररक प्रनक्रर्ाहरू र प्रर्ालीहरू प्रस्तुत
गनय सक्षम भएको
- आफ्नो र्ोगदानको लानग बजेट अनुसारको फण्ड(कोि) प्रदान गनय सक्ने आफ्नो क्षमता प्रदशयन गनयलाई सक्षम भएको
- कम्तिमा १ िियको लानग िर्न गररएको िा सम्बम्तन्धत क्षेत्रमा कार्य संिालन गरे को, िा एक व्यिसार् गठन गनयको ननम्ति
एक निश्वसनीर् व्यिसानर्क नििार र र्ोजना भएको

५. वनजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र योगदान
कुनै पनन नर्ाँ उत्पादनको निकासमा जोम्तखम मोनलएको हुन्क्छ । सहज च्यालेन्क्ज फण्डले उक्त जोम्तखम कम गरे र निीन
प्रर्ोग (इन्नोभेसन) लाई प्रोत्साहन गने लक्ष्य राखेको छ । कुनै पनन व्यापाररक जोम्तखम बािालाई कम गदै , लगानीको
ननर्यर्लाई ‘हुँ दैन’ बाट ‘हुन्क्छ’ भन्ने बनाउन च्यालेन्क्ज फण्डले मुख्यत: प्रदे श १ केम्तित व्यिसार् मोडल (नमुना) तथा
नििारहरूको निकास तथा कार्ाय न्वर्न गनय लाग्ने खियहरूको आनथयक भार उठाउनका लानग अनुदान नदनेछ ।
अनुदान सँगसँगै, फण्डले प्रदे श १ मा उत्पादन निकास गनय तथा पररष्कृत गनयलाई आिेदकलाई समथयनको रूपमा निशेिज्ञ
र परामशयदातासँग पहुँ िको रूपमा प्रानिनिक सहार्ता प्रदान गनय सक्छ । र्ो समथयन साझेदारीको पनहलो िियमा प्रदान
गररनेछ र र्समा ननम्न कुराहरू समािेश हुन सक्नेछन्:
•
•
•
•
•
•

नििीर् र्ोजना (फाइनाम्तन्सर्ल प्लानन्नंग)
नबक्री तथा बजारीकरर् (सेल्स एण्ड माकेनटं ग)
व्यापार मोडे ल (नमुना) पुनसंरिना
सञ्चालन व्यिस्ट्थापन
मानि संसािन व्यिस्ट्थापन (एिआर म्यानेजमेन्ट)
रर्नीनतक व्यिस्ट्थापन (स्टर ाटे नजक म्यानेजमेन्ट)

आिेदकले प्रानिनिक सहार्ताको आिश्यकताबारे संकेत गनय सक्नेछ । उक्त प्रानिनिक सहार्ता प्रदान गनयलाई उनित
लगनशीलता प्रदशयन गररनेछ । सहजले प्रानिनिक सहार्ता प्रदान गनय रानष्टरर् तथा अन्तराय नष्टरर् स्रोतसािन तथा निज्ञता
जुटाउनेछ ।

५.१ बजेट, फण्ण्डिं ग तथा अिवि
च्यालेन्क्ज फण्डको दोस्रो िरर्को लानग सम्पूर्य बजेट कररब २ करोड नेपाली रुपैर्ाँ आँ कलन गररएको छ । सबैभन्दा ठूलो
िनराशीको कोि ५० लाख नेपाली रुपैर्ाँ ननाघ्ने अपेक्षा गररएको छ । सहज च्यालेन्क्ज फण्ड-२ को सनमनतबाट पाररत भएमा
र्ोभन्दा बढी िनराशीको फण्ड पनन प्रदान गनय सनकनेछ ।
प्रत्येक संलग्नता भएको प्रशासननक कार्यभार व्यिस्ट्थापन गनयलाई कुनै पनन फण्डको िनराशी ५ लाख नेपाली रुपैर्ाँ भन्दा
कमको हुने छै न ।
निीन प्रर्ोगका लानग सहर्ोगी समथयन तथा पुरस्कार सामान्यतर्ा एक िियको लानग हुनेछ । आिश्यक परे को खण्डमा,
सहज च्यालेन्क्ज फण्ड-२ को सनमनतले र्स अिनिलाई लम्ब्याएर थप सहर्ोग नदनेबारे ननर्यर् गनय सक्नेछ; र्स्तो ननर्यर्को
लानग मूल्याङ्कन गदाय सिै ँ हरे क प्रनतर्ोगीको लानग तुलना नगरी छु ट्टाछु ट्टै ननर्यर् नलइनेछ ।

५.२ समथगनको तौर-तररका (मोडावलटी)
सहज च्यालेन्क्ज फण्ड-२ ले नदने सहार्ता प्रार्: अनुदान माफयत नै उपलब्ध गराइनेछ । सान्दनभयक रहे को ठाउँ मा, फण्डले
प्रानिनिक सहार्ता प्रदान गनेबारे नििार पनन गनय सक्छ । स्ट्थानपत कम्पनीहरूले पनन उन्ननतशील निीन प्रर्ोग (डीस्रनिभ
इन्नोभेसन) मा संलग्न हुन िाहे मा, सशतय अनुदान (जोम्तखम साझेदारी *) िा सह-लगानी (अनुदान पुरानो रकम बराबर नदएर)
को उपार् अपनाउन सनकनेछ ।
उन्ननतशील निीनताको प्रकृनतको कारर्, प्रार्जसो नर्ाँ कम्पनीहरू द्वारा र्ो गररँ दा, कुनै ऋर्को ग्यारे न्टी समेत प्रदान
गररने अपेक्षा गररं दै नँ, नकननक र्सले नितरर् पनछ तुरुन्तै पुनः भुक्तानीको दानर्त्वलाई उजागर गराउँ छ (बैंकबाट
ऋर्/उिारो सामान्यतर्ा प्रारम्तम्भक िरर्को व्यापार पहलका लानग कम उपर्ुक्त माननन्क्छ) ।

५.३ खचग बाँडफाँड
सहज च्यालेन्क्ज फण्ड-२ का अनुदानको प्रकृनत मुख्य रूपमा उन्ननतशील निीन प्रर्ोगलाई समथयन गने भए तापनन,
साझेदारहरू (अनुदान पाउनेहरू) आफूले प्रस्ताि गरे का पररर्ोजनाहरू तथा निीन प्रर्ोगहरूमा र्ोगदान पुर्र्ाउनेछन्
भनेर आशा राम्तखन्क्छ । कम्पनी कुन स्टे जमा छ िा सहज च्यालेन्क्ज फण्ड-२ को पाटय नर/ साझेदार को छ? भन्ने नहसाबमा कुल
लागत/खियको बाँडफाँ डको दरमा फेरबदल पनन आउन सक्छ । सामान्य रूपमा, कम्पनी जनत स्ट्थानपत (र नगदसकारात्मक) हुन्क्छ, खिय बाँ डफाँ ड गदाय साझेदारीको उनत नै िेरै लागत/खिय व्यहोने अपेक्षा राम्तखएको हुन्क्छ ।

ननजी क्षेत्रको संस्ट्थालाई तबमात्र प्रदान गररने अनुदान जब निीन प्रर्ोग िा नर्ाँ उत्पादन/ सेिा िा उनीहरूले उठाएको जोम्तखम असफल हुन्क्छ । र्सले
असफलता हात पदाय, संघसंस्ट्थामा पने दबाबलाई कम गछय ।
*

६. च्यालेन्ज फण्ड प्रविया तथा समयािवि
कृपर्ा च्यालेन्क्ज फण्डको प्रनक्रर्ा तथा समर्ािनिको नित्र हे नुयहोला जसले तपाईंलाई सनजलै बुझाउनका लानग र्ो भागलाई
अको पृष्ठमा नित्रर् गरे को छ ।

६.१ प्रस्तािहरूको माग तथा आिेदन
निनभन्न सञ्चार माध्यम माफयत प्रस्ताि तथा आिेदनको लानग आह्वान गररने छ । प्रस्ताि तथा आिेदन बुझाउनका लानग समर्
(सूिना प्रकानशत भएको नमनत दे म्तख आिेदन बुझाउने अम्तन्तम नमनतसम्म) लगभग िार हप्ताको हुनेछ ।
इच्छु क पक्ष (व्यम्तक्त िा संस्ट्था) ले िेबसाइट िा पररर्ोजनाबाट आिेदनको कागजातहरू अनुरोि गनय सक्नेछन् । र्ी
कागजातहरूमा एक आिेदन फारम, नििार िा अििारर्ालाई नटपोट गनयलाई ढाँ िा (टे म्प्प्लेट), र आिेदकको प्रकार र
म्तस्ट्थनत अनुसार आिश्यक पने कागजात िा प्रमार्हरू समािेश हुन्क्छन् ।
एक पटक आह्वान प्रकानशत भएपनछ, कार्यक्रम टोलीले आिेदन सम्बन्धी प्रश्नहरूको लानग प्रनक्रर्ा र समर् सीमा ननिायरर्
गनेछ । उक्त समर्को सीमा आिेदन बुझाउने अम्तिम म्याद भन्दा १० नदनअनघ सनकनेछ । पररर्ोजनाको टोलीले हरे क
प्रश्नको सम्बोिन र जिाफ १ कार्ाय लर् समर्को नदन (िनकंग डे ) अथाय त् २४ घण्टा नभत्र नदनेछ ।
इच्छु क पक्षलाई भाग २ मा हाइलाइट गररएको िुनौतीलाई सम्बोिन गने गरी नििार िा अििारर्ालाई समेट्ने गरी टे म्प्प्लेट
सनहत आिेदन फारम तथा अन्य आिश्यक पने कागजात िा प्रमार् पे स गनय अनुरोि गररनेछ । च्यालेन्क्ज फण्डको लानग
आिेदन पेस गनुय खासमा र्सको िरर् अन्तगयतको प्रनक्रर्ा हो ।

६.२ प्रस्तािको मूल्याङ्कन
प्रस्तािहरूको मूल्याङ्कन तीन हप्तानभत्र सनकने अनुमान गररएको हुन्क्छ । आिेदन प्राप्त गरे पनछ, मूल्याङ्कन सनमनतले
आिेदनको समीक्षा गनय र कुनै पनन सामग्री सम्बन्धी प्रश्नहरू उठाउन तथा आिेदनलाई पूर्य रूपमा बुझ्न र मूल्याङ्कन गनयको
लानग परे को खण्डमा स्पष्टीकरर् माग्नको ननम्ति तीन नदन छु याउनेछ ।
िौथो नदनमा मात्र आिेदकलाई कुनै पनन प्रश्न िा स्पष्टीकरर्को लानग अनुरोि पठाइनेछ । सबै आिेदकलाई अनुरोि
गररएको जानकारी पेस गनयका लानग पाँ ि नदन नदइनेछ । त्यसपनछ मात्र मूल्याङ्कन सनमनतले अको पाँ ि नदन लगाएर
प्रस्तािहरूको मूल्याङ्कन तथा स्कोर तर् गनेछन् ।
र्नद कुनै कारर्ले, एक आिेदकले मानगएको जानकारी तोनकएको समर् नभत्र उपलब्ध गनय नसक्ने अिस्ट्थामा, उसले थप
समर्का लानग अनुरोि गनुयपनेछ । मूल्याङ्कन सनमनतले र्ी अनुरोिहरूमा केस अनुसार फरक ननर्यर् गनय सक्नेछ ।
हरे क प्रस्तािहरूमा अंक नदईसकेपनछ, नसफाररस सनहत, सहज च्यालेन्क्ज फण्ड-२ को सनमनतमा पठाइनेछ जसले कोिको
सन्दभयमा अम्तन्तम ननर्यर् सुनाउनेछ । सनमनतले उक्त फैसलाको लानग सात नदननभत्र ननर्यर् गनेछ ।
मूल्याङ्कनको मापदण्डले भाग १.२ को मागयदशयक नसद्धान्त को पालना गनेछ र ननम्न कुरामा ध्यान पुर्र्ाउनेछ:
•

आिेदकको क्षमता र स्रोतहरू

•
•

प्रस्तािको मुख्य नििार (उत्पादन, प्याकेनजि), त्यसको दीगोपन (सस्टे नेनबनलटी) तथा निीनता (इन्नोभेसन) का
तत्वहरू
कोिको लक्ष्य र उद्दे श्यको तुलनामा प्रस्तािको सम्भानित प्रभाि (पोटे म्तन्सर्ल इम्प्प्याक्ट) ।

सहज च्यालेन्क्ज फण्ड-२ को अिाडय का लानग न्यूनतम (सामग्री) आिश्यकताहरू पूरा नगरे को प्रस्तािहरूलाई पररर्ोजना
द्वारा सूनित गररनेछ।

६.३ साझेदारीलाई औपचाररकता
जब सहज च्यालेन्क्ज फण्ड-२ को सनमनतले कसैलाई आनथयक सहर्ोग गने ननर्यर् गरे पनछ, पररर्ोजनाले उक्त साझेदारीलाई
औपिाररक रूप नदनको लानग आिेदकलाई सम्पकय गनेछ । आिेदकको संघसंस्ट्थासँग साझेदारी गदाय लागत, खिय
बाँ डफाँ ड, प्रारम्तम्भक अनभमुखीकरर् (इन्डक्सन ओररएन्टे सन), कार्य र्ोजना ननमाय र्, अनुपालन र प्रनतिेदनको (ररपोनटय ङ)
आिश्यकता, र अन्त्यमा अनुदान सम्प्झौता (ग्रान्ट अग्रीमेन्ट) मा हस्ताक्षर गरे र टुं ग्याइन्क्छ । र्सका लानग दु ई-तीन हप्ता लाग्न
सक्ने अनुमान गररएको छ ।
तलको नित्रले च्यालेन्क्ज फण्डको प्रनक्रर्ा तथा समर्ािनि (टाइमलाइन) लाई नित्रर् गदय छ ।

प्रस्तावको लागि
आह्वानको
छपाई
( क दिन )

पदिलो सम्पकक/
जिज्ञासा

च्यालेन्ि फण्ड
सूचना सँिालो
तथा
जिज्ञासािरूको
उत्तर

( क+२० दिन )

आवेिन बुझाउने
( क+३० दिन )

मूल्याङ्कन

सममततबाट
मूल्याङ्कन
( क+३९ दिन )

आवेिकलाई

सिायता तथा
िवाफ
( क+५१ दिन )

मूल्याङ्कन

सममततबाट अंक
दिने कायक
( क+७२ दिन )

सिि च्यालेन्ि

फण्ड सममततको
तनर्कय
( क+८१ दिन )

साझेिारीलाई
औपचाररकता
( क+१०२ दिन )

प्रारम्तम्भक अनभमुखीकरर्: र्सले ररपोनटय ङ आिश्यकताहरू (अनुगमन तथा पररर्ाम व्यिस्ट्थापन सनहत), पुरस्कार दािी
गने प्रनक्रर्ा, लैनिक समानता तथा सामानजक समािेशीकरर् रर्नीनतप्रनत प्रनतबद्धता, आिार संनहता, कार्यसंिालन ननदे शन
आनद कुरालाई समेट्नु पछय ।

६.४ अनुगमन
कोि पाउन सफल हुने हरे क प्रस्ताि / पररर्ोजनाका लानग कानूनी सम्प्झौतामा नभन्दानभन्दै अनुकूनलत (कस्टोमाइज
गररएको) शतय तथा प्राििानहरू रहनेछन् । साझेदारहरूले पररर्ोजना कार्ायन्वर्नको अिनिभरी प्रगनत, पररर्ोजना प्रभाि
(प्रोजेक्ट इम्प्प्याक्ट) र उद्दे श्यहरूको उपलम्तब्ध मूल्याङ्कन गनयको ननम्ति अनुगमन प्रनतिेदन (मननटररं ग ररपोटय ) पेस गनय
आिश्यक छ । साझेदारहरूले ननर्नमत रूपमा प्रनतिेदन पेस गनुय पनेछ र आिश्यक परे को बेलामा उनीहरूबाट
मूल्याङ्कनकताय लाई सहर्ोग गने अपेक्षा गररन्क्छ ।
कानुनी सम्प्झौताका शतयहरूको आिारमा, पररर्ोजना टोलीले साझेदार (पाटय नर) को आनथयक म्तस्ट्थनत तथा प्रदशयनको
अनुगमन गनेछ । पररर्ोजनाले पुर्र्ाएको र्ोगदानको आनथयक लेखापरीक्षर् (अनडट) गनयलाई उपर्ुक्त ठानेको समर्मा,
पररर्ोजनाले एक स्वतन्त्र नििीर् लेखा परीक्षक (फाइन्याम्तन्सर्ल अनडटर) खटाउन सक्नेछ । उक्त नििीर् लेखा परीक्षकको
खिय पररर्ोजनाले नै व्यहोनेछ र र्ो पुरस्कारको िनराशी नभत्र पने छै न ।

1. बारम्बार सोधिने केही प्रश्नहरुः (FAQ)
सहज च्यालेन्ज फण्ड भनेको के हो ?
सहज भनेर पनन निननने नेपाल कृनि बजार निकास कार्यक्रम (NAMDP) ले नननज संस्थाहरुसँग साझेदारी गरे र कृनि
क्षेत्रमा ननरन्तर रुपमा आउने समस्याहरुलाई समाधान गदय छ । सहज च्यालेन्ज फण्ड जस्ता निनभन्न सहर्ोग मोडानलटी
प्रर्ोग गरी, कृनि बजार निकास कार्यक्रमले कृनि व्यिसार् क्षेत्रमा दे खिएका परम्परागत तथा प्रणालीगत समस्याहरुको
सम्बोधन गनय प्रर्ास गदय छ ।

मैले धिएको आवेिन सहज च्यालेन्ज फण्ड राउण्ड २ को मापिण्ड अनुरप छ वा छै न भनेर कसरी थाहा पाउन
सधकन्छ ?
सबै संस्थाहरुले आिेदन नदनु अनि सहज च्यालेन्ज फण्ड राउण्ड २ िेभसाईटमा रहे को ईन्फरमेसन प्याक पढे र बुझ्न
अनुरोध गदय छ ं । उक्त सुिना प्याकले प्रपोजल (अिधारणा) हरुको मापदण्ड कसरी पु¥र्ाउने भन्ने बारे ननदे शन नदनेछ ।
पररर्ोजनाबारे थप जानकारीका लानग सम्पकय व्यखक्तहरुको नििरण र्स िण्डको अखन्तममा उल्लेि गररएकोछ ।

कस्ता पररयोजनाहरमा लगानी गररनेछ ?
सहज च्यालेन्ज फण्डको दोस्रो िरण दु ग्ध क्षेत्रको ननिनतम सोिमा केखित रहनेछ । ननिनतम सोि प्याकेनजङ्ग र
उत्पादनसँग सम्बखित हुनेछ । त्यो ननिनतम सोिले लामो समर् र नदगो सञ्चालनलाई समथयन गरे को हुनुपनेछ । ननिनतम
सोि प्रदे श १ मा लागु भएको हुनु पनेछ र र्सले लैनङ्गक समानता तथा सामानजक समािेशीकरण (न्क्क्ष्) मा प्रभाि पानुय
पनेछ ।

मैले आवेिन कधहले र कहााँ बुझाउन सक्छु ?
सहजले अिधारणा पत्र िोलेको समर्बाट आिेदन बुझाउन सनकन्छ । अिधारणा पत्र असार ९ गते (२३ जुन २०२२) मा
प्रकानशत हुनेछ । आिेदनको अखन्तम नमनत साउन ७ गते (२३ जुलाई २०२२) रहे को छ । आिेदन अखन्तम नमनत नभत्र
बुझाउनु पनेछ । पररर्ोजना समुहलाई अखन्तम प्रश्न र उत्तरहरु असार ३१ गते (१५ जुलाई) सम्म सोध्न सनकनेछ । आिेदन
सहजको िेभसाइटबाट अनलाइन बुझाउन सनकनेछ िा ननम्न उल्लेखित ठाउँ हरुमा पनन बुझाउन सनकनेछ :
•
•

कृनि मन्त्रालर्, प्रदे श १, निराटनगर, मोरङ्ग
आइनडर्ा स्टु नडर्ो नेपाल, काठमाण्ड

के आवेिनका धवषेश नमुनाहर छन् ?
छन् । आिेदनको नििेश नमुना अनधकाररक िेभसाईट https://sahajcf.com/application-form/ बाट हे नय सनकनेछ ।
आिेदकको अिधारणा पत्र ननधाय ररत नमुना अनुसार नभएमा आिेदन िारे ज गररनेछ ।

आवेिन कसले बुझाउन सक्नेछन् ?
•

कुनै संस्था जो नेपालमा िल्दै र दताय भएका र प्रदे श १ मा काम गनय सक्ने िा गरररहे का,

•
•
•
•

•
•

कखिमा १ ििय डे री िा डे री सम्बखि क्षेत्रमा काम गरी अनुभि भएको िा डे री पदाथय िा प्याकेनजङ्ग सम्बखि
ननिनतम सोि नलएर व्यापार गनय सक्ने,
स्टाटय अप जो सँग ठोस व्यिसानर्क र्ोजना साथै न्युनतम सम्भािना बोकेको व्यिसार् जसले िृखि गनय िोजेको
छ,
आनथयक रुपमा नदगो (सकारात्मक नगद प्रिाह – पोजेनटभ क्यास फ्लो) साथै एक निश्वसननर् व्यिसानर्क
र्ोजना दे िाउन सक्ने, र आगामी ३ िा ५ िियमा निनत्तर् नदगोपनतफयको र्ोजना गनय सक्ने हुनुपनेछ,
िनलरहे को व्यिसार्को हकमा संस्था िरे लु तथा साना उधोग निभागमा दताय गररएको िा कम्पनी रे नजस्टारको
कार्ाय लर्मा दताय भएको हुनुपने साथै मापदण्ड बमोनजम कर शुल्कहरु पनन ननर्नमत रुपमा नतररएको
हुनुपनेछ,
अनुदान प्राप्त भएपनछ प्रर्ोग गनय आफ्नो आन्तररक प्रणाली तथा प्रनक्रर्ालाई दे िाउन सक्षम हुनुपनेछ,
अिधारणा पत्रमा आफूले तोकेको र्ोगदानको लगानी गनयसक्ने क्षमताको स्पष्टता प्रस्तुत गनुय पनेछ ।

मेरो पररयोजना सञ्चाधलत नै छ , के म पररयोजनाको स्तरोन्नधतका लागी आवेिन धिन सक्छु वा नयााँ र नधवनतम
सोच मात्रैले सक्छ ?
सक्नुहुन्छ । कार्यको स्तरोन्ननत र कार्यलाई अन्य क्षेत्रहरुमा फैलाउन आिेदन नदन सनकनेछ । र्स सन्दभयमा पररर्ोजना
स्तरोन्ननत गनय सनकन्छ भनेर प्रमानणत गनुय पनेछ । ननिनतम सोि िा नििार भनेको दु ग्ध जन्य पदाथय िा त्यसको प्याकेनजङ्ग
जुन अनहलेसम्म प्रदे श १ भरर कतै लागु भएको छै न । थप जानकारीका लागी सुिना प्याकमा रहे को ननदे नशका हे नुयहोला ।

मेरो पररयोजनालाई समथथन गनथको लाधग अधिकतम उपलब्ध कोष कधत छ ?
सबैभन्दा ठूलो कोि पुरस्कार रु ५० लाि भन्दा बढी हुने अपेक्षा गररएको छै न, र्द्यनप सहज च्यालेन्ज फण्ड राउण्ड २
सनमनतले अनुमोदन गरे मा सम्भि छ । प्रत्येक व्यखक्तगत संलग्नतामा संलग्न प्रशासननक कार्यभार व्यिस्थापन गनय कोि
पुरस्कार रु ५ लाि भन्दा कम हुँ दैन । र्नद प्रानिनधक सहर्ोग िानहएमा, कोिको रकमले प्रानिनधक सहर्ोगको रकमलाई
पनन सम्बोधन गछय ।
के म उपकरण र मेधसनरी जस्ता स्थथर सम्पधिहरू धकन्न कोषको प्रयोग गनथ सक्छु ?
फण्डले िासलातमा (Balance Sheet) पने बस्तुहरु जस्तै डे री सम्बखित मेनसनरी तथा उपकरणका लानग आनथयक सहर्ोग
प्रदान गनेछ तर भ नतक पूिाय धार ननमाय ण तथा िररदमा केनह प्रकारको सहर्ोग पुर्ाय उने छै न ।

मेरो आवेिनमा लगानी गने धनणथय कधहलेसम्म हुन्छ र यसको बारे मा मलाई कसरी सूधचत गररनेछ ?
आिेदनको अखन्तम समर् ७ साउन २०७९ (२३ जुलाई २०२२) नािेपछी, पनहलो राउन्डको आिेदनहरु छनोट गनय ३ हप्ता
लाग्नेछ । पनहलो राउन्डबाट छाननएका आिेदनहरुको व्यापार र्ोजना बनाउन अको ३ हप्ता लाग्नेछ । सहज च्यालेन्ज फण्ड
राउण्ड २ कनमटीले थप २ हप्ता नलएर ननणयर् नलनेछ । पररर्ोजना समुहले छनोट तथा अस्वीकृत संस्थालाई फोन,
एस.एम.एस. (SMS) िा ई–मेल माफयत् सुिना गराउन सक्नेछ । आिेदकले लगभग आिेदनको अखन्तम नमनत बाट ८
हप्तासम्ममा सुिना प्राप्त गनेछन् ।

के मैले पररयोजना खचथको कस्िमा ५० प्रधतशत योगिान गनुथपछथ ?

पदै न, सहज च्यालेन्ज फण्ड एउटा प्रनतस्पधाय त्मक प्रनक्रर्ा हो र र्समा साझेदारहरुले पनन र्ोगदान गनुयपने हुन्छ । ििय
बाँ डफाँ डको समग्र दर आिेदक संस्थाको काम कारिाही, अिस्था अनुसार फरक हुन्छ । सामान्य शब्दमा भन्नुपदाय संस्थाले
जनत स्थानर्त्व हानसल गरे को छ त्यनत नगद प्रिाह सकारात्मक बन्दै जान्छ र सहज च्यालेन्ज फण्डले ििय भार त्यनत नै
िटाउँ दै जान्छ ।

यो पररयोजना अवधि कधत लामो हुन्छ ? के मैले २ वषथभन्दा िेरै समय फस्ण्डङ पाउन सक्छु ?
प्रारखम्भक रुपमा पररर्ोजनामा एक िियका लानग (सेप्टेम्बर २०२२ दे खि अगस्ट २०२३) लगानी हुनेछ, आिेदन प्रस्ताि र
साझेदारीको प्रभािकाररताको आधारमा सहज र निजर्ी आिेदकले पनहलो िियपनछ थप सहर्ोगका लानग पारस्पररक
सहमनत गनय सक्नेछन् ।

लगानीको अस्िम धनणथयसम्म पुग्नका लाधग पररयोजनाका मापिण्डहर के के छन् ?
मूल्ां कन मापदण्डले सुिना प्याकको मागयदशयक नसिान्त र ननर्महरुको ननदे नशत नसिान्त पालना गनुयपछय ।
•
•

आिेदकको क्षमता र स्रोतहरु ।
अिधारणा पत्र (प्रपोजल) को मूख्य आईनडर्ा (प्रोडक्ट, प्याकनजङ्ग), र्सको नदगोपना र निप्रितयनमुिी तत्वहरु

•

कोिको लक्ष्य र उदे श्यको तुलनामा प्रस्तानित सोिहरुको सम्भानित प्रभािको मूल्ां कन ।

प्रधतवेिन (ररपोधटथ ङ्ग) मा के के कुराहर आवश्यक छन् र प्रगधत प्रधतवेिन कधत पटक सम्म बुझाउनु पछथ ?
साझेदारहरुले पररर्ोजना कार्ाय न्वर्न अिनधभर प्रगनत, प्रभाि र उदे श्य प्राखप्तको मूल्ां कनका लानग ननररक्षण प्रनतिेदन
पेश गनुयपछय । साझेदारले ननर्नमत आधारमा प्रनतिेदन पेश गनुयपछय र मूल्ां कनकताय हरुलाई ननरन्तर रुपमा सहकार्य र
सहर्ोग गनुयपनेछ । र्ी सबै कुरा अनुदान हस्ताक्षर सम्झ तामा निस्तृत रुपमा उल्लेि गररनेछ ।

ररपोधटथ ङ आवश्यकताहरू के हुन्? मैले कधत पटक प्रगधत प्रधतवेिन (ररपोटथ ) पे श गनथ आवश्यक छ?
साझेदारहरूले पररर्ोजना कार्ाय न्वर्न अिनधभर प्रगनत, पररर्ोजना प्रभाि (प्रोजेक्ट इम्प्याक्ट) तथा उद्दे श्यहरूको
उपलखि मूल्ाङ्कन गनयका लानग अनुगमन प्रनतिेदन (मननटररं ग ररपोटय ) पेश गनय आिश्यक छ । साझेदारहरूले ननर्नमत
रूपमा ररपोटय हरू पेश गनुयपनेछ तथा उहाँ हरूबाट आिश्यकता अनुसार मूल्ाङ्कनकताय लाई सहर्ोग गने अपेक्षा पनन
राखिएको छ । र्सको निस्तृत जानकारी अनुदान हस्ताक्षर सम्झ ता (ग्रान्ट साइननंग अग्रीमेन्ट) मा हुनेछ ।
आवश्यक परे को खण्डमा मैले थप सहयोग कहााँबाट पाउन सक्छु ?
तपाईलाई थप सहर्ोग िानहएको िण्डमा ननम्न उल्लेखित व्यखक्तहरु सहर्ोग गनयका लानग उपलि हुनुहुनेछः
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