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अगाालनक िोडेि कृषि कायाक्रि कायाान्वयन कायाषवलि, 

२०७७ 

गाउँ कायापालिकाको वैठकबाट स्वीकृत लिलत: २०७७/०७/०२  

प्रिाशिकरि लिलतः २०७७/०७/०६ 

प्रस्तावना: 
देवघाट गाउँपालिकाको आ.व. २०७७/०७८ को स्वीकृत वाषिाक कायाक्रि 
अनसुार अगाालनक देवघाट गाउँपालिका क्षेत्र घोििा गनाको िागी अगाालनक 
कृषिका आिारहरु खडा गने लनिायको व्यवहाररक कायाान्वयन गना, अगाालनक 
कृषि प्रषवलिको अनिुरि तथा षवस्तारको िालग कृिकहरुिाई स्थान षविेि 
प्रषवलिको अविम्बन एवि ् सहजीकरि गना, षविादी रषहत कृषि उत्पादन र 
उत्पादकत्व वृषि गना बाञ्छनीय भएकोिे स्थानीय सरकार ऐन, २०७४ को दफा 
१०२ को उपदफा २ र देवघाट गाउँपालिकाको प्रिासकीय कायाषवलि लनयलित 
गने ऐन, २०७४ को दफा ४ िे ददएको अलिकार प्रयोग गरी बिोशजि देवघाट 
गाउँपालिकािे यो कायाषवलि बनाएको छ । 

 

पररच्छेद - १ 

१. संशक्षप्त नाि र प्रकार: (१) यस कायाषवलिको नाि “अगाालनक िोडेि 
कृषि कायाक्रि कायाान्वयन कायाषवलि, २०७७”  रहेको छ। 

(२) यो काया षवलि तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ।  

२. पररभािा: षविय वा प्रसङगिे अको अथा निागेिा यस कायाषवलििा,  

क) “गाउँपालिका” भन्नािे देवघाट गाउँपालिका सम्झन ुपछा। 
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ख) “कायाािय” भन्नािे देवघाट गाँउकायापालिकाको कायाािय सम्झन ु
पछा। 

ग) “अगाालनक कृषि षवज्ञ” भन्नािे कशम्तिा कृषि षवियिा स्नातकोत्तर 
अध्ययन गरर कशम्तिा दि बिा अगाालनक कृषि क्षेत्रिा अनभुव 
भएको र अन्यको हकिा कशम्तिा पन्र बिा अगाालनक कृषि क्षेत्रिा 
अनभुव भएको तथा फौजदारी अलभयोगिा अदाितबाट कसरुदार 
नठहररएका राषिय तथा अन्तराषिय व्यशित्विाई सम्झनपुछा। 

घ) “कायाक्रि” भन्नािे गाउँपालिकाको स्वीकृत वाषिाक अगाालनक 
िोडेि कृषि कायाक्रि अन्तगात सञ्चािन गररन े कायाक्रििाई 
सम्झनपुछा। 

ङ) “अनदुान रकि” भन्नािे अगाालनक खेलतका िालग आवश्यक सेवा 
प्रदान गनाका िालग उपिब्ि गराइने रकििाई सम्झनपुदाछ। 

च) “संस्था” भन्नािे काननुी प्रकृया पूरा गरेर नेपाि सरकारका षवलभन्न 
लनकायहरु वा प्रदेि सरकारका लनकायहरु वा स्थानीय तह 
अन्तगात अलिकारहरु प्राप्त लनकायहरुिारा षवलिवत ्रुपिा दताा 
भई प्रिाि पत्र प्राप्त कृषि गैर-सहकारी संस्था, कृिक सिूह कृषि 
फािा, कृषि उद्यिी तथा कृषि कम्पनी सिेत सम्झन ुपदाछ। 

छ) “प्रस्ताव” भन्नािे कृषि व्यवसायिा आवि सहकारी, कृिक सिहु, 

कृषि फािा, कृषि उििी तथा कृषि कम्पनीिे अनदुान प्राप्त गनाको 
िालग पेि गरेको कायायोजना सषहतको आवेदन सम्झनपुछा।  

ज) “अनदुानग्राही” भन्नािे अनदुान प्राप्त गने कृषि व्यवसायिा आवि 
सहकारी, कृिक सिहु, कृषि फािा, कृषि उििी तथा कृषि 
कम्पनीिाई सिेत सम्झन ुपदाछ। 
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झ) “सािषुहक खेलत” भन्नािे सहकारी, कृिक सिूह तथा कृषि 
फािाहरुिे सािषुहक रुिा लछिकेी जलिनको भौगोलिक लसिाना 
लिल्ने वा जलिन एषककृत गरी वा करारिा जलिन प्राप्त गरी 
आफ्ना सदस्यहरुिाई प्रत्यक्ष संिग्न गराएर सािूषहक वा 
व्यशिगत जोशखि वहन गने गरी सञ्चािन गररएको खेलतपाती 
सम्झन ुपछा, सो िब्दिे सािूषहक जोशखििा गररने रैथाने बािी, 
पिपुन्छीपािन, िसिाबािी, च्याउ खेलत जस्ता व्यवसाय सिेतिाई 
जनाउँदछ। 

 

पररच्छेद - २ 

कायाक्रि सञ्चािन प्रषक्रया 

३. अगाालनक िोडेि कृषि कायाक्रि कायान्वयन षवलि अगाालनक िोडेि कृषि 
कायाक्रि कायान्वयन षवलि देहाय अनसुार हनुेछ ।  

१) गाउँपालिकािे कायाक्रि सञ्चािन गना पालिका स्तररय अनसूुशच - 
१ बिोशजि अगाालनक कृषि कायाक्रि सिन्वय सलिलत गठन 
गररनेछ।   

२) अगाालनक कृषि कायाक्रि सिन्वय सलिलतिे अनसूुशच - २ बिोशजि 
वडा स्तररय अगाालनक कृषि कायाक्रि सिन्वय सलिलत गठन 
गनेछ। 

३) गाउँ पालिकास्तररय अगाालनक कृषि कायाक्रि सिन्वय सलिलतिे 
िन्त्रािय, सम्बशन्ित कृषि ज्ञान केन्रको उपशस्थलतिा एक ददन े
कायाक्रि आयोजना गरी अगाालनक िोडेि कृषि कायाक्रि सञ्चािन 
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भएको घोििा गनेछ । आवश्यकता अनसुार स्थानीय तहिे 
आगाालनक क्षेत्र वा सिग्र गाउँपालिका बनाउन आफ्नो प्रलतबिता 
सषहत कायाक्रि घोििा गनेछ। 

४) गाउँपालिका िातहतका वडासँग सिन्वय गरी वाषिाक 
कायाक्रिहरु सञ्चािन गनेछन।् 

४. सञ्चािन गररने कायाक्रिहरु: अगाालनक िोडेि कृषि कायाक्रि अन्तगात 
देहाय अनसुारका कायाक्रिहरु सञ्चािन गनेछन।्  

४.१. अगाालनक िोडेि कृषि फिा षवकासका कायाक्रि 

१) अगाालनक िोडेि कृषि फिा षवकास कायाक्रिहरु 

• रासायलनक िि, षविादद, हिोन तथा िानव लनलिात 
तत्वहरु रषहत खेलत प्रिािी अपनाइएको ।  

• एषककृत कृषि फिा गरेको। 

• कशम्तिा बाषिाक रुपिा रु. पशच्चस िाख बराबरको 
कारोबार हनुपुने । 

• सम्पूिा कारोबार बैंकिाफा त गनुापने । 

• बािी तथा पिपुन्छी लबिा गरेको। 

• कम्पोष्ट िि, भिी कम्पोष्ट Shed लनिााि, गोठेिि र 
भकारो सिुार गरेको।  

• वानस्पलतक षविादद बनाउन प्रयोग गररने कशम्तिा 
पाँच प्रजालतका षवरुवाहरु (१०/१० वटाको दरिे) 
रोपेको।  
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• आिीकान्िा तथा खेत बारीिा उत्पाददत झारपात तथा 
बनबटु्यान आगो निगाई कम्पोष्ट बनाई प्रयोग गरेको 
हनुपुने।  

• लसंचाइको राम्रो व्यवस्था भएको।  

• स्थानीय स्रोत तथा परम्परागत ज्ञान, सीप र प्रषवलिको 
अलिकति प्रयोग भएको। 

• सहायक उत्पादनको अलिकति पनु प्रयोग र 
सदपुयोग गरेको । 

• जग्गाको क्षेत्रफि न्यनुति १० रोपनी  र कम्तीिा 
१० वटा गाई र भैंसी वा १०० वटा भेडा र बाख्रा 
वा १००० वटा िोकि कुखरुा पािेको । 

२) अगाानीक िोडेि कृषि फािा षवकासको िालग 
आवश्यकतानसुार कशम्तिा तीन    विासम्ि गाउँपालिकािे 
बजेट षवलनयोजन गना सक्नेछ । 

४.२. अगाालनक कृषि प्रषवलि तथा उत्पादन सािाग्री कायाक्रि: भकारो 
सिुार, भलिाकम्पोष्ट, कम्पोष्ट िि, हररयो िि जैषवक िि तथा 
षविादद, वानस्पलतक षविादद झोििि, आई.षप. एि. प्रषवलि, 

सकु्ष्ि जैषवक िि, कोसेवािी,  लभरािो जग्गािा खेलत प्रषवलि, 

िाटो लनिािीकरि प्रषवलि जस्ता कायाक्रिको िालग 
िन्त्राियबाट ७० प्रलतित अनदुान प्रदान गररनेछ । 

४.३. क्षिता अलभवृषि तालिि कायाक्रि 
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१) अगाालनक कृषि प्रषवलि हस्तान्तरि एंव षवस्तार गना, 
अगाालनक कृषि षवकास कायाक्रि संिग्न प्राषवलिकहरुको 
दक्षता बढाउनकुा साथै कृिकहरुिा अन्तरलनषहत ज्ञान, 

सीप अलभवृषि गना ििुत: अगाालनक कृषि सम्बन्िी 
लनम्नानसुार तालिि सञ्चािन गररनछे । 

क्र.सं. तालििको नाि सियावलि तालिि पाठ्यक्रि 

१ प्रशिक्षक तालिि 

(ToT) 

७ ददन गाउँपालिकािे पाठ्यक्रि तयार गरी 
आवश्यकतानसुार प्रत्येक विा पररिाजान 
गरी कायापालिका वाट  स्वीकृत गने । 

२ अगाालनक 
इन्सपेक्टर 
तालिि 

 ७ ददन िन्त्राियिे पाठ्यक्रि तयार गरर 
आवश्यकतानसुार प्रत्येक विा पररिाजान 
गरर सशचवस्तर लनिायबाट स्वीकृत गने 
। 

३ 

 
अगाालनक 
सषटाषफकेसन 
तालिि 

७ ददन िन्त्राियिे पाठ्यक्रि तयार गरी 
आवश्यकतानसुार प्रत्येक विा पररिाजान 
गरी सशचवस्तर लनिायबाट स्वीकृत गने 

४ अगवुा कृिक 
तालिि 

५ ददन पाठ्यक्रि तयार गरी कृषि इकाइ प्रिखु 
बाट शस्वकृत गने। 

५ स्थिगत घशुम्त 
तालिि 

१ देशख २ 
ददन 

पाठ्यक्रि तयार गरर कृषि ज्ञान केन्र 
प्रिखुबाट शस्वकृत गने। 

६ अगाालनक कृषि 
पाठिािा  

बािी 
षविेि 
अवलिभर 

िन्त्राियिे पाठ्यक्रि तयार गरी 
आवश्यकतानसुार प्रत्येक बिा पररिाजान 
गरी सशचवस्तर लनिायबाट शस्वकृत 
गने। 
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७ पनुतााजगी 
तालिि 

१-२ ददन  पाठ्यक्रि तयार गरर कृषि तालिि केन्र 
प्रिखुबाट शस्वकृत गने। 

पनुश्च क्र.सं. १, २ र ३ िा उल्िेख गररएका तालििहरु 
कृषि व्यवसाय प्रविान सहयोग तथा तालिि केन्र र 
पिपुन्छी तालिि केन्र र कृषि ज्ञान केन्र र भेटेररनरी 
अस्पताि तथा पिसेुवा षवज्ञ केन्रहरुिे र क्र.सं. ४, ५, ६ 
र ७ िा उत्िेशखत गररएका तालििहरु अनदुानग्राहीिे 
सञ्चािन गनेछन । 

२) तालिि कायाक्रि सञ्चािन गदाा देवघाट 
गाउँपालिकाको खचा िापदण्ड लनदेशिका अनसुार 
खचा गनुापनेछ । 

४.४. संस्थागत षवकास, जनचेतना तथा प्रचार कायाक्रि:  

१) षवश्व खाद्य ददवस, प्रङ्गाररक कृषि ददवस िगायत अन्य 
अगाालनक कृषि सम्बशन्ि ददवसहरु: 
क) अगाालनक कृषि सम्बन्िी जनचेतना अलभवृषि गना र 

अगाालनक कृषि प्रविान गना हौसिा गना षवलभन्न 
ददवसहरुको अवसर पारे उत्कृष्ट कृिक, व्यापारी, 
कृिक उद्यिी तथा कृिक सिूह र सहकारीिाई 
सम्िालनत गदै स्थानीय तह, शजल्िा तथा 
प्रदेिस्तरिा जनचेतनािूिक कायाक्रि आयोजना 
गरी परुस्कार प्रदान गने । 
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ख) कृिक,कृिक सिूह, सहकारी तथा कृषि सगं 
सरोकारवािाहरुको सहभालगता जनचेतनािूिक 
कायाक्रि आयोजना गरर परुस्कार प्रदान गने । 

ग) षवद्याथीहरु बीच लनबन्ि, गीत, कषवता, वततृ्वकिा, 
किा प्रलतयोलगता सञ्चािन गरी उत्कृष्ट षवद्याथीिाई 
सम्िालनत गदै पसु्कार प्रदान गने । 

घ) षवद्याथीहरुबीच लनबन्ि, गीत, कषवता, वततृ्वकिा, 
शचत्रकिा प्रलतयोलगताको िालग परुस्कार रकि 
देहाय बिोशजि हनुेछ । 

अ) वडास्तर: प्रथि रु. ४०००।, षिलतय रु. 
३०००।, ततृीय रु.२०००।, सान्त्वना रु. 
१०००। का दरिे परुस्कार प्रदान गने। 
प्रलतयोलगता छनौट सलिलतका चार 
सदस्यहरुिाई रु. ५००। का दरिे 
२०००। र प्रलतयोलगता आयोजना 
व्यवस्थापन खचा रु. ५०००।  

आ) गाउँपालिकास्तर: प्रथि रु.१०,०००।, 
षिलतय रु. ७०००।, ततृीय रु.५०००।, 

सान्त्वना रु.३०००। का दरिे परुस्कार 
प्रदान गने। प्रलतयोलगता छनौट सलिलतका चार 
सदस्यहरुिाई रु. ५००। का दरिे 
२०००। र प्रलतयोलगता आयोजना 
व्यवस्थापन खचा रु. ५०००। 
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२) अगाालनक कृषि िेिा प्रदिानी: “देखेपछी षवश्वास बढ्छ” भने्न 
वास्तषवकताको आिारिा कृिकहरुिारा उत्पाददत कृषि उपजहरु 
प्रदिानिा राखेर उलनहरुलबच प्रलतस्प्रिाा गराई प्रषवलि लसकेर बढी 
उत्पादन गना सकुन भने्न  उदे्दश्यिे यो कायाक्रि सञ्चािन गररनेछ 
। अगाालनक कृषि िेिा प्रदिानी देहाय अनसुार गनुापनेछ । 

• स्थानीय चाडपवा, िेिा, िहोत्सव आदीको अवसर पारेर 
कृषि िेिा प्रदिानी आयोजना गना सषकन्छ । 

• प्रदिानी गने लिलत र स्थान लनशश्चत गरेपलछ व्यापक 
प्रचार प्रसार गनुापछा, जसबाट बहसंुखयक कृिकहरुको 
सहभागीता होस । 

• यस्तै गरी सहभगीता हनुे कृिक सिूह, सहकारी तथा 
लनकायहरुिाई अलग्रि जानकारी गराई सहिलत 
लिनपुछा । 

• सम्बशन्ित कायााियिे प्रदािनी आयोजक सलिलत गठन 
गरर षवलभन्न कािको शजम्िा िगाउन सषकन्छ। 

• कृिकका उत्पादन र प्रषवलिहरुिे देखाउने प्रदािन 
कक्षको व्यवस्था गनुापछा।  

• प्रदशिात उत्पादनहरु वीच प्रलतष्पिाा गराई िलु्याङ्कन 
टोिीिे उत्कृष्टिाई परुष्कृत गनेछ। 

• अगाालनक कृषि िेिा प्रदािनी कायाक्रि सञ्चािन गना 
सम्बशन्ित सरोकारवािा लनकायहरुसँग सिन्वय र 
सहकाया गना सषकनेछ। 
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आलथाक पक्ष: अगाालनक कृषि उपज सम्बन्िी ६ वटा 
आईटि रु. ५,०००। (प्रथि रु. २,०००/- षिलतय रु. 
१,५००/- ततृीय रु. १,०००/- र सान्त्वना रु ५००/-
) का दरिे परुस्कृत गना सषकनेछ ।  

खचा नम्स: 
परुस्कार:    ३०,०००/- 
स्टि लनिााि तथा व्यवस्थापन: १०,०००/- 
व्यानर तथा प्रचार प्रसार:  ५,०००/- 
शचयापन तथा व्यवस्थापन:  ५,०००/- 
कुि जम्िा:     ५०,०००/-  

३) जनचेतनाििुक सन्देि, लिफिेट, पोष्टर, पम्िेट, िेखन प्रकािन। 

४) अगाालनक कृषि डकुिेशन्ि, शजंगि, षवज्ञापन, प्िेकाडा, होलडङ बोडा, 
लडस्प्िे बोडा। 

४.५. जैषवक षवषविता रैथान ेबािी संरक्षि: शचनो, कागनुो िगायतका 
स्थालनय रैथान ेजातका बािीहरुको उत्पादन तथा प्रविान गने 
कायाक्रििा िन्त्राियिे ७५ प्रलतित अनदुान प्रदान गनेछ।  

५. दफा ३ बिोशजि कायाक्रि सञ्चािन गदाा अलनवाया रुपिा अगाालनक 
कृषिको प्रवािनसँग सम्बशन्ित कायाक्रि हनुपुनेछ। 

६. अगाालनक िोडेि कृषि फािा षवकास कायाक्रि सञ्चािन प्रषक्रया: 
१) अनदुान प्रवाह गने लनकाय: अनदुान प्रवाह गने लनकाय 

गाउँपालिका अन्तगातका कायााियहरु रहनेछन ्।  
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२) सचुना प्रकािन तथा प्रस्ताव आव्हान: 
• कायााियिे प्रचलित सावाजलनक  खररद  ऐन तथा 

लनयिवािीिे तोकेको म्याद ददई लनयिानसुार प्रषक्रया 
परु् याई अनसूुची - ३ अनसुारको ढाँचािा सूचना 
प्रकािन गरी प्रस्ताव आव्वाहन गनुा पनेछ । 
सम्बशन्ित सरोकारवािा सबैको जानकारीका िालग 
स्थानीय एफ.एि. बाट सिेत सो सम्बन्िी सूचना 
प्रचार प्रसार गना सषकनेछ । 

• प्रस्ताव पेि गना इच्छुक कृषि व्यवसाय सँग 
सम्बशन्ित सहकारी/कृिक सिूह/लनजी फािा/कृिक 
उद्यिीिे अनसूुची - ४ अनसुारको लनवेदन साथ 
अनसूुची - ५ बिोशजि प्रस्ताव पेि गनुा पनेछ । 

३) आवेदनका िालग चाषहन ेआवश्यक कागजात: आवेदकिे 
आवेदन साथ लनम्न विोशजि कागजातहरु संिग्न गनुापनेछ: 
• संस्था दतााको प्रिाि पत्रको प्रलतलिषप 

• कृषि व्यवसायिा आवि सम्बशन्ि सहकारी वा 
उपभोिा सिूह वा कृिक सिूहिे सूचना अवलि लभत्र 
अगाालनक िोडेि कृषि फािा षवकास कायाक्रि सञ्चािन 
गना सहकारीको हकिा सञ्चािन सलिलतको अन्यको 
हकिा संस्थागत लनिाय र षवलनयि वा षविानको 
प्रलतलिषप 

• अगाालनक िोडेि कृषि फािा षवकास कायाक्रि सञ्चािन 
गने अनसूुची - ४ अनसुारको प्रस्तावना  
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• सम्बशन्ित स्थानीय तहको लसफाररस पत्र 

• सहकारी र लनजी फिाको हकिा गत आ.व. को 
संस्थाको िेखा पररक्षि भएको प्रलतवेदन प्रलतलिषप 

• सरकारी र लनजी फिाको हकिा गत आ.व. सम्ि 
कर वझुाएको वा कर छुट भएको भए सम्बशन्ि 
कायााियको प्रिाि  

• सहकारी संस्थाको तफा बाट कारोबारिा सहभालगताका 
िालग आलिकारीक प्रलतलनलि तोकेको लनिाय प्रलतलिषप 

• जग्गाको क्षेत्रफि र स्वालित्व वा हकभोग खलु्न े
प्रिाि पत्रको प्रलतलिषप आवश्यक पूवाािार लनिााि 
तथा िेशिनरी औजार खरीदका िालग अनदुानग्राहीिे 
व्यहोनुा पने िागतको अंि व्यहोने क्षिता तथा 
प्रलतबिता भएको प्रिाशित गने कागजपत्रहरु 

  

७. अनदुान रकि प्रदान नहनु े वा प्रस्ताव रि हनु े अवस्था: देहाय 
बिोशजिका अवस्थािा अनदुान रकि प्रदान नहनुे वा प्रस्ताव रि हनु 
सक्नेछ । 

• कायाषवलि र िापदण्ड भन्दा फरक षकलसिको  कायाक्रि सञ्चािन 
गना प्रस्ताव पेि भएिा स्वत रि हनुेछ । 

• आवेदन साथ संिग्न भएका षववरिहरुको स्थिगत अनगुिन 
तथा प्रिािीकरिको बाट झटुा षववरि पेि भएको पाइएिा सो 
प्रस्ताविाई िूल्याङ्कनिा सिावेि गररने छैन । 
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• सूचना प्रकािन भएको लिलत भन्दा पलछ दताा भई आवेदन पेि 
गने संस्थाहरुिाई िूल्याङ्कन प्रषक्रयािा सिावेि गररने छैन। 

• कायाक्रि सञ्चािन अवलििा रासायलनक िि तथा षविादद प्रयोग 
गने संस्थाको प्रस्ताव जनुसकैु बेिा पलन रद्द गना सषकनेछ । 

 

८. प्रस्तावको िलु्याङ्कन तथा छनौट: प्रस्तावहरुको िलु्याङ्कन तथा छनौट 
गना प्रस्ताव िूल्याङ्कन तथा छनौट सलिलत गठन गररनेछ । सलिलतिे 
शस्वकृत आिार र िापदण्ड बिोशजि प्राप्त प्रस्तावहरुको िूल्याङ्कन तथा 
छनौट गनेछ। यस्ता छनौटका आिार र िापदण्ड अनसूुशच - ६ िा 
उल्िेख भए बिोशजि हनुेछ। 

 

९. प्रस्ताव िूल्याङकन तथा छनौट सलिलत: प्रस्ताव िलु्याङ्कन तथा छनौट 
सलिलत देहायनसुार हनुेछ: 
क) षवियसँग सम्बशन्ित अलिकृत वा कायाािय प्रिखुिे तोकेको 

प्रलतलनलि - संयोजक 

ख) आलथाक िाखा प्रिखु, सम्बशन्ित कायाािय  - सदस्य  

ग) खररद ईकाइ प्रिखु , सम्बशन्ित  - सदस्य-सशचव 

१) सलिलतिे आवश्यकता अनसुार बैठकिा सम्बशन्ित षविय 
षवज्ञहरुिाइ आिन्त्रि गना सक्नेछ । सलिलतिे बषढिा तीन वटा 
बैठकबाट काया सम्पादन गररसक्न ुपनेछ । 

२) सलिलतिे आवश्यकता अनसुार आफ्नो काि कारवाषहिाई 
वस्तपुरक बनाउन सलिलतका सदस्यहरु िध्ये बाट एक जना 
संयोजक र बषढिा २ जना सदस्य रहेको उप-सलिलत गठन गरर 
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िलु्याङ्कन प्रलतवेदन लिन सक्नेछ। उप-सलिलतको बैठक बस्न ु
परेिा बषढिा दईु वटा बैठकबाट काया सम्पादन गनुापनेछ । 

३) िूल्याङ्कन तथा छनौट सलिलतको काि, कताव्य र अलिकार देहाय 
बिोशजि हनुेछ: 
क) स्थिगत अध्ययन, अविोकन गरर प्राप्त प्रस्ताव उपर 

प्राषवलिक र आलथाक दृषष्टकोििे षवश्लिेि र िूल्याङ्कन गनेछ 
। 

ख) आवश्यकता अनसुार उप-सलिलतिाई छनोट सम्बशन्ि 
अलिकार बाहेक अन्य अलिकारहरु प्रत्यायोजन गना सक्नेछ 
। प्रत्यायोशजत अलिकार बिोशजिको काया सम्पादन गरी 
सलिलत सिक्ष आवश्यक राय तथा लसफाररि सषहतको 
प्रलतवेदन पेि गनुापनेछ । 

ग) सलिलतिे सिग्र षवियको अध्ययन र षवश्लिेि गरी उपयिु 
प्रस्तावहरुको योग्यताक्रि लिष्ट तयार गरर अशन्ति लिष्ट 
प्रकािन गनेछ ।  

घ) सलिलतिे िूल्याङ्कन सम्बन्िी काया गदाा प्रस्ताव पेि भएको 
अशन्ति लिलतिे ७ ददन लभत्र प्रस्ताव छनौट गरी िलु्याङ्कन 
प्रलतवेदन तयार गनुा पनेछ।उि म्याद लभत्र छनौट गना 
नभ्याउने भएिा उशचत कारि र आिार खिुाई पनु: बषढिा 
७ ददनको म्याद थप गना सषकनेछ। 

ङ) िूल्याङ्कन सलिलतिे िूल्याङ्कन प्रलतवेदन तयार गररसकेपलछ 
आवश्यक राय तथा लसफाररस सषहत कायााियका प्रिखु 
सिक्ष पेि गनुा पनेछ। 
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४) कायााियिे छनौट भएका प्रस्तावहरुको षववरि खिुाइ ७ ददनको 
म्याद ददई सम्झौता गने आियको सूचना जारी गनुा पनेछ। 

५) छनौटिा परेका प्रस्ताव उपर उजरुी नपरेिा छनौट भएको ८ औ ं
ददन देशख ३ ददन लभत्र सम्झौता गना आउने गरी लछटो सािन 
िाफा त सम्बशन्ित प्रस्तावकताािाई सूचना ददनपुनेछ । 

६) छनौट भएका प्रस्ताव उपर उजरुी परेिा ७ ददन लभत्रिा उजरुी 
उपर आवश्यक लनिाय गरी सक्न ुपनेछ । 

 

१०. सम्झौता र भिूानी: अगाालनक िोडेि कृषि फािा षवकास कायाक्रि 
सञ्चािन गदाा देहाय अनसुार सम्झौता र भिुानी  हनुेछ । 

१) सम्झौता: अनदुान प्रवाह गने लनकायिे छनौट भएको 
अनदुानग्राहीसँग भिुानी प्रकृया तथा अनदुानग्राहीको दाषयत्व 
स्पष्ट रुपिा उल्िेख भएको सम्झौता अनसुशुच - ७ अनसुार 
गनुा पनेछ। 

२) भिुानी षवलि: अनदुान रकिको भिुानी अनदुानग्राहीको 
बैंक खाता िाफा त बषढिा ३ षकस्तािा गररनेछ । 

क) सम्झौता भएपलछ कायायोजना, पेशश्क िागको लनवेदन , 

बैंक सरुक्षि वा २० प्रलतित काया सम्पन्न हनुे प्रिाि 
पेि गरेपलछ पेशश्कको रुपिा प्रथि षकस्ता वापत 
अनदुान रकिको २०% भिुानी, 

ख) ५०% काया भएपलछ सम्पूिा लबि भरपाई सषहत पषहिो 
षकस्ता फछौट गरी जम्िा ३०% पषहिो रलनङ लबिको 
रुपिा भिुानी, 
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ग) सबै काया सम्पन्न भई काया स्वीकार प्रलतवेदन सषहत 
अशन्ति प्रलतवेदन प्राप्त भएपलछ ५०% तेस्रो तथा 
अशन्ति षकस्ताको रुपिा भिुानी ।  

घ) भिुानी हुँदाका बखत अनदुानग्राहीिे गने िागत 
सहभालगताबाट पलन भिुानीको अनपुातिा काया सम्पन्न 
गररसकेको हनु ुपने तथा  सो कुरा लबिहरुिा स्पष्ट 
देशखएको हनुपुनेछ । 

ङ) भिुानीका अन्य प्रकृयाहरु प्रचलित सावाजलनक खररद 
ऐन तथा लनयिाविी तथा अन्य सम्बशन्ित प्रचलित 
काननु बिोशजि हनुेछ। 

च) अनदुानग्राहीिे रलनङ्ग लबि तथा तोषकएको कायासम्पादन 
गरी काया सम्पन्न लबिको आिारिा रकि भिुानी लिन 
सो कायाको सपुररवेक्षि तथा प्राषवलिक नाँप जाँचको 
िालग लिशखत लनवेदन ददएको ७ ददन लभत्र कायााियिे 
कायाको अनगुिन, सपुररवेक्षि तथा सम्पन्न कायाको 
प्राषवलिक िलु्याङ्कन (नापजँाँच) गरी भिुानीको 
व्यवस्था लििाउन ुपनेछ ।  

३) अनदुान रकि: शस्वकृत कायाक्रि र बजेटको पररलिलभत्र 
रषह प्रस्तावको उपयिुताको आिारिा कृषि व्यवसायसँग 
आवद्द सहकारी , कृिक सिहु ,र कृषि उद्दलिरकृषि 
फािारकम्पलनिाई िागत अनिुानको आिारिा बषढिा 
क्रिि: ७०%, ६०%र ५०% अनदुान रकि प्रदान गररनेछ 
। स्वीकृत पूंशजगत अनदुान अन्तगात पूवाािार लनिााि प्रकृलत 
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कायाहरुका िालग ददईन ेअनदुान रकि पाँच प्रलतित सम्ि 
रलनङ्ग लबिको आिारिा कशन्टन्जेशन्स वापत कट्टा गना 
सषकनेछ ।उि कट्टा गररएको कशन्टन्जेशन्स रकि 
िन्त्रािय, लनदेिािय र शजल्िा शस्थत कायााियबाट लनयलित  
रुपिा गररने अनगुिन लनरीक्षि, सूचना प्रकािन, बैठक, प्रचार 
प्रसार र प्रालबलिक खचा आदद िीिाकहरुिा खचा गनुापनेछ। 

४) कायाक्रि सञ्चािनाथा सम्बशन्ित प्राषवलिक सेवाका िालग 
कृषि सेवाको प्राषवलिक सहायक स्तरको एक जना कृषि 
प्राषवलिक व्यवस्थापन कृषि िाखा आवश्यक प्रषक्रया पयुााइ 
गनुा पनेँछ र उि प्राषवलिकको पाररश्रलिक यसै कायाक्रि 
िाफा त भिुानी गनुापनेछ ।बाँकी रहेको कुि अनदुान 
रकििाई  देहाय बिोशजिका कायाक्रिहरुिा प्रलतितका 
आिारिा प्रस्तावदातािे प्रस्ताव पिे गनुा पनेछ र सोषह 
विोशजि भिुानी गररनेछ ।  

क) अगाालनक िोडेि कृषि फािा षवकास कायाक्रि: (६०%) 
ख) अगाालनक कृषिप्रषवलि तथा उत्पादन सािलग्र सहयोग 

कायाक्रि (२५%) 
ग) क्षिता अलभवृदद्व तालिि कायाक्रि (१०%) 
घ) संस्थागत षवकास, जनचेतना तथा प्रचार प्रसार कायाक्रि 

(५%) 
५) क्षिता अलभवृदद्व सम्वशन्ि कायाक्रि सम्वशन्ित सावाजलनक 

लनकायको जनिशिबाट सम्भव नहनुे भएिा सावाजलनक 
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खररद ऐन र लनयिावलिको पररलि लभत्र रषह पराििा सेवाबाट 
सञ्चािन गना सषकनेछ। 

 

११. अनदुानग्राही उपभोिािे पािना गनुापने िता: अनदुानग्राही 
उपभोिािे देहायनसुारका िताहरु पािन गनुा पनेछ: 
१) अनदुानग्राहीिे आफ्नो शस्वकृत पररयोजना सम्बशन्ित कािको 

षववरि, िागत, सम्पन्न अवलि,अपेशक्षत उपिशब्ि सषहतको 
सावाजलनक सूचना पाटी कायाक्रि स्थििा राख्न ुपनेछ। 

२) व्यवसाय सरुुवात देशख सञ्चािन सम्बशन्ि सम्पूिा कायाको 
अलभिेख राखेको हनु ुपनेछ। 

३) व्यवसायीिे कसैिाई रोजगारी ददएको अवस्थािा करार 
सम्झौता सषहत राख्न ुपनेछ र िालसक तिब ददन ेगरी रोजगारी 
ददएको अवस्थािा अलनवाया रुपिा बैंक खाता िाफा त भिुानी 
गने व्यवस्था लििाउन ुपनेछ । 

४) काया सञ्चािनको क्रििा िन्त्रािय र िातहतका 
कायााियहरुबाट ददइएको लनदेिनको पूिा रुपिा पािन गनुा 
पनेछ ।  

५) िन्त्रािय र िातहतका कायााियिे खोजेका बखत 
अनदुानग्राहीको पररयोजना र सञ्चािन काया प्रगलत हेना सक्नेछ 
र सो काया प्रगलत देखाउन ुसम्बशन्ित अनदुानग्राहीको दाषयत्व 
हनुेछ । 

६) अनदुानग्राहीिे सम्बशन्ित बािी र वस्तकुो लबिा गराउन ुपनेछ 
। 
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७) अनदुान रकि भिुानीका िालग सावाजलनक सनुवुाई गरी रंलगन 
फोटो सषहत पेि गनुापनेछ ।  

८) अनदुान उपिब्ि गराईएको कृषि यन्त्र उपकरिहरु तथा 
भौलतक पवुाािारहरु कृषि कायाको सियिा कृषि कायािा  प्रयोग 
नगरी अन्य गैर कृषि कायािा प्रयोग गना पाइने छैन ।  

९) अनदुानबाट प्राप्त कृषि केन्र उपकरि औजारहरु तथा भौलतक 
पूवाािारहरुको ििात संभार उपभोिा स्वयििे गनुापनेछ । 

१०) अनदुानबाट प्राप्त कृषि औजार उपकरिहरु तथा भौलतक 
पूवाािारहरुको संरक्षि र सिशुचत प्रयोग गने शजम्िेवारी पूरा 
नगने उपभोिािाई अन्य सेवा सषुविाबाट बशञ्चत गररनेछ। 
सिशुचत प्रयोग भएको नपाईएिा अनदुान प्रवाह गने लनकायिे 
जनुसकैु बेिा औजार उपकरि षफताा िैजान सक्नेछ ।  

११) अनदुान प्राप्त औजार उपकरििा अनदुान ददने लनकाय तथा 
अनदुान रकि निेषटने िसीिे िेख्न ु पनेछ। भौलतक 
पवुाािारहरुिा सावाजलनक सूचना पाटी राख्न ुपनेछ ।  

१२) कृषि सािाग्री, बीउ तथा औजार उपकरि खररद गदाा 
आलिकाररक स्रोत  केन्रबाट िात्र खररद गनुा पनेछ । 

१३) प्रिोिन उिोगिा उत्पादनहरुको गिुस्तर सलुनशश्चत गनुापनेछ 
। उत्पादनको प्रयोगिािा पररक्षि गराउन ुपनेछ ।  

१४) अगाालनक िोडेि कृषि फािा षवकास कायाक्रिबाट उत्पादन 
भएका उत्पादनहरुको अद्यावलिक षववरि राख्न ुपनेछ र िाग 
भएका बखत उपिब्ि गराउन ुपनेछ । 
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पररच्छेद – ३ 

अनगुिन िूल्याङ्कन 

१२. अनगुिन िूल्याङ्कन स ्कायाक्रि कायान्वयनको क्रििा गाउपालिका 
कायााियिे आवश्यकता अनसुार अनगुिन सलिलत बनाई जनुसकैु 
सियिा पलन अनगुिन गना सक्नेछ । 

     

पररच्छेद – ४ 

षवषवि 

१३. परुस्कार तथा कावााहीको व्यवस्था: परुस्कार तथा कारवाहीको 
व्यवस्था देहाय अनसुार हनुेछ ।  

१) तोषकएको सिय भन्दा अगालड, तोषकएको िापदण्ड र गिुस्तरिा 
काया सम्पन्न गने अनदुानग्राही र सम्वशन्ित कायािा संिग्न 
किाचारीिाइ प्रोत्साहन स्वरुप िन्त्राियबाट कदर पत्र सषहत 
सावाजलनक रुपिा परुस्कृत गरी सम्िान गररनेछ। 

२) सम्झौता तथा कायातालिका बिोशजि काया नगने 
अनदुानग्राहीिाई अनदुान रकि उपिब्ि गराइने छैन। 

३) अनदुान रकि दरुुपयोग गरेको पाइएिा प्रचलित काननु 
बिोशजि कारवाही गरर सरकारी बाँषक सरह असिु उपर 
गररनेछ। 

४) यस्ता अनदुानग्राहीहरुिाई भषवष्यिा सेवा सषुविा नददन ेगरी 
कािो सशुचिा राशखनेछ । 
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रष्टव्य: यस काया षवलििा अन्यत्र जेसकैु उल्िेख गरेको भएता पलन 
प्रचलित सावाजलनक खररद ऐन, लनयिाविी, गाउँपालिका आलथाक 
कायाषवलि ऐन, लनयिाविी, गाउँपालिकाको खचा िापदण्ड लनदेशिका 
तथा अन्य प्रचलित ऐन, लनयिाविीिा उल्िेख भएकोिा सोषह 
बिोशजि हनुेछ । 

१४. बािा अड्काउ फुकाउने: 
१) यस कायाषवलि कायाान्वयनको क्रििा कुनै बािा अड्काउ परेिा 

सो फुकाउने अलिकार कायापालिकाको हनुेछ। 

२) यस कायाषवलिई आवश्यकता अनसुार गाउँपालिकािे संिोिन 
तथा पररिाजान गना सक्नेछ। 
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अनसूुशच – १ 

(दफा ३ को उपदफा १ सँग सम्बशन्ित) 
 

गाउँपालिकास्तर अगाालनक कृषि कायाक्रि सिन्वय सलिलत गठन तथा काि 
कताव्य र अलिकार 

१) गाउँपालिकास्तर अगाालनक कृषि कायाक्रि सिन्वय सलिलत: 
क) गाउँपालिका अध्यक्ष - संयोजक 

ख) गाउँपालिका उपाध्यक्ष - सह-संयोजक 

ग) कृषि िाखा हेने प्रिखु - सदस्य     

घ) पिपंुशक्ष षवकाि िाखा प्रिखु - सदस्य 

ङ) स्थानीय तहिा कायारत संघसस्थाको प्रलतलनलि  - सदस्य     

च) अगवुा कृिक प्रलतलनलि १ जना  - सदस्य     

छ) कृषि सहकारी प्रलतलनलि - सदस्य 

ज) लनजी फिा प्रलतलनलि १ जना  - सदस्य 

झ) एग्रोभेट प्रलतलनलि १ जना  - सदस्य 

ञ) प्रिखु प्रिासकीय अलिकृत - सदस्य-सशचव 

नोट:- सलिलतको बैठक बिािा कशम्तिा ३ पटक बस्नेछ र सलिलतिे 
आवश्यकता अनसुार बैठकिा अगाालनक कृषि षवज्ञिाई आिन्त्रि गना 
सक्नेछ ।  

२) काि कताव्य र अलिकार: 
• अगाालनक कृषि कायाक्रि सञ्चािन र अगाालनक कृषि प्रविानको 

िालग सिन्वयको रुपिा काि गने । 
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• सिग्र गाउँरनगर पालिकाको अगाालनक कृषिको अल्पकालिन, 

िध्यकालिन तथा ददघाकालिन योजना लनिााि गना सझुाव ददने ।  

• कृषि क्षेत्रिा कायारत षवलभन्न संघसस्थाहरु, सेवाप्रदायकहरु 
सिन्वय सहकाया गने ।  

• सिग्र गाउँरनगर पालिकाको अगाालनक कृषि कायाक्रिको 
अनगुिन, सपुररवेक्षि गने , 

• रासायलनक िि र रासायलनक षविाददको लनयन्त्रि र लनयिन गने 
। 

• कृषि ज्ञान केन्र, भेटेनरी अस्पताि तथा पिसेुवा षवज्ञ केन्र तथा 
प्रदेि भलुि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी िन्त्राियसँग सिन्वय र 
सहकाया गने 
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अनसूुशच - २ 

(दफा ३ को उप दफा २ सँग सम्बशन्ित) 
 

वडास्तररय अगाालनक कृषि कायाक्रि सिन्वय सलिलत तथा काि कताव्य र 
अलिकार 

१) वडास्तररय अगाालनक कृषि कायाक्रि सिन्वय सलिलत:  

क) सम्बन्िीत वडा अध्यक्ष  - अध्यक्ष 

ख) स्थालनय तहिा कायारत संघसस्थाको प्रलतलनलि १ जना - सदस्य  

ग) अगवुा कृिक प्रलतलनलि १ जना  - सदस्य 

घ) कृषि सहकारी प्रलतलनलि २ जना - सदस्य  

ङ) फिा प्रलतलनलि १ जना  - सदस्य 

च) शिक्षक प्रलतलनलि १ जना  - सदस्य 

छ) कृषि प्राषवलिकरकृषि षवज्ञ - सदस्य 

ज) वडा सशचव वा वडाध्यक्षिे तोकेको किाचारी - सदस्य-
सशचव 

नोट:- सलिलतको बैठक विािा कशम्तिा ३ पटक वस्नेछ र सलिलतिे 
आवश्यकता अनसुार बैठकिा अगाालनक कृषि षवज्ञिाई आिन्त्रि गना 
सक्नेछ ।  

२) काि कताव्य र अलिकार:  

• अगाालनक कृषि कायाक्रि सञ्चािन र अगाालनक कृषि प्रविानको 
िालग वडास्तरको सिन्वयको रुपिा काि गने । 
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• वडास्तरको अगाालनक कृषिको अल्पकािीन, िध्यकािीन तथा 
ददघाकािीन कायाक्रि र योजना लनिााि गरर वाषिाक कायाक्रििा 
सिावेि गना गाउँपालिकािा सझुाव पेि गने । 

• कृषि क्षेत्रिा कायारत षवलभन्न संघसस्थाहरु, सेवा प्रदायकहरु 
सिन्वय सहकाया गने ।  

• वडास्तरको अगाालनक कृषि कायाक्रिको अनगुिन, सपुररवेक्षि 
गने । 

• रासायलनक िि र रासायलनक षविाददको लनयन्त्रि र लनयिन 
गने ।  

• गाउँपालिकाकासँग सिन्वय र सहकाया गने । 
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अनसूुशच - ३ 

(दफा ६ को उप दफा २(क) सँग सम्बशन्ित) 
 

अगाालनक िोडेि कृषि कायाक्रि सञ्चािनका िालग प्रस्ताव आव्हानको सूचना । 

सूचना ।      सूचना ।।     सूचना ।।। 

 

यस .......................................... को आलथाक विा .......................... 
को वाषिाक स्वीकृत कायाक्रि अनसुार ....................................... अनदुान 
रकि उपिब्ि गराउने कायाक्रि रहेको हुँदा 
................................................ शजल्िाका इच्छुक कृिक सिहु, कृषि 
सहकारी, कृषि फािा, उद्यिी कृिक गैरस बाट दरखास्त आव्हानको िालग यो 
सूचना प्रकाशित गररएको छ । यो सूचना प्रथि पटक प्रकािन  भएको लिलतिे 
....................................... ददन लभत्र .................................  
कायााियिा तपलसि अनसुारका कागजातहरु संिग्न राखी आवेदन सषहत प्रस्ताव 
आव्हान गररएको छ । यस सम्बशन्ि थप जानकारीका िालग 
..........................  िा सम्पका  गना सषकनेछ ।  

आवश्यक कागजात  

• अनसूुशच ४ अनसुारको लनवेदन 

• संस्था दतााको प्रिाि पत्रको प्रलतलिषप 

• कृषि व्यवसायिा आवि सम्बशन्ित सहकारी वा उपभोिा सिहु वा 
कृिक सिहुिे सचुना अवलि लभत्र अगाालनक िोडेि कृषि कायाक्रि 
सञ्चािन गना गैर-सहकारी संस्थाको हकिा सञ्चािक सलिलतको अन्यको 
हकिा संस्थागत लनशिाय र षवलनिय वा षविानको प्रलतलिषप  
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• अगाालनक िोडेि कृषि कायाक्रि सञ्चािन गने अनसुशुच – ५ अनसुारको 
प्रस्तावना 

• सम्बशन्ित स्थानीय तहको लसफाररस पत्र 

• सहकारी र लनजी फिाको हकिा गत आ। व। को संस्थाको िेखा 
परीक्षि भएको प्रलतवेदन प्रलतलिषप  

• सहकारी लनशज फिाको हकिा गत आ। व। सम्ि कर बझुाएको वा 
कर भएको भए सम्बशन्ित कायााियको प्रिाि 

• सहकारी संस्थाको तफा बाट कारोवारिा सहभालगताका िालग 
आलिकाररक प्रलतलनलि तोकेको लनिाय प्रलतलिषप 

• जग्गाको क्षेत्रफि र स्वालित्व वा हकभोग खलु्ने प्रिाि पत्रको 
प्रलतलिषप 

• आवश्यक पूवाािार लनिााि तथा िेशिनरी औजार खररदका िालग 
अनदुानग्राहीिे व्यहोनुा पने िागतको अंि ब्यहोने क्षिता तथा प्रलतबिता 
भएको प्रिाशित गने कागजपत्रहरु ।  



स्थानीय राजपत्र,       खण्डः ४,       संखयाः १३,      लिलतः २०७७/०७/०६ 

 

 

28 
अगाालनक िोडेि कृषि कायाक्रि कायाान्वयन कायाषवलि, २०७७ 

 

अनसूुशच – ४ 

(दफा ६ को उपदफा २(ख) सँग सम्बशन्ित) 
अगाालनक िोडेि कृषि कायाक्रि सञ्चािनका िालग लनवेदन ढाचँा 

                                                                         लिलत 

षविय: अगाालनक िोडेि कृषि कायाक्रि सञ्चािनका िालग अनदुान रकि 
उपिब्ि गरर पाउँ ।  

 

श्रीिान ्............................... ज्य,ु 
.................................................  

 

िहोदय 

 हािी/ि लनम्न लिशखत प्रस्तावना फारि (क) िा दरखास्त भएका 
व्यिीहरु/व्यिी वाट ....................... शजल्िा 
........................गा.पा./न.पा. वडा नं. ........... िा पने ..............नािक 
गैर-सहकारी संस्था कृषि कम्पनी/कृषि फािा/कृषि सहकारी / कृिकसिहु/ कृिी 
उद्यिीिे अगाालनक िोडेि कृषि कायाक्रि सञ्चािनका िालग अनदुान रकिको 
आवश्यकता परेकोिे रु. १० को षटकट टास गरर अनसूुचीिा संिग्न फारि 
भरर यो प्रस्ताविा पेि गरेका छौ/छु ।  

                             लनवेदक 

गैर सहकारी संस्था /कृिक 
सिूह/कृषि सहकारी 
संस्था/कृषि फािा/उद्यिी 
कृिक 

 अध्यक्ष/प्रलतलनलिको 
दस्तखत 
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नाि: 
पद: 
सम्पका  फोन नं. 
लिलत:  

संस्थाको छाप 

 

अनसूुशच -५ 

(दफा ६ को उप-दफा २(ख) सँग सम्बन्िीत) 
 

कायायोजना योजना प्रस्तावको ढाचँा 
खण्ड १ : आवेदक संस्था / उद्यिीको सम्वन्िी षववरि 

आवेदक संस्थाको  नाि............................................. 
आवेदकको परुा ठेगाना शजल्िा........................... गा.पा./न.पा.............................. 

वडा नं.............. गाउँ/टोि....................................... 
ईिेि......................     टेलिफोन नं. ............................. 

कायाक्रि ठेगाना १.सम्पका  व्यशिको नाि................ 
२.टेलिफोन .......................... िोबाईि................. 
३.फ्याक्स.............................. 
४.इिेि................................ 

आवेदक संस्थाको 
षकलसि/नाि (कुनै एक 
िात्र शचन्ह िगाउने) 

१.कृिक सिहु २. कृषिसहकारी ३. उद्यलि ४. सिहु सहकारीिा 
आवद्व कृिक ५.अन्य खिुाउन े(......................................) 

संस्थाको स्थापना 
भएको लिलत  

गते/ िषहना / विा .................................. 
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सम्वशन्ित सरकारी 
लनकायिा संस्था दताा 
भएको 

दताा नं........................... 
सस्था दताा गने लनकाय........................... लिलत .................. 

भ्याट / प्यान दताा नं. .............................................. 
बैंक खाता षववरि बैकको नाि :                       ठेगाना: 

खाता नं. 
खाता संचािकहरुको नाि: 

कायाक्रिको सारांि 

प्रस्ताषवत व्यवसायको नाि   

प्रस्ताव पेि गरेको कृषि िूल्य श्रृखिा  

जम्िा िागत रु.  

अनदुान िाग रु.  

स्विगानी रु.  

कायाक्रि सञ्चािन स्थि शजल्िा: .................. न.पा./गा.पा. 
................. 
वाडा नं.             स्थान: 
िोहडा:      सिनु्र सतहदेशख उचाई :............ 
लि 

वतािान षक्रयाकिापहरु  

प्रस्ताषवत कायाक्रिको प्रिखु उदे्वश्य  •  

•  

प्रस्ताषवत कायाक्रिको िखुय षक्रयाकिाप •  

•  

खण्ड २ कायाक्रिको षववरि 

२.१ प्रस्ताषवत कायाक्रि योजनाको भलूिका र पषु्ट्याई 
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व्यवसायको नाि, 
िखुय काि र प्रकृलत, 
अवस्था,उपिशब्िहरु, 
कृषि सािलग्रको उपिब्िता, 
सम्भाषवत आम्दानी 
कृिकिाई प्रस्ताषवत कायाक्रिबाट हनुे फाइदाहरु उल्िेख गने । 

२.२ सिस्याका, अवसरहरु 
प्रस्ताषवत कायाक्रिको प्रिखु तथा लतनिा आिाररत षक्रयाकिापहरु जसिे सिस्याहरुिाई 
खकुुिो बनाउँछ र अवसरहरुको उशचत उपयोग । 

सिस्याहरु अवसरहरु र िलु्य अलभवृषिका अवसरहरु, 
१. 
२. 
३. 

 

 

 

 

२.३ प्रस्ताषवत षक्रयाकिापहरु 

बषढिा ५०० िब्दलभत्र प्रताषवत षक्रयाकिापहरुको संशक्षप्त षववरि (के,कसरी, कस्िे, कहा ँ
गने)  

षक्रयाकिाप १ भकारो सिुार                   षक्रयाकिाप २ जैषवक िि  

षक्रयाकिाप ३ जैषवक षविादी                   षक्रयाकिाप ४ रैथाने बािी संरक्षि 
संविान 

२.४ नलतजा र प्रलतफि 
प्रलतफि सचुकहरु कायाक्रिको िक्ष्य 
क्षेत्रफि ..........रोपनी 
उत्पादन ...........संखया, ....... टन 
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३.काया सञ्चािन क्षिता र अनभुव 

३.१ अनभुव : 
यसिा प्रस्तावकको प्रस्ताषवक षक्रयाकिाप गरेको अनभुवको अवलि,प्राप्त 
गरेको तालििको षववरि, उत्पादन,बालि संरक्षि तथा व्यवस्थापन एवं 
बजारीकरि सम्बन्िी जानकारी, आपलुताकताा (कृषि, सािग्री आपतुीकताा), 
सेवा प्रदायक एवं षवके्रता बीचको सम्बन्ि आदद उल्िेख गनुा पदाछ । 

३.४ जनिशि 

षकलसि संखया दलित िषहिा जनजालत ििेिी अन्य 
षपछलडएको 

क्षेत्र 

प्राषवलिक  पूिाकािीन        

आंशिक 

व्यवस्थापषकय पूिाकािीन        

आंशिक 

श्रलिक विाभरी        

 आवश्यकता 
अनसुार 

       

उन्नत प्रषवलि, उन्नत जात, 
िेशिनरी औजार 

तथा पूवाािारको उपयोग 

िखुय-िखुय िेशिन औजार तथा जातको नाि, प्रकार तथा 
क्षिता उल्िेख गने 

षवषक्र पररिाि बषृि ........टन/वाषिाक 
आम्दानी बषृि रु......../वाषिाक 
रोजगारी बषृि     ........जना स्वरोजगार, .........जना विैभरी रोजगार, ......  

जना वा कायाददन आंशिक रोजगार 
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४. उत्पादन तथा बजारीकरि योजना: 

क्र.सं. 
उत्पादनको 

नाि 

उत्पादन 
गने 

िषहना/ 
सिय 

उत्पादन 
पररिाि 

बजारीकरि 

इकाई पररिाि इकाई पररिाि दर रु जम्िा 

१         

२         

कुि जम्िा 
उत्पादन 

       

 

५.षवशत्तय योजना: 
व्यवसाषयक कृषि कायाक्रिको षक्रयाकिाप,बजेट तथा िागत साझेदारीको 
लबस्ततृ लबवरि 

लस.न. काया लबबरि इकाई 

पररिाि दर जम्िा 
िागत 

साझेदारी 
रकि 
रु. 

िाग गरेको 
अनदुान रु. 

अनदुानग्राहीिे 
िाग गरेको 
अनदुान रु. 

क. पूशँजगत खचा 
(पूवाािार 
लबकास तथा 
िेिनरी) 

     

१. भौलतक 
संरचना तथा 

संखया     
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बजार 
पूवाािार 
षवकास 

१.१       

१.२       

१.३       

२. लसंचाई 
पूवाािार/दाना 
व्यवस्थापन 

संखया     

२.१       

२.२       

२.३       

३. िेिनरी 
औजार 
उपकरिहरु 

संखया     

३.१       

३.२       

३.३       

 पूशँजगत खचा 
जम्िा(क) 

     

ख. चाि ुखचा      

४. उत्पादन 
सािाग्रीहरु 

     

४.१       
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४.२       

४.३       

५. श्रि काया 
ददन 

    

५.१ दक्ष श्रि ब्य. 
ददन 

    

५.२ अदक्षश्रि 
संखया 

     

६. पारदशिातता 
तथा सिुासन 

     

६.१ व्यवसाषयक 
कृषि 
कायाक्रिको 
संशक्षप्त 
षववरि 
िेशखएको 
सावाजलनक 
सचुना पाषट 

संखया     

६.२ सावाजलनक 
सनुवुाई 

पटक     

६.३ व्यवसाषयक 
कृषि 
कायाक्रिको 
अशन्ति 

संखया     
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प्रलतवेदन 
तयारी 

 चाि ु खचा 
जम्िा (ख) 

     

 व्यवसाषयक 
कृषि 
कायाक्रिको 
कुि खचा 
(क+ख) 

     

नोट:भौलतक पूवाािारहरु लनिाािको िालग लडजाइन, िेआउट ईशस्टिेट 
िन्त्रािय वा अन्तगातका लनकाय वा अन्य आलिकाररक लनकायको 
आलिकारीक व्यशििे तयार गरेको हनुपुने छ। 

३.६ कायातालिका:  

षक्रयाकिाप 
अवलि (िषहना) 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ 

             

             

             

             

             

             

 

 ३.७ जोशखि व्यवस्थापन: 

जोशखिको तह 
सम्भाषवत 
जोशखि 

जोशखिको प्रकृलत 
र व्यापकता 

व्यवस्थापन 
रिनीलत 

पूवाािार लनिााि    
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उत्पादन    

बजारीकरि    

 

३.८ वातावरशिय र सािाशजक व्यवस्थापन: 

 

 

 

स्व-घोििा पत्र 

कृपया (√) शचन्ह िगाउन ुहोस ्। 

 

हाम्रो संस्था कुन ैराजलनलतक संघ-सँगठन, षवदेिी वा सरकारी स्वालित्विा रहेका 
संस्थान वा िालिाक सिूह होइन । 

 

हाम्रो संस्था वा अनदुान उपभोग गने संस्थाका सदस्यहरु वा संस्थाबाट सञ्चालित 
व्यवसाय नेपाि वा अन्य कुनै देिको लनयि-काननुद्वारा िदु्दा-िालििािा संिग्न 
रहेको छैन। 

 

हािी कारोवारिा टांट पल्टेको वा व्यवसायिा क्षलतग्रस्त भएको वा हाम्रो िालििा 
अदाितको अलिनस्थ रहेको वा साहहुरु लबच षववाद रहेको वा हाम्रो कारोवार कुन ै
पलन लनकायद्वारा रोक्का गररएको छैन । 

 

षक्रयाकिाप प्रभाव 
न्यलुनकरिका 
उपायहरु 

अनगुिनका 
सचुकहरु 

कैषफयत 

पूवाािार लनिााि     

उत्पादन     

बजारीकरि     



स्थानीय राजपत्र,       खण्डः ४,       संखयाः १३,      लिलतः २०७७/०७/०६ 

 

 

38 
अगाालनक िोडेि कृषि कायाक्रि कायाान्वयन कायाषवलि, २०७७ 

 

हािी व्यवसाषयक आचरििा आरोषपत, जािसाजी गरेको,भ्रष्टचारी ठहररएको, 
अपरालिक सिूह  वा षक्रयाकिापिा संिग्न भई गैर-जिानती वारेन्टिा रहेका छैनौ 
। 

 

हािी कुनै गशम्भर एवं नकरात्िक प्रकृलतको पेिािा संिग्न छैनौ।  

हािीिे कर तथा सािाशजक सरुक्षाको योगदानिा प्रचलित काननु बिोशजि दाषयत्व 
पूरा गरेका छौ । 

 

हािी कायाक्रिको खरीद तथा अनदुान प्रकृयाको िताहरुको पूिा पािना गना सहित 
छौ । 

 

हािी आवेदन िलु्याङ्कन प्रकृयािा कुनै पलन किाचारीिाई प्रभाषवत गने छैनौ।  

हािीिे यस व्यवसायका िालग अन्य कुन ैश्रोतबाट अनदुान प्राप्त गरेका छेनौ।  

हािी रसायलनक षविादद र रसायलनक ििको प्रयोग गने छैनौ।  

िालथ उल्िेशखत षववरि वा जानकारी गित प्रिाशित भएिा प्रचलित 
लनयि काननु अनसुार कारवाहीको भालगदार बन्ने स्व-घोििा गदाछौ । 

 

नाि,थर: 
पद: 
स्थाको नाि: 
संस्थाको छाप:   
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अनसूुशच -६ 

दफा ८ सँग सम्बशन्ित 

 

प्रस्ताव िूल्याकंनका आिारहरु 

 

क्र.स. िलु्याङ्कनका आिारहरु अलिकति अङ्क कैषफयत 

१ प्राषवलिक ज्ञान,शिक्षा, अनभुव तथा तालिि १०  

२ व्यवसाषयक योजना २०  

३ प्राषवलिक पक्षहरु (लसंचाइ, हावापानी,प्रस्ताषवत 
व्यवसायको उपयिुता) 

१५  

४ षवशत्तय पक्षहरु(िागत सहभालगता,षवशत्तय संस्थाको 
पहुंच) 

१०  

५ उपज बजार सम्वन्िी पक्षहरु(सडक,षवद्यतु, बजार 
िाग) 

५  

६ िशक्षत वगा(िैंलगक तथा सािाशजक सिावेशिकरि) ५  

७ खेलत प्रिालि व्यवस्थापकीय पक्षहरु(एषककृत 
कृषि,अगाालनक खेलत प्रिालिको अविम्वनको अवस्था) 

१०  

८ स्थालनय स्रोत सािनको प्रयोग तथा रोजगारी सजृना ५  

९ नयाँ तथा स्थानीय सजृनिीि प्रषवलिको प्रयोग ५  

१० रसायलनक िि तथा षविाददको प्रयोगको अवस्था ५  

११ रैथाने बािी,पिपंुक्षी ५  

१२ ददगोपना(प्राषवलिक, आलथाक, वातावतिीय तथा 
सािाशजक ददगोपना) 

५  

जम्िा १००  
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अनसूुशच -७ 

(दफा १० को उपदफा १ सँग सम्बशन्ित) 
 

सम्झौता पत्रको निूना 
 

 

यो सम्झौता पत्र .......... कायाािय/केन्र (यस पलछ पषहिो पक्ष भलनएको) र 
..........सिहु/सहकारी संस्था/सञ्चािक सलिलत /उपभोिा सिलत ........ गा. 
पा./न.पा.                वडा नं.             टोि (यस पलछ दोस्रो 
पक्ष भलनएको ) बीच तपलसिको िता बिोशजिको कुराहरुिई पािना गने िञ्जुर 
गररन्छ। 

 

 

१.  यो सम्झौता, सम्झौता भएको लिलत.............देशख प्रारम्भ भएको 
िालननेछ र यो सम्झौतािा संिग्न स्वीकृत प्रस्तावना /इषष्टिेट 
विोशजिको काया यथाशिघ्र सञ्चािन गरी लिलत २०७७ साि िषहना 
गते सम्ि सम्पन्न  गरेर आवश्यक कागजात सषहत दोस्रो पक्षिे  पषहिो 
पक्ष सिक्ष पेि गनुा पनेछ। 

२. यस सम्झौता विोशजिको अगाालनक िोडेि कृषि कायाक्रि सम्बशन्ि 
काया दोस्रो पक्ष आफैिे गनुा पनेछ । दोस्रो पक्ष आफैिे नगरी अन्य 
व्यशि वा संस्था िाफा त गराउन पाइने छैन। 

३. प्रथि पक्षिे दोस्रो पक्षिाई स्वीकृत प्रस्तावना/इषष्टिेट अनसुारको काया 
सञ्चािन गना योजनाको प्रकृलत अनसुार बषढिा ३ षकस्ता वा एकिषु्ट 
रकि देहाय बिोशजि भिुानी गररनेछ । 
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१) सम्झौता भएपलछ कायायोजना,पेशश्क िागको लनवेदन, बैंक सरुक्षि 
वा लबस प्रलतित काया सम्पन्न हनुे प्रिाि पेि गरे पलछ पेशश्कको 
रुपिा प्रथि षकस्ता वापत अनदुान रकिको २०% भिुानी, 

२) ५०% काया सम्पन्न भएपलछ सम्पूिा लबि भरपाई सषहत पषहिो 
षकस्ता फछौट गरी जम्िा ३०% पषहिो रलनङ्ग लबिको रुपिा 
भिुानी, 

३) सबै काया सम्पन्न भइ काया स्वीकार प्रलतवेदन सषहत अशन्ति 
प्रलतवेदन प्राप्त भएपलछ ५०% तेस्रो तथा अशन्ति षकस्ताको रुपिा 
भिुानी। 

 

४. सम्झौता विोशजिको काया सञ्चािन  तथा  सम्पन्नको िालग पषहिो 
पक्ष िाफा त अनदुान स्वरुप रु.(अक्षरुपी...............................) र 
दोस्रो पक्षको िागत सहाभालगता रु.  
............................(अक्षरुषप................................) 
व्यहोररनेछ । 

५. दोस्रो पक्षिे सम्झौता विोशजिको अगाालनक िोडेि कृषि कायाक्रिका 
िालग सम्झौतािा सिावेि गररएको स्रोत वाहेक अन्य कुनै सरकारी 
,गैर सरकारी संघ संस्थावाट सहयोग, अनदुान आदद प्राप्त गररने भए 
प्रथि पक्षिाई जानकारी गराउन ुपनेछ। 

६. दोस्रो पक्षिे सम्झौता बिोशजिको काि गदाा प्रथि पक्षबाट खषटएका 
प्राषवलिकहरुिे ददएको लनदेिनको पािना गनुा पनेछ । 

७. पूवाािार लनिााि तथा ििात सम्भार गदाा दोस्रो पक्षिे लनिााि तथा 
ििात सम्भारको संरचनागत षववरि र िागत खिुाई सवासािारि सबैिे 
देख्न े गरी सावाजलनक स्थानिा सम्पूिा षववरि सषहतको सावाजलनक 
सूचना पाटी राख्न ुपनेछ । 
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८. दोस्रो पक्षिे लनिााि कायाको सावाजलनक जानकारीका िालग public 

Audit गराउन ुपनेछ।  

९. सम्झौता बिोशजि अगाालनक िोडेि कृषि कायाक्रि सम्वन्िी काया सोषह 
आ.व लभत्र सम्पन्न गनुा पनेछ। 

१०. प्रथि पक्षिे दोस्रो पक्षिाई भिुानी ददंदा प्रथि पक्ष सिक्ष षवि पेि 
भएपलछ यथाशिघ्र सम्बशन्ित दोस्रो पक्षको नाििा एकाउन्ट पेई चेक 
िाफा त भिुानी ददनेछ । 

११. दोस्रो पक्षको िापरवाषहको कारिवाट काया सम्पन नभई हानी 
नोक्सानी भएिा त्यसको सम्पिूा शजम्िेवारी दोस्रो पक्षिे लिनेछ । 

१२. दोस्रो पक्षिे सम्झौताको िता र काया तालिका बिोशजि ....... लिलत 
सम्ि यो सम्झौता विोशजिको सम्पूिा काया (लडजाइन र इशस्टिेट 
अनसुार)पूिा रुपिा सम्पन्न गरी सञ्चािनिा ल्याउनेछ। 

१३. सम्झौता बिोशजिको लनिाांि तथा ििात सम्भार सम्बन्िी सम्पन्न भई 
काया स्वीकार प्रलतवेदन अनरुुप संरचना हस्तान्तरि भैसकेपलछ सो 
को ििात सम्भार सम्बन्िी काया सम्बशन्ित दोस्रो पक्षको हनुेछ । 

१४. सम्झौता बिोशजिको काया गने सम्वनििा कुन ैषववाद  आएिा प्रथि 
पक्षको लनिाय अशन्ति िालननेछ । 

१५. यो सम्झौतािा उल्िेख भएका कुराहरुिा यस बिोशजि र अन्य 
कुराहरुिा प्रचलित ऐन लनयि अनसुार हनुेछ।  

 

पषहिो पक्ष                         दोस्रो पक्ष  

दस्तखत :    दस्तखत: 
नाि:                         नाि: 
पद:    पद: 
लिलत:    लिलत: 
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कायााियको छाप :    कायााियको छाप: 
                     

रोहवर 

दस्तखत:    दस्तखत: 
नाि:    नाि: 
ठेगाना:    ठेगाना: 
लिलत:    लिलत: 
 

 

  

 

 

 

।  

 

 

 

आज्ञािे 

नरहरर सापकोटा 
प्रिखु प्रिासकीय अलिकृत 


