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आरन �यव�थापन सहयोग काय��म स� चालन काय��व�ध, 2076 

��तावना : कृ�ष कम�मा आव�यक पन� हं�सया, कूटो, कोदालो, गैती, झार गोडने दाँती, खपु� ज�ता 

साना औजारह�को उ�पादन र मम�त काय� खलाती वा सानो आरन पंखाको सहयोगमा �थानीय 

�तरमा परुानै शैल� र पर�परागत त�रऽकाले हुँदै आएकोले नयाँ प�ुताह�को आकष�णको �यवसाय 

ब� नसकेको, उ�पादन ग�रने साना औजारह� अ�य �ोतह�बाट उ�पादन भई बजारमा �ब��का 

ला�ग आउने साना कृ�ष औजारह�सँग ��त�पधा� गन� नसकेको र उ�ोगका �पमा �पा�तरण हनु 

नस�दा लोप हुँदै गईरहेको प�र��ेयमा �तर�करण गद� आध�ुनक�करण गन�का ला�ग भ�ूम �यव�था, 

कृ�ष तथा सहकार� म��ालय तथा मातहतको �नकायको �वीकृत वा�ष�क काय��मलाई �भावकार� 

तथा �यवि�थत �पमा स� चालन गन� �देश नं. ५ को अनदुान �यव�थापन एक�कृत माग�दश�न, 

२०७६ को दफा 4 को उपदफा (3) अनसुार भ�ूम �यव�था, कृ�ष तथा सहकार� म��ालयले यो 

काय��व�ध �वीकृत गर� लागू गरेको छ। 

प�र�छेद-१ 

�ारि�भक  

१. संि�� नाम र �ार�भ : (1) यस काय��व�धको नाम “आरन �यव�थापन सहयोग काय��म 

स� चालन काय��व�ध, 2076” रहेको छ। 

(2) यो काय��व�ध त�ु�त �ार�भ हनुेछ। 

(३) यो काय��व�ध �देश नं. ५ भर लागू हनुेछ। 

2. प�रभाषा : �वषय वा �स�ले अक� अथ� नलागेमा यस काय��व�धमा:- 

(क) “आरन” भ�ाले कृ�ष उ�पादन तथा पो� हाभ�� �यव�थापनमा �योग 

हनुे हाते औजारह� ज�तै हं�सया, कुटो, कोदालो, खपु�, ब�चरो, �छनी, 

च�ु लगायतका कृ�ष औजारह� उ�पादन तथा मम�त गद� आएका घरेल ु

उ�ोगह�लाई स�झन ुपछ�। 

(ख) “काय��म” भ�ाले आरन �यव�थापन सहयोग काय��मलाई स�झन ु

पछ�। 

(ग) “काया�लय” भ�ाले भ�ूम �यव�था, कृ�ष तथा सहकार� म��ालय 

मातहतको �नकायलाई स�झन ुपछ�। 

(घ) “�नद�शनालय” भ�ाले कृ�ष �वकास �नद�शनालयलाई स�झन ुपछ�। 
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(ङ) “भौ�तक पूवा�धार” भ�ाले आरन, आरन रहने सेड वा घर तथा आरन 

स� चालनका ला�ग आव�यक पूवा�धार तथा मेिशनर� साम�ीलाई स�झन ु

पछ�। 

(च) “म��ालय” भ�ाले �देश नं. ५ को भ�ूम �यव�था, कृ�ष तथा सहकार� 

म��ालयलाई स�झन ुपछ�। 

(छ) “सं�था” भ�ाले �च�लत कानून बमोिजम स�बि�धत �नकायमा दता� 

भएको �नजी उ�ोग, फम� वा कृ�ष सहकार�लाई स�झन ुपछ�। 

(ज) “स�म�त” भ�ाले यस काय��व�धको दफा ७ बमोिजम ग�ठत काय��म 

�यव�थापन स�म�तलाई स�झन ुपछ�। 

3. उ��ेयह� : यस काय��व�धका उ�े�य देहाय बमोिजम रहेका छन:- 

(क) कृ�ष �योजनका ला�ग आव�यक पन� स-साना कृ�ष औजारह�को अनसु�धान, 

उ�पादन र मम�त सधुार गर� �थानीय �तरमा �य�ता घरेल ुकृ�ष औजारह�को 

आपूत� र सो को गणु�तर�य मम�त सेवा स�ुनि�त गन�, 

(ख) स-साना कृ�ष य��ह�को मम�त सेवा समेत �दान गन� स�ने गर� सानो कृ�ष 

य��शालाको �थापना गद� घरेल ुउ�ोगको �पमा �वकास गन�, 

(ग) लोपो�मूख अव�थामा रहेका आरन उ�ोगह�को संर�ण, संव��न र �वकास गन�, 

(घ) कृ�ष या��ीकरणमा �व��न गन�। 

प�र�छेद-2 

काय��म स� चालनका �व�ध  

4. काय��म स� चालनका भौगो�लक ��ेह� : काय��म �देश नं. ५ को �े� �भ� स� चालन 

ग�रनेछ। 

५. सूचना �काशन तथा ��ताव छनौट : (१) यस काय��म स� चालनका ला�ग काया�लयले रा��य 

वा �देश �तरको प��कामा 30 (तीस) �दने सूचना �काशन गन�छ। साथै एफ.एम. रे�डयो 

लगायतको साधनको �योग तथा वडाको काया�लयमा सूचना टाँस गर� जानकार� गन�छ। 

(2) अनसूुची-1 बमोिजमको ढाँचामा �नवेदन तथा तो�कएको कागजातह� संल�न 

राखी अनसूुची-2 बमोिजमको ढाँचामा ��ताव तयार गर� आवेदकले सूचनामा तो�कएको 

�नकायमा पेश गनु� पन�छ।  
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(3) ��ताव दता� गन� �नकायले �याद समा� भएको ७ �दन �भ� सूचना �काशन 

गन� �नकायमा �ा� हनुे गर� पठाई स�न ुपन�छ। 

(4) स�म�तले �ा� ��तावह�को �थलगत �ा�व�धक तथा आ�थ�क स�भा�यता 

लगायतका अ�ययन र �माणीकरणको काय� आव�यक काय�दल गठन गर� गन� गराउनेछ। 

(5) काय�दलबाट �थलगत मू�या�न ��तवेदन पेश भएप�छ ��ताव र �थलगत 

��तवेदनका आधारमा स�म�तले अनसूुची-3 को आधारमा मू�या�न गर� उपय�ु ��तावह�को 

छनौट गर� �ाथ�मकता�म अनसुार �वीकृ�तको ला�ग पेश गन�छ। 

(6) �वीकृत आवेदनह�को ��ता�वत इि�ज�नय�र� �डजाईन, लागत अनमुान तथा 

भौ�तक पूवा�धारह�को �ववरण �ा�व�धकबाट तयार गर� काया�लयमा स�झौताको ला�ग पेश गनु� 

पन�छ। 

(7) �नद�शनालय/काया�लय र अनदुान�ाह� बीच अनसूुची-4 बमोिजमको ढाँचामा 

स�झौता गनु� पन�छ।  

(८) काय��म काया��वयन भ�दा अगा�ड सोह� �वषयमा अनदुान वा सेवा स�ुवधा �ा� 

गरेको भए दोहोरो अनदुान उपल�ध गराइने छैन। 

तर अ�य काय�को ला�ग �ा� गरेको अनदुान हो भने यस काय��मबाट अनदुान 

उपल�ध गराउन कुनै बाधा पन� छैन। 

६. अनदुान�ाह�को यो�यता :(१) ��तावकले आरन स� चालन गद� आएको हनु ुपन�छ। 

(२) ��तावकले कृ�ष कम�मा �योग हनुे औजार उपकरणह� �नय�मत �पमा 

उ�पादन, मम�त तथा �ब�� �वतरण ग�ररहेको हनु ुपन�छ। 

७. काय��म �यव�थापन स�म�त : (१) �नद�शनालयबाट स� चालन हनुे काय��मको हकमा देहाय 

बमोिजमको काय��म �यव�थापन स�म�त रहनेछ:- 

(क)  �मखु,  �नद�शनालय            -अ�य� 

(ख)  स�बि�धत महाशाखा �मखु वा अ�धकृत ��त�न�ध म��ालय,          -सद�य 

(ग) शाखा �मखु, योजना तथा काय��म काया��वयन शाखा, �नद�शनालय    -सद�य 

(घ) लेखा �मखु, �नद�शनालय              -सद�य 

(ङ) �मखु, कृ�ष त�या� तथा कृ�ष बजार शाखा, �नद�शनालय        - सद�य 

(च) काय��म स� चालन गन� स�बि�धत शाखाको अ�धकृत, �नद�शनालय  -सद�य सिचव 

(२) कृ�ष �ान के��बाट स�ालन हनुे काय��मको हकमा देहाय बमोिजमको एक 

कय��म �यव�थापन स�म�त गठन हनुेछ :- 
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(क) �मखु वा �नजले तोकेको अ�धकृत, कृ�ष �ान के��       -अ�य� 

(ख) �ान के�� रहेको पा�लकाको कृ�ष शाखा �मखु,          -सद�य 

(ग) योजना अ�धकृत/योजना शाखा �मखु, कृ�ष �ान के��      -सद�य 

(घ) लेखा �मखु, कृ�ष �ान के��         -सद�य 

(ङ) काय��म स� चालन गन� शाखा �मखु, कृ�ष �ान के��     - सद�य सिचव 

(३) स�म�तले आव�यकता अनसुार बढ�मा ३ जनालाई स�म�तको बैठकमा आम��ण 

गन� स�नेछ। 

(4) स�म�तको काम, कत��य र अ�धकार देहाय बमोिजम हनुेछ:- 

(क) �ा� �नवेदनह�को छनौट गर� कागजात नपगेुका, र�त नपगेुका 

�नवेदनह� छनौट गर� हटाउने, 

(ख) �थलगत स�भा�यता �नर��णका ला�ग काय�दल गठन गर� खटाउने, 

(ग) काय�दलबाट मू�या�न भई आएका ��तावह� उपर छलफल गर� 

औिच�यता हेर� �ा�ा�को आधारमा अनदुान�ाह� �वीकृ�तको ला�ग 

काया�लयमा पेश गन�, 

(घ) ��तावको औिच�यता हेर� मू�या�न �ाथ�मकतामा नपरेका ��तावलाई 

पनु: �थलगत अनगुमन र पनु: मू�या�नका ला�ग कारवाह� गन� 

स�नेछ। 

8. ��ताव छनौट र स�झौता: (१) अनदुान �वीकृत भए प�छ सो को जानकार� काया�लयले 

स�बि�धत अनदुान�ाह�लाई स�झौताको ला�ग जानकार� गराउनेछ। 

(२) काय��म �वीकृत भएको अनदुान�ाह� र काया�लय बीच अनदुान�ाह�ले पेश 

गरेको काय�योजना अनसुार आव�यक थपघट गर� वा यथावत �पमा �वीकृत गर� काय��म 

स� चालनको ला�ग स�झौता गन�छ।  

 (3) छनौट भएका अनदुान�ाह� तो�कएको समय �भ� स�झौता गन� नआएमा 

वैकि�पक ��तावकलाई �ाथ�मकता�ममा रहेका अनदुान�ाह�सँग स�झौता गन� स�नेछ। 

9. अनदुान�ाह�लाई उपल�ध गराइने रकमको शत�ह� : काय��मका ला�ग काया�लयले उपल�ध 

गराउने अनदुान �ववरण देहायबमोिजम रहनछे:- 
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(क) काय��म स� चालनको ला�ग अनदुान�ाह�ले पेश गरेको काय�योजनामा 

उ�लेिखत लागतको 50 ��तशत वा 5 लाख म�ये जनु कम ह�ुछ 

सोह� रकम उपल�ध गराईने छ। 

(ख) अनदुान रकमले �टनको टहरा (Truss) �नमा�ण, मेिशनर� उपकरण र 

आव�यक क�चा पदाथ� ख�रदमा खच� गनु� पन�छ।  

10. भ�ुानीको ला�ग पेश गनु� पन� कागजात: (१) अनदुान�ाह�ले काय�स�प� गर� भ�ुानीको ला�ग 

देहायबमोिजमका कागजातह� संल�न राखी काया�लयमा �नवेदन पेश गनु� पन�छ :- 

(क) स�झौता-प�को ��त�ल�प वा काया�देशको ��त�ल�प, 

(ख) �वीकृत काय�योजनाको ��त�ल�प र तो�कए बमोिजमको 

��याकलापमा ग�रएको खच�को �ववरण, 

(ग) �नमा�ण काय�का ला�ग �ा�व�धकले तयार गरेको �बल, 

(घ) काय�स�प� ��तवेदन र नापी �कतावको स�ल ��त�ल�प, 

(ङ) �वल �वजकह�को स�ल ��त, 

(च) तयार ग�रएको संरचना तथा ख�रद ग�रएका उपकरणह�को फोटो, 

(छ) काय�स�प� ��तवेदन, 

(ज) �थानीय तहको �सफा�रस, 

(झ) सूचनापाट�/हो�ड�� बोड�को फोटो, 

(२)�थलगत अनगुमन गरेको अनगुमन ��तवेदनको आधारमा काय��म मू�या�न 

तथा �सफा�रस स�म�तको �सफा�रस प�ात अनदुान रकम उपल�ध गराईनेछ। 

11. रकम उपल�ध ग�रने आधारह�: अनदुान�ाह�लाई देहाय बमोिजमको आधारमा रकम 

भ�ुानी ग�रनेछ:- 

(क) काय��म स� चालनको ला�ग पे�क� रकम उपल�ध गराईने छैन। 

(ख) काय��ग�त र काय�स�प�ता प�ात मा� रकम भ�ुानी �दईनेछ। 

(ग) एकै �कृ�तको काय��ममा दोहोरो पन� गर� समावेश गराईने छैन। 

(घ) काय��म स� चालनको ला�ग �वगत दईु वष� �भ� सोह� �वषयमा 

अनदुान �ा� गरेकाह�लाई अनदुान काय�मा सहभागी गराईने छैन। 

(ङ) �वीकृत काय�योजनामा उ�लेख ग�रएका ��याकलापमा बाहेक अ�य 

काय�को खच�मा रकम उपल�ध हनुेछैन। 
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(च) भ�ुानी काय��म स� चालनको ला�ग खच� भएको �ववरण द�ु�त 

रा� ुपन�छ। 

(छ) काय�स�प� भए प�ात अनदुान�ाह�ले काय�स�प� ��तवेदन र 

आव�यक �वल भरपाई स�हत तो�कएको समय �भ� भ�ुानी माग 

गनु� पन�छ। 

(ज) भ�ुानीका ला�ग पेश भएका �नवेदनह�को �थलगत अनगुमन गर� 

खच� भएका ��तवेदनका आधारमा �नयमानसुारको कर तथा 

कि�ट�जे�सी रकम क�ा गर� अनदुान�ाह�लाई ए�सपेयी चेक माफ� त 

भ�ुानी �दईनेछ। 

प�र�छेद-३ 

काय��मको सम�वय, अनगुमन तथा मू�या�न �यव�था 

12. अनगुमनको �यव�था : (१) काय��मको अनगुमन म��ालय, �नद�शनालय एवम ् मातहातका 

स�बि�धत कृ�ष �ान के��ह�ले संय�ु �पमा वा आव�यकता अनसुार छु�ा छु�ै प�न गन� 

स�नेछन।् 

(२) उपदफा (१) बमोिजम भएको अनगुमन र �नद�शनको �लिखत ��तवेदन तयार 

गर� काया�लयमा सरुि�त अ�भलेख रा� ुपन�छ। 

(३) उपदफा (१) बमोिजम �दएको �नद�शनको पालना गनु� अनदुान�ाह�को कत��य 

हनुेछ। 

13. सम�वय: काया�लयले काय��मलाई �यवि�थत �पले स� चालन गन� सरोकारवाल नेपाल 

सरकारका �नकाय, �देश सरकारका �नकाय र स�वि�धत �थानीय तहबीच सम�वय गन�छ। 

प�र�छेद-४ 

�व�वध 

14.साव�ज�नक पर��ण : यस काय��व�ध बमोिजम काय��म स�प� भएप�छ अनदुान�ाह�ले �थानीय 

तहका ��त�न�धह�, सरोकारवाला �नकाय तथा काय��मबाट �भा�वत जनसमदुायलाई काय��म 

स� चालन भएको �थानमा भेला गराई काय��मको आ�दानी तथा खच�, �न�म�त संरचना र ख�रद 

ग�रएको व�तकुो साव�ज�नक�करण गनु� पन�छ। 
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15. कारवाह�को �यव�था : काय��म स� चालन गदा� म��ालय र अ�तग�तका �नकायह�ले �दएका 

�नद�शन तथा �च�लत कानूनको पालना गनु� पन�छ। स�झौता बमोिजमको काय� नभएको 

ख�डमा �च�लत �नयमानसुार कारवाह� हनुेछ।  

१6. अि�तम �या�या : काय��म स� चालनको �ममा कुनै ज�टलता आएमा वा यस काय��व�धमा 

���वधा उ�प� भएमा म��ालयको �या�या अि�तम हनुेछ। 

17. संशोधन तथा हेरफेर : (१) आ�त�रक मा�मला तथा कानून म��ालय र आ�थ�क मा�मला तथा 

योजना म��ालयको सहम�त �लई म��ालयले आव�यकता अनसुार काय��व�धमा संशोधन तथा 

हेरफेर गन� स�नेछ।  

(२) म��ालयले यस काय��व�धको अनसूुचीह�मा आव�यकता अनसुार हेरफेर गन� 

स�नेछ। 
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अनसूुची-१ 

(दफा ५ को उपदफा (2) सँग स�बि�धत) 

आरन �यव�थापन अनदुान माग गर� �दईन�ेनवेदन ढाचँा 

�ी ....................,                                       �म�त :.................. 

.....................। 

�वषय : आरन �यव�थापन अनदुान सहयोगका ला�ग ��ताव पेश गरेको बारे। 

��ततु �वषयमा तहाबँाट �म�त .................... मा �कािशत सूचना अनसुार आरन �यव�थापनका 

ला�ग मलाई सरकार� अनदुान आव�यक भएकोले तोके बमोिजमका कागजातह� संल�न राखी यो 

�नवेदन पेश गरेको छु। कुल लागत �................................म�ये �............................. 

आफूले लगानी गन� र �..................................तहाँ काया�लयबाट अनदुान पाउँ। 

संल�न कागजातह�: 

1. नेपाल� नाग�रकताको �माणप� 

2. �थानीय तहमा आरन उ�ोग दता�को �माणप� (करारमा �लएको ज�गा भए कानून बमोिजम 

तयार भएको करारनामा कागजको �मािणत ��त�ल�प) अव�ध क�तीमा 10 वष�को हनु ुपन� 

3. आरन उ�ोग रहेको ज�गाको ज�गा ध�न �माण पजुा� र ज�गा ध�नको नाग�रकता �माणप� 

4. आरन उ�ोग रहेको ज�गाको गत आ.व. को तीरो �तरेको र�सदको ��त�ल�प 

5. �नमा�ण ग�रने भौ�तक पूवा�धारको म�यौदा / सामा�य रेखा�न (इि�ज�नय�र� �डजाइन पछ� 

तयार ग�रने) 

6. ख�रद ग�रने साम�ीह�को �पे�स�फकेसन स�हतको अनमुा�नत मू�य/दररेट 

7. आ�नो तफ� को लगानीको रकम जटुाउन स�कने स�ुनि�तता खलेुको कागजात 

8. ता�लम �लएको भए �माणप�को ��त�ल�प  

9. �थानीय तह र कृ�ष �ानके�� (�नद�शनालयबाट स�ालन हनुे काय��मको हकमा) को 

�सफा�रस  
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अनसूुची-2 

(दफा ५ को उपदफा (2) सँग स�बि�धत) 

ख�ड-क 

��तावको ढाचँा 

1. ��तावक सं�थाको नाम: ............................................................................ 

2. प�रयोजना �थलको ठेगानाः िज�ला ................................ गा.पा./न.पा./उप.म.न.पा 

.......................... वडा नं. ............ टोल ............................ 

3. प�रयोजना स�ालक (�ोपाइटर) को नाम:........................................................ 

4. ठेगानाः िज�ला.......................... गा.पा./न.पा./उप.म.न.पा. ............................ 

वडा नं ........... टोल ........................... 

5. प�रयोजना स� चालकको स�पक�  फोन न�बर (2 वटा स�पक�  न�बर �दन ुपन�छ) 

6. प�रयोजना दता� भएको काया�लय .................................................................... 

दता� नं. ..........................�म�त.............................. 

7. आरन स� चालन कैले बाट श�ु भएको हो �म�त उ�लेख गन� : ............................ 

8. आरन उ�ोगको �तर�करण गनु�पन� कारण के हो ............................................. 

9. यस आरन उ�ोगले वरपर क�त घरधरु�लाई सेवा �दान गन� स�छ........................ 

10. आरन उ�ोगमा हाल रहेको भौ�तक पूवा�धार र साम�ीह�को �ववरण: 

11. बाटो, �वजलु� र स� चार सेवा उपल�ध छ छैन .............................. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

12. आरन घरबाट हालमा हनुे वा�ष�क उ�पादन र अनदुानको �ा�ी प�छ हनुे उ�पादनको 

अनमुान �ववरण: 

 

�. 

सं. 

भौ�तक पूवा�धार र 

साम�ीह�को �ववरण 
इकाई प�रमाण 

ख�रद 

मू�य 

हालको 

अनमुा�नत 

मू�य 

कै�फयत 
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�. 

सं. 

उ�पादन 

साम�ी 

(मम�त 

समेत) 

इकाई 

हालको उ�पादन 
अनदुान �ा�ी प�छको 

उ�पादन 
कै�फयत 

प�रमाण 

हालमा हनुे गरेको 

उ�पा�दत 

साम�ीको मू�य 

� 

प�रमाण 

अनदुान �ा�ी 

पछ� हनुे 

उ�पादनको 

अनमुा�नत मू�य 

� 

 

        

        

 ज�मा       

 

13. अनदुान रकमको उपयोग कसर� गन� (ख�रद ग�रने व�त ुतथा सेवाको �ववरण/काय�योजना 

उ�लेख गन�): 

�. 

सं. 
�ववरण इकाई प�रमाण दर 

ज�मा रकम र साझेदार�ता 

कै�फयत 
ज�मा  

लागत 

रकम 

अनदुान 

रकम 

आफूले 

�यहोन� 

रकम 

         

         

         

         

         

 ज�मा        

 

* यस काय�योजनामा काया�लयको सहभा�गतामा छलफल गर� व�तगुत अव�थामा आधा�रत भई 

प�रमाज�न गन� स�कनेछ। 
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1४. अनदुान �ा�ी पछ� हनुे उपलि�ध  : 

�. 

सं. 

�ववरण इकाई     प�रमाण कै�फयत 

१ रोजगार� सं�या म�हला +प�ुष+ = ज�मा जवान   

२ वा�ष�क उ�पादन अनमुान रकम   

३ वा�ष�क �ब�� अनमुान    

४ सेवा �दान हनुे घरधरु� थान   

५ .....................................    

६ .............................    

७ ......................................    

 

१५. यस भ�दा अगा�ड यसै �योजनका ला�ग कुनै सं�थाबाट �ा� सहयोग/अनदुान पाएको भए सो 

को �ववरण 

�. 

सं. 

अनदुान सहयोग 

�ा� गरेको  आ ब 

अनदुान/सहयोग 

�दने सं�थाको 

नाम 

अनदुान उपल�ध 

गराउने सं�थाको 

नाम 

अनदुान रकम कैफ�यत 

      

      
      

 

उपरो� बमोिजम सबै �ववरणह� त�य स�य भर� पेश गरेको छु। अनदुान �ा� भएका यस 

काय��मलाई �नर�तर �पमा ५ वष� स� चालन गन�छु। यसै �योजनका ला�ग �वगत २ वष� देिख 

मैले कुनै सरकार� �नकायबाट अनदुान पाएको छैन। अ�यथा मैले �ा� गरेको अनदुान रकम 

कानून बमोिजम सरकार� बाँक� सरह असलु गर� �लन ुहनु म�जरु छ। 

�नवेदक : 

द�तखत : 

ठेगाना: िज�ला ........... 

�थानीय तहको नाम .................वडा नं ..............टोल.................... 

स�पक�  फोन .................. 

  

दायाँ बायाँ 
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ख�ड-ख 

�थानीय तहको �सफा�रस  

...............को सूचना बमोिजम अनदुान पाउँ भनी �नवेदकले उ�लेख गरेको उपरो� �ववरणह� 

�ठक छन। ....................को ला�ग �नज �ी ......................................... बाट पेश भएको 

�नवेदन बमोिजम अनदुान उपल�ध गराइ �दन ुहनु �सफा�रस साथ अनरुोध छ। 

�सफा�रस कता�को नाम 

पद 

द�तखत 

�म�त  

�थानीय तहको छाप 

ख�ड-ग 

स�बि�धत कृ�ष �ान के��को �सफा�रस : (�नद�शनालयबाट स�ालन हनुे काय��मको हकमा मा�)  

कृ�ष �वकास �नद�शनालयको सूचना बमोिजम अनदुान माग गर� ��ताव पेश गन� �ी 

................................................. को उपरो� उ�लेिखत �यहोरा सबै ठ�क छन। अत: कृ�ष 

याि��करणको ला�ग �नज �ी ............................................................. बाट पेश भएको �नवेदन 

बमोिजम अनदुान उपल�ध गराइ �दनहुनु �सफा�रस साथ अनरुोध छ। 

�सफा�रस कता�को नाम 

पद 

द�तखत 

�म�त  

छाप 
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अनसूुिच-3 

(दफा 5 को उपदफा (5) सँग स�बि�धत) 

��ताव मू�या�नका आधारह� 

�. 

सं. 
मू�या�नका आधारह� पणुा�� �ा�ा� कै�फयत 

१ ज�गा 20  
आ�नै-20, साव�ज�नक/पत�-16, भाडामा 

�लएको-12 

२ अनभुव 20  

5 वष� वा सो भ�दा माथी -20, 3-4  

वष� स�म-16, २ वष� वा सो भ�दा कम-

12  

३ बाटो पानी ब�ी  20  भएको-20, हनु स�न-े16,नखलेुको-12 

४ शैि�क यो�यता 10  
�न�न मा�य�मक िश�ा-5, दशम क�ा 

स�म-८, दशम क�ा भ�दा माथी-१० 

५ सामािजक समावेशी 20  द�लत-20, म�हला-16, अ�य-12 

६ वातावरण 10  
सकारा�मक-10, तट�थ-8 ह�का 

नकरा�मक-2 

 ज�मा 100   
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अनसूुची-6 

(दफा 5 को उपदफा (7) सँग स�बि�धत) 

स�झौता-प�को ढाचँा 

�ी ......................................  माफ� त स� चालन ग�रने आ.व. ....................... को �वीकृत 

.................................................................. काय��म स� चालन गन� ............................. 

................................... (यस  प�छ प�हलो प� भ�नने) र �विश�ताका आधारमा छनौट भएका 

क�पनी/समूह/सहकार� सं�था .............................................................................. (यस प�छ दो�ो प� 

भ�नने) बीच तप�सलका सत�मानह� गर� काय��म स�प� गन� स�झौता र सहम�त भएको छ। 

१. यो स�झौता प� ....................................(�थम प�) र ................................... (दो�ो प�) बीच 

...................................  काय��मको ला�ग लागत साझेदार�का ला�ग �योग हनेुछ।  

२. स�झौता भएको �म�तदेिख यो स�झौता �ार�भ भएको मा�ननेछ।  

३. दो�ो प�ले स�झौतामा उ�लेख भए बमोिजमका काय�ह� स�झौता भएको �म�तले १५ �दन �भ� श�ु गनु� पन�छ।  

४. सहकार� माफ� त यवुा उ�मशीलता/म�हला सहकार� माफ� त स� चा�लत �यवसायमा सहयोग  काय��म स� चालनका 

ला�ग �थम प�ले दो�ो प�लाई काय��मको ला�ग .......... % काय� स�प� भए प�छ प�हलो, र 100 % 

काय�स�प� भएप�छ अि�तम �क�ता अनदुान रकम एकाउ�ट पेयी चेक माफ� त भ�ुानी गराउनेछ।  

५. �वीकृत अनदुान रकम भ�ुानी �दंदा �थलगत अनगुमन टो�लको �सफा�रसको आधारमा ग�रनेछ।दो�ो प�ले 

काय��म स� चालन गदा� काय��म �यव�थापन स�म�तको �नद�शन अनसुार काय� गनु�पन�छ। 

६. स�झौता बमोिजम रकम भ�ुानी गन� स�ब�धमा मू�या�नका ला�ग लागत अनसुारको �वल स�हत काय�स�प� 

��तवेदन तयार गर� दो�ो प�ले �थम प�सँग अनरुोध गनु� पन�छ र �थम प�ले स�पूण� ��तवेदन तथा �वलह� 

�ा� भएको ७ �दन �भ� भ�ुानीको आव�यक �यव�था �मलाउनेछ।  

७. स�झौता रकम ज�माः- 

�थम प�ले �यहोन�ः- 

दो�ो प�ले �यहोन�ः- 

८. दो�ो प�ले अनदुान रकम देहाय अनसुारको �बषयमा मा� खच� गनु� पन�छ। अ�यथा �थम प�बाट भ�ुानी हनेु 

छैन। 

�स.न. ��याकलाप ईकाइ प�रणाम दर ज�मा अनदुान रकमकाय��म स�प�  

 गन� अव�ध 

कै�फयत 

1. पूव�धार         

1.1         

1.2         

2. औजार/उपकरण         

2.1         

2.2         

3. स�ालन खच�          

3.1         
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3.2         

९. �थम प�ले उपल�ध गराउने अनदुान रकम काय��व�धको दफा ........ बमोिजमको काममा मा� खच� गन� 

स�कनेछ र तो�कएको समयाव�ध �भ� स�प� गर� भ�ुानी समेत माग गनु� पन�छ अ�यथा भ�ुानी नभई हानी 

नो�सानी पन� गएमा �थम प� जवाफदेह� हनेुछैन।   

१०. ................................................  काय��म स�ु भए प�ात उ� काय��मको �याहार स�भारको 

िज�मेवार� दो�ो प�ले �लन ुपन�छ। 

११. यस स�झौता बमोिजम अनदुान �ा� गर� काय��म स� चालन गन� �सल�सलामा कुनै दघु�टना वा भ�वत�य हनु गई 

जनधनको ��त भएको ख�डमा सो घटनाको िज�मेवार� दो�ो प�ले �लन ुपन�छ।  

१२. स�झौता मतुा�वकका काय� नभएमा वा उपल�ध �ोतको द�ुपयोग भएको पाइएमा �थम प�ले जनुसकैु समयमा 

एकत�फ�  �पमा स�झौता भ� गर� दो�ो प�बाट द�ुपयोग भए बराबरको रकम सरकार� बाँक� सरह असलु उपर 

गन� स�नेछ। 

१३. �थम प�का तफ� बाट कुनै प�न समयमा हनेु काय��मको �नर��ण र अनगुमन काय�मा सहयोग गनु� दो�ो प�को 

दा�य�व हनेुछ 

..........................      ............................ 

�थम प�का तफ� बाट      दो�ो प�का तफ� बाट  

नामः        नामः 

पदः              पदः 

सा�ीह� 

नामः        नामः 

पदः              पदः 

�म�तः 20........... साल .......... म�हना............. गते 

 

नोट : स�झौता हुँदाको बखत उि�लिखत बुदँाह�मा थपघट गन� स�कनेछ। 
 
 


