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क�टम हाय�र� से�टर �थापना र स� चालन काय��म स� चालन काय��व�ध, 2076 

��तावना :कृ�षकम�मा आव�यक पन� �व�वध �कारका कृ�ष मेिशनर� तथा औजारह�को 

�योगलाई �ो�साहन गर� उ�पादन लागत घटाउँदै बजार ��त�पध� बनाउने र कृ�ष उ�पादन 

काय�लाई ��व�ध मै�ी बनाउने उ�े�यले  �यावसा�यक कृ�ष पकेट �े�ह�मा कृ�ष य�� 

उपकरण तथा मेिशनर� औजारह�को सहज तथा सलुभ उपल�धताका ला�ग �देश नं. ५ भ�ूम 

�यव�था, कृ�ष तथा सहकार� म��ालय तथा मातहतको �नकाय�ारा स� चालन हनुे वा�ष�क 

�वीकृत काय��मलाई �भावकार� तथा �यवि�थत �पमा स� चालन गन�, �देश नं. ५ को 

अनदुान �यव�थापन एक�कृत माग�दश�न, 2076 को दफा 4 को उपदफा (3) अनसुार  

भ�ूम �यव�था, कृ�ष तथा सहकार� म��ालयले “क�टम हाय�र� से�टर �थापना र स� चालन 

काय��म स� चालन काय��व�ध, 2076” �वीकृत गर� लागू गरेको छ। 

प�र�छेद-१ 

�ारि�भक 

१.  संि�� नाम र  �ार�भ :(1) यस काय��व�धको नाम “क�टम हाय�र� से�टर �थापना र 

स� चालन 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) “क�टम हाय�र� से�टर” भ�ाले कृ�ष उ�पादन तथा पो� हाभ�� 

�यव�थापनमा �योग हनुे �व�भ� �कारका कृ�ष मेिशनर� 

उपकरणह�को सं�ह गन� र समदुायमा उपयोगको सेवा �दन े

�यव�था �मलाउने गर� बनेको कृ�ष य��ह� रािखने के��लाई 

स�झन ुपछ�।   

(ख) “काय��म” भ�ाले क�टम हाय�र� से�टरको �नमा�ण, स� चालन 

र �यव�थापनका ला�ग यस काय��व�ध बमोिजम काया��वयन 

ग�रने काय��मलाई स�झन ुपछ�। 

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

वा काय��म स� चालन गन� मातहतको �नकायलाई स�झन ु

पछ�।   
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(घ) “कृषक समूह” भ�ाले आ�धका�रक �नकायमा �नयमानसुार दता� 

भएको कृषकह�को समूहलाई स�झन ुपछ�। 

(ङ) “कृ�ष सहकार�” भ�ाले �च�लत कानून बमोिजम दता� भएको 

कृ�ष सहकार� सं�थालाई स�झन ुपछ� सो श�दले कृ�ष काय��े� 

भएको बहउु�े�यीय सहकार� सं�थालाई समेत बझुाउँछ। 

(च) “भौ�तक  पूवा�धार” भ�ाले क�टम हाय�र� से�टरमा रहने �व�भ� 

मेिशनर� साम�ी तथा औजारह� रािखने �टनको टहरा एवं सेड 

र बारब�देजलाई स�झन ुपछ�। 

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

सहकार� म��ालयलाई स�झन ुपछ�। 

(ज) “�नद�शनालय” भ�ाले �देश नं. ५ को कृ�ष �वकास 

�नद�शनालयलाई स�झन ुपछ�। 

(झ) “स�म�त” भ�ाले यस काय��व�धको दफा 6 बमोिजम ग�ठत 

काय��म �यव�थापन स�म�तलाई स�झन ुपछ�। 

3. काय��मको उ��ेयह� : यस काय��मको उ�े�य देहायबमोिजम रहेका छन:- 

(क) कृ�षव�तहु�को उ�पादन, �शोधन र बजार�करणकाला�ग 

आव�यक पन� मेिशनर� औजार तथा उपकरणह�को सेवा 

�थानीय �तरबाटै स�ुनि�त गनु�, 

(ख)  कृ�ष मेिशनर� औजारह�को मम�त सेवा �दान गनु�, र 

(ग)  कृ�षमा याि��करण �व��न गनु�। 

प�र�छेद-2 

काय��म स� चालन �व�ध 

4.  सूचना �काशन तथा ��ताव छनौट :(१) 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। 
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(2) अनसूुची-1 बमोिजमको ढाँचामा �नवेदन, ��ताव तथा अ�य तो�कएको 

कागजातह� संल�न राखी आवेदकले सूचनामा तो�कएको �नकायमा ��ताव पेश गनु� 

पन�छ।  

(3) ��ताव दता� गन� �नकायले �याद समा� भएको ७ �दन �भ� सूचना 

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

(4) आवेदकले ��तावना पेश गदा� क�म हाय�र� से�टरको �यव�थापन, 

मेिशनर� प�रचालन प��त, मम�त स�भार र द� जनशि� �यव�थापनको योजना 

अ�नवाय� पेश गनु� पन�छ।    

(5) आव�यक कागजात र ���या परुा गर� आएका आवेदनह�लाई मा� 

मू�या�न ���यामा समावेश गराईनेछ। �ारि�भक छनौटमा उपय�ु देिखएका 

��तावह�को स�म�तले काय�दल खटाई �थलगत �माणीकरण गन�/गराउनेछ। 

(6) काय�दलबाट �थलगत मू�या�न भए प�ात अनसूुची-२ बमोिजम 

मू�या�न मापद�डह�का आधारमा मू�या�न गर� उपय�ु ��तावह�को छनौट गर� 

�वीकृ�तका ला�ग �सफा�रस गन� स�नेछ। 

(7) �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। 

(8) काया�लय र अनदुान�ाह� बीच अनसूुची-4 बमोिजमको ढाँचामा ��प�ीय 

स�झौता हनु ुपन�छ।  

(9) यस भ�दा अगा�ड यसै �कृ�तको काय�को ला�ग कुनै अनदुान �ा� गरेको 

भए दोहोरो अनदुान उपल�ध गराइने छैन। 

तर अगा�ड �ा� गरेको अनदुानबाट �थापना गर� स� चालनमा आएको क�म 

हाय�र� से�टरमा आव�यक थप केह� मेिशनर� साम�ीह�को माग भएमा आव�यकता 

र औिच�यताको आधारमा यस काय��मबाट अनदुान उपल�ध गराउन कुनै बाधा पन� 

छैन। 

5. अनदुान�ाह�को यो�यता :(१) क�टम हाय�र� से�टर �थापना र स� चालन गन� चाहने 

फाम�, क�पनी, उ�मी, कृषक समूह, कृ�ष सहकार� र कृ�षसँग स�बि�धत स�म�तह�ले 

आवेदन गन� स�नेछन।् 

(२) �धानम��ी कृ�ष आध�ुनक�करण प�रयोजनाको जोन र सपुरजोनको 

कमा�ड �े� भएको �थानमा अनदुान �दान ग�रने छैन। 



4 

 

6. 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 हनुछे:- 

(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, काय��म तथा अनगुमन, �नद�शनालय       -सद�य 

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

(ङ) काय��म स� चालन गन� स�बि�धत शाखा �मखु वा अ�धकृत, 

�नद�शनालय         -सद�य सिचव 

(२) कृ�ष �ान के��बाट स� चालन हनु े काय��मको हकमा देहाय 

बमोिजमको एक काय��म �यव�थापन स�म�त हनुेछ :- 

(क) �मखु वा �नजले तोकेको अ�धकृत                         -अ�य� 

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

(ग) योजना अ�धकृत वा योजना हेन� शाखा �मखु                  -सद�य 

(घ) लेखा �मखु                                           -सद�य 

(ङ) काय��म स� चालन गन� शाखा �मखु                   -सद�य सिचव 

(3) उपदफा (1) र (2) बमोिजमको स�म�तले आव�यकता अनसुार बढ�मा 

३ जना �व� �वषशे�लाई स�म�तको बैठकमा आम��ण गन� स�नेछ। 

7.  स�म�तको काम, कत��य र अ�धकार :(१) स�म�तको काम, कत��य र अ�धकार देहाय 

बमोिजम हनुेछ :- 

(क) काय��मको ��ताव माग गन� सूचनाको ढाँचा तयार गन� र 

सूचना �काशन गन� �नण�य गन�, 

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

�नवेदनह�को �ारि�भक छनौट गर� हटाउने, 

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

खटाउन स�ने, 

(घ) काय�दलको �थलगत अनगुमन तथा अनसूुची-२ बमोिजम 

��तावह�को मू�या�न गर� �वीकृ�तको ला�ग �सफा�रस गन�, 

(ङ) आवेदकको ��ताव हेर� अनदुानको सीमा तो�ने, 
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(च) काय��म काया��वयनमा परेका सम�याह�मा बाधा अ�चन 

फुकाउने, 

(छ) काय��म स� चालनको स�दभ�मा अ�य आव�यक काय�ह� गन�। 

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

पनु: �थलगत अनगुमन र पनु: मू�या�नका ला�ग कारबाह� गन� स�नेछ। 

(३) प�रयोजनाह�को छनौट, ��तावकह�सँगको छलफलका आधारमा 

��तावमा पेश भएका काय�योजनाह�को संसोधन/प�रमाज�न र ��ताव बदर गन� स�न े

अ�धकार स�म�तमा �न�हत रहनेछ।  

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 ग�रनेछ।  

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

�ाथ�मकता�ममा रहेका वैकि�पक ��तावकसँग स�झौता गन� स�कनछे। 

9.  अनदुान�ाह�लाई उपल�ध गराइन ेरकमको बाडँफाडँ तथा शत�ह� : (१) वा�ष�क �वीकृत 

काय��म अनसुार वजेटमा �यव�था भए अनसुार काय��म स� चालनको ला�ग �वीकृत 

काय�योजना बमोिजम ला�ने रकमको 50 ��तशतमा नबढाई ��त क�म हाय�र� से�टर 

अ�धकतम �.२५00000।- (अ��पी पि�चसलाख �पैया मा�) अनदुान रकम 

�वीकृत गन� स�कनेछ। 

(२) कुल अनदुान रकम म�ये �टनको टहरा (Truss) �नमा�ण तथा बारब�देज 

गन� अ�धकतम �. 500000।- (अ��पी पाचँलाख मा�) र मेिशनर� य�� तथा 

उपकरणह�को ख�रदका ला�ग �यूनतम �.2000000।- (अ��पी बीस लाख मा�) 

रकम खच� गनु� पन�छ। 

तर टहरा प�हले नै भएको अनदुान�ाह�को हकमा �.2500000।-

(अ��पी पि�चस लाख) नै खच� गन� स�नेछ। 

(३) अनदुानमा उपल�ध गराइने मेिशनर� साम�ीह�को नाम, �पे�स�फकेसन 

र सोका ला�ग उपल�ध गराइने अनदुान रकम अनसूुची-३ बमोिजम हनुेछ। 
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(४) पूवा�धार �नमा�णका ला�ग खच� ग�रने �. 500000.00 (पाँच लाख) 

म�येबाट �नयमानसुार कि�ट�जे�सी रकम क�ा ग�रनेछ। 

(५) अनदुानमा �नमा�ण ग�रएको क�म हाय�र� से�टरको सेड र उपल�ध 

गराइने मेिशनर� उपकरणह� कि�तमा 5 वष�स�म आफै स� चालन गनु� पन�छ अ�यथा 

�नयमानसुार सरकार� बाँक� सरह असलु उपर ग�रनेछ। 

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 �कताबको स�ल ��त�ल�प, 

(ङ) �बल बीजकह�को स�ल ��त, 

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

फोटो, 

(छ) अनदुान�ाह�ले काय�स�प� गरेको ��तवेदन, 

(ज) �थानीय तहको �सफा�रस, 

(झ) साव�ज�नक सनुवुाईको माई�यटुको ��त�ल�प, 

(ञ) अ�य �नण�यको माई�यटुको ��त�ल�प, 

(ट) सूचनापाट�/हो�ड�� बोड�को फोटो, 

 (२) �थलगत अनगुमन गरेको अनगुमन ��तवेदनको आधारमा काय��म 

मू�या�न तथा �सफा�रस स�म�तले �सफा�रस गरे 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। 
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(ख) काय��ग�त र काय�स�प�ता प�ात मा� ब�ढमा 3 �क�तामा 

(प�हलो 50%, दो�ो 80%, र ते�ो 100%, काय�स�प� 

भएप�छ) अनदुान 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�मा खच� भएको रकम भ�ुानी हनुेछैन। 

प�र�छेद-३ 

सम�वय, अनगुमन तथा मू�या�नको �यव�था 

12. काय��मको अनगुमन तथा मू�या�न :(१) स�ा�लत काय��मह�को अनगुमन तथा 

मू�या�कन  म��ालय, �नद�शनालय र स�बि�धत कृ�ष �ान के��बाट हनुेछ।स�बि�धत 

�थानीय तहलाई समेत काय��मबारे जानकार� गराई अनगुमन गराउन स�कनेछ। 

(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: म��ालयले काय��मलाई �यवि�थत �पले स� चालन गन� सरोकारवाला नेपाल 

सरकारका �नकाय, �देश सरकारका �नकाय र स�बि�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. �च�लत कानून लागू हनुःे यस काय��व�धमा �यव�था भएको �वषयह�मा यसै काय��व�ध 

बमोिजम र अ�य �यव�थाको �वषयमा �च�लत कानून बमोिजम हनुेछ। 

16. अि�तम �या�याः यस काय��व�धको काया��वयनको स�दभ�मा ���वधा उ�प� भएमा 

म��ालयले गरेको �या�या अि�तम हनुेछ। 

17. संशोधन तथा प�रमाज�न : (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 यस 

काय��व�धमा संशोधन तथा प�रमाज�न गन� स�नेछ। 

(२) म��ालयले आव�यकता बमोिजम यस काय��व�धको अनसूुचीह�मा 

हेरफेर गन� स�नेछ। 
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अनसूुची-१ 

(दफा 4 को उपदफा (2) सँग स�बि�धत) 

ख�ड-1 

�नवेदनको ढाचँा 

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

......................... । 

�वषय : क�म हाय�र� से�टर �नमा�ण तथा स� चालनका ला�ग  अनदुान सहयोगको ��तावना 

पेश गरेको बारे। 

��ततु �वषयमा तहाबँाट �म�त ....................मा .........................प��कामा �कािशत 

सूचना अनसुार क�म हाय�र� से�टर �थापना र स� चालनका ला�ग हामीलाई सरकार� 

अनदुान आव�यक भएकोले तोके बमोिजमका कागजातह� संल�न राखी यो �नवेदन पेश 

गरेका छ�। कुल लागत �................................ म�ये �............................ आफूले 

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

संल�न कागजातह�: 

1. समूह/सहकार�/क�पनी दता� �माणप� 

2. �यान दता� र नवीकरण �माणप� 

3. प�रयोजना �थलको ज�गाको ज�गा ध�न �माण पजुा� र ज�गा ध�नको नाग�रकता 

�माणप�, (ज�गा तराइमा �यूनतम २ क�ा र पहाडमा �यूनतम १ रोपनी हनु ु

पन�छ) 

4. भाडाको ज�गा भए 15 वष� स�मको स�झौता प� 

5. प�रयोजना �थलको ज�गाको गत चाल ुआ.व. को तीरो �तरेको र�सदको ��त�ल�प 

6. �नमा�ण ग�रने भौ�तक पूवा�धारको म�यौदा/सामा�य रेखा�न (��ताव �वीकृत भएमा 

इि�ज�नय�र� �डजाइन तयार ग�रने) 

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

8. ख�रद ग�रने साम�ीह�को �पेिश�फकेसन र दररेट खलेुको कोटेशन 

9. ��ताव पेश गन� बारे आवेदक समूह सहकार� सं�थाको काय� स�म�तको बैठकको 

�नण�य 

10. �थानीय तह र कृ�ष �ान के��को �सफा�रस  
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ख�ड-2 

��तावको ढाचँा 

1. ��तावक सं�थाको नाम:  

2. प�रयोजना �थलको ठेगाना –  िज�ला.....................गा.पा./न.पा./उ.म.न.पा. 

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

3. ��तावकको ठेगाना –  िज�ला.............गा.पा./न.पा./उ.म.न.पा................वडा नं. 

..................टोल 

4. स�पक�  फोन नं. (2 वटा स�पक�  नं. �दन ुपन�): अ�य�-............ सिचव-........... 

5. ��तावकको सं�था दता� भएको काया�लय ..........................दता� नं .............. 

�म�त.............................. 

6. यस क�म हाय�र� से�टरले वरपर कती घरधरु� र खेती ग�रने/ग�रएको क�त 

ज�गामा सेवा �दान गन� स�छ।(घरधरु� सं�या ......खेती ग�रएको �े�फल (.......) 

7. बाटो, �वजलु� र स� चार सेवा उपल�ध छ छैन:---------------- 

8. सा�वक देिख स� चालनमा रहेको से�टर भए सो मा रहेको भौ�तक पूवा�धार र 

साम�ीह�को �ववरण: 

 

9. क�म हाय�र� से�टरको �नमा�ण र स� चालन प�छ सेवा �दान ग�रने स�ब�धी �ववरण: 

�. 

सं. 

गाउँ पा�लकाको 

नाम र वडा नं 

परुानो भए सेवा �दान 

ग�ररहेको �ववरण 

अनदुान �ा�ी प�छको  थप 

हनुे �ववरण 

कै�फय

त 

घर धरु� सं�या �े�फल हे. घर धरु� सं�या �े�फल हे.  

       

       

�. 

सं. 

भौ�तक पूवा�धार र 

साम�ीह�को �ववरण 
इकाई प�रमाण 

ख�रद 

मू�य 

हालको 

अनमुा�नत 

मू�य 

कै�फयत 

       

       



11 

 

�. 

सं. 

गाउँ पा�लकाको 

नाम र वडा नं 

परुानो भए सेवा �दान 

ग�ररहेको �ववरण 

अनदुान �ा�ी प�छको  थप 

हनुे �ववरण 

कै�फय

त 

घर धरु� सं�या �े�फल हे. घर धरु� सं�या �े�फल हे.  

 ज�मा      

 

10. 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 

रकम �. 

अनदुान सहयोग–

संल�न अनसूुची 

अनसुार 

आफूले 

�यहोन� 

रकम �. 

क पूवा�धार 

�नमा�ण  

       

         

         

         

 ज�मा        

ख मेिशनर� उपकरण 

तथा औजारह� 

       

         

         

         

         

         

 ज�मा        

 कूल ज�मा 

क  + ख 

       

ग. काय��म समा�� प�ात अपेि�त उपल�धीह� (बदुाँगत �पमा स�भव भएस�म 

लभाि�वत जनसं�या खलुाउने) 

लाभाि�वत 

जनसं�या 

अपेि�त उपलि�धह� 
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1.   

2.   

3.   

4.   

���य: यस काय�योजनामा काया�लयको सहभागीतामा छलफल गर� व�तगुत अव�थामा आधा�रत भै प�रमाज�न 

गन� स�कनेछ। 

 

11. रोजगार� अ�भव�ृीमा हनुे भ�ूमका (प�रयोजना स�प� भए प�छ के कती रोजगार� 

उपल�ध हनुे छ): म�हला- .......... प�ुष- ........ ज�मा-........ 

१2. ��तावनामा माग गरे बमोिजमका ��याकलापह�को औिच�यता : 

13. वातावरणमा नकारा�मक असर पछ� क� पद�न, पन� भए �यू�नकरणका उपायह� के के 

छन: 

14. �यवसायस� चालन कैले बाट भएको हो �व. सं. उ�लेख गन� : 

१5. आफुले �यहोन� रकमको �यव�थापन कहाँबाट हनुे हो ? 

१6. प�रयोजना स� चालन हदुा वातावरणमा केह� फरक परेको छ वा छैन। फरक परेको 

भए कसर� �यव�थापन भएको छ र नपरेको भए �कन फरक परेको छैन ले�हुोस। 

17. यस प�रयोजना संचालक स�म�तमा रहेको समावेिशताको �ववरण 

द�लत:       म�हला:          जनजाती :         अ�य :        ज�मा: 

 

१8. यो प�रयोजना �दघ�काल�न समय स�म स� चालनमा र�ह रहने गर� �दगो हनुेछ भ�े 

आधार के छ। क�तीमा कती वष� स�म यो प�रयोजना स� चालनमा रहनेछ र कसर� : 

१९. आवेदक सं�थाबाट �वगत २ वष�मा कती रकमको कारोबार भयो ? 

२०. प�रयोजना �थलमा �धानमि�� कृ�ष आध�ुनक�करण प�रयोजनाको पकेट वा �लक 

स� चालनमा छन वा छैनन ्? 

21.यस भ�दा अगा�ड यसै �योजनका ला�ग कुनै सं�थाबाट �ा� सहयोग/अनदुानको पाएको 

भए सो को �ववरण 

� सं अनदुान सहयोग �ा� 

गरेको  आ.व. 

अनदुान/सहयोग 

�दने सं�थाको नाम 

अनदुान उपल�ध 

गराउने सं�थाको नाम 

अनदुान रकम कैफ�यत 
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उपरो� बमोिजम सबै �ववरणह� त�यस�य भर� पेश गरेका छ�। अनदुान �ा� भएका 

यस काय��मलाई �नर�तर �पमा 10 वष� स� चालन गन�छ�। यसमा उ�लेिखत 

�ववरणह� झठुो ठह�रए कानून बमोिजम सहने/बझुाउँनेछु। 

�नवेदक : 

नाम:  

द�तखत :                                        दायाँ        बाया ँ

ठेगाना: िज�ला ........... 

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

स�पक�  फोन .................. 

ख�ड-3 

�थानीय �नकायको �सफा�रस प�को ढाचँा 

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

ठ�क छन। अत: क�म हाय�र� से�टर �नमा�ण स� चालनका ला�ग �ी 

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

�थानीय तहको छाप 

ख�ड-4 

स�बि�धत कृ�ष �ान के��को �सफा�रस प�को ढाचँा (�नद�शनालयले काय��म स� चालन गन� स�दभ�मा मा�) 

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

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

या��ीकरणको ला�ग �नज �ी ....................................... बाट पेश भएको �नवेदन बमोिजम 

अनदुान उपल�ध गराई �दनहुनु �सफा�रस साथ अनरुोध छ। यस �थानमा �धानम��ी कृ�ष 

आध�ुनक�करण प�रयोजनाको पकेट/�लक/जोन/सपुरजोन रहेको/नरहेको समेत अनरुोध छ।

 
 

�सफा�रसकता�को नाम : 

पद : 

द�तखत .............. 

�म�त : 

छाप 
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अनसूुची-२ 

(दफा 4 को उपदफा (6) सँग स�बि�धत) 

��ताव मू�या�नका आधारह� 

� सं मू�या�नका आधारह� पूणा�� �ा�ा� कै�फयत 

१ वातावरणीय प�   १0  सकरा�मक �भाव-10, तट�थ-8, 

सामा�य नकरा�मक �भाव-6 अ�  

२. ज�गाको �वा�म�व २0  �नवेदकको आ�नो नामको-२0, 

सद�यको नाममा भए-16, समूह 

बा�हर भाडाको भए-12 अ�  

३. समूह सहकार� सं�थाको 

ग�तशीलता 

10  गत २ वष�मा २४ पटक वा सो 

भ�दा बढ� बैठक-10 अ�, 18-

23 पटक बैठक-8 अ�,17 वा सो 

भ�दा कम बैठक-6 अ� 

४. अनभुव तथा ��तावकको 

कारोबार/समान खालको 

प�रयोजना स� चालन वा 

�यव�थापन 

10  �वगत २ वष�मा 10 लाख स�मको 

कारोबार-6, 10-20 लाख स�मको 

कारोबार-8, 20 लाख भ�दा बढ�-

10 अ� 

५. ��तावकको लागत साझेदार� १0  कूल लागतको 60% भ�दा बढ�-

१0, 50-60% ��तशत स�म-८, 

50% ��तशतभ�दा कम -६ अ� 

6. अनदुान�ाह� संघ सं�थाको 

�क�सम 

10  समूह/सहकार� भए-10, कि�तमा 

3 जना भ�दा बढ� सद�य भएको 

क�पनी भए 8, 2 वा 2 भ�दा कम 

सद�य भएको 6 अ�। 

7. समावेशीता 10  आवेदक सं�थाको सबै सद�य म�हला 

र द�लत भए-10, 50 ��तशत वा 

सो भ�दा बढ� म�हला र द�लत भए-

8, 26-49 ��तशत म�हला र 

द�लत भए-6, 25 ��तशत वा सो 

भ�दा कम भए-4 अ� 
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� सं मू�या�नका आधारह� पूणा�� �ा�ा� कै�फयत 

८. रोजगार� �सज�ना (��य�) 10  6 जना भ�दा बढ�-10, 4 देिख 

5-8, 3 र सोभ�दा कम भए-6 

अ� 

९. ��तावनाको औिच�यता 10  याि��क�करण नै नभएको �थान-

10, 25-50% कृषकसगँ कृ�ष 

य�� भएको-8, 50% भ�दा बढ� 

कृषकसँग कृ�ष य�� भए-6 अ�। 

 ज�मा 100   

 च�लाब�द� स�हत क�म हाय�र� से�टर स� चालन गन� ��तावकह�लाई थप 20 

��तशत �दान ग�रनेछ। 

 �थलगत अनगुमनबाट ��ताव बमोिजम नपाएईमा ��ताव अ�वीकृत गन� स�नेछ। 
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अनसूुची-३ 

(दफा 9 को उपदफा (३) सँग स�बि�धत) 

क�म हाय�र� से�टरकाला�ग उपल�ध गराइन ेमेिशनर� साम�ीह� र अनदुान रकम 

�.

सं 

साम�ीको नाम �फे�स�फकेसन ��त इकाई 

अनदुान रकम �. 

कै�फयत 

क ज�गा खन जोत तयार� तथा ज�गा स�याउने �योजनको ला�ग �योग हनेु य��ह�  

१ �े�टर (Tractor) 45 HP वा सो भ�दा मा�थ 7००००० अनदुान 

रकम 

परल 

मू�यको 

५० 

��तशत 

भ�दा 

बढ� 

हनुेछैन। 

२ �े�टर ��ल (Tractor trolley) 105 घन �फट वा सो भ�दा 

मा�थ 

८०००० 

३ �मनी �टलर (Mini tiller) 5.5 HP वा सो भ�दा मा�थ २२००० 

४ पावर �टलर (Power tiller) 12 HP वा सो भ�दा मा�थ ७०००० 

५ पावर �टलर ��ल (Power tiller 

trolley) 

30 घन �फट वा सो भ�दा 

मा�थ 

३५००० 

६ कि�टभेटर (Cultivator) 9 टाईन वा सो भ�दा मा�थ १७००० 

७ रोटाभेटर (Rotavator) 6 �फट वा सो भ�दा मा�थ 

(42 �लेड) 

७५००० 

८ �ड�सहेरो ( Disc harrow ) 12 �ड�स वा सो भ�दा 

मा�थ (22इ�च) 

३०००० 

९ ले�लर  (Leveler) 6 �फट वा सो भ�दा मा�थ ८००० 

१० लेजर ले�ड ले�लर(Laser land 

leveler) 

Automatic २५५०००  

ख बाल�लगाउन�योगहनेुय��ह�  

११ �याडी�े (Paddy tray) �ला��क १००  

१२ धान रो�न े मे�सन (Rice 

transplanter) 

एक पटकमा ६ लाइन रो�न 

स�ने भएको, क�तीमा 3.0 

�कलोवाट। 

२६००००  
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�.

सं 

साम�ीको नाम �फे�स�फकेसन ��त इकाई 

अनदुान रकम �. 

कै�फयत 

१३ आलकुो डया� बनाउने र रो�ने 

मे�सन (Potato ridge making 

and planting machine) 

�े�टरले च�ने ५५०००  

१४ है�पी �सडर ( Happy seeder) 4.5 HP वासोभ�दामा�थ १७५०००  

१५ �सड कम फट�लाइजर ��ल 

(Seed cum fertilizer drill) 

�े�टरले च�ने ६००००  

ग �वषाद� छन� �योग हनेु य��  

१६ पावर ��येर (Power sprayer) 1 HP ई�जनर के�मकल टे� 

६० �ल. वा सोभ�दा मा�थ 

१७०००  

घ मल छन� �योग हनेु य��  

१७ मल छन� मे�सन (Fertilizer 

Sprayer) 

�े�टर ��बन २५०००  

ङ बाल� कटानीको ला�ग �योग हनेु य��ह�  

१८ धान का�ने मे�सन (Reaper) �े�टर��भन ६००००  

१९ धान का�ने मे�सन (Reaper) पावर �टलर ��भन ३५०००  

२० आल ु ख� े मे�सन (Potato 

digger) 

�े�टर ��बन ७००००  

घ बाल� झान� तथा च�ुने य��  

२१ धान च�ुने मे�सन (Rice 

thresher) 

�े�टर ��भन १६००००  

२२ गहँ ु च�ुने मे�सन ( Wheat 

thresher) 

�े�टर ��भन १२५०००  

२३ म�ट� �प �सेर �े�टर ��भन १७००००  

२4 क�बाईन हारवे�टर 

(Combined harvester) 

(धान/गहुँ का�ने र झान� �योग 

हनेु य��) 

101 HP वा सोभ�दा मा�थ 10०००००  
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�.

सं 

साम�ीको नाम �फे�स�फकेसन ��त इकाई 

अनदुान रकम �. 

कै�फयत 

ङ अ�य य��ह�  

२5 हेक ले�टर वावेलर 

(पराल/घाँस ड�लो पान� (ग�ुटा 

ज�तो) य��) 

�े�टर ��भन ३०००००  

२6 झार गो�ने मे�सन (Inter-

culture power weeder) 

5 HP वा सो भ�दा मा�थ ७५०००  

२7 �ासकटर 4 ��क वा सो भ�दा मा�थ १५०००  

२8 �याफ कटर घाँसलाई टु�ा 

पान� �योग हनेु य�� 

3 HP मोटर ��भन २२०००  

२9 �याफ कटर �े�टर ��भन ११००००  
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अनसूुची-4 

(दफा 4 को उपदफा (8) 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. .................................................................. काय��म स� चालनका ला�ग �थम प�ले दो�ो 

प�लाई काय��मको ला�ग ........ % काय� स�प� भए प�छ प�हलो, ......... % काय�स�प� भए 

प�छ दो�ो 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 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         
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2.2         

3. स�ालन खच�          

3.1         

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 
 


