कृषि उऩज फजाय स्थरको व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारन ननदे शिका, 2075
प्रस्तावना् ग्राभीण ऺेत्रभा उत्ऩाददत कृषि उऩजराई िहयी ऺेत्र सम्भ ऩुर्माउन फजाय
षवस्ताय गनुऩ
ु ने अवस्था दे शिएकोरे, प्रदे ि सयकाय, प्रदे ि नॊ. 5 को नीनत तथा कामुक्रभको

ॉ ा नॊ. 49 रे ननददुष्ट गये अनुसाय कृषि उऩज फजाय स्थाऩना तथा व्मवस्थाऩनका रानग
फुद
स्थरको छनौट, जग्गाको व्मवस्था, फजायको षवकास, ननभाुण, व्मवस्थाऩन य आनथुक दाषमत्व
आदद सम्वन्धी कामु गयी फजाय षक्रमािीर फनाउने तथा ददगोरुऩभा सञ्चारन गयाउन

सक्ने अवस्थाको सृजना गनु प्रदे ि सयकाय प्रदे ि नॊ ५, बूनभ व्मवस्था, कृषि तथा

सहकायी भन्त्रारमरे "कृषि उऩज फजाय स्थरको ब्मवस्थाऩन तथा सञ्चारन ननदे शिका,
2075" फनाई रागु गये को छ।
ऩरयच्छे द-1
प्रायशम्बक
१. सॊ शऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस ननदे शिकाको नाभ "कृषि उऩज फजाय स्थरको
व्मवस्थाऩन सञ्चारन ननदे शिका, २०75" यहे को छ ।
(२) मो ननदे शिका तुरुन्त प्रायम्ब हुनेछ।
२. ऩरयबािा् षविम वा प्रसॊ गरे अको अथु नरागेभा मस ननदे शिकाभा

(क) "प्रादे शिक फजाय" बन्नारे प्रदे ि नबत्र कुनै एक ननशित ठाउॉभा परपूर, तयकायी,
तेरहन, दरहन तथा भाछा जस्ता ताजा वा नािवान वस्तु वा सनभनतरे तोकेको
अन्म नािवान प्रकृनतका कृषि वस्तुको ियीद षवक्री सम्वन्धी कृमाकराऩ गरयने
स्थान सम्झनु ऩछु।

(ि) “फजाय” बन्नारे परपूर, तयकायी, ते रहन, दरहन तथा भाछा जस्ता ताजा वा

नािवान वस्तु वा सनभनतरे तोकेको अन्म नािवान प्रकृनतका कृषि वस्तुको
ियीद षवक्री सम्वन्धी कृमाकराऩ गनु मस ननदे शिका फभोशजभ व्मवस्थाऩन
गरयने स्थान सम्झनु ऩछु।

(ग) “कोि” बन्नारे सनभनतराई प्राप्त नगद तथा शजन्सी साभान सम्झनु ऩछु ।

(घ) “कृषि वस्तु” बन्नारे कृषि ऺेत्रवाट उत्ऩाददत ते रहन, दरहन, भसरा वारी,
परपूर, तयकायी तथा भाछा भासु जस्ता ताजा वा नािवान वस्तु सम्झनु ऩछु
।

(ङ) “थोक फजाय” बन्नारे ऩाॉच षकरो वा सो बन्दा वढी कृषि वस्तुको ियीद षवक्री
हुने फजायराई सम्झनु ऩदुछ ।
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(च) "हाट फजाय" बन्नारे दै ननक वा साताको एक वा दुई ऩटक कुनै ननशित ददनभा
सञ्चारन बई कृषि उऩज षवक्री षवतयण हुने स्थर सम्झनु ऩछु ।

(छ) "सॊ करन केन्र" बन्नारे कृषि उऩज सॊ करन गने स्थर सम्झनु ऩछु ।

(ज) “सनभनत” बन्नारे मस ननदे शिका फभोशजभ गदठत “कृषि फजाय सञ्चारक सनभनत”
सम्झनु ऩछु ।
(झ) “अध्मऺ” बन्नारे दपा ३ उऩदपा (१) फभोशजभको सनभनतको अध्मऺ सम्झनु
ऩछु ।

(ञ) “सदस्म” बन्नारे सनभनतको सदस्म सम्झनु ऩदुछ य सो िब्दरे अध्मऺराई सभेत
जनाउने छ ।
(ट) “सेवा िुल्क” बन्नारे फजायभा उऩरब्ध गयाईएको सेवा य सुषवधा वाऩत
सनभनतराइ प्राप्त हुने इजाजत िुल्क, प्रवेि िुल्क तथा स्थान उऩरब्ध गयाए
वाऩतको बाडा वा अन्म िुल्क सम्झनु ऩछु ।

(ठ) “फजाय व्मवस्थाऩक” बन्नारे दपा ११ फभोशजभ तोषकएको फजाय व्मवस्थाऩक वा
सनभनतको सदस्म सशचव सम्झनु ऩछु ।
(ड) “सम्झौता” बन्नारे प्रदे ि सयकायका प्रनतनननध तथा सनभनतका अध्मऺ तथा
जग्गादाता वा अन्म रगानी कताुनफच गरयएको सम्झौता ऩत्र सम्झनुऩछु।

(ढ) “ननदे िक सनभनत” बन्नारे दपा २१ फभोशजभको सनभनत सम्झनुऩछु।

(ण) "भन्त्रारम" बन्नारे प्रदे ि नॊ ५ बूनभ व्मवस्था कृषि तथा सहकायी भन्त्रारम
सम्झनुऩछु।
(त)

"ननदे िनारम"

बन्नारे

भन्त्रारम

अन्तयगतको

कृषि

षवकास

ननदे िनारम

सम्झनुऩछु।
(थ) "कामाुरम" बन्नारे भन्त्रारम वा ननदे िनारमरे तोकेको ननकाम सम्झनुऩछु।

(द) “तोषकएको” वा “तोषकए फभोशजभ” बन्नारे मस ननदे शिकाभा तोषकएको वा तोषकए
फभोशजभ सम्झनुऩछु ।
ऩरयच्छे द २

कृषि उऩज फजाय सञ्चारक सनभनतको गठन, दताु, काभ कतुव्म य अनधकाय

३. कृषि उऩज फजाय सञ्चारक सनभनतको गठन् (१) कृषि उऩज फजाय सञ्चारक सनभनतको
गठन दे हामफभोशजभ हुने छ्
(क) सदस्महरुरे आपूहरु भध्मेवाट ननवाुचनद्धाया छनौट गरयएको सदस्म
(ि) कृषि फजाय स्थरको सेवा ऩुग्ने ऺेत्रका कृिक सभूहहरु भध्मेवाट
ननवाुशचत तीन जना कृिक
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अध्मऺ
सदस्म

(ग) कृषि फजाय स्थरको सेवा ऩुग्ने ऺेत्रका कृषि उऩज व्माऩायीहरु भध्मे
सोनसमो भेषिक प्रणारीवाट ननवाुशचत तीन जना व्माऩायी

सदस्म

(घ) सम्फशन्धत ऩानरकाको प्रनतनननध एक जना

सदस्म

(ङ) सम्वशन्धत कृषि ऻान केन्र प्रनतनननध एकजना

सदस्म

(च) सफशन्धत ऩानरकाको कृषि षवकास िािाका प्रभुि/फजाय व्मवस्थाऩक

सदस्म सशचव

(२) सहकायी सॊ स्था द्वाया सञ्चारन गरयने फजायको हकभा सञ्चारक सनभनतभा १

(एक) जना कृषि ऻान केन्र (अनधकृतस्तयको कभुचायी) य 8 (आठ) जना
सहकायी सॊ स्थाको तपुवाट इच्छु क प्रनतननधी याख्ने व्मवस्था गरयनेछ।

(३)

ननजी ऺेत्रफाट सञ्चानरत फजायको हकभा सनभनत आवश्मक नऩने तय सम्फशन्धत
ऩानरकाफाट फजाय स्थाऩना तथा सञ्चारनको अनुभनत नरनु ऩनेछ।

(४)

फजाय व्मवस्थाऩक य कृषि ऻान केन्रको प्रनतननधी वाहे क अन्म सदस्महरुरे

आपूहरु भध्मेवाट ननवाुचनद्धाया छनौट गरयएको सदस्म नै अध्मऺ हुनेछ।

साथै अध्मऺको ननवाुचन बै सकेऩनछ ननजको साषवक सदस्मको ऩद रयक्त बएको
भाननने छै न।
(५)

सदस्महरुको ऩदावनध तीन विुको हुनेछ य ननजहरु ऩुन् ननवाुशचत हुन
सक्नेछन्।

(६)

सनभनतरे आवश्मक दे िेभा सयकायी कभुचायी, कुनै स्वदे िी वा षवदे िी सॊ घ,

सॊ स्थाको प्रनतनननध, षविेिऻ वा सल्राहकायराई सनभनतको वैठकभा ऩमुवेऺकको
रुऩभा बाग नरन आभन्त्रण गनु सक्नेछ ।
(७)

एक ऩटक सनभनत गठन गये ऩिात सनभनतका सदस्म सॊ ख्माभा थऩ घट गनुु ऩने
अवस्था

आईऩये भा

सञ्चारक

सनभनतको

नसपायीसका

आधायभा

स्टे मरयङ

कनभटीरे थऩघट गनु सक्नेछ।
४. सदस्महरुको मोग्मता् सञ्चारक सनभनतको सदस्म हुनको रानग दे हामफभोशजभ मोग्मता
ऩुगेका व्मक्ती हुन ु ऩदुछ।

(क) नेऩारी नागरयक
(ि) २५ विु उभेय ऩुगेको

(ग) फजाय स्थरको कामु ऺेत्रनबत्र वसोवास गये को
(घ)

नैनतक ऩतन हुने पौजदायी अनबमोगभा

प्रभाशणत नबएको

(ङ) भगज नषवग्रेको।

3

अदारतवाट दोिी

५. सनभनतको काभ, कतुव्म य अनधकाय् (१) कृषि उत्ऩादक, व्माऩायी य उऩबोक्ताहरुको
आवश्मकता ऩूया गनु कृषि फजाय स्थाऩना य बौनतक सुषवधा रगामतको व्मवस्था गयी सो

फजायराई प्रनतस्ऩधाुत्भक रुऩवाट सञ्चारन गने व्मवस्था नभराउनु सनभनतको कतुव्म
हुनेछ।
(२)

उल्रे शित कतुव्म ऩारनाका रानग सनभनतरे दे हामका कामुहरु गनु सक्नेछ।
(क) फजाय व्मवस्थाऩनको सम्वन्धभा नीनत ननधाुयण गने तथा सो को
कामाुन्वमन गने।
(ि) ननमनभत रुऩभा फजाय सूचना आदान प्रदान गनु सहमोग ऩुर्माउने।
(ग) फजाय व्मवस्थाको रानग आवश्मक ऩने कभुचायीहरुको व्मवस्था गने य
त्मस्ता कभुचायीहरुको ऩारयश्रनभक, सेवाको ितु तथा सुषवधा ननधाुयण
गने।

(घ) कृषि उत्ऩादक, व्माऩायी, सॊ घ, सॊ स्था, ननकाम वा ब्मशक्त षविेिको ननभ्नत
फजाय सुषवधा उऩरव्ध गयाउने।
(ङ)

फजायभा सुषवधाहरु उऩरव्ध गयाए वाऩत नरनु ऩने आवश्मक सेवा
िुल्क ननधाुयण गने य सम्वशन्धत ब्मशक्त वा ननकामवाट त्मस्तो सेवा
िुल्क असुर गने।

(च) फजाय सञ्चारन सम्वन्धी कुनै सभस्मा उत्ऩन्न बएभा सोको सभाधान
गने।
(छ)

् य यािी स्वस्थ वातावयण कामभ गने।
फजाय स्थरराई सपा सुगघ

(ज)

फजाय स्थरको भय ्भत सभ्बाय तथा सॊ यऺण गने।

(झ)

सदयभुकाभभा ननभाुण हुने ठू रा सहकायी फजायको हकभा फजाय

स्थरभा कृिक द्बाया ल्माइएको कृषि तथा कृषिजन्म उऩजहरु अननवामु
रुऩभा चरन चल्ती दयबाउभा षकन्ने तथा दै ननक कृषिजन्म उऩबोग्म
वस्तुहरु स्टरफाट नफकी षवतयण गने व्मवस्था नभराउने ।

(ञ)
(ट)

फजाय स्थरभा अननवामु रुऩभा िानेऩानी, िौचारम तथा पोहोय
व्मवस्थाऩन गने।

फजाय स्थरभा कृषिजन्म, ऩिुऩन्छीजन्म तथा अन्म गैय कृषिजन्म
ब्रक छु ट्टमाई व्मवस्थाऩन गने।

(ठ)

फजाय सञ्चारन व्मवस्था सम्वन्धभा अन्म आवश्मक कामुहरु गने।
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६. सनभनतको वैठक य ननणुम् (१) सनभनतको वैठक अध्मऺरे तोकेको नभनत य सभमभा कृषि

उऩज फजाय स्थरभा वस्नेछ। सनभनतको वैठक भषहनाभा एकऩटक अननवामुरुऩभा वस्नु
ऩनेछ ।
(२)

सनभनतको कुर सदस्म सॊ ख्माको ऩचास प्रनतित सदस्महरु उऩशस्थत बएभा
सनभनतको वैठकको रानग गणऩूयक सॊ ख्मा ऩुगेको भाननने छ।

(३)

वैठकको अध्मऺता सनभनतको अध्मऺरे गने छ य ननजको अनुऩशस्थनतभा

वैठकभा उऩशस्थत सदस्महरुरे आपू भध्मेवाट छानेको सदस्मरे वैठकको
अध्मऺता गनेछ।
(४)

सनभनतको वैठकभा वहुभतको याम भान्म हुनछ
े य भत वयावय बएभा वैठकको
अध्मऺता गने व्मशक्तरे ननणुमात्भक भत ददन सक्ने छ।

(५)

सनभनतको ननणुम अध्मऺ य सदस्म–सशचवद्वाया प्रभाशणत गरयने छ।

(६)

सनभनतको वैठक सम्वन्धी अन्म कामुषवधी सनभनत आपैरे ननधाुयणगये फभोशजभ
हुनेछ।

७. उऩ–सनभनतको गठन गनु सक्ने् सनभनतरे आफ्नो कामु सञ्चारनभा सघाउ ऩुर्माउन उऩ–
सनभनत गठन गनु सक्ने छ य त्मस्तो उऩ–सनभनतको काभ, कतुव्म य अनधकाय तथा वैठक
सम्वन्धी कामुषवधी सनभनतरे ननधाुयण गये फभोशजभ हुनेछ ।
८. सनभनतको कोि् (१) सनभनतको एउटा छु ट्टै कोि हुनेछ जसभा दे हामफभोशजभका
यकभहरु यहनेछन्।

(क) सेवा िुल्क वाऩत प्राप्त यकभ
(ि) षवनबन्न व्मशक्त वा सॊ घ सॊ स्थावाट प्राप्त यकभ
(ग) अन्म कुनै स्रोतवाट प्राप्त यकभ।
(२)

सनभनतराई प्राप्त हुने सवै यकभ प्राप्त हुनासाथ सम्फशन्धत शजल्राको नेऩार
सयकायफाट स्वीकृत प्राप्त वाशणज्म वैंकभा िाता िोरी जम्भा गनुु ऩनेछ।

(३)

सनभनतराई भन्त्रारम वा भातहतका ननकाम एवभ् सयकायी तथा गैह्र सयकायी
सॊ घ सॊ स्थावाट जुन प्रमोजनका रानग यकभ प्राप्त बएको हो सोही प्रमोजनभा
िचु गनुऩ
ु नेछ।

(४) कोिको सञ्चारन सनभनतरे तोकेफभोशजभ हुनेछ।

(५) सनभनतको नाभभा हुने सफै प्रकायका िचु उऩदपा (१) फभोशजभको कोिफाट
व्महोयीनेछ।

९. कृषि उऩज फजाय स्थरको वगॉकयण तथा कोिफाट िचु गने सम्फन्धी व्मवस्था् (१)कृषि
उऩज फजाय स्थर वाषिुक आमको आधायभा ननम्न फभोशजभको वगॉकयणभा ऩनेछन ।
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(क) वाषिुक रु १५ राि दे शि वढी आम हुने फजाय स्थर, “क” वगु ।

(ि) वाषिुक रु ५ राि बन्दा भानथ रु १५ राि सम्भ आम हुने फजाय
स्थर, “ि” वगु ।

(ग) वाषिुक रु ५ राि सम्भ आम हुने फजाय स्थर, “ग” वगु ।
(२)

फजाय स्थरभा प्राप्त हुने आमवाट ननम्न अनुसाय वचत य िचु गने व्मवस्था
नभराउनु ऩनेछ ।

(क) “क” वगुका फजायरे कूर आमको ७० प्रनतित यकभ दै ननक फजाय
सञ्चारन तथा भभुत सॊ बाय कामु य जग्गा उऩमोग गये वाऩत राग्ने बाडा
वा नरज फाऩतको यकभभा व्महोने य ३० प्रनतित यकभ स्थामी ननभाुण
कामु सम्ऩन्न गनु आवश्मक ऩदाु भन्त्रारमवाट सभेत अनुदान प्राप्त गने य
रशऺत ननभाुण कामु सम्ऩन्न गने प्रमोजनको रानग वचत गयीयाख्ने।
(ि) “ि” वगुको फजायरे कूर आमको ८० प्रनतित यकभ दै ननक फजाय
सञ्चारन तथा भभुत सॊ बाय कामु य जग्गा उऩमोग गये वाऩत राग्ने बाडा
वा नरज फाऩतको यकभभा व्महोने य २० प्रनतित यकभ स्थामी ननभाुण
कामु सम्ऩन्न गनु आवश्मक ऩदाु भन्त्रारमफाट सभेत अनुदान प्राप्त गने य
रशऺत ननभाुण कामु सम्ऩन्न गने प्रमोजनको रानग वचाई याख्ने।

(ग) “ग” वगुको फजायरे कूर आमको ९० प्रनतित यकभ दै ननक फजाय

सञ्चारन तथा भभुत सॊ बाय काय ्म य जग्गा उऩमोग गये वाऩत राग्ने बाडा
वा नरज फाऩतको यकभभा व्महोने य १० प्रनतित यकभ स्थामी ननभाुण
कामु सम्ऩन्न गनु आवश्मक ऩदाु भन्त्रारमफाट सभेत अनुदान प्राप्त गने य
रशऺत ननभाुण कामु सम्ऩन्न गने प्रमोजनको रानग वचाई याख्ने।

(३) कोिभा जम्भा बएको सेवा िुल्कवाट प्राप्त यकभ फजाय स्थर ननमनभत रुऩभा
सञ्चारन गनु (कभुचायी तरव, बत्ता, वैठक बत्ता, षवजुरी, ऩानी, टे रीपोन, शचमाऩान
तथा अन्म बै ऩयी िचु आददभा िचु गनु सषकनेछ ।
१०. रे िा य रे िा ऩयीऺण् (१) सनभनतको आम व्ममको रे िा सञ्चारक सनभनतरे तोकेको
ढाॉचाभा याि्न ु ऩनेछ।

(२) सनभनतको रे िा ऩयीऺण यशजष्टडु रे िा ऩयीऺकवाट गरयने छ ।
(३) भन्त्रारमरे चाहेभा जुनसुकै वित सनभनतको रे िाऩयीऺण गनु वा गयाउन
सक्नेछ।
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११. फजाय व्मवस्थाऩकको ननमुक्ती् (१) दै ननक प्रिासकीम एवभ् फजाय सञ्चारन, सूचना य
तोषकएका अन्म काभ गनु सनभनतरे एक फजाय व्मवस्थाऩक ननमुक्त गनेछ ।
(२) फजाय व्मवस्थाऩकको सेवा ितु य सुषवधा सनभनतरे तोकेफभोशजभ हुनेछ ।
१२. फजाय व्मवस्थाऩकको काभ कतुव्म य अनधकाय् फजाय व्मवस्थाऩकको काभ, कतुव्म य
अनधकाय दे हामफभोशजभ हुनेछ
(क)

आपू भातहतका कभुचायीहरुको ये िदे ि य ननमन्त्रण गने

(ि)

सनभनतको ननणुम कामाुन्वमन गने गयाउने

(ग)

फजाय व्मवस्थाको रानग आवश्मक वाषिुक तथा दीघुकारीन मोजना
तजुभ
ु ा गयी सनभनत सभऺ ऩेि गने

(घ)

ननदे िनारम स्तयभा गठन बएको स्टे मयीङ्ग कनभटी तथा फजाय षवकास
सॊ ग सम्वशन्धत षवनबन्न ननकामहरु सॊ ग सभन्वम गने

(ङ) सनभनतरे तोकेको अन्म कामुहरु गने ।
१३.

सनभनतको कभुचायी् सनभनतको कामु सञ्चारनको ननम्ती सनभनतरे आफ्नो आनथुक
ऺभताको आधायभा आॊशिक वा ऩूया सभमको रानग आवश्मक कभुचायीहरु ब्मवस्था
गनु सक्नेछ ।

१४.

सनभनतको कामाुरम् सनभनतको कामाुरम सभ्बव बए सम्भ कृषि उऩज फजाय स्थर
ऺेत्र नबत्र यहने छ ।

१५.

कायोवाय गने कृषि वस्तुभा थऩघट् तोषकएका फजाय नबत्र कायोवाय गरयने कृषि
वस्तुको

कायोवायभा

थऩघट

गनुु

ऩये भा

ननदे िनारमस्तय

स्टे मरयङ

कनभटीको

नसपारयसभा सनभनतरे थऩघट गनु सक्ने छ ।
१८.

अनधकाय प्रत्मामोजन् सनभनतरे आवश्मकतानुसाय आफ्नो सवै वा केही अनधकाय
सनभनतको कुनै सदस्म, सदस्म–सशचव वा सनभनतको कुनै अन्म तोषकएको कभुचायीराई
प्रत्मामोजन गनु सक्नेछ ।

१७.

प्रनतवेदन ऩेि गनुु ऩने् सनभनतरे आनथुक विु सभाप्त बएको एक भषहना नबत्र आपूरे
गये को काभ, फजायभा क्रमषवक्रम बएका वस्तुको षवद्यभान भूल्म, ियीद षवक्री ऩरयभाण
षववयण, उठे का सभस्माहरु तथा सभस्मा सभाधान गनु बएका प्रमास सभेत उल्रे ि
गयी वाषिुक प्रनतवेदन कृषि षवकास ननदे िनारमभा ऩेि गनुु ऩनेछ । ननदे िनारमरे
उक्त प्रनतवेदनको आधायभा बावी नीनत तथा कामुक्रभ तम गनेछ ।
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१८. सनभनतको दताु् कृषि उऩज फजाय सञ्चारक सनभनतको गठन ऩिात कामुऺेत्र यहे को
ऩानरकाभा दताु गनुऩ
ु नेछ।सनभनत दताु गदाु कृषि उऩज फजायको रोगो, रे टय प्माड य
साइनफोडुको

ढाॉचा

सम्फशन्धत

ऩानरकाफाट

स्वीकृत

गयाई

सोहीफभोशजभ

गनुु

गयाउनुऩनेछ।
१९.

फजायको

स्वानभत्व्

मो

सनभनत

गठन

ऩिातको

फजाय

स्थर

नबत्रका

बौनतक

ऩूवाुधायहरुको ऩूणु स्वानभत्व सनभनतभा यहने छ । सनभनतरे फजायको स्वानभत्व
हस्तान्तयण गने गयी वा आफ्नो ऺभता बन्दा वढीको दाषमत्व नरने गयी कसै सॊग कुनै
सम्झौता गने वा अन्म व्मवहाय गनु ऩाउने छै न।
२०.

सम्झौता ऩत्रको व्मवस्था य भान्मता् कृषि उऩज फजाय सञ्चारनको रानग सनभनत य

भन्त्रारमरे तोकेको ननकाम वीचभा सम्झौता अनुसूची १ अनुसाय हुनेछ । उक्त
सम्झौता ऩत्रभा सम्वशन्धत ऩऺको अनधकाय य कतुव्म उल्रेि हुनेछ ।

२१.

ननदे िक सनभनत् (1) कृषि षवकास ननदे िनारमभा दे हाम फभोशजभको एउटा स्टे मरयङ्ग
कनभटी यहने छ्(क) ननदे िक, कृषि षवकास ननदे िनारम

(ि) प्रभुि, मोजना, कामुक्रभ तथा अनुगभन िािा कृ.षव.नन.

(ग) प्रभुि, कृषि उद्यभ केन्र (उद्योग वाशणज्म सॊ घ अन्तयगत)
(घ) प्रभुि, कृषि माशन्त्रकयण िािा कृ.षव.नन.

अध्मऺ
सदस्म
सदस्म
सदस्म

(ङ) प्रभुि, फजाय नफकास, आनथुक षवश्लेिण तथा तथ्माङ्क िािा, सदस्म सशचव
(2) आवश्मकता अनुसाय फढीभा 2 जना सदस्म आभशन्त्रत गनु सषकने छ ।
(3) ननदे िक सनभनतरे भुख्म रुऩभा सभन्वमको कामु गने, सनभनतराई सल्राह ददने,
सहमोग गने , फजाय षवकासका कृमाकराऩको अनुगभन, भूल्माङ्कन तथा सबे ऺणका

कामु वाये सुझाव ऩेि गने, तथा सॊ स्थागत षवकासभा अनबन्न सहमोगीको रुऩभा
कामु गने छ।ननदे िक सनभनत सॊ ग फजाय षवकास सनभनतरे ददगोरुऩभा सभन्वम

स्थाषऩत गने छ।साथै ननदे िक सनभनतरे कृषि फजाय शस्थनत अनूगभन, सुऩयीवेऺण
तथा विुको एक ऩटक फजाय सनभनतका अध्मऺ एवभ् षविेिऻहरुको गोष्ठी
२२.

आमोजना गने व्मवस्था गने छ।

सनभनत बङ्ग हुने य छु ट्टै व्मवस्था हुनसक्ने् प्रचनरत कानूनको उल्रॊ घन गये को वा
प्रबावकायी रुऩभा कामु सञ्चारन गये को नऩाइएभा ननदे िक सनभनतको नसपारयसभा

भन्त्रारमरे सनभनत षवघटन गयी उक्त फजाय सञ्चारनको रानग छु ट्टै व्मवस्था गनु
सक्नेछ ।
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२३.

भन्त्रारमको ननणुम भान्म हुने् मस ननदे शिका वा सम्झौता–ऩत्रको कामाुन्वमनका
नसरनसराभा आई ऩने कुनै सभस्माका सम्वन्धभा सनभनत य भन्त्रारमका प्रनतनननधहरुरे

आऩसी छरपरद्धाया सभस्माको सभाधान गनेछन् ।मस सम्वन्धभा कुनै षववाद उत्ऩन्न
बएभा भन्त्रारमरे गये को ननणुम भान्म हुनेछ।
ऩरयच्छे द ३

कामुक्रभ सञ्चारन प्रकृमा
24. कामुक्रभ सञ्चारन हुने ऺेत्र तथा फजाय सनभनत छनौटका आधायहरु् (1) कामुक्रभ
सञ्चारन हुने ऺेत्र छनौटका आधायहरु दे हामफभोशजभ हुनेछन् ।

(क) प्रदे िनबत्रका कृषि उऩज उत्ऩादन य फजायीकयणका षहसावरे सम्बाव्म य
भहत्वऩूणु ऺेत्रहरु।
(ि) फजाय स्थर सम्भ सडक, षवजुरी तथा फजाय स्थरभा िानेऩानीको सुषवधा
बएको वा हुन सक्ने ।
(ग) फजाय सञ्चारन बईये हको वा भाग/सम्बावना बएको।

् मन् मस कामुक्रभको तजुभ
2५. कामुक्रभ कामाुनव
ु ा य कामाुन्वमन दे हाम फभोशजभ हुनेछ्

(क) मस कामुक्रभ सञ्चारनका रानग प्राषवनधक पोकर कामाुरम भन्त्रारमरे
तोके अनुसाय हुनेछ ।

(ि) भन्त्रारम वा भन्त्रारमरे तोकेको कामाुरमरे कृषि उऩज फजाय ननभाुण
कामुक्रभ सञ्चारन गनु याष्ट्रयम वा प्रदे िस्तयको ऩनत्रकाभा अनुसूशच २

फभोशजभ तीस (30) ददने सूचना प्रकािन गयी आमोजना प्रस्ताव भाग
गनु सक्नेछ ।
(ग)

कृषि उऩज फजाय ननभाुण गनु अनुसूची ४ फभोशजभको प्रस्तावना ऩेि

गनुऩ
ु नेछ।

(घ) प्रस्ताषवत कृषि उऩज फजाय अनुसूची ५ भा उल्रे ि बए फभोशजभको
भाऩदण्ड ऩुगेको हुन ु ऩनेछ ।

(ङ) अनुसूची ६ फभोशजभको कागजातहरु सॊ रग्न हुन ु ऩनेछ ।

(च) प्रस्तावना साथ फजाय स्थाऩना आवश्मक यहे को सम्फशन्धत कृषि ऻान केन्र
तथा स्थानीम तहको नसपारयस ऩत्र सॊ रग्न गनुऩ
ु नेछ।

(छ) बौगोनरक सॊ बाव्मताका आधायभा प्राप्त आवेदनहरुको स्थरगत प्रभाणीकयण
तथा भूल्माङ्ककन भूल्माङ्कन सनभनतरे गनेछ। भन्त्रारम वा भन्त्रारमरे
तोकेको कामाुरम भापुत आमोजना प्रस्ताव नसपारयस बए नबएको
जानकायी आवेदकराई ऩत्र/इभेर भापुत ददनु ऩनेछ ।
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(ज) नसपारयस बएका प्रस्तावकहरुको प्रस्ताषवत ईशन्जननमरयङ नडजाईन, रागत
अनुभान

तथा

बौनतक

ऩूवाुधायहरुको

अशन्तभ

रेिाजोिा

भन्त्रारम

भातहतका कामाुरमरे गनेछ तय कामाुन्वमनको चयणभा कुनै प्राषवनधक
ये िदे ि, सुऩरयवेऺणको आवश्मकता ऩये भा सोही फभोशजभको जनिशक्त
भन्त्रारमरे उऩरब्ध गयाउनेछ ।
(झ) सयकायी जग्गा बएभा सम्फशन्धत स्थानीम तहफाट फजायको नाभभा जग्गा
प्रदान गये को ऩत्र ।

(ञ) चारू आ.व. य षवगत २ फिुभा सोही कामुका रानग अन्म सयकायी
ननकामफाट अनुदान प्राप्त गये को अवस्थाभा अनुदान उऩरब्ध गयाइने
छै न।तय, सम्ऩन्न बइनसकेका कृषि उऩज फजायराई थऩ अनुदान ददन
फाधा ऩुग्ने छै न।

(ट) िण्ड (ञ) अनुसाय अनुदान प्राप्त नगये को बए स्वघोिणा ऩत्र सभेत
सॊ रग्न गनुऩ
ु नेछ।
2६. सनभनतसभ्फन्धी व्मवस्था् (१)मस ननदे शिका फभोशजभ कामुक्रभ सञ्चारनको रानग

भूल्माङ्कन सनभनतफाट भूल्माङ्कन बई प्राप्त प्रस्तावहरुको स्वीकृनत गनु दे हाम फभोशजभका
ऩदानधकायीहरु यहेको एक अनुदान व्मवस्थाऩन सनभनत यहनेछ।
(क) सशचव, बूनभ व्मवस्था, कृषि तथा सहकायी भन्त्रारम

सॊ मोजक

(ि) ननदे िक कृषि षवकास ननदे िानारम

सदस्म

(ग) प्रभुि, िाद्य सुयऺा तथा कृषि व्मवसाम प्रवद्धुन भहािािा

सदस्म

(घ) प्रभुि ऩिुऩन्छी षवकास भहािािा

सदस्म

(ङ) प्रभुि प्रिासन तथा सहकायी षवकास भहािािा

सदस्म

(च) अनधकृत प्रनतनननध आनथुक भानभरा तथा मोजना भन्त्रारम

सदस्म

(छ) प्रभुि मोजना तथा अनुगभन भहािािा

सदस्म-सशचव

(२) अनुदान व्मवस्थाऩन सनभनतरे आवश्मकता अनुसाय फढीभा 2 जना कुनै षविेिऻ वा
ऩदानधकायीराई सनभनतको फैठकभा आभन्त्रण गनु सक्नेछ ।

(३) मस ननदे शिका फभोशजभ कामुक्रभ सञ्चारनको रानग प्राप्त प्रस्तावहरुको भूल्माङ्कन गनु
दे हाम फभोशजभको सनभनत गठन हुनछ
े ।
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(क) प्रभुि, िाद्य सुयऺा तथा कृषि व्मवसाम प्रवद्धुन भहािािा
(ि) कृषि प्रसाय अनधकृत, िाद्य सुयऺा प्रवद्धुन िािा

सॊ मोजक
सदस्म

(ग) ऩिु षवकास अनधकृत, ऩिुऩन्छी व्मवसाम प्रवद्धुन िािा

सदस्म

(घ) कृषि ईशन्जननमय, कृषि इशन्जनीमरयङ्ग िािा, कृषि षवकास ननदे िनारम

सदस्म

(ङ) कृषि अथु षवऻ कृषि व्मवसाम प्रवद्धुन तथा फजाय षवकास िािा

सदस्म सशचव

(४) भूल्माङ्कन सनभनतरे आवश्मकता अनुसाय फढीभा 2 जना कुनै षविेिऻ वा ऩदानधकायीराई
सनभनतको फैठकभा आभन्त्रण गनु सक्नेछ ।

2७. अनुदान व्मवस्थाऩन सनभनतको काभ, कतुब्म य अनधकाय् (1) अनुदान व्मवस्थाऩन
सनभनतको काभ, कतुव्म य अनधकाय दे हामफभोशजभ हुनेछ।
(क) भूल्माङ्कन सनभनतफाट भूल्माङ्कन बई आएका प्रस्तावहरु उऩय छरपर गयी
औशचत्मता हेयी प्राप्ताङ्कको आधायभा स्वीकृत गने

(ि) अनुदानको नसभा तोक्ने

(ग) प्रस्तावको औशचत्म हे यी भूल्माङ्कन प्राथनभकताभा नऩये का प्रस्तावराई स्वीकृत

गने

(घ) कुनै वा सफै प्रस्ताव अस्ऩष्ट रागेको िण्डभा ऩुन् भूल्माङ्कन गनुका रानग

षपताु भूल्माङ्कन सनभनतभा षपताु ऩठाउने।

(ङ) प्रस्ताव भूल्माङ्कनका आधाय य भाऩदण्ड ननधाुयण गने।

2८. भूल्माङ्कन सनभनतको काभ कतुव्म य अनधकाय (1) भूल्माङ्कन सनभनतको काभ, कतुव्म य
अनधकाय दे हाम फभोशजभको हुनेछ ।
(क) म्माद नबत्र दताु बई प्राप्त हुन आएको प्रस्तावहरु चेकनरस्ट अनुसाय जाॉच गयी
सूची तमाय गने

(ि) सटुनरशस्टङ गने

(ग) नऩुग कागजात बएको प्रस्तावहरुको छु ट्टै सूची तमायी पामर िडा गने
(घ) सटुनरस्टभा ऩये का प्रस्तावहरुको स्थरगत प्रभाणीकयण गने

(ङ) स्थरगत प्रभाणीकयणको आधायभा प्रस्तावहरुको भूल्माङ्कन गने,

प्राप्ताङ्कको

आधायभा Ranking गयी प्राथनभकताको आधायभा नसपारयस सषहत अनुदान
व्मवस्थाऩन सनभनतभा स्वीकृनतका रानग ऩेि गने।
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ऩरयच्छे द-3
अनुदान व्मवस्था तथा प्रवाह षवनध्

30. अनुदान व्मवस्था् (1) िुरा फजाय, हाट फजाय, थोक फजाय, सॊ करन केन्र वा
प्रादे शिक फजाय

स्थाऩना गनु आवश्मकता तथा भागको आधायभा एवभ् कामुक्रभभा

फजेटको व्मवस्था बए अनुसाय

अनुसूची ५ भा तोषकएको भाऩदण्डफभोशजभ गनु

सषकनेछ्
31.अनुदान प्रवाह षवनध : (1) अनुदान प्रवाह षवनध दे हामफभोशजभ हुने छ ।
(क) सम्झौता गयी ननमभानुसाय कामाुदेि ददईनेछ तथा तत् ऩिात कामु सम्ऩन्न प्रनतवेदन
तथा यननङ्ग षवर, फजाय सनभनतरे
कागजातहरु

तथा भन्त्रारम

ऩेि गये को षववयण, भूल्माङ्कनभा सॊ रग्न

वा भातहतका कामाुरमद्बाया गरयएको

अनुगभन

प्रनतवेदनका आधायभा हुन आउने यकभको 75 प्रनतित अनुदान यकभ सनभनतको

(ि)
(ग)

फैंक िाताभा भन्त्रारम वा भन्त्रारमरे तोकेको ननकामफाट बुक्तानी ददइने छ ।

मसयी बुक्तानन गरयने अनुदानको यकभ सम्झौताभा उल्रे शित अनुदान यकभबन्दा

फढी हुने छै न।

बुक्तानी गदाु प्रचनरत कानूनफभोशजभ अग्रीभ आमकय तथा कशन्टन्जेशन्स फाऩतको

यकभ कट्टा गरयनेछ। कशन्टन्जेशन्स फाऩतको यकभ आवश्मक नफिेिऻ ऩयाभिु सेवा,

भभुतसॊ बाय य ननभाुण कामुको सुऩरयवेऺण, प्राषवनधक सेवा आददभा िचु गनु
सषकनेछ ।

32. कामाुन्वमन प्रषक्रमा् (1) कामुक्रभ कामाुन्वमन प्रषक्रमा दे हाम फभोशजभ हुनेछ।
(क)

छनौट बएका प्रस्तावअनुसाय ननभाुण गरयने फजाय ऩूवाुधायको नक्सा,
रागत इशस्टभेट तमाय गयी सोहीअनुसाय गनुु गयाउनु ऩनेछ।

(ि)

कृषि उऩज फजाय स्थाऩनाका रानग सम्ऩूण ु बौनतक ऩूवाुधाय ननभाुणको
कामु तोषकएको आ.व.नबत्र सम्ऩन्न गरयसक्नु ऩनेछ।

(ग)

ननभाुण कामुको ननमनभत अनुगभन,
भन्त्रारम

य

भातहतका

कामाुरमफाट

सुऩरयवेऺण तथा प्राषवनधक सेवा
हुनेछ।

आवश्मकता

अनुसाय

भन्त्रारम य भातहतका कामाुरमरे साईट सुऩयबाईजय तोक्न सक्नेछ।
(घ)

फजाय सनभनतरे आफ्नो रेिा ऩरयऺण, कायोवायको शस्थनत प्रनतवेदन फाषिुक
रुऩभा भन्त्रारम वा भातहतका कामाुरमराई उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ।
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अनुसूची १
सम्झौता ऩत्रको ढाॉचा
प्रदे ि सयकाय, प्रदे ि नॊ. ५, बूनभ व्मवस्था, कृषि तथा सहकायी भन्त्रारम,( मसऩनछ
“कृषि उऩज फजाय स्थरको व्मवस्था तथा सञ्चारन ननदे शिका, २०७५

प्रथभ ऩऺ बननने) य
”

फभोशजभ गदठत सनभनत............................,(मसऩनछ दोस्रो ऩऺ बननने) नफच तऩशिर

फभोशजभका ितुहरु ऩरयऩारना गने गयी दद्वऩशऺम सम्झौता गरयददमौं÷नरमौं

१. कृषि उऩज फजाय स्थरको व्मवस्था तथा सञ्चारन ननदे शिका २०7५ अन्तगुत
व्मवस्था बएका दपाहरु दुवै ऩऺराई भान्म हुने छ।

1. प्रथभ ऩऺरे .......................ननभाुणका रानग षवननमोशजत रु....................भध्मे दोश्रो

ऩऺराई रु............... (अऺरुऩी..............) फयाफयको आनथुक अनुदान/साभग्री सहमोग
प्रदान गनेछ ।

2. दोश्रोऩऺरे

फाकी

यकभको

व्मवस्था

गयी

..................शजल्रा

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

गा.ऩा/न.ऩा/उ.भ.न.ऩा ........ नॊ. वडाको .................. बन्ने स्थानभा मसै आनथुक फिुको
अन्त्म सम्भभा .........ननभाुण सम्ऩन्न गनेछ ।

3. दोश्रोऩऺरे प्रथभऩऺ सभऺ ऩेि गये को स्वीकृत प्रस्ताव ऩत्र भुतानफकको नडजाईन य शस्टभेट
अनुसायका सम्ऩुणु कामुहरु उच्च गुणस्तय कामभ यािी ननधाुयीत सभम नबत्र सम्ऩन्न गनेछ ।

4. ..........ननभाुणका

रानग आवश्मक ननभाुण सम्फन्धी नडजाईन, ईषष्टभेट, सुऩयनबजन, यननॊग नफर,

अशन्तभ नफर य कामु सम्ऩन्न प्रनतफेदन रगामतका सवै प्राषवनधक कामुहरु तथा ननभाुण, िरयद,
ढु वानी, सञ्चारन य जग्गाको व्मवस्था आदद दोश्रो ऩऺरे गनेछ ।

5. दोश्रो ऩऺरे सुरुभा आफ्नो तपुको रगानीफाट सम्ऩन्न बएको काभको ननमभानुसायको भ्माट

नफर, दाशिरा प्रनतवेदन, कामुसम्ऩन्न प्रनतवेदन य आवश्मक अन्म कागजात सषहत बुक्तानीका
रानग प्रथभऩऺ सभऺ ऩेि गये ऩिात स्थरगत प्राषवनधक प्रनतवेदनको आधायभा भनानसव ठहये
दोश्रोऩऺको फैङ्किाताभा एकभुष्ठ बुक्तानी ददनेछ ।

6. कृषि उऩज फजाय स्थर नबत्र फजाय सॊ यचना ननभाुण बएऩिात कुनै स्थामी प्रकृनतको
थऩ बौनतक सॊ यचना ननभाुण गनुु ऩने दे शिएभा दोश्रो ऩऺरे अनग्रभ रुऩभा भन्त्रारम वा
भन्त्रारमरे तोकेको कामाुरमफाट स्वीकृती नरनुऩनेछ।

7. दोश्रो ऩऺरे कामाुवधी सभाप्त बईसकेऩनछ नवगदठत सनभनतराई आफ्नो शजम्भाभा

यहेको सम्ऩूणु कोिको यकभ, बौनतक सम्ऩनत, साभाग्री, कागजात तथा कामु शजम्भेवायी
१५ ददन नबत्र हस्तान्तयण गनुु ऩने छ य सो को जानकायी भन्त्रारम वा भन्त्रारमरे
तोकेको कामाुरमराई ददनु ऩनेछ ।

8. मो सम्झौताभा अन्मत्र जे सुकै रे शिएको बएता ऩनन सनभनतरे सम्झौताभा उल्रे शित
ितुहरुको षवऩयीत कुनै कामु गये भा वा प्रमोग गरयएका सम्ऩशत्तको हानी नोक्सानी हुने

गयी कुनै कामु गये भा वा फजायको सञ्चारन उऩमुक्त षकनसभरे बएको छै न बन्ने
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रागेभा वा कृषि फजायको व्मवस्था य सञ्चारनको छु ट्टै व्मवस्था गने ननणुम गये भा
भन्त्रारम वा भन्त्रारमरे तोकेको कामाुरमरे सम्झौता बङ्ग गनु सक्ने य सनभनतराई
उऩरब्ध गयाएको सम्ऩशत्त आफ्नो कब्जाभा नरइ छु ट्टै तरयकारे प्रमोगको व्मवस्था
नभराउन सक्ने छ ।
9. सनभनतरे प्रमोग गने रोगो तथा छाऩको नभूना, रेटयप्माड तथा
सभेत सम्फशन्धत ऩानरकाभा दताु

10.

बई शस्वकृत बएको हुन ु ऩनेछ।

प्रथभ ऩऺ य दोश्रो ऩऺ फीच सम्झौताको

यहनेछन ।

साईनफोडुको नभूना

रगत अनुभानभा दे हामको िचुका श्रोतहरु

क. प्रथभ ऩऺरे व्महोने रागत रु....................

ि. दोश्रो ऩऺरे व्महोने रागत रु....................
ग. अन्म श्रोतफाट प्राप्त रागत रु....................

घ. कन्टे न्जेन्सी यकभ(फढीभा२.५%)रु.............. (मो यकभ षविेिऻको ऩयाभिु सेवा, भभुत सॊ बाय य
ननभाुणकामुको सुऩयनबजन प्राषवनधक सेवा हेयारु कामुभा भात्र

१०.

िचु गनु सषकनेछ)

हस्ताऺय कताु्

हस्ताऺय्– ......................

हस्ताऺय्– ..........................

नाभ्– ...........................

नाभ्– ..............................

कृषि उऩज फजाय सञ्चारक सनभनत

भन्त्रारम वा भन्त्रारमरे तोकेको
कामाुरमको तपुफाट

(................)को तपुवाट

(सनभनतको अध्मऺ)

साछी्

साछी्

सनभनतको तपुवाट फजाय व्मवस्थाऩक/
सदस्म सशचव

भन्त्रारम वा भन्त्रारमरे तोकेको
कामाुरमका प्रनतनननध

हस्ताऺय्– ......................

हस्ताऺय्– .........................

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

नाभ्– ...........................
सम्झौता सम्ऩन्न नभनत २०75।

नाभ्– ..............................
।

। योज िुबभ्।
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अनुसूची २
सूचनाको ढाॉचा
प्रदे ि सयकाय
प्रदे ि नॊ. 5

बूनभ व्मवस्था, कृषि तथा सहकायी भन्त्रारम
फुटवर, रुऩन्दे ही

कृषि उऩज फजाय हाट फजाय, सॊकरन केन्र तथा थोक फजाय ऩूवाुधाय ननभाुण सम्फशन्ध सूचना
प्रथभ ऩटक प्रकाशित नभनत् 2075/...../......

प्रदे ि सयकाय, प्रदे ि नॊ. 5 बूनभ व्मवस्था, कृषि तथा सहकायी भन्त्रारम, वुटवरद्वाया आ.व

२०७५/०७६ को स्वीकृत वाषिुक कृषि उऩज फजाय हाट फजाय, सॊ करन केन्र तथा थोक
फजाय ऩूवाुधाय ननभाुण कामुक्रभ अनुसाय उक्त कामु साझेदायीभा ननभाुण तथा सञ्चारन गनुका
रानग

इच्छु क कृिक सभूह/ सहकायी सॊ स्था / नीशज /कम्ऩनी /पभु तथा स्थानीम तहरे

मो सूचना प्रकािन बएको नभनतरे ३०(तीस)

ददन नबत्र आवश्मक कागजातहरु सॊ रग्न गयी

मस भन्त्रारम भातहतका कामाुरम वा तोषकएको कामाुरमभा ननवेदन दताु गनुु हुन सम्फशन्धत
सवैको जानकायीको रानग मो सूचना प्रकािन गरयएको छ ।साथै ननवदे न ढाॉचा, प्रस्तावना

ढाॉचा, भाऩदण्ड ढाॉचा, आवश्मक कागजातहरु य तोषकएको कामाुरम क्रभि् अनुसूची ३, ४,
५, ६, ७ मस भन्त्रारमको वेव साइट molmac.p5.gov.np फाट प्राप्त गनु सषकने छ ।
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अनुसूची ३
कृषि उऩज फजाय ननभाुणका रानग ददने ननवेदनको ढाॉचा
श्री ......................ज्मू

नभनत्....................

.............................., ।

षविम् साझेदायीभा कृषि उऩज फजाय हाट फजाय/ सङ्करन केन्र / थोक फजाय ननभाुणका
प्रस्ताव ऩेि गये को वाये ।(कुनै एउटा भात्र रे ख्न)े

प्रस्तुत षविमभा तहाॉ भन्त्रारमफाट नभनत ...................................... भा प्रकाशित

गरयएको सूचना अनुसाय...................भा अशस्थत...............नाभ गये को कृषि उऩज फजाय

ननभाुण गनु आवश्मक बएकोरे भन्त्रारमरे तोकेको ितुको अनधनभा यही साझेदायीभा कृषि

उऩज फजाय हाट फजाय/ सङ्करन केन्र / थोक फजाय ननभाुण गनु ननम्न अनुसायको
कागजातहरु मसै ननवेदन साथ सॊ रग्न यािी मो प्रस्तावना ऩेि गये को छौ ।
सॊ रग्न कागजातरु्
1.
2.
दस्तित
.............................
नाभ
..................................
सॊ स्थाको छाऩ्

ऩद ...................................

ठे गाना

..............................
सॊ स्था/सनभनतको

नाभ

......................
सम्ऩकु
.........................
ईभेर
...............................
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नॊ.

अनुसूची ४

कृषि उऩज फजाय हाट फजाय, सॊ करन केन्र तथा थोक फजाय सम्फशन्ध

(प्रस्तावना ढाॉचा)

1.ऩरयचमात्भक षववयण्
आवेदक सॊ स्था/सनभनतको नाभ्
ठे गाना्
शजल्रा्
स्थानीम तहको नाभ्
वाडु नॊ.
गाउॉ/टोर्
सॊ स्था सनभनतको अध्मऺको नाभ्
अध्मऺको पोन नॊ.
सम्ऩकु व्मशक्तको नाभ्
सम्ऩकु व्मशक्तको पोन नॊ.
सॊ स्था/सनभनत दताु नॊ.य नभनत्
सॊ स्था/सनभनत दताु बएको कामाुरमको नाभ्
2. राबाशन्वत कृिक ऩरयवाय सॊ ख्मा्

प्रत्मऺ.....................

अप्रत्मऺ.....................
3.फजाय ननभाुणभा राग्ने रागत षववयण्
रागत सहबानगता षववयण

यकभ रु.(अङ्क य अऺयभा)

कैषपमत

जम्भा रागत रु.
भन्त्रारम वा तोकेको कामाुरमरे
व्महोने रु.

उऩबोक्ता/ सॊ स्था/सनभनतरे व्महोने रु.
अन्म साझेदाय सॊ स्था बए रु.
4. आमोजना प्रस्तावको षववयण्
4.1 तऩाईरे कस्तो षकनसभको फजाय ननभाुण गनु चाहनु हुन्छ ?
क)................................(हाट फजाय, िुरा फजाय, थोक फजाय, सॊ करन केन्र भध्म कुनै
एक)

ि) फजाय सञ्चारनको अवस्था् ........................... (सञ्चारनभा यहेको/ नमाॉ स्थाऩना)
ग) फजायभा आउने भुख्म उऩजको षववयण्
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क्र.सॊ .

प्रभुि कृषि उऩजको नाभ

ऩरयभाण (अनुभाननत भे.टन)

उऩज कहाॉफाट आउने

4.2. फजायरे सेवा ऩुमाुउने स्थानहरु्
1. .............................

2. ............................

3. .........................

ॉ ीको षववयण्
5. आवेदक/ सॊ स्था/सनभनतको चर अचर ऩूज
ॉ ी
चर ऩुज

ॉ ी
अचर ऩुज

कैषपमत

......
6. फजाय सञ्चारनका रानग जग्गाको षववयण् (गोरो रगाउनु होस)
क) व्मशक्तगत/कयायभा नरएको

ऺेत्रपर.......................

ि) सॊ स्था/ सनभनतको नाभभा यहे को

ऺेत्रपर ......................

ग) सयकायी स्वानभत्वको

7. फजाय फनाउॉदा कस्तो सॊ यचना फनाउने उल्रेि गनुह
ु ोस ।

ऺेत्रपर ........................

1.
2.
3.
......
8. सडक सुषवधा छ वा छै न.............
क) छ बने फजाय स्थरफाट भुख्म सडक सॊ गको दुयी ..................... षक.भी.
क) छै न बने सडकको सॊ बावना षववयण ..............................
ु न्ु छ बने सॊ कनरत कृषिजन्म वस्तु षवक्री गने फजायको
9. मदद सॊ करन केन्र ननभाुण गदै हुनह
नाभ उल्रेि गनुह
ु ोस

1. ......................

2. ............................... 3.

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

15.फजायको पोहोय व्मवस्थाऩन कसयी गनुह
ु न्ु छ ? ...................................
16. फजाय ननभाुण सम्ऩन्न बएऩिात् कसयी सञ्चारन गनुह
ु न्ु छ नफस्तृतभा उल्रे ि गनुह
ु ोस।
............................................
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17.अन्म केही बए..................................................................
उऩमुक्त
ु फभोशजभको षववयणहरु जाने फुझे सम्भ सषह छ मदद झुटो ठहयीएभा ननवेदन स्वत
िाये ज बई कानून फभोशजभ सहुॉरा फुझाउॉरा ।
साऺी्

ननवेदक

दस्तित्

दस्तित्

नाभ्

नाभ्

ऩद्

ऩद्

नभनत्

नभनत्
सनभनतको छाऩ.................................

ॉ ाभा यही षवस्तृत प्रस्तावना ऩेि गनुु
नोट् मो एउटा नभूना पायाभ भात्र हो ननददुष्ट गये को फुद
ऩनेछ ।
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अनुसूची ५
अनुदान भाऩदण्ड
ननभाुण गने फजायका

अनुदान प्रनतित

भाऩदण्ड

सभूह/सॊ स्था/सनभनतरे /ननजी/
कम्ऩनीरे व्महोने

हाट फजाय सेड, थोक फजाय य सॊ करन केन्र ननभाुण,
फायफन्दे ज, गोदाभ घय तथा अषपस कोठा, िानेऩानी,
िौचारम य पोहोय व्मवस्थाऩन आदद।
स्थाननम तह भापुत

75 प्रनतित

25 प्रनतित

सभूह/सनभनत/सहकायीको

75 प्रनतित

25 प्रनतित

50 प्रनतित

50 प्रनतित

हकभा
ननजी/ कम्ऩनीको हकभा
जग्गा सॊ स्थाको नाभभा

रारऩूजाुको प्रनतनरऩी

बएको अवस्थाभा
कयायभा नरएको जग्गाको

20 विुको कयायनाभा ऩत्र तथा

हकभा

रारऩुजाुको प्रनतनरऩी

सयकायी जग्गा बएभा

जग्गा प्रदान गने ननकामको
जग्गा प्रदान गये को ऩत्र ।

जग्गा िरयद तथा बाडाभा
रगानी गरयने छै न
थोक फजाय ननभाुणका रानग

अनधकतभ

न्मुनतभ ऺेत्रपर्

(कम्ऩाउण्ड वार, एप्रोच

रु.25,00,000।–

तयाइभा् 1.5 षवगहा

योड, कामाुरम, सूचना केन्र,

(ऩशच्चस राि) वा अनुदान

ऩहाडभा् 1 षवगहा

िानेऩानी)

हुन आउछ ।

स्टोय, गोदाभ, िौचारम य

प्रनतितरे जुन यकभ कभ

सॊ करन केन्र ननभाुणका

अनधकतभ

न्मुनतभ ऺेत्रपर्

रानग (व्मवस्थाऩन कऺ,

रु.10,00,000।–(दि

तयाइभा् 3 कट्ठा

सेड, स्टोय, तौनरने सुषवधा,

राि) वा अनुदान प्रनतितरे

ऩहाडभा् 1.5 कट्ठा वा 1

सूचना-सॊ चाय सुनफधा,

जुन यकभ कभ हुन

योऩनी

िौचारम य िानेऩानी)

आउछ।

नमाॉ हाट फजाय ननभाुणका

अनधकतभ

न्मुनतभ ऺेत्रपर्

रानग

रु.20,00,000(नफस

तयाइभा् 7 कट्ठा

राि) वा अनुदान प्रनतितरे

ऩहाडभा् 4 कट्ठा वा 2.67

(व्मवस्थाऩन कऺ,

सेड ननभाुण, िौचारम य
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िानेऩानी)

जुन यकभ कभ हुन आउछ

योऩनी

।
ऩुयानो हाट फजाय

अनधकतभ

न्मुनतभ ऺेत्रपर्

सुदृढीकयणका रानग

रु.20,00,000(नफस

तयाइभा् 7 कट्ठा

(व्मवस्थाऩन कऺ, सेड

राि) वा अनुदान प्रनतितरे

ऩहाडभा् 4 कट्ठा वा 2.67

ननभाुण, िौचारम य

जुन यकभ कभ हुन आउछ

योऩनी

िानेऩानी)

।

िुरा फजाय ननभाुणका रानग

अनधकतभ रु.10,00,000 न्मुनतभ ऺेत्रपर्

(सेड ननभाुण, स्टोय,

(दि राि)वा अनुदान

तयाइभा् 2 कट्ठा

िौचारम य िानेऩानी)

प्रनतितरे जुन यकभ कभ

ऩहाडभा् 1.5 कट्ठा वा 1

हुन आउछ।

योऩनी

प्रदे िस्तय फजायका रानग

अनधकतभ

न्मुनतभ ऺेत्रपर् 3 षवगहा

योड, कामाुरम, सूचना केन्र,

कयोड) वा अनुदान

स्टर, स्टोय, गोदाभ,

प्रनतितरे जुन यकभ कभ

िौचारम य िानेऩानी)

हुन आउछ।

(कम्ऩाउण्ड वार, एप्रोच

रु.100,00,000 (एक
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अनुसूची 6
प्रस्तावको साथ सॊरग्न गनुऩु ने कागजातहरु
१) अनुसूची ३ वभोशजभको ननवेदन १ प्रनत।
२) अनुसूची ४

वभोशजभको प्रस्तावना १ प्रनत।

३) सभूह फजाय सनभनत / सहकायीको ननणुम प्रनतनरषऩ १ प्रनत।
४) तोषकएको सम्ऩकु व्मशक्त/सदस्मको नागरयकताको प्रनतनरषऩ १ प्रनत।
५) सहकायी दताु नषवकयण प्रभाणऩत्रको प्रनतनरषऩ १ प्रनत (गत आ.व. सम्भ दताु बएको)।
६) फजाय सनभनत दताु बएको प्रभाणऩत्रको प्रनतनरषऩ 1 प्रनत।

७) नीशज कम्ऩनी/ पभु य सहकायीहरुको हकभा रेिा ऩयीऺण प्रनतवेदन, कय च ुक्ता
प्रभाणऩत्र, भ्माट/प्मान दताु प्रभाणऩत्रको प्रनतनरषऩ १ प्रनत।
८) जनभनको स्वानभत्व सॊ स्थाको नाभभा यहे को रारऩुजाुको प्रनतनरषऩ वा २० फिुको जग्गाको
कयायनाभा ऩत्र सषहत रारऩुजाुको प्रनतनरऩी।सयकायी जग्गा प्राप्त गने बएभा जग्गा प्रदान
गने ननकामको जग्गा उऩरब्ध गयाएको ऩत्र।
९) ननभाुण गने फजाय ऩूवाुधायको ईशन्जननमरयङ नडजाईन सषहत तथा अनुभाननत रागत िचु
ऩेि गनुु ऩनेछ।
(१०) फजाय सञ्चारनभा अन्म साझेदाय सॊ स्था सॊ रग्न बए प्रनतफद्धता ऩत्रको प्रनतनरषऩ।
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अनुसूची ७
कृषि उऩज फजाय ननभाुणका रागी प्रस्तावना दताु गनु सषकने कामाुरमको नफवयण
शजल्रा

कामाुरम

नवरऩयासी

कृषि ऻान केन्र, ऩयासी

ऩशिभ

कै.

रुऩन्दे ही

बेटेयीनयी अस्ऩतार तथा ऩिु सेवा षवऻ केन्र बै यहवा

कषऩरफस्तु

कृषि ऻान केन्र वा बेटेयीनयी अस्ऩतार तथा ऩिु सेवा षवऻ केन्र
तौनरहवा

ऩाल्ऩा

कृषि ऻान केन्र वा बेटेयीनयी अस्ऩतार तथा ऩिु सेवा षवऻ केन्र
तानसेन

गुल्भी

कृषि ऻान केन्र ,तम्घास

अघाुिाॊची

कृषि ऻान केन्र सशन्धिकु

प्मूठान

प्रधानभन्त्री कृषि आधुननकीकयण ऩरयमोजना ऩरयमोजना कामाुन्वमन
इकाई धान
जोन, प्मूठान

योल्ऩा

कृषि ऻान केन्र वा बेटेयीनयी अस्ऩतार तथा ऩिु सेवा षवऻ केन्र
नरवाङ्ग

दाङ्क

कृषि ऻान केन्र बेटेयीनयी अस्ऩतार तथा ऩिु सेवा षवऻ केन्र घोयाही

फाॊके

कृषि ऻान केन्र बेटेयीनयी अस्ऩतार तथा ऩिु सेवा षवऻ केन्र नेऩारगॊज

फददुमा

प्रधानभन्त्री कृषि आधुननकीकयण ऩरयमोजना ऩरयमोजना कामाुन्वमन

रुकुभ ऩूफ ु

शिश्ने गाॉउऩानरका, कृषि िािा रुकुभकोट वा कृषि ऻान केन्र नरवाङ्ग

इकाई धान सुऩयजोन फदॊमा वा कृषि ऻान केन्र फाॉके
योल्ऩा
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