कृषि ब्मवसामका रागग कृषि भन्त्री कामयक्रभ सञ्चारन गनदे शिका, 2075
ॉ ा नॊ. ५, ५०, ५२,
प्रस्तावना् प्रदे ि सयकाय, प्रदे ि नॊ ५, नीगत तथा कामयक्रभको फद

५३ य ६४ राई सम्फोधन गनय तथा कृषि ब्मवसामीकयणभा फाधा ऩगेका तत्कार
सम्फोधन गनऩ
य ने अवस्थाभा यहे का, उत्ऩादन तथा सानागतना गनभायण कामयहरु गने य

अन्त्म कामयक्रभफाट सम्फोधन हन नसकेका य छोटो प्रषक्रमाफाट सम्फोधन गनऩ
य ने कृषि
कृिकराइय

उत्ऩादन, गनभायण, गसचाइय, प्रिोधन तथा फजायीकयणका कामयक्रभहरुभा

व्मवसाषमकयण,आधगनकयण य फजायीकयण तपय उन्त्भख गयाउन गछटो छरयतो य
प्रबावकायी रुऩभा अनदान सहमोग गने उद्देश्मरे प्रदे ि सयकाय, प्रदे ि नॊ ५, बूगभ

व्मवस्था, कृषि तथा सहकायी भन्त्रारमरे "कृषि ब्मवसामका रागग कृषि भन्त्री
कामयक्रभ सञ्चारन गनदे शिका, 2075"

फनाई रागू गये को छ।

ऩरयच्छे द-1
प्रायशम्बक
१. सॊ शऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस गनदे शिकाको नाभ "कृषि ब्मवसामका रागी कृषि
भन्त्री कामयक्रभ सञ्चारन गनदे शिका, 2075"

यहे को छ ।

(२) मो गनदे शिका तरुन्त्त प्रायम्ब हनेछ।
२. ऩरयबािा् षविम वा प्रसॊ गरे अको अथय नरागेभा मस गनदे शिकाभा्-

(क) "कृिक" बन्नारे प्रदे ि गबर कनै एक गनशित ठाउॉभा परपूर,
तयकायी, ते रहन, दरहन तथा भाछा जस्ता कृषि उऩज उत्ऩादन
गने व्मशि सम्झन ऩछय।

(ख) अनदान ग्राही बन्नारे प्रदे ि गबर कनै एक गनशित ठाउॉभा कृषि
व्मवसाम गरय अनदान भाॉग गने व्मशि सम्झनऩछय।
(ग)

“सम्झौता” बन्नारे

भन्त्रारम

वा

भातहतका

गनकाम

य

अनदानग्राही वीच कामयक्रभ वीच कामयक्रभ सञ्चारन सम्फन्त्धभा
गरयएको सम्झौता ऩर सम्झनऩछय।
(घ)

“छनौट

सगभगत” बन्नारे

दपा

५

फभोशजभको

सगभगत

सम्झनऩछय।

(ङ) "भन्त्रारम" बन्नारे प्रदे ि नॊ ५ बूगभ व्मवस्था, कृषि तथा
सहकायी भन्त्रारम सम्झनऩछय।
(च)

"कामायरम"

बन्नारे

गनकाम सम्झनऩछय।
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भन्त्रारम

वा

गनदे िनारमरे

तोकेको

(छ) “तोषकएको” वा “तोषकए फभोशजभ” बन्नारे मस गनदे शिकाभा
तोषकएको वा तोषकए फभोशजभ सम्झनऩछय ।
ऩरयच्छे द २
कामयक्रभ सञ्चारनसम्फन्त्धी

३. कामयक्रभ सञ्चारन हने ऺेर तथा अनदानग्राही कृिक छनौटका आधायहरु् (1)
कामयक्रभ सञ्चारन हने ऺेर छनौटका आधायहरु दे हामफभोशजभ हनेछन् ।
(क) प्रदे िगबरभा

कृषि

उऩज

उत्ऩादन

य

फजायीकयणका

भहत्वऩूण य

ऺेरहरु।

(ख) कृषि

उत्ऩादनभा टे वा ऩर्माउने साना गनभायण. भेशिनयी उऩकयण तथा

औजाय साभाग्रीहरु ।
(ग)

कृषि उऩजहरुको साना प्रिोधन प्माकेशजङ्ग तथा अन्त्म फजारयकयणका
कामयहरु।

् मन् मस कामयक्रभको तजभ
४. कामयक्रभ कामायनव
य ा य कामायन्त्वमन दे हाम फभोशजभ हनेछ्
(क)
(ख)

कामयक्रभ सञ्चारन भन्त्रारमरे तोकेफभोशजभ हनेछ।

मस कामयक्रभका रागग रशऺत वगयहरुरे विैबयी नै गनवेदन ददन
सक्नेछन्।

(ग)

कृषि व्मवसाम सञ्चारनका रागग कृिक स्वमभरे आपूराइय तत्कार
वाधा ऩये को जनाई उऩमि फस्त वा सेवा को प्रस्ताषवत
यकभ सषहत भाग गरयएको आवेदन ऩर।

(घ )

मसयी ऩेि हन आएका
औशचत्म

(ङ)

मसयी

रागत

आवेदनहरु अनदान व्मवस्थाऩन सगभगतरे

हेयी स्वीकृती गने छ ।

स्वीकृत

बएका

आवेदकहरुसॉग

सम्झौता

तथा

कामयक्रभ

कामायन्त्वमनका रागग भन्त्रारमरे स्वमभ् वा भातहतका कामायरमराई
ऩरयचारन गनय सक्नेछ।
५. सगभगतसभ्फन्त्धी व्मवस्था् (१) मस गनदे शिका फभोशजभ कामयक्रभ सञ्चारनको रागग
प्राप्त

गनवेदन \प्रस्तावहरुको स्वीकृत गनय दे हाम फभोशजभका ऩदागधकायीहरु यहे को

एक अनदान व्मवस्थाऩन सगभगत यहनेछ ।
(क) सशचव बूगभ व्मवस्था, कृषि तथा सहकायी भन्त्रारम

सॊ मोजक

(ख) प्रभख प्रिासन तथा सहकायी भहािाखा

सदस्म

(ग) प्रभख

सदस्म

ऩिऩन्त्छी षवकास भहािाखा
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(घ) प्रभख खाद्य सयऺा तथा कृषि व्मवसाम प्रवर्द्यन भहािाखा

सदस्म

(ङ) प्रभख मोजना तथा अनगभन भहािाखा

सदस्म

(च) प्रभख खाद्य सयऺा प्रवर्द्यन िाखा

सदस्म

(छ) प्रभख अनगभन तथा भूल्माङ्कन िाखा

सदस्म सशचव

(२) सगभगतरे आवश्मकता अनसाय षविेिऻ वा ऩदागधकायीराई सगभगतको फैठकभा
आभन्त्रण गनय सक्नेछ ।
(३)

अनदान व्मवस्थाऩन सगभगतको काभ, कतयव्म य अगधकाय दे हामफभोशजभ

हनेछ।
(क) प्रस्ताव भूल्माङ्कनका आधाय य भाऩदण्ड गनधाययण गने।
(ख) प्राप्त गनफेदन /प्रस्तावहरु उऩय छरपर गयी औशचत्मता हे यी स्वीकृत

गने

(ग) अनदान यकभको गसभा तोक्ने ।

ऩरयच्छे द-३
अनदान व्मवस्था तथा प्रवाह षवगध्
६.

अनदान व्मवस्था् (1) मस कामयक्रभफाट कृषि ब्मवसामीकयणभा फाधा ऩगेका य

तत्कार सम्फोधन गनऩ
य ने खारका उत्ऩादन तथा सानागतना गनभायण कामयहरु गने य अन्त्म
कामयक्रभफाट सम्फोधन हन नसकेका य छोटो प्रषक्रमाफाट सम्फोधन गनऩ
य ने कृषि उत्ऩादन,
गनभायण, प्रिोधन तथा फजायीकयणका कामयक्रभहरुभा सहमोग गरयनेछ।भाग गरयएको
कामयक्रभभा दे हाम फभोशजभ तोषकएको भाऩदण्ड फभोशजभ कामय गनय सषकनेछ्
(क)

कामयक्रभरे सम्फोधन गने ऺेरहरु कृषि तथा ऩिऩन्त्ऺी उत्ऩादन,
प्रिोधन तथा फजारयकयण हनेछ।

(ख)
(ग)

प्रदे िका १२ वटै शजल्राहरुभा रागू हने।

गनजी पभय\ कृिकको हकभा अगधकतभ ५०,०००/- सम्भ वा ८५
प्रगतित अनदान।

(घ)

कृिक सभह\ सहकायीको अगधकतभ १०००००/- सम्भ वा ८५
प्रगतित अनदान।
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९. अनदान प्रवाह षवगध : (1) अनदान प्रवाह षवगध दे हामफभोशजभ हने छ ।
(क) स्वीकृत

आवेदकहरुराई

सम्झौता

गयी

गनमभानसाय

कामायदेि

ददईनेछ तथा कामयसम्ऩादन ऩिात कामय सम्ऩन्न प्रगतवेदन, कृिकरे

ऩेि गये को षववयण, भूल्माङ्कनभा सॊ रग्न कागजातहरु तथा भन्त्रारम
वा

भातहतका

कामायरमद्बाया

आधायभा हन आउने

गरयएको

अनगभन

प्रगतवेदनका

अनदान यकभ फैंक खाताभा भन्त्रारम वा

भन्त्रारमरे तोकेको गनकामफाट बिानी ददइने छ ।

(ख) कृिक वा कृिक सभूहरे भाग गये का औजाय मन्त्र रगाएत
साभाग्रीहरु

सम्झौता

फभोशजभ

आवेदकरे

सोझै

खरयद

गनय

सक्नेछन्।
(ग) मसयी उऩरब्ध हने साभाग्री वा बिागन गरयने अनदानको यकभ
सम्झौताभा उल्रे शखत अनदान यकभ बन्त्दा फढी हने छै न।
(घ) बिानी

गदाय

प्रचगरत

कानूनफभोशजभ

अग्रीभ

आमकय

तथा

कशन्त्टन्त्जेन्त्सी फाऩतको यकभ कट्टा गरयनेछ।
१०. कामायन्त्वमन प्रषक्रमा् (1) कामयक्रभ कामायन्त्वमन प्रषक्रमा दे हाम फभोशजभ हनेछ।
(क)

छनौट बएका गनफेदन \ प्रस्तावअनसाय गनभायण गरयने ऩूवायधायको नक्सा,
रागत इशस्टभेट तमाय गयी सोहीअनसाय गन य गयाउन ऩनेछ।

(ख)

कृषि अनदानका रागग सम्ऩूण य बौगतक ऩूवायधाय गनभायणको कामय
तोषकएको आ.व.गबर सम्ऩन्न गरयसक्न ऩनेछ।
ऩरयच्छे द ३

षवषवध

कामयक्रभ अनगभन : आवश्मकता अनसाय बूगभ व्मवस्था, कृषि तथा

११.

सहकायी भन्त्रारम, कृषि षवकास गनदे िनारम, सम्फशन्त्धत स्थागनम तह तथा सम्वशन्त्धत
कृषि ऻान केन्त्र य सगभगतफाट कामयक्रभको अनगभन हनेछ।
१२.

कायवाहीको व्मवस्था : सम्झौता अनसाय कामय नगने तथा अनदान

यकभको दरुऩमोग गने अनदान ग्राहीराई प्रचगरत कानन फभोशजभ कायवाही हनेछ ।

१३. फाधा अड्चन, गनरुऩण, खाये जी य सॊ सोधन : (1) मस कामयषवगध कामायन्त्वमनभा
फाधा, दिषवधा वा षववाद बएभा सो को गनरुऩण सगभगतरे गनेछ ।
(2)

बूगभ व्मवस्था, कृषि तथा सहकायी भन्त्रारमरे आवश्मकता अनसाय मस

कामयषवगध सॊ सोधन तथा खाये ज गनय सक्नेछ ।
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अनसूची १

सम्झौता ऩरको ढाॉचा
प्रदे ि सयकाय, प्रदे ि नॊ. ५, बूगभ व्मवस्था, कृषि तथा सहकायी भन्त्रारम,( मसऩगछ प्रथभ ऩऺ
बगनने)

य

अनदान

ग्राही............................,(मसऩगछ

दोस्रो

ऩऺ

फभोशजभका ितयहरु ऩरयऩारना गने गयी दिऩशऺम सम्झौता गरयददमौं÷गरमौं।

बगनने)

गफच

तऩशिर

कृषि व्मवसामका रागग कृषिभन्त्री कामयक्रभ सञ्चारन गनदे शिका २०७५ अन्त्तगयत

1.

व्मवस्था बएका दपाहरु दवै ऩऺराई भान्त्म हने छ।

प्रथभ ऩऺरे .......................गनभायण\ साना भेशिनयी औजाय खरयदका रागग षवगनमोशजत

2.

रु....................भध्मे दोश्रो ऩऺराई रु............... (अऺरुऩी..............) फयाफयको
आगथयक अनदान यकभ /साभग्री सहमोग प्रदान गनेछ ।

3. दोश्रोऩऺरे फाॉकी यकभ वा साभाग्रीको व्मवस्था गयी ..................शजल्रा ................

गा.ऩा/न.ऩा/उ.भ.न.ऩा ........ नॊ. वडाको .................. बन्ने स्थानभा मसै आगथयक
फियको अन्त्त्म सम्भभा .........तोषकएको कामय सम्ऩन्न गनेछ ।

4. प्रथभ ऩऺ सभऺ ऩेि गये को स्वीकृत प्रस्ताव ऩर भतागफकको गडजाईन य शस्टभेट
अनसायका सम्ऩणय कामयहरु उच्च गणस्तय कामभ याखी गनधाययीत सभम गबर सम्ऩन्न
गनेछ ।

5. दोश्रो ऩऺरे सरुभा आफ्नो तपयको रगानीफाट सम्ऩन्न बएको काभको गनमभानसायको

भ्माट गफर, दाशखरा प्रगतवेदन, कामयसम्ऩन्न प्रगतवेदन य आवश्मक अन्त्म कागजात सषहत

बिानीका रागग प्रथभऩऺ सभऺ ऩेि गये ऩिात स्थरगत प्राषवगधक प्रगतवेदनको
आधायभा भनागसव ठहये दोश्रोऩऺको फैङ्कखाताभा एकभष्ठ बिानी ददनेछ ।

6. मो सम्झौताभा अन्त्मर जे सकै रेशखएको बएता ऩगन कृिकरे सम्झौताभा उल्रेशखत
ितयहरुको षवऩयीत कनै कामय गये भा वा प्रमोग गरयएका सम्ऩशिको हानी नोक्सानी हने

गयी कनै कामय गये भा वा कृषि व्मवसामको सञ्चारन उऩमि षकगसभरे बएको छै न बन्ने

रागेभा भन्त्रारम वा भन्त्रारमरे तोकेको कामायरमरे सम्झौता बङ्ग गनय सक्ने य
कृिक\अनदानग्राहीराई उऩरब्ध गयाएको सम्ऩशि आफ्नो कब्जाभा गरइ छट्टै तरयकारे
प्रमोगको व्मवस्था गभराउन सक्ने छ ।
7. हस्ताऺय कताय्

हस्ताऺय्– ......................

अनदानग्राहीको नाभ्– ...........................
ठे गाना : ……………………..

सम्झौता सम्ऩन्न गभगत २०75/

हस्ताऺय्..........................

नाभ्– ..............................

भन्त्रारम वा भन्त्रारमरे तोकेको

/

कामायरमको तपयफाट

/योज िबभ्।

ॉ ाहरु थऩ गनय
नोट् दिऩशऺम सम्झौताभा आवश्मकता भताषवकका अन्त्म सान्त्दगबयक फद
सषकनेछ
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अनसूची ३
कृषि ब्मवसामका रागी कृषि भन्त्री कामयक्रभको अनदानका रागग ददने आवेदनको
ढाॉचा
श्रीभान् सशचव ज्मू
गभगत्....................

भापयत.............बूगभ व्मवस्था, कृषि तथा सहकायी भन्त्रारम
प्रदे ि न ५ फटवर ।
षविम्

अनदान स्वरुऩ

………………………… उऩरब्ध

गयाइय ददन हन।

प्रस्तत षविमभा भैरे/हाभीहरुरे सञ्चारन गरययहेको कृषि व्मवसामभा
अगत आवश्मक ऩये कोरे
गयाइय ददन हन

उि

……………………….का

हाददयक अनयोध गदयछ\ गदयछौ ।

…………………..

रागग अनदान यकभ उऩरब्ध

गनफेदन साथ सॊ रग्न कागजातरु्
1.नागरयकताको प्रगतगरऩी( व्मशिको हकभा)
2 पभय\सभह\सहकायी को दताय प्रभाण ऩर हरु को प्रगतगरऩी
३ जग्गाधनी ऩजायको प्रगतगरषऩ

गनफेदक
दस्तखत

४कामय मोजना ( प्रस्तावना बरयएको पायाभ)

नाभ

:

ठे गाना

:

:

सम्ऩकय नॊ.:
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को

अनसूची ४

कृषि ब्मवसामका रागग कृषि भन्त्री कामयक्रभको
(प्रस्तावनाको ढाॉचा)

1.ऩरयचमात्भक षववयण्
आवेदक कृिकको नाभ्
ठे गाना्
शजल्रा्
स्थानीम तहको नाभ्
वाडय नॊ.

गाउॉ/टोर्
हार सञ्चारन गरययहेको व्मवसामको षववयण्
सॊ ख्मा/ऺेरपर् ऩि/वारी्
उत्ऩादन अवस्था फजारयकयण्
फजारयकयण्
आम्दानी/ योजगायी्
कृषि व्मवसाम सञ्चारन गदाय

हार आइयऩये को

सभस्मा के छ ?
हार तत्कार के गये

सभस्मा सभाधान होरा ?

भाॉग गरयएको अनदान षववयण
3. रागत षववयण्
रागत सहबागगता षववयण

यकभ रु.(अङ्क य अऺयभा)

कैषपमत

जम्भा रागत रु.
भन्त्रारम वा तोकेको कामायरमरे
व्महोने रु.

कृिकरे व्महोने रु.
अन्त्म साझेदाय सॊ स्था बए रु.
ॉ ाभा यही षवस्तृत प्रस्तावना ऩेि गन य ऩनेछ ।
नोट् मो एउटा नभूना पायाभ भार हो गनददयष्ट गये को फद
दस्तखत्
गनवेदकको नाभ्
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