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कोयोना प्रबावित तथा विदेशफाट पवकि एका मिुा रक्षऺत कामिक्रभ कामािन्िमन भाऩदण्ड, २०७७ 

 

प्रस्तािना् कोभबड-१९ को भहाभारयका कायणरे विश्व नै आक्रान्त बईयहेको ितिभान अिस्थाभा 
स्िदेशभा तथा विदेशभा यहेका सदूुयऩक्षिभ प्रदेशका जनताहरुको योजगायी तथा ब्मिसाम धयासामी हनु 
ऩगुी राखौं भाभनसहरु फेयोजगाय बई स्िदेश पकि न फाध्म बएको सन्दबिभा प्रदेश भबत्र व्मिसावमक 
कृवि ऩेशा अॊगारी स्ियोजगाय हनु ईच्छुक प्रदेशफासीहरुराई कृवि व्मिसामतपि  थऩ आकविित गदै 
कृवि उत्ऩादकत्ि य उत्ऩादन िवृिराई जोड ददन तथा कोयोना प्रबावित तथा विदेशफाट पवकि एका 
मिुा रक्षऺत कामिक्रभराई ऩायदशॉ, जिापदेही, व्मिक्षस्थत य प्रबािकायी ढॊगरे सञ्चारन गनि 
िाञ्छनीम बएकोरे,  

 सदूुयऩक्षिभ प्रदेश बूभभ व्मिस्था, कृवि तथा सहकायी भन्त्रारमरे मो भाऩदण्ड फनाएको छ। 

ऩरयच्छेद-१ 

प्रायक्षभबक 

 

१.  सॊक्षऺप्त नाभ, विस्ताय  य प्रायभब : (१) मो भाऩदण्डको नाभ ×कोयोना प्रबावित तथा विदेशफाट 
पवकि एका मिुा रक्षऺत कामिक्रभ कामािन्िमन भाऩदण्ड, २०७७" यहेको छ । 

(२) मो भाऩदण्ड स्िीकृत बएको भभभतदेक्षख सदूुयऩक्षिभ प्रदेश बय रागू हनुेछ । 

२.  ऩरयबािा् वििम िा प्रसॊगरे अको अथि नरागेभा मस भाऩदण्डभा, - 

(क) “अनदुान व्मस्थाऩन  तथा प्राविभधक सभभभत” बन्नारे दपा  ४ फभोक्षजभ 
गदित सभभभत सभझन ुऩछि । 

(ख) “आिेदक” बन्नारे मस कामिक्रभभा सहबागी हनु चाहने कोभबड-१९ का 
कायणरे स्िदेश िा विदेशभा व्मिसाम िा योजगाय गभुाई फेयोजगाय 
बएका कोयोना प्रबावित व्मक्षि सभझन ुऩछि । 

(ग) "कामिक्रभ" बन्नारे कोयोना प्रबावित तथा विदेशफाट पवकि एका मिुा 
रक्षऺत कामिक्रभ सभझन ुऩछि ।  

(घ) "कामिक्रभ भनदेशक सभभभत" बन्नारे दपा ३ फभोक्षजभ गदित सभभभत 
सभझन ुऩछि । 

(ङ)  “केन्र” बन्नारे बेटेरयनयी अस्ऩतार तथा ऩश ुसेिा विऻ केन्र िा कृवि 
ऻान केन्र सभझन ुऩछि । 
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(च) “कोयोना प्रबावित” बन्नारे कोभबड-१९ का कायणरे स्िदेश िा विदेशभा 
व्मिसाम िा योजगाय गभुाई फेयोजगाय बएका प्राकृभतक व्मक्षि सभझन ु
ऩछि। 

(छ) "भनदेशनारम" बन्नारे कृवि विकास भनदेशनारम िा ऩशऩुन्छी तथा 
भत्स्म विकास भनदेशनारम सभझन ुऩछि । 

(ज) “भन्त्रारम” बन्नारे सदूुयऩक्षिभ प्रदेशको कृवि ऺेत्र हेने भन्त्रारम सभझन ु 
ऩछि । 

 

ऩरयच्छेद-२ 

कामिक्रभ कामािन्िमन प्रवक्रमा 
 

३.  कामिक्रभ भनदेशक सभभभत् (१) कामिक्रभको प्रबािकायी कामािन्िमन तथा सभन्िमका राभग 
भनदेशनारमभा देहाम फभोक्षजभको कामिक्रभ भनदेशक सभभभत यहनेछ:- 

(क) प्रभखु,  भनदेशनारम सॊमोजक 

(ख) अभधकृत प्रभतभनभध, ऺेत्रीम कृवि अनसुन्धान केन्र सदस्म 

(ग) अभधकृत प्रभतभनभध, भनदेशनारम    सदस्म 

(घ)  अभधकृत प्रभतभनभध, प्रदेश रेखा भनमन्त्रक कामािरम सदस्म 

(ङ) प्रभखु, मोजना तथा अनगुभन शाखा, भनदेशनारम सदस्म-सक्षचि 
 

(२) कृवि विकास भनदेशनारमका प्रभखु सॊमोजक बएभा ऩशऩुन्छी तथा भत्स्म विकास 
भनदेशनारमका प्रभखु िा अभधकृत प्रभतभनभध सभभभतभा सदस्म य ऩशऩुन्छी तथा भत्स्म विकास 
भनदेशनारमका प्रभखु सॊमोजक बएभा कृवि विकास भनदेशनारमका प्रभखु िा अभधकृत प्रभतभनभध 
सभभभतभा सदस्म यहने छन ्। 

४. अनदुान व्मिस्थाऩन तथा प्राविभधक सभभभत: (१) केन्रभा देहाम फभोक्षजभ अनदुान व्मस्थाऩन 
तथा प्राविभधक सभभभत यहनेछ:- 

(क) प्रभखु, केन्र  सॊमोजक 

(ख) अभधकृत प्रभतभनभध, सभफक्षन्धत क्षजल्राको क्षजल्रा सभन्िम 
सभभभत 

सदस्म 
 

(ग) प्रभतभनभध,  केन्र सदस्म 

(घ) अभधकृत प्रभतभनभध, प्रदेश रेखा भनमन्त्रक कामािरम   सदस्म 

(ङ) प्रभखु, मोजना शाखा, केन्र सदस्म-सक्षचि 
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(२) कृवि ऻान केन्रका प्रभखु सॊमोजक बएभा बेटेयीनयी अस्ऩतार तथा तथा ऩश ुसेिा 
विऻ केन्रका प्रभखु िा अभधकृत प्रभतभनभध सभभभतभा सदस्म  य बेटेयीनयी अस्ऩतार तथा तथा 
ऩश ुसेिा विऻ केन्रका प्रभखु सॊमोजक बएभा कृवि ऻान केन्रका प्रभखु िा अभधकृत प्रभतभनभध 
सभभभतभा सदस्म यहने छन ्। 

 

५.  सभभभतको काभ कतिव्म य अभधकाय: (१) दपा ३ को उऩदपा (१) फभोक्षजभ गदित सभभभतको 
काभ, कतिव्म य अभधकाय देहाम फभोक्षजभ हनुेछ :- 

(क) कामिक्रभ कामािन्िमनका राभग केन्रराई भागिदशिन प्रदान गने,  

(ख) प्रचभरत कानून फभोक्षजभ आिेदन साथ ऩेश गनुि ऩने आिश्मक 
कागजातहरु भनधाियण तथा थऩ गने, 

(ग) केन्र अन्तगित सञ्चाभरत कामिक्रभको प्रबािकायी कामािन्िमनका राभग 
सभन्िम, भनयीऺण तथा अनगुभन गने,  

(घ) केन्र अन्तगित सञ्चाभरत कामिक्रभको चौभाभसक रुऩभा सभभऺा गयी 
प्रभतिेदन भन्त्रारमभा ऩेश गने, य 

(ङ) केन्रराई कामिक्रभ सञ्चारनभा आिश्मक सहजीकयण गने । 

(२) दपा ४ को उऩदपा (१) फभोक्षजभ गदित सभभभतको काभ, कतिव्म य अभधकाय 
देहाम फभोक्षजभ हनुेछ :-  

(क) केन्रको िावििक कामिक्रभभा यहेको कामिक्रभ कामािन्िमनका राभग 
भागिदशिन प्रदान गने,  

(ख) अनसूुची-४ फभोक्षजभ तोवकएका भूल्माङ्कनका आधायहरुको ऩरयभध भबत्र यही 
िस्तऩुयक य न्मामोक्षचत ढॊगरे अॊकबाय फाॉडपाॉड गने, 

(ग) प्राप्त आिेदनहरुको भूल्माङ्कनका राभग सहमोग गनि आिश्मकता अनसुाय 
उऩसभभभत गिन गने, 

(घ) केन्र अन्तगित सञ्चाभरत कामिक्रभको प्रबािकायी कामािन्िमनका राभग 
सभन्िम, भनयीऺण तथा अनगुभन गने,  

(ङ) केन्र अन्तगित सञ्चाभरत कामिक्रभको चौभाभसक रुऩभा सभभऺा गयी 
भनदिशनारमभापि त प्रभतिेदन भन्त्रारमभा ऩेश गने, य 

(च) कामिक्रभ कामािन्िमन गने इकाईराई आिश्मक भनदेशन ददने । 
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६. फैिक सभफन्धी  भाऩदण्ड : (१) दपा ३ य ४ फभोक्षजभ गदित सभभभतहरुको फैिक सभफन्धी 
भाऩदण्ड देहाम फभोक्षजभ हनुेछ :- 

(क) सभभभतको फैिक सॊमोजकको भनदेशनभा सदस्म-सक्षचिरे भभभत, सभम य 
स्थान तोकी फोराउन ुऩनेछ । 

(ख) फहभुत सदस्महरुको उऩक्षस्थभतराई फैिकको गणऩयुक सॊख्मा भाभननेछ । 

(ग) सभभभतको फैिकको भनणिम फहभुतको आधायभा गरयनेछ । 

(घ) सभभभतरे आिश्मकता अनसुाय वििम विशेिऻ तथा सयोकायिाराहरुराई 
फैिकभा आभन्त्रण गनि सक्नेछ l  

(ङ) सभभभतको फैिक हयेक चौभाभसकभा एक ऩटक य आिश्मकता अनसुाय 
कुनै ऩभन सभमभा फस्न सवकनेछ । 

(२) सभभभतको फैिक सभफन्धी अन्म व्मिस्था सभभभत आपैरे भनधाियण गये फभोक्षजभ 
हनुेछ। 

 

७.  फारी, व्मिसाम तथा भाऩदण्ड : (१) मो कामिक्रभ कामािन्िमनका राभग भन्त्रारमरे सभफक्षन्धत 
कामािरमको िावििक फजेटभा नै सभािेश हनुे गयी फजेटको ब्मिस्था गनेछ ।  

(2) उऩदपा (१) फभोक्षजभको कामिक्रभ अनसूुची-१ फभोक्षजभका फारी, व्मिसाम  

तथा भाऩदण्ड अनसुाय भात्र सञ्चारन गनि सवकनेछ । 

८. प्रस्ताि आह्वान तथा छनौट प्रवक्रमा: (१) प्रचभरत कानूनको सििभान्मताभा प्रभतकूर नहनुे गयी 
भन्त्रारमरे क्षजल्रागत तथा ऺेत्रगत रुऩभा यहेका आिेदकहरु य भतनरे सञ्चारन गनि चाहेको 
व्मिसाम ऩवहचान तथा फजेट फाॉडपाॉड गने प्रमोजनका राभग साििजभनक सूचना प्रकाक्षशत गयी 
अनसूुची-२ फभोक्षजभको ढाॉचाभा ईच्छाऩत्र आव्हान गनि सक्नेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोक्षजभ क्षजल्रास्तयभा ऩेश बएका ईच्छाऩत्रहरुको आधायभा 
भन्त्रारमरे सभफक्षन्धत केन्रको िावििक कामिक्रभ नै सभािेश हनुे गयी फजेट फाॉडपाॉड तथा 
व्मिस्थाऩन गनेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोक्षजभ फजेट फाॉडपाॉड बई सके ऩिात केन्ररे उऩदपा (१) 
फभोक्षजभ ईच्छाऩत्र ऩेश गयेका आिेदकहरुफाट साििजभनक सूचना प्रकाक्षशत गयी अनसूुची-३ 
फभोक्षजभको ढाॉचाभा आिेदन तथा आिश्मक कागजातहरु ऩेश गनि आह्वान गनुि ऩनेछ।  

(४) उऩदपा (३) फभोक्षजभ दताि बएको आिेदन दपा ३ फभोक्षजभको सभभभतरे 
प्रचभरत कानूनको सििभान्मताभा प्रभतकूर नहनुे गयी अनसूुची-४ फभोक्षजभ भूल्माङ्कन गनुि   
ऩनेछ । 
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(५) उऩदपा (३) फभोक्षजभ गरयएको भूल्माङ्कनको आधायभा आिेदक छनौट गनुि  
ऩनेछ । 

९. रागत इविभेट तथा सभझौता: (१) दपा ८ फभोक्षजभ छनौट बएका आिेदकराई आिश्मक 
कागजातहरुसवहत सभझौता गनि भनदेशनारम िा केन्ररे १५ ददनको अिभध तोकी सूचना 
गनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोक्षजभ तोवकएको भमाद भबत्र आएका आिेदकसॉग अनसूुची-५ 
फभोक्षजभको ढाॉचाभा प्रचभरत कानून अनसुाय सभझौता गनुि ऩनेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोक्षजभ सभझौता गदाि केन्ररे अनसूुची-६ भा तोवकए फभोक्षजभको 
भाऩदण्ड तथा अनदुान यकभ सभेतको व्महोया सभझौताभा उल्रेख गनुि ऩनेछ । 

ऩरयच्छेद-४ 

कामिक्रभको अनगुभन, भूल्माङ्कन तथा प्रभतिेदन 

 

१०. कामिक्रभको अनगुभन, भूल्माङ्कन तथा प्रभतिेदन: (१) सञ्चाभरत कामिक्रभको अनगुभन गने भूख्म 
क्षजभभेिायी सभफक्षन्धत केन्र तथा सभभभतको हनुेछ । 

(२) केन्ररे सञ्चारन गयेका कामिक्रभको भन्त्रारम य भनदेशनारमरे जनुसकैु फखत 
अनगुभन तथा भनयीऺण गनि सक्नेछ । 

(३) उऩदपा (१) य (२) फभोक्षजभ अनगुभन तथा भनयीऺण गयेको प्रभतिेदन केन्ररे 
भनदेशनारमभा य भनदेशनारमरे भन्त्रारमभा ऩेश गनुि ऩनेछ । 

(४) उऩदपा (२) फभोक्षजभ भन्त्रारमरे गयेको अनगुभन तथा भनयीऺणको प्रभतिेदन य 
उऩदपा (३) फभोक्षजभको प्रभतिेदन भन्त्रारमरे भूख्मभन्त्री तथा भक्षन्त्रऩरयिद्को कामािरमभा 
ऩिाउन ुऩनेछ ।  

(५) मस भाऩदण्ड फभोक्षजभ सञ्चाभरत कामिक्रभको सभझौता फभोक्षजभको रागत इविभेट 
अनसुाय गणुस्तयीम काभ नबएको िा आभथिक अऩचरन बएको रगामतका वििमभा उजयुी िा 
गनुासो प्राप्त बएभा भन्त्रारमरे सभफक्षन्धत वििम विशेिऻसवहतको टोरी गिन गयी जाॉचफझु 
गयाउन ुऩनेछ । 

(६) उऩदपा (५) फभोक्षजभ गदित टोरीरे स्थरगत रुऩभा जाॉचफझु गयी प्रभतिेदन 
भन्त्रारमभा ऩेश गनुि ऩनेछ । 

(७) उऩदपा (६) फभोक्षजभ प्रभतिेदन प्राप्त बएऩभछ सभझौता फभोक्षजभको रागत 
इविभेट अनसुाय गणुस्तयीम काभ नबएको देक्षखएभा सो फभोक्षजभ गनि िा गयाउन सभफक्षन्धत 
कामािरमराई भनदेशन ददन ुऩनेछ । 
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(८) उऩदपा (७) फभोक्षजभ प्राप्त भनदेशनराई भनदेशनारम िा ऻान केन्ररे प्रबािकायी 
ढॊगरे कामािन्िमन गनुि िा गयाउन ुऩनेछ । 

(९) उऩदपा  (७) फभोक्षजभ प्राप्त भनदेशनराई कामािन्िमन नगने कामािरम प्रभखुराई 
प्रचभरत कानून फभोक्षजभ भन्त्रारमरे कायिाही गनि िा कायिाहीका राभग भसपारयस गनि 
सक्नेछ ।  

(१०) उऩदपा  (६) फभोक्षजभ प्राप्त प्रभतिेदनफाट आभथिक अऩचरन बएको देक्षखएभा 
भन्त्रारमरे आिश्मक अनसुन्धान तथा कायिाहीका राभग सभफक्षन्धत भनकामभा रेखी ऩिाउन ु
ऩनेछ । 

 

११. कामिक्रभको प्राविभधक भूल्माङ्कन, जाॉचऩास य पयपायक: (१) मस भाऩदण्ड फभोक्षजभ सभझौता 
अनसुायको कामिसभऩन्न बई सकेऩभछ आिेदकरे सक्कर फीर, बौचय रगामत आिश्मक विियण 
कागजातसवहत केन्र सभऺ बिुानीका राभग भनिेदन ऩेश गनुि ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोक्षजभ भनिेदन प्राप्त बएऩभछ कामािरमरे सभफक्षन्धत वििमका 
प्राविभधकहरुको टोरी स्थरगत रुऩभा खटाई ऩभछसभभ पयक नऩने गयी अनसुचुी-७ फभोक्षजभ 
ढाॉचाभा कामिसभऩन्न प्रभतिेदन ऩेश गनि रगाउन ुऩनेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोक्षजभ खवटएको प्राविभधक टोरीरे दपा १० फभोक्षजभ अनगुभन 
तथा  भनयीऺणफाट औल्माएको वििम कामािन्िमन बए नबएको व्महोया सभेत कामिसभऩन्न 
प्रभतिेदनभा खुराउन ुऩनेछ । 

(४) उऩदपा (२) फभोक्षजभ खवटएको टोरीरे ऩेश गयेको कामिसभऩन्न प्रभतिेदनका 
आधायभा कामािरमरे प्रचभरत कानून फभोक्षजभ आिेदकको फैंक खाताभापि त अनदुान यकभ 
बिुानी गनेछ । 

(५) उऩदपा (४) फभोक्षजभ अनदुानको यकभ बिुानी बएको जानकायी ७ ददन भबत्र 
भन्त्रारमभा ददन ुऩनेछ ।  

 

ऩरयच्छेद-५ 

विविध 

 

१२. प्रगभत प्रभतिेदन :(१) मस भाऩदण्ड फभोक्षजभ बएको काभ कायिाहीको विियणसवहतको 
चौभाभसक प्रभतिेदन केन्ररे भनदेशनारमभापि त भन्त्रारमभा ऩिाउन ुऩनेछ ।  
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(२) उऩदपा (१) फभोक्षजभ प्राप्त प्रभतिेदन भन्त्रारमरे भूख्मभन्त्री तथा भक्षन्त्रऩरयिद् 
कामािरमभा सभेत ऩिाउन ुऩनेछ ।  

(३) भन्त्रारमरे आभथिक ििि सभाप्त बएको २ भवहनाभबत्र मस भाऩदण्ड फभोक्षजभ 
सञ्चारन बएको कामिक्रभको प्रदेशस्तयभा प्रगभत सभभऺा गनेछ। 

 

१३. आिेदकको अभबरेख: (१) केन्ररे मस भाऩदण्ड फभोक्षजभका आिेदकको अनसुचुी-८ 
फभोक्षजभको अभबरेख अभनिामि रुऩभा याख्न ेतथा साििजभनक गने व्मिस्था गनुि ऩनेछ । 

(२) एक ऩटक अनदुान ऩाएको आिेदकराई अनदुान प्राप्त गयेऩभछ सोही प्रकृभतको 
काभका राभग अनदुान प्रदान गरयने छैन।  

तय व्मिसाम ऺेत्र विस्ताय िा निीन प्रविभधको प्रमोग िा व्मिसाम विविभधकयण गनि 
औक्षचत्मता खुराई सभभभतरे भनणिम गयेभा अनदुान प्रदान गनि फाधा ऩने छैन । 

१४. कायिाही गरयन े: विगतभा अनदुान ऩाएका िा आमोजना रागू बएको ऺेत्रभा फसोफास गने य 
दोहोयो राब हनुे वकभसभरे एकाघय ऩरयिायफाट आिेदन गयेभा सो आिेदन उऩय कुनै ऩभन 
कायिाही गरयने छैन । 

 

१५. रेखा तथा रेखाऩयीऺण : कामिक्रभको खचिको रेखा व्मिस्थाऩन तथा रेखाऩयीऺण प्रचभरत 
कानून फभोक्षजभ गनुि ऩनेछ। 

 

१६. भनदेशन ददन सक्न:े मस भाऩदण्ड फभोक्षजभ सञ्चाभरत कामिक्रभको कामािन्िमनराई ऩायदशॉ, 
जिापदेही, व्मिक्षस्थत य प्रबािकायी फनाउन भन्त्रारमरे भनदेशनारम िा  केन्रराई भनदेशन 
ददन सक्नेछ । त्मस्तो भनदेशन सभफक्षन्धत सफैरे ऩारना गनुि ऩनेछ । 

१७. प्रचभरत कानून फभोक्षजभ हनुे्  प्रचभरत कानूनको सििभान्मताभा प्रभतकूर नहनुे गयी मस 
भाऩदण्डभा रेक्षखएको वििमभा मसै फभोक्षजभ य अन्म कुयाको हकभा प्रचभरत कानून फभोक्षजभ 
हनुेछ। 

१८. फाधा अड्काउ पुकाउन ेय सॊशोधन:  (१) मस भाऩदण्डको कामािन्िमनभा कुनै दिविधा उत्ऩन्न 
बई कामािन्िमन गनि फाधा ऩयेभा भन्त्रारमरे प्रचभरत कानूनको प्रभतकूर नहनुे गयी फाधा 
अड्काउ पुकाउन सक्नेछ । 

(२) भन्त्रारमरे मस भाऩदण्डभा आिश्मक सॊशोधन तथा हेयपेय गनि सक्नेछ । 
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अनसूुची-१ 

(दपा ७ उऩदपा (२) सॉग सभफक्षन्धत)   

कामिक्रभ सञ्चारन गरयन ेफारी व्मिसाम  तथा भाऩदण्ड 
 

क्र.सॊ. फारी िस्त ु भाऩदण्ड 

कृवि तपि  
१ तयकायी  खुल्रा खेतभा १० कठ्ठाभा  

फाॉसको ६X१२ को २ िटा टनेर 

पराभको ६X१२ को १ िटा टनेर 
२ च्माउ  ६X१२ को फाॉसको टनेर १५० डल्रा 

भफना टनेर ३०० डल्रा 
३ भौयी  ६ घाय भौयी सवहतको 
४ नसियी  ६X१२ को ग्रीन हाउन १० हजाय तयकायी 

भफरुिा िा १००० विज ुपरपुर विरुिा िा 
ऩषु्ऩ खेभत 

५ परपूर   २ फििभा हनुे परभा स्रफेयी, भेिा, बुॉईकटहय, 
आदी । 

ऩशऩुन्छी  तथा  भत्स्म 

१ फाख्रा  ५ भाउ फाख्रा  

२ फॊगयु  ५ फॊगयु ऩािी य खोय 

३ कुखुया १५० स्थानीम कुखयुा (फट्टाई, रौकाट, टवकि  
आदद) ३०० ब्रोईरय 

४ गाई बैंसी  १ उन्नत दधुार ुऩश ु
५ भाछा  १ कठ्ठाभा भाछाऩारन  
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अनसूुची-२ 

(दपा ८ उऩदपा (१) सॉग सभफक्षन्धत)   

ईच्छाऩत्रको ढाॉचा 
 

श्रीभान ्कामािरम प्रभखु ज्मू,       भभभत: 

……………………………….. । 

 
वििम:  कोयोना प्रबावित तथा विदेशफाट पकेका मिुा रक्षऺत कृवि तथा ऩशऩुन्छी विकास कामिक्रभभा 

 सहबागी हनु इच्छाऩत्र ऩेश गयेको फाये । 

 

भहोदम, 

उऩयोि सभफन्धभा बूभभ व्मिस्था कृवि तथा सहकायी भन्त्रारम, सदुयुऩक्षिभ प्रदेशको 
भभभत…………… को सूचना अनसुाय भैरे कोयोना प्रबावित तथा विदेशफाट पकेका मिुा रक्षऺत कृवि 
तथा ऩशऩुन्छी कामिक्रभभा सहबागी  बई स्ियोजगाय हनु चाहेकारे तऩभसर अनसुायको विियण सवहत 
मो इच्छाऩत्र ऩेश गयेको छु। 

 

तऩभसर: 

कृिकको नाभ:  

िेगाना:  

भोफाइर नभफय:  

स्ियोजगाय हनु सञ्चारन गनि 
चाहेको ब्मिसाम: 

कृवि खेती ऩशऩुन्छी ऩारन तथा भत्स्म  

तयकायी च्माउ भौयी फाख्रा फॊगयु कुखुया 
नसियी परपुर …… गाइ बैंभस  भाछा …… 

ब्मिसाम सञ्चारन गने स्थान  

सञ्चारन गनि चाहेको व्मिसामको 
छोटो विियण तथा रागत: 

 

व्मिसाम सञ्चारन गनि आिेदकसॉग 
यहेको ऩिुािधाय, ताभरभ तथा 
अनबुिको विियण: 

 

अन्म जानकायी: 
 

 

 

 

…………………. 

आिेदक 
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अनसूुची-३ 

(दपा ८ उऩदपा (३) सॉग सभफक्षन्धत) 
आिेदक ऩेश गने आिेदनको ढाॉचा 

                                             भभभत:........................ 
श्री प्रभखु ज्मू, 

………………………….। 

 

वििम: अनदुान कामिक्रभभा सहबागी हनु ऩाउॉ बन्न ेफाये । 

 

भहोदम, 

 तहाॉ कामािरमको भभभत………………………… भा प्रकाक्षशत सचुना अनसुाय …………………… 

कोयोना प्रबावित तथा विदेशफाट पवकि एका मिुा रक्षऺत कामिक्रभभा सहबागी हनु ऩाउॉ बनी 
सूचनाभा उल्रेख बए फभोक्षजभका कागजातहरु सवहत मो आिेदन ऩेश गयेको छु । साथै बूभभ 
व्मिस्था, कृवि तथा सहकायी भन्त्रारम, धनगढी, कैरारीफाट भभभत…………..…. भा प्रकाशन 
बएको ईच्छाऩत्र सभेत ऩेश गयेको व्महोया सभेत अनयुोध छ । 
 

भनिेदक 

नाभ: 

िेगाना: 
दस्तखत: 

भोफाईर नभफय: 

भनिेदन साथ सॊरग्न कागजातहरु 

१. नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩत्रको प्रभतभरवऩ 

२. जग्गाको रारऩूजाि िा बाडाभा भरएको कागजातको प्रभतभरवऩ 

३. भफदेशफाट पवकि एको प्रभाक्षणत हनुे कागजात िा कोयोना प्रबावित बएको देक्षखने कागजात 

४. साभाक्षजक सभािेशीता प्रभाक्षणत हनुे कागजात 

५. व्मिसाम सञ्चारन हनुे स्थानभा बौभतक ऩूिािधाय यहे नयहेको झक्षल्कने प्रभाण िा स्िघोिणा 
६.  

७.  
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अनसूुची-४ 

(दपा ५ को उऩदपा (२) य ८ को उऩदपा (४) सॉग सभफक्षन्धत 

प्रस्ताि भूल्माङ्कनका आधायहरु 

 

क्र.सॊ.             आधाय अङ्क बाय  कायण 
१. कोयोना प्रबावित ४५  

१.१ तेस्रो भरुकु िैदेक्षशक योजगायफाट पकेको व्मक्षि ४५  
१.२ बायतफाट पवकि एका व्मक्षि ४०  
१.३ कोयोनाको कायणफाट भतृक ऩरयिायको सदस्म िा स्िदेशभा 

कोयोनाको कायणफाट जाभगय िा व्मिसाम गभुाएको व्मक्षि 

३५  

१.४ अन्म कोयोना प्रबावित १०  

२. व्मिसाम सञ्चारनका प्राविभधक उऩमिुता 25  

२.१ उत्तभ 2०.0-25.0  
२.२ याम्रो १५.0-१९.9  
२.३ साभान्म 1०-1४.9  
३. बौभतक ऩिुािधाय  १5  

३.१ सडकको ऩहुॉच फढीभा ५  
३.२ भफजरुीको ऩहुॉच फढीभा ५  
३.३ भसॊचाईको सवुिधा फढीभा ५  
३. साभाक्षजक सभाफेशीकयण १५  

३.१ दभरत, भिु कभैमा, भिु हभरमा, एकर भवहरा, अऩाॊग, रोऩोन्भखु 
तथा सकु्षचकृत जातजाभत 

१5  

३.२ अन्म ५  
 जभभा:(1+2+3+4) १००  
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अनसूुची -५ 

(दपा ९ उऩदपा (2) सॉग सभफक्षन्धत) 
रागत साझेदायी तथा सभझौता ऩत्रको ढाॉचा 

 

……………. केन्र…………………. य…………………………………………………….. फीच 
………………………………कामिक्रभ अन्तगित………………................….. मोजना सञ्चारनका राभग बएको 

सभझौता ऩत्र 

 
…………………………केन्र…………………. (मस ऩभछ प्रथभ ऩऺ बभनने) य……………………….. (मस ऩभछ दोस्रो 
ऩऺ बभनने)  फीच आ.ि. …………………………………… कामिक्रभ सञ्चारनका राभग अनदुान उऩरब्ध गयाउने 
प्रमोजनका राभग तऩभसरका शतिनाभाहरु तथा रागत साझेदायीको अभधनभा यहने गयी दिऩऺीम 
सभझौता गरयएको छ । 

शतिनाभाहरु: 

१.  प्रथभ ऩऺरे मस सभझौता फभोक्षजभको कामिक्रभ सञ्चारनका राभग जभभा अनदुान यकभ 
रु…………………… (अऺेरुऩी  ……………………… …………………………….. भात्र) प्रदान गनेछ । 

२.  कामिक्रभको रागत साझेदायी तथा इविभेट 

क्र.सॊ. विियण इकाई ऩरयभाण दय 
जभभा 

यकभ रु. 
कामािरमको 
अनदुान रु. 

आिेदकको 
स्िरगानी रु. 

१        

२        

३        

४        

जभभा रु.    

३.  दोस्रो ऩऺरे सञ्चारन गने सभऩूणि वक्रमाकराऩ प्रथभ ऩऺको प्राविभधक येखदेख य भनदेशन 
फभोक्षजभ गनुि ऩनेछ । 

४.   दोस्रो ऩऺरे कामिक्रभ सञ्चारन स्थरभा कामिक्रभ सभफक्षन्ध ऩूणि जानकायी झक्षल्कने फोडि याख्न ु
ऩनेछ । 

५.  प्रथभ ऩऺरे जनुसकैु फेराभा ऩभन कामिक्रभको अनगुभन तथा भनयीऺण गनि सक्नेछ । सो 
क्रभभा प्रथभ ऩऺरे भाग गयेको जानकायी दोस्रो ऩऺरे अभनिामि रुऩरे उऩरब्ध गयाउन ु
ऩनेछ । 



13 

६.  दोस्रो ऩऺरे सभझौता फभोक्षजभको कामि भभभत…………….. भबत्र अभनिामि रुऩरे सभऩन्न गयी 
बिुानीका राभग आिश्मक कागजात प्रथभ ऩऺ सभऺ ऩेश गनेछ । 

७.  बिुानी सभफन्धभा दोस्रो ऩऺरे प्रथभ ऩऺराई आिश्मक कागजातहरु ऩेश गरयसके ऩिात, 

प्रथभ ऩऺरे स्थरगत भनयीऺण गयी तमाय गयेको कामिसभऩन्न प्रभतिेदनका आधायभा दोस्रो 
ऩऺको फैंक खाताभापि त बिुानी ददनेछ । 

८.  दोस्रो ऩऺरे अभनिामि रुऩभा कामिक्रभको साभाक्षजक ऩयीऺण  गयाउन ुऩनेछ । 

९.  मस सभझौताभा उल्रेक्षखत शतिहरु दिैु ऩऺका राभग सभान रुऩरे भान्म तथा फन्धनकायी 
हनुेछन ्। कुनै एक ऩऺरे सभझौताको शतिहरुको ऩारना नगयेभा अको ऩऺ एकतपी रुऩभा 
सभझौता बङ्ग गनि स्ितन्त्र हनुेछ । 

१०. मस सभझौताभा यहेका  शतिहरु  मसै फभोक्षजभ य नऩयेका कुयाहरु प्रचभरत भनमभ तथा 
कानून फभोक्षजभ हनुेछन ्।   

 

प्रथभ ऩऺको तपि फाट       दोश्रो ऩऺको तपि फाट  

नाभ्         नाभ् 
ऩद्         ऩद् 
भभभत्         भभभत् 
कामािरमको छाऩ्            छाऩ् 
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अनसूुची-६ 

(दपा ९ उऩदपा (३) सॉग सभफक्षन्धत)   

कामिक्रभ सञ्चारन गरयन ेफारी, व्मिसाम भाऩदण्ड तथा अनदुान यकभ 

 

क्र.सॊ. फारी िस्त ु अनदुान यकभ अभधकतभ रु. (हजाय) 

कृवि तपि  
१ तयकायी ३०  

२ च्माउ ३०  

३ भौयी ३०  

४ नसियी ३०  

५ परपूर ३०  

ऩशऩुन्छी  तथा  भत्स्म 

१ फाख्रा ४०  

२ फॊगयु ४०  

३ कुखुया ४०  

४ गाई बैंसी ६०  

५ भाछा ३० 

भाभथ उल्रेक्षखत अनदुान यकभको ऩरयभध भबत्र यही आिेदकसॉग विभबन्न शीििकभा अनदुान 
साझेदायी तथा अनदुान प्रभतशत कृवितपि  सदुयुऩक्षिभ प्रदेशको कृवि विकास कामिक्रभ कामािन्िमन 
कामिविभध-२०७६ य ऩशऩुन्छीतपि  सदुयुऩक्षिभ प्रदेशको ऩशऩुन्छी विकास कामिक्रभ कामािन्िमन 
कामिविभध-२०७६ फभोक्षजभ हनुछे । 

 

 
 



15 

अनसूुची- ७ 

(दपा १1 उऩदपा (2) सॉग सभफक्षन्धत) 
कामिसभऩन्न प्रभतिेदनको ढाॉचा 

 

प्रदेश सयकाय 

सदूुयऩक्षिभ प्रदेश 

बभूभ व्मिस्था, कृवि  तथा सहकायी भन्त्रारम 

…………………भनदेशनारम 

………………………….केन्र  ………….………… 

…………………… कामिक्रभ 

कामिसभऩन्न  प्रभतिेदन 

मोजनाको नाभ        खुद फढी बएको यकभ रु. 
स्थान          खुद घटी बएको यकभ रु.  

सभझौता भभभत         घटी फढी हनुकुो कायण 

कामि सभऩन्न बएको भभभत       कामिसभऩन्न हनुऩुने भभभत 

इविभेट अनसुायको यकभ रु.    कृिक/कृिक सॊस्थाको नाभ 

खूद कामि बए फभोक्षजभको यकभ रु.  सभऩकि  व्मक्षि/अध्मऺको नाभ 

 

क्र 
सॊ 

कामिको 
विियण 

इकाई 
रगत  इविभेट अनसुाय 

खुद काभ बएको 
(स्थरगत नावऩ 

अनसुाय) 
पयक 

कैवपमत 

ऩरयभाण दय यकभ ऩरयभाण दय यकभ ऩरयभाण दय यकभ 

                          

                          

  जभभा                       

    
 

कामािरम अनदुान           

     

स्िरगानी……. %           

 

तमाय गने    काभ गने    जाॉच गने   सदय गने 
छाऩ  
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अनसुचुी-८ 

(दपा 1३ को उऩदपा (१) सॉग सभफक्षन्धत) 
आिेदकको अभबरेखको ढाॉचा 

आ.ि.: 
कामिक्रभको नाभ: 

क्र.सॊ. 

आिेदक 
कृिक/कृिक 
सॊस्थाको 
नाभ 

िेगाना 
पोन 
नॊ 

कामिक्रभको 
जभभा 

रागत रु. 

अनदुान 
यकभ 
रु. 

कामिक्रभफाट राबाक्षन्ित कृिक सॊख्मा 

ऩ.ु भ. दभरत आ.ज अन्म जभभा 

            

            

            

 


