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सदूुयऩश्चिभ प्रदेशको फारी तथा ऩशधुन फीभाको प्रप्रमभमभभा थऩ अनदुान उऩरब्ध गयाउन े
कामयप्रिमध, २०७७ 

प्रस्तािना : कृप्रि तथा ऩशऩुारन व्मिसामभा बएका जोश्चिभहरुको न्मनुीकयण गयी कृिकहरुको 
रगानी सयुश्चऺत गदै प्रमनको उत्ऩादन तथा उत्ऩादकत्ि फपृ्रि गनय कृिकहरुराई फारी तथा 
ऩशऩुन्छीको फीभाको प्रप्रमभमभभा थऩ अनदुान प्रदान गनय िाञ्छनीम बएकोरे, 

सदूुयऩश्चिभ प्रदेश बूमभ व्मिस्था, कृप्रि तथा सहकायी भन्रारमरे मो कामयप्रिमध 
फनाएको छ । 

 

ऩरयच्छेद-१ 

प्रायश्चभबक 

 

१.  सॊश्चऺप्त नाभ, प्रिस्ताय य प्रायभब: (१) मस कामयप्रिमधको नाभ “सदूुयऩश्चिभ प्रदेशको फारी तथा 
ऩशधुन फीभाको प्रप्रमभमभभा थऩ अनदुान उऩरब्ध गयाउन े कामयप्रिमध, २०७७” यहेको   छ । 

(२) मो कामयप्रिमध स्िीकृत बएको मभमतदेश्चि  सदूुयऩश्चिभ प्रदेश बय रागू हनुेछ । 

२. ऩरयबािा:  प्रििम िा प्रसॊगरे अको अथय नरागभेा मस कामयप्रिमधभा, - 
(क) “फारी” बन्नारे िेती गरयएका अन्न, तयकायी, परपुर, नगदेफारी, औद्योमगक 

फारी रगामतका कृप्रि उऩज सभझन ुऩछय ।मस शब्दरे भौयीऩारन, येशभिेती 
तथा च्माउराई सभेत जनाउॉदछ । 

(ि) “ऩशधुन” बन्नारे घयऩारिुा ऩश ु य ऩन्छी सभझन ु ऩछय । मस शब्दरे 
भत्स्मऩारनराई सभेत जनाउॉदछ । 

(ग) “फीभक” बन्नारे फीभा ऐन, २०४९ फभोश्चजभ दताय बएको फीभा कभऩनी सभझन ु
ऩदयछ । मस शब्दरे ऩनुप्रियभकराई सभेत जनाउॉदछ । 

(घ) “फीमभत”  बन्नारे फारी िा ऩशऩुन्छीको फीभा गयाउने ब्मश्चि िा ऩरयिाय िा िा 
कृप्रि पभय िा कृिक सभूह िा कृिक समभमत िा कृिक सहकायी सभझन ु   
ऩछय । 

(ङ)  “फीभारेि” बन्नारे फीभा समभमतफाट जायी गरयएको फीभारेि सभझन ुऩछय । 

(च) “समभमत” बन्नारे दपा ३ फभोश्चजभको फारी तथा ऩशधुन फीभा कोि 
व्मिस्थाऩन समभमत सभझन ुऩछय । 

(छ) “कामायरम” बन्नारे श्चजल्राश्चस्थत कृप्रि ऻान केन्र य बेटेरयनयी अस्ऩतार तथा ऩश ु
सेिा प्रिऻ केन्र सभझन ुऩछय । 
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(ज) “भन्रारम” बन्नारे सदुयुऩश्चिभ प्रदेशको कृप्रि तथा ऩशऩुन्छी ऺेर हेने भन्रारम 
सभझन ुऩछय । 

 

 

ऩरयच्छेद-२ 

कामयक्रभ कामायन्िमन प्रप्रक्रमा 

३. फारी तथा ऩशधुन फीभा कोि व्मस्थाऩन समभमत: (१) मस कामयप्रिमधभा व्मिस्था बए फभोश्चजभ 
फारी तथा ऩशधुन फीभाको प्रप्रमभमभभा थऩ अनदुान उऩरब्ध गयाउने कामयक्रभ सञ्चारनका 
रामग भन्रारमभा एक फारी तथा ऩशधुन फीभा कोि व्मस्थाऩन समभमत यहनेछ । 

(२)  उऩदपा (१) फभोश्चजभको समभमतभा देहाम फभोश्चजभका सदस्म यहनेछन:्- 
(क) सश्चचि,  भन्रारम         -सॊमोजक 

(ि) सश्चचि, आमथयक भामभरा तथा मोजना भन्रारम    -सदस्म 

(ग) सश्चचि, भखु्मभन्री तथा भश्चन्रऩरयिद्को कामायरम     -सदस्म 

(घ)  प्रभिु, कृप्रि प्रिकास मनदेशनारम            -सदस्म 

(ङ) मनदेशक, ऩशऩुन्छी तथा भत्स्म प्रिकास मनदेशनारम       -सदस्म 

(च) भन्रारमरे भनोनमन गयेको फीभा कभऩनीको प्रमतमनमधत्ि 

 गने एक जना प्रमतमनमध     -सदस्म 

     (छ) भहाशािा प्रभिु, कृप्रि व्मिसाम प्रिधयन तथा िाद्य सयुऺा  

भहाशािा,भन्रारम        सदस्म-सश्चचि 
४. फैठक सभफन्धी कामयप्रिमध : (१) समभमतको फैठक सॊमोजकको मनदेशनभा सदस्म-सश्चचिरे मभमत, 

सभम य स्थान तोकी फोराउन ुऩनेछ । 

(२) फहभुत सदस्महरुको उऩश्चस्थमतराई फैठकको गणऩयुक सॊख्मा भामननेछ । 

(३) समभमतको फैठकको मनणयम फहभुतको आधायभा गरयनेछ । 

(४) समभमतरे आिश्मकता अनसुाय प्रििम प्रिशेिऻ तथा सयोकायिाराहरुराई फैठकभा 
आभन्रण गनय सक्नेछ l  

(५) समभमतको फैठक सभफन्धी अन्म व्मिस्था समभमत आपैरे मनधाययण गये फभोश्चजभ 
हनुेछ। 
 

५. समभमतको काभ कतयव्म य अमधकाय: (१) दपा ३ फभोश्चजभ गठठत समभमतको काभ, कतयव्म य 
अमधकाय देहाम फभोश्चजभ हनुेछ :- 

(क) प्रदेश अन्तगयत फारी तथा ऩशधुन फीभा कामयक्रभको प्रबािकायी 
कामायन्िमनका रामग मनदेशन ठदन,े 
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(ि) फारी तथा ऩशधुन फीभा कामयक्रभको कामायन्िमनको सभफन्धभा देश्चिएका 
सभस्मा सभाधानका रामग ऩहर गने,  

(ग) फारी तथा ऩशधुन फीभाको प्रप्रमभमभभा अनदुान प्रदान गनयका रामग 
आिश्मक ऩने फजेटको अनभुान गयी भन्रारमराई जानकायी ठदने ।  

(घ) फारी तथा ऩशधुन फीभा गने कभऩनीहरुराई थऩ अनदुान यकभ उऩरब्ध 
गयाउने व्मिस्था मभराउने,  

(ङ) फीभा समभमत य फीभा कभऩनीहरुसॉग सभन्िम गने, 
(च) प्रदेश मबर फारी तथा ऩशधुन फीभा सभफन्धी अन्म कामयहरु गने गयाउने, 

य 

(छ) कोिभा यकभ अऩगु बएभा प्रदेश सयकाय, आमथयक भामभरा तथा मोजना 
भन्रारमसॉग भाग गने । 

(२)  उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेश्चिएको बए ताऩमन फारी तथा ऩशधुन फीभाभा 
थऩ अनदुान प्रदान गने कामयराई व्मिश्चस्थत गनयका रामग आिश्मक यणनीमत एिभ ् मोजना 
फनाउन ुसमभमतको प्राथमभक कतयव्म हनुेछ ।  

 

ऩरयच्छेद-३ 

फीभा कोि तथा थऩ अनदुान उऩरब्ध गयाउन ेप्रप्रक्रमा 
 

६. फारी तथा ऩशधुन फीभा कोिको स्थाऩना: (१) फारी तथा ऩशधुन फीभाको प्रप्रमभमभभा अनदुान 
उऩरब्ध गयाउने प्रमोजनका रामग एक फारी तथा ऩशधुन फीभा कोिको स्थाऩना गरयनेछ । 

(२)  उऩदपा (१) फभोश्चजभको कोिभा देहाम फभोश्चजभका यकभ यहने छन:्- 

  (क) प्रदेश सयकायफाट प्राप्त अनदुान यकभ, य 
  (ि) अन्म कुनै श्रोतफाट प्राप्त यकभ । 
 

७. कोि सञ्चारन सभफन्धी व्मिस्था : (१) कोिभा प्राप्त हनुे यकभ समभमतको मनणयम अनसुाय नऩेार 
सयकायफाट भान्मता प्राप्त “क” िगयको फैङ्कभा समभमतको नाभभा िाता िोरी जभभा गरयने छ । 

(२) कोिको िाता सञ्चारन समभमतको सॊमोजक य सदस्म-सश्चचिको सॊमिु 
दस्तितफाट गरयनेछ । 

(३) कोिफाट फीभा प्रप्रमभमभभा थऩ अनदुान प्रदान गनय भार यकभ िचय   गरयनेछ । 

(४) समभमतरे आिश्मक ठानेभा कोिको सञ्चारनका रामग छुटै्ट मनदेश्चशका फनाई कामय 
सञ्चारन गनय सक्नेछ ।  
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८.  कोिको रेिा य रेिाऩयीऺण: (१) कोिको रेिा नेऩार सयकायको प्रचमरत रेिा प्रणारी 
फभोश्चजभ याश्चिनेछ । 

(२) कोिको अश्चन्तभ रेिाऩयीऺण भहारेिाऩयीऺकको कामायरमफाट गरयनेछ । 
 

९.  फीभाको प्रप्रमभमभभा अनदुान उऩरब्ध गयाउन ेप्रप्रक्रमा: (१) फारी तथा ऩशधुनको प्रप्रमभमभभा 
थऩ अनदुान प्रदान गरयने यकभ िाप्रियक फजेट तथा स्िीकृत कामयक्रभको सीभा मबर यही 
ठदइनेछ । 

(२) फारी तथा ऩशधुनको ब्मिसाप्रमक उत्ऩादन गने व्मश्चिरे फीभा अनदुान कामयक्रभ 
अन्तगयत फारी तथा ऩशधुनको जोश्चिभ फीभा गनय फीभा ऐन, २०४९ अन्तगयत स्थाऩना बएको 
फीभक सभऺ मनिेदन ठदन ुऩनेछ । 

(३) उऩदपा (२) अनसुाय प्राप्त मनिेदनको आधायभा फीभकरे फारी तथा ऩशधुनको 
फीभा गनेछ । 

(४) फीभकरे सॊघीम सयकायफाट कूर फीभा प्रप्रमभमभको ७५ प्रमतशत यकभ अनदुान 
प्राप्त गने व्मिस्था यहेकोभा देहाम फभोश्चजभ प्रदेश सयकायफाट थऩ अनदुान यकभ प्रदान 
गरयनेछ:- 

क्र.सॊ. प्रप्रमभमभ यकभ थऩ अनदुान प्रमतशत मफमभतरे मतनुय ऩने प्रमतशत 

१. १ रािसभभ २५  - 

२. २० रािसभभ २० ५ 

३. २० रािदेश्चि भामथ १० १५ 

 

 (५) फीभकरे २० प्रमतशत प्रप्रमभमभ यकभ प्रदेशको फारी तथा ऩशधुन फीभा 
कोिफाट बिुानी मरन ुऩनेछ ।  

(६) उऩदपा (५) फभोश्चजभ बिुानी मरन फीभकरे फीभारेिको प्रमतमरप्रऩ य अन्म 
आिश्मक कागजातहरु अमनिामय रुऩभा फीभा गयेको ३० ठदन मबर समभमतभा ऩेश गनुय   
ऩनेछ । 

(७) उऩदपा (६) फभोश्चजभ ऩेश हनु आएका कागजातहरुको समभमतरे अध्ममन गयी 
बिुानीको व्मिस्था मभराउनेछ । 

(८) फीभा गरयने फारी तथा ऩशधुनको मफभाॊक यकभ मनधाययण, फीभा प्रप्रमभमभ यकभ 
मनधाययण, दाफी बिुानी प्रप्रक्रमा य फीभा सभफन्धी अन्म व्मिस्थाहरु फारी तथा ऩशऩुन्छी फीभा 
मनदेशन, २०६९  य सभफश्चन्धत फीभारेिभा उल्रेि बए फभोश्चजभ हनुेछ । 

(९) अन्मर जनुसकैु कुया उल्रेि गरयएको बए ताऩमन फीभा प्रप्रमभमभभा थऩ अनदुान 
यकभ ५० हजाय रुऩैमाॉसभभ भार हनुेछ । 
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ऩरयच्छेद-४ 
कामयक्रभको अनगुभन, भलु्माङ्कन तथा प्रमतिेदन 

 

१०. कामयक्रभको अनगुभन, भलु्माङ्कन तथा प्रमतिेदन: (१) मस कामयप्रिमध अन्तगयत फीभा गने 
फीभकरे आपुरे जायी गयेको फीभारेि, त्मस्तो फीभारेिरे सजृना गयेको दाप्रमत्ि य जोश्चिभ 
तथा समभमतरे तोके फभोश्चजभका अन्म सूचनाहरु सप्रहतको प्रिियण प्रत्मेक चौभामसक सभाप्त 
बएको १५ ठदन मबर मनममभत रुऩभा समभमतभा ऩठाउन ुऩनेछ । 

(२) कामयप्रिमध अन्तगयत फारी तथा ऩशधुनको जोश्चिभ फीभा सदऩुमोग य 
प्रबािकारयता फाये अनगुभन य भलु्माङ्कनको कामय प्रदेश स्तयफाट भन्रारम, समभमत य  

मनदेशनारमफाट हनुेछ । 

(३) श्चजल्रा स्तयभा मनममभत अनगुभन य भलु्माङ्कनको कामय सभफश्चन्धत कामायरमफाट 
हनुेछ । 

(४) उऩदपा (२) य (३) फभोश्चजभ बएका अनगुभन तथा भलु्माङ्कनफाट प्राप्त 
प्रमतिेदनराई समभमतरे अमबरेिको रुऩभा सयुश्चऺत याख्न ुऩनेछ । 

 

ऩरयच्छेद-५ 

प्रिप्रिध 

 

११. प्रचमरत कानून राग ु हनु:े  मस कामयप्रिमधभा रेश्चिएका कुयाभा मसै कामयप्रिमध फभोश्चजभ य 
अन्मको हकभा प्रचमरत कानून फभोश्चजभ हनुेछ । 

  

१२. सभऩकय  मफन्द:ु  प्रदेश स्तयभा भन्रारमको िाद्य सयुऺा तथा कृप्रि व्मिसाम प्रिधयन भहाशािा 
य श्चजल्रा स्तयभा सभफश्चन्धत कामायरमहरु फारी तथा ऩशधुन फीभा सभफन्धी कामयहरुको 
सभन्िमका रामग सभऩकय  मफन्दकुो रुऩभा   यहनेछ ।  

 

१३. फाधा अड्काउ पुकाउन ेय सॊशोधन:  (१) मस कामयप्रिमधको कामायन्िमनभा कुनै ठिप्रिधा उत्ऩन्न 
बई कामायन्िमन गनय फाधा ऩयेभा भन्रारमरे प्रचमरत कानूनको प्रमतकूर नहनु े गयी फाधा 
अड्काउ पुकाउन सक्नेछ । 

(२) भन्रारमरे मस कामयप्रिमधभा आिश्मक सॊशोधन तथा हेयपेय गनय सक्नेछ । 


