
1 

कृषि उस्भामन ऩद्धतत भापफ त कृषि उद्यभशिरता षिकास कामफक्रभ कामाफन्िमन कामफषितध, २०७७ 
 

प्रस्तािना् सदुयुऩशिभ प्रदेिभा कृषि तथा ऩिऩुॊऺी व्मिसामभा आिद्ध जनिशिको ऺभता अतबफषृद्ध गदै 
ततनीहरुभा कृषि उद्यभशिरताको षिकासका साथै मिुाषऩढीराई कृषि ऺेत्रभा स्ियोजगाय तसजफना गयी 
सभग्र प्रदेिको आतथफक षिकासभा सहमोग गनफ तथा कृषि उस्भामन ऩद्धतत भापफ त कृषि उद्यभशिरता 
षिकासका कामफक्रभराई ऩायदशिफ, जिापदेषह, व्मिशस्थत य प्रबािकारय ढॊगरे सॊचारन गनफ फान्छतनम 
बएको रे, 

 प्रिासकीम कामफषितध (तनमतभत गने) ऐन, २०७५ को दपा ३ फभोशजभ सदूुयऩशिभ प्रदेि 
बूभी व्मिस्था, कृषि तथा सहकायी भन्त्रारम रे मो कामफषितध फनाएको छ। 

   

ऩरयच्छेद-१ 

प्रायशभबक 

 

१. सॊशऺप्त नाभ, षिस्ताय  य प्रायभब : (१) मो कामफषितधको नाभ “कृषि उस्भामन ऩद्धतत भापफ त  

कृषि उद्यभशिरता षिकास कामफक्रभ कामाफन्िमन कामफषितध, २०७७” यहेको छ । 

(२) मो कामफषितध बूभी व्मिस्था कृषि तथा सहकायी भन्त्रारमफाट  स्िीकृत बएको तभतत 
देशि सदूुयऩशिभ प्रदेि बय रागू हनुेछ । 

२. ऩरयबािा् षििम िा प्रसॊगरे अको अथफ नरागेभा मस कामफषितधभा, - 
  

(क) “अनदुानग्राही” बन्नारे कृिक, कृिक सॊस्था, तनजी पभफ, कृिक सभूह तथा सहकायी 
सभझन ुऩछफ । 

(ि) “कामफक्रभ तनदेिक सतभतत” बन्नारे दपा  ३ को उऩदपा (१) फभोशजभ गठठत 
सतभतत सभझन ुऩछफ । 

(ग) "कामफक्रभ" बन्नारे कृषि उस्भामन ऩद्धतत भापफ त कृषि उध्मभशिरता षिकास 
कामफक्रभ सभझन ुऩछफ ।  

(घ) "प्राषितधक सतभतत" बन्नारे दपा ४ को उऩदपा (१)  फभोशजभ गठठत सतभतत 
सभझन ुऩछफ । 

(ङ) “कृषि व्मिसाम” बन्नारे कृषि तथा ऩिऩुन्छीजन्म िस्त ुउत्ऩादन , प्रिोधन तथा 
िजायीकयण सभफन्धी कामफ सभझन ुऩछफ । 

(च) "कामफक्रभ कामाफन्िमन तनकाम" बन्नारे बूतभ व्मिस्था, कृषि तथा सहकायी 
भन्त्रारम रे कामफक्रभ सञ्चारन गने गयी अशततमायी प्रदान गयेको तनकाम सभझन ु
ऩछफ। 
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(छ) "अतबभशुिकयण तातरभ" बन्नारे कृषि व्मिसाम सचारनका रातग उत्प्रयेीत गनफ 
सॊचारन गयीने स्थरगत तथा कामफक्रभ सॊचारन गने तनकामभा  सॊचारन गयीने 
तातरभराइ सभझन ुऩदफछ ।  

(ज) “केन्र” बन्नारे बेटेरयनयी अस्ऩतार तथा ऩि ुसेिा षिऻ केन्र िा कृषि ऻान केन्र 
सभझन ुऩछफ । 

(झ) “भन्त्रारम” बन्नारे सदूुयऩशिभ प्रदेिको कृषि ऺेत्र हेने भन्त्रारम सभझन ु ऩछफ । 

(ञ) “उस्भामन स्थर” बन्नारे सहबागीहरुको प्राषितधक तसऩ य ऺभता अतबफठृि गनफ 
सैद्धाशन्तक तथा व्मिहायीक कामफ गनफका रातग िटाइने पाभफ, श्रोतकेन्र, उधोग, 
प्रमोगिारा आठद राई सभझन ुऩदफछ । 

(ट) ×सहबागी" बन्नारे कामफषितध फभोशजभ कामफक्रभ सॊचारनका रातग छनौट बएको 
व्मशि तथा सॊस्थाराई सभझन ुऩदफछ । 

 

ऩरयच्छेद-२ 

कामफक्रभको व्मिस्थाऩन तथा सॊचारन 

३. कामफक्रभ तनदेिक सतभतत् (१) कामफक्रभको प्रबािकायी कामाफन्िमन तथा सभन्िमका रातग 
भन्त्रारम स्तयभा देहाम फभोशजभको कामफक्रभ तनदेिक सतभतत यहनेछ:- 

(क) सशचि, भन्त्रारम सॊमोजक 

(ि) प्रभिु, मोजना तथा अनगुभन  भहािािा   सदस्म 

(ग) प्रभिु, ऩिऩुन्छी तथा भत्स्म षिकास भहािािा सदस्म 

(घ) प्रभिु, कृषि व्मिसाम प्रिद्धफन तथा िाद्य सयुऺा भहािािा   सदस्म 

(ङ) प्रभिु ऩि ुसेिा तातरभ केन्र सदस्म 
(च) प्रभिु, कृषि व्मिसाम प्रिधफन सहमोग तथा तातरभ केन्र सदस्म 
(छ) अतधकृत, कृषि व्मिसाम प्रिद्धफन तथा िाद्य सयुऺा भहािािा   सदस्म-सशचि 

 

 (२) उऩदपा (१) फभोशजभ गठठत सतभततको काभ, कतफव्म य अतधकाय देहाम 
फभोशजभ हनुेछ:- 

(क) कामफक्रभ सञ्चारनका सभफन्धभा भातहतका तनकाम तथा सतभततहरुराई 
याम, सल्राह तथा तनदेिन प्रदान गने, 

(ि) कामफक्रभ कामाफन्िमन गने तनकाम फाट प्राप्त प्रततिेदन अध्ममन गयी 
सञ्चातरत कामफक्रभको प्रगतत सतभऺा गने य तनदेिन ठदने,   
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(ग) कामफक्रभराई प्रबािकायी फनाउन अनगुभन तथा भूल्माङ्कन गने िा 
गयाउने,  

(घ) सञ्चातरत कामफक्रभको सभफन्धभा प्राप्त बएका गनुासो व्मिस्थाऩन गने, य 

(ङ) कामफक्रभ कामाफन्िमनका रातग कामफषितधरे तोकेका अन्म तनणफम गने । 

 

४. प्राषितधक सतभतत: (१) कामफक्रभ सॊचारन गनफ देहाम फभोशजभ प्राषितधक सतभतत यहनेछ:- 

(क) प्रभिु,  कामफक्रभ सॊचारन गने तनकाम सॊमोजक 

(ि) अतधकृत प्रतततनतध, कामफक्रभ सॊचारन गने तनकाम सदस्म 

(ग) अतधकृत प्रतततनतध, सभफशन्धत शजल्राको केन्र सदस्म 

(घ) सभफशन्धत षििमको षिऻ सदस्म 

(ङ) प्रभिु, मोजना िािा, कामफक्रभ सॊचारन गने तनकाम सदस्म-सशचि 
  

५. सतभततको काभ कतफव्म य अतधकाय: (१) दपा ४ को उऩदपा (१) फभोशजभ गठठत  सतभततको 
काभ, कतफव्म य अतधकाय देहाम फभोशजभ हनुेछ :- 

(क) उस्भामन स्थरका रातग आिश्मक व्मशि, पभफ, कभऩनी, सयकायी तथा गैयसयकायी 
तनकामहरु को योष्टय तमाय गने। 

(ि) कृषि उद्यभी हनु इच्छुक सहबातगहरुको योष्टय तमाय गने । 

(ग) सहबागी रे आपुरे सॊचारन गनफ िोजेको षििमका रातग आिश्मक ऩने ऻान य 
सीऩको सूची तमाय गयी ऻान हातसर गने य सीऩ हातसर गने स्थान तथा सेिा 
प्रदामक ऩषहचान गयी सहबागीराई तत ् तत ् स्थानभा िटाउन े य ऻान य सीऩ 
तसकाउने सेिा प्रदामक सॊग सभझौता गने । 

(घ) सेिा प्रदामक रे सहबागीराई आिश्मक ऻान, सीऩ तसकाउने िाताियण तसजफना गयेको 
/ नगयेको फाये अनगुभन गने / गयाउने ।  

(ङ) स्थरगतरुऩभा सपरताऩूिफक तातरभ सभऩन्न गयेका सहबागीहरुराई व्मिसामीक 
मोजनाका आधायभा तथा कामफषितध फभोशजभ अनदुान प्रदान गने फाये तनणफम गने। 

 

६. फैठक सभफन्धी  कामफषितध :(१) दपा ३  य ४ फभोशजभ गठठत सतभततहरुको फैठक सभफन्धी 
कामफषितध देहाम फभोशजभ हनुेछ :- 
(क) सतभततको फैठक सॊमोजकको तनदेिनभा सदस्म-सशचिरे तभतत, सभम य स्थान तोकी 

फोराउन ुऩनेछ । 

(ि) फहभुत सदस्महरुको उऩशस्थततराई फैठकको गणऩयुक सॊतमा भातननेछ । 

(ग) सतभततको फैठकको तनणफम फहभुतको आधायभा गरयनेछ । 
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(घ) सतभततरे आिश्मकता अनसुाय षििम षििेिऻ तथा सयोकायिाराहरुराई फैठकभा 
आभन्त्रण गनफ सक्नेछ l  

(ङ) सतभततको फैठक हयेक चौभातसकभा एक ऩटक य आिश्मकता अनसुाय कुनै ऩतन 
सभमभा फस्न सषकनेछ । 

(२) सतभततको फैठक सभफन्धी अन्म व्मिस्था सतभतत आपैरे तनधाफयण गये फभोशजभ 
हनुेछ। 

७. कृषि उद्यभका तहहरु: (१) कामफक्रभ सॊचारनका रातग सॊबाषित य छनौट बएका कृिकहरुको  
चयणफद्ध रुऩभा ऺभता अतबफषृद्ध गरय उद्यभशिरता षिकास गनफ देहाम फभोशजभका कृषि 
उद्यभका तहहरु यहनेछन:्- 

(क)  अतबभशुिकयण तह: मो कामफक्रभ सॊचारनको ऩषहरो चयण हो । मस तहभा 
कृषि उद्यतभ हनु सक्ने िा हनु ईच्छुक कृिकहरुको ऩषहचान गरय ततनराई 
ब्मिसाम सॊचारनका षिषिध ऩऺहरु फाये अतबभशुिकयण गरयनेछ ।  

(ि)  ऺभता षिकास तह: अतबभशुिकयण कामफक्रभभा सहबातग बई कृषि उद्यतभ हनु 
सक्ने सॊबािना प्रदिफन गयेका तथा कामफक्रभ कामाफन्िमन तनकामको प्राषितधक 
भलु्माॊकन फाट उऩमिु देशिएका कृिकहरुराई ऺभता षिकास तहभा 
स्तयोन्नतत गरयनेछ । मस तहभा कृिकहरुको ऻान तथा तसऩ अतबफषृद्धका 
रातग सभफशन्धत उस्भामन स्थरभा िटाइनछे ।मस तहभा कृिकहरु फषढभा 
३ भषहना सभभ यहनेछन ्। 

(ग) उद्यभ प्रिधफन तह: उस्भामन स्थरभा कामफगत अनबुि तरई ऺभता षिकास 
गयेका सहबातगहरुको कामाफन्िमन तनकामरे अतत सकु्ष्भ रुऩभा भलु्माॊकन गरय 
उत्कृष्ट देशिन आएका सहबातगहरुको व्मिसाषमक मोजना तैमाय गरय उद्यभ 
प्रिधफन तहभा स्तयोन्नतत गनफ सक्नेछ ।मस तहभा स्तयोन्नतत बएका सहबातगहरु 
कामाफन्िमन तनकामको प्रत्मऺ तनगयातनभा यषह आफ्नो व्मिसाम सॊचारन 
गनेछन ् । उद्यभ प्रिधफन तहका सहबातगहरु व्मिसाषमक मोजना अनसुाय 
उत्ऩादन ऩिुाफधाय तनभाफण रातग कामाफन्िमन तनकामफाट ऩुॉशजगत अनदुान तरन 
मोग्म हनुेछन ्। 

(घ) नभनुा उद्यतभ तह: उद्यभ प्रिधफन तहभा कशभतभा १ ििफ उत्कृष्ट प्रदिफन गयेका 
तथा नभनुा उद्यतभ हनु अनसुशुच फभोशजभको भाऩदण्ड ऩयुा गयेका 
उद्यतभहरुराई कामाफन्िमन तनकामरे नभनुा उद्यतभ तहभा स्तयोन्नतत गनेछ । 
नभनुा उद्यतभहरु राई कामाफन्िमन तनकामरे पाभफ सधुाय, कृषि िस्त ुप्रिोधन 
तथा फजारयकयणका अनदुान सहमोग उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ । मसै गरय 
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नभनुा उद्यतभहरुराई उस्भामन स्थर तथा सेिा प्रदामकका रुऩभा सभेत 
ऩरयचारन गनफसषकनेछ । 

(२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेशिएको बएताऩतन कामफक्रभ कामाफन्िमन 
तनकामरे कामफक्रभ तनदेिक सतभततको सहभतत तरई ऩषहरे देशि कृषि उद्यभ सॊचारन 
गरययहेका य भाऩदण्ड ऩयुा गयेका उद्यतभहरुराई तसधै उद्यभ प्रिधफन िा नभनुा उद्यतभ 
तहभा याशि कामफक्रभ सॊचारन गनफ सक्नेछ । 

(३) कामफक्रभ सॊचारन गदाफ सहबातगहरुराई भलु्माॊकन गरय षितबन्न तहभा स्तयोन्नतत 
गने अतधकाय तथा सोको जिापदेषहता ऩणुफ रुऩभा कामफक्रभ कामाफन्िमन तनकामको 
हनुेछ । 

८. उस्भामन स्थरको छनौट:(१) कामफक्रभ कामाफन्िमन गने तनकाम रे मस कामफषितध फभोशजभ 
कामफक्रभ सॊचारनका रातग उस्भामन केन्रको सूशचभा सशुचकृत हनु अनसुशुच-१ फभोशजभ तनयन्तय 
आिेदनका रातग सािफजतनक सूचना प्रकािन गरय आह्वान गनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ आिेदन प्राप्त बैसकेऩिात कामफक्रभ कामाफन्िमन तनकामरे 
भातसक रुऩभा ततनको भलु्माॊकन गरय अनसुशुच-२ फभोशजभको भाऩदण्ड ऩगुेका 
उद्यतभहरुराई उस्भामन केन्रको रुऩभा सूशचकृत गनेछ । 

(३) उस्भामन स्थरका रुऩभा छनौट गरयने षिशिषष्टकृत सेिा प्रदान गने सयकायी पाभफ, 
प्रमोगिारा, कामाफरम, गैय सयकायी सॊस्था तथा सहकायीका हकभा उऩदपा (२) 
फभोशजभको भाऩदण्ड राग ुहनुे छैन । 
(४) उऩदपा (२) फभोशजभ सूशचकृत गरयएका उद्यतभराई केन्ररे तरशित सभझौता गरय 
आफ्नो आिश्मकता अनसुाय सहबातगको ऺभता अतबफषृद्धका रातग ऩरयचारन गनफ 
सक्नेछ । 

(५) उऩदपा (२) फभोशजभ सूशचकृत गरयएका उस्भामन केन्रहरुराई दपा (७)(घ) 
अनसुायको नभनुा उद्यतभ भातन ततनको स्तयोन्नतत तथा ऺभता षिकासका रातग केन्ररे 
अनदुान उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ । 

 

९. कामफक्रभ सञ्चारन प्रषक्रमा:(१) कामफक्रभ कामाफन्िमन गने तनकाम रे कामफक्रभ सॊचारनका रातग 
हयेक आतथफक ििफको िरुुिातभा अनसुचुी-२ फभोशजभ सािफजतनक रुऩभा तथा केन्रहरु भापफ त 
सभेत ऩत्राचाय गरय तनयन्तय आिेदनका रातग सूचना प्रकािन  गनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ प्राप्त आिेदनहरुराई षििम तथा ब्मिसाम अनसुाय भातसक रुऩभा 
सभषुहकृत गरय शजल्रागत षिियण तैमाय गरयनेछ ।  

(३) उऩदपा (१) फभोशजभ प्राप्त आिेदकहरुराई सभफशन्धत केन्रको सभन्िमभा स्थरगत 
रुऩभा अतबभशुिकयण तातरभ प्रदान गरयनेछ । 
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(४) उऩदपा (२) अनसुाय अतबभशुिकयण तातरभभा सहबातग बई अनसुशुच-३ फभोशजभको 
प्रभाणऩत्र प्राप्त गयेका तथा कृषि उद्यतभ हनु ईच्छा यािेका कृिकहरुरे अतबभशुिकयण 
तातरभभा सहबातग बएको ४५ ठदन तबत्र ऺभता षिकास तहभा प्रिेि ऩाॉउ बतन 
कामफक्रभ कामाफन्िमन तनकामभा बएका अनसुशुच-४ फभोशजभको प्रस्ताि बरय आिेदन 
ठदनऩुनेछ।  

(५) उऩदपा (४) अनसुाय आिेदन प्राप्त बएऩिात कामफक्रभ कामाफन्िमन तनकामरे आपैं  अथिा 
सभफशन्धत केन्र भापफ त आिेदकको स्थरगत अनगुभन गरय/गयाई अनसुशुच-५ को 
भलु्माॊकनका आधाय फभोशजभ भलु्माॊकन गनेछ । 

(६) उऩदपा (५) फभोशजभको भलु्माॊकन फाट छनौट बएका आिेदकहरुराई कामफक्रभ 
कामाफन्िमन तनकामरे ऺभता अतबफषृद्ध तहभा स्तयोन्नतत गनफ सक्नेछ ।  

(७) उऩदपा (५) फभोशजभ भलु्माॊकन गदाफ भाऩदण्ड नऩगुेका िा उद्यभ सॊचारनका रातग केषह 
ऩिुफतैमारय तथा सधुाय गनुफऩने देशिएभा कामफक्रभ कामाफन्िमन तनकामरे आिेदकराई 
त्मस्तो सधुाय गरय ऩनुि: आिेदन ऩेि गनफ सभमाितध तोषक तनदेिन ठदन सक्नेछ ।  

(८) उऩदपा (७) फभोशजभ तोषकएको तनदेिन ऩारना गरय तोषकएको सभम तबत्र ऩनुि: 

आिेदन ऩेि बई आएभा त्मस्तो आिेदकराई कामफक्रभ कामाफन्िमन तनकामरे ऺभता 
अतबफषृद्ध तहभा स्तयोन्नतत गनफ सक्नेछ ।  

(९) उऩदपा (८) य उऩदपा (६) फभोशजभ छनौट बएका सहबातगहरुराई कामफक्रभ 
कामाफन्िमन तनकामरे सभमाितध तोषक सभफशन्धत उस्भामन स्थरसॉग अनसुशुच-६ 
फभोशजभको सभझौता गरय ऺभता अतबफषृद्धका रातग ऩठाउनेछ । 

 (१०) उऩदपा (९) फभोशजभ उस्भामन स्थरभा ऺभता अतबफषृद्धका रातग ऩठाईएका 
सहबातगहरुको कामफक्रभ कामाफन्िमन तनकामरे आपैं  िा केन्र भापफ त तनमतभत 
अनगुभन गनेछ ।  

(११) उऩदपा (९) फभोशजभ ऺभता अतबफषृद्धका रातग ऩठाईएका सहबातगहरु भध्मे उत्कृष्ट 
प्रदिफन गने सहबातगहरुराई सभफशन्धत उस्भामन केन्ररे अनसुशुच-७ फभोशजभको 
प्रभाणऩत्र प्रदान गरय उद्यभ प्रिधफन तहभा स्तयोन्नततका रातग कामफक्रभ कामाफन्िमन 
तनकामभा तसपारयस गनेछन ्।  

(१२) उऩदपा (११) फभोशजभको तसपारयस य प्रभाणऩत्र प्राप्त गयेका सहबातगहरुरे उद्यभ 
प्रिधफन तहभा स्तयोन्नतत गरयऩाॉउ बतन कामफक्रभ कामाफन्िमन तनकामभा आिेदन ऩेि 
गनेछन ्।  

(१३) उऩदपा (१२) फभोशजभको आिेदन प्राप्त बैसके ऩिात कामफक्रभ कामाफन्िमन तनकामरे 
सहबातगरे उद्यभ सॊचारन गने स्थरको अनगुभन ऩिात ब्मिसाषमक मोजना तैमाय 
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गनेछन ् । मठद कामफक्रभ सॊचारन गने तनकामसॊग व्मिसामीक मोजना तमाय गने 
जनिशि नबएभा उि कामफ ऩयाभिफदाता भापफ त ऩतन गनफ गयाउन सक्नेछ । 

(१४) उऩदपा (१३) फभोशजभको व्मिसाषमक मोजना फभोशजभको कामफ सॊचारन गनफ 
कामफक्रभ कामाफन्िमन तनकामरे शस्िकृत फजेटको ऩरयतध तबत्र यषह तथा दपा (६)(ग) 
फभोशजभको षक्रमाकराऩ सॊचारनका रातग अनदुान प्रदान गनफ अनसुशुच-८ फभोशजभ 
सभझौता गनेछ ।  

(१५) उऩदपा (१४) फभोशजभ गरयएको सभझौताभा सभमाितध तोषक प्रगततका सचुकहरु सभेत 
उल्रेि गरयएको हनुऩुनेछ । कामफक्रभ कामाफन्िमन तनकामरे प्रदान गने अनदुान 
सभझौताभा तोषकएका सचुकहरु य ततनको कामफप्रगततका आधायभा प्रदान गरयनेछ । 

(१६) उऩदपा (१४) फभोशजभ गरयएको सभझौता अनसुाय कशभतभा १ फिफ ब्मिसाम सॊचारन 
गरय उद्यभ षिकासको उच्च सॊबािना प्रस्ततु गयेको उद्यतभराई कामफक्रभ कामाफन्िमन 
तनकामरे नभनुा उद्यतभ तहभा स्तयोन्नतत गनेछ ।  

(१७) उऩदपा (१६) फभोशजभ स्तयोन्नतत गरयएको उद्यतभराई कामफक्रभ कामाफन्िमन तनकामरे 
कामफक्रभ फजेटको ऩरयतध तबत्र यषह तथा दपा (७)(घ) फभोशजभको षक्रमाकराऩ 
सॊचारनका रातग अनदुान प्रदान गनेछ ।  

(१८) उऩदपा (१७) य (१५) फभोशजभ अनदुान प्रदान गरयने अरग अरग शििफकभा कामफक्रभ 
कामाफन्िमन तनकामररे सहबातगको आिश्मकता अनसुाय ितप्रततित सभभ अनदुान 
उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ तय प्रदान गरयने अनदुान यकभ कुर व्मिमाषमक मोजनाको 
५० प्रततित बन्दा फषढ हनुेछैन । 

१०. कामफक्रभ सञ्चारनका रातग िचफका आधाय, भाऩदण्ड तथा अनदुान: कृषि उस्भामन ऩद्धतत 
भापफ त कृषि उद्यभशिरता षिकास कामफक्रभ सॊचारन गदाफ देहामका आधाय अनसुाय िचफ गयीनेछ :– 

(क) शस्िकृत कामफक्रभ तथा फजेट यकभको फढीभा १० प्रततित यकभ कामफक्रभ सॊचारन 
गने तनकाम रे आफ्नो ऩरयसय तबत्र िा भन्त्रारम भातहतका प्रमोगिारा तथा पाभफ 
केन्रहरुभा उस्भामन स्थर स्थाऩना तथा सन्चारनका रातग बौततक सॊयचना तनभाफण, 
प्रदिफन सॊचारन तथा व्मिस्थाऩनभा िचफ गनफ सक्नेछ ।मसयी िचफ गदाफ कामफ मोजना 
तथा रागत तमाय गयी कामफक्रभ तनदेिक सतभतीफाट शस्िकृत गयाउन ुऩनेछ । 

(ि)  अतबभशुिकयण तातरभका सहबागीहरुराई तातरभ स्थरभा आउदा जादाको मातामात 
िचफका साथै तातरभ स्थरभा आउदा जादाको ठदन य तातरभ अितधबय िाना तथा 
िाजा िचफ उऩरब्ध गयाईनेछ । 

gokul
Typewriter
७
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(ग) ऺभता अतबफषृद्धका रातग तोषकएको उस्भामन स्थरभा सहबातगराई ऩठाउॉदा उस्भामन 
स्थरराई सहबागीको िाना, िाजा, फस्ने व्मिस्था तथा सहशजकयणका रातग प्रततठदन 
प्रतत सहबागी रु एक हजायका दयरे यकभ उऩरब्ध गयाईनेछ ।  

(घ) कामफक्रभ सॊचारन गने तनकामरे सहबागीहरुको तसकाई स्थर य कामफऺ ेत्रभा कामफ 
प्रगतीको अनगुभन तथा षिषिध कामफ गनफ षितनमोशजत फजेटको ५ प्रततित यकभ िचफ 
गनफ सक्नेछ । 

(ङ) मस कामफषितध फभोशजभ चयणफद्ध रुऩभा स्तयोन्नतत बएको आिेदकराई व्मिसाषमक 
मोजना अनसुाय ऩिुाफधाय षिकासका रातग उद्यभ प्रिधफन तहभा अतधकतभ रु ५ राि 
य नभनुा उद्यतभ तहभा रु १० राि अनदुान प्रदान गरयनेछ । 

(च) दपा (१०)(ङ) भा जनुसकैु कुया रेशिएको बएताऩतन कामफक्रभ कामाफन्िमन तनकामरे 
तनदेिक सतभततको सहभतत तरएय व्मिसाषमक मोजनाको ५० प्रततित सभभ अनदुान 
प्रदान गनफ सक्नेछ । 

(छ) मस कामफषितध फभोशजभ गरयने जनुसकैु िरयद िा तनभाफण कामफ प्रचतरत तनमभ काननु 
फभोशजभ गरयनेछ । 

ऩरयच्छेद-३ 

कामफक्रभको अनगुभन, भूल्माङ्कन तथा प्रततिेदन 

 

११. कामफक्रभको अनगुभन, भूल्माङ्कन तथा प्रततिेदन:(१) मस कामफषितध अन्तगफत सञ्चातरत 
कामफक्रभको अनगुभन गने भूतम शजभभेिायी सभफशन्धत कामफक्रभ सॊचारन गने तनकाम िा केन्र 
तथा सतभततको हनुेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ अनगुभन तथा तनयीऺण गयेको प्रततिेदन कामफक्रभ 
सॊचारन गने तनकाम रे भन्त्रारमभा ऩेि गनुफ ऩनेछ । 

(४) उऩदपा (२) फभोशजभको प्रततिेदन भन्त्रारमरे भूतमभन्त्री तथा भशन्त्रऩरयिद्को 
कामाफरमभा ऩठाउन ुऩनेछ ।  

(५) मस कामफषितध फभोशजभ सञ्चातरत कामफक्रभको सभझौता फभोशजभको रागत 
इषष्टभेट अनसुाय गणुस्तयीम काभ नबएको िा आतथफक अऩचरन बएको रगामतका षििमभा 
उजयुी िा गनुासो प्राप्त बएभा भन्त्रारमरे सभफशन्धत षििम षििेिऻ सषहतको टोरी गठन गयी 
जाॉचफझु गयाउन ुऩनेछ । 
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(५) उऩदपा (४) फभोशजभ गठठत टोरीरे स्थरगत रुऩभा जाॉचफझु गयी प्रततिेदन 
भन्त्रारमभा ऩेि गनुफ ऩनेछ । 

(६) उऩदपा (५) फभोशजभ प्रततिेदन प्राप्त बएऩतछ सभझौता फभोशजभको रागत 
इषष्टभेट अनसुाय गणुस्तयीम काभ नबएको देशिएभा सो फभोशजभ गनफ िा गयाउन सभफशन्धत 
कामाफरमराई तनदेिन ठदन ुऩनेछ । 

(७) उऩदपा (६) फभोशजभ प्राप्त तनदेिनराई कामफक्रभ सॊचारन गने तनकाम िा 
केन्ररे प्रबािकायी ढॊगरे कामाफन्िमन गनुफ िा गयाउन ुऩनेछ । 

(८) उऩदपा  (६) फभोशजभ प्राप्त तनदेिनराई कामाफन्िमन नगने कामाफरम प्रभिुराई 
प्रचतरत कानून फभोशजभ भन्त्रारमरे कायिाही गनफ िा कायिाहीका रातग तसपारयस गनफ 
सक्नेछ ।  

(९) उऩदपा  (५) फभोशजभ प्राप्त प्रततिेदनफाट आतथफक अऩचरन बएको देशिएभा 
भन्त्रारमरे आिश्मक अनसुन्धान तथा कायिाहीका रातग सभफशन्धत तनकामभा रेिी ऩठाउन ु
ऩनेछ । 

 

१२. कामफक्रभको प्राषितधक भूल्माङ्कन, जाॉचऩास य पयपायक:(१) मस कामफषितध फभोशजभ अनदुान 
प्रदान गरयने यकभको सभझौता अनसुायको कामफसभऩन्न बई उस्भामन स्थर रे प्रदान गयेको सेिाका 
हकभा बिुातन भाग गयेको तनिेदन य कामफ प्रगती झशल्कने कागजातका आधायभा तथा सभझौताभा 
तोषकए अनसुाय बिुानी गयीनेछ । 

(२) व्मिसाम सॊचारनका रातग सहबागीराई उऩरब्ध गयाईने अनदुान यकभ 
सभझौताभा तोषकएका सचुकहरु य ततनको कामफप्रगतत य कामफसभऩन्न प्रततिेदनका आधायभा 
प्रचतरत कानून फभोशजभ सहबागीको फैंक िाता भापफ त बिुानी गयीनेछ । 

ऩरयच्छेद-४ 

षिषिध 

 

१३. साभषुहक रुऩभा तातरभ तथा अनदुान कामफक्रभ सॊचारन गनफ सषकन:े(१) मस प्रदेि तबत्र कुनै 
एकै ठाॉउभा षिशिष्ट प्रकायको तसऩ तथा दऺता षिकास गरय साभषुहक रुऩभा कशभतभा दि जना 
कृिकहरुराई नभनुा उद्यतभको रुऩभा षिकास गनफ मस कामफषितध फभोशजभ कामफक्रभ कामाफन्िमन 
तनकामरे आपैं  ऺभता अतबफषृद्ध तातरभ तथा अनदुान कामफक्रभ सॊचारन गनफ सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ सॊचारन गरयने कामफक्रभभा सके सभभ एकै िडा िा फढीभा 
एउटा स्थातनम तह तबत्रका सहबातगहरु भात्र कामफक्रभ कामाफन्िमन तनकामरे छनौट गनेछ । 
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(३) कामफक्रभ कामाफन्िमन तनकामरे उऩदपा (१) फभोशजभको कामफक्रभ सॊचारन गदाफ 
भन्त्रारमको नीतत तथा कामफक्रभ भा षििेि प्राथतभकता ऩाएका कामफक्रभहरु जस्तै भतुमभशन्त्र 
एषककृत कृषि तथा ऩिऩुॊशऺ षिकास कामफक्रभ अन्तगफतको नभनुा गाॉउ, प्रधानभशन्त्र कृषि 
आधतुनषककयण ऩरयमोजनाका ब्रक षिकास कामफक्रभ, चक्राफशन्द कृषि रगामतका कामफक्रभ 
सॊचारन गरयने गाॉउभा सभफशन्धत केन्रको सभन्िमभा सभेत सॊचारन गनफ सक्नेछ ।  

(४) कामफक्रभ कामाफन्िमन तनकामरे उऩदपा (१) फभोशजभको कामफक्रभ सॊचारन गदाफ 
शस्िकृत फजेटको ऩरयतध तबत्र यषह तातरभका हकभा प्रचतरत नभफस तथा तनदेशिका फभोशजभ 
तथा अनदुानका हकभा प्रतत कृिक रु ऩशच्चस हजायभा नफढ्ने गरय फजेट िचफ गनेछ ।  

१४. कामफक्रभ सॊचारनभा सभन्िम य सहकामफ: (१) मस कामफषितध अनरुुऩ आिश्मक फजेटको 
व्मिस्थाऩन गरय सभन्िम य सहकामफभा कृषि उस्भामन ऩद्धतत भापफ त कृषि उद्यभशिरता षिकास 
कामफक्रभ कामाफन्िमन गनफ चाहने अन्म सयकायी तथा गैय सयकायी तनकाम सॉग कामफक्रभ 
कामाफन्िमन तनकामरे ठिऩशऺम िा फहऩुशऺम सभझौता गयी कामफक्रभ सॊचारन गनफ सक्नेछ । 

१५. प्रगतत प्रततिेदन:(१) मस कामफषितध फभोशजभ बएको काभ कायिाहीको षिियणसषहतको 
चौभातसक तथा िाषिफक प्रततिेदन कामफ सभऩादन गने तनकाम रे भन्त्रारमभा ऩठाउन ुऩनेछ ।  

(२) भन्त्रारमरे आतथफक ििफ सभाप्त बएको २ भषहनातबत्र मस कामफषितध फभोशजभ 
सञ्चारन बएको कामफक्रभको प्रदेिस्तयभा प्रगतत सतभऺा गनेछ। 

 

१६. सहबागीको अतबरेि: कामफक्रभ कामाफन्िमन गने तनकामरे मस कामफषितध फभोशजभका 
सहबागीको अनसुचुी-९ फभोशजभको अतबरेि अतनिामफ रुऩभा याख्न ेतथा सािफजतनक गने व्मिस्था 
गनुफ ऩनेछ । 

१७. कृषि तथा ऩिऩुन्छी तफभा: मस कामफषितध अनसुाय छनौट बई व्मिसाम सॊचारनका रातग 
अनदुान प्राप्त गने सहबागीहरुराई कृषि तथा ऩिऩुन्छी तफभा कामफक्रभ सॉग जोतडनेछ । 

१८. रेिा तथा रेिाऩयीऺण: कामफक्रभको िचफको रेिा व्मिस्थाऩन तथा रेिाऩयीऺण प्रचतरत 
कानून फभोशजभ गनुफ ऩनेछ। 

१९. तनदेिन ठदन सक्न:े(१) मस कामफषितध फभोशजभ सञ्चातरत कामफक्रभको कामाफन्िमनराई 
ऩायदिॉ, जिापदेही, व्मिशस्थत य प्रबािकायी फनाउन भन्त्रारम तथा तनदेिक सतभततरे कामफक्रभ 
सॊचारन गने तनकाम िा  केन्रराई तनदेिन ठदन सक्नेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ प्राप्त तनदेिन ऩारना गनुफ सभफशन्धत सफैको कतफव्म  
हनुेछ । 



11 

२०. प्रचतरत कानून फभोशजभ हनुे्  प्रचतरत कानूनको सिफभान्मताभा प्रततकूर नहनुे गयी मस 
कामफषितधभा रेशिएको षििमभा मसै फभोशजभ य अन्म कुयाको हकभा प्रचतरत कानून फभोशजभ 
हनुेछ। 

२१. फाधा अड्काउ पुकाउन ेय सॊिोधन: (१) मस कामफषितधको कामाफन्िमनभा कुनै ठिषिधा उत्ऩन्न 
बई कामाफन्िमन गनफ फाधा ऩयेभा भन्त्रारमरे प्रचतरत कानूनको प्रततकूर नहनु ेगयी फाधा अड्काउ 
पुकाउन सक्नेछ । 

(२) भन्त्रारमरे मस कामफषितधभा आिश्मकता अनसुाय सॊिोधन तथा हेयपेय गनफ 
सक्नेछ । 



12 

अनसूुची-१ 

(दपा ८ उऩदपा (१) सॉग सभफशन्धत)   

कृषि उस्भामन ऩद्धतत भापफ त कृषि उद्यभशिरता षिकास कामफक्रभका रातग उस्भामन स्थरको सशुचभा 
सहबागी हनु ेफाये सूचना 

 

मस……………………………………………..(कामाफरम) को कृषि उस्भामन ऩद्धतत भापफ त कृषि उद्यभशिरता 
षिकास कामफक्रभ सॊचारन गनफ उस्भामन स्थरहरुको सूशच तैमाय गनुफऩने बएकारे उल्रेशित भाऩदण्ड 
ऩगुेका ईच्छुक कृषि उद्यतभ तथा सॊस्थाहरुरे मो सूचना प्रकािन बएको तभतत देशि फिैबरय तनयन्तय 
रुऩभा …………………… भा आिेदन ऩेि गनफ सभफशन्धत सफैको रातग मो सूचना प्रकािन गयीएको छ । 

 

उस्भामन स्थरको रुऩभा सशुचकृत हनु आिश्मक भाऩदण्डहरु: 

१. आिेदकरे षिगत ३ फिफ देशि नभनुा कृषि उद्यभ सॊचारन गयेको हनु ुऩनेछ । 

२. आिेदकको फाषिफक कृषिजन्म कायोफाय रु एक कयोड बन्दा भातथ बएको हनुऩुनेछ । 

३. आिेदकरे कशभतभा ५ जनाराई प्रत्मऺ रुऩभा योजगारय प्रदान गयेको हनुऩुनेछ ।  

४. आिेदकरे मस कामफषितध फभोशजभ छनौट बएका सहबातगहरुराई कामफषितधभा तोषकए 
फभोशजभको सषुिधाभा ऺभता अतबफषृद्धका रातग सहशजकयण गने प्रततफद्धता गनुफऩनेछ ।  

 

 

 

नोट: उस्भामन स्थरका रातग सूशचकृत हनु कामाफरमको ईभेरभा सभेत आिेदन ऩठाउन सषकनेछ । 

सयकायी पाभफ, केन्र, प्रमोगिाराको हकभा उऩयोिानसुाका भाऩदण्ड आिश्मक ऩने छैन ।
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अनसूुची-२ 

(दपा ९ उऩदपा (१) सॉग सभफशन्धत)   

कृषि उस्भामन ऩद्धतत भापफ त कृषि उद्यभशिरता षिकास कामफक्रभभा सहबागी हनु ेफाये  

सूचना 
 

मस……………………………………………..(कामाफरम) को मस आ.फ…….. को शस्िकृत कामफक्रभ अनसुाय कृषि 
उस्भामन ऩद्धतत भापफ त कृषि उद्यभशिरता षिकास कामफक्रभभा सहबागी बई कृषि उद्यभशिरता 
षिकास य सभफशन्धत षििमभा स्थरगतरुऩभा प्राषितधक ऻान तथा सीऩ आजफन गयी कृषि उध्मभी फन्न 
चाहने ब्मिीफाट मो सूचना प्रकािन बएको तभतत देशि फिैबरय तनयन्तय रुऩभा आफ्नो नशजकको 
…………………. केन्रभा आिेदन ऩेि गनफ सभफशन्धत सफैको रातग मो सूचना प्रकािन गयीएको छ । 

तऩशिर 

१. आिेदकको उभेय २० ििफ ऩयुा बई ६० फिफ ननाघेको नेऩातर नागरयक हनु ुऩनेछ । 

२. आिेदक सॉग प्रस्ताषित उद्यभ सॊचारनका रातग आधायबतु ऩिुाफधाय हनुऩुनेछ (जस्तै: सडक, 

षिद्यतु, तसॊचाई आठद)  

३. आिेदकहरुराई कामफक्रभ सभफशन्ध स्थरगत रुऩभा अतबभशुिकयण तातरभ ठदईनेछ । 

४. स्थरगत रुऩभा अतबभशुिकयण प्राप्त गरय प्रभाणऩत्र प्राप्त गयेका सहबातगहरुरे आिश्मक 
भाऩदण्ड ऩयुा गये ऩिात ऺभता षिकास कामफक्रभभा सहबातग गयाईनेछ । 

५. अतबभशुिकयण तथा ऺभता अतबफषृद्ध तातरभभा सहबातग हुॉदा सहबातगहरुराई िाना य फस्नको 
व्मिस्था गयीनेछ । अन्म कुनै िचफ ठदइने छैन । 

६. आिेदकहरुराई कामफषितधरे तोके फभोशजभको भाऩदण्ड अनसुाय चयणफद्ध रुऩभा स्तयोन्नतत 
गरय ब्मिसाम सॊचारनका रातग अनदुान उऩरब्ध सभेत गयाईनेछ । 
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अनसूुची-३ 

(दपा ९ उऩदपा (४) सॉग सभफशन्धत)   

अतबभशुिकयण तातरभभा सहबातगताको प्रभाणऩत्र 
तभतत: 

षििम: प्रभाणऩत्र प्रदान गरयएको फाये। 

श्री…………………………, 

…………………………….. 

 

मस कामाफरमको आमोजनाभा तभतत…………………………. भा…………………………………… स्थानभा कृषि 
उस्भामन ऩद्धतत भापफ त कृषि उद्यभशिरता षिकास कामफक्रभको अतबभशुिकयण तातरभभा सपरताऩिुफक सहबातग 
हनु ु बएकारे तऩाईराई मो प्रभाणऩत्र प्रदान गरयएको छ ।कृषि उस्भामन ऩद्धतत भापफ त कृषि उद्यभशिरता 
षिकास कामफक्रभभा सहबातग बई ऺभता अतबफठृि तहभा स्तयोन्नतत हनु मो प्रभाणऩत्र प्राप्त गयेको ४५ ठदन तबत्र 
तनभन भाऩदण्ड तथा कागजात सषहत मस कामाफरमभा सभऩकफ  याख्नहनु सभेत अनयुोध छ । 

 

ऺभता अतबफठृि तहभा स्तयोन्नतत हनु आिश्मक कागजात तथा भाऩदण्डहरु 

१. प्रस्ताषित उद्यभ सॊचारनका रातग आधायबतु ऩिुाफधाय बएको प्रभाण (जस्तै: जतभन, सडक, 

षिद्यतु, तसॊचाई आठद)  

२. अनसुशुच-४ फभोशजभको ऩणुफ रुऩरे बरयएको षिियण पायाभ 

३. आिेदक सॉग व्मिसाम सॊचारनका रातग आिश्मक न्मनुतभ स्िरगातनको प्रभाण 

४. नागरयकता प्रभाणऩत्र य रारऩजुाफको प्रतततरषऩ 

५. पभफ तथा सॊस्थाको हकभा दताफ य कय चिुा प्रभाण ऩत्रको प्रतततरषऩ 

६. सभफशन्धत षििमभा तातरभ तथा अनबुि बएभा सोको प्रभाणऩत्र िा स्िघोिणा 
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अनसूुची-४ 

 (दपा ९ उऩदपा (४) सॉग सभफशन्धत)   

प्रस्तािको ढाॉचा 
………………………कामफक्रभको प्रस्ताि ऩत्र 

 

क. कामफक्रभको  साभान्म  ऩरयचम 
आिेदकको नाभ  

ठेगाना  

सभऩकफ  व्मशिको नाभ  

टेतरपोन नभफय  

 

 

 

 

 

 

आिेदकको ऩरयचम, अनबुि तथा 
हार सञ्चारन गरययहेका 
षक्रमाकराऩहरु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अफ सञ्चारन गरयने 
षक्रमाकराऩहरु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कामफक्रभको अनभुातनत रागत रु  

अनदुान भाग गयेको यकभ रु.  

कामफक्रभ सञ्चारन गरयने स्थर शजल्रा 
गा.ऩा/न.ऩा 
स्थान 
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ि. कामफक्रभफाट हनु ेराबाशन्ितहरुको  षिियण 
राबाशन्ितको षकतसभ सॊतमा 

कुर ऩरुुि भषहरा दतरत जनजातत बूतभहीन अन्म 

कृिक        
व्माऩायी        

ग.  कामफक्रभ सञ्चारन ऩिात प्राप्त हनु ेप्रततपरहरु 
 

१.  

२.  

३.  

४.  

 
घ.  रागत साझेदायी 
तसनॊ षक्रमाकराऩको 

नाभ 
ईकाइ ऩरयभाण जभभा 

रागत 

आफ्नो रगानी अनदुान 

  

 
     

  

 
     

  

 
     

  

 
     

घ.  अनभुातनत उत्ऩादन तथा तफषक्र आभदानी 
तस.नॊ उत्ऩादनको नाभ ईकाइ ऩरयणाभ दय जभभा उत्ऩादनको फजाय 

भलु्म 

      
      
      
ङ.  कामफक्रभको ठदगोऩना तथा तनयन्तयता 
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अनसूुची-५ 

(दपा ९ उऩदपा (५) सॉग सभफशन्धत)   

प्रस्ताि भूल्माङ्कनका आधायहरु 

 

क्र.सॊ.             आधाय अङ्क बाय  कायण 
१. व्मिसाम सञ्चारनका प्राषितधक उऩमिुता ३5  

१.१ उत्तभ ३०.0-३5.0  
१.२ याम्रो २५.0-२९.9  
१.३ साभान्म 1०-२४.9  
२. बौततक ऩिुाफधाय  १5  

२.१ सडकको ऩहुॉच फढीभा ५  
२.२ तफजरुीको ऩहुॉच फढीभा ५  

२.३ तसॊचाईको सषुिधा फढीभा ५  

३ मिुा तथा फैदेशिक योजगाय फाट पषकफ एको व्मशि २५  
३.१ मिुा (२० देशि ५० फिफ उभेयको सॊचारक) फषढभा ५  
३.२ बायतफाट पषकफ एका व्मशि फषढभा ५  
३.३ तेस्रो भरुकु फाट पषकफ एको व्मशि फषढभा ५  

३.४ अन्म फषढभा ८  

३. साभाशजक सभाफेिीकयण १५  
३.१ दतरत, भिु कभैमा, भिु हतरमा, एकर भषहरा, अऩाॊग, रोऩोन्भिु 

तथा सशुचकृत जातजातत 
१5  

३.२ अन्म ५  
४. अनबुि १०  

४.१ सभफशन्धत षििमको तातरभ तरएको फषढभा ५  
४.२ सभफशन्धत उद्यभको अनबुि बएको फषढभा ५  

 जभभा:(1+2+3+4) १००  
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अनसूुची-६ 

(दपा ९ उऩदपा (९) सॉग सभफशन्धत)   

 कामफक्रभ सॊचारन गने तनकाम य उस्भामन स्थर फीच गयीएको सभझौता   

 

तरशितभ…………… कामाफरम (मसऩतछ ऩषहरो ऩऺ बतनने) य ………..  उस्भामन स्थर (मसऩतछ दोस्रो 
ऩऺ बतनने) फीच स्थरगतरुऩभा ……………षििमको व्मिसाम सॉचारनका रातग व्मिहायीक तातरभ 
सॊचारन गनफ ……जना सहबागीहरुराई ……ठदनसभभ ब्मिहायीक तातरभ भापफ त सीऩ प्रदान गनफ 
तऩशिरका ितफहरु ऩारना गने गयी मो सभझौता गयी दफैु ऩऺ रे एक एक प्रतत तरमौ ठदमौ । 

ितफहरु 

१. प्रथभ ऩऺरे तभतत ……….देशि …………सभभका रातग तऩशिर फभोशजभका सहबागीहरुराई 
व्मिहायीक तातरभका रातग दोस्रो ऩऺको  ………………पाभफ / प्रमोगिारा/ केन्र भा ऩठाउनेछ । 

क्र सॊ सहबागीको नाभ थय ठेगाना 
१   

२   

२. दोस्रो ऩऺरे प्रथभ ऩऺराई ऩठाएका सहबागीहरुराई दैतनक ८ घण्टा काभ रगाई व्मिसाम 
सॊचारनका रातग आिश्मक ऻान सीऩ प्रदान गनुफ ऩनेछ । 

३. ऩषहरो ऩऺरे ऩठाएका सहबागीहरुराई दोस्रो ऩऺरे तातरभ अितधबयी दैतनक हाजीयी गयाएय काभ 
गयाउन ुऩनेछ । कुनै षकतसभको तफदा ठदइने छैन । मठद तफिेि ऩरयस्थीतीका कायणरे सहबागीरे 
तफदा तरन ुऩयेभा तफदा तरएको अितध जतत ठदन हनु्छ त्मत्तीनै ठदन थऩेय व्मिहायीक तातरभ ठदन ु
दोस्रो ऩऺको कतफब्म हनुेछ । 

४. ऩषहरो ऩऺरे दोस्रो ऩऺको काभको अनगुभन भूल्माॉकन गनेछ । 

५. ऩषहरो ऩऺरे दोस्रो ऩऺराई व्मिहायीक तातरभ अितधबय प्रतत सहबागी प्रततठदन रु १०००।०० 
(अऺेरुऩी एक हजाय भात्र) का दयरे यकभ दोस्रो ऩऺको फैक िाताभा जभभा गनेछ ।प्रथभ ऩऺरे 
उऩरब्ध गयाएको यकभरे दोस्रो ऩऺरे प्रथभ ऩऺरे ऩठाएका सहबागीहरुको प्रशिऺणका साथै 
िाना, नास्ता य फस्ने व्मिस्था गनुफ ऩनेछ । 

६. मठद सभझौता फभोशजभ काभ नगयी दोस्रो ऩऺरे झठुा षिियण ऩेि गयेभा प्रथभ ऩऺरे दोस्रो 
ऩऺराई बिुानी गनेछैन । 

७. मस सभझौताभा उल्रेि बएका फुॉदाहरु मसै फभोशजभ य मसभा उल्रेि नबएका कुयाहरु प्रशचरत 
कानून फभोशजभ हनुेछ । 

 

ऩथभ ऩऺको तपफ फाट     दोस्रो ऩऺको तपफ फाट 
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अनसूुची-७ 

(दपा ९ उऩदपा (११) सॉग सभफशन्धत)   

ऺभता अतबफषृद्ध तातरभभा सहबातगताको प्रभाणऩत्र 
तभतत: 

षििम: प्रभाणऩत्र प्रदान गरयएको फाये। 

श्री…………………………, 

…………………………….. 

………………..कामाफरमको तभतत…………….च.नॊ……… को ऩत्रानसुाय ऩठाईएका……………….ठेगाना बएका 
तऩाॉई श्री ………………… रे मस पभफभा तभतत…………………. देशि…………………… सभभ जभभा ………. ठदन तनयन्तय 
रुऩभा कामफयत यषह…………………………. सभफशन्ध व्मिहारयक ऻान/तसऩ तरई सो षििमभा उत्कृष्ट/भध्मभ/साभान्म 
ऺभता अतबफषृद्ध गनुफ बएकारे मो प्रभाणऩत्र प्रदान गरयएको छ ।  

नभनुा कृषि उद्यतभ फन्ने महाॉको मात्राको उत्तयोत्तय प्रगततको काभना सषहत । 
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अनसूुची-८ 

(दपा ९ उऩदपा (१४) सॉग सभफशन्धत) 
 

रागत साझेदायी तथा सभझौता ऩत्रको ढाॉचा 
......………………….य…………………………………………………….. फीच………………………………………… मोजना 

सञ्चारनका रातग बएको सभझौता ऩत्र 

 
………………….(मस ऩतछ मस तरितभा प्रथभ ऩऺ बतनने) य……………………….. (मस ऩतछ मस तरितभा 
दोस्रो ऩऺ बतनने) फीच आ.ि. …… को कृषि उस्भामन ऩद्धतत भापफ त कृषि उद्यभशिरता षिकास कामफक्रभ 
अन्तगफत उद्यभ प्रिधफन तहभा कामफक्रभ सञ्चारनका रातग अनदुान उऩरब्ध गयाउन ेप्रमोजनका रातग 
तऩतसरका ितफनाभाहरु तथा रागत साझेदायीको अतधनभा यहने गयी ठिऩऺीम सभझौता गरयएको छ । 

ितफनाभाहरु: 

१. प्रथभ ऩऺरे मस सभझौता फभोशजभको कामफक्रभ सञ्चारनका रातग जभभा अनदुान यकभ 
रु…………………… (अऺेरुऩी रु. …………………………….. भात्र)  प्रदान गनेछ । 

२. कामफक्रभको रागत साझेदायी तथा इषष्टभेट 

क्र.सॊ. षिियण इकाई ऩरयभाण दय जभभा 
यकभ रु 

कामाफरमको 
अनदुान रु. 

आिेदकको 
स्िरगानी 
रु. 

१        

२        

३        

४        

जभभा रु    

३. दोस्रो ऩऺरे सञ्चारन गने सभऩूणफ षक्रमाकराऩ प्रथभ ऩऺको प्राषितधक येिदेि य तनदेिन 
फभोशजभ गनुफऩनेछ । 

४. दोस्रो ऩऺरे कामफक्रभ सञ्चारन स्थरभा कामफक्रभ सभफशन्ध ऩूणफ जानकायी झशल्कने फोडफ याख्न ु
ऩनेछ । 

५. प्रथभ ऩऺरे जनुसकैु फेराभा ऩतन कामफक्रभको अनगुभन तथा तनयीऺण गनफ सक्नेछ । सो 
क्रभभा प्रथभ ऩऺरे भाग गयेको जानकायी दोस्रो ऩऺरे अतनिामफ रुऩरे उऩरब्ध गयाउन ु
ऩनेछ । 

६. मस सभझौताभा उल्रेि बएको अनदुान यकभ बिुातनका रातग प्रथभ ऩऺरे बौततक प्रगततका 
साथ साथै तनभाफण/िरयद गरयएको ऩिुाफधाय/फस्तकुो उऩमोतगताको सतुनशितताको आधायभा 
गरयनेछ । 

७. मस सभझौता फभोशजभ दोस्रो ऩऺरे ऩेि गयेका कागजात तथा प्रगततका तनभन सचुकराई 
ध्मानभा यातदै प्रथभ ऩऺरे स्थरगत तनयीऺण गयी तमाय गयेको कामफसभऩन्न प्रततिेदनको 
आधायभा चयणफद्ध रुऩभा दोस्रो ऩऺको फैंक िाता भापफ त बिुानी ठदनेछ । 
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क्र.सॊ. प्रगततको सचुक हातसर गनुफऩने उऩरशब्ध बिुातन गरयने अनदुान रु. कैषपमत 

१     

२     

 

८. दोस्रो ऩऺरे अतनिामफ रुऩभा कामफक्रभको सािफजतनक जानकायी  गयाउनेछ । 

९. मस सभझौताभा उल्रेशित ितफहरु दिैु ऩऺका रातग सभानरुऩरे भान्म तथा फन्धनकायी 
हनुेछन ् । कुनै एक ऩऺरे सभझौताको ितफहरुको ऩारना नगयेभा  अको ऩऺ एकतपी 
रुऩभा सभझौता बङ्ग गनफ स्ितन्त्र हनुेछ । 

१०. मस सभझौताभा यहेका ितफहरु मसै फभोशजभ य नऩयेका कुयाहरु प्रचतरत तनमभ तथा कानून 
फभोशजभ हनुेछ ।  

 
प्रथभ ऩऺ को तपफ फाट       दोश्रो ऩऺको तपफ फाट  

नाभ्         नाभ् 
ऩद्         ऩद् 
तभतत्         तभतत् 
कामाफरमको छाऩ्        छाऩ् 
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अनसुचुी-९ 

(दपा 1६  सॉग सभफशन्धत) 
सहबातगको अतबरेिको ढाॉचा 

आ.ि.: 
क्र.सॊ. सहबातगको नाभ ठेगाना पोन नॊ राबको प्रकाय 

तातरभ तरएको बए तातरभको 
षकतसभ 

अनदुान यकभ रु. 
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