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कृ�षज�य व�तकुो �शोधन उ�ोग �थापना तथा सधुार काय��म स�ालन काय��व�ध, 207६ 

��तावना : कृ�षज�य व�तहु�को �शोधनबाट म�ुय अ�भव�ृ� भई कृषकह�लाई अपेि�त 

लाभ �दान गन� स�कने र यसबाट क�चा पदाथ�को मागमा व�ृ� तथा उ�पादनशील �े� 

�व�तार हनुे भएकोले, भ�ूम �यव�था, कृ�ष तथा सहकार� म��ालय र मातहतको �नकायको 

�वीकृत वा�ष�क काय��मलाई �भावकार� तथा �यवि�थत �पले स�ालन गन� �देश नं. ५ 

को अनदुान �यव�थापन एक�कृत माग�दश�न, २०७६ को दफा 4 को उपदफा (3) अनसुार 

भ�ूम �यव�था, कृ�ष तथा सहकार� म��लायले "कृ�षज�य व�तकुो �शोधन उ�ोग �थापना 

तथा सधुार काय��व�ध, 207६" �वीकृत गर� लागू गरेको छ। 

प�र�छेद-१ 

�ारि�भक 

1.  संि�� नाम र �ार�भ : (1) यो काय��व�धको नाम “कृ�ष व�तकुो �शोधन उ�ोग 

�थापना तथा सधुार काय��व�ध,२०७६” रहेको छ। 

(2) यो काय��व�ध त�ु�त �ार�भ हनुेछ। 

(३) यो काय��व�ध �देश नं. ५ भर लागू हनुेछ।  

2. प�रभाषाः �वषय वा �स�ले अक� अथ� नलागेमा यस काय��व�धमा : 

(क) “उ�मी” भ�ाले �देश सरकारबाट कृ�ष व�त ु�शोधनका ला�ग 

कारखाना �थापना अनदुान उपल�ध गराउने स�ब�धी �नमा�ण 

तथा मे�सनर�का ला�ग पाउने अनदुान �लने उ�े�यले आवेदन 

�दने �नजी क�पनी वा सहकार� सं�थालाई स�झन ुपछ�। 

(ख) “काया�लय” भ�ाले भ�ूम �यव�था, कृ�ष तथा सहकार� म��ालय 

वा मातहतको �नकायलाई स�झन ुपछ�। 

(ख) “�नजी क�पनी” भ�ाले �नजी �े�का �यवसायीबाट क�पनी 

रिज�ारको काया�लयमा दता� भएको क�पनीलाई स�झन ुपछ� सो 

श�दले घरेल ु तथा साना उ�ोग �वभागमा दता� भएको उ�ोग 

समेतलाई जनाउँदछ। 

(ग) "�नजी �यावसा�यक फम�" भ�ाले �च�लत �नयमानसुार दता� 

भएको �नजी फम�ह�लाई स�झन ुपछ�। 
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(घ) “�नद�शनालय” भ�ाले कृ�ष �वकास �नद�शनालयलाई स�झन ु

पछ�। 

(घ) “��ताव” भ�ाले उ�मीले �शोधनका ला�ग कारखाना �थापनामा 

अनदुान पाउनका ला�ग पेश गरेको आवेदनको �ववरणलाई 

स�झन ुपछ�। 

(ङ) “�शोधन” भ�ाले यस काय��व�ध बमोिजम स� चालन ग�रने 

काय��मको ला�ग खा�ा�, दलहन र तेलहन बाल�ह� 

बाहेकका उ�पा�दत आल ु र तरकार�¸ मह¸ �याउ¸ फलफूल¸ 

उख,ु अदूवा, बेसार, खसुा�नी आ�द मसलाबाल�  लगायतका कृ�ष 

बाल� व�तहु�लाई उपभोगका ला�ग वा� वा आ�त�रक वा 

वा� र आ�त�रक �व�प प�रवत�न गर� �याकेिजङ गन� स�मको 

मू�य अ�भव�ृ� �ंृखलाका काय�लाई स�झन ुपछ�। 

(ख) “म��ालय” भ�ाले भ�ूम �यव�था, कृ�ष तथा सहकार� म��ालय 

�देश नं. ५ लाई स�झन ुपछ�। 

(ङ) "समूह" भ�ाले �व�धवत �पमा गठन एवं आ�धका�रक �नकायमा 

दता� भएको कृषक समूहलाई स�झन ुपछ�। 

(च) “सहकार� सं�था” भ�ाले �च�लत कानून बमोिजम दता� भएको 

सहकार� सं�थालाई स�झन ुपछ�। 

3. उ��ेय : यस काय��व�ध बमोिजम स� चालन ग�रने काय��मको उ�े�य देहाय बमोिजम 

रहेकोछ:- 

(क) �नजी तथा सहकार� �े� माफ� त कृ�ष व�त ु �शोधन उ�ोग 

�थापनाका ला�ग आव�यक भौ�तक पूवा�धारको �वकास गद� 

कृषकलाई स�बि�धत बाल� व�तकुो थप उ�पादनका ला�ग 

अ�भ��ेरत गन�, 

(ख) कृषकह�ले उ�पादन गरेको बाल� व�त ु �शोधनका ला�ग यस 

�नद�शनालय/काया�लयको साझेदार�मा आफ� ले उ�ोग �नमा�ण 

गर� �शोधन लागत कम गन�, �नया�त �व��न र आयात 
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��त�थापन गन� तथा कृषकलाई बढ� आयआज�न गन� स�म 

बनाउने, 

(ग) आ�त�रक तथा वैदेिशक बजारको ला�ग गणु�तरय�ु कृ�ष 

व�तकुो आपू�त� �यव�थामा योगदान प�ु याउने। 

प�र�छेद-2 

काय��म स� चालन �व�ध 

४.  सूचना �काशन, ��ताव पेश तथा स�झौता : (१) �नद�शनालय/काया�लयले रा��य वा 

�देश �तरको प��कामा ३० �दनको �याद �दई ��ताव आ�ानको सूचना �काशन 

गन�छ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम सूचना �काशन भए अन�ुप �नजी क�पनी, 

कृषक समूह, सहकार� सं�थाले अनसुचुी-१ बमोिजमको ढाँचामा �नवेदन तथा अ�य 

आव�यक कागजात र अनसूुची-२ बमोिजमको ढाँचामा ��ताव तयार गर� सूचनामा 

तो�कएको काया�लयमा ��ताव पेश गनु� पन�छ। 

(३)  दफा 7 को ख�ड (क), (ख) र (ग) लगायतका अ�य ���याबाट 

�वीकृत भई छनौट भएका अनदुान�ाह�सँग �नद�शनालय/काया�लयले काय��म 

काय��वयनको ला�ग अनसूुची-4 बमोिजमको ढाँचामा स�झौता गनु� पन�छ।    

५.  आवेदकको यो�यता र ��तावमा उ�लेख गनु� पन� बुदँाह� : आवेदकले देहाय 

बमोिजमको यो�यता पगेुका क�पनी/सहकार� सं�था/कृषक समूह र �नजी उ�मीह�ले 

आवेदन �दन स�नेछन:- 

(क) कानून बमोिजम स�बि�धत तहमा दता� भई �थायी लेखा न�बर 

�लएको, �नय�मत �पमा लेखा पर��ण गराएको र �नयमानसुार 

कर च�ुा गरेको हनु ुपन�,  

(ख) सूचना �काशन भ�दा एक �दन अगा�ड स�ममा दता� भई 

सकेको, 

(ख) पया�� ज�गाको �यव�था हनु ुपन� वा कि�तमा १५ वष� भाडामा  

�लएको वा �न�म�त भवनमा �शोधनको ला�ग उ�ोगको �यव�था 

गन� स�कने अव�था रहेको ज�तैः �वजलु�, पानी, बाटो आ�दको 

�यव�था भएको,               
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(ग) काय� योजना अनसुार लागत अंश �यहोन� �मता भएको हनु ुपन�,  

(घ) आव�यक कृ�ष उपज क�चा पदाथ� उ�पादन हनुे र स�लन हनु े

स�भा�यता भएको, र  

(ङ)  �शो�धत व�त ु�वदेशमा र �वदेशमा कसर� �ब�� �वतरण गन� 

वा हनुे सो को खाका  र सो स�ब�धी आधार हनुपुन�। 

 6.  काय��म �यव�थापन स�म�तको गठन : (१) �नद�शनालयबाट स�ालन हनु ेकाय��मको 

हकमा काय��म स�ालन गन�को ला�ग देहाय बमोिजमको काय��म �यव�थापन स�म�त 

गठन हनुेछ :-   

(क) �मखु, �नद�शनालय  अ�य� 

(ख) स�बि�धत महाशाखा �मखु/अ�धकृत ��त�न�ध, म��ालय सद�य 

(ग) �मखु वा अ�धकृत ��त�न�ध, योजना काय��म तथा अनगुमन शाखा �नद�शनालय सद�य 

(घ) पो� हाभ�� �यव�थापन शाखाको �मखु वा अ�धकृत ��त�न�ध, �नद�शनालय सद�य 

(ङ) लेखा �मखु, �नद�शनालय सद�य 

(च) कृ�ष याि��करण शाखाको इि�ज�नयर/सव इि�ज�नयर, �नद�शनालय सद�य 

(छ) काय��म स� चालन गन� िज�मेवार शाखा �मखु, �नद�शनालय सद�य सिचव 

(२) म��ालय मातहतको अ�य �नकायबाट स�ालन हनुे काय��मको हकमा 

देहाय बमोिजमको काय��म �यव�थापन स�म�त गठन हनुेछ :- 

(क) काया�लय �मखु वा �नजले तोकेको अ�धकृत  संयोजक 

(ख) योजना शाखा �मखु सद�य 

(ग) लेखा �शासन शाखा �मखु सद�य 

(घ) स�बि�धत �थानीय तहको कृ�ष हेन� अ�धकृत/�ा�व�धक   सद�य 

(ङ) काया�लय �मखुले तोकेको काय��म स� चालन गन� शाखाको कम�चार�  सद�य सिचव

 

(3) स�म�तले आव�यकता अनसुार बढ�मा ३ जना �व� �वषशे�लाई 

बैठकमा  आमि��त गन� स�नेछ। 

(4) स�म�तले आव�यकता अनसुार �थलगत �नर��ण तथा मू�या�न गन� र 

अ�य काय�को ला�ग तीन सद�यीय काय�दल गठन गन� स�नेछ। 
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(5) काय�दलले �थलगत �नर��ण समेतका आधारमा मू�या�न गर� ��तवेदन 

�दनेछ।  

७.  स�म�तको काम, कत��य र अ�धकार : �यव�थापन स�म�तको काम, कत��य र अ�धकार 

देहाय बमोिजम हनुेछ:- 

(क) दता� भएका ��तावह�को अ�ययन गर� �रत नपगुी दता� हनु 

आएका ��तावह� हटाउने, 

(ख) �थलगत �नर��ण गन� वा काय�दल माफ� त �नर��ण गराउन,े  

(ग) अनसूुची-३ बमोिजमको मू�या�न मापद�डका आधारमा तयार 

भएको मू�या�न ��तवेदन बमोिजमको यो�यता�म अन�ुप 

�वीकृत बजेटको प�र�ध �भ� रह� ��तावह� �वीकृ�तको ला�ग 

�सफा�रस गन�, 

(घ) काया�देश बमोिजमको काय��म काया��वनका�ममा �नर��ण र 

अनगुमन गन�/गराउने,  

(ङ) अनदुान रकमको �हसाव पेश नगन� वा सदपुयोग नगन� 

उ�मीह�लाई कारवाह�का ला�ग ���या अगा�ड बढाउने,  

(च) मू�या�न स�ब�धी आव�यक अ�य काय� गन� गराउने,  

(छ) आव�यक भएमा उ�लेख भएका मू�या�न मापद�डह�को 

आधारमा उप िशष�क र अ� भार तय गन�, 

(ज) अ�य आव�यक काय�ह� गन�। 

प�र�छेद-३ 

अनदुान रकम उपल�ध गराउने र खच� गन� �व�ध 

८.   अनदुान �वाह �व�धः  (१) कृ�ष व�तकुो उ�ोग �थापनाका ला�ग कूल लागतको 

ज�मा ५० ��तशत वा �. 2500000।- (पिचस लाख ) मा जनु कम ह�ुछ सोह� 

रकम काय� योजना बमोिजमका ��याकलापह�का ला�ग अनदुान �वाह ग�रने छ।  

(२) उ�ोग �थापना गन� आव�यक पन� �टन सेड, बारब�देज आ�द पवुा�धार 

�वकासका ला�ग कूल अनदुान रकमको बढ�मा 30 ��तशत र पुजँीगत साम�ी ख�रद 

र जडान काय�का ला�ग कि�तमा 70 ��तशत उपल�ध गराइनेछ। 
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(३) पुजँीगत �नमा�ण तफ� को 30 ��तशत अनदुान रकम म�येबाट 

�नयमानसुार कि�ट�जे�सी रकम क�ा गर� खच� ग�रनेछ। 

(४) आवेदकको �यूनतम 50 ��तशत लगानी समेत ज�मा 

�.20,00000।- (�बस लाख) भ�दा कमको ��ताव मा�य हनुेछैन। 

(५) �वीकृत भएका काय� योजना बमोिजम स�प� ��याकलापह�को 

स�प� ��तवेदन र �बल भरपाई स�हत भ�ूानीका ला�ग माग भई आएप�छ स�बि�धत 

कृ�ष �ान के�� वा �थानीय �नकायबाट �सफा�रस भए अनसुार �नयमानसुार ला�न े

करक�ा गर� �नद�शनालय/काया�लयबाट भ�ुानी ग�रनेछ। 

(६) �नद�शनालय/काया�लयले अनदुान रकम एकाउ�टपेयी चेक माफ� त 

उपल�ध गराउनेछ।  

(७) �च�लत साव�ज�नक ख�रद ऐन तथा �नयमावल�ह� बमोिजम स�पा�दत 

ख�रद ��याकलापह�को ला�ग मा� रकम उपल�ध गराउनेछ।  

(८) अनदुान�ाह�ले काम स�प� गर� भ�ुानीको ला�ग देहाय बमोिजमका 

कागजातह� संल�न राखी �नद�शनालय/काया�लयमा �नवेदन पेश गनु� पन�छ :- 

 

(क) स�झौता-प�को ��त�ल�प वा काया�देशको ��त�ल�प, 

(ख) �वीकृत काय�योजनाको ��त�ल�प र तो�कए बमोिजमको 

��याकलापमा ग�रएको खच�को �ववरण, 

(ग) �नमा�ण काय�का ला�ग �ा�व�धकले तयार गरेको �बल, 

(घ) काय�स�प� ��तवेदन र नापी �कतावको स�ल ��त�ल�प, 

(ङ) �वल �वजकह�को स�ल ��त, 

(च) तयार ग�रएको संरचना तथा ख�रद ग�रएका उपकरणह�को 

फोटो, 

(छ) अनदुान�ाह�ले काय�स�प� गरेको ��तवेदन, 

(ज) �थानीय तहको �सफा�रस, 

(झ) साव�ज�नक सनुवुाईको छायाँ��त, 

(ञ) बैठकको माई�यूटको ��त�ल�प, 

(ट) सूचनापाट�/हो�ड�� बोड�को फोटो, 
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(९)  �थलगत अनगुमन गरेको अनगुमन ��तवेदनको आधारमा काय��म 

मू�या�न तथा �सफा�रस स�म�तले �सफा�रस प�ात अनदुान रकम उपल�ध गराईनेछ। 

(१०) यस काय��व�ध अन�ुप उपल�ध हनुे अनदुान स�ब�धी अ�भलेख 

�नद�शनालय/काया�लयले रा�छे।  

९.   अनदुान �ा� गन� उ�मीले पालन गनु� पन� अ�य कुरा : (१) �नमा�ण हनुे कामको 

�ववरणको हो�डङ बोड� �नमा�ण �थलमा रा� े�यव�था गनु� पन�छ।  

(२) �नमा�ण काय�मा इि�ज�नयरबाट �नर��ण एवं स�प� कामको मेजरमे�ट 

बकु राखी �बल बनाउने �यव�था गनु� पन�छ।  

(३) स�प� काम र खच�को ��तवेदन चौमा�सक �पमा कृ�ष �वकास 

�नद�शनालय/काया�लयमा पठाउन ुपन�छ।  

(४) �शोधन उ�ोगह�को �नमा�ण तथा स� चालनका�ममा म��ालय, 

�नद�शनालय र कृ�ष �ान के��बाट �दएको �नद�शनको पालन गनु� पन�छ।  

(५) �देश सरकारले चाहेमा जनुसकैु बखत उ�मीको �शोधन उ�ोग 

स�ब�धी �हसाव �कताव हेन� स�नेछ। �हसाव देखाउन ु स�बि�धत उ�मीको दा�य�व 

हनुेछ।  

(६) आयोजना स� चालन भएप�छ उ�ोग १० वष� स� चालन हनु ुपन�छ र सो 

अगावै ब�द गरेमा बाकँ� बष�को वा�ष�क १० ��तशतको दरले स�बि�धत स�ालकबाट 

अनदुान रकम असलु ग�रनेछ। 

(७) छनौट भएका अनदुान�ाह�ह�ले स�झौताका बखत �ब�ततृ काय�योजनामा 

आ�नो उ�ोगका ला�ग चा�हने क�चा पदाथ� कृ�षज�य व�त ु उपल�धता हनु े

स�ुनि�तताका ला�ग पूव� ख�रद स�झौता प� पेश गनु� पन�छ। 

(८) कृ�ष व�त ु�शोधन उ�ोगको अ�नवाय� �पमा �बमा गराउन ुपन�छ। 

प�र�छेद-४ 

अनगुमन र �व�वध 

१0. अनगुमनको �यव�थाः (१) अनदुान�ाह�को अनगुमन म��ालय, �नद�शनालय, सहकार� 

�िश�ालय, काया��म काया��वयन गन� काया�लय र �देश सरकारका सरोकारवाला 

�नकायह�ले संय�ु वा छु�ा छु�ै गन� स�नेछ।  

(२) अनदुान�ाह�ह�ले मा�सक, चौमा�सक तथा वा�ष�क �ग�त ��तवेदन 
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लगायतका उपल�धीह� तो�कएको �नकाय वा काया�लयमा पठाउन ुपन�छ। 

(3) उपदफा (१) बमोिजम भएको अनगुमन र �नद�शनको �लिखत अ�भलेख 

र ��तवेदन काया�लयले सरुि�त रा� न ुपन�छ। 

(4) उपदफा (१) बमोिजम �दएको �नद�शनको पालना गनु� उ�मीको कत��य 

हनुेछ।  

११. कारवाह�को �यव�था : (१) स�झौता अन�ुप काम नगन� उ�मीलाई काय��म 

�यव�थापन स�म�तको �सफा�रसमा �नद�शनालय/काया�लयले अनदुान रो�ा गन� स�नेछ।  

(२) यस काय��व�ध बमोिजम अनदुान रकम �लई द�ुपयोग गरेको पाईएमा 

�य�ता उ�मीलाई �च�लत कानून बमोिजम कारवाह� गर� सरकार� बाँक� सरह असलु 

उपर ग�रनेछ।  

१2. बाधा अ�चन र �न�पण : यस काय��व�ध बमोिजम स� चालन ग�रने काय��मको 

काया��वयनमा केह� बाधा �यवधान आईपरेमा वा �ववाद भएमा सो को �न�पण 

म��ालयले गन�छ।  

13. संशोधन तथा हेरफेर : (१) आ�त�रक मा�मला तथा कानून म��ालय र आ�थ�क 

मा�मला तथा योजना म��ालयको सहम�त �लई म��ालयले आव�यकता अनसुार 

काय��व�धमा संशोधन तथा हेरफेर गन� स�नेछ।  

(२) म��ालयले आव�यकता अनसुार यस काय��व�धको अनसूुचीह�मा थपघट 

तथा हेरफेर गन� स�नेछ। 
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अनसूुची-१ 

(दफा 4 को उपदफा (२) सँग स�बि�धत) 

 

कृ�ष व�तकुो �शोधन उ�ोग �थापना तथा सधुार सहयोग काय��मका ला�ग 

��तावना/आवेदन फारम 

�ीमान ्�मखु�यू, 

............................। 

 

�वषय : ..................................... 

हा�ो कृ�ष सहकार� सं�था/क�पनीबाट .................................. गा.पा. /न.पा. 

............................... िज�ला .......................................... गा.पा/न.पा/उ.म.न.पा. 

वडा नं. ......... टोल/गाउँ ........................... मा ....................... व�तकुो �शोधन 

उ�ोग �थापना तथा सधुार गन� ल�य रहेकोले सोका ला�ग ................................. 

�नद�शनालय/काया�लयको लागत अनमुान �. .......................... म�ये �. 

........................................ हा� ै सं�थाबाट �यहोर� बाँक� �. 

.............................................. अनदुान पाउने �यव�थाका ला�ग �नवेदन 

गद�छु/गद�छ�।  

संल�न कागजह�ः 

१. दता� तथा नवीकरण भएको र �थायी लेखा न�बर �लएको कागजको �मािणत ��त�ल�प 

२. ज�गाको लालपूजा� वा �लजमा �लएको भए १० वष�को स�झौता प� र स�बि�धत 

ज�गा धनीको नाग�रकता �माणप�को ��त�ल�प र ज�गा ध�न �माण पजुा�को ��त�ल�प 

एवं चाल ुआ.व.को �तरो �तरेको र�सद 

३. �नय�मत लेखापर��ण ��तवेदन र सरकार� कर च�ुा �माणको ��त�ल�प 

४. स�बि�धत �थानीय तहको �सफा�रस प� 

५. स�बि�धत कृ�ष �ान के��को �सफा�रस प� 

६. �शोधन उ�ोगको ला�ग �नमा�ण ग�रने भौ�तक पूवा�धारको �ारि�भक रेखा�न/न�सा र 

ख�रद तथा लागत अनमुान र ख�रद ग�रने साम�ीह�को (मेिशनर� स�हत) लागत 

अनमुान 
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७. सं�था/क�पनीमा हाल रहेको ब�क मौ�दात वा अ�य �व�ीय �ोतको �माण 

८. उ�पा�दत वा �शो�धत कृ�ष व�त ु�वदेशमा र �बदेशमा कसर� �ब�� �वतरण गन� वा 

हनुे सो को खाका र सो स�ब�धी आधार पेश गनु� पन� छ।  

�नवेदक/��तावक: 

.........................कृ�ष सहकार� सं�था/फम�/क�पनी 

ठेगानाः.......................................................... 

                               सं�थाको छापः  

                               स�पक�  फोन नं  

  



11 

 

अनसूुची-२ 

(दफा 4 को उपदफा (२) सँग स�बि�धत) 

 

कृ�ष व�तकुो �शोधन उ�ोग �थापना तथा सधुारका  

ला�ग अनदुान रकम उपल�ध गराउने आयोजना ��तावको ढाचँा  

ख�ड कः �ा�व�धक ��ताव 

१.आयोजनाको साराशं        

 यस ख�डमा ��ता�वत आयोजनाको संि�� प�ृभमुी/प�रचयको साथै आयोजनाका 

उ�े�य, ��तफल काया��वयन त�रका, प�रयोजनाको �दगोपना र आयोजनाको 

अनमुा�नत लागतको साथै �व�ीय �व�षेणको संि�� �पमा उ�लेख गनु� पछ�।   

२. आयोजनाको ��ता�वत ��े  

 ��ताव ग�रएको भौगो�लक �े�को संि�� �ववरण।  

३. आयोजनाको ल�य 

 ��ता�वत आयोजनाले �दघ�का�लन �पमा पान� स�ने �भावको वारेमा उ�लेख गन�।   

४. आयोजनाको उ��ेय 

 ��ता�वत आयोजना काया��वयन प�ात हा�सल हनु स�ने उ�े�यको बारेमा उ�लेख 

गन�। 

५. आयोजनाको ��तफल/उपल�धी 

 ��ता�वत आयोजना काया��वयन प�यात �ा� हनुे ��तफल/उपल�धी र 

��तफल/उपल�धी हा�सल भए/ नभएको मापन गन� सचुक समेत उ�लेख गनु� पन�। 

सचुक उ�लेख गदा� समय प�रमाण र गणु�तर समेत झ�कने �क�समले गनु� पन�छ।  

६. आयोजनाको काया��वयन त�रका 

 ��ता�वत आयोजनामा समावेस ग�रने ��याकलापह�को �ववरणको साथै ��येक 

��याकलापह� क�हले, कँहा, �कन, कसर� काया��वयन ग�रने हो सो को �या�या 

समेत गनु�पन�छ। 

 काया��वयन प��त। 

 आव�यक सामा�ीह�को उपल�धता। 

 समयको �या��ता। 
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 रचना�मक त�वह�। 

७. ��ता�वत आयोजनाको काय�योजना 

  ��ता�वत आयोजनामा समावेस ग�रने ��याकलापह� कुन कुन म�हनामा 

काया��वयन ग�रने हो सो को काय� ता�लका स�हत पेश गनु�पन�छ।  

९. आयोजनाको �ा�व�धक प�  

 क�चा पदाथ�को आपू�त� �यव�था र सो को �यव�थापन  

 भौ�तक ल�यह�ः आयोजनाको �मता 

 उ�पादन/�शोधन ��व�धको �ववरण 

 उ�पादन/�शोधन योजना तथा ���या 

 �ा�व�धक जनशि� तथा आपू�त� �यव�था 

 उ�पा�दत व�तहु�को �वशेषताह� 

१०. बजार�करण प�  

 बजारको �वकास र वजार�करणको रणनी�त 

 लि�त �ाहकह� 

 लि�त बजारका ��त�प�ध�ह� 

 लि�त बजारका �वशेषताह� 

 म�ुय उ�पादनका �वशेषताह� 

 बजारमा उपल�ध अवसरह� 

 बजार �वकासका चनुौतीह�  

 

११. �यव�थापक�य प�  

 सेवा स�ुवधाको �वकास  

 ��ता�वत संगठना�मक संरचना 

 मान�वय संशाधनको �वकास 

 �यव�थाप�कय अनभुव र �मता  

१२. वातावरणीय र सामािजक प�  

 आयोजना स� चालनबाट वातावरणमा पन� स�ने नकारा�मक असर र सो को 

�य�ुनकरणका उपायह� 
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 आयोजना स� चालनबाट समाजमा पन� स�ने नकारा�मक असर र सो को 

�य�ुनकरणका उपायह� 

१३. स�बि�धत तहसँग सम�वयन र सहकाय� 

 आयोजनासँग स�बि�धत तहह�सँग के क�तो �कारको सहकाय� र सम�वयन हनु 

स�छ �प� �पमा उ�लेख गनु� पन�। कुनै तहसँग सहकाय�को ला�ग स�झौता भएमा 

�नजह�को भ�ूमका र िज�मेवार� समेत उ�लेख गनु� पन� ।  

१४. आयोजनाको लाभाि�वत वग�  

 ��ता�वत आयोजना काया��वयनबाट ��य�/अ��य� �पमा लाभाि�वत हनुे 

समदुायको संि�� �ववरण। आयोजनाबाट ��य� र अ��य� �पमा �ृजना हनुे 

रोजगार� �नय�मत हो क� आंिशक हो सो को सं�या समेत खलुाउन ुपन�छ। 

१५. �दगोपना        

 उपलि�ध र ��तफललाई �दगो रा� े�मता  

 वातावरणीय �पले �दगोपना 

 आ�थ�क �पले �दगोपना 

 सामािजक �पले �दगोपना 

 नाफा गन� स�ने �मता 

 �दघ�का�लन ल�यको �नधा�रण 

१६. स� चालनमा भैरहेको उ�ोग भए भौ�तक पूवा�धारह�को �ववरण : 

 

१७. सधुार/�थापना वा �नमा�ण प�छ �दान ग�रने सेवा स�बि�ध �ववरण: 

� 

सं 

भौ�तक पूवा�धार र 

साम�ीह�को �ववरण 

इकाई प�रमाण ख�रद 

मू�य 

हालको 

अनमुा�नत 

मू�य 

कै�फयत 
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�. 

सं. 

�शोधन भै 

उ�पादन हनु े

व�तकुो नाम 

इकाई 

परुानो उ�ोग हो भन े

सेवा �दान ग�ररहेको 

�ववरण 

अनदुान �ा�� प�छको  

थप हनु े�ववरण 

कै�फयत 

प�रमाण 

हालको 

बजार मू�य 

� हजारमा 

प�रमाण 

हालको 

बजार मू�य 

� हजारमा 

        

        

        

        

 ज�मा       

 

ख�ड (ख) : �व�ीय ��ताव 

१. लगानी र सो को लागत वाडँफाडँ  (काय� योजना) : 

�. 

सं. 
��याकलाप इकाई दर प�रमाण 

ज�मा रकम � कै�फयत 

आफूले 

�यहोन� �. 

अनदुान 

मागँ �. 

ज�मा 

रकम �. 

 

क पूवा�धार �वकास तथा बारब�देज खच� –  कूल अनदुानको 30 ��तशतमा नबढाई 

         

         

         

         

 ज�मा     

ख पुजँीगत साम�ीको खच� - कूल अनदुानको 70 ��तशतमा नघटाई 

         

         

         

         

 ज�मा     

 कूल ज�मा  (क+ख)      
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२. �व�ीय �व��ेण: 

 पुजँीगत लगानीको लागत अनमुान  

 ि�थर र प�रवत�य खच�को अनमुान  

 उ�पादन खच�को अनमुान 

   बा�ष�क उ�पादन खच� आंकलन  

 उ�पादन �ब�� र आयको ��ेपण  

   आयोजनाको उ�पादन योजना 

   आ�दानी ��त वष� 

 चाल ुपिुजको आव�यकताको ��ेपण 

   चाल ुखच� ��त वष� 

 ��े�पत नाफा नो�सान �हसाव वासलात र नगद �वाह �ववरण 

३. लाभ लागत अनपुात (गणना गरेको �ववरण तप�सलमा �� खलुाउन ुपन�छ): 

ख�ड –  ग  

�व�भ� तहह�को �सफा�रस �ववरण 

1. �थानीय तहको �सफा�रस :  

 

यस ............................... गा.पा./न.पा./उ.म.न.पा.वडा नं ................... टोल 

ि�थत/ब�ने �ी ........................................... ले कृ�ष व�त ु�शोधन उ�ोग �थापना / 

सधुारका ला�ग पेश गन�का ला�ग तयार गनु� भएको �नवेदनमा उ�लेख भएका �यहोरा �ठक 

साँचो रहेका छन।् �नजको उ� उ�ोग �व��न काय�मा तहाँको सहयोग उपल�ध गराइ�दन ु

हनु �सफा�रस साथ अनरुोध छ। 

�सफा�रस गन�को द�तखत र �म�त 

नाम 

पद  

काया�लयको छाप 

 

२. कृ�ष �ानके��को �सफा�रस : (कृ�ष �ान के�� बाहेकका �नकायबाट काय��म स�ालन हनुे भएमा)  
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िज�ला.........................गा.पा./न.पा./उप-म.न.पा.................................... 

वडा नं ......................ि�थत/ब�ने �ी ...........................................ले 

कृ�ष व�त ु�शोधन उ�ोग �थापना /सधुारका ला�ग पेश गन� तयार गनु� भएको 

�नवेदनमा उ�लेख भएका �यहोरा ठ�क साँचो रहेका छन। �नजको उ� उ�ोग 

�व��न काय�मा तहाँको सहयोग उपल�ध गराइ�दनहुनु �सफा�रस साथ अनरुोध 

छ। 

�सफा�रस गन�को द�तखत र �म�त : 

नाम : 

पद :  

काया�लयको छाप :           
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अनसूुची-३ 

(दफा 7 को ख�ड (ग) सँग स�बि�धत) 

��ताव मू�या�नका आधारह� 

दता� नं. 

समूह/सं�थाको नाम : 

ठेगानाः 

�.स. मू�या�नका आधारह� अ�धकतम अंक कै�फयत 

१ �शोधन उ�ोग �थापना/सधुार स�ब�धी �प�ता/औिच�य 10   

 

धेरै रा�ो 10  

रा�ो 8  

�ठकै 6  

२ �शोधन उ�ोग स�ालन तथा �यव�थापनको अनभुव 10   

 

5 वष� सो भ�दा ब�ढ अनभुव भएको 10  

2-४ वष�को अनभुव भए 8  

2 वष� भ�दा कम अनभुव भए 6  

३ क�चा पदाथ�को आप�ुत� 10   

 100 %  �थानीय �तरबाट भए 10  

 75 % भ�दा बढ� �थानीय �तरबाट भए 8  

 50 % भ�दा बढ� �थानीय �तरबाट भए 6  

 50% भ�दा कम �थानीय �तरबाट भए 4  

४ रोजगार� �सज�ना 10   

 

5 जना भ�दा बढ� 10  

3-4 जना स�म  8  

2 वा 2 भ�दा कम 6  

५ समबेशीता १०   

 ��तावक 100% म�हला वा द�लत भए 10  

 ��तावक 75% भ�दा बढ� म�हला वा द�लत भए 8  

 ��तावक 50 % भ�दा बढ� म�हला वा द�लत भए 6  
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 ��तावक 50% भ�दा कम म�हला वा द�लत भए 4  

६ सं�थाको �क�सम १०   

 कृ�ष सहकार� भए 10  

 अ�य सहकार� भए 8  

 3 वा सो भ�दा ब�ढको सामू�हक क�पनी भए 6  

 2 वा सो भ�दा कमको �नजी/एकल भए 4  

८ सम�वय/सहकाय� 10   

 क�चा पदाथ�को ख�रद स�झौता भएको भए 10  

 नभएको भए 7  

9 �यवसा�यक योजना 30  

९.1 उ�ोग �थापनाको ला�ग साम�ी �यव�थापन 3-5   

 धेरै रा�ो 5  

 रा�ो 4  

 �ठकै 3  

9.2 जनशि� �यव�थापन 3-5  

 धेरै रा�ो 5  

 रा�ो 4  

 �ठकै 3  

9.3 लगानी योजना र �ोतको स�ुनि�तता 3-5  

 धेरै रा�ो 5  

 रा�ो 4  

 �ठकै 3  

9.4 उ�पादनको �ब�� योजना 3-5  

 धेरै रा�ो 5  

 रा�ो 4  

 �ठकै 3  

9.5 लाभ लागतको �ववरण र खच� उठाउन ला�ने खच� 6-10  
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 धेरै रा�ो 10  

 रा�ो 8  

 �ठकै 6  

  ज�मा १००   

 मू�या�नका आधारह� जे सकैु भए प�न �थलगत �नर��णबाट ग�रने मू�या�नबाट 

उपय�ु ठहर नभएका ��तावह� �वतः अ�वीकृत हनुेछन।् 

 काय��म �यव�थापन स�म�तले आव�यकता अनसुार थप सा�द�भ�क उपिशष�क र अ� 

भार तय गन� स�नेछ। 

 

 

मू�या�न कता�को  

द�तखतः 

नामः 

पदः 

काया�लयः 

�म�तः 
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अनसूुची-4 

(दफा 4 को उपदफा (3) सँग स�बि�धत) 

स�झौता-प�को ढाचँा 

�ी ......................................  माफ� त स� चालन ग�रने आ.व. ....................... को �वीकृत 

.................................................................. काय��म स� चालन गन� ............................. 

................................... (यस  प�छ प�हलो प� भ�नने) र �विश�ताका आधारमा छनौट भएका 

क�पनी/समूह/सहकार� सं�था .............................................................................. (यस प�छ 

दो�ो प� भ�नने) बीच तप�सलका सत�मानह� गर� काय��म स�प� गन� स�झौता र सहम�त भएको छ। 

१. यो स�झौता प� ....................................(�थम प�) र ................................... (दो�ो 

प�) बीच ............................................................  काय��मको ला�ग लागत साझेदार�का 

ला�ग �योग हनेुछ।  

२. स�झौता भएको �म�तदेिख यो स�झौता �ार�भ भएको मा�ननेछ।  

३. दो�ो प�ले स�झौतामा उ�लेख भए बमोिजमका काय�ह� स�झौता भएको �म�तले ......... �दन �भ� 

श�ु गनु� पन�छ।  

४. ....................................................... काय��म स� चालनका ला�ग �थम प�ले दो�ो प�लाई 

काय��मको ला�ग ......... % काय�स�प� भए प�छ प�हलो, ......... % काय�स�प� भए प�छ दो�ो र 

100 % काय�स�प� भएप�छ अि�तम �क�ता अनदुान रकम एकाउ�ट पेयी चेक माफ� त भ�ुानी 

गराउनेछ।  

५. �वीकृत अनदुान रकम भ�ुानी �दंदा अनगुमन टो�लको �सफा�रसको आधारमा ग�रनेछ।दो�ो प�ले 

काय��म स� चालन गदा� काय��म �यव�थापन स�म�तको �नद�शन अनसुार काय� गनु�पन�छ। 

६. स�झौता बमोिजम रकम भ�ुानी गन� स�ब�धमा मू�या�नका ला�ग लागत अनसुारको �वल स�हत 

काय�स�प� ��तवेदन तयार गर� दो�ो प�ले �थम प�सँग अनरुोध गनु� पन�छ र �थम प�ले स�पूण� 

��तवेदन तथा �वलह� �ा� भएको ७ �दन �भ� भ�ुानीको आव�यक �यव�था �मलाउनेछ।  

७. स�झौता रकम ज�माः- 

�थम प�ले �यहोन�ः- 

दो�ो प�ले �यहोन�ः- 

८. दो�ो प�ले अनदुान रकम देहाय अनसुारको �वषयमा मा� खच� गनु� पन�छ। अ�यथा �थम प�बाट 

भ�ुानी हनेु छैन। 

�स.न. ��याकलाप ईकाइ प�रणाम दर ज�मा अनदुान 

रकम 

काय��म स�प�  

 गन� अव�ध 

कै�फयत 

1. पूव�धार         

1.1         

1.2         

2. औजार/उपकरण         

2.1         
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2.2         

3. स�ालन खच�          

3.1         

3.2         

९. �थम प�ले उपल�ध गराउने अनदुान रकम काय��व�धको दफा ........ बमोिजमको काममा मा� 

खच� गन� स�कनेछ र तो�कएको समयाव�ध �भ� स�प� गर� भ�ुानी समेत माग गनु� पन�छ अ�यथा 

भ�ुानी नभई हानी नो�सानी पन� गएमा �थम प� जवाफदेह� हनेुछैन।   

१०. ................................................  काय��म स�ु भए प�ात उ� काय��मको �याहार 

स�भारको िज�मेवार� दो�ो प�ले �लन ुपन�छ। 

११. यस स�झौता बमोिजम अनदुान �ा� गर� काय��म स� चालन गन� �सल�सलामा कुनै दघु�टना वा 

भ�वत�य हनु गई जनधनको ��त भएको ख�डमा सो घटनाको िज�मेवार� दो�ो प�ले �लन ु

पन�छ।  

१२. स�झौता मतुा�वकका काय� नभएमा वा उपल�ध �ोतको द�ुपयोग भएको पाइएमा �थम प�ले 

जनुसकैु समयमा एकत�फ�  �पमा स�झौता भ� गर� दो�ो प�बाट द�ुपयोग भए बराबरको रकम 

सरकार� बाँक� सरह असलु उपर गन� स�नेछ। 

१३. �थम प�का तफ� बाट कुनै प�न समयमा हनेु काय��मको �नर��ण र अनगुमन काय�मा सहयोग 

गनु� दो�ो प�को दा�य�व हनेुछ। 

१४. यस स�झौतामा भएको �वषयमा यसै स�झौता बमोिजम र नभएका �वषयमा �च�लत कानून बमोिजम 

हनेुछ। 

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

�थम प�का तफ� बाट      दो�ो प�का तफ� बाट  

नामः        नामः 

पदः              पदः 

सा�ीह� 

नामः        नामः 

पदः              पदः 

�म�तः 20........... साल .......... म�हना............. गते 

 

नोट : स�झौता हुँदाको बखत उि�लिखत बुदँाह�मा थपघट गन� स�कनेछ। 


