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खा�ा� भ�डार घर �नमा�ण/सधुार काय��म स� चालन काय��व�ध, २०७६ 

 

��तावनाः नपेालको सं�वधान बमोिजम �द� नाग�रकको खा� सरु�ा तथा खा� स��भतुा 

स�ब�धी  मौ�लक हकलाई �यवहा�रक �पमा �था�पत गराउनका साथै कृषकह�ले उ�पादन 

गरेको खा�ा� उपजको �नि�त समयस�म भ�डार प�ातमा� यथोिचत �व�� मू�य पाउन 

स�ने �व�मान अव�था रहेकोले खा�ा� भ�डार घर �नमा�ण तथा सधुार काय��म माफ� त 

�य�तो खा�ा� भ�डारणको �यव�था गन� आव�यक भएकोले भ�ूम �यव�था, कृ�ष तथा 

सहकार� म��ालय तथा मातहत �नकायको वा�ष�क �वीकृत काय��मलाई �भावकार� तथा 

�यवि�थत �पमा स� चालन 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��ालयले यो काय��व�ध �वीकृत गर� लागू गरेको छ। 

प�र�छेद: १ 

�ारि�भक 

१.  संि�� नाम र �ार�भः (1) यस काय��व�धको नाम “खा�ा� भ�डार घर �नमा�ण/सधुार 

काय��म स� चालन 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। 

२.  प�रभाषाः �वषय वा �स�ले अक� अथ� नलागेमा यस काय��व�धमाः-  

(क) “आपूत�कता�” भ�ाले खा�ा� भ�डार घर �नमा�णका ला�ग 

आव�यक मेिशनर� य�� लगायत साम�ीह� उपल�ध गराउने 

फम� वा �डलरह� स�झन ुपछ�। 

(ख) “उपभो�ा” भ�ाले भ�डार घर �नमा�ण/सधुार तथा स� चालन 

गन� सरकार� सं�था वा कृ�ष सहकार�लाई स�झन ुपछ�। 

(ग) “काय��म” भ�ाले खा�ा� भ�डार घर �नमा�णमा सहयोग 

काय��मलाई स�झन ुपछ�। 

(घ) "काया�लय" भ�ाले म��ालय वा मातहतका �नकायह�लाई 

स�झन ु पछ�। 

(ङ)  “खा�ा�  भ�डार घर” भ�ाले �व�भ� कृ�ष उपजह� म�ुयतः 

धान, गहुँ, मकै, दलहन तथा तेलहनको �शो�धत वा अ�शो�धत 

उपजलाई िच�यान, ताप�म तथा वा�प �नयि��त अव�थामा वा 

स�ुयवि�थत अव�थामा भ�डारण ग�रने घरलाई स�झन ुपछ�। 
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(च) "�नद�शनालय" भ�ाले कृ�ष �वकास �नद�शनालयलाई स�झन ु

पछ�। 

(छ) “भौ�तक पूवा�धार” भ�ाले खा�ा� भ�डार घरका ला�ग 

आव�यक पन� भौ�तक पूवा�धार तथा मेिशनर�  औजारलाई 

स�झन ुपछ�। 

(ज) "म��ालय" भ�ाले �देश नं. 5 भ�ूम �यव�था, कृ�ष तथा 

सहकार� म��ालयलाई स�झन ु पछ�। 

(झ) “स�म�त” भ�ाले दफा ६ बमोिजम ग�ठत काय��म �यव�थापन 

स�म�तलाई स�झन ुपछ�। 

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

क�पनी वा सं�था वा सहकार�लाई स�झन ुपछ�।  

३. काय��मको उ��ेयह�ः  काय��मका उ�े�यह� देहायबमोिजम रहेका छन:्- 

(क) �मखु खा�ा� बाल�ह�को भ�डारण माफ� त संर�ण र ताजापन 

कायम रहने �यव�था �मलाई कृषकलाई आ�नो उ�पादनको 

उिचत एवं उपय�ु मू�य �ा� गन� स�ने वातावरण तयार गन�, 

(ख) सव�साधारणह�लाई सूलभ मू�यमा गणु�तर�य खा�ा� 

उपजह�को उपल�धता स�ुनि�त गन�, 

(ग) कृषकलाई धान लगायतका व�तकुो उिचत �ब�� मू�य �ा� हनुे 

समयस�म भ�डारणमा टेवा प�ु याउने,  

(घ) सरकार� सं�था/सं�थान वा कृ�ष उ�े�य रहेका सहकार� सं�था 

माफ� त नयाँ �नमा�ण हनुे वा मम�त सधुार गर� स� चालनमा 

�याइने गोदामघरह� माफ� त भ�डारण स�ुवधा उपल�ध गराउने, 

(ङ) कृ�ष उपजह� बार�मा कु�हने, मू�य नपाएका कारण �यून 

मू�यमा �ब�� गनु� पन�, पश ुचौपायालाई बाल�नाल� खवुाउन ुपन� 

बा�यतालाई हटाई स-ु�यवि�थत बजार�करणको �यव�थापन 

गन�।  

प�र�छेद- २ 

काय��म स� चालनका ��े र ���या 

४. काय��म स� चालनका ��ेः (१) काय��म स� चालनको �े� छनौट गदा� उ�पादन र 

बजार�करणका �हसाबले स�भा�य र रणनी�तक �पमा मह�वपूण� �देश नं. 5 को 

जनुसकैु �थानमा �थापना तथा स� चालन गन� स�कनछे। 
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(२) काय��ममा सरकार� वा सहकार� �े�का �योग �वह�न रहेका गोदाम 

घरह�लाई मम�त तथा स�भार/सधुार गर� �योगमा �याउन इ�छुकह�लाई प�न समावेश 

गन� स�कने छ। 

५. सूचना तथा ��ताव छनौट :  यस काय��मको स� चालन ���या देहायबमोिजम हनेुछः- 

(क) यस काय��मको स� चालन �नद�शनालय/काया�लयले गन�छ।  

(ख) खा�ा� भ�डार घर �नमा�ण गन� म��ालयले रा��य वा �देश�तरको 

दै�नक प��कामा 30 (तीस) �दने सूचना �काशन गर� आयोजना 

��ताव माग गन�छ।  

(ग) आयोजना ��ताव अनसूुची-३ बमोिजम मापद�ड पगेुको हनुपुन�छ। 

(घ) अनसूुची-१ बमोिजमको ढाँचामा �नवेदन तथा आव�यक 

कागजातह�, अनसूुची-2 बमोिजमको ढाँचामा ��ताव तयार गर� 

अनसूुची-5 बमोिजमको ��तव�ता प� स�हत सूचनामा तोकेको 

काया�लयमा ��ताव दता� गनु� पन�छ।  

(ङ) ��ताव दता� गन� काया�लयले दता� भएका ��तावह� �याद स�कएको 

�म�तले ७ �दन�भ� �नद�शनालय/काया�लयमा पठाई स�न ुपन�छ। 

(च) भौगो�लक स�भा�यताका आधारमा �ा� आवेदनह�को �थलगत 

�नर��ण तथा मू�या�न �नद�शनालय/काया�लयले गन�छ। 

(छ) अनदुान�ाह� र �नद�शनालय/काया�लय बीच अनसूुची-6 बमोिजम 

स�झौता गनु� पन�छ। 

(ज) �सफा�रस भएका आवेदकह�को ��ता�वत ईि�ज�नय�रङ �डजाईन, 

लागत अनमुान तथा भौ�तक पूवा�धारह�को अि�तम लेखाजोखा 

�नद�शनालय/काया�लयले गन�छ तर काया��वयनको चरणमा कुनै 

�ा�व�धक रेखदेख, सपुर�वे�णको आव�यकता परेमा 

�नद�शनालय/काया�लयले उपल�ध गराउनेछ। 

(झ) काय��व�धको काया��वयन भ�दा अगावै म��ालयबाट �दान ग�रएको 

अनदुान लगायतका कुनै प�न सेवा स�ुवधा �ा� गरेका 

सं�थाह�लाई दोहोरो स�ुवधा �लने गर� यस काय��व�ध बमोिजम 

स�ुवधा �ा� हनेुछैन। तर, स�प� भइनसकेका काय��मलाई यस 

�क�समको स�ुवधा �दान गन� स�कनेछ। 

६. स�म�त स�ब�धी �यव�थाः (१) �नद�शनालयबाट स� चालन हनेु काय��मको हकमा देहाय 

बमोिजमको काय��म �यव�थापन स�म�त गठन हनेुछ : 

(क) �मखु �नद�शनालय अ�य� 
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(ख) �मखु  खा� सरु�ा तथा कृ�ष �यवसाय �व��न महाशाखा, म��ालय सद�य 

(ग) �मखु लेखा/�शासन शाखा, �नद�शनालय सद�य 

(घ) �मखु योजना, काय��म तथा अनगुमन शाखा, �नद�शनालय सद�य 

(ङ) �मखु वा तो�कएको अ�धकृत, बाल� �वकास तथा माटो �यव�थापन 

शाखा, �नद�शनालय 

सद�य 

सिचव 

(२) कृ�ष �ान के��बाट स� चालन हनु े काय��मको हकमा देहाय 

बमोिजमको स�म�त गठन हनुेछ:- 

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

(ख) योजना शाखा �मखु सद�य 

(ग) लेखा/�शासन शाखा सद�य 

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

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोिजमको स�म�तले आव�यकता अनसुार ब�ढमा 

३ जना स�म कुनै �वशेष� वा पदा�धकार�लाई स�म�तको बैठकमा आम��ण गन� 

स�नेछ। 

7.  स�म�तको काम, कत��य र अ�धकारः स�म�तको काम, कत��य र अ�धकार देहाय 

बमोिजम हनुेछ:- 

(क) काय��मको ��ताव आ�ानको सूचनाको ढाँचा तयार गन� र 

सूचना �काशन गन� �नण�य गन�, 

(ख) काय��मको उ�े�य अन�ुप स� चालन गन� र काय��म तथा 

बजेट अनदुान �वतरणलाइ� �यवि�थत र मया��दत बनाउन 

आव�यक काय� गनु�का साथै आव�यकता अनसुार अ�य उप-

स�म�त प�न गठन गन� स�ने, 

(ग) दता� भएका ��तावह�ले आव�यक �यूनतम आधारह� परुा 

गरेको/नगरेको य�कन गर� प�हलो चरणमा �ारि�भक ि���न� 

गन�/गराउने, 

(घ) काय��म स� चालनका ला�ग स�भा�वत अनदुान�ाह�को छनौटको 

ला�ग आव�यक �थलगत �नर��ण गन�/गराउने, 

(ङ) �थलगत �नर��ण टोल�को ��तवेदनमा उ�लेख भएअनसुार 

��तावकह�को मू�या�न ���या अगा�ड बढाउने वा अ�वीकृत 

गन� भ�े �नण�य गन�, 

(च) ��तावकको अि�तम मू�या�न अनसुचुी-४ बमोिजमको मू�या�न 

फारममा �यव�था भए बमोिजम गन�, 
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(छ) मू�या�न बमोिजमको यो�यता�म अन�ुप �वीकृत बजेटको 

सीमा�भ� रह� छनौट भएका ��तावकसँग स�झौताको ला�ग 

�नण�य गन�/गराउने, 

(ज) छनौट भएका ��तावकह�को ��ता�वत काय�योजनालाई 

आव�यक देिखएमा ��तावकको सहम�तमा प�रमाज�न गन� र 

अि�तम �प �दई अनदुानको सीमा तो�ने, र 

(झ) काय��मको सपु�रवे�ण र अनगुमनमा आव�यकता अनसुार 

सहयोग गन�। 

8.   आपू�त�कता�ले पालन गनु� पन� शत�ह�: काय��म काया��वयनका ला�ग आपू�त�कता� �डलर 

वा फम�ह�ले खा�ा� भ�डार घर �नमा�णका ला�ग आव�यक मेिशनर� य��ह� 

उपल�ध गराउँदा देहाय बमोिजमका शत�ह� पालन गनु� पन�छ: 

(क) खा�ा� भ�डारमा �योग हनुे मेिशनर� साम�ीह� रा��य वा 

अ�तररा��य मा�यता �ा� �ा�ड भएको हनु ुपन�छ। 

(ख) खा�ा� भ�डारमा �योग हनुे मेिशनर�ह�को घट�मा एक वष�को 

�यारे�ट� तथा कि�तमा दइु वष�स�म स�भ�स �यारे�ट� स�झौता 

भएको हनु ुपन�छ। 

(ग) उपभो�ालाई मेिशनर� उपकरण र साम�ीह� माग ग�रएको 

समयमा उपल�ध गराउन ुपन�छ। 

(घ) खा�ा� भ�डार घरमा आव�यक मेिशनर�ह� तथा साम�ीह� 

जडान गन� काय� समेत गनु� पन�छ। 

9.  उपभो�ाले पालन गनु�पन� शत�ह�ः काय��म काया��वयनका ला�ग सं�था वा उपभो�ाले 

देहाय बमोिजमका शत�ह� पालना गनु�पन�छ:- 

(क) उपभो�ा कृ�ष �यवसायमा संल�न भएको हनुपुन�छ। 

(ख) सरकार� सं�था वा सहकार�को हकमा खा�ा� भ�डार घर 

�नमा�णमा वा मम�त सधुारमा ला�ने लागतको बढ�मा ५० 

��तशत रकम वा काय��म �यव�थापन स�म�तको �नण�य 

बमोिजम बढ�मा २५ लाख म�ये जनु कम हनु आउँछ सो 

रकम मा� अनदुान �व�प उपल�ध गराइनेछ। 

(ग)  अनदुान �ा� गन� सरकार� वा सहकार� सं�थाको नाममा ज�गा 

भएको ज�गा धनी �माण पजुा� वा कि�तमा १५ वष�को ज�गा 

भोगा�धकारको करारनामा प�को ��त�ल�प पेश गनु�पन� छ। 
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(घ) उपभो�ाले आपू�त�कता�लाई �दनपुन� लागत खच� यक�न गर� 

भ�ुानी �दन ुपन�छ। 

(ङ) अनदुानमा �नमा�ण वा सधुार भएका खा�ा� भ�डार घर 

�नमा�णकता�ले आव�यक �व�ध तयगर� आ�नो समूह वा 

सहकार�का सद�यह�लाई सह�ुलयत दरमा उपल�ध गराउन ु

पन�छ। 

(च) �नमा�ण वा सधुार भएको खा�ा� भ�डार घर कि�तमा दश 

वष�स�म अ�लाई �ब�� �वतरण वा ह�ता�तरण गन� पाइनेछैन। 

10. अनदुान �वाह �व�ध :  अनदुान �वाह �व�ध देहाय बमोिजम हनुेछ:-  

(क) काय� स�प� ��तवेदन तथा र�न� �वल अनसुार हनु आउने 

अनदुान बापतको रकम आधा कामस�प� प�ात ५०%  र 

बाँक� रकम पूण� काय� स�प� प�ात अनदुान�ाह�लाई ए�सपेयी 

चेक माफ� त भ�ुानी �दइनेछ वा एकम�ु �पमा पूण� काय� 

स�प� भए प�ात मा� उपल�ध गराइने छ। 

(ख) उपभो�ाले ख�रद गरेको मेिशनर� औजारह�को �च�लत 

आ�थ�क तथा साव�ज�नक ख�रद ऐन �नयमावल� बमोिजम ���या 

परुा गर� कोटेशन तथा �बल भपा�ई स�हत भ�ुानीका ला�ग 

पठाउन ुपन�छ। 

(ग) अनदुान�ाह� उपभो�ा वा सं�थाले पेश गरेको �ववरणको 

आधारमा �नद�शनालय/काया�लय वा मातहतका काया�लय�ारा 

अनगुमन भई अनगुमन ��तवेदनको आधारमा अनदुान रकम 

भ�ुानी �दइनेछ। 

(घ) �नद�शनालय/काया�लयले स�बि�धत मू�या�नबाट संल�न 

कागजातह� जाँच गर� �सफा�रसको आधारमा अनदुान रकम 

भ�ुानी गन�छ। 

(ङ) भ�ुानी गदा� �च�लत कानून बमोिजम अ�ीम आयकर र 

कि�ट�जे�सी बापतको रकम �च�लत कानून बमोिजम क�ा 

ग�रनेछ। 

11. काय��म काया��वयन ���याः काय��म काया��वयन ���या देहाय बमोिजम हनुेछ: 

(क)  छनौट भएका सं�थाह�ले �च�लत कानून बमोिजम खा�ा� 

भ�डार घरको न�सा पास गराउन ु पन�छ। तर अ�ीम 
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स� चालनमा रहेका भ�डार घर/गोदामह�को हकमा भन े यो 

लागू हनुे छैन।  

(ख)  खा�ा� भ�डार घर �थापनाका ला�ग स�पूण� भौ�तक पूवा�धार 

�नमा�णको काय� भवन �नमा�ण तथा मम�त र मेिशन उपकरणको 

जडान लगायतका काय�ह� काय�योजना बमोिजम तो�कएको 

समय �भ� स�प� ग�रस�न ुपन�छ। 

(ग) खा�ा� भ�डार घर �थापनाका ला�ग भौ�तक पूवा�धारह�को 

�नमा�ण, मेिशनर� उपकरण ख�रद र जडान गन� आव�यक लागत 

खच� स�हतको एकम�ु ��ताव ��तावकले पेश गनु� पन�छ। 

(घ)  �नमा�ण काय�को �नय�मत अनगुमन, सपु�रवे�ण तथा �ा�व�धक 

सेवा �नद�शनालय/काया�लय र मातहतका काया�लयबाट हनुेछ। 

आव�यकता अनसुार �नद�शनालय/काया�लयले साईट 

सपुरभाईजरको �यव�थापन गन� स�नछे। 

(ङ)  सं�थाले आ�नो वा�ष�क लेखा पर��ण, कारोबारको ि�थती 

��तवेदन वा�ष�क �पमा �नद�शनालय/काया�लयमा उपल�ध 

गराउन ुपन�छ। 

प�र�छेद-३ 

सम�वय, अनगुमन तथा मू�या�न स�ब�धी �यव�था 

1२. अनगुमन, मू�या�न तथा सम�वय :  (१) स�ा�लत काय��मह�को �देश�तरबाट 

�नय�मत अनगुमन तथा मू�या�नको काय� कृ�ष �वकास �नद�शनालय/काया�लयको 

हनुेछ। 

(२) स� चा�लत काय��मह�को िज�ला�तरमा �नय�मत अनगुमन तथा 

मू�या�नको काय� स�वि�धत कृ�ष �ान के��बाट हनुेछ। यसर� अनगुमन तथा 

मू�या�नको ��तवेदन स�वि�धत िज�ला माफ� त �नद�शनालय/काया�लयमा पेश गनु� 

पन�छ। 

(3) अनदुान�ाह�ले �नद�शनालय/काया�लयमा दस वष�स�म वा�ष�क ��तवेदन 

पठाउन ु पन�छ साथै म��ालय, �देश सरकारका सरोकारवाला काया�लयह� तथा 

स�बि�धत �थानीय तहले समय समयमा अनगुमन गन� स�नेछ र अनगुमनबाट �दएका 

�नद�शनह�को अनदुान�ाह�ले पालना गनु� पन�छ।  

१३. सम�वयः �नद�शनालय/काया�लयले यस काय��मलाई �यवि�थत �पले स� चालन गन� 

सरोकारवाला नेपाल सरकारका �नकाय, �देश सरकारका �नकाय र स�बि�धत �थानीय 

तहबीच सम�वय गन�छ। 
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प�र�छेद-४ 

�व�वध 

14. साव�ज�नक पर��ण : यस काय��व�ध बमोिजम काय��म स�प� भएप�छ अनदुान�ाह�ले 

�थानीय तहका ��त�न�धह�, सरोकारवाला �नकाय तथा काय��मबाट �भा�वत 

जनसमदुायलाई काय��म स� चालन भएको �थानमा भेला गराई काय��मको आ�दानी 

तथा खच�, �न�म�त संरचना र ख�रद ग�रएको व�तकुो साव�ज�नक�करण गनु� पन�छ। 

15.  कारवाह�को �यव�था: स�झौता अनसुारको काय� नभएमा, �ा� रकम �हना�मना गरेमा, 

न�ल� �बल भरपाई बनाइ भ�ुानी �लएको �मािणत भएमा वा �थापना प�ात यस 

काय��मको उ�े�य अन�ुप खा�ा� भ�डार घर स� चालन नगरेमा �च�लत कानून 

अनसुार कारवाह� गर� अनदुान रकम सरकार� बाँक� सरह असलु उपर ग�रनेछ। 

16. �च�लत कानून लागू हनु े: यस काय��व�धमा �यव�था भएका �वषयह�मा यसै काय��व�ध 

बमोिजम र �यव�था नभएकाको हकमा �च�लत कानून बमोिजम हनुेछ। 

17. अि�तम �या�या : यस काय��व�धको �या�यामा ���वधा उ�प� भएमा म��ालयले गरेको 

�या�या अि�तम हनुेछ।  

18. काय��व�ध 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 अनसूुचीमा हेरफेर 

गन� स�नेछ।  
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अनसूुची-१ 

(दफा 5 को ख�ड (घ) सँग स�बि�धत) 

खा�ा� भ�डार घर �नमा�णका ला�ग �दन े�नवेदन-प�को ढाचँा तथा आव�यक कागजातह� 

    �म�तः .................... 

�ीमान ्.....................,  

....................। 

�वषयः खा�ा� भ�डार घर �नमा�ण/सधुारको ��ताव पेश गरेको बारे।(कुनै एउटा मा� ले�)े 
 

��ततु �वषयमा तहाँ  �नद�शनालय/काया�लयबाट �म�त ...................................... मा 

�कािशत ग�रएको सूचना अनसुार .............................................. बाल�/व�त ु

भ�डारणका ला�ग .......................................................�नमा�ण गन� आव�यक 

भएकोले �नद�शनालय/काया�लयले तोकेको शत�को अधीनमा रह� खा�ा� भ�डार घर �नमा�ण 

गन� �न�न अनसुारको कागजातह� यसै �नवेदन साथ संल�न रािख यो ��तावना पेश गरेको 

छु। 

संल�न कागजातह�ः 

1. 

2. 

3. 

4. 

द�तखत ............................. 

नाम .................................. 

 सं�थाको छापः                              पद ................................... 

ठेगाना .............................. 

सं�थाको नाम ...................... 

स�पक�  नं. ......................... 

ईमेल ............................... 

संल�न गनु�पन� कागजातह� 

१) अनसूुची-1 वमोिजमको �नवेदन १ ��त 

२) अनसूुची-2 वमोिजमको ��तावना १ ��त 

३) समूह/सहकार� सद�यको हकमा समूह/सहकार�को �नण�य ��त�ल�प १/१ ��त 

४) तो�कएको स�पक�  �यि�/सद�यको नाग�रकताको ��त�ल�प र पासपोट� साइजको फोटो 

१/१ ��त 
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५) समूह/सहकार� अिघ�लो आ.व. स�म दता� �माण प�को ��त�ल�प 

६) समूह /सहकार� दता� नवीकरण �माणप�को ��त�ल�प १ ��त 

७) क�पनी, सं�था र सहकार�ह�को हकमा लेखा पर��ण ��तवेदन, कर च�ुा �माणप�, 

�थायी लेखा न�बर/मू�य अ�भव�ृ� करको दता� �माण-प�को ��त�ल�प १/१ ��त 

8) अनसूुची-3 बमोिजम ज�गाको �वा�म�व सं�थाको नाममा रहेको ज�गाधनी �माण पजुा�को 

��त�ल�प वा 15 वष�को ज�गाको करारनामा प� स�हत ज�गाधनी �माण पजुा�को 

��त�लपी  

9) सडक, �व�तु-3 फेज र खानेपानीको सलुभ पहुचँ भएको वा हनु स�ने हनु ुपन�  

10) खा�ा� भ�डार बनाउने �थान देखाउने हाते न�सा 

11) आगामी 5 वष�को ला�ग �यावसा�यक ��ेपण स�हतको काय� योजना 

12) वातावरण �यव�थापन स�ब�धी योजना 

13) पूण� ईि�ज�नय�र� �डजाईन स�हतको न�सा, �थानीय तहको मापद�ड अनसुार �वीकृत 

न�सा (काय��म �वीकृत भएमा मा� �डजाइन न�सा पेश गनु� पन�) 
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अनसूुची-२ 

(दफा ५ को ख�ड (घ) सँग स�बि�धत) 

 ��तावको ढाचँा 

ख�ड –  (क) 

1.प�रचया�मक �ववरणः 

आवेदक सं�थाको नामः  

ठेगानाः  

िज�लाः 

�थानीय तहको नामः 

वाड� नं. 

गाउँ/टोलः 

 

सं�थाको अ�य�को नामः  

अ�य�को फोन नं.  

स�पक�  �यि�को नामः  

स�पक�  �यि�को फोन नं.  

सं�था दता� नं.र �म�तः  

सं�था दता� भएको काया�लयको नामः  

सद�य सं�याः ज�मा...........म�हला............... प�ुष.......... 

द�लत........ जनजा�त..... अ�य........... 

2. लाभाि�वत कृषक सं�याः ��य�.....................  अ��य�..................... 

3.आयोजनाको लागत �ववरणः 

सहभा�गता रकम �. कै�फयत 

ज�मा लागत �.   

�नद�शनालय/काया�लयले �यहोन� �.   

उपभो�ा/ सं�थाले �यहोन� �.   

अ�य साझेदार सं�था भए �.   

4. आयोजना ��तावको �ववरणः 

 क) खा�ा� भ�डार को �कार....................................................... 

(अनसूुची-4 अनसुार) 

ख) खा�ा� भ�डार मा �टोर गन� म�ुय उपजको �ववरणः 

 उपजको नामः............................ प�रमाण मे.टन. ............................. 

5. अनमुा�नत खा�ा� भ�डार स� चालनमा आउने �म�तः– ..................... 
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६. ��े�पत कारोबार �ववरण (मे.टन) 

�ववरण/उपज प�हलो वष� दो�ो वष� ते�ो वष� चौथो वष� पाँचौ वष� 

      

      

७. खा�ा� भ�डार घरको �भाव (खा�ा� भ�डार मा �टोरको ला�ग कहा ँकहाबँाट आउने) 

�े�ः 

�.सं. �थानीय तह र वाड� नं. �े�फल 

हे�टर 

उ�पादन 

मे.टन 

�टोर गन� प�रमाण 

मे.टन. 

     

     

८. आवेदक समूह/सं�थाको चल अचल पुजँीको �ववरणः 

चल पुजँी अचल पुजँी कै�फयत 

   

   

९. खा�ा� भ�डार घर �नमा�णका ला�ग उपल�ध हनुे ज�गाको �ववरण 

 क) पाखो  ........................ �े�फल....................... 

 ख) खेतः.........................  �े�फल ...................... 

10. सं�थाको �वा�म�वमा ज�गा छ वा छैन ्........................ 

11. सडक स�ुवधा छ वा छैन ्............. 

 क) छैन भने सडकको संभावना �ववरण .............................. 

12. 3 फेज �मता भएको �व�तुको �यव�था छ वा छैन ...................... 

 क) छैन भने आव�यक संभावना �ववरण ......................... 

 ख) छ भने खा�भ�डार �थलबाट दरु� ................................ �मटर 

  अ�य आव�यक �ववरणह� उ�लेख गनु�पन� भए ............................ 

१3. सं�थाको आव�यक भौ�तक पूवा�धार तथा मेिशनर� औजारह� को �ववरणः 

 गोदाम भ�डारण �मता ...........  

अ�य भौ�तक पूवा�धार र �तनको �मता ............... 

 मेिशनर� उपकरण ................  

काया�लय कोठा ...................  

क�पाउ�ड वाल/फेि�सङ..................... 

14. खा�ा� भ�डार घर स� चालन गन� स�ने जनशि� छ   वा    छैन 

 य�द छ भने अनभुव वष�.................. 

 य�द छैन भने कसर� �यव�थापन गनु� ह�ुछ........................ 
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१5. खा�ा� भ�डार घर स� चालन योजना (मोडा�लट�) पेश गनु� पन�छ ................ 

16.वातावरण �यव�थापन �ववरण ...................................  

17. बजार योजना �ववरण............................................ 

१८. यस अिघ कारोबार गरेको छ/छैन य�द छ भने  �ववरणः  

�.स. आ.व. बाल�  जात  प�रमाण (केिज) 

     

     

19. रोजगार� अ�भव�ृीमा हनुे भ�ूमका (प�रयोजना स�प� भए प�छ के कती रोजगार� 

उपल�ध हनुे छ): म�हला- .......... प�ुष- ........ ज�मा-........ 

20. वातावरणमा नकारा�मक असर पछ� क� पद�न, पन� भए �यू�नकरणका उपायह� के के 

छन: 

21. आफुले �यहोन� रकमको �यव�थापन कहाँबाट हनुे हो ? 

22. प�रयोजना स� चालन हदुा वातावरणमा केह� फरक परेको छ वा छैन। फरक परेको 

भए कसर� �यव�थापन भएको छ र नपरेको भए �कन फरक परेको छैन ले�हुोस। 

23. अ�य ..................................................................................... 

ख�ड-(ख) 

��ता�वत योजनाको ला�ग अ�य कुनै �ोतबाट अनदुान न�लएको �वघोषणा 

.................... को  �म�त २०७................. मा �कािशत सूचना अनसुार खा�ा� भ�डार 

घर �नमा�ण/सधुार सहयोग काय��मको ला�ग चाल ुआ.व. र अिघ�ला २ आ.व. �भ� अ�य 

कुनै �ोतबाट सोह� �योजनका ला�ग अनदुान न�लएको �वघोषणा गद�छु गद�छ�।  

उपयु�� बमोिजमको �ववरणह� जाने बझेु स�म स�ह छ य�द झटुो ठह�रएमा �नवेदन �वत: 

खारेज भई कानून बमोिजम सहुँला बझुाउँला। 

सा�ीः        �नवेदक 

द�तखतः       द�तखतः 

नामः        नामः 

पदः        पदः 

�म�तः        �म�तः 

नोटः यो एउटा नमूना फाराम मा� हो �न�द�� गरेको बुदँामा रह� �व�ततृ ��तावना पेश गनु� 

पन�छ। 

 
 



14 

 

ख�ड- (ग) 

�थानीय �नकायको �सफा�रस प�को ढाचँा 

 .................. को सूचना बमोिजम अनदुान पाउँ भनी �नवेदकले उ�लेख गरेको उपरो� �ववरणह� 

ठ�क छन।अत: ................................................................. काय��म स� चालनका ला�ग 

�ी ...................................................................बाट पेश भएको �नवेदन बमोिजम अनदुान 

उपल�ध गराइ�दनहुनु �सफा�रस साथ अनरुोध छ। 

�सफा�रस कता�को नाम 

पद 

द�तखत 

�म�त  

�थानीय तहको छाप 

ख�ड-(घ) 

स�बि�धत कृ�ष �ान के��को �सफा�रस प�को ढाचँा (�नद�शनालयले काय��म स� चालन गन� स�दभ�मा मा�) 

कृ�ष �वकास �नद�शनालयको सूचना बमोिजम अनदुान माग गर� ��ताव पेश गन� �ी 

................................................. को उपरो� उ�लेिखत �यहोरा सबै ठ�क छन। अत: 

................................. को ला�ग �नज �ी ....................................... बाट पेश भएको 

�नवेदन बमोिजम अनदुान उपल�ध गराई �दनहुनु �सफा�रस साथ अनरुोध छ। यस �थानमा 

�धानम��ी कृ�ष आध�ुनक�करण प�रयोजनाको पकेट/�लक/जोन/सपुरजोन रहेको/नरहेको समेत 

अनरुोध छ। 

 
 

�सफा�रसकता�को नाम : 

पद : 

द�तखत .............. 

�म�त : 

छाप 
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अनसूुची-३ 

(दफा ५ को ख�ड (ग) सँग स�बि�धत) 

खा�ा� भ�डार घरको मापद�ड 

�ववरण भ�डारको �मता 

(मे.टनमा) 

आव�यक �यूनतम 

जमीन 

कै�फयत 

१. खा�ा� भ�डार 

1. खा�ा� भ�डार घर 500 देिख 700  1200 वग� �म.  1.ज�गा आ�नै 

�वा�म�वमा भएको 

वा घट�मा 15 

वष�का ला�ग भाडामा 

�लएको हनु ुपन�छ। 

 

2. कूल लागतको 

अ�धकतम 50 

��तशत अनदुान 

�दइनेछ। 

 

700 देिख 

1200  

2000 वग� �म. 

1200 देिख 

2000 

3000 वग� �म. 

 

2000 देिख 

3000 

 
 

4000 वग� �म. 

 

3000 देिख 

4000 

 

 

5000 वग� �म. 

4000 भ�दा 

बढ� 

 

7000 वग� �म. 
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अनसूुची -४ 

(दफा 7 को ख�ड (च) सँग स�बि�धत) 

��ताव मू�या�नका आधार  

दता� नं. 

समूह/सं�थाको नामः 

ठेगानाः 

� सं मू�या�नका आधारह� पूणा�� �ा�ा� कै�फयत 

१ वातावरणीय प�   १0  सकरा�मक �भाव-10 अ�, 

तट�थ-8 अ�, सामा�य 

नकरा�मक �भाव-6 अ�  

२. ज�गाको �वा�म�व २0  �नवेदकको आ�नो नामको-२0 अ�, 

सद�यको नाममा भए-16 अ�, 

समूह बा�हर भाडाको भए-12 अ�  

३. समूह सहकार� सं�थाको 

ग�तशीलता 

10  गत २ वष�मा २४ पटक वा सो 

भ�दा बढ� बैठक-10 अ�, 18-

23 पटक बैठक-8 अ�,17 वा सो 

भ�दा कम बैठक-6 अ� 

४. खा� भ�डारण उपयोगको 

अनभुव  

10  �वगत 5 वष� वा सोभ�दा मा�थको 

अनभुव 10 अ�, 3-4 वष�को 

अनभुव-8 अ�, 3 वष� भ�दा 

कमको अनभुव-6 अ� 

५. ��तावकको लागत साझेदार� १0  कूल लागतको 60% भ�दा बढ� -

१0 अ�, 50-59% ��तशत 

स�म-८ अ�, 50% ��तशत भ�दा 

कम -६अ� 

6. अनदुान�ाह�को �क�सम 10  सरकार� भए-10 अ�, 

समूह/सहकार� भए 8 अ�, �नजी 

तथा क�पनी भए 6 अ� 

7. समावेशीता 10  आवेदक सं�थाको सबै सद�य म�हला 

र द�लत भए-10 अ�, 50 ��तशत 

वा सो भ�दा बढ� म�हला र द�लत 
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� सं मू�या�नका आधारह� पूणा�� �ा�ा� कै�फयत 

भए-8 अ�, 26-49 ��तशत म�हला 

र द�लत भए-6अ�, 25 ��तशत वा 

सो भ�दा कम भए-4 अ� 

८. रोजगार� �सज�ना (��य�) 10  5 जना भ�दा बढ�-10, 3 देिख 4 

भए 8 अ�, 2 वा सो भ�दा कम 

भए-6 अ� 

९. ��तावनाको 

औिच�यता/समदुायको माग 

(�थलगत अनगुमनबाट) 

10  खा�� भ�डार घर नभएको 

�थान -10 अ�, भएको भए 7 

अ� 

 ज�मा 100   

 

*नोटः ��ताव मू�या�नका आधारह� जे सकैु भए प�न काय��म �यव�थापन स�म�तले तोकेको उपस�म�त वा 

अनगुमन टोल�ले �थलगत �नर��णबाट उपय�ु ठहर नगरेका ��तावह� �वतः अ�वीकृत हनुेछन।् 

मू�या�न कता�को  

द�तखतः 

नामः 

पदः 

काया�लयः 

�म�तः 
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अनसूुची-5 

(दफा ५ को ख�ड (घ) सँग स�बि�धत)  

��तव�ता-प�  

...................म��ालय/काया�लयको �म�त ......................मा �कािशत सूचना अनसुार 

........... काय��ममा सहभा�गताको ला�ग ई�छुक भई सोको काय�योजना स�हतको आवेदन 

पेश गरेको छु। उ� काय��ममा छनौट भएमा काय�योजनामा उ�लेख भए बमोिजमको काय� 

गन�छु र ........ वष�स�म �नर�तरता �दनेछु।काय�योजना अनसुारको काय� नगरेमा वा 

तो�कएको अव�ध अगाबै सो काय�ह� ब�द गरेमा �देश सरकारबाट �ा� अनदुान रकम 

�च�लत �याज स�हत �फता� गन� ��तव�ता �य� गद�छु। स� चा�लत ��याकपालबाट 

वातावरणलाई नकारा�मक असर नप�ु याउने �यहोरा तथा ��तव�ता समेत �य� गदाछु। 

यसमा लेिखए बमोिजम नगरे �च�लत कानून बमोिजम सहलुा/बझुाउुँला।  

अनदुान�ाह�को तफ� बाट   

नाम:  

पद :  

सं�थाको नाम :  

ठेगानाः  

स�पक�  नं. :   

द�तखत :  

�म�त :  

छाप : 
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अनसूुची-6 

(दफा 5 को ख�ड (छ) सगँ 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 १५ �दन �भ� श�ु 

गनु� पन�छ।  

४. खा�� भ�डार घर �नमा�ण/सधुार काय��म स� चालनका ला�ग �थम प�ले दो�ो प�लाई 

काय��मको ला�ग 50 % काय� स�प� भए प�छ प�हलो, 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 �थलगत 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 �बषयमा मा� खच� गनु� पन�छ। अ�यथा �थम प�बाट 

भ�ुानी हनेु छैन। 

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

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

�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। 
 

 
 


