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जै�वक तथा वान�प�तक �वषाद� उ�पादन तथा उपयोग �व��न काय��म काया��वयन काय��व�ध, 

२०७६ 

��तावनाः बाल� संर�णका �भावकार� र वातावरण मै�ी ��व�धह�को �वकास र 

अवल�वनमा �नजी तथा सहकार� �े�लाई ��ेरत गरेर सरुि�त �वषाद�को उ�पादन तथा 

उपयोगमा व�ृ� गर� �दगो र सरुि�त कृ�ष �वकासलाई टेवा प�ु याउन 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, 2076 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 

1. संि�� नाम र �ार�भ: (१) यो काय��व�धको नाम “जै�वक तथा वान�प�तक �वषाद� 

उ�पादन तथा उपयोग �व��न काय��म काय��वयन काय��व�ध, २०७६” रहेको छ।  

(२) यो काय��व�ध त�ु�त �ार�भ हनुेछ। 

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

२. प�रभाषा: �वषय वा �स�ले अक� अथ� नलागेमा यो काय��व�धमाः– 

(क) "अनदुान�ाह�" भ�ाले जै�वक तथा वान�प�तक �वषाद� उ�पादन 

तथा उपयोग �व��न काय��म स� चालन गन�को ला�ग छनौट 

भएका ��तावकलाई स�झन ुपछ�। 

(ख) “काय��म” भ�ाले जै�वक तथा वान�प�तक �वषाद� उ�पादन 

तथा  उपयोग �व�न काय��मलाई स�झन ुपछ�। 

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

मातहतका काया�लयह�लाई स�झन ुपछ�। 

(घ) “जै�वक तथा वान�प�तक �वषाद�” भ�ाले श�जुीव आकष�ण गन�, 

भगाउन तथा मान� कृ�ष, रेशम, मौर�, �याउ, का� पैदावार, 

घरायसी �योजनका ला�ग �योग ग�रने वान�प�तक तथा जै�वक 
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�ोतबाट उ�पा�दत ठोस, �यास वा तरल पदाथ�लाई स�झन ु

पछ�। 

(ङ) “�नद�शनालय” भ�ाले कृ�ष �वकास �नद�शनालयलाई स�झन ु

पछ�। 

(च) “��तावक” भ�ाले जै�वक तथा वान�प�तक �वषाद� उ�पादन 

तथा उपयोग �व��न काय��मको ��ताव माग गन� उ�मी, कृ�ष 

समूह, कृ�ष सहकार�, कृ�ष सं�थालाई स�झन ुपछ�। 

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

म��ालयलाई स�झन ुपछ�। 

(ज) “स�म�त” भ�ाले दफा 5 बमोिजम ग�ठत काय��म �यव�थापन 

स�म�तलाई स�झन ुपछ�। 

३. उ��ेय: यस काय��व�धका उ�े�य देहाय वमोिजम रहेकोछ :- 

(क) जै�वक तथा वान�प�तक �वषाद�को उपल�धता व�ृ� गनु�, 

(ख) जै�वक तथा वान�प�तक �वषाद�को उ�पादन र �योगलाई 

�ो�सा�हत गनु�, र 

(ग) रासाय�नक �वषाद�को �वक�पमा सरुि�त �वषाद�को �व��न गर� 

वातावरण संर�ण गनु�। 

प�र�छेद–२ 

काय��म स� चालन ���या 

४.  काय��म स� चालन गन� �नकायः (१) काय��म स� चालन गन� म�ुय िज�मेवार� कृ�ष 

�वकास �नद�शनालय/काया�लयको हनुेछ। �नद�शनालयले आव�यकता अनसुार अ�य 

सरोकारवाला �नकायह�सँग सम�वय गर� काय��म काया��वयन गन� �यव�था 

�मलाउनेछ।  

(२) �नद�शनालय/काया�लयले रा��य दै�नक प��कामा ��ताव आ�ानको 

सूचना �काशन गन�छ। 
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(३) स�ब�धीत ��तावकले अनसुचुी-४ (उ�पादनको हकमा) र अनसुचुी-६ 

(उपयोगको हकमा) बमोिजमको ढाँचामा �नवेदन स�हतको ��ताव तयार गर� सूचनामा 

तो�कएको �नकायमा पेश गनु� पन�छ।  

(४) ��ताव तयार गदा� भौ�तक पूवा�धार �नमा�णको �डजाईन, लागत ई��मेट, 

औजार उपकरणह�को �पे�स�फकेसन, क�चा पदाथ�को �यव�था, लगानीको �ोत, अनदुान 

माग गरेको रकम र ��तावकले �यहोन� रकम र सोको �ोत समेत खलुाई �व�ततृ 

�पमा तयार गनु� पन�छ। 

(५) सूचनामा तो�कएका �नकायले �याद �भ� दता� भएका �नवेदन तथा 

��तावह� �याद समा� भएको ७ �दन �भ� �नद�शनालय/काया�लयमा �ा� हनुे गर� 

पठाई स�न ुपन�छ। 

५.  स�म�त स�ब�धी �यव�थाः (१) �नद�शनालयबाट स�ालन हनुे काय��मको हकमा देहाय 

बमोिजमको काय��म �यव�थापन स�म�तको गठन रहनेछ:- 

(क) �मखु, �नद�शनालय                                      – अ�य� 

(ख) स�ब�धीत �वषयको महाशाखा �मखु वा अ�धकृत�तरको ��त�न�ध,  

म��ालय                          – सद�य  

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

(घ) लेखा शाखा �मखु, �नद�शनालय                        – सद�य 

(ङ) �नद�शनालयको पो� हाभ�� �यव�थापन शाखा �मखु वा िज�मेवार अ�धकृत, 

�नद�शनालय                   – सद�य सिचव 

(२) कृ�ष �ान के��बाट स�ालन हनुे काय��मको हकमा देहाय बमोिजमको 

एक काय��म �यव�थापन स�म�त गठन हनुेछ :- 

(क) �मखु वा �नजले तोकेको अ�धकृत, �ान के��       -अ�य� 

(ख) �ान के�� रहेको पा�लकाको कृ�ष शाखा �मखु,     -सद�य 

(ग) योजना अ�धकृत/योजना शाखा �मखु, �ान के��    -सद�य 

(घ) लेखा �मखु, �ान के��        -सद�य 

(ङ) काय��म स� चालन गन� शाखा �मखु, �ान के��    - सद�य सिचव 
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(३) उपदफा (१) र (२) बमोिजमको स�म�तले आव�यकता अनसुार बढ�मा 

३ जनास�म आमि��त सद�य बोलाउन स�नेछ। 

६.  स�म�तको काम, कत��य र अ�धकारः काय��म �यव�थापन 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 

अनदुान �वतरणलाइ� �यवि�थत र मया��दत बनाउन आव�यक 

काय� गनु�का साथै आव�यकता अनसुार अ�य उपस�म�त गठन 

गन� स�ने, 

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

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

गन�/गराउने, 

(घ) �ारि�भक छनौट भएका ��तावको �थलगत �नर��ण 

गन�/गराउने, 

(ङ) �थलगत �नर��ण टोल�को ��तवेदन/�सफा�रसमा उ�लेख 

भएअनसुार ��तावह�को मू�या�न ���या अगा�ड बढाउने वा 

अ�वीकृत गन� �नण�य गन�, 

(च) ��तावको अि�तम मू�या�न अनसुचुी-५ (उ�पादनको हकमा) 

तथा अनसुचुी-७ (उपयोगको हकमा  ) बमोिजम गन�/गराउने, 

(छ) मू�या�न बमोिजमको यो�यता�म अन�ुप �वीकृत बजेटको 

प�र�ध�भ� रह� स�झौताको ला�ग अनदुान�ाह� छनौटको ला�ग 

�सफा�रस गन�, 

(ज) ��तावकले ��ताव गरेको काय�योजनालाई आव�यकता भए 

प�रमाज�न स�हत अि�तम �प �दने, 

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

सहयोग गन� स�ने। 

7.  ��ताव छनौट तथा स�झौता : (1) �नद�शनालय/काया�लयले ३० �दने साव�ज�नक सूचना 

जार� गर� ��ताव माग गन�छ। 
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(2) जै�वक तथा वान�प�तक �वषाद� उ�पादन तथा उपयोग �व��न 

काय��ममा उ�पादनतफ�  अनसुचुी-२ बमोिजम इजाजतप� �ा� ��तावकह�ले मा� 

आवेदन �दन स�नेछन।् 

(3) ��तावह�म�ये �ाथ�मकता�मका आधारमा छनौट भएका र वैकि�पक 

��तावह� समेत छनौट गर� �वीकृत भएको ��तावलाई समयाव�ध तोक� स�झौताको 

ला�ग सूिचत ग�रनेछ। 

(4) छनौट भएका ��तावकसँग �वीकृत काय�योजना स�हत अनसूुची-९ को 

ढाँचामा स�झौता गर� काय��म काया��वयन ग�रनेछ। 

(5) छनौट भएका  ��तावले तो�कएको समय�भ� स�झौता गन� नआएमा 

�ाथ�मकता�म अनसुार वैकि�पक ��तावलाई स�झौताको ला�ग सूिचत गर� काय��म 

स� चालन ग�रनेछ। 

प�र�छेद–३ 

अनदुान �वाह �व�ध 

८.  अनदुानको सीमाः (१) ��ता�वत साम�ीको ला�ग �वीकृत बजेटको प�र�ध�भ� रह� 

स�म�तको �सफा�रसको आधारमा कूल लागतको बढ�मा ५० ��तशतस�म रकम 

अनदुान उपल�ध गराईनेछ। 

(२) काय��ममा देहाय बमोिजमका ता�लकाको आधारमा अनदुान रकम 

उपल�ध गराईनेछ :-  

ता�लका नं १: जै�वक तथा वान�प�तक �वषाद� उ�पादन तथा उपयोग �व��न काय��मका 

��याकलापह�: 

� .सं.  ��याकलापह�को 

�ववरण 

िज�मेवार 

सं�था 

अनदुान रकम अनदुानका 

��याकलापह� 

कै�फयत 

१ उ�पादनमा 

अनदुान 

अनदुान�ाह� 

(उ�पादक) 

बढ�मा १० 

लाखस�म वा ५० 

��तशत जनु कम 

ह�ुछ 

पूवा�धार 

�नमा�ण र 

औजार 

उपकरण तथा 

साम�ीह� 

औजार 

उपकरण 

तथा 

साम�ीह� 

ख�रदमा 

�यनुतम ५० 



     

6 

 

� .सं.  ��याकलापह�को 

�ववरण 

िज�मेवार 

सं�था 

अनदुान रकम अनदुानका 

��याकलापह� 

कै�फयत 

ख�रद 

 

��तशत खच� 

गनु�पन� 

२ उपयोगमा 

अनदुान 

अनदुान�ाह� 

(उपयोगकता�) 

कृषक वा 

सहकार� 

��त अनदुान�ाह� 

बढ�मा  

१०००० वा ५० 

��तशत जनु कम 

ह�ुछ 

(समूह/सहकार�को 

हकमा कूल 

अनदुान रकमको 

५ लाख नब�ने 

गर�) 

जै�वक तथा 

वान�प�तक 

�वषाद�ह� 

तथा �वषाद� 

छन� 

उपकरणह� 

 

   (३) �नद�शनालय/काया�लयले �च�लत कानूनको प�र�ध�भ� रह� 

जनचेतनामलुक �व��ना�मक काय��मह�मा बढ�मा ५ लाखस�म खच� गन� स�नेछ । 

९.  ��तावकले लगानी गन� रकम : ��तावकले आफूले लगानी गन� कबोल गरेको रकम 

तथा अ�य पूवा�धारको �यव�था गर� वा �व�ीय सं�थाबाट लगानी हनुे अव�थामा �व�ीय 

सं�थाको ��तव�ता प� वा अ�य भरपद� �ववरण �ा� भएप�छ मा� �वीकृत 

��तावलाई काय��म अिघ बढाउन काया�देश �दईने छ। 

१०. ख�रद तथा भ�ुानी स�ब�धी �यव�थाः  रकमको भ�ुानी ���या देहाय बमोिजम 

हनुेछः- 

(क) अनदुान�ाह�ले �च�लत कानून बमोिजम ख�रद ���या अपनाउन ु

पन�छ। 

(ख) अनदुान�ाह�ह�ले अनगुमनकता�ले काय�स�प� ��तवेदन र �बल 

भरपाई स�हत भ�ूानीका ला�ग माग भई आएप�छ स�झौतामा 

उ�लेिखत आधारमा भ�ुानी ग�रनेछ। 

११. भ�ुानीको ला�ग पेश गनु� पन� कागजात: (१) काम स�प� गर� भ�ुानीको ला�ग देहाय 

बमोिजमको कागजातह� संल�न राखी पेश गनु� पन�छ :- 
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(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) �वल �वजकह�को स�ल ��त, 

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

फोटो, 

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

(छ) �थानीय तह तथा कृ�ष �ान के��को �सफा�रस, 

(ज) आव�यक �नण�यह�को ��त�ल�प आ�द।  

(२) �थलगत अनगुमन गरेको अनगुमन ��तवेदनको आधारमा अनगुमन 

टोल�को �सफा�रस प�ात अनदुान रकम उपल�ध गराईनेछ। 

१२. रकम उपल�ध ग�रन ेआधारह� : अनदुान�ाह�लाई देहाय बमोिजमको आधारमा रकम 

भ�ुानी ग�रनेछ:- 

(क) काय��म स� चालनको ला�ग पे�क� रकम उपल�ध गराईने 

छैन। 

(ख) काय��ग�त र काय�स�प�ता प�ात मा� रकम भ�ुानी 

�दईनेछ। 

(ग) एकै �कृ�तको काय��ममा दोहोरो पन� गर� समावेश गराईने 

छैन। 

(घ) काय��म स� चालनको ला�ग �वगत दईु वष� �भ� सोह� �वषयमा 

अनदुान �ा� गरेकाह�लाई अनदुान काय�मा सहभागी गराईने 

छैन। 

(ङ) �वीकृत काय�योजनामा उ�लेख ग�रएका ��याकलापमा बाहेक 

अ�य काय�को खच�मा रकम उपल�ध हनुेछैन। 

(च) काय��म स� चालनको ला�ग खच� भएको �ववरण द�ु�त रा� ु

पन�छ। 
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(छ) काय�स�प� भएप�ात अनदुान�ाह�ले काय�स�प� ��तवेदन र 

आव�यक �बल भरपाई स�हत तो�कएको समय �भ� भ�ुानी 

माग गनु� पन�छ। 

(ज) भ�ुानीका ला�ग पेश भएका �नवेदनह�को �थलगत अनगुमन 

गर� खच� भएका ��तवेदनका आधारमा �नयमानसुार कर तथा 

कि�ट�जे�सी रकम क�ा गर� ए�सपेयी चेक माफ� त भ�ुानी 

�दईनेछ। 

प�र�छेद–४ 

उ�पादन अनदुान �यव�था 

१३. उ�पादन अनदुान स�ब�धी �यव�था: (१) जै�वक तथा वान�प�तक �वषाद� उ�पादक  

क�पनी तथा सं�थाले �नयमानसुारको अनदुानको माग गदा� जीवनाशक �वषाद� 

�यव�थापन ऐन, २०76 र वातावरण  संर�ण ऐन, २०७६ले तोकेको �यव�था 

अनसुारका ���या पूरा गर� उ�पादन अनमु�त प� �ा� गरेको हनु ुपन�छ। 

(२) अनदुानको ला�ग ��तावह�को छनौट तथा अनदुान उपल�ध 

गराउन े���या यस काय��व�धमा तो�कए वमोिजम हनुेछ।  

(३) एक भ�दा बढ� सं�थाह� �मलेर �थापना वा स�ालन गन� भएमा 

स�ब�धीत सं�थाको स� चालक स�म�तको �नण�य र उनीह� बीचको करारनामा पेश 

भएको हनु ुपन�छ। 

(४) एक सं�था वा फम�ले एकभ�दा बढ� ��ताव पेश गन� पाइने छैन। 

(५) नपेालमा उ�पा�दत जै�वक तथा वान�प�तक �वषाद�मा मा� अनदुान 

�दइनेछ। 

१४. जै�वक तथा वान�प�तक �वषाद� उ�पादनकता�को दा�य�व र कत��य: जै�वक तथा 

वान�प�तक �वषाद� उ�पादनकता�को दा�य�व र कत��य देहाय बमोिजम हनुेछ:- 

(क) जै�वक तथा वान�प�तक �वषाद� उ�पादनको ला�ग 

आव�यक क�चा पदाथ�को �यव�था वातावरणीय द�ु�भाव 

नहनुे �कारले गनु� पन�छ।  
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(ख) उ�पा�दत जै�वक तथा वान�प�तक �वषाद�को �योगले 

लि�त नग�रएको जीवमा नो�सानी नप�ु याउने हनु ुपछ�।  

(ग) उ�पादकले अनसुचुी-२ बमोिजम इजाजत–प� �लएको र 

अनसूुची-7 बमोिजमको ढाँचामा ��तव�ता प� पेश गनु� 

पन�छ। 

(घ) उ�पा�दत जै�वक तथा वान�प�तक �वषाद�को �योगले अ�य 

जलचर, �थलचर तथा वातावरणीय �दषुण नप�ु याउने हनु ु

पछ�।  

(ङ) उ�पादकले जै�वक तथा वान�प�तक �वषाद� उ�पादन गदा� 

तो�कए अनसुारको गणु�तर कायम गर� उ�पादन गनु� 

पन�छ। 

(च) उ�पा�दत जै�वक तथा वान�प�तक �वषाद�ह� �नयमानसुार 

पि� जकृत ग�रएको हनु ुपन�छ। 

प�र�छेद ५ 

उपयोग (�योगकता�) मा अनदुान �यव�था 

१५. उपयोगमा अनदुान स�ब�धी �यव�था: उपयोगमा (�योगकता�) अनदुान �यव�था देहाय 

बमोिजमको हनुेछ।  

(क) नेपालमा उ�पा�दत जै�वक तथा वान�प�तक �वषाद�मा मा� 

अनदुान �दइनेछ र �वषाद� �ब�ेताले अनसुचुी-१ 

बमोिजमको �वषाद� ख�ुा �ब�ेता इजाजतप� �लएको र 

अनसूुची-7 बमोिजमको ढाँचामा ��तव�ता प� पेश गनु� 

पन�छ।  

(ख) उपयोगकता�ले जै�वक तथा वान�प�तक �वषाद�को अनदुान 

माग गदा� तो�कए अनसुारको गणु�तर कायम ग�रएको 

जै�वक तथा वान�प�तक �वषाद�मा गनु� पन�छ। 
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(ग)   अनदुान�ाह�ले �नद�शनालय/काया�लयबाट काया�देश �ा� 

भएप�छ मा� �वषाद�को ख�रद ���या अगा�ड बढाउन ु

पन�छ।  

प�र�छेद–६ 

अनगुमन र सम�वय  

१६. अनगुमनः (१) अनदुान �ा� सं�थाले गन� काय��मको अनगुमन म��ालय, �नद�शनालय, 

�देश सरकारका सरोकारवाला काया�लयले संय�ु वा छु�ा छु�ै गन� स�नेछ। 

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

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

(३) उपदफा (१) बमोिजम �दएको �नद�शनको पालना गनु� अनदुान�ाह�को 

कत��य हनुेछ। 

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

सरोकारवाला नेपाल सरकारका �नकाय, �देश सरकारका �नकाय र स�ब�धीत �थानीय 

तहबीच सम�वय गन�छ। 

प�र�छेद–७ 

�व�वध 

१८. 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। 

19. कारवाह�को �यव�थाः काय��म स�ालन गदा� म��ालय र अ�तग�तका �नकायह�ले 

�दएका �नद�शन एवम ्�च�लत ऐन, �नयम तथा नी�तह�को पालना गनु� पन�छ।  

20. �च�लत कानून लागू हनुःे यस काय��म काया��वयनको स�ब�धमा यस काय��व�ध 

बमोिजम �यव�था भएकोमा सोह� बमोिजम तथा यस काय��व�धमा �यव�था नभएको 

हकमा �च�लत कानून बमोिजम हनुेछ। यस स�दभ�मा ���वधा उ�प� भएमा 

म��ालयको �या�या अि�तम हनुेछ। 

21. काय��व�धको संशोधन तथा प�रमाज�न: (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 यस काय��व�धमा 

आव�यक प�रमाज�न एवं संशोधन गन� स�नेछ। 

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

गन� स�नेछ। 
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अनसूुची-१ 

(दफा १5 को ख�ड (क) सँग स�ब�धीत) 

नेपाल सरकार 

Government of Nepal 

कृ�ष �वकास म��ालय 

Ministry of Agricultural development 

�वषाद� स�म�त 

Pesticide  Board 

(Constituted Under Section 10 (1) of the Pesticide Act-2076) 

�वषाद� ख�ुा �ब�ेता इजाजतप� PesticideRESELLER LICENCE 

�ी ........................................................................................................लाई 

�वषाद� गोदाम “�वषाद�को सरुि�त भ�डारण” स�ब�धी �वषाद� स�म�तको मापद�ड अन�ुप 

पाइएकोले उ�लेिखत शत� अ�तग�त ख�ुा �व�� तथा भ�डारण गन� यो इजाजत–प� �दान 

ग�रएको छ।  

�वषाद�को सरुि�त भ�डारण तथा �योग स�ब�धी �माण–प� र प�रचय–प� देहायका �यि� 

(ह�) क�पनीको तफ� बाट �वषाद� �यव�थापन र �ब�� �वतरणमा संल�न रहनेछन।् 

नाम :  �माण प� नं. :    नाम :   �माण प� 

नं. : 

नाम :  �माण प� नं. :   The Pesticide Premises of 

…………………… ………………… ……………………………………………………… 
at …………………………………… 
…………………………………………………………… Comply with the pesticide Board's 
requirements on 
THE SAFE STORAGE OF PESTICIDESand are licensed to sell and store pesticides with 
subject to the mentioned conditions.That the following person(S) with certificates in the safe 
storage and Use of Pesticides 
are associated with the management and sale of pesticides for the Company. 
Name : Cert No. : 
Name : Cert No. : 
Name : Cert No. : 
 

इजाजतप� न+=M=================License No. :………… 

जार��म�तः===========================Date : ……………… 

�याद स�कने �म�तः===============================Date of Expiry:……………… 

The Pesticide Formulation Licence is herby issued to 
         ……………                                                                

�वषाद� रिज�ार 

         Registrar of Pesticide  

फोटो 
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शत�ह�ः 

१. यो इजाजत–प� �म�त ........................... स�म वा �वषाद� स�म�तबाट अक� �यव�था 

नभएस�म बहाल रहने छ।  

२. यो इजाजत–प�को ि�वकृत भवन वा गोदाममा रा� ु पन�छ र जीवनाशक �वषाद� ऐन, 

२०४८, को दफा १३ बमोिजम �नय�ु �वषाद� �नर��क वा �वषाद� पि�करण 

काया�लय�ारा अ�धकार �द� अ�य कुनै अ�धकृतले खोजेमा उपल�ध गराउन ुपन�।  

३. ता�लम �ा� वा कुशल �टाफको प�रवत�न हुदँा सो को खबर �वषाद� पि�करण तथा 

�यव�थापन शाखालाई अ�वल�ब उपल�ध गराउन ुपन�छ।  

४. यो इजाजत–प�को मा�यता अव�ध समा� भएको �म�तले ३५ �दन �भ� इजाजत–प� �लँदा 

ला�ने द�तरु बमोिजमको नवीकरण द�त ुस�मत दरखा�त �दई नवीकरण गराउन ुपन�छ। 

नवीकरण नग�रएका इजाजत–प� �वतः बदर हनेुछ। 

 

Terms & Conditions 

1. This license is valid until ……………………….. or, unless otherwise revoked by the 

Pesticide Board.  

2. License shell be kept in the approved premises & shall be shown for inspection at the 

request or Pesticide inspector appointed under Section-13 of the pesticide Act, 2048 or 

any other officer authorized by the pesticide Registration and Management Division. 

3. Any change in the skilled staff named of the license be reported to the Pesticide 

Registration and Management Division.  

4. The license shall be required to have renewed by submitting an application this purpose 

upon payment of the renewal fee required for obtaining the license, with in 35 days after 

the termination of validity period of license under sub-rule (1) above. If the license is not 

renewed it shall ipsofacto be invalid. 

नवीकरण 

�म�त 

�याद 

स�कने �म�त 

नवीकरण गन� 

अ�धकृतको सह� 

काया�लयको छाप कै�फयत 
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अनसूुची-२ 

(दफा ७ को उपदफा (२) र दफ 14 को ख�ड (ग) सँग स�ब�धीत) 

नेपाल सरकार 

Government of Nepal 

कृ�ष �वकास म��ालय 

Ministry of Agricultural Development 

�वषाद� स�म�त 

Pesticide  Board 
Constituted under Section 8(1) of the Pesticide Act-2076 

�वषाद� सं�षेण गन� इजाजतप� Pesticide FORMULATION LICENCE 

�ी ..................................................................................................... लाई 

(क�पनीको नाम र ठेगाना)जीवनाशक �वषाद� ऐन, २०७६ बमोिजम देहायका शत�ह� पालना 

गन� गर� �वषाद� स�षेण गन� इजाजत �दान ग�रएको छ।  

इजाजतप� नं.................. 

�म�त ........................... 

The Pesticide Formulation Licence is herby issued to ........................... .............................. 

Subject to the conditions specified hereafter pursuant to Pesticide Act, 2076. 

 

Licence No....................... 

Date................................ 

  

 �वषाद� रिज�ार 

  Registrar of Pesticide  

शत�ह�ः 

१. यो इजाजतप� जार� भएको �म�तले ३ वष�स�म बहाल रहनेछ। 

२. इजाजतप�को मा�यताको अव�ध समा� हनुभु�दा ३५ �दन अगावै �नयमानसुार ला�ने द�तरु 

बमोिजमको नवीकरण द�तरु स�हत दरखा�त �दई नवीकरण गराउन ु पन�छ। नवीकरण 

नग�रएमा इजाजतप� �वतः बदर हनुेछ।  
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३. यो इजाजतप� जीवनाशक �वषाद� ऐन, २०७६, को दफा २४ बमोिजम �नय�ु �वषाद� 

�नर��क वा �वषाद� पि�करण काया�लय�ारा अ�धकार �द� अ�य कुनै अ�धकृतले खोजेमा 

उपल�ध गराउन ुपन�छ। 

४. वातावरण संर�ण ऐन, 2076 र वातावरण संर�ण �नयमावल� बमोिजम आव�यक शत�ह� 

पूरा गनु�पन�छ। 

५. इजाजत �ा� �यि�ले पालना गनु�पन� शत�ह� पूरा गरेको नदेिखएमा वा जीवनाशक �वषाद� 

ऐन र जीवनाशक �वषाद� �नयमावल�को �वप�रत कुनै काम गरेको पाइएमा �वषाद� स�म�तले 

यो इजाजतप� र� गन� स�नेछ। 

 

Terms & Conditions 

1. The validity period of this licence shall be three years from the data of issue. 

2. The licence shall be required to have renewed by submitting an application upon payment 

of the renewal fee as required for obtaining the licence, within 35 days before termination 

of the validity period of licence. If the licence is not renewed it shall automatically be 

invalid.  

3. The licence shall be shown for inspection at the request of Pesticide Inspector appointed 

under section 24 of the Pesticide Act, 2076 of any other officer authorized by the 

Pesticide Registration Office. 

4. The licence is subject to the conditions specified in Environment Protection Act, 2076 ad 

the Environment Protection Rules. 

5. The Pesticide Board many revoke the licence if the licence holder has not fulfilled the 

terms as well as the provisions of the Pesticide Act, 2076 and the Pesticide Rules. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

15 

 

अनसूुची-3 

(दफा ४ को उपदफा (३) सँग स�ब�धीत) 

१.१ जै�वक तथा वान�प�तक �वषाद� उ�पादन काय��मको अनदुान  �ा� गन�का ला�ग �दईन ेआवेदन 

प�को ढाचँा 

�ीमान ्............. �यू, 

................................। 

�वषयः  जै�वक तथा वान�प�तक �वषाद� उ�पादन काय��म स�ब�धमा। 

महोदय, 

मेरोहा�ो .................उ�मी/कृषक समूह/कृ�ष सहकार� सं�थाबाट ................... िज�ला, ........................ 

म.न.पा.उपम.न.पा.न.पा.गा.पा., .....वडा नं. अ�तग�त................... �थानमा ………………………………….. काय��म 

स�ालन गन� ल�य रहेकोले सोका ला�ग अनमुा�नत लागत रकमको �.....................म�ये � ................... 

मेरोहा�ो आ�नै तफ� बाट �यहोर� बाँक� रकम �......................अनदुान पाउने �यव�थाका ला�ग तप�सल 

बमोिजमका कागजातह� संल�न राखी यो आवेदन पेश गरेको छु गरेका छौ। 

तप�सल: 

1. उ�मी/कृषक समूह/कृ�ष सहकार� सं�थाको दता� �माण-प�को छायँा��त (�नयमानसुार नवीकरण समेत 

भएको हनुपुन�) र �थायी लेखा न�बर �माण प�को ��त�ल�प 

2. ��तावकको नेपाल� नाग�रकताको ��त�ल�प  

3. उ�मी/कृ�ष सहकार� सं�थाको गत आ.व. स�मको कर च�ुा �माण-प�को ��त�ल�प वा �नयमानसुार कर 

च�ुाको ला�ग �याद थप भएकोमा सो को ��त�ल�प  

4. स�ब�धीत म.न.पा.उप–म.न.पा.न.पा.गा.पा.को कृ�ष शाखाबाट काय��म स� चालन ग�रने �थानमा भौ�तक 

पूवा�धारह� (सडक, पानी, �बजलु� आ�द) उपल�धता र �थानीय तहको �ाथ�मकता �े�मा रहेको 

�यहोराको �सफा�रस प� 

5. स�ब�धीत कृ�ष �ान के��बाट काय��म स� चालन ग�रन े�थान �ा�व�धक �पमा उपय�ु रहेको �यहोराको 

�सफा�रस प� 

6. कृषक समूह/कृ�ष सहकार�को हकमा ��ताव पेश गन� र िज�मेवार �यि� तो�ने �नण�यको छाँया��त र 

िज�मेवार �यि�को नेपाल� नाग�रकताको �मािणत ��त�ल�प 

7. ज�गाको ज�गा धनी �माण पजुा� वा �लजमा �लएको भए १० वष�को स�झौता प� र स�ब�धीत ज�गा 

ध�नको ज�गा धनी �माण पजुा�को ��त�ल�प 

8. ��तावकको कि�तमा 1० वष� स�म �यवसाय स�ालन गन� अनसूुची-८ बमोिजम ��तव�ता प� 

(नोटः मा�थ उ�लेिखत कागजप� संल�न नरहेको ख�डमा �य�ता ��तावह� मू�या�नको ला�ग अगा�ड बढाइने 

छैन।)  

�नवेदकको नामः 

     द�तखतः 

       ठेगानाः 

     स�पक�  नः 
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१.२ जै�वक तथा वान�प�तक �वषाद� उ�पादन काय��मको संि�� काय� योजना 

ख�डः क 

जै�वक तथा वान�प�तक �वषाद� उ�पादन तफ� को �ा�व�धक ��तावको ढाचा ँ

1. ��तावकको �ववरणः सं�था वा फम�को �ववरण, दता� �माणप�, स�ब�धीत �े�मा 

काय�अनभुव, मानव संसाधन ि�थ�त, आ�थ�क ि�थ�त, �यव�थापक�य �मता आ�द। 

2. ��तावना �ववरणः उ�पादन गन� जै�वक तथा वान�प�तक �वषाद�को �ववरण, मात�ृोत, 

उ�पादन ��व�ध, क�चा पदाथ� तथा उ�पादन साम�ीको उपल�धताको �थान तथा प�रमाण, 

उ�पा�दत व�तकुो �व�� �वतरणको �नि�तता तथा यथे�ता, ��ता�वत �थलको �ववरण, 

��ता�वत �थलस�म सडक, �वजलु�, पानी आ�दको ि�थ�त, आयोजनावाट हनुस�ने 

��तफल,रोजगार� �सज�ना,आ�द। 

3. वातावरणीय अव�थाः वातावरणमै�ी, वातावरणीय असर कम गन� अवल�वन ग�रने 

उपायह�, कामदार र समदुायको सरु�ाका उपायह�, �दगोपना, समदुायमा पन� सकारा�मक 

तथा नकारा�मक असर आ�द। 

4. सामािजक समावशेीकरणः म�हला सहभा�गता, व�ह�करणमा परेकाह�को सहभा�गता, 

समावेशीको ला�ग ग�रने काय�ह� आ�द। 

5. आय �यय �यव�थापनः आ�दानीका अ�य�ोत, पूजीगत तथा स�ालन खच�को �यव�था गन� 

सोच, आ�दानीका �ोतका प�ुाईका आधारह�,वा�ष�क अनमुा�नत खच� तथा अनमुा�नत 

आ�दानी, म�ुय�नधा�रण ���या, �व���वतरण तथा बजार�करणकोला�ग ग�रने योजना 

आ�द। 

6. वा�ष�क काय�ता�लकाः ��तावना अन�ुप काय��म स�ालन समय ता�लका आ�द। 

नोटः यो ��तावना फारमको नमूना मा� हो। यस ��तावना फारममा उ�लेख भएका 

वदुाह�को �व�ततृ �पमा �या�या गनु�का साथै आ�थ�क ��तावनामा ��येक ��याकलापह�को 

छु�ा छु�ै �पमा रकम ��ताव गरेको हनु ुपछ�।   

ख�ड –  ख 

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

 

....................को �म�त २०७................. मा �कािशत सूचना अनसुार �याउको �ाम �थापना 

काय��मको ला�ग अनदुानसहयोग काय��मको ला�ग चाल ुआ व र �वगत २ आ व �भ� अ�य कुनै 

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

उपय�ु बमोिजमको �ववरणह� मैले जान–ेबझेुस�म सह� छ।झटुो ठह�रएमा �नवेदन �वतःखारेज भई 

ऐन–कानूनबमोिजम सहुँला–बझुाउँला। 

सा�ीः        �नवेदकः 

द�तखतः       द�तखतः 

नामः        नामः 

पदः        पदः 
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१.३ जै�वक तथा वान�प�तक �वषाद� उ�पादन काय��मको ला�ग �थानीय तह (गा.पा./न.पा./ उप-

न.पा /म.न.पा.) ले उपल�ध गराउन े

 

�ी ..............................  

................. �देश नं. ५। 

�वषयः �सफा�रस स�व�धमा। 

तहाँ काया�लयको �म�त ...................मा ...........................प��का �काशन भएको सचुना 

अनसुार.....................................िज�ला..............................गा.पा./न.पा./उप-न.पा/म.न.पा 

....... ...... .... वडा नं.............. टोलमा ि�थत 

...........................................................  ..............टोलमा ि�थत  उ�मी/कृषक समूह/कृ�ष 

सहकार� सं�थाले .........................................................काय��म 

....................................�थानमा स� चालन गन�को ला�ग तहाँ काया�लयमा ��ताव पेश गन� 

लागेको हुँदा उ� काय��म/काय��म यस गा.पा./न.पा./उप-न.पा/म.न.पा.को �ाथ�मकता �े�मा 

परेको र काय��म गन� �सचाई स�ुवधा/सडक/�व�तु तथा अ�य पूवा�धार भएकोले �सफा�रस ग�रएको 

�यहोरा अनरुोध ग�र�छ।  

�मखु 

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

१.४ जै�वक तथा वान�प�तक �वषाद� उ�पादन काय��मको कृ�ष �ान के��ले उपल�ध गराउने 

�सफा�रस प�को ढाचँा 

�ी ...................... 

.............. �देश नं ५। 

�वषयः �सफा�रस स�व�धमा। 

तहाँ काया�लयको �म�त ...................मा ...........................प��का �काशन भएको सचुना 

अनसुार.....................................िज�ला..............................गा.पा./न.पा./उप-न.पा/म.न.पा. 

.........................वडानं.............. टोलमा ि�थत ........................................................... 

उ�मी/कृषक समूह/कृ�ष सहकार� सं�थाले .........................................................काय��म 

....................................�थानमा स� चालन गन�को ला�ग तहाँ काया�लयमा ��ताव पेश गन� 

लागेको हुँदा उ� काय��म/काय��म �ा�व�धक �पमा उपय�ु भएको/नभएको र अ�य 

�यव�थापक�य �पले स�म रहेको/नरहेकोले �सफा�रस ग�रएको �यहोरा अनरुोध ग�र�छ।  

             �मखु      

    .................  
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अनसूुची –4 

(दफा ६ को ख�ड (च) सँग स�ब�धीत) 

जै�वक तथा वान�प�तक �वषाद� उ�पादन तफ� को मू�या�न फारम 

�.सं.  मू�या�नका आधार ज�मा अंक �ा�ंक कै�फयत 

१ 

 

क�पनी दता� र अनमु�तप�  २०   

�लई सकेको  २०   

�लने ��ताव  १५   

नखलेुको  १०   

२ काय��मबाट रोजगार� �सज�ना ५   

 ५ जना वा सो भ�दा बढ� रोजगार� �सज�ना हनेु भएमा  ५   

५ जना भ�दा कम रोजगार� �सज�ना हनुे भएमा ३   

३ क�चा पदाथ�को आपू�त� १०   

 कृ�ष उपजह�को आपू�त� 75% भ�दा बढ� �देश 

�भ�ैबाट भएमा 

१०   

कृ�ष उपजह�को आपू�त� ५०% -७५%  �देश 

�भ�बाट भएमा 

८   

कृ�ष उपजह�को आपू�त� 50 भ�दा कम 

�देश�भ� भएमा 

६   

४ लगानी स�ुनि�तता १०   

 नगद वा बै� मौ�दात भए 10   

बै�को ऋण ��तव�ता भए ८   

नखलेुको ६   

५ समावेशीता 5   

  म�हला/ द�लत �वा�म�व भए 5   

अ�य 3   

6 ��ता�वत �थलको भौगो�लक उपय�ुता 10   

 बाढ� प�हरोको जोिखम नभएको वा �वीकाय�   १०  �थलगत �नर��णवाट 

मू�या�न ग�रन े

�यनु �भाव तर �यव�थापनको सझुाव ७   

7 सामािजक �वीकाय�ता 5  �थलगत �नर��णवाट 

मू�या�न ग�रन े

८ ��तावकको �यवसाय स�ालनको अनभुव ५   

५ वष� वा सो भ�दा वढ� भएमा ५   

४ वष� देखी २ वष� भएमा ४   



     

19 

 

१ वष� भ�दा कम भएमा ३   

नभएको २   

९ ��तावकको �ा�व�धक द�ता ५   

जै�वक तथा वान�प�तक �वषाद� स�ब�धी ६ �दने 

भ�दा बढ�को ता�लम �लएको भएमा  

५   

जै�वक तथा वान�प�तक �वषाद� स�ब�धी ३ देिख 

५ �दनस�मको  ता�लम �लएको भएमा 

४   

जै�वक तथा वान�प�तक �वषाद� स�ब�धी २ �दन 

भ�दा कमको ता�लम �लएको भएमा 

३   

जै�वक तथा वान�प�तक �वषाद� स�ब�धी ता�लम 

न�लएको भएमा 

२   

१० काय��मको �यवसा�यक योजना १५   

�ा�व�धक �पले उपय�ुता क�चा पदाथ�, लाभ 

लागत , उ�पादन ��व�ध  

३-५   

बजार�करणको �प� रणनी�त काय�योजना ३-५   

�यव�थापक�य �पले उपय�ु (स�मता, िश�ा, अनभुव,

आ�द) 

३-५   

११ वातावारणीय प� १०   

सकारा�मक भए १०   

तट�थ भए ८   

नकरा�मक भए ६   

 ज�मा 100   

नोट: 

 काय��म मू�या�न स�म�तले आव�यकता अनसुार ��ततु मापद�डको �व�ततृीकरण गन� स�नेछ। 

 �थलगत अनगुमनमा ��तावकले पेश गरेको �ववरण झ�ुा ठहरेमा ��ताव �वत र� हनेुछ। 

 ��तावकले पेश गरेको ��ताव मू�या�न गदा� कूल ५० ��तशत अंक न�याउने ��तावह� 

अ�वीकृत हनुे छन।् 

�थलगत �माणीकरण फारामको ढाचँा 

1.प�रचया�मक �ववरणः 

��तावक उ�मी/समूह/सहकार�को नामः  

ठेगानाः  

उ�मी/समूह/सहकार�को अ�य�को नामः  

अ�य�को फोन नं.  

उ�मी/समूह/सहकार� दता� नं.र �म�तः  

उ�मी/समूह/सहकार� दता� भएको काया�लयको नामः  
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उ�मी/समूह/सहकार�को सद�य सं�या म�हला :.........    प�ुष............  

द�लत ........     जनजाती .......  

2. समूह/सहकार�को �क�सम :  .......................  

३ समूह/सहकार� �थापना भएको वष� : ……………………… 

४.��ता�वत काय��मको नाम :‐ .................................................. 

५. योजना स� चालनको ला�ग ज�गाको �ववरण: …………………�वघा /रोपनी तथा .........क�ा �े�फल 

६. ज�गा भाडामा �लएको भएः  ................................वष�को स�झौता भएको  

७. लाभाि�वत कृषक सं�या : ��य�............... अ��य�............... ज�मा .............. 

8. काय��म स� चालनको म�ुय म�ुय ��याकलापह� :- 

�स.नं. ��याकलाप ईकाई प�रमाण दर कूल लागत अनदुान माग कै�फयत 

1 पूवा�धार �वकास      ग�ुयोजना न�शा 

�डजाइन लागत 

अनमुान संल�न 

रा� ने। 

1.1       

1.2       

       

2 औजार उपकरण      लागत अनमुान 

वा कोटेसन 

संल�न रा� ने। 

2.1       

2.2       

       

3 स� चालन खच� 

(उ�पादन साम�ी) 

      

3.1        

        

9. उ�मी/समूह/सहकार�ले लगानीको �ोत �यव�थापन गन� आधार:‐……………………  

10. आयोजनाले पान� सकरा�मक �भावः ........................................................  

१1. आयोजनाले ओग�ने �थानको जनस�या  …………………… भगुोल ...........   

१2. आवेदक उ�मी/समूह/सहकार�को पुजँीको �ववरणः 

कूल पुजँी बै� मौ�दात अ�य कोष 

   

   

१3. सडक स�ुवधा छ वा छैन............ छ भने सडकको �क�सम……………………… 

14.आयोजना स� चालन �थलमा  �व�तुको �यव�था छ वा छैन ............................... 

15. आयोजना स� चालन गन� स�ने आव�यक जनशि�   छ  वा    छैन 

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



     

21 

 

 य�द छैन भने कसर� �यव�थापन गनु� ह�ुछ ........................  

१6. ��ता�वत काय��म स� चालन गन� �थानको वातावरणीय अव�था 

�.स. �ववरण पछ� पद�न कै�फयत 

1 वन ज�ल/व�यज�त/ुअ�य �ाकृ�तक �ोतह�    

2 जलाशय (नद�, तलाउ, पोखर�)    

3 रा��य �नकु� ज/संरि�त �े�    

४ पानीको महुान    

५ परुाताि�वक �े�/धा�म�क �े�/मि�दर    

६ वातावरणीय �भाव मू�या�न    

१7. आयोजना स� चालनका जोिखमह� के छन ्? यद� भए समाधानका उपायह� के के हनु स�छन?् 

 - 
 - 
 - 

१8॰ आयोजना स�ालन प�छ क�त जनाले थप रोजगार� पाउँछन?्  �थायी......... 

अ�थायी .............. 

19. उ�मी/समूह/सहकार�को स�पि� 

१9॰१ नगद ब�क मौ�दात 

१9॰२ िज�सी मालसामान 

१9॰3 भवन तथा अ�य पूवा�धार भवन गोदाम तथा अ�य  

20॰ उ�मी/समूह/सहकार�ले �नय�मत �पमा गन� ��याकलापह� : .................. मा�सक बैठक 

सं�या : ....................... 

२1॰ गत ३ वष�मा भएको आ�दानीको �ववरण : 

२2॰ काय��म स�ालन �थानबाट बजारस�मको दरु� : ......... �क.�म.  

२3॰ क�चा पदाथ�को आपूत� �यव�था र सो को �यव�थापन कसर� हनेु ? 

२4. �ताव पेश गदा� भ�रएको �ववरणह�को स�ब�धमा 

(क) द�ु�त पाईएको 

(ख) सामा�य फरक देिखएको 

(ग) फारममा पेश गरेको �ववरणह� धेरै फरक परेको (त�यमा आधा�रत नभएको):  य�तो 

अव�थामा �थलगत मू�या�न टोल�ले के के �वषयह�मा क�म कमजोर� पाईएको हो सो कुरा 

खलुाउन ुपन�छ र य�तो ��ताव मू�या�नमा समावेश हनुे छैन। 

25. �सफा�रस  

उ� काय��म ��तावको�तरको बारेमा �न�कष�:  

�स.नं.  गणु�तर कारण* 

1 अ�त उ�म  
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2 उ�म  

3 म�यम  

4 सामा�य  

5 अनदुान �योजनको ला�ग अयो�य  

*काय��मसँग स�ब�धीत कुनै कागजात, �थानीय समदुायसँग भएको वाता�लापको �ववरण, 

काय��मसँग स�ब�धीत फोटो, �भ�डयो ि�लप आ�द समेत समावेश गन� स�कनेछ। 

�थलगत �माणीकरण गन�को �ववरण 

नाम थरः        नाम थरः 

पदः        पदः 

द�तखतः       द�तखतः 

�म�तः        �म�तः
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अनसुचुी-5 

(दफा ४ को उपदफा (३) सँग स�ब�धीत) 

१.१ जै�वक तथा वान�प�तक �वषाद� उपयोग �व�न काय��मको अनदुान  �ा� गन�का ला�ग �दईन े

आवेदन-प�को ढाचँा 

 

�ीमान ्�मखु�यू, 

........................। 

�वषयः  जै�वक तथा वान�प�तक �वषाद� उपयोग �व�न काय��म स�ब�धमा। 

महोदय, 

मेरोहा�ो .................उ�मी/कृषकसमूह/कृ�ष सहकार� सं�थाबाट ................... िज�ला, 

........................म.न.पा.उप–म.न.पा.न.पा.गा.पा., .....वडा नं अ�तग�त...................�थानमा 

…………………………………..काय��म स�ालन गन� ल�य रहेकोले सोका ला�ग अनमुा�नत लागत रकमको 

�.....................म�ये � ................... मेरोहा�ो आ�नै तफ� बाट �यहोर� बाँक� रकम 

�......................अनदुान पाउने �यव�थाका ला�ग तप�सल बमोिजमका कागजातह� संल�न राखी 

यो आवेदन पेश गरेको छु गरेका छौ। 

तप�सल: 

1. उ�मी/कृषक समूह/कृ�ष सहकार� सं�थाको दता� �माण-प�को छाँया��त 

(�नयमानसुार नवीकरण समेत भएको हनुपुन�) र �थायी लेखा नं. �माण प�को 

��त�ल�प 

2. ��तावकको नेपाल� नाग�रकताको ��त�ल�प  

3. उ�मी/कृ�ष सहकार� सं�थाको गत आ.व. स�मको कर च�ुा �माणप�को ��त�ल�प 

वा �नयमानसुार कर च�ुाको ला�ग �यादथप भएकोमा सो को ��त�ल�प  

4. स�ब�धीत म.न.पा.उप–म.न.पा.न.पा.गा.पा.को कृ�ष शाखाबाट काय��म स� चालन 

ग�रने �थानमा भौ�तक पूवा�धारह� (सडक, पानी, �बजलु� आ�द) उपल�धता र�थानीय 

तहको �ाथ�मकता �े�मा रहेको �यहोराको �सफा�रस प� 

5. स�ब�धीत कृ�ष �ान के��बाट काय��म स� चालन ग�रने �थान �ा�व�धक �पमा 

उपय�ु रहेको �यहोराको�सफा�रस प� 
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6. कृषकसमूह/कृ�ष सहकार�को हकमा ��तावपेश गन� रिज�मेवार �यि� तो�न े

�नण�यको छाँया��त र िज�मेवार �यि�को नेपाल� नाग�रकताको �मािणत ��त�ल�प 

7. ज�गाको ज�गा धनी �माण पजुा� वा �लजमा �लएको भए १० वष�को स�झौता प� र 

स�ब�धीत ज�गा ध�नको ज�गा धनी �माण पजुा�को ��त�ल�प 

 (नोटः मा�थ उ�लेिखत कागजप� संल�न नरहेको ख�डमा �य�ता ��तावह� मू�या�नको ला�ग 

अगा�ड बढाइने छैन।) 

�नवेदकको नामः 

                       द�तखतः 

                         ठेगानाः 

                                          स�पक�  नः  

 

१.२ जै�वक तथा वान�प�तक �वषाद� उपयोग �व�न काय��मको प�रयोजना (उपयोगतफ� ) को 

�ा�व�धक ��तावको ढाचा ँ(संि�� काय� योजना) 

 

1. �यावसा�यक कृषक।कृषक समूह।कृ�ष सहकार�।�नजी उ�मीको नाम ................................ 

ठेगाना..................................................समूह/सं�था दता� �म�तः .......................... 

2. दता� भएको काया�लयः ............................ 

3. सद�य सं�याः.............................................. म�हला....................प�ुष....................... 

       द�लत.....................जनजा�त................. 

4. रोजगार� �सज�नाको �यव�था....................................��य�..................... 

अ��य�................. 

5. कारोबार श�ु �म�तः ...................................................... 

6. कारोबारको �ववरणः प�छ�लो २ आ.व.को  

कृ�ष उपजह�को 

नाम 

�थम आ व ��तीय आ व कै�फयत 

�ब�� प�रमाण रकम �ब�� 

प�रमाण 

रकम  

      
      

7. उ�पा�दत कृ�ष उपजको �व�� ग�ररहेको �थान   
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8.  =��तावकको चल/अचल पुजँीको �ववरण (घर, ज�गा, मेशीन, औजार उपकरण भवन आ�द 

ज�गा धनी �माण पजुा�को ��त�ल�प स�हत_  

9. ��ता�वत प�रयोजना �थलको ज�गा स�ब�धी �बवरणः ज�गा धनी �माण पजुा�को ��त�ल�प स�हत 

प�रयोजना �थलको ज�गा ठेगानाः  �े�फलः           �क�ा न. : 

10. �वषाद�  स�ब�धी ता�लम �लएको वा न�लएको (�लएको भए क�त �दनको उ�लेख गन� 

�माणप�को ��त�ल�प स�हत_ 

       ==========================================================================================================================
 ===================================================================================================================================== 

११  जै�वक तथा वान�प�तक �वषाद�ह�को माग �ववरणः 

�स.न. 

�वषाद�को �कार 

प�रमाण 
अनदुान 

मागेको रकम 

अनदुान�ाह�ले 

�यहोन� रकम 

ज�मा ख�रद गन� 

�ोत तथा 

आधारह� 

कै�फयत 

�कटनाशक ढुशीनाशक 
झारपात 

नाशक 

          

 

१.३ ��ता�वत �यावसा�यक योजनाको ला�ग अ�य कुनै �ोतबाट अनदुान न�लएको �व-घोषणा प�को 

ढाचँा 

....................को �म�त २०७................. मा �कािशत सूचना अनसुार �याउको �ाम �थापना 

काय��मको ला�ग अनदुान सहयोग काय��मको ला�ग चाल ुआ.व. र �वगत २ आ.व. �भ� अ�य 

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

उपय�ु बमोिजमको �ववरणह� मैले जाने–बझेुस�म सह� छ। झटुो ठह�रएमा �नवेदन �वतःखारेज 

भई कानून बमोिजम सहुँला/बझुाउँला। 

सा�ीः        �नवेदकः 

द�तखतः       द�तखतः 

नामः        नामः 

पदः        पदः 
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१.४ जै�वक तथा वान�प�तक �वषाद� उपयोग �व�न काय��मको �थानीय तह (गा.पा./न.पा./ उप-

न.पा /म.न.पा.) ले उपल�ध गराउने �सफारस प�को नमूना 

 

�ी ........................,  

........... �देश नं. ५। 

�वषयः �सफा�रस स�व�धमा। 

तहाँ काया�लयको �म�त ..................... को ......................... प��कामा �काशन भएको सूचना 

अनसुार .......................... िज�ला ......  ............................. उप न.पा./न.पा./ 

गा.पा.................. वडा नं. को ................................... उ�मी/कृषक समूह/कृ�ष सहकार� 

सं�थाले ................ काय��म            ........................ �थानमा स� चालन  गन�को ला�ग 

तहाँ काया�लयमा ��ताव पेश गन� लागेको हुँदा  उ� काय��म/काय��म  गा .पा/.न.पा/.उप -

न.पा/म.न.पा. को �ाथ�मकता �े�मा परेको र काय��म गन� �सँचाई स�ुवधा /सडक/�व�तु तथा अ�य 

पूवा�धारको ला�ग �सफा�रस साथ अनरुोध ग�र�छ।  

�मखु 

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

१.५ जै�वक तथा वान�प�तक �वषाद�  उपयोग �व�न काय��मको कृ�ष �ान के��ले उपल�ध 

गराउने �सफा�रस प�को ढाचँा 

 

�ी ............................ 

................, �देश नं ५। 

 �वषयः �सफा�रस स�व�धमा। 

तहाँ काया�लयको �म�त ................. मा ............. प��कामा �काशन भएको सूचना अनसुार 

............ िज�ला .......... उप.म.न.पा./न.पा./गा.पा. ........... वडा नं. को उ�मी/कृषक 

समूह/कृ�ष सहकार� सं�थाले .......... �थानमा ............. काय��म स� चालन गन�को ला�ग ��ताव 

पेश गन� लागेको हुँदा काय��म �ा�व�धक �पले उपय�ु भएको �यहोरा �सफा�रस साथ अनरुोध 

ग�र�छ। 

                �मखु       

   .................  
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अनसूुची-6 

(दफा ६ को ख�ड (च) सँग स�ब�धीत) 

जै�वक तथा वान�प�तक �वषाद� उपयोग तफ� को �ा�व�धक ��तावको ढाचाकँो मू�या�न फारम 

�.सं मू�या�नका आधार  ज�मा अंक �ा�ाकं कै�फयत 

1 �नजी फम�/कृषक समूह/सहकार�को �यवसाय श�ु गरेको 

�म�त 

10   

३ वष� भ�दा पूरानो १०   

१-३ वष� पूरानो ९   

१ वष� भ�दा कम  ८   

2 कृ�ष उपजको हालको ��ेफल (भाडामा �लईएका 

ज�गाह�को स�झौता प� र लाल पजुा� भए मा�य हनु)े 

१०   

तराईको हकमा 1 �वघा, पहाडको हकमा 5 रोपनी भ�दा 

बढ� 

10   

सो भ�दा कम �े�फल 5   

3 समूह ग�तशीलता वा अ�य �यव�थापक�य �मता,  

स��यता/ आ�दानी खच� रेकड� 

१०  �थलगत 

�नर��णवाट 

मू�या�न ग�रने 

4 

 

�ा�व�धक �ान, अनभुव र �मता  १०   

�वषाद� स�ब�धी ता�लम न�लएको तर अनभुवी ५   

�वषाद� स�ब�धी ७ �दन वा सो भ�दा बढ� ता�लम  

�लएको 

१०   

�वषाद� स�ब�धी ६ काय� �दन वा कम ता�लम �लएको ७   

5 आयोजना लगानीमा साझेदार� (काय��मको कूल लगानीको 

�यनुतम ५०% आवेदकले �योहोन� �योहोन�) 

१०   

आयोजना लगानीमा साझेदार� ७० वा सोभ�दा धेरै  आवेदकले 

�योहोन� 

10   

आयोजना लगानीमा साझेदार� ६०- ६९ आवेदकले �योहोन� ८   

आयोजना लगानीमा साझेदार� ५०-५९ आवेदकले �योहोन� ६   

6 रोजगार� �सज�नाको अव�था १०   

3 जना भ�दा बढ� 10   
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नोट:  

 काय��म मू�या�न स�म�तले आव�यकता अनसुार ��ततु मापद�डको �व�ततृीकरण गन� स�नेछ। 

 �थलगत अनगुमनमा ��तावकले पेश गरेको �ववरण झ�ुा ठहरेमा ��ताव �वत र� हनुेछ। 

 ��तावकले पेश गरेको ��ताव मू�या�न गदा� कूल ५० ��तशत अंक न�याउने ��तावह� 

अ�वीकृत हनुे छन।् 

 

2 जना स�म ५   

7 अनदुान माग गरेका ��याकलापको �ोतको �ववरण १०   

 आव�यक �ोत के��को उपल�धता खलुाएको 10   

 आव�यक �ोत के��को आंिशक �पमा उपल�धता 

खलुाएको 

८   

 आव�यक �ोत के��को उपल�धता नखलुाएको ६   

8 �यवसायसँग स�ब�धीत भौ�तक संरचना (सडक, �वजलु�, 

पानी) को �यव�था भएको 

१०  �थलगत �नर��णवाट 

मू�या�न ग�रने 

 आयोजना �थल स�म मोटर बाटो पगेुको, �वजलु�, पानी 10   

 माथी उ�लेिखत कुनै एक संरचना नभएको तर हनुे 

स�भावना भएको 

८   

 नखलेुको ६   

9 लगानीको स�ुनि�तता १०   

 नगद/बै� मौ�दात 10   

 �व�ीय सं�थावाट लगानी ��तव�ता 9   

 नखलेुको  8   

१० �ा�ा�रक खेती गर�रहेको  १०   

 २ वष� वा सो भ�दा बढ� १०   

 १ वष� देिख �ा�ा�रक खेती श�ु गरेको  ८   

 �ा�ा�रक खेतीको योजना बनाएको ६   

 �ा�ा�रक खेतीको योजना नखलेुको ४   

कूल ज�मा 100   
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अनसूुची-7 

(दफा 14 को ख�ड (ग) र दफा 15 को ख�ड (ख) सँग स�ब�धीत) 

��तव�ता-प�को ढाचँा 

....................को �म�त २०७................. मा �कािशत सूचना अनसुार ................... 

................काय��मको ला�ग अनदुान स�ालन �ा� गन� इ�छुक भई सो काय��ममा सहभा�गताका 

ला�ग काय� योजना स�हतको आवेदन पेश गरेको छुगरेका छ�। उ� काय��ममा छनौट भएमा 

काय� योजनामा उ�लेख भए बमोिजम काय� गन� ग�र घ�टमा .................वष�स�म �नर�तरता 

�दनेछु�दनेछौ। काय�योजना अनसुारको काय� नगरेमा  वा ............वष� भ�दा अगावै सो काय�ह� 

ब�द गरेमा कृ�ष �वकास �नद�शनालयको अनदुान �फता� गन�छुगन�छ�। अ�यथा �च�लत कानून 

बमोिजम सहुँलाबझुाउँला। साथै ��ता�वत काय�ह�का ला�ग अ�य कुनै �नकायबाट आ�थ�क सहयोग 

�ा� नगरेको �यहोरा समेत अनरुोध गद�छुगद�छ�। इ�त स�वत ् २०७...........गते ..............रोज 

..... शभुम।् 

 

नाम: 

ठेगाना: 

द�तखत: 

�म�त:  

सं�थाको छाप: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

दायाँ बाया ँ
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अनसूुची-8 

(दफा 7 को उपदफा (४) सँग स�ब�धीत) 

स�झौता–प�को ढाचँा 

�देश सरकार, भ�ूम �यव�था, कृ�ष तथा सहकार� म��ालय �देश नं. ५ को कृ�ष �वकास 

�नद�शनालय .......... ..................... (यस प�छ  प�हलो प� भ�नन)े माफ� त स� चालन गन� आ.व. 

....... को... ............... काय��म, ............... ........ कृषक/फाम�/सहकार�का ............... 

(पद) �ी/स�ुी/�ीमती ......................... (यस प�छ दो�ो प� भ�नने) बीच �म�त 

.................................. मा तप�सलका शत�नामाह� गर� गराई काय��म स�प� गन� स�झौता 

गर� �दय�/�लय�।  

१. दो�ो प�ले स�झौता भएको �म�तले 7 �दन �भ� काय� श�ु गनु� पन�छ। 

२. यस आ�थ�क वष� .......मा  अनदुान�ाह�लाई �वीकृत काय�योजना अनसुारको कूल लागत 

�..............(अ��पी.................) म�ये दो�ो प�ले �..............(अ��पी.........) 

�यहोनु� पन� र  �थम प�ले �................... (अ��पी...............) उपल�ध गराउनेछ। 

३. �थम प�ले काय� �ग�तको आधारमा ...............��तशत काय�स�प� प�ात 

............��तशत र बाँक� ..............��तशत रकम स�पूण� काय� स�प� भई सकेपछ� 

भ�ुानी ग�रनेछ। 

४. �वीकृत काय�योजना बमोिजमका काय�स�प� प� चात स� चालन तथा मम�त स�भार लगायतका 

स�पूण� काय�ह�को िज�मेवार� दो�ो प�को हनुेछ। 

५. काय��म ..... बष�स�म �नय�मत �पमा स� चालन गनु� पन�छ। साथै स�झौता मतुा�वकको 

�थल �थाना�तरण गनु�पन� अव�थामा �थम प�को �लिखत �वीकृ�त अ�नवाय� �पमा �लन ु

पन�छ। 

६. �थम प�ले स�ुमा काय��म स�ालानाथ� �वीकृत काय�योजना अनसुार काय� स�प� गर� 

काय��व�धमा तो�कए बमोिजमका �नवेदन, स�ल �बल भरपाई लगायतका कागजात पेश गरे 

प� चात अनगुमन गर� ��तवेदनका आधारमा दो�ो प�लाई एसीपेयी चेक माफ� त रकम 

भ�ुानी �दइनेछ। 

७.   दो�ो प�ले स� चा�लत काय��म ब�द गरेमा �थम प�ले उपल�ध गराएको अनदुान रकम 

�चत�लत कानून बमोिजम �फता� गन� स�नेछ। 
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८.   दो�ो प�ले काय��म स� चालन ग�रएको �थलमा सबैले दे� न े�थानमा काय��म म�ु य �ववरण 

स�हतको हो�ड�� वोड� अ�नवाय� �पमा रा� न ुपन�छ।  

९.   दो�ो प�ले �नय�मत �पमा (कि�तमा चौमा�सक अव�धमा) �ग�त �ववरण लगायत अ�य 

त�या�ह� �थम प�लाई अ�नवाय� �पमा उपल�ध गराउन ुपन�छ। 

१०. दो�ो प�ले स�झौता अनसुारको योजनाको ला�ग आफनै �ोत वाहेक अ�य �नकायबाट 

सहयोग, अनदुान आ�द �ा� गरेको भए �प� �पमा काया�लयलाई जानकार� गराउन ुपन�छ।  

११. �थम प�को तफ� बाट कुनै प�न समयमा हनुे काय��मको �नर��ण/अनगुमन/ता�लम �मण 

काय�मा सहयोग गनु� दो�ो प�को दा�य�व हनुेछ। 

१२. काय��म स�ालनको �ममा आउन स�ने ���वधाका �वषयमा दवैु प�को आपसी सहम�त 

अनसुार हनुेछ।  

१३. स�झौतामा उ�लेख हनु छुटेका �वषयको हकमा �च�लत कानून बमोिजम हनुेछ। 

 

दो�ो प�को तफ� बाट      �थम प�को तफ� बाट 

ह�ता�र:       ह�ता�र: 

नामः         नामः  

ठेगाना        पदः  

छापः                       काया�लयको छापः  

सा�ी        सा�ी 

ह�ता�रः        ह�ता�रः  

नामः         नामः  

पद:        पदः  

इ�त स�वत .......साल ....... म�हना ....गते रोज .... शभुम ् 

नोट : �ीप�ीय स�झौता हुँदाका बखता उि�लिखत बुदँाह�मा थपघट गन� स�कनेछ। 

 


