
फाख्राको खोय सधुाय अनदुान कामयक्रभ सञ्चारन कामयविधध 207८ 

प्रस्तािना्  
गौमखुी गाउँपालिकको आलथिक लिकासमा कृलि के्षत्रको अग्रणीय भलुमका रहकेो छ । माटोको उििरा शलि कायम गद ै

कृलि के्षत्रको लदगो लिकास गरर खाद्यान्नमा ,दधु ,मास ुिगायत पश ुजन्य उत्पादनमा  आत्मलनभिर हुने सम्भािना प्रिि 

रहकेो छ कृवि ऺेत्रभा व्मािसामीक रुऩभा रागेका कृवि उद्यभीहरुराई ऩाधरकारे व्मािसामीकयण गनय 
आकवियत गयी जजिनस्तय सधुाय गनि /व्मिसामीकरूभा टेिा ऩयुामने उद्दशे्यिे यस गौभजुख गाउॉ ऩाधरकारे 
व्मािसामीकयण गनय आकवियत गयी जजिनस्तय सधुाय गनि सकने गरउने गौभखुी गाउॉऩाधरकारे फाख्राको खोय 
सधुाय अनदुान कामयक्रभ सञ्चारन कामयविधध 207७ यो कायिलिलध बनाएको छ ।  

 

ऩरयच्छेद-१ 

प्रायजभबक 

1. सॊजऺप्त नाभ य प्रायभब् 1) मस कामयविधधको नाभ फाख्रा को खोय सधुाय अनदुान कामयक्रभ सञ्चारन 
कामयविधध 207७ 
      यहनेछ ।  

      2) मो कामयविधध गौभजुख गाउॉ कामयऩाधरकारे जस्िकृत गयेको धभधतदेजख रागू हनुेछ ।  

2. अथय य ऩरयबािा् वििम िा प्रसॉगरे अको अथय नरागेभा्  

क) कामायरम बन्नारे गौभखुी गाउॉऩाधरकाको कामायरमराई सभझनऩुदयछ ।  

उद्यभी बन्नारे आमआजयन गनय उद्देश्मरे कृवि व्मिसाम सञ्चारनको राधग जोजखभ फहन गयी फाख्राऩारन 
व्मिसामभा  रगानी गने कृिक सभझनऩुदयछ ।      

३. कार्यक्रम सञ्चालनको उदे्दश्र्ः फाख्रा को खोय सधुाय अनदुान कामयक्रभको उद्दशे्य दहेाय बमोलजम रहने छ । 

              (क)  बाख्राको खोर सधुार गरी उत्पादन तथा उत्पादकत्ि लिद्धी गने  । 

              (ख) खोरको कारणिाट हुने लिलभन्न रोग हरुको न्यनूीकरण गने । 

               (ग) लदगो कृलि/पश ुपािन व्यिसायमा लिकास गरर खाद्य सरुक्षामा योगदान पयुािउने । 

 
 

ऩरयच्छेद-२ 

कामयक्रभको वकधसभ य कामयक्रभ सञ्चारन प्रकृमा 
3. रजऺत सभूह् मस कामयक्रभका रजऺत सभूहभा गौभखुी गाउॉऩाधरका अन्तगयतका ७ िटै िडा का कृवि 
उद्यभीहरु हनुेछन ्।   

4. वक्रमाकराऩका ऺेत्रहरु्  दपा ३ फभोजजभका रजऺत सभूहराई व्मािसामीक फाख्राऩारन एिभ खोय  
    सधुाय रगामतका सो सॉग सभफजन्धत अन्म वक्रमाकराऩहरु हनुेछन ।  



5. कामयक्रभ सञ्चारन प्रकृमा् 1) कामायरमरे फावियक फजेट तथा कामयक्रभभा व्मिस्था बएफभोजजभ अनदुानको  
   राधग इच्छुक कृिकहरुफाट धनिेदन य प्रस्तािका साथभा आएको कामयमोजना भलुमाॉकन गयी स्िीकृत  
   गनेछ।  

   २) अजघलरो आधथयक िियभा छनौटभा ऩयेका उद्यभीहरु कामयक्रभ तथा फजेटभा व्मिस्था बए अनसुाय  
   आिेदन ददन मोग्म हनुछेन ्।  

   ३) झठुा विियण ऩेश गयी अनदुान भाग गयेको प्रभाणीत बएभा कानून फभोजजभ कायिाही हनुेछ ।  

   ४) मोग्म य इच्छुक उद्यभीरे अनसुचुी –२ अनसुायको धनिेदन तथा अनसुचुी –३ फभोजजभको प्रस्ताि  
   ऩेश गनुय ऩनेछ  । 

    ५) िधड बेडा फाख्रा ऩारेकाराई प्राथधभकता ददइनछे य कजभतभा १० िटा बेडा फाख्रा ऩारेका कृिक   
राइ मस कामयक्रभभा सभािेश गनय सवकनेछ । 

 
 
 

ऩरयच्छेद्३ 

सधभधत सभफजन्ध व्मिस्था 
५. कामयक्रभ व्मिस्थाऩन सधभधतको गठन् मस कामयक्रभ सञ्चारनको राधग देहाम फभोजजभको कामयक्रभ 
व्मिस्थाऩन सधभधत गठन हनुेछ्  

प्रभखु प्रशासकीम अधधकृत                -अध्मऺ 

कामायरमको रेखा शाखा                -सदस्म 

कृवि/ऩश ुशाखा प्रभखु        -सदस्म 

कामयक्रभ व्मिस्थाऩन सधभतीरे आिश्मकता अनसुाय कुनै विऻ विशेिऻ िा ऩदाधधकायीराई सधभधतको िैठकभा 
आभन्त्रण गनय सक्नेछ। 

सधभधतको काभ कतयव्म य अधधकाय देहाम फभोजजभको हनुेछ :- 

क) कामयक्रभ भलुमाङ्कन गयी धसपारयस गने, 

ख) छनौट बएका  प्रस्तािका उजयुी उऩय आिश्मक धनणयम धरन,े 

ग) कामयक्रभ सञ्चारन सभफन्धी अन्म कामयहरु गने/गयाउने  ।  

 
 
 

ऩरयच्छेद ४ 
अनदुान यकभ सभझौता य बकु्तानी प्रकृमा 

६) १. अनुदान रकमको व्र्वस्ाः  छनोट भएका कृिक समहुिाइ मलु्याङ्कन गरर प्रलत बाख्राको खोर सधुारका 

िालग बलिमा रु. २०,०००। लिस  हजार मात्र) सम्म अनदुान रकम उपिब्ध गराईनेछ । उि रकम सम्बलन्धत व्यलिको 

बैंक खाता मार्ि त उपिब्ध गराईनेछ । 
   २) अनदुान यकभ कामायरम सञ्चारन तथा व्मिस्थाऩन रगामतका प्रशासधनक खचयभा प्रमोग गनय ऩाईने  



   छैन। 
   ३) सभफजन्धत िडाफाट कामयमोजना अनसुाय कामय सभऩन्न धसपारयसका आधायभा कामायरमरे अनदुान  
   ग्राहीको खाताभा सोझै बकु्तानी ददईनेछ । 

 

७) सभझौता्अनदुान प्रिाह गने धनकामरे छनौट बएको अनदुान ग्राहीसग बकु्तानी प्रकृमा तथा अनदुानग्राहीको 
दावमत्ि स्ऩष्ट रुऩभा उलरेख बएको सभमािधध सवहतको कामयमोजना य अनसुचुी ४ फभोजजभ सभझौता गनुय 
ऩनेछ ।सभझौता ऩश्चात कामायरमरे जस्िकृत अनदुानग्राहीको विियण सभफजन्धत िडाभा उऩरब्ध गयाउनेछ । 

८) बकु्तानी प्रकृमा् अनदुान यकभको बकु्तानी अनसुचुी १ अनसुायको कामय सभऩन्न धसपारयसका आधायभा 
कामायरमरे अनदुानग्राहीको फैङ्क खाता भभयत एकभषु्ट अनदुान उऩरब्ध गयाउने छ । 

९) अनदुानग्राहीरे ऩारना गनुयऩने शतयहरु् अनदुानग्राहीरे देहाम फभोजीभका शतयहरु ऩारना गनुय ऩनेछ। 

क) अनदुान ग्रावहरे आफ्नो स्िीकृत ऩरयमोजना सभफजन्धत काभको विियण,रागत,सभऩन्न अिधध,अऩेजऺत 
उऩरजब्ध सवहतको साियजधनक सचुना ऩाटी कामयक्रभ स्थरभा याख्न ुऩने छ । 

ख) व्मिसाम शरुुिात देजख सञ्चारन सभफजन्ध सभऩणुय कामयको अधबरेख याखेको हनुऩुने छ। 

ग) कामय सञ्चारनका क्रभभा ऩाधरकाको य स्थाधनमतहफाट ददएको धनदेशनको ऩणुय रुऩभा ऩारना गनुय 
ऩनेछ । 

घ) कामायरमरे खोजेका फखत अनदुान ग्राहीको ऩरयमोजना य सञ्चारन कामय प्रगधत हेनय सक्ने छ य सो 
कामय प्रगती देखाउन ुसभफजन्धत अनदुान ग्राहीको दावहत्ि हनुे छ । 

ङ) अनदुान उऩरब्ध गयाईएको ऩिुायधायहरु कृिी कामयको सभमभा कृिी कामयभा प्रमोग नगरय अन्म गैय 
कृिी कामयभा प्रमोग गनय ऩाईने छैन । 

 
 
 
 

ऩरयच्छेद-५ 

अनगुभन भलुमाड्ढन 

१०) अनगुभन भलुमाड्ढन् कामयक्रभ कामयन्िमनको क्रभभा कामायरमरे आिश्मकता अनसुाय जनुसकैु सभमभा 
ऩधन अनगुभन गनय  सक्नछे। अनदुान ददने कामायरमरे सफै सयोकायिारा धनमकामहरुसॊग आिश्मक सभन्िम 
गयी सॊमकु्त अनगुभनको व्मिस्था सभेत धभराउन सक्नछे  । 

 

                                     ऩरयच्छेद - ६ 

विविध 

११) फाधा अड्काउ पुकाउ् १) मस सञ्चारन प्रवक्रमा कामायन्िमनको क्रभभा कुनै फाधा अड्काउ ऩयेभा सो  
   पुकाउने अधधकाय गाउॉ कामयऩाधरकाको हनुछे । 

   २) मस सञ्चारन प्रवक्रमाराई आिश्मकता अनसुाय गाउॉ कामयऩाधरकारे सॊशोधन तथा ऩरयभाजयन गनय  
   सक्नेछ । 



 
 
 
 
 
 
 
 

अनसूुची -१ 

िडा कामायरमफाट उऩरब्ध हनु ेढाॉचा 
धभधत् .................................. 

श्री ........................................................... 
.................................................... 

वििम् कृवि अनदुान बकु्तानी सभफन्धी धसपारयस ऩत्र 

उऩयोक्त वििमभा तहाॉ कामायरमफाट धभधत ............................ भा स्िीकृत ............................ स्थामी 
ठेगाना बएका ...................... का छोया/छोयी ............................ रे तहाफाट स्िीकृत कामयमोजना 
अनसुाय तऩधसर फभोजजभका कामयहरु सभऩन्न गयेकोभा सभझौता अनसुाय यकभ बकु्तानीको राधग धसपारयस 
साथ अनयुोध गरयन्छ । 

कामयप्रगधतको विियण्  

मोजनाको नाभ् 
क्र.स. वक्रमाकराऩहरु  ऩरयभाण जभभा खचय  भखु्म उऩरब्धी 
     
     
     
     
     
     
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

अनसूुची - २ 

खोय सधुाय अनदुान भागका राधग ददन ेधनिेदनको ढाॉचा 
धभधत्............................. 

श्री ....................... ज्मू 

............................ 
वििम् कृवि अनदुान उऩरब्ध गयाइददने सभफन्धभा । 

प्रस्ततु वििमभा तहाॉ कामायरमफाट धभधत ........................ भा प्रकाजशत गरयएको सूचना अनसुाय 
.................. जजलरा .......................... न.ऩा./गा.ऩा िडा नॊ. ....................... भा अिजस्थत 
.................... भ कृवि उद्यभी ...................... कामयसञ्चानका राधग अनदुान यकभको आिश्म कता 
ऩयेकोरे आिश्मक कागजातहरु मसै धनिेदन साथ सॊरग्न याखी मो प्रश्तािना ऩेश गयेको छु । 

दस्तखत 

नाभ् 
ऩद् 
ठेगाना् 
सभऩकय  न् 
सॊस्थाको नाभ् 
सॊस्थाको छाऩ् 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

अनसूुची -३ 

व्मिसावमक मोजनाको ढाॉचा 
१. प्रस्तािकको नाभ् 
२. कामयक्रभ सञ्चारन गने ठेगाना् ..................... जजलरा .......................... न.ऩा./गा.ऩा. 

........ िडा नॊ. ..................... टोर 

३. कामयक्रभको प्रकाय्  

४. रजऺत िगय्  हो/होइन मदद हो बने खरुाउनहुोस ्..................................................... 
५. प्रस्तावित मोजना् 
६. प्रस्तावित मोजनाको भखु्म उद्देश्म् 
७. प्रस्तावित मोजना सभफन्धी अनबुि् ..................... ििय 
८. सञ्चाधरत आमोजनाको ऺेत्रपर/सॊख्मा् 
९. हारको उत्ऩादकत्ि् .......................... िावियक आभदानी .......................... 
१०. आमोजना ऩश्चात उत्ऩादकत्ि् ...................... िावियक आभदानी ........................ 
११. प्रस्तािकको खाता यहेको फैंक् 
१२. प्रस्तािकको फैंक खाता नॊ. .......................... 
१३. खोय सधुाय मोजना सञ्चानरका राधग गरयन ेवक्रमाकराऩ तथा अनभुाधनत रागत् 

क्र.स. वक्रमाकराऩ इकाइ ऩरयभाण दय कुर रागत अनदुान भाग कैवपमत 

१ ऩूिायधाय विकास 

     रभफाई, चौडाई, भोटाई 
रगामतका रागत 
अनभुान सभफन्धी विस्ततृ 
विियण सभेत याख्नऩुनेछ 

१.१        
1.2        
२        

२.१        
२.२        
३        

3.1        
3.2        



  
१४. आमोजनाफाट हनुे सकायात्भक प्रबाि् 

 आम आजयन् .................. प्रधत ििय 
 योजगायी धसजयना् ................ जना 

१५. आमोजनाफाट राबाजन्ित हनु ेसभबावित कृिक ऩरयिाय सॊख्मा् प्रत्मऺ ........... अप्रत्मऺ .............. 
१६. आमोजना स्थरभा सडक् छ/छैन, छ बन ेसडकको वकधसभ् ...................... 
१७. आमोजना स्थरभा विद्यतुको व्मिस्था् छ/छैन  

१८. कामयक्रभ सभफन्धी सॊजऺप्त विियण् 
क) आिश्मकता य औजचत्म् 
ख) आमोजना सञ्चारन हनुे स्थान य ऺेत्रपर् 
ग) आमोजनाफाट उत्ऩादन हनुे िस्तकुो सूची् 
घ) आमोजनाफाट उत्ऩाददत िस्तकुो फजाय्  

उऩयोक्त फभोजजभको विियणहरु जाने फझेुसभभ सही छ । मदद झठुो ठहरयएभा धनिेदन स्ित् खायेज बई 
काननु फभोजजभ सहरुा फझुौरा  

साऺी        धनिेदक 

दस्तखत्       दस्तखत 

नाभ्        नाभ् 
ऩद्        ऩद् 
पोन नॊ        पोन नॊ 
धभधत्        धभधत् 

         छाऩ् 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

अनसूुची - ४ 

सभझौता ऩत्रको ढाॉचा 
मो सभझौता ऩत्र ................... कामायरम (मस ऩधछ ऩवहरो ऩऺ बधनएको) य ...................... जजलरा 
................ गा.ऩा. िडा नॊ. ................. अिजस्थत ........................ सभूह/सहकायी सॊस्था/कृवि 
पाभय/उद्यभी कृिक (मस ऩधछ दोस्रो ऩऺ बधनएको) फीच .................... कामय सञ्चारनका राधग तऩधसरका 
सतय फभोजजभका कुयाहरुराई ऩारना गने कुया भञु्जय गरयन्छ । 

१. मो सभझौता, सभझौता बएको धभधत् ...................... देजख प्रायभब बएको भाधननछे य मो सभझौताभा 
सॊरग्न स्िीकृत प्रसत्तािना/ईजस्टभेट फभोजजभको कामय मथाधसघ्र सञ्चारन गयी धभधत ..................... 
सार ................ भवहना ................ गते सभभ सभऩन्न गयेय आिश्मक कागजात सवहत दोस्रो ऩऺरे 
ऩवहरो ऩऺ सभऺ ऩेश गनुयऩनेछ । 

२. मस सभझौता फभोजजभको धनभायण तथा भभयत सॊबाय सभफन्धी कामय दोस्रो ऩऺ आपैरे गनुयऩनेछ। दोस्रो 
ऩऺ आपैरे नगयी अन्म व्मजक्त िा सॊस्थारा२ गनय ददन ऩाइनेछैन । 

३. सभझौता फभोजजभको कामय सञ्चारन तथा सभऩन्नको राधग ऩवहरो ऩऺ भापय त अनदुान स्िरुऩ रु 
................... अऺरुऩी ................ य दोस्रो ऩऺको रागत रु ........... अऺरुऩी .................. 
व्महोरयनेछ । 

४. दोस्रो ऩऺरे सभझौता फभोजजभको ऩूिायधाय धनभायण तथा भभयत सॊबायका राधग सभझौताभा सभािेश 
गरयएको स्रोत फाहेक अन्म कुनै सयकायी, गैह्र सयकायी सॊस्थाफाट सहमोग, अनदुान आदद प्राप्त गरयने बए 
प्रथभ ऩऺराई जानकायी गयाउनऩुनेछ । 

५. दोस्रो ऩऺरे सभझौता फभोजजभको काभ गदाय प्रथभ ऩऺफाट खवटएका प्राविधधकहरुरे ददएको धनदेशनको 
ऩारन गनुयऩनेछ । 

६. ऩूिायधाय धनभायण तथा भभयत सॊबाय गदाय दोस्रो ऩऺरे धनभायण तथा भभयत सॊबायको जजभभा आपै  
धरनऩुनेछ । 

७. दोस्रो ऩऺ आपैरे नगयी अन्म व्मजक्त िा सॊस्थाराई गनय ददन ऩाइनछैेन । 

८. सभझौता फभोजजभ धनभायण तथा भभयत सॊबाय सभफजन्ध कामय सोवह आ ि धबत्र सभऩन्न गनुयऩनेछ । 

९. प्रथभ ऩऺरे दोस्रो ऩऺराई बकु्तानी ददॉदा प्रथभ ऩऺ सभऺ धफर ऩेश बएको धभतीरे सात ददन धबत्र 
सभफजन्धत ऩऺको नाभभा एकाउन्ट ऩेई चेक भापय त बकु्तानी ददनेछ । 

१०. दोस्रो ऩऺको राऩयफाहीको कायणफाट कामय सभऩन्न नबई हानी नोक्सानी बएभा त्मस्को सभऩणुय 
जजभभेिायी दोस्रो ऩऺरे धरनछे । 



११. दोस्रो ऩऺरे सभझौताको सतय य कामय तारीका फभोजीभ.............................धभती सभभ मो सभझौता 
फभोजीभको सभऩणुय कामय (धडजाईन य ईजस्टभेट अनसुाय) ऩणुय रुऩभा सभऩन्न गयी सञ्चारनभा लमाउनेछ । 

१२. धसभझौता फभोजजभको रागत सहबाधगता सभफजन्ध कामय सभऩन्न बई कामय स्िीकाय प्रधतिेदन अनरुुऩ 
सॊयचना हस्तान्तयण बैसकेऩधछ सो को भभयत सभबाय सभफजन्ध कामय सभफजन्धत दोस्रो ऩऺको हनुे छ । 

१३. सभझौता फभोजजभको कामय गने सभफन्धभा कुनै वििाद आएभा प्रथभ ऩऺको धनणयम अजन्तभ भाधननछे । 

१४. मो सभझौता उलरेख बएका कुयाहरुभा मस फभोजजभ य अन्म कुयाहरुभा प्रचधरत एन धनमभ अनसुाय 
हनुेछ । 

 

ऩवहरो ऩऺ                                           ददस्रो ऩऺ 

दस्तखत्                                             दस्तखत् 
नाभ्                                                नाभ् 
ऩद्                                                  ऩद् 
धभधत्                                                धभधत् 
कामायरमको छाऩ्                                      सॊस्थाको छाऩ् 
 

योहिय 

दस्तखत        दस्तखत 

नाभ्        नाभ् 
ठेगाना्        ठेगाना् 
धभधत्        धभधत् 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

अनसूुची – ५ 

भूलमाॊकन पायभको ढाॉचा 
१. जजलरा् 
२. आिेदक/आिेदक सॊस्थाको नाभ् 
३. कामयक्रभ सञ्चारन स्थरको नाभ् 
४. प्रस्ताविक कामयक्रभको नाभ् 
५. भूलमाॊकनको आधायहरु् 

क्र.स. प्रस्ताि भूलमाॊकनका आधायहरु अॊक प्राप्ताॊक 

१. प्रस्तावित जधभनको उऩमकु्तता 20  
२. प्रस्तावित व्मिसावमक मोजना 20  
3. उत्ऩाददत िस्तकुो फजाय सॊबािना 20  
4. व्मिसाम सभफन्धी अनबुि 20  
५. व्मिस्थाऩन 20  
नोट् कामयक्रभ व्मिस्थाऩन सधभधतरे आिश्मकता अनसुाय प्रस्ततु भाऩदण्डको विस्ततृीकयण गनय 
सक्नेछ । 

६. स्थरगत अनगुभनभा बेवटएका अन्म थऩ विियणहरु् 
क)     
ख)     

७. स्थरगत अनगुभन टोरीको याम् 

क्र.स. नाभ थय ऩद 
याम 

कायण दस्तखत 
हनु्छ हदैुन सधुाय सवहत हनु्छ 

        
        
        
        

 

 


