
कृषि तथा पशपुन्छीजन्य औजार उपकरण अनदुान 
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भधूि व्यिस्था,कृषि तथा सहकारी िन्रालय 

कणायली प्रदेश,िीरेन्रनगर, सरेु्खत 

नेपाल 



कृषि तथा पशपुन्छीजन्य औजार उपकरण अनदुान काययषिधि, २०७५ 

 
प्रस्तािना: कणायली प्रदेश भधूि व्यिस्था, कृषि तथा सहकारी िन्रालयको आ.ि. ०७५/७६ को स्िीकृत िाषियक 
काययक्रि अनसुार कृषि तथा पशपुन्छीजन्य व्यिसायलाई यान्तन् रषककरण िा य त आिधुनकरण गरी उदपादन 
लागत घटाई व्यिसाषयक एिि ् प्रधतस्पिायदिक बनाउन कृषि सहकारी, कृिक सिूह, कृषि उद्यिी तथा 
कृिकहरुको िाग र आिश्यकताका आिारिा कृषि तथा पशपुन्छी सम्बन्िी औजार उपकरणिा अनदुान ददई 
प्रोदसाहन गनय बाञ् छनीय भएकोले िन्रालयले कृषि तथा पशपुन्छीजन्य औजार उपकरण अनदुान काययषिधि, 
२०७५  तयार गरेको छ । 

 

पररच्छेद १ 

प्रारन्तम्भक 

 

1. संन्तिप्त नाि तथा प्रारम्भः (क) यो काययषिधिको नाि “कृषि तथा पशपुन्छीजन्य औजार उपकरण अनदुान 
काययषिधि, २०७५” रहेको छ। 

(र्ख) यो काययषिधि तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

 
2. पररभािाः षििय िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेिा यस काययषिधििा, 

(क) “िन्रालय” भन्नाले भधूि व्यिस्था, कषि तथा सहकारी िन्रालय सम्झन ुपछय । 

(र्ख) “कायायलय” भन्नाले िन् रालय र िन् रालय िातहतका अनदुान प्रिाह गने धनदेशनालय, कृषि ज्ञान 
केन्र, भेटेररनरी अस्पताल तथा षिज्ञ केन्रलाई सम्झनपुछय। 

(ग) “अनदुानग्राही” भन्नाले व्यिसायीक रुपिा कृषि बाली रे्खती तथा पशपंुिी, िाछा तथा िौरी पालन, 
आदद गने कृिक सिूह, कृषि सहकारी, कृषि उद्यिी तथा कृिकहरु एिि ्साना तथा िझौला कृषि 
तथा पशपंुिी प्रशोिन उद्योग संचालन गने व्यािसायी सम्झन ुपछय ।  

(घ) “काययक्रि” भन्नाले कृषि तथा पशपुन्छी सम्बन्िी औजार उपकरणिा अनदुान काययक्रि िा 
अनदुानिा कृषि औजार उपकरण षितरणका लाधग गररएका काययक्रि सम्झन ुपछय । 

(ङ) “औजार उपकरण” भन्नाले कृषि बाली रे्खती, पशपंुिी, िाछा तथा िौरीपालन लगाएतका साना तथा 
िझौला स्तरका कृषि तथा प्रशोिन उद्योगलार्य षक ायती रुपिा संचालन गनय आिश्यक पने 
िेन्तशनरी औजार सम्बन्िी उपकरण सम्झन ुपछय । 

(च) “साना औजार उपकरण” भन्नाले षिशिे गरी िानि द्वारा सञ् चाधलत (Manual) हनुे तथा सानो 
स्तरिा व्याट्री, षिजलुी आददबाट पधन चलाउन सषकने औजार उपकरणहरु भने्न सम्झन ुपछय। 

(छ) “िाग” भन्नाले औजार उपकरणिा अनदुान प्राप्त गनयका लाधग पेश गरेको षिस्ततृ कायययोजना 
सषहतको आिेदनलाई सम्झन ुपछय । 

 

 



पररच्छेद-२ 
काययक्रि संचालन प्रषक्रया 

3. अनदुान प्रिाह गने : अनदुान प्रिाह िन् रालय र िातहतका कायायलयबाट हनुेछ् । 

4. सूचना प्रिाह तथा िाग संकलन: सूचना प्रिाह तथा िाग संकलन देहाय बिोन्तजि हनुछे :- 
 

1) कायायलयले प्रचधलत साियजधनक र्खररद ऐन तथा धनयिािलीले तोकेको म्याद ददई धनयिानसुार 
प्रषक्रया परु् याई अनसूुची-१ अनसुारको ढााँचािा सूचना  प्रकाशन गरी  िाग संकलन गनुय पनेछ । 
सम्बन्तन्ित सरोकारिाला सबैको जानकारीका लाधग स्थानीय  ए .एि.बाट  सिेत सो  सम्बन्िी  

सूचना  प्रचार  प्रसार  गनय सषकनेछ । 

 

2) िाग पेश गनय र्च्छुक कृषि व्यिसायसाँग सम्बन्तन्ित सहकारी/कृिक सिूह/धनजी  ािय/कृिक 
उद्यिीले अनसूुची-२ अनसुारको धनिेदनका साथ अनसूुची-३ बिोन्तजि प्रस्ताि पेश गनुय पनेछ । 

  

5. औजार तथा उपकरणको प्राथधिकीकरण तथा छनौट: सूचनािा उल्लेन्तर्खत शतयहरुको अधिनिा रही औजार 
तथा उपकरण िागको प्राथधिकीकरण तथा छनौट गररनेछ। षिशिे गरी कृषि पशपुन्छी 
व्यािसायीकरणिा अनदुानले परु् याउने योगदान, प्राथधिकता प्राप्त पकेट िेरिा औजार उपकरणको प्रयोग, 

औजार उपकरण सदपुयोगिा आउन सक्ने अिस्था र सिेषटने कृिकको प्रकृधतको आिारिा अनदुानग्राही 
छनौट गनुयपनेछ। आिश्यकताको आिारिा अनदुान प्रिाह गने धनकायले थप िापदण्ड तयार पानय 
सक्नेछ । अनदुानग्राहीको छनौट अनदुान प्रिाह गने धनकायले िाग प्राथधिकीकरण तथा छनौट देहाय 
बिोन्तजि गनेछ :- 
1. िाग प्राथधिकीकरण तथा छनौट सधिधत देहायानसुार हनुछे:- 

क. षिियसाँग सम्बन्तन्ित अधिकृत िा कायायलय प्रिरु्खले तोकेको प्रधतधनधि, - संयोजक 
र्ख. आधथयक शार्खा प्रिरु्ख, सम्बन्तन्ित कायायलय    - सदस्य  
ग. र्खररद ईकार् प्रिरु्ख, सम्बन्तन्ित कायायलय    -सदस्य-सन्तचि 

 
2. सधिधतले आिश्यकता अनसुार बैठकिा षिज्ञहरुलाई आिन्रण गनय सक्नेछ । सधिधतले बढीिा तीन 
िटा बैठकबाट कायय सम्पादन गररसक्न ुपनेछ ।  

3. सधिधतले आिश्यकता अनसुार आफ्नो काि कारिाहीलाई िस्तपुरक बनाउन सधिधतका सदस्यहरु 
िध्येबाट एक जना संयोजक र बढीिा २ जना सदस्य रहेको उप-सधिधत गठन गरी िूल्याङ्कन 
प्रधतिेदन धलन सक्नेछ । उप-सधिधतको बैठक बस्न ु परेिा बढीिा दईु िटा बैठकबाट कायय 
सम्पादन गनुयपनेछ । 

 
4. िाग प्राथधिकीकरण तथा छनौट सधिधतको काि, कतयव्य र अधिकार देहायबिोन्तजि हनुछे :- 
क) स्थलगत अध्ययन, अिलोकन गरी प्राप्त प्रस्ताि उपर प्राषिधिक र आधथयक दृषिकोणले षिश्लिेण र 
िूल्याङ्कन गनेछ ।  



र्ख) आिश्यकता अनसुार उप-सधिधतलाई छनोट सम्बन्िी अधिकार बाहेक अन्य अधिकारहरु 
प्रदयायोजन गनय सक्नछे। यस अनसुारको उप-सधिधतले प्रदयायोन्तजत अधिकार ििोन्तजिको कायय 
सम्पादन गरी सधिधत सिि आिश्यक राय तथा धस ाररस सषहतको प्रधतिेदन पेश गनुय पनेछ । 

ग) सधिधतले सिग्र षिियिस्तकुो अध्ययन र षिश्लिेण गरी उपयकु्त िागहरुको योग्यताक्रि धलि 
तयार गरी अन्तन्ति धलि प्रकाशन गनेछ । 

घ) सधिधतले िूल्याङ्कन सम्बन्िी कायय गदाय िाग आिेदन पेश भएको अन्तन्ति धिधतले ७ ददन धभर 
िाग प्राथधिकीकरण तथा छनौट गने गरी िूल्याङ्कन प्रधतिेदन तयार गनुय पनेछ । उक्त म्याद 
धभर छनौट गनय नभ्याउन ेभएिा उन्तचत कारण र आिार र्खलुाई पनु: बढीिा ७ ददनको म्याद 
थप गनय सषकनेछ । 

ङ) िूल्याङ्कन सधिधतले िूल्याङ्कन प्रधतिेदन तयार गरर सकेपधछ आिश्यक राय तथा धस ाररस सषहत 
कायायलयका प्रिरु्ख सिि पेश गनुय पनेछ । 

5. कायायलयले छनौट भएका िागहरुको षििरण र्खलुाई ७ ददनको म्याद ददई सम्झौता गने आशयको 
सूचना जारी गनुय पनेछ । 

6. छनौटिा परेका िाग उपर उजरुी नपरेिा छनौट भएको ८ औ ंददन देन्तर्ख ३ ददन धभर सम्झौता 
गनय आउने गरी धछटो सािन िा य त सम्बन्तन्ित प्रस्तािकतायलाई सूचना ददनपुनेछ । 

7. छनौट भएका िाग उपर उजरुी परेिा ७ ददन धभरिा उजरुी उपर आिश्यक धनणयय गरी सक्न ु
पनेछ । 
 

6. सम्झौता र भकु्तानी : कृषि तथा पशपुन्छी औजार उपकरणिा अनदुान काययक्रि सञ् चालन गदाय देहाय 
अनसुार सम्झौता र भकु्तानी हनुेछ ।   

 

1. सम्झौता: अनदुान प्रिाह गने धनकायले छनौट भएको अनदुानग्राहीसाँग भकु्तानी प्रकृया तथा 
अनदुानग्राहीको दाषयदि स्पि रुपिा उल्लेर्ख भएको सम्झौता अनसूुची-५ अनसुार गनुय पनेछ ।  

  
2. भकु्तानी षिधिः अनदुान रकि अनदुानग्राहीको बैंक र्खाता िा य त बढीिा 2 षकस्तािा देहायनसुार 

भकु्तानी गररनछे :- 

क) अनदुानग्राहीले साियजधनक र्खरीद ऐन तथा धनयिािली बिोन्तजि तोषकएको स्पेन्तशष केशन 
(आिेदन िाग गनुय अन्तघ सम्बन्तन्ित षिज्ञबाट तयार गनुयपने) अनसुारका औजार उपकरणहरु 
आपूधतयकतायबाट र्खरीद गरी अनदुान रकि सम्बन्तन्ित कायायलयबाट भकु्तानी धलनपुने छ । 
रकि भकु्तानी धसिै बैंक र्खाता िा य त गररनेछ ।  

र्ख) अनदुान रकिको भकु्तानी अनदुानग्राहीले औजार उपकरण र्खरीद गरी सम्झौतािा उल्लेन्तर्खत 
शतय तथा कागजातहरु सषहत भकु्तानी िाग गरेिा कायायलयले स्पेन्तशष केशन अनसुार र्खरीद 
भए नभएको यषकन गरी प्रधतिेदन सिेत रार्खी अनदुानग्राही िा आपूधतयकतायलाई धसिै नीजको 
बैंक र्खाता िा य त भकु्तानी गनेछ । अन्यर जेसकैु लेन्तर्खएको भए पधन पचास हजार रुपैंया 
भन्दा बढीको र्खरीदिा साियजधनक सनुिुाई अधनिायय रुपिा गराउन ु पने छ । स्थानीय 



स्थानिा ल्याईसकेको देन्तर्खने गरी र्खरीद भएको औजार उपकरणको रषङ्गन  ोटो पधन 
धनिेदनिा अधनिायय रुपिा सङ्गलग्न गनुय पनेछ ।  
 

3. अनदुान रकिः अनदुान रकि प्रदान गदाय देहायको िेरिा देहाय बिोन्तजि प्रदान गररनेछ :- 
 

उपयोग अनदुानग्राही अनदुान प्रधतशत 
(बढीिा) 

कैष यत 

 

प्राथधिक उदपादन 

कृषि तथा पश ुजन्य पदाथय 
उदपादनिा सहयोग हनुे 

सहकारी ७०  

 सिूह ६० 
कृिक/उद्यिी ५० 

 

बजारीकरण 

कृषि तथा पश ुजन्य पदाथय 
िजारीकरण षिषक्र षितरणिा 

सहयोग हनु े

सहकारी ७० 
सिूह ६० 
कृषि उपज व्यापारी/उद्यिी ५० 

सानो स्तरको प्रशोिन केन्र 
िा उद्योगिा प्रयोग हनुे 

औजारहरु 

सहकारी ७० 
सिूह ६० 
उद्यिी ५० 

िध्यि स्तरको प्रशोिन 
केन्र िा उद्योगिा प्रयोग हनु े

औजारहरु 

सहकारी 60 
सिूह 5० 
उद्यिी ४० 

पोिहाभेि तथा साना/शकु्ष्ि 
धसंचाई सम्बन्िी उपकरण 

सिूह/सहकारी/ उद्यिी/ 

कृिक 
८५  

िापदण्ड अनसुार ढुिानीका 
सिारी सािन तथा ट्रयाक्टर 
र्खरीद 

सिूह/सहकारी/ उद्यिी/ 

कृिक 
50  

 
 

7. अनदुानग्राही उपभोक्ताले पालन गनुयपने शतयहरु :-  

1) उपभोक्ता कृषि पशपुन्छी पालन पेशा, व्यिसायिा संलग्न भएको हनु ुपनेछ । 

2) उपभोक्ताले सेटिा िार कृषि तथा पशपुन्छी औजार उपकरण अनदुान पाउने छन ्। तर अनदुान 
प्रिाह गने धनकायले सेट नतोकी धनिेदन िाग गरेको अिस्थािा कुनै एउटा औजार उपकरणिा 
पधन कृिकहरुले अनदुान प्राप्त गनय सक्नेछन ्। 

3) उपभोक्ताले सूचना तथा सम्झौतािा उल्लेर्ख गरे अनसुारका कागजात अधनिायय पेश गनुय पनेछ । 

4) अनदुान रकि भकु्तानीका लाधग साियजधनक सनुिुाई गरी रंधगन  ोटो सषहत पेश गनुयपनेछ । 



5) अनदुानिा उपलब्ि गररएको कृषि तथा पशपुन्छीजन्य औजार उपकरणहरु कृषि ताथ पशपुालन  
काययको सियिा प्रयोग नगरी अन्य गैर कृषि काययिा प्रयोग गनय पार्ने छैन । 

6) अनदुानबाट प्राप्त कृषि तथा पशपुन्छीजन्य औजार उपकरणहरुको िियत संभार उपभोक्ता स्ियिले 
गनुयपनेछ । 

7) सिूह सहकारीबाट सञ्चाधलत औजार उपकरणहरुको िियत सम्भारका लाधग उक्त सिूह 
सहकारीहरुले अधनिायय रुपिा र्खरीद िूल्यको ५ प्रधतशत रकिको िियत सम्भार कोि र्खडा 
गनुयपनेछ । सोको व्यिस्थापन अनदुानग्राही स्ियंले गनुय पनेछ । 

8) अनदुानिा प्राप्त औजार उपकरणिा अनदुान ददने धनकाय तथा अनदुान रकि निेषटने िसीले स्पि 
देन्तर्खने गरी लेख्नपुनेछ । 

9) अनदुानबाट प्राप्त औजार उपकरणहरुको संरिण र सिनु्तचत प्रयोग गने न्तजम्िेिारी पूरा नगने 
उपभोक्तालाई अन्य सेिा सषुििाबाट बन्तञ् चत गररनछे । सिनु्तचत प्रयोग भएको नपाईएिा अनदुान 
प्रिाह गने धनकायले जनुसकैु बेला औजार उपकरण ष ताय लैजान सक्नछे ।  

10) कृषि तथा पशपुन्छीजन्य औजार उपकरण र्खररद गदाय आधिकाररक धडलरबाट िार र्खररद गनुय 
पनेछ । 

11) र्खररद गररएको औजार उपकरण सम्बन्तन्ित प्राषिधिकबाट प्रिान्तणत गररएको हनुपुनेछ । 

 
पररच्छेद-३ 

अनगुिन िूल्याङ्कन 
8. अनगुिन िूल्याङ्कन : िन् रालय/धनदेशनालय/कायायलयले आिश्यकता अनसुार जनुसूकै सियिा पधन 
अनगुिन गनय सक्नेछ । 

 
पररच्छेद-४ 
षिषिि 

 
9. परुस्कार तथा कािायहीको व्यिस्थाः- परुस्कार तथा कािायहीको व्यिस्था देहाय अनसुार हनुेछ् :- 

1. तोषकएको सिय भन्दा अगाधड, तोषकएको िापदण्ड र गणुस्तरिा कायय सम्पन् न गने अनदुानग्राही र 
सम्बन्तन्ित काययिा संलग्न कियचारीलाई प्रोदसाहन स्िरुप िन् रालयबाट  कदर पर सषहत 
साियजधनक रुपिा परुस्कृत गरी सम्िान गररनेछ । 

2. सम्झौता तथा काययताधलका बिोन्तजि कायय नगने अनदुानग्राहीलाई अनदुान रकि उपलब्ि गरार्न े
छैन । 

3. अनदुान रकि दरुुपयोग गरेको पार्एिा प्रचधलत कानून बिोन्तजि कारिाही गरी सरकारी बााँकी 
सरह असलु उपर गररनेछ । 

4. यस्ता अनदुानग्राहीहरुलाई भषिष्यिा सेिा सषुििा नददने गरी कालो सूचीिा रान्तर्खनछे । 

 



रिव्य: यस काययषिधििा अन्यर जेसकैु उल्लेर्ख गरेको भएता पधन प्रचधलत साियजधनक र्खररद ऐन, 
धनयिािली, कणायली प्रदेश आधथयक काययषिधि ऐन, धनयिािली, कणायली प्रदेश र्खचय िापदण्ड 
धनदेन्तशका तथा अन्य प्रचधलत ऐन, धनयिािलीिा उल्लेर्ख भएकोिा सोही बिोन्तजि हनुछे । 

 
 

10. बािा अड्काउ  ुकाउनःे- 
1. काययषिधि कायायन्ियनिा कुनै बािा अड्काउ परेिा सो  ुकाउने अधिकार िन्रालयको हनुेछ । 

2. यस काययषिधिलाई आिश्यकता अनसुार िन्रालयले संशोिन तथा पररिाजयन गनय सक्नेछ । 
 



अनसुचुी-१ 

द ा 4 को उप-द ा (१) साँग सम्बन्तन्ित 
औजार उपकरण उपलब्ि गराउनका लाधग िाग सङ्कलनको सूचना 

 
सूचना । सूचना ।। सूचना ।।। 

................................................को आधथयक ििय............. को िाषियक स्िीकृत काययक्रि अनसुार कृषि 
औजार उपकरण र्खररदिा अनदुान रकि उपलब्ि गराउन े काययक्रि रहेको हुाँदा ............................ 
न्तजल्लाका र्च्छुक कृिक सिहु, कृषि सहकारी, कृषि  ािय,  उद्यिी कृिकबाट िाग आिेदन आव्हानको 
लाधग यो सूचना प्रकान्तशत गररएको छ । यो सूचना प्रथि पटक प्रकाशन भएको धिधतले ..............ददन धभर 
िन्रालय िा िन्रालय िातहतका कायायलयिा तपधसल अनसुारका कागजातहरु एिं अनसूुची २,3 अनसुार 
व्यिसाषयक योजना सषहत आिेदन आव्हान गररएको छ । थप जानकारीका लाधग 
....................................... कायायलयिा सम्पकय  गनय सषकनछे ।  
आिश्यक कागजात 
1) संस्था दतायको प्रिाण परको प्रधतधलषप 
2) कृषि व्यिसायिा आिद्ध सम्बन्तन्ित सहकारी िा उपभोक्ता सिहु िा कृिक सिूहले  सूचना अिधि 
धभर औजार उपकरण उपलब्ि गराउनक सहकारी, सञ् चालक सधिधत, सिहु,  ाियको हकिा 
संस्थागत धनणयय र  षिधनयि िा षििानको प्रधतधलषप  

3) ........................गने अनसूुची.........अनसुारको प्रस्तािना 
4) सम्िन्तन्ित स्थानीय तहको धस ाररस पर 
5) सहकारी र धनजी  ियको हकिा गत आ. ि. को संस्थाको लेर्खा पररिण भएको प्रधतिेदन  ोटोकपी  
6) सहकारी र धनजी  ियको हकिा गत आ. ि .सम्ि कर िझुाएको िा कर छुट भएको भए सम्िन्तन्ित 
कायायलयको प्रिाण 

7) सहकारी संस्थाको त य िाट कारोिारिा सहभाधगताका लाधग आधिकारीक प्रधतधनधि तोकेको धनणयय 
प्रधतधलषप  

8) जग्गाको िेर ल र स्िाधिदि िा हकभोग र्खलु्ने प्रिाण परको प्रधतधलपी  
9) प्रधतिद्धता पर 
10) अन्य आिश्यक कागजातहरु 

 
 

 

 



अनसुचुी -२  
द ा 4 को उप-द ा (2) साँग सम्बन्तन्ित 

 

कृषि औजार उपकरण अनदुानको लाधग धनिेदन                                    

                                                                     धिधत 

 

षिियः कृषि तथा पशपुन्छीजन्य औजार उपकरणको लाधग अनदुान रकि उपलव्ि गरर पाउ । 

श्रीिान ्........................... ज्य ु 
........................................... 
िहोदय 

 हािी/ि धनम्न धलन्तर्खत िाग  ारि (क) िा दस्तर्खत भएका व्यक्तीहरु/व्यक्ती िाट ...                   
न्तजल्ला...                गापा/नपा िडा न...... िा पने ...............        नािक कृिक सिहु/कृषि 
सहकारी संस्था/कृषि  ािय/उद्यिी कृिक ले   ..................     काययका लाधग अनदुान रकिको 
आिश्यकता परेकोले रु.१० को षटकट टास गरर अनसुचुीिा संलग्न  ारि भरर यो िाग आिेदन पेश गरेका 
छौ/छु । 

                          धनिदेक 

          कृिक सिहु/कृषि सहकारी संस्था/कृषि  ािय/ उद्यिी कृिक        
अध्यि/प्रधतधनधिको दस्तर्खत 

                              नािः 
                                पदः                                      
                       सम्पकय   ोन नं 

                                  धिधतः                                        
                            संस्थाको छाप 



अनसुचुी- ३  
द ा 4 को उप-द ा (2) साँग सम्बन्तन्ित 

 

प्रस्तािको संन्तिप्त षििरण 

१. िागकतायको नािः 
२. काययक्रि संचालन गने ठेगानाः    न्तजल्ला      गापा/नपा    िडानं      टोल   
३. प्रस्ताषित योजनाको िखु्य उदेश्यः 
४. लाभान्तन्ित कृिक संख्या: दधलत.......जनजाधत.......अन्य........ जम्िा............ िषहला......... परुुि........ 

५. लगाईने िाली तथा पाधलएका पश ुपन्छीहरुः 

६. िालीनालीको िरे ल/ पशपंुछी संख्या 

७. हालको उदपादकदि   िे. टन/हेक्टर  काययक्रि संचालन पश्चात उदपादकदि   िे. टन/हेक्टर  

८. बैंक र्खाता नं.......................................... बैंकको नाि.............................. 

९. व्यिसाषयक योजना संचालनका लाधग गररने षक्रयाकलाप तथा अनिुाधनत लागत रकि 

धस.न. िाग गररएका कृषि तथा 
पशपुन्छी जन्य औजार 
उपकरण 

हिय पािर 
/ सार्ज 

प्रधत र्काई 
दर 

कुल जम्िा 
रकि रु 

जन 
सहभाधगता 
रकि रु 

िाग गरेको 
अनदुान 
रकि रु 

कैष  

यत 

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

अनसुचुी- 4  
द ा ६ को उप-द ा (१) साँग सम्बन्तन्ित 

 

सम्झौता परको निनुा 
 
यो सम्झौता परिा पषहलो पि िाधनन े ............................      र दोस्रो पि िाधनन ेश्री  उद्यिी 
कृिक/कृषि  ािय/कृिक सिहु र कृषि सहकारी संस्था        गा.पा /नपा             िडानं.              
टोल  षिच तपधसलको शतय ििोन्तजिको कुराहरुलाई पालना गने गरर काययन्ियन प्रयोजनको लाधग प्रयोग 
गररने छ ।  
1. यो सम्झौता, सम्झौता भएको धिधत          देन्तर्ख प्रारम्भ भएको िाधननेछ र यो सम्झौतािा संलग्न 
र्षििेट ििोन्तजिको कायय यथान्तशघ्र संचालन गरर धिधत २०७    साल   िषहना     गतेसम्ि संम्पन्न 
गरेर आिश्यक कागजात पषहलो पि सिि िझुाउन ुपने छ ।                                        

2. कृषि औजार उपकरणहरु र्खररद आ ैले गनुयपनेछ । आ ैले नगरी दोश्रो व्यन्तक्त िा संस्थालाई ठेक्कापट्टा 
ददई गराउन पार्ने छैन । 

3. ............................ले उपभोक्तालाई र्षििेट अनसुारको कायय सञ्चालन गनय योजनाको प्रकृधत अनसुार 
िढीिा दईु षकस्ता िा एकििु रकि काि सम्पन्न प्रधतिेदन तथा आिश्यक काजकाज पषहलो पि सिि 
पेश गरे पश्चात एकििु दोस्रो पिको र्खातािा सम्झौता ििोन्तजिको रकि जम्िा गरायईने छ ।                                                                                   

4. सम्झौता ििोन्तजिको कायय संचालन तथा सम्पन्नको लाधग  पषहलो पि ........................ िा य त 
अनदुान स्िरुप रु.                 (अिरेपी                           )  र दोस्रो पिको 
लागत सहभाधगता  रु.        (अिरेपी                          )  व्यहोररन ुपने छ ।                                                                       

5. षकस्ता भकु्तानी गदाय सम्बन्तन्ित प्राषिधिकिाट कािको िूल्यांकनको आिारिा रकि भकु्तानी गररनेछ ।     
6. उपभोक्ता सिूहले कृषि औजार उपकरण र्खररदका लाधग आफ्नै श्रोत िाहेक कुनै सरकारी, गैह्र सरकारी 
संघ संस्थािाट सहयोग, अनदुान आदद प्राप्त गरेको भए स्पि रुपिा कृषि ज्ञान केन्र/....................लाई 
जानकारी गराउन ुपनेछ ।                                                                              

7. साियजधनक स्थानिा सम्पूणय षििरण सषहतको साियजधनक सचुना पाटी राख्न ुपने छ । 
8. उपभोक्ताले धनिायण काययको सायियजधनक जानकारी Publ i c Audi t i ng गराउन ुपनेछ ।       
9. कृषि औजार उपकरणहरुको र्खररद कायय सोही आ.ि. धभर सम्पन्न गनुय पनेछ ।                         
10. अन्तन्ति षकस्ता भकु्तानी गने सम्बन्ििा सपुरधभजन गरी  ार्नल षिल तयार गने प्राषिधिकिाट कायय 
सम्पन्न प्रधतिेदन तयार गरी उपभोक्ताहरुको िैठकिाट धनणयय गरायई ..................................िा प्राप्त 
भएको सात ददन धभर सम्बन्तन्ित सिूहको नाउिा बैंक चेक िा य त भकु्तानी ददर्नछे ।            

11. उपभोक्ताको लापरिाहीको कारणिाट कायय सम्पन्न नभई हानी नोक्सानी भएिा दयसको सम्पूणय न्तजम्िेिारी 
उपभोक्ताको हनुछे ।     

12. कृषि औजार उपकरणहरु र्खररद गरर हस्तान्तरण भैसकेपधछ सो को िियत सम्भार सम्बन्िी कायय 
सम्बन्तन्ित  उपभोक्ताको हनुेछ ।                                                                  



13. र्खररद कायय अथिा यस सम्बन्िी कुनै षििाद आएिा ................... को धनणययनै अन्तन्ति िाधननेछ ।      
14. यो सम्झौतािा उल्लेर्ख भएका कुराहरुिा यस ििोन्तजि र अन्य कुराहरुिा प्रचधलत ऐन धनयि अनसुार 
हनुेछ । 

 
नोट भकु्तनीको लाधग चाषहन ेआिश्यक कागजातहरु  
1. र्खररदकायय सम्पन्न भएको उद्यिी कृिक, कृिक सिहु, सहकारी, कृषि  ियको सम्झौता ििोन्तजिको 
रकि भकु्तानी सम्िन्तन्िको धनणयय र धनिेद,न                                                                                  

2. सम्िन्तन्ित कृषि ज्ञान केन्र र गा. पा./न.पा. को कायय सम्पन्नको स्थलगत अनगुिन प्रधतिेदन ।                         
3. अनदुान िापत रु.            तथा लागत सहभाधगता िापत रु.           गरर जम्िा          
ििोन्तजिको र्खचय लागतको  षिल,  भरपाई, र सायियजाधनक सनुिुाई प्रधतिेदन ।                                           

4. काययको लागत ििोन्तजिको र्खचय रकिको षििरण सषहतको सायियजधनक  स्थानिा रान्तर्खएको होधडङ 
िोडय र सम्पन्न कायय झल्काउन े ोटाहरु पेश गनुय पने छ । 

 
पषहलो पि :- ..................को त य ट               दोस्रो पि उद्यिी कृिक/ कृिक सिहु/सहकारी/ 
         कृषि  ाियको अध्यि/प्रधतधनधि                                        
दस्तर्खत  :-                                                        दस्तर्खत :-                  
नाि :-                                                               नाि :-                         
पद :-                                                                 पद :-                      
धिधत :-                                                               धिधत :-                   
कायायलयको छाप :-                                             सिहुको छाप :-                                                  
                                        रोिर 
दस्तर्खत :-                                                                दस्तर्खत :-          
नाि :-                                                                    नाि :-            
ठेगाना :-                                                                ठेगाना :-             
धिधत :-                                                                   धिधत :-     
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पशपुालन व्यिसाय संग सम्बन्तन्ित यान्तन्रषककरण 

षििय िलु्यांकनका आिारहरु यन्रहरु कैष यत 

दिु उदपादन प्रशोिन 
तथा बजारीकरणका 

लाधग   

तोषकएको  ाराि अनसुारको 
षििरणको आिारिा सबै 
भन्दा बढी अंक ल्याउने  

धिल्क क्यान, षक्रिसेपेरेटर, पास्चरुार्जर, 
ल्याक्टो धिटर, धिल्क एनालार्जर, धड 
षिज, न्तचधलङ्गभ्याट, प्याकेन्तजङ्ग िेसीन, 

सेन्तन्ट्रफ्यूज आदी 

 

िास ुउदपादन 
प्रशोिन तथा 

बजारीकरणका लाधग 

तोषकएको  ाराि अनसुारको 
षििरणको आिारिा सबै 
भन्दा बढी अंक ल्याउने  

िास ुकाट्ने औजार न्तस्टलनेस न्तस्टल, ग्यााँस 
चलुो, ब्रनर,  धड षिज,  आदी    

अण्डा उदपादन 
संकलन तथा 

बजारीकरणका लाधग 

तोषकएको  ाराि अनसुारको 
षििरणको आिारिा सबै 
भन्दा बढी अंक ल्याउने  

क्यारेट,अण्डा ग्रधेडङ्ग िेसीन    

घााँस तथा घााँसे िाली 
उदपादन संकलन तथा 
बजारीकरणका लाधग 

तोषकएको  ाराि अनसुारको 
षििरणको आिारिा सबै 
भन्दा बढी अंक ल्याउने  

हजारी, स्प्रयर टंकी , धसकेचर,र्खनजोत गनय 
औजार,  तौलने िेसीन, केलाउने पंर्खा 

आदी   
 

उन्नत पश ुउदपादनका 
लाधग  

तोषकएको  ाराि अनसुारको 
षििरणको आिारिा सबै 
भन्दा बढी अंक ल्याउने  

ष डर, होिर, अटोिेटीक धरंकर, दिल 
व्यारो, सार्लो षपट िायोग्यााँस प्लान्ट  

आदी 
 

प्रार्भेट कृधरि 
गभायिान कताय 

तोषकएको  ाराि अनसुारको 
षििरणको आिारिा सबै 
भन्दा बढी अंक ल्याउने  

ए आर् गन, रेिी गिबटु, थिायधिटर, 
एप्रोन, थर्ङ्ग षकट, एआर् धसथ, ग्लोिस  

आदी 
 

ह्याचरी स्थापना तथा 
संचालन 

तोषकएको  ाराि अनसुारको 
षििरणको आिारिा सबै 
भन्दा बढी अंक ल्याउने  

जेनेरेटर, र्न्कुिेटर, ह्यान्तचङ्ग िेधसन 
थिायधिटर, एप्रोन, आदी 

 

पश ुतथा पश ुजन्य 
पदाथय ढुिानी सािन 

तोषकएको  ाराि अनसुारको 
षििरणको आिारिा सबै 
भन्दा बढी अंक ल्याउने  

चधलङ्ग भ्यान, (दिु तथा िास ु) , पश ु
ढुिानी िापदण्ड अनसुारको ट्रक आदी 

 

 

 


