
        

 

अन्नपूर्ण  गाउँपालिका 
 

स्थानीय राजपत्र 
 

बर्ण : ६ ,  खण्ड : १० ,            लिलि :  २०७९  साि  श्रावर् ३० गिे 

 

भाग–२ 

 

 

निूना फिण लनिाणर्िा अनुदान लविरर् सम्बन्धि कायणलवलि २०७९ 

 

स्थानीय तहमा बिबनयबित भएका कृबि बिकास काययक्रम संचालन  सम्बन्धि काययबिबि २०७९ अन्नपूर्य 

गाउँपाबलका िाट आ.ि ०७९/०८० मा कृबि क्षते्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व िृन्धिका लाबग अन्नपूर्य 

गा.पािाट कृबि शाखालाइ   बिबनयोबित भएको रकम मार्य त गने काययक्रम हरुको काययन्वयन लाई 

व्यिन्धस्थत,पारदशी,प्रभािकारी,अनुमान योग्य तथा प्रबतर्लमा आिाररत िनाउन अपररहायय भएकोले यो 

काययबिबि िनाइएको छ। 

पररचे्छद १ 

प्रारन्धिक 

१. सबक्षप्त नाम र प्रारम्भ : १ यस काययबिबिको नाम स्थानीय तहमा बिबनयोबित भए को ििेट कृबि 

बिकाश काययक्रम संचालन सम्बन्धि काययबिबि                                                                                       

२. यो काययबिबि स्वीकृत भए को बमबत देन्धख प्रारम्भ हुनेछ 
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२.पररभािा :बििय  िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस काययबिबि  

(क ) आनुदान भन्नाले स्थानीय तहिाट बिबनयोबित ििेट अनुसारको  स्वीकृत काययक्रम िमोबिम 

कृबि के्षत्रको उत्पादन ,प्रसोिन ,मूल्य अबभबिदी ,ििररकरर्,पुिायिार बनमायर् .यान्धिकीकरर् 

,बिबिबिकरर् ,ब्यसबयकरर् ,आिुबनकीकरर्,औिोगीबककरर् तथा गररिी बनिारर् समेतका लाबग 

छनौट भए का अनुदानग्राबहलाई प्रचबलत कानुन अनुसार लेखा राखे्न लगायतका बित्तीय उत्तरदायी 

िहन गने गरर प्रदान गररने आबथयक ,िसु्तगत ,सहायता .पूिायिार बिकाश िा उपलब्ध गराईने कृबि 

सामग्री र उपकरर् सम्झनुपछय   

(ख ) अनुदानग्राही भन्नाले यस काययबिबि िमोबिम छनौट भए का कृिक,कृबि उिमी ,कृिक समूह 

,कृबि सम्बन्धि सहकारी कृबिसंग सम्बन्धित सबमबत र कृबि ब्यिसाहीहरुलाई सम्झनु पछय   

(ग ) कृबि शब्दले िाबल ,िागिानी ,ब्यिसाबयक बकट आबदका उप –के्षत्रसंग सम्बन्धित उत्पादन 

,प्रशोिन उिोग एिं ब्यिसायलाई सम्झनुपछय  । 

(घ ) कृबि सामाग्री भन्नाले कृबि उत्पादनमा प्रयोग हुने मल ,बिउ ,िेनाय ,बििादी ,िैबिक पदाथय तथा 

हमोन ,कृबि चुन तथा रसायन ,पोिक तथा शुक्ष्म तत्व ,कृबि औिार उपकरर् लगायतका कृबि 

उत्पादन काययमा टेिा पुयायउने अन्य सामग्री /िसु्तलाई समेत सम्झनुपछय   

(ङ्) स्थानीय तह भन्नाले  अन्नपूर्य गाउँपाबलकालाई सम्झनु पछय  । 

(च) सम्बन्धित कायायलय भन्नाले स्थानीय तहलाई सम्झनु पछय  । 

 

३. उदेश्य : यस काययबिबि िमोबिम संचालन हुने काययक्रमहरुको उदेश्यहरु देहाय िमोबिम हुनेछ: 

 

(क) बिबनयोबित काययक्रमहरुको प्रभािकारी कायायन्वनमा सहिीकरर् गरर एकरुपता कायम गने। 

(ख )  बिबनयोबित काययक्रमहरुको सम्बिमा सरोकारिालाहरुलाई सुसूबचत गने। 

(ग) बिबनयोबित काययक्रमहरुको कायायन्यन ,अनुगमन एि प्रगबत प्रभािकारी िनाउने। 

   

पररच्क्षेद -२ 

कायणक्रि र प्रालबलिक पष 

यस पररच्क्के्षदमा  आ .ि २०७९ /८० मा गाउँपाबलका िाट स्वीकृत भए को काययक्रमहरुको पररचय 

,उदेश्य ,काययक्रम अन्तगयत संचालन गनय सबकने प्रमुख बक्रयाकलाप ,पालना गनुयपने नु्यनतम 

मापदण्डहरु िस्ता प्राबिबिक पक्ष हरुको िारेमा उले्लख गररएको  छ । 

 

काययक्रमको नाम : मोडेल र्मय बनमायर् सहयोग ५० प्रबतशत अनुदान काययक्रम  

पररचय : मोडेल र्मय बनमायर् काययक्रम अन्नपूर्य गाउँपाबलका िाट कृबि शाखालाई हस्तान्तरर् 

गररएको  रकमिाट िेकडाउन गरर मोडेल र्मय बनमायर् सहयोग ५० प्रबतशत अनुदान काययक्रम 

कायायन्यनका लाबग यो काययक्रम संचालन प्रबक्रया तयार गररएको  छ । 
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उदेश्य : 

१.तरकारी उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा िृबद गरर नू्यन आय भए का कृिकहरुको आबथयक स्तरमा    

सुिार गने  

२. ब्यिसाबयक खेबतमा कृिकहरुको संलग्नता िढाई स्वरोिगार र आम्दानी िृबद गने। 

३. स्थापना भए को मोडेल र्मयमा मौसमअनुसारको तरकारी खेबत १२ मबहना उत्पादन हुनेछ। 

 लबक्षत िगय : -कृबि र्मय / कृिक समूह / कृबि सहकारी /कृबि कम्पबन  

 गररने प्रमुख बक्रयाकलापहरु  

१. स्थायी  प्लान्धिकघर ६x १२ बमटर को हुनुपनेछ  

२.  स्थायी  प्लान्धिकघर कन्धिमा ३ िटा िनाउनु पनेछ। 

३. उक्त प्लान्धिकघर बभत्र मौसमअनुसारको तरकारी खेबत १२ मबहना उत्पादन गनुयपने छ। 

४. उक्त प्लान्धिकघर बभत्र गररयका बक्रयाकलापहरुको प्रते्यक चौमबशक मा गाउँपाबलका कृबि 

शाखामा बििरर् िुझाउनु पनेछ। 

    

  िोडेि फिण लनिाणर् कायणक्रि ५० प्रलिशि अनुदानिा  संचािन गनुणपने कृयाकिाप िथा 

प्रकृयाहरु  

            मोडेल र्मय बनमायर् काययक्रम ५० प्रबतशत अनुदान काययक्रम संचालन प्रबक्रया देहाय िमोबिम 

हुनेछन  

१. सूचना को प्रिाह : अन्नपूर्य गाउँपाबलका कृबि शाखाले मोडेल र्मय बनमायर् काययक्रम संचालन गदाय 

अपनाउनु पने आिारहरु स्थानीय तहको सूचना पाबट , िडा कायायलयको सूचना पाबट 

गाउँपाबलकाको आबिकाररक सामाबिक संिाल मार्य त अनुसूची १ िमोबिमको ढाचामा सूचना 

प्रिाह गराउनु पने छ  

२. आिेदन: उक्त काययक्रममा आिेदन बदने -कृबि र्मय / कृिक समूह / कृबि सहकारी /कृबि कम्पबन 

हरुले अनुसूची २ िमोबिमको ढाचा मा कृबि शाखामा आिेदन बदनुपनेछ। आयका अनुसूची 

२िमोबिमका बनिेदनहरु कृबि शाखाले दताय गनुय पनेछ। 

३. छनोट प्रबक्रया : कृबि शाखाको अनुसूची ३ िमोबिमको काययक्रमिारे मागभइ आयका आिेदनहरु 

अनुसूची ६ िमोबिमको मुल्यांकन आिारमा कृबि शाखाले तोबकयाका कमयचारीहरुले स्थानको 

स्थलगत अिलोकन प्रबतिेदन तयार गरर  अन्नपूर्य गाउँपाबलका कृबि शाखाले   काययपाबलकामा पेश 

गनुय पनेछ।उक्त प्रबतिेदन काययपाबलकािाट छनोट भए  पश्चात अनुसूची ४ िमोबिम सम्झौता गराई 

काययक्रम संचालन गररन्छ।अनुदान रकम प्रिाह प्रबक्रया : अनुदान सहयोग रकम उपलब्ध गराउने 

प्रबक्रया देहाय िमोबिम हुनेछ मोडेल र्मयबनमायर्काययक्रमको लाबग अनुदान रकम िैंक खातामा 

उपलब्ध गराउन सबकनेछ  

 अनुदानको बहसािमा प्रबत मोडेल र्मय रु १००००० सम्म अनुदान रकम उपलब्ध गररने छ। 

गाउँपाबलका कृबि शाखा संग सम्झौता भए पछी पबहलो बकस्ता रु १०००००को ५० प्रबतशत रकम 
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अनुदान स्वरूप उपलब्ध गराइने छ| काययक्रम सम्पन्न भए पछी आिश्क कागिात तयार गरर दोश्रो 

बकस्ताको भुक्तानीको लाबग पेश गनुयपनेछ। गाउँपाबलका कृबि शाखाले अनुगमन गरर सन्तोििनक 

रुपमा काययक्रम सम्पन्न भए को पाईएमा दोश्रो बकस्ता रकम भुक्तानी बदईने छ।यस्तो अनुदान रकम 

व्यिसाबयक तरकारी खेबत आिश्क पने स्थायी  प्लान्धिकघर बनमायर् बिउ ,मल ,बिसादी ,होबडयङिोडय 

,बसचाई पाइप िस्ता र अन्य कृबि के्षत्रमा उपयोग हुने सामग्री आबदमा खचय गनय सबकन्छ।  

 

 कायण सम्पन्न प्रलिबेदन : मोडेल र्मय काययक्रमको पूर्य रुपले सम्पन्न भइ सकेपबछ सम्बन्धित 

शाखाले अनुसूची ५ िमोबिमको दाचामा प्रबतिेदन पेश गनुयपने छ। छनोट भए का मोडेल र्मयहरुले 

लगायको िालीहरुको बिमा कन्धिमा १ििय सम्म गनुय पनेछ।   
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अनुसुची – १ 

            मोडेल र्मय बनमायर् काययक्रम ५० प्रबतशत अनुदान काययक्रमको प्रस्ताि आह्वनको सूचना  ढाचा  

                                     सूचना । सूचना । सूचना । 

प्रसु्तत बिियका सम्विमा अन्नपूर्य गाउँपाबलका कृबि शाखाको आ.ि ०७८/०७९ को िाबियक स्वीकृबत 

काययक्रम मोडेल र्मय बनमायर् काययक्रम ५० प्रबतशत अनुदान काययक्रम रहेको हुदा उक्त काययक्रममा सहभागी 

हुन अन्नपूर्य गाउँपाबलकामा रहेका  कृिक,कृबि समुह, कृबि सह्कारी हरुले सूचना प्रकाशन भएको बमबतले 

१५  बदन बभत्र अन्नपूर्य गाउँपाबलका कृबि शाखामा आिश्यक कागिात  सबहत बनिेदन पेश गनय हुन अनुरोि 

छ।  

तपबसल  

१ अनुसुची -२ अनुसारको आिेदन र्ारम। 

२ अनुसूची -३ अनुसारको संबक्षप्त कायय योिना। 

३ नेपाली नागररताको प्रबतबलबप  

४ दताय प्रमार्पत्र को प्रबतबलबप प्यान/ करचुक्ता आबद। 
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अनुसूची -२ 

 

मोडेल र्मय बनमायर् काययक्रम ५० प्रबतशत अनुदान काययक्रममा अनुदान सबहत प्राप्त गनय बदइने आिेदन पत्र  

  

 

श्रीमान् कृबि शाखा प्रमुख जु्य  

अन्नपूर्य गाउँपाबलका गाउँकाययपाबलका  

माछापोखरी कास्की  

 

                  बििय - मोडेल र्मय बनमायर् काययक्रम ५० प्रबतशत अनुदान काययक्रममा सहभागी हुन पाऊ िारे  

 

 

उपयुयक्त बिियका सम्बिमा अन्नपूर्य गाउँपाबलका कृबि शाखाले बमबत ........... गते प्रकासन सूचना अनुसार 

म ........; अन्नपूर्य ................ बनिाशी .................. कृबि र्मय / कृबि समूह / कृबि सहकारी / कृबि कम्पबन 

संचालन गदै आइरहेको हुदा तहा कययलायािाट प्राप्त सूचना अनुसार मोडेल र्मय बनमायर् काययक्रम ५० 

प्रबतशत अनुदान काययक्रममा सहभागी हुन इचु्छक रहेको हुदा बनयम अनुसार उक्त काययक्रममा सहभागी 

हुन पाउ भबन यो बनिेदन पेश गदयछु  

 

तपबशल  

१. अनुसूची ३ अनुसार कायययोिना  

२. नेपाली नागररकताको प्रमार्पत्रको प्रबतबलबप / कृबि र्मयको हकमा  

३. र्मय / समूह / सबमबत / सहकारी / कम्पबन सम्बन्धि बनकायमा दताय भए को प्रमार्पत्रको प्रबतबलबप 

/ PAN / कर चुक्ता को प्रबतबलबप  
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अनुसूची ३ 

मोडेल र्मय बनमायर् काययक्रम ५० प्रबतशत अनुदान काययक्रमको अििारर्ाको सन्धम्क्षप्त कायय योिना  

उिमी युिा / युितीको नाम थर : 

ठेगाना :............................. गाउँ / टोल :........... िडा नं:........  गा. बि .स :............ 

बिल्ला : .........   

संचालन गनय खोिेको .............. सम्बन्धि ब्यिसाय र स्थान : 

सहयोग स्वरूप माग गरेको अनुदान रकम / लगानी : 

आफ्नो लगानी : 

आफ्नो पाररिाररक क्ष्रम : 

ब्यिसायिाट उत्पादन हुने िसु्त : 

उत्पाबदत कृबि िसु्तको पररमार् : 

ििारयोग्य पररमार् : 

व्यिसायले िातािरर्मा नकारात्मक प्रभाि पाछय  / पादैन ? 

र्मय / समूह /सहकारी / सबमबतको नाम ;                      सम्पकय  नं 

ठेगाना ; गाउँ /टोल       िडा नं          गा .बि .स       बिल्ला  

ब्यिसाय संचालन गररने स्थान ;  

संचालन गररने कायय बििरर् ;  

क्र . स  संचालन गररने 

बक्रयाकलाप  

अनुदान 

सहयोग  

बनबि लगानी  िम्मा  लगानी  
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    ब्यिसाय गरेको भए  बिगत कबत ििय देन्धख .............. बनरन्तर गरररहेको ? ििय ...............मबहना 

.............ब्यिसायको लाबग श्रमको ब्यिस्थापन : क) पाररिाररक  ख) िाबहर िाट  ग) दुिै  

तर्य  िाट सबह गनेको  

नाम ;                                    सस्थाको छाप (सस्थाको हकमा ) 

पद ;                                     बमबत :  

दस्तखत ;   
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अनुसूची ४ 

                       

िोडेि फिण लनिाणर् कायणक्रि ५० प्रलिशि अनुदान कायणक्रि संचािनको िालग गररने सम्झौिा 

 कृलर् सिुह अन्नपूर्ण   र अन्नपूर्ण गाउँपालिका कृलर् शाखा कास्की बीच भएको सम्झौिा पत्र 

अन्नपूर्य  गाउँपाबलका कृबि बिकाश शाखा (यस पबछ पबहलो पक्ष भबनने) र  .....................कृलर् 

सिुह.(मोडेल र्मय काययक्रम  कास्की(यस पबछ दोश्रो पक्ष भबनने) िीच साझेदारी/सहकाययमा लाबग आ.ि. 

२०७९/८०  मा  संचालन गनय तपबशल िमोबिमका शतयका अबिनमा रही यो सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरी 

बलयौ/ंबदयौ ं 

िपलसि: 

१. छनोट गररएको तरकारी िालीको उत्पादन र उत्पादकत्व िृन्धि गरर ब्यिसायीक तरकारी खेबत मार्य त 

रोिगारी सृिना गने र कृिकहरुको आय आम्दानी िढाउने लक्ष्यका साथ पकेट बिकास काययक्रम 

संचालन गनुयपनेछ l  

२. मोडेल र्मय  काययक्रममा संलग्न कृिकले कन्धिमा २ रोपनीमा तरकारी खेबत गनुयपने छ 

३. सामाग्रीहरुको खररदको हकमा प्रथम पक्षसँग सुबचकृत हुन आएका र्मय िा बिके्रतािाट मात्र दोस्रो 

पक्षले खररद गनुय पनेछ साथै बििादी र बिउ बििनको हकमा बिके्रताको इिाितपत्रको प्रबतबलबप समेत 

समािेश गनुय पने छ । 

४. सम्झौता भएको बमबतले १५ बदन बभत्र काययक्रम शुरु गररसकु्न पनेछl  समू्पर्य काययक्रमहरु सम्झौता 

भएको बमबत देन्धख २ मबहना बभत्र सम्पन्न गररसकु्न पनेछ l  

५.  पकेट बिकास काययक्रम  स्थानीय काययबिबि २०७९ अनुसार एक िटा साना व्यिसायीक  मोडल र्मय 

काययक्रम संचालन गनुयपनेछ l नेपाल सरकारको प्रबचबलत आबथयक ऐन/बनयमािली एिं साियिबनक खररद 

ऐन/बनयमािली अनुसार काययक्रमको ििेट खचय गनुयपने छ l  

क्र.स  संचालन गररने  

काययक्रमको बििरर्  

इकाई  पररमार्  दर रु  िम्मा रु  सबमबतले िेहोने 

रकम  

कायायलयले 

िेहोने रु  

        

 

६. प्रथम पक्षिाट दोश्रो पक्षलाइ पकेट बिकास काययक्रमको लाबग चालु खचय अन्तरगत िम्मा  ििेट रु. 

१०००००/-(एक  लाख  रुपैया मात्र) करकट्टी गरर  उपलब्ध गराइनेछ l प्रथम पक्षले दोश्रो पक्षलाइ 

अनुदान रकम िबढमा २  बकस्तामा उपलब्ध गराउने छ l  

७. अनुदान रकम भुक्तानी गदाय सम्बन्धित प्राबिबिकिाट कामको मुल्यांकन एिं बसर्ाररसको आिारमा 

भुक्तानी गररने छ l  
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८. समू्पर्य काययक्रमहरु दोश्रो पक्षले स्वयं गनुय पने छ l दोश्रो व्यन्धक्त िा संस्थालाई ठेक्कापट्टा बदई गराउन 

पाइने छैन  गराएमा सम्झौता खारेि गररने छl 

९. अनुगमन गदाय सम्झौतामा उले्लख भए िमोबिम के्षत्रर्ल नपुग भएमा िा उपलब्ध गराइएको इन्धिमेट 

एिं बनदेशन अनुसार काययक्रम संचलान नभएको पाइएमा पबहलो पक्षले िानकारी गराई सम्झौता रद्द 

गरर बनयमानुसार दोश्रो पक्षिाट सरकारी असुल उपर गररनेछ l  

१०. यस सम्झौतामा उले्लख नभएका अन्य कुरा दुइ संस्थाको आपसी समझदारी िा प्रचबलत बनयम कानुन 

अनुसार हुने /गराइने छ l  

 

 

दोश्रो पषको िफण  बाट संयोजक पलहिो पषको िफण  बाट 

नाम:   

पद:     

दस्तखत: 

बमबत:    

संचालक सबमबतको छाप : 

नाम:   

पद:   

दस्तखत: 

बमबत:     

नाम:    

पद:  

दस्तखत: 

बमबत:     

कायायलयको छाप: 
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अनुसूची ५ 

      मोडेल र्मय बनमायर् काययक्रम ५० प्रबतशत अनुदान काययक्रमको प्रगबत बििरर् पठाउने र्ारमको ढाचा  

१. उिमी कृिकको                            २. संचाबलत ब्यिसाय  

   नाम ;                                     नाम;  

   ठेगाना ;                                     ठेगाना   

 

३ आ . ि                              ४. प्रगबत प्रबतिेदन अिबि ; चौमाबसक / िाबियक   

क्र .स  कायय 

बििरर्  

इकाई  लक्ष्य प्रगबत  आइपरेका 

िािा 

अड्चनहरु  

समािानको 

लाबग 

सुझािहरु  

       

       

       

       

       

       

       

 

       प्रबत इकाई उत्पाबदत पदाथय स्थानीय ििारको बिबक्र मूल्य : 

१...........           २...............       ३.............. 

युिा उिबमको नाम;                          दस्तखत;                        बमबत ; 

ठेगाना :  
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अनुसूची ६ 

मोडेल र्मय बनमायर् काययक्रम ५० प्रबतशत अनुदान काययक्रमको प्रस्ताि मुल्यांकन र्ाराम  

क्र .स  द. न  आिेदकको 

नाम  

ठेगाना  मुल्यांकन (१०० पूर्यङ्कमा गने ) 

    उिबमको 

ब्यिसाय 

प्रबतको 

अनुभि 

/ताबलम 

(३०) 

पेश गरेको 

कायययोिना 

(४०)   

उक्त 

स्थानमा 

ब्यिसायको 

सम्भाव्यता 

उपयुक्त 

(१५) 

िास्तबिक 

लबक्षत 

िगय (१५) 

कुल 

प्रातांङ्क 

(१००) 

         

         

         

 

  छनौट सबमबतका पिबिकररका नाम , थर, पद ,दस्तखत र बमबत : 

१ 

 

२ 

 

३  

 

प्रमाणिकरि मममि : २०७९ भाद्र ५  

राजपत्रमा प्रकाणिि मममि : २०७९ भाद्र ५       आज्ञाले, 

खेमराज देबकोटा  
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत 


