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च्माउको फीउ उत्ऩादन गने व्मक्ति/ सभूह/सहकायीराइइ अनदुान कामइक्रभ  कामाइन्वमन       

कामइववधध, २०७५ 

प्रस्तावना् खान मोग्म भध्मे ऩधन एकदभ कभ जातका च्माउको भात्र व्मावसावमक रुऩभा उत्ऩादन 

गारयदैँ आएको ऩाइन्छ साथै च्माउको खेधतका राधग प्रदेश नॊ. ५ भा उऩमिु हावाऩानी, ताऩक्रभ 

य जनशक्तिको सहज उऩरब्धता यहेको हुॉदा प्रचयु सम्बावना यहेको सन्दबइभा मसको याम्रो 

उत्ऩादनका राधग गणुस्तयीम कम्ऩोष्ट भरको आवश्मकता हनु्छ बने  प्रदेश सयकाय, प्रदेश नॊ ५ 

को नीधत तथा कामइक्रभको फुॉदा नॊ. ५३ भा सभेत च्माउ खेधतराई प्रवर्द्इन गरयने उल्रेख बएको 

हनुारे सो क्तजम्भेवायी फहन गनइका धनक्तम्त तथा च्माउको फीउ उत्ऩादन गने व्मक्ति/कृषक 

सभूह/कृवष सहकायीराई अनदुान कामइक्रभ कामाइन्वमन गनइ प्रदेश सयकाय, प्रदेश नॊ. ५ बधूभ 

व्मवस्था कृवष तथा सहकायी भन्त्रारमरे "च्माउको फीउ उत्ऩादन गने व्मक्ति/ 

सभूह/सहकायीराइइ अनदुान कामइक्रभ  कामाइन्वमन कामइववधध, २०७५" तमाय गयी रागू गयेको  

छ।  

 

 ऩरयच्छेद-१ 

प्रायक्तम्बक 

1. सॊक्तऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (1) मस कामइववधधको नाभ "च्माउको फीउ उत्ऩादन गने 

व्मक्ति/सभूह/सहकायीराइइ अनदुान कामइक्रभ कामाइन्वमन कामइववधध ,२०७५" यहेको छ । 

(2) मो कामइववधध तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ। 

2.ऩरयबाषा् ववषम वा प्रसॊगरे अको अथइ नरागेभा मस कामइववधधभा्- 

(क) "कामइक्रभ" बन्नारे च्माउको फीउ उत्ऩादन गने व्मक्ति/कृषक सभूह/कृवष 

सहकायीराइइ अनदुान कामइक्रभ  सम्झनऩुछइ । 
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(ख) "च्माउको फीउ उत्ऩादन गने व्मक्ति/कृषक सभूह/कृवष सहकायीराइइ 

अनदुान सहमोग ऩाउनको राधग न्मनुतभ मोग्मता" बन्नारे मसै कामइववधधको 

अनसूुची-२ फभोक्तजभ कामइक्रभभा सहबाधगताका राधग आवश्मक न्मूनतभ 

भाऩदण्ड सम्झनऩुछइ । 

(ग) "व्मक्ति" बन्नारे कृवष ब्मफसाम सॊचारन गरय ववधधवत दताइ बएका उद्यभी 

सम्झनऩुदइछ । 

(घ)  “भन्त्रारम” बन्नारे प्रदेश सयकाय, प्रदेश नॊ. ५ बधूभ व्मवस्था, कृवष तथा 

सहकायी भन्त्रारम सम्झनऩुयछ्। 

(ङ) “धनदेशनारम” बन्नारे भन्त्रारम अन्तइगतको कृवष ववकास धनदेशनारम 

सम्झनऩुयछ्। 

(च) “कामाइरम” बन्नारे कृवष ववकास धनदेशनारम भातहतका कृवष ऻान केन्र 

सम्झनऩुछइ। 

(छ) “सधभधत” बन्नारे मस कामइक्रभ सञ्चारानाथइ धनदेशनारमभा गठठत कामइक्रभ 

कामाइन्वमन प्राववधधक सधभधत सम्झनऩुछइ। 

3. उद्दशे्महरु् मस कामइववधधको उदे्दश्महरु देहाम फभोक्तजभ यहेका छन।् 
(क) च्माउको फीउ उत्ऩादन गने कृषकहरुद्वाया स्थाधनम स्तयभै गणुस्तयीम च्माउको 

फीउ उऩरब्ध गयाइइ उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व ववृर्द् गने । 
(ख) च्माउको फीउ उत्ऩादनभा प्रोत्साहन गने। 

 

ऩरयच्छेद २ 

कामइक्रभ सञ्चारन  

४. कामइक्रभ सञ्चारन प्रकृमा् (1) च्माउको फीउ उत्ऩादन गने व्मक्ति/कृषक सभूह/कृवष 
सहकायीराइइ अनदुान कामइक्रभ सॊचारन गने कृषक/कृवष सभूह/कृवष सहकायी छनौट धफधध 
देहामफभोक्तजभ हनुेछ।    
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(क)  च्माउको फीउ उत्ऩादन गने व्मक्ति/कृषक सभूह/कृवष सहकायीराइइ अनदुान 
कामइक्रभ सॊचारनका राधग कृषक/कृवष सभूह/कृवष सहकायी/धनजी पभइहरुराइइ 
सहबागी हनुका राधग कृवष ववकास धनदेशनारमरे अनसूुची १ फभोक्तजभ उऩमिु 
सॊचाय भाध्मभफाट ३० ठदनको सावइजधनक सूचना प्रकाशन गयी प्रस्ताव आह्वान 
गरयनेछ । 

(ख) अनदुान भाग गने कृषक/कृवष सभूह/कृवष सहकायीरे अनसूुची २ भा भाग 
फभोक्तजभ धफवयणहरु बयेय य अनसूुची ३ फभोक्तजभको प्रस्तावना तोवकएको म्माद 
धबत्र कृवष ववकास धनदेशनारम वा भातहतका कामाइरमहरुभा ऩेश 
गनुइऩनेछ।आवेदनसगैँ अनसूुची ५ फभोक्तजभको स्थानीम तहको धसपायीस ऩत्र य 
अनसूुची ६ फभोक्तजभको ऻान केन्रको धसपायीस ऩत्र सॊरग्न गनुइऩनेछ। 

(2) मो कामइक्रभ सञ्चारनका राधग देहाम फभोक्तजभको कामइक्रभ कामाइन्वमन सधभधत गठन 
गरयनेछ । 

(क) प्रभखु, कृवष ववकास धनदेशनारम    सॊमोजक   
(ख) प्रभखु, खाद्य सयुऺा तथा कृवष व्मवसाम 

प्रवर्द्इन भहाशाखा    
सदस्म 

(ग) रेखा प्रभखु वा प्रधतधनधी, कृवष ववकास 
धनदेशनारम  

सदस्म 

(घ) प्राववधधक अधधकृत, (प्रभखुरे तोकेको) सदस्म 
(ङ) वरयष्ठ वारी सॊयऺण अधधकृत सदस्म सक्तचव 

सधभधतरे आवश्मकता अनसुाय फढीभा ३ जना ववषम ववशेषऻराई सधभधतको फैठकभा  
आभन्त्रण गनइ सक्नेछ।                                

(3) धनमभानसुाय दताइ हनु आएका प्रस्तावहरुको भूल्माङ्कन प्रवक्रमा अनसूुची ४ फभोक्तजभ 
अगाडी फढाईनेछ । 

(4) कामइक्रभ कामाइन्वमन सधभधतरे अनसूुची ४ फभोक्तजभ भूल्माङ्कन प्रवक्रमाभा उऩमिु 
देक्तखएका सम्बाव्म प्रस्तावहरु रुज ुगनइ स्थरगत धनरयऺण गनेछ।     

(5) प्रस्ताव छनौट अनसूुची ४ फभोक्तजभको भूल्माङ्कनको अॊक बाय तथा स्थरगत धनरयऺण 
प्रधतवेदनको आधायभा गरयनेछ य अनसूुची ७ फभोक्तजभ सम्झौता गरयनेछ।  

(6) च्माउको फीउ उत्ऩादन गने व्मक्ति/कृषक सभूह/कृवष सहकायीराइइ धनम्न अनसुाय 
मन्त्र तथा साभाग्रीभा अनदुान  उऩरब्ध  हनुे छ ।  

१. रेधभनाय फ्रो (clean bench hood) 

२. अटोक्रेब 
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३. इन्कुबेसन माइक ‚इन्कुवेटय   
४. भेधडमा (Media) 

५. केधभकर  
६. strain/spawn source  

७. ल्माफ धनभाइण गने आवश्मक साभग्रीहरु (घय तथा जग्गा फाहेक)

 
ऩरयच्छेद ३ 

अनदुान प्रवाह ववधध 
५. अनदुान उऩरब्ध गयाउन ेय खचइ गने ववधध् (१) कामइक्रभका राधग अनदुान  ववतयण गने कामइका 
राधग सम्झौता फभोक्तजभ धनदेशनारम वा केन्रफाट अनदुानको यकभ उऩरब्ध गयाइनेछ।अनदुान 
स्वीकृत कामइक्रभ तथा फजेटको धसभा धबत्र यही प्रदान गरयनेछ।  

(२) कामइक्रभ सञ्चारनका राधग कुर प्रस्तावभा ऩेश बएको ईवष्टभेटको अधधकतभ ७५ 
प्रधतशतसम्भ वा ववधनमोक्तजत यकभभध्मे जनु कभ हनु आउछ सोही फयाफय अनदुान उऩरब्ध 
गयाईनेछ।  

(3) स्वीकृत अनदुान यकभभा सचुना प्रकाशन, ववऻ सेवा, फैठक खचइ, अनगुभनभा औक्तचत्म य 
आवश्मकता अनसुाय खचइ गने गयी अधधकतभ ५ प्रधतशत कन्टीन्जेन्सी यकभ य प्रचधरत काननु 
फभोक्तजभ कय कवि गयी बिुानी गरयनेछ।   

    (४) प्रस्तावकरे अनदुान यकभको बिुानी प्राप्त गनइ स्वीकृत कामइमोजना अनसुायका   
वक्रमाकराऩहरु सञ्चारन गदाइ बएको खचइको फीर, बऩाइइ य प्रगधत प्रधतवेदन ऩेश गनुइऩनेछ।यकभ 
बिुानी गदाइ प्राववधधक तथा भूल्माङ्कन सधभधतको भूल्माॊकन तथा स्थरगत अनगुभन रयऩोटइ सवहतको 
धसपारयसको आधायभा एकाउन्ट ऩेमी चेकफाट कामइक्रभ सम्ऩन्न बएऩधछ सम्झौता फभोक्तजभको यकभ 
उऩरब्ध गयाइनेछ। 

    (५) मस कामइववधध फभोक्तजभ उऩरब्ध हनुे अनदुान सम्फन्धी अधबरेख सम्फक्तन्धत धनदेशनारम, 

केन्ररे याख्न ुऩनेछ य सो को प्रगधत वववयण भाधथल्रो धनकामभा ऩठाउन ुऩनेछ। 

ऩरयच्छेद ४ 

ववववध 

6. कामइक्रभ व्मवस्थाऩन ,अनगुभन तथा धनरयऺणको व्मवस्था् अनदुानभा च्माउको फीउ उत्ऩादन 
कामइक्रभको अनदुान कामइक्रभको प्रगती वववयण अनसुकु्तच ८ फभोक्तजभको ढाॉचाभा ऩठाउनऩुनेछ य 
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अनगुभन तथा धनरयऺण कृवष ववकास धनदेशनारम य बधूभ व्मवस्था, कृवष तथा सहकायी भन्त्रारम तथा 
भातहतका कामइरमफाट हनुेछ।  
७. कायवाहीको व्मवस्था् कामइक्रभ स्वीकृत बएका कृषकहरुरे सम्झौता अनसुाय कामइक्रभ सम्ऩन्न 
नगये वा प्राप्त अनदुानराई दरुुऩमोग गयेको ऩाईएभा प्रदेश सयकायको प्रचधरत काननु फभोक्तजभ 
कायवाही गरयनेछ । 
८. प्रचधरत कानूनफभोक्तजभ हनुे्  च्माउको फीउ उत्ऩादन गने व्मक्ति/कृषक सभूह/कृवष सहकायीराइइ 
अनदुान कामइक्रभ कामाइन्वमनको सम्फन्धभा कामइववधधभा उल्रेख बएकोभा सोही फभोक्तजभ तथा 
उल्रेख नबएको कामइक्रभको हकभा प्रचधरत कानूनफभोक्तजभ कामाइन्वमन हनुेछ । 
९. कामइववधध सॊशोधन तथा ऩरयभाजइन् (1) प्रदेश सयकाय प्रदेश नॊ ५ बधूभ व्मवस्था, कृवष तथा कृवष 
सहकायी भन्त्रारमरे मस कामइववधधभा आवश्मक ऩरयभाजइन एवभ ्सॊशोधन गनइ सक्नेछ । 

(2) मस कामइववधधभा व्माख्मा अऩूणइ तथा अष्ऩष्ट बएभा वा कामइववधधको कामाइन्वमनभा व्मवधान 
बएभा प्रदेश सयकाय, प्रदेश नॊ. ५ बधूभ व्मवस्था, कृवष तथा सहकायी भन्त्रारमरे धनणइम गये फभोक्तजभ 
हनुेछ।  

(3) मो कामइववधध स्वीकृत हनुबुन्दा अगाडी मस भन्त्रारम(भा. भन्त्रीस्तय)फाट धनणइम बै 
कामाइन्वमन बएका च्माउको फीउ उत्ऩादन गने व्मक्ति/कृषक सभूह/कृवष सहकायीराइइ अनदुान 
कामइक्रभ सम्फन्धी कृमाकराऩहरु मसै कामइववधधफभोक्तजभ हनुेछन।्  

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
अनसूुची १ 

(दपा ४ को उऩदपा १(क)सॉग सम्फक्तन्धत) 

च्माउको फीउ उत्ऩादन गने व्मक्ति/कृषक सभूह/कृवष सहकायी राइइ अनदुान कामइक्रभ प्रस्ताव 

आह्वानको सूचनाको ढाॉचा 

                      सूचना !सूचना !! सूचना !!! 
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प्रथभ ऩटक प्रकाशन धभधत .................................... 

मस कामाइरमको आ.व.20......./............. को वावषइक स्वीकृत कामइक्रभ अनसुाय च्माउ फीउ 

उत्ऩादन गने व्मक्ति/सभूह/सहकायी राइइ अनदुान सहमोग कामइक्रभको भाध्मभ फाट कृवष ववकाको 

प्रवर्द्इन गने कामइक्रभ यहेको हुॉदा इच्छुक नेऩारी नागरयकहरु फाट दयखास्त आहवानको राधग मो 

सूचना प्रकाक्तशत गरयएको छ । मो सूचना प्रथभ ऩटक प्रकाक्तशत बएको धभधतरे 30 ठदन धबत्र 

सम्फक्तन्धत कृवष ववकास धनदेशनारमभा तोवकएको ढाॉचा अनसुायको आवेदन पायभभा दयखास्त 

ठदनहुोरा । ऩनुश्च् आवेदन साथ तऩक्तशर अनसुायका कागजातहरु सम्रग्न याख्न सभेत मसै सूचना 

द्वाया सूक्तचत गरयन्छ । 

 

तऩक्तशर 

1.अनसूुची 2 अनसुायको आवेदन पायभ 

2.अनसूुची 3 अनसुायको सॊक्तऺप्त कामइमोजना 

3.नेऩारी नागरयकताको प्रभाक्तणत प्रधतधरऩी  

४.पाभइ, कम्ऩनी, कृषक सभूह वा सहकायीको दताइ प्रभाणऩत्रको छाॉमाप्रती (धनमभानसुाय नववकयण 

सभेत बएको हनुऩुने) 

५.पाभइ, कम्ऩनी, वा सहकायीको गत आ.व सम्भको कय चिुा प्रभाणऩत्रको प्रधतधरऩी । 

धनमभानसुाय कय चिुाको राधग म्मादथऩ बएकोभा सो को प्रधतधरऩी, अधडट रयऩोटइ, कय दाक्तखरा 

गयेको यधसद वा अन्म यधसद भान्म हनुे छैन । 

६. गत आ.व सम्भ दताइ बएका पाभइ, कम्ऩनी, कृषक सभूह वा सहकायी प्रस्तावना ऩेश गनइ मोग्म 

हनुेछन।् 

७. कामइक्रभ सॊचारनका राधग पाभइ कम्ऩनी कृषक सभूह तथा सहकायीको क्तजम्भेवाय व्मक्ति 

तोवकएको धनणइमको छामाप्रती य क्तजम्भेवाय व्मक्तिको नेऩारी नागरयकताको प्रभाक्तणत प्रधतधरवऩ। 

८. अन्म प्रभाक्तणत प्रभाणऩत्रहरु (ताधरभ, शैक्तऺक मोग्मता आठद) को प्रधतधरऩीहरु। 
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९. अनसूुची-५ फभोक्तजभको स्थाधनम तहको सडक, ववजरुी, ऩानीको सवुवधा बएको धसपारयस ऩत्र। 

१०. अनसूुची-६ फभोक्तजभको ऻान केन्ररे प्राववधधक रुऩरे उऩमिु यहेको धसपारयस ऩत्र । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनसूुची – 2 

(दपा ४ को उऩदपा १(ख)सॉग सम्फक्तन्धत) 
च्माउको फीउ उत्ऩादन गने व्मक्ति/कृषक सभूह/कृवष सहकायीराइइ अनदुान कामइक्रभको सहमोग प्राप्त 

गनइका राधग ठदईन ेआवेदन-ऩत्र 

श्रीभान ्प्रभखु ज्मू, 
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कृवष ववकास धनदेशनारम, 

..................... । 

  ववषम् च्माउको फीउ उत्ऩादन गने अनदुान सहमोग कामइक्रभ सम्फन्धभा । 

भहोदम, 

भराई उि अनदुान सहमोग प्राप्त गरय .......................... कामइ गनइ ईच्छा बएकोरे धनम्नानसुाय 
कागजात याखी धनवेदन गदइछु ।भैरे अनदुान सहमोग प्राप्त गयेभा धनधाइरयत प्रकृमा अनसुाय सम्फक्तन्धत 
क्तजल्रा धबतै्र यही कामइ गनेछु । ऩनुश्च् तऩक्तशर अनसुायका कागजातहरु मसै धनवेदन साथ सॊरग्न याखेको 
व्महोया सभेत अनयुोध गदइछु । 

तऩक्तशर् 

1.अनसूुची 3 अनसुायको सॊक्तऺप्त कामइमोजना 

2.नेऩारी नागरयकताको प्रभाक्तणत प्रधतधरऩी 

3.पभइ/सभूह/सधभधत/सहकायी सम्फक्तन्धत धनकामभा दताइ बएको प्रभाणको प्रधतधरऩी वा व्मक्तिगत कृषक 

4.अन्म प्रभाक्तणत प्रभाणऩत्रहरु (ताधरभ, शैक्तऺक मोग्मता) आठदका प्रधतधरऩीहरु य 

5.फैदेक्तशक योजगायवाट पकेकाको हकभा ऩासऩोटइको प्रधतधरवऩ । 

6.सभूह/सधभधत/सहकायीका सदस्महरुको ऩरयमोजना प्रस्ताव ऩेश गनइ य ऩरयमोजना छनौट बएभा 

कामाइन्वमन गने प्रधतवद्वता । 

८.अन्म प्रभाक्तणत प्रभाणऩत्रहरु (ताधरभ, शैक्तऺक मोग्मता आठद) को प्रधतधरऩीहरु। 

९.अनसूुची-५ फभोक्तजभको स्थाधनम तहको सडक, ववजरुी, ऩानीको सवुवधा बएको धसपारयस ऩत्र। 

१०.अनसूुची-६ फभोक्तजभको ऻान केन्ररे प्राववधधक रुऩरे उऩमिु यहेको धसपारयस ऩत्र ।     
धनवेदकको नाभ्                   दस्तखत 

ठेगाना् 

 

अनसूुची  3 

(दपा ४ को उऩदपा १(ग)सॉग सम्फक्तन्धत) 
च्माउको फीउ उत्ऩादन गने व्मक्ति/सभूह/सहकायी राइइ अनदुान कामइक्रभको अवधायणाको 

सॊक्तऺप्त कामइमोजना 
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आवेदकको नाभ : ................................................................. 

आवेदकको वकधसभ् (कृषक/धनजी पभइ/कृवष सभूह/सहकायी/उद्यभी) 

सदस्म सॊख्मा्............ 

ठेगाना : गाउॉ/टोर :................ वाडइ न. ..... गा.ऩा./न.ऩा. ...................  

क्तजल्रा: ................................. प्रदेश नॊ............  

सॊस्था दताइको धभधत् ............................  दताइ गयेको कामाइरम्..................... 

च्माउको फीउ उत्ऩादन व्मवसाम शरुु गयेको धभधत................................. य 
स्थान:............................ 

व्मवसाम सञ्चारन गयेको ऺेत्रपर (कठ्ठा/योऩनी/हेक्टय)........................... 

व्मवसामरे वातावयणभा नकायात्भक प्रबाव ऩाछइ/ऩादैन ........................... 

क्र.सॊ. वववयणहरु वतइभान अवस्था 

1 च्माउको फीउ उत्ऩादन व्मवसामभा सॊरग्न बएको बए व्मवसामको वकधसभ य 
वावषइक ऩरयभाण 

 च्माउको फीउ उत्ऩादन के.जी.   

 वजायीकयणभा टेवा (प्माकेक्तजङ्ग,रेवधरङ्ग,आठद) 

 

2 प्राववधधक ऻान, अनबुव य ऺभता 

 धनजी पभइ/कृषक सभूह/सहकायीको प्रभखुको शैक्तऺक मोग्मताको 
प्रभाण-ऩत्रको छाॉमाप्रधत सभेत सॊरग्न गने 

 धनजी पभइ/कृषक सभूह/सहकायीभा च्माउको फीउ उत्ऩादन सम्फन्धी 
ताधरभ प्राप्त जनशक्ति बए नबएको(ताधरभको प्रभाण ऩत्रको 
प्रधतधरऩी) 

 धनजी पभइ/कृषक सभूह/सहकायी ववगतभा च्माउको फीउ उत्ऩादनभा 
सॊरग्न बएको वा नबएको (बए कधत वषइ) 
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3 अनदुान भाग गयेको वक्रमाकराऩ य यकभ 

 च्माउको फीउ उत्ऩादन गनइ प्रमोग हनुे मन्त्र  

८. रेधभनाय फ्रो (clean bench hood) 

९. अटोक्रेब 

१०. इन्कुबेसन यमाक ‚इन्कुवेटय   
११. भेधडमा (Media) 

१२. केधभकर  
१३. strain/spawn source  

१४. ल्माफ धनभाइण गने आवश्मक साभाग्रीहरु )घय 
फाहेक( 

 

 

 

 

 

4 व्मवसाम सॊग सम्फक्तन्धत बौधतक सॊयचना (सडक, ववजरुी, ऩानी) को व्मवस्था 
बएको 

 आमोजना स्थर सम्भ भोटय फाटो ऩगेुको बए फाटोको वकधसभ 

(कच्ची, ऩकी,ी, धसजनर) 
 आमोजना स्थरभा प्रशोधनको राधग ववजरुीको धनयन्तय उऩरब्धता 
 सपा य स्वच्छ ऩानीको श्रोतको उऩरब्धता 

 

5 ऩरयमोजना रगानीभा साझेदायी (न.ेरु.) 

 कृवष ववकास धनदेशनारमको तपइ फट 

 (कृषक/धनजी पभइ/कृवष सभूह/सहकायी/उद्यभी)को तपइ फाट 

 

6 रगानीको श्रोतको आधायको प्रभाण 

 धनजी पभइ/कृषक सभूह/सहकायी तपइ को रागानी फैंकफाट ऋण 
धरई गने बए फैंकको ऩत्र सॊरग्न बएको (ऋण क्तस्वकृधतको प्रभाण 
ऩत्रको प्रधतधरऩी) 

 धनजी पभइ/कृषक सभूह/सहकायीको स्व-आम्दानी फाट रगानी गने 
बए कामइमोजनानसुाय अनदुान ग्राहीको रगानी सधुनक्तश्चत हनुे प्रमाप्त 
प्रभाण सॊरग्न बएको (फैंक खाताको स्टेटभेन्ट) 

 फैंक फाट ऋण धरई तथा धनजी पभइ/कृषक सभूह/सहकायीको स्व-
आम्दानी दफैु श्रोतफाट रगानी गने बए फैंकको ऩत्र तथा अनदुान 
ग्राहीको रगानी सधुनक्तश्चत हनुे प्रमाप्त प्रभाण सॊरग्न बएको ( ऋण 
क्तस्वकृधतको प्रभाण ऩत्रको प्रधतधरऩी य  फैंक खाताको स्टेटभेन्ट) 

 

7 व्मवसामफाट राबाक्तन्वत कृषक / स्थाधनम सॊख्मा (ऩषु्याई सवहत) 
योजगायी शृ्रजना 

 ऩूणइ योजगायी सॊख्मा (Full Time Job) 
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नोट् प्रस्ताववत आमोजना स्थर सम्भ ऩगु्नको राधग नक्तजकको क्तचय ऩरयक्तचत ठाॉउ सम्भको नक्सा सभावेश 
गनुइहोरा  

 

 

 

 

 

 

 

सही गनेको नाभ्                   सॊस्थाको छाऩ्  

ऩद् 

दस्तखत्      धभधत् 

 

 अधइ योजगायी सॊख्मा (Part Time Job) 

8 व्मावसामीक मोजना 
 अनदुान भाग गरयएका कृमाकराऩहरुको औक्तचत्मताको ऩषु्याई सवहत 

ऩेश गनुइ ऩनेछ  
 प्रस्ताववत कामइमोजना,भाधथ उल्रेक्तखत वववयण अनसुाय ऩेश बएको 

(अनदुान भाग)  
 अनदुानको भाग गरयएका कृमाकराऩहरु सम्ऩन्न गनइ श्रोत केन्रको 

वववयण 

 

9 प्रस्तावको दीगोऩन 

 आगाभी 3 वषइभा व्मवसामको ववस्ताय मोजना (क्तजल्रा, ववस्ताय 
बएको %) 

 ववस्तायको मोजना ऩेश गदाइ ऩषु्टमाइइ सवहत ऩेश गनुइऩने । 

 मोजना ववस्तायको राधग आधथइक श्रोत । 

 

10 फहऩुऺीम रगानीभा सम्ऩन्न हनु े कामइक्रभको हकभा रगानी गने 
धनकामहरु/कामइमोजना य रगानी गने यकभ सम्फक्तन्ध वववयण  
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                                    अनसूुची – ४ 

(दपा ४ को उऩदपा ४सॉग सम्फक्तन्धत) 
च्माउको फीउ उत्ऩादन गने व्मक्ति/सभूह/सहकायीराइइ अनदुान कामइक्रभको प्रस्ताव भूल्माङ्कन पायभ 

क्र.सॊ भूल्माङ्कनका आधाय  जम्भा अॊक प्राप्ताॊक कैवपमत 

1 धनजी पभइ/कृषक सभूह/सहकायीको व्मवसाम शरुु गयेको धभधत 10 
  

५ वषइ बन्दा ऩयुानो १०   

४ वषइ ऩयुानो ९   

१ वषइ ऩयुानो ८   

2 च्माउको फीउ उत्ऩादन व्मवसामको हारको ऺते्रपर (बाडाभा 
धरईएका जग्गाहरुको सम्झौता ऩत्र य रार ऩजुाइ बए भान्म हनु)े 

१०   

तयाईको हकभा ०.५ ववघा, ऩहाडको हकभा २ योऩनी बन्दा फढी 10   

सो बन्दा कभ ऺेत्रपर 5   

3 व्मवसामको ववस्तायको सम्बावना  १०   

वावषइक ४०%  10   

वावषइक ३०% 9   

वावषइक २०% 8   

4 

 

प्राववधधक ऻान, अनबुव य ऺभता १०   

धनजी पभइ/कृषक सभूह/सहकायीको प्रभखुको अध्ममन कऺा 1० 
बन्दा भाधथ तथा च्माउ फीउ उत्ऩादन सम्फन्धी ताधरभ बएभा 

१०   

धनजी पभइ/कृषक सभूह/सहकायीको प्रभखुको अध्ममन कऺा 1० 
बन्दा भाधथ तय  च्माउ फीउ उत्ऩादन सम्फन्धी ताधरभ नबएभा 

९   

धनजी पभइ/कृषक सभूह/सहकायीको प्रभखुको अध्ममन कऺा 1० 
बन्दा कभ तय  च्माउ फीउ उत्ऩादन  सम्फन्धी ताधरभ बएभा 

९   

धनजी पभइ/कृषक सभूह/सहकायीको प्रभखुको अध्ममन कऺा 1० 
बन्दा कभ तथा  च्माउ फीउ उत्ऩादन  सम्फन्धी ताधरभ नबएभा  

८   

5 आमोजना रगानीभा साझेदायी (कामइक्रभको कुर रगानीको २५% १०   
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आवेदकरे व्मोहोने य ७५% सॊस्थारे व्मोहोने) 

आमोजना रगानीभा साझेदायी च्माउ फीउ उत्ऩादन गने 
व्मक्ति/सभूह/सहकायी राइइ सहमोग कामइक्रभ कामाइन्वमन 
कामइववधध 2075भा व्मवस्था बएझैं बएभा 

10   

आमोजना रगानीभा साझेदायी कामइक्रभ  च्माउको फीउ उत्ऩादनभा 
प्रमोग हनु े मन्त्रभा सहमोग कामाइन्वमन कामइववधध 2075भा 
व्मवस्था बएझैं नबएभा 

०   

6 योजगायी शृ्रजनाको अवस्था १०   

५ जना बन्दा फढी 10   

५ जना सम्भ ५   

7 अनदुान भाग गयेका कृमाकराऩको श्रोतको वववयण १०   

 आवश्मक श्रोत केन्रको उऩरब्धता खरुाएको 10   

 आवश्मक श्रोत केन्रको आॊक्तशक रुऩभा उऩरब्धता खरुाएको 5   

8 व्मवसामसॊग सम्फक्तन्धत बौधतक सॊयचना (सडक, ववजरुी, ऩानी) को 

व्मवस्था बएको 

१०   

 आमोजना स्थर सम्भ भोटय फाटो ऩगेुको, ववजरुी, ऩानी 10   

 भाथी उल्रेक्तखत कुनै एक (1) सॊयचना नबएभा 9   

 भाथी उल्रेक्तखत कुनै दईु (2) सॊयचना नबएभा 8   

 भाथी उल्रेक्तखत कुनै ऩधन सॊयचना नबएभा 7   

9 रगानीको सधुनक्तश्चतता १०   

 धनजी पभइ/कृषक सभूह/सहकायीको फैंकफाट ऋण धरएय रगानी 
गने बए कामइमोजना अनसुाय अनदुान ग्राहीको रगानी सधुनक्तश्चतता 
हनुे प्रमाप्त प्रभाण सॊरग्न बएको 

८   

 फैंक फाट ऋण धरई तथा धनजी पभइ/कृषक सभूह/सहकायीको 
स्व-आम्दानी दवैु श्रोतफाट रगानी गने बए फैंकको ऩत्र तथा 
अनदुान ग्राहीको रगानी सधुनक्तश्चतता हनुे प्रमाप्त प्रभाण सॊरग्न 

9   
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बएको 
 धनजी पभइ/कृषक सभूह/सहकायीको स्व-आम्दानी फाट रगानी 

गने बए फैंकको ऩत्र सॊरग्न बएको 
१०   

10 च्माउको फीउ उत्ऩादन व्मवसामभा सॊरग्न बएको व्मवसामको 

वकधसभ 

१०   

  च्माउको फीउ उत्ऩादनको व्मवसामको भूल्म श्रङ्खरा (उत्ऩादन, 
प्रशोधन तथा वजायीकयणभा) का सफै श्रङ्खरा धेयै ऩरयभाणभा 
सम्ऩन्न गनेराई ऩूणइ अॊक ठदने 

१०   

 त्मस ऩधछ कभ गनेराई दाभासाहीको वहसाफरे अॊक ठदने    

कुर जम्भा 100   
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अनसूुची – ५ 
(दपा ४ को उऩदपा १(ख)सॉग सम्फक्तन्धत) 

स्थाधनम तह (गा.ऩा./न.ऩा./उऩ-न.ऩा/भ.न.ऩा.) रे उऩरब्ध गयाउन ेधसपायस ऩत्रको नभनुा 

 

श्री कृवष ववकास धनदेशनारम 

रुऩन्देही, ५ नॊ. प्रदेश 

 

ववषम् धसपारयस सम्वन्धभा । 

तहाॉ कामाइरमको धभधत ...................भा ...........................ऩधत्रका प्रकाशन बएको सचुना 
अनसुाय.....................................क्तजल्रा..............................गा.ऩा./न.ऩा./उऩ-न.ऩा/भ.न.ऩा. 
.........................वडानॊ.............. टोरभा क्तस्थत ........................................................... 
उद्यभी/कृषकसभूह/कृवष सहकायीसॊस्थारे .........................................................कामइक्रभ 
....................................स्थानभा सॊञ्चारन गनइको रागी तहाॉ कामाइरमभा प्रस्ताव ऩेश गनइ रागेको 
हुॉदा उि कामइक्रभ/कामइक्रभ मस गा.ऩा./न.ऩा./उऩ-न.ऩा/भ.न.ऩा.को प्राथधभकता ऺेत्रभा ऩयेको य 
कामइक्रभ गनइ धसचाई सवुवधा/सडक/ववद्यतु तथा अन्म ऩवुाइधाय बएकोरे धसपारयस गरयएको व्महोया 
अनयुोध गरयन्छ ।  

 

 

           प्रभखु 

             ................. 
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अनसूुची – ६ 
(दपा ४ को उऩदपा १(ख)सॉग सम्फक्तन्धत) 

कृवष ऻान केन्ररे उऩरब्ध गयाउन ेधसपारयस ऩत्रको नभूना 

 

श्री कृवष ववकास धनदेशनारम 

रुऩन्देही,५ नॊ. प्रदेश 

 

                        ववषम् धसपारयस सम्वन्धभा । 

तहाॉ कामाइरमको धभधत ...................भा ...........................ऩधत्रका प्रकाशन बएको सचुना 
अनसुाय.....................................क्तजल्रा.............................. गा .ऩा/.न.ऩा/.उऩ-न.ऩा/भ.न.ऩा .

.........................वडानॊ ..............टोरभा क्तस्थत ...........................................................  
उद्यभी/कृषकसभूह/कृवष सहकायीसॊस्थारे .........................................................कामइक्रभ 

....................................स्थानभा सॊञ्चारन गनइको रागी तहाॉ कामाइरमभा प्रस्ताव ऩेश गनइ रागेको 
हुॉदा उि कामइक्रभ/काय ््मक्रभ प्राववधधक रुऩभा उऩमिु बएको /नबएको य अन्म व्मवस्थाऩवकम रुऩरे 

सऺभ यहेको/नयहेकोरे धसपारयस गरयएको व्महोया अनयुोध गरयन्छ ।  

 

          प्रभखु 

        ................. 
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अनसूुची – ७ 

(दपा ४ को उऩदपा (५)सॉग सम्फक्तन्धत) 
कामइक्रभ सञ्चारनको राधग गरयन ेसम्झौता-ऩत्र 

प्रदेश सयकाय, प्रदेश नॊ ५, बधूभ व्मवस्था, कृवष तथा सहकायी भन्त्रारम, कृवष ववकास धनदेशनारम द्वाया  
सञ्चारन गरयने चार ुआ.व. ............. को क्तस्वकृत ....................................... कामइक्रभ सञ्चारन 
गनइ ....................................... कामाइरम (मस बन्दा ऩछाडी ऩवहरो ऩऺ बधनन)े ववक्तशष्टताका 
आधायभा छनौट बएका कृषक उद्यभी श्री / सशु्री/ श्रीभती .................................... (मस बन्दा 
ऩछाडी दोश्रो ऩऺ बधनन)े ववच तऩक्तशरका सतइभानहरु गरय गयाई कामइक्रभ सम्ऩन्न गनइ सम्झौता / 
सहभधत बएको छ । 

 

1.ऩवहरो ऩऺरे दोश्रो ऩऺराई व्मवसाम सञ्चारनको राधग कामइमोजना अनसुाय दईु वकस्ताभा / 
कामइववधध अनसुाय साभाग्री / यकभ अनदुान स्वरुऩ तेश्रो ऩऺ (कृवष ववकास धनदेशनारम, रुऩन्देही) को 
योहफयभा उऩरब्ध गयाउने छ । 

2.दोश्रो ऩऺरे ऩवहरो ऩऺफाट आवस्मक प्राववधधक प्राप्त गरय आपुरे आवेदन गये अनसुायको 
........................ व्मवसाम सञ्चारन गनेछ । 

3.ऩवहरो ऩऺ / कृवष ववकास धनदेशनारम, रुऩन्देहीरे सभम साऩेऺ धनमधभत रुऩभा व्मवसाम सञ्चारन 
गये नगयेको अनगुभन गनेछन । 

4.मो सम्झौता उल्रेक्तखत काभ गदाइ ऩरय आउन सक्ने कुनै ऩधन प्राकृधत प्रकोऩ / बववत्व्मको ऩूणइ 
क्तजम्भेवायी दोश्रो ऩऺ स्वमभ आपै हनुेछ । 

5.मस सम्झौताभा उल्रेख बम बन्दा अन्म व्महोयाको हकभा प्रचधरत प्रदेश नॊ ५ को धनमभ काननु 
फभोक्तजभ हनुेछ । 

ऩवहरो ऩऺ दोश्रो ऩऺ 

कामाइरमको तपइ फाट सही गनेको मवुा/उद्यभी वा सॊघ सॊस्थाको तपइ फाट सही गनेको 

नाभ् नाभ् 
ऩद् ऩद् 
दस्तखत् दस्तखत् 
धभधत् धभधत् 
कामाइरमको छाऩ् औॊठाको छाऩ् 
 दा्                          फा् 
 सॊस्थाको छाऩ् 
सम्ऩकइ  / पोन नॊ सम्ऩकइ  / पोन नॊ 
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अनसूुची – ८ 

(दपा ५सॉग सम्फक्तन्धत) 
 

च्माउको फीउ उत्ऩादन गने व्मक्ति/सभहु/सहकायी राइइ अनदुान कामइक्रभको प्रगती वववयण ऩठाउन े
पायभको ढाॉचा 

 

1.उद्यभी कृषकको 
 

2.सञ्चाधरत व्मवसामको 

नाभ् नाभ् 
ठेगाना् ठेगाना् 
3. आ.व. 4.प्रगधत प्रधतवेदन अवधी् चौभाधसक / वावषइक 
 

 

 

क्र.सॊ कामइ वववयण इकाई रक्ष्म प्रगधत आई ऩयेका 
फाधा अड्चनहरु 

सभाधानका रागी 
सझुावहरु 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

 

प्रधत इकाई उत्ऩाठदत ऩदाथइको स्थाधनम फजायको ववक्री भूल्म् 
1.....................         2......................                    3........................ 
 

मवुा उद्यभीको नाभ् दस्तखत् ठेगाना् 
धभधत् 


