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कृषि फजाय ननभााण, हस्तान्तयण तथा सञ्चारन कामाषिनध, २०७७ 

प्रस्तािना् सदूुयऩश्चिभ प्रदेशभा कृषि फजाय स्थरहरु स्थाऩना तथा सञ्चारन गरय कृषििस्त ु
उत्ऩादनराई प्रिर्द्ान गदै उत्ऩाददत कृषि िस्तहुरुको फजारयकयणराई टेिा ऩमुााउन तथा भन्रारम य 
भातहतका कामाारमहरु फाट सॊचारन हनुे कृषि फजाय षिकास सम्फश्चन्ध कामाक्रभहरु ऩायदशॉ, 
प्रबािकायी तथा व्मिश्चस्थत ढङ्गफाट सञ् चारन गना िाञ्छनीम बएकोरे,  

            सदूुयऩश्चिभ प्रदेश, बूनभ व्मिस्था, कृषि तथा सहकायी भन्रारमरे मो कामाषिनध फनाएको छ। 

ऩरयच्छेद-१ 

प्रायश्चम्बक 

 

१. सॊश्चऺप्त नाभ, षिस्ताय  य प्रायम्ब: (१) मस कामाषिधको नाभ "कृषि फजाय ननभााण, हस्तान्तयण 
तथा सञ्चारन कामाषिनध, २०७७"  यहेको छ ।  

 (२) मो कामाषिनध स्िीकृत बए ऩनछ सदूुयऩश्चिभ प्रदेश बय तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ । 

२.  ऩरयबािा् षििम िा प्रसॊगरे अको अथा नरागेभा मस कामाषिनधभा, - 

(क) "कृषि फजाय" बन्नारे कृषि तथा ऩशऩुन्छीजन्म िस्तहुरु य कृषि उत्ऩादन 
साभग्रीहरु खयीद नफक्री गने स्थान सम्झन ुऩछा ।  

(ख) "कृषि फजाय ननभााण" बन्नारे दपा ३ फभोश्चजभको कामाराई जनाउॉछ। 

(ग) “कामाक्रभ ननदेशक सनभनत” बन्नारे दपा  ५ को उऩदपा (१) फभोश्चजभ गदित सनभनत 
सम्झन ुऩछा । 

(घ) “कामाारम" बन्नारे भन्रारमरे फाषिाक फजेटभा कामाक्रभ सभािेश गरय कृषि फजाय 
ननभााण गना अश्चततमारय प्राप्त ननकाम सम्झन ुऩछा । 

(ङ) “कृषि व्मिसाम” बन्नारे कृषि तथा ऩशऩुन्छीजन्म िस्त ुउत्ऩादन तथा ऩारन सम्फन्धी 
कामा सम्झन ुऩछा । 

(च) "कृषि फजाय सनभनत" बन्नारे ननश्चित स्थानभा कृषि फजाय सञ्चारन गने गयी स्थानीम 
तहभा दताा बएको सनभनत सम्झन ुऩदाछ । 
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(छ) “केन्र” बन्नारे बेटेरयनयी अस्ऩतार तथा ऩश ु सेिा षिऻ केन्र िा कृषि ऻान केन्र 
सम्झन ुऩछा । 

(ज) “भन्रारम” बन्नारे सदूुयऩश्चिभ प्रदेशको कृषि ऺेर हेने भन्रारम सम्झन ुऩछा । 

(झ) “भूल्माङ्कन सनभनत ” बन्नारे दपा ६ फभोश्चजभ गदित सनभनत सम्झन ुऩछा । 

 (ट) "साझेदाय ननकाम" बन्नारे कृषि फजाय ननभााण तथा सञ्चारन गनाका रानग जनभन िा 
आनथाक स्रोतको व्मिस्थाका साथै फजाय ननभााण तथा सञ्चारनभा बूनभका ननिााह गने 
स्थानीम तह, कृषि सहकायी सॊस्था य कृषि फजाय सनभनत सम्झन ुऩछा । 

 

ऩरयच्छेद-२ 

कृषि फजाय व्मिस्थाऩन तथा साझेदाय ननकाम सम्फन्धी व्मिस्था 
 

३ . कृषि फजाय ननभााण: कृषि फजाय ननभााण नबर देहामका कामाहरु गरयनेछ :- 

 कृषि तथा ऩशऩुन्छीजन्म उऩज खरयद तथा नफक्रीको रानग बिन, सूचना कऺ, 

कामाारम कोिा तथा सेड ननभााण, 
 कोल्ड च्माम्फय िा अन्म श्चचस्मान घय ननभााण, 
 डेरय सॊयचना, फधस्थर, भास ुऩसर तथा नभट भाटा ननभााण 

 ग्रनेडॊग तथा प्माकेश्चजॊग गहृ, बण्डायण घय , रोनडॊग अनरोनडॊग सॊयचना ननभााण, 
 फजाय स्थरभा एप्रोच योड, खानेऩानी सषुिधा, शौचारम, कम्ऩाउण्ड िार, तायफाय, 
 कम्ऩोष्ट षऩट, 
 फजायभा आिश्मक अन्म सषुिधाहरु आदी । 

४. साझेदाय ननकाम छनौट: कृषि फजाय ननभााण तथा हस्तान्तयण गने प्रमोजनका रानग कामाारमरे 
देहामका ननकाम सॉग साझेदारय गना सक्नेछ:- 

(क) स्थानीम तह 

(ख) कृषि सहकायी सॊस्था 
(ग) कृषि फजाय सनभनत 

ऩरयच्छेद-३ 

कामाक्रभ व्मिस्थाऩन सम्फन्धी व्मिस्था 
५. कामाक्रभ ननदेशक सनभनत् (१) कामाक्रभको प्रबािकायी कामाान्िमन तथा सभन्िमका रानग 

भन्रारमभा देहाम फभोश्चजभको कामाक्रभ ननदेशक सनभनत यहनेछ:- 
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(क) सश्चचि,  भन्रारम सॊमोजक 

(ख) प्रभखु, मोजना तथा अनगुभन  भहाशाखा   सदस्म 

(ग) प्रभखु, प्रसासन तथा सहकायी  भहाशाखा   सदस्म 
(घ) प्रभखु, ऩशऩुन्छी तथा भत्स्म षिकास भहाशाखा सदस्म 

(ङ) प्रभखु, कृषि व्मिसाम प्रिर्द्ान तथा खाद्य सयुऺा भहाशाखा   सदस्म 

(च) कानून तथा पैसरा कामाान्िमन शाखा, भन्रारम सदस्म 
(छ) अनधकृत, कृषि व्मिसाम प्रिर्द्ान तथा खाद्य सयुऺा भहाशाखा   सदस्म-सश्चचि 

 (२) उऩदपा (१) फभोश्चजभ गदित सनभनतको काभ, कताव्म य अनधकाय देहाम फभोश्चजभ 
हनुेछ:- 

(क) कामाक्रभ सञ्चारनका सम्फन्धभा कामाान्िमन ननकाम, भातहतका कामाारम य 
सनभनतहरुराई याम, सल्राह तथा ननदेशन प्रदान गने, 

(ख) भूल्माङ्कन सनभनतफाट प्राप्त प्रनतिेदन अध्ममन गने, 
(ग) सञ्चानरत कामाक्रभको प्रगनत सनभऺा गने य ननदेशन ददने,   

(घ) कामाक्रभराई प्रबािकायी फनाउन अनगुभन तथा भूल्माङ्कन गने गयाउने, य 
(ङ) सञ्चानरत कामाक्रभको सम्फन्धभा प्राप्त बएका गनुासो व्मिस्थाऩन गने । 

६.  भूल्माङ्कन सनभनत्  (१) मस कामाषिनध फभोश्चजभको कामाक्रभ सञ्चारनको रानग प्रस्तािकफाट प्राप्त हनु 
आएका प्रस्तािहरुको भूल्माङ्कन गयी छनौटको रानग कामाारमभा नसपारयस गना देहाम फभोश्चजभको 
भूल्माङ्कन सनभनतको गिन यहनेछ्- 

(क) कामाारम प्रभखुरे तोकेको अनधकृत कभाचारय, कामाारम सॊमोजक 

(ग) 

प्रनतनननध कृषि ऻान केन्र िा बेटेरयनरय अस्ऩतार तथा ऩश ु सेिा षिऻ 
केन्र 

सदस्म 

)घ(  प्रनतनननध, प्रदेश रेखा ईकाई िा कोि तथा रेखा ननमन्रकको कामाारम सदस्म 

)ङ(  सॊमोजक, खरयद सनभनत कामाारम सदस्म 
(च) मोजना हेने शाखा, कामाारम सदस्म-सश्चचि 

 (२) भूल्माङ्कन सनभनतरे आिश्मकता अनसुाय कुनै षिऻ, षिशेिऻ िा ऩदानधकायीराई सनभनतको 
फैिकभा आभन्रण गना सक्नेछ। 

(३) मस सनभनतको काभ, कताव्म य अनधकाय देहाम फभोश्चजभ हनुेछ्- 

(क) साझेदाय ननकामहरुफाट प्राप्त बएका प्रस्तािहरुको भूल्माङ्कन तथा षिश्लिेण गयी 
छनौटका रानग कामाारमभा नसपारयस गने, 
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(ख) भूल्माङ्कनको क्रभभा आिश्मकता अनसुाय स्थरगत ननयीऺण तथा अनगुभन गने 
गयाउने, 

(ग)  सम्फश्चन्धत षििमको प्राषिनधकफाट स्थरगत सिेऺण गयी रागत इश्चस्टभेट य 
ड्रईङ्ग नडजाइन तमाय गयाउन,े 

(घ)  कृषि फजाय ननभााणका रानग आिश्मकता अनसुाय ननदेशक सनभनत सॉग याम 
सल्राह नरने । 

७. फैिक सम्फन्धी कामाषिनध :(१) दपा ५ य ६ फभोश्चजभ गदित सनभनतको फैिक सम्फन्धी कामाषिनध 
देहाम फभोश्चजभ हनुेछ :- 

(क) सनभनतको फैिक सॊमोजकको ननदेशनभा सदस्म-सश्चचिरे नभनत, सभम य स्थान 
तोकी फोराउन ुऩनेछ । 

(ख) फहभुत सदस्महरुको उऩश्चस्थनतराई फैिकको गणऩयुक सॊतमा भानननेछ । 

(ग) सनभनतको फैिकको ननणाम फहभुतको आधायभा गरयनेछ । 

(घ) सनभनतरे आिश्मकता अनसुाय षििम षिशेिऻ तथा सयोकायिाराहरुराई फैिकभा 
आभन्रण गना सक्नेछ l  

(ङ) सनभनतको फैिक हयेक चौभानसकभा एक ऩटक य आिश्मकता अनसुाय कुनै ऩनन 
सभमभा फस्न सषकनेछ । 

(२) सनभनतको फैिक सम्फन्धी अन्म व्मिस्था सनभनत आपैरे ननधाायण गये फभोश्चजभ हनुेछ। 

 

ऩरयच्छेद-४ 

 कृषि फजाय ननभााण स्थर तथा साझेदाय छनौट  

 

८. कामाक्रभ सञ्चारनको प्रषक्रमा:(१) कामाारमरे सािाजननक सचुना िा केन्रभापा त िा नसधै साझेदाय 
ननकामराई कृषि फजाय स्थर ननभााण गयी हस्तान्तयण गने प्रमोजनका रानग जग्गा उऩरब्ध गयाउन 
सषकने िा नसषकने सम्फन्धभा ऩराचाय गनेछ । 

(२) साझेदाय ननकामफाट उऩदपा (१) को फभोश्चजभको सचुना िा ऩरको आधायभा जग्गा 
उऩरब्ध गयाउन सषकने फाये जानकायी प्राप्त बईसकेऩनछ कामाारमरे सम्फश्चन्धत षििमको प्राषिनधक 
सषहत स्थरगत अनगुभन गयी दपा ९ य १० फभोश्चजभको प्रनतिेदन भलु्माॊकन सनभनत सभऺ ऩेश 
गनेछ । 
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(३) उऩदपा (२) फभोश्चजभको प्रनतिेदन प्राप्त बैसके ऩिात भलु्माॊकन सनभनतरे कृषि फजाय 
स्थर ननभााण गने षििमभा ननणाम गरय कामाारमराई खरयद तथा ननभााण कामाको रागत इश्चस्टभेट य 
ड्रईङ्ग नडजाइन तैमाय गना नसपारयस गनेछ ।  

(४) उऩदपा (३) फभोश्चजभको ननणाम अनसुायको कामाक्रभ सॊचारनभा सहश्चजकयण तथा कृषि 
फजाय सॊचारनका रानग साझेदाय ननकामरे कृिक, कृषि व्माऩारयहरु सभािेश बएको तथा स्थाननम 
तहको कृषि शाखाको कभाचारय सदस्म सश्चचि यहने गरय कृषि फजाय सनभनत गिन गरय सम्फश्चन्धत 
स्थाननम तहभा दताा गनुाऩनेछ । 

(५) उऩदपा (३) फभोश्चजभको ननणाम बैसके ऩिात कामाारमरे उऩदपा (४) फभोश्चजभको कृषि 
फजाय सनभनत सॉग सभन्िम गरय सम्फश्चन्धत प्राषिनधक फाट रागत इश्चस्टभेट य ड्रईङ्ग नडजाइन तैमाय 
गयाउनेछ ।  

(६) कामाारमरे उऩदपा (५) फभोश्चजभको इश्चस्टभेट य ड्रईङ्ग नडजाइन तैमाय गरयसके खरयद 
तथा ननभााण कामा शरुु हनु ुऩिुा फजाय सनभनत सॉग कृषि फजाय ननभााण य सॊचारन सम्फश्चन्ध  अनधकाय, 

कताव्म य श्चजम्भेिारय उल्रेख गरय  सम्झौता गनेछ ।  

(६) उऩदपा (५) फभोश्चजभ सम्झौत सम्ऩन्न बएऩश्तात कामाारमरे उऩदपा (५) फभोश्चजभको 
इश्चस्टभेट य ड्रईङ्ग नडजाइन अनसुायको खरयद तथा ननभााण कामा प्रचनरत ऐन तथा काननु फभोश्चजभ गने 
िा गयाउनेछ । 

९. कृषि फजाय ननभााण स्थर छनौट: (१) कृषि फजाय ननभााणस्थर छनौट तऩनसर फभोश्चजभका आधायभा 
गरयनेछ:- 

(क) श्चजल्रा िा स्थानीम तहको भतुम फजाय ऺेर, 
(ख) मातामातको सषुिधा ऩगुेको स्थर, 
(ग) नफजरुी तथा खानेऩानी रगामत ऩिुााधायको सषुिधा ऩगुेको स्थर, 
(घ) कृषि तथा ऩशऩुन्छीजन्म िस्तहुरु उत्ऩादन हनुे य उत्ऩाददत कृषिजन्म िस्तहुरु 

नफषक्र हनुे सम्बािना बएको स्थर, 
(ङ) साझेदाय ननकामरे कृषि फजाय ननभााणका रानग नन्शलु्क जग्गा उऩरब्ध गयाउन े

सम्फन्धभा ऩेश गयेको प्रभाण,  

(च) रगानी साझेदायी गने फायेको प्रनतफद्वता ऩर । 

(२) उऩदपा (१) को (ङ) अनसुाय जग्गाको प्रभाण देहाम अनसुाय हनु ुऩनेछ्- 
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(क) स्थानीम तहको भातहतभा यहेको जग्गाराई स्थानीम तहरे कृषि फजाय ननभााण 
तथा सञ्चारनका रानग उऩरब्ध गयाउने सम्फन्धी ऩर, 

(ख) साझेदाय ननकामरे कृषि फजाय ननभााणका रानग उऩरब्ध गयाउने बनी उल्रेख 
गयेको जग्गाको जग्गाधनी प्रभाण ऩूजाा, 

(३) उऩदपा (२) अनसुायको जग्गाभा ननभााण कामा शरुु हनुऩुिुा सो जग्गा कृषि फजाय 
सनभनतको नाभभा नाभसारय िा बोगचरनको अनधकाय हस्तान्तयण बएको हनुऩुनेछ । 

 

१०. कृषि फजाय ननभााणका रानग आिश्मक जग्गाको ऺरेपर : कृषि फजाय ननभााणका रानग तऩनसरका 
ऺेरभा देहाम फभोश्चजभको जग्गा हनु ुऩनेछ :- 

क्र.सॊ. ऺेर आिश्मक ऺेरपर 

१. तयाईको श्चजल्रा स्तयीम फजाय १० कट्ठा बन्दा भानथ 

२. तयाईको ऩानरका स्तयको फजाय ५ कट्ठा बन्दा भानथ 

३. भध्म ऩहाडको श्चजल्रा स्तयको फजाय ३ योऩनी बन्दा भानथ 

४. भध्म ऩहाडको ऩानरका स्तय फजाय १ योऩनी बन्दा भानथ 

५. उच्च ऩहाडको श्चजल्रा स्तयको फजाय ३ योऩनी बन्दा भानथ 

६. उच्च ऩहाडको ऩानरका स्तयको फजाय १ योऩनी बन्दा भानथ 

 

ऩरयच्छेद-५ 

साझेदाय ननकाम तथा कामाारमको काभ, कताव्म य अनधकाय 

 

११. कामाारमको काभ, कताव्म य अनधकाय:  कामाारमको काभ, कताव्म य अनधकाय तऩनसर फभोश्चजभ 
हनुेछ :- 

(क) कृषि फजाय ननभााणका रानग जग्गा उऩरव्ध गयाउन साझेदाय ननकामराई ऩराचाय गने, 
(ख) भलु्माॊकन सनभनतको ननणाम अनसुाय कृषि फजाय ननभााणका रानग स्थर छनौट गने, 
(ग) छनौट बएका कृषि फजाय ननभााण स्थरभा प्राषिनधक खटाई रागत इश्चस्टभेट य ड्रईङ्ग 

नडजाइन तमाय गना रगाउने, 
(घ) सािाजननक खरयद ऐन तथा ननमभािरी अनसुाय ननभााण व्मिसामी छनौट गयी रागत 

इश्चस्टभेट य ड्रईङ्ग नडजाइन अनसुाय कामा सम्ऩन्न गना रगाउने, 
(ङ) साझेदाय ननकामसॉग रागत साझेदायीका रानग अनसूुची-१ फभोश्चजभ सम्झौता गने 

गयाउने, 
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(च) सम्झौता फभोश्चजभ कामाारमरे ननभााण गनुा ऩने बौनतक सॊयचना ननभााण गना रगाई 
सम्फश्चन्धत ननभााण व्मिसामीराई बतुानानी ददने, 

(छ) रागत इश्चस्टभेट य ड्रईङ्ग नडजाइन अनसुाय कामा सम्ऩन्न बई सकेऩनछ फजाय सञ्चारनका 
रानग अनसूुची-२ फभोश्चजभ सम्झौता गयी हस्तान्तयण गने । 

१२. साझेदाय ननकामको काभ, कताव्म य अनधकाय: साझेदाय ननकामको काभ, कताव्म य अनधकाय देशाम 
फभोश्चजभ हनुेछ :- 

(क) कृषि फजाय ननभााणका रानग जनभन उऩरब्ध गयाउने ।  

(ख) साझेदाय ननकामरे ननभााण गनुा ऩने बौनतक ऩूिााधाय ननभााण गने । 

(ग) कृषि फजाय ननभााणको अिस्थाभा अनगुभन ननयीऺण गने । 

(घ) कृषि फजाय सञ्चारन गने गयाउने । 

 

ऩरयच्छेद-६ 

कामाक्रभको अनगुभन, भूल्माङ्कन तथा प्रनतिेदन 

 

१३. कामाक्रभको अनगुभन, भूल्माङ्कन तथा प्रनतिेदन:(१) मस कामाषिनध अन्तगात सञ्चानरत कामाक्रभको 
अनगुभन गने भूतम श्चजम्भेिायी कामाारम तथा भलु्माॊकन सनभनतको हनुेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोश्चजभ अनगुभन तथा ननयीऺण गयेको प्रनतिेदन कामाारमरे भन्रारमभा 
ऩेश गनुा ऩनेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोश्चजभको प्रनतिेदन भन्रारमरे भूतमभन्री तथा भश्चन्रऩरयिद्को 
कामाारमभा ऩिाउन ुऩनेछ ।  

(४) मस कामाषिनध फभोश्चजभ सञ्चानरत कामाक्रभको सम्झौता फभोश्चजभको रागत इषष्टभेट 
अनसुाय गणुस्तयीम काभ नबएको िा आनथाक अऩचरन बएको रगामतका षििमभा उजयुी िा गनुासो 
प्राप्त बएभा भन्रारमरे सम्फश्चन्धत षििम षिशेिऻ सषहतको टोरी गिन गयी जाॉचफझु गयाउन ुऩनेछ । 

(५) उऩदपा (४) फभोश्चजभ गदित टोरीरे स्थरगत रुऩभा जाॉचफझु गयी प्रनतिेदन भन्रारमभा 
ऩेश गनुा ऩनेछ । 

(६) उऩदपा (५) फभोश्चजभ प्रनतिेदन प्राप्त बएऩनछ सम्झौता फभोश्चजभको रागत इषष्टभेट 
अनसुाय गणुस्तयीम काभ नबएको देश्चखएभा सो फभोश्चजभ गना िा गयाउन सम्फश्चन्धत कामाारमराई 
ननदेशन ददन ुऩनेछ । 
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(७) उऩदपा (६) फभोश्चजभ प्राप्त ननदेशनराई कामाक्रभ सञ्चारन गने ननकाम िा केन्ररे 
प्रबािकायी ढॊगरे कामाान्िमन गनुा िा गयाउन ुऩनेछ । 

(८) उऩदपा  (६) फभोश्चजभ प्राप्त ननदेशनराई कामाान्िमन नगने कामाारम प्रभखुराई प्रचनरत 
कानून फभोश्चजभ भन्रारमरे कायिाही गना िा कायिाहीका रानग नसपारयस गना सक्नेछ ।  

(९) उऩदपा  (५) फभोश्चजभ प्राप्त प्रनतिेदनफाट आनथाक अऩचरन बएको देश्चखएभा भन्रारमरे 
आिश्मक अनसुन्धान तथा कायिाहीका रानग सम्फश्चन्धत ननकामभा रेखी ऩिाउन ुऩनेछ । 

ऩरयच्छेद-७ 

षिषिध 

 

१४. ऩयाभशादाता प्रमोग गना सषकन:े कृषि फजाय ननभााण गने क्रभभा स्थरगत रुऩभा रागत इश्चस्टभेट य 
ड्रईङ्ग नडजाइन तमाय गनाका रानग कामाारमभा सम्फश्चन्धत प्राषिनधक नबएभा सो कामाका रानग 
कामाारमरे प्रचनरत कानून फभोश्चजभ अनभुनत प्राप्त ऩयाभशादाताको सहमोग नरन सक्नेछ । 

१५. कन्टीन्जेन्सी खचा: कृषि फजाय ननभााण कामाका रानग आिश्मक षिषिध खचाको व्मिस्थाऩनका रानग 
प्रचनरत काननु फभोश्चजभ कन्टीन्जेन्सी कटी ी गयी खचा गना सषकनेछ । 

१६. प्रगनत प्रनतिेदन:(१) मस कामाषिनध फभोश्चजभ बएको काभ कायिाहीको षिियण सषहतको चौभानसक 
प्रनतिेदन कामाारमरे भन्रारमभा ऩिाउन ुऩनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोश्चजभ प्राप्त प्रनतिेदन भन्रारमरे भूतमभन्री तथा भश्चन्रऩरयिद् 
कामाारमभा सभेत ऩिाउन ुऩनेछ ।  

(३) भन्रारमरे आनथाक ििा सभाप्त बएको २ भषहनानबर मस कामाषिनध फभोश्चजभ सञ्चारन 
बएको कामाक्रभको प्रदेशस्तयभा प्रगनत सनभऺा गनेछ। 

 

१७. रेखा तथा रेखाऩयीऺण: कामाक्रभको खचाको रेखा व्मिस्थाऩन तथा रेखाऩयीऺण प्रचनरत कानून 
फभोश्चजभ गनुा ऩनेछ। 

१८. ननदेशन ददन सक्न:े मस कामाषिनध अनसुाय ननभााण गयीन ेकृषि फजायराई व्मिश्चस्थत य प्रबािकायी, 
जिापदेही य ऩायदशॉ फनाउन भन्रारमरे कामाारमराई ननदेशन ददन सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोश्चजभ प्राप्त ननदेशन ऩारना गनुा सम्फश्चन्धत सफैको कताव्म  हनुेछ । 

१९. प्रचनरत कानून फभोश्चजभ हनुे्  प्रचनरत कानूनको सिाभान्मताभा प्रनतकूर नहनुे गयी मस कामाषिनधभा 
रेश्चखएको षििमभा मसै फभोश्चजभ य अन्म कुयाको हकभा प्रचनरत कानून फभोश्चजभ हनुेछ। 
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२०. फाधा अड्काउ पुकाउन ेय सॊशोधन: (१) मस कामाषिनधको कामाान्िमनभा कुनै दद्वषिधा उत्ऩन्न बई 
कामाान्िमन गना फाधा ऩयेभा भन्रारमरे प्रचनरत कानूनको प्रनतकूर नहनुे गयी फाधा अड्काउ 
पुकाउन सक्नेछ । 

(२) मस कामाषिनधभा भन्रारमरे आिश्मताना अनसुाय सॊशोधन तथा हेयपेय गना सक्नेछ । 
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अनसूुची-१ 

(दपा ११ को खण्ड (ङ) सॉग सम्फश्चन्धत) 

रागत साझेदायी सम्फन्धी सम्झौता ऩरको ढाॉचा 
 

आनथाक ििा ......../... भा सञ् चारन हनुे कृषि फजाय ननभााण, हस्तान्तयण तथा सञ्चारन कामाक्रभको रानग 
................................................भन्रारम/कामाारम/केन्र (मस ऩनछ प्रथभ ऩऺ बननने) य छनौट बएका 
................................................. स्थानीम तह/सनभनत/सहकायी (मसऩनछ दोस्रो ऩऺ बननने) फीच तऩनसर 
फभोश्चजभका शताहरु ऩरयऩारना गने गयी कृषि फजाय ननभााणका रानग दद्वऩऺीम रागत साझेदायी सम्फन्धी सम्झौता गयी 
१/१ प्रनत ददमौं/नरमौं। 

तऩनसर:- 
1. कृषि फजाय ननभााण, हस्तान्तयण तथा सञ् चारन कामाषिनध, २०7७ अन्तगात व्मिस्था बएका दपाहरु दिैु ऩऺराई भान्म 

हनुेछ। 

2.  ........... कृषि फजाय ननभााणका रानग प्राषिनधकरे तमाय ऩायेको रागत इश्चस्टभेट य ड्रईङ्ग नडजाइन फभोश्चजभको शता 
नॊ. ३ अनसुाय रागत रु.  ....................  भध्मे दोश्रो ऩऺरे रु............... (अऺरुऩी............... ................. ) 
फयाफयको यकभ रागत साझेदाय गनुा ऩनेछ। 

3. कामाक्रभको रागत साझेदायी तथा इषष्टभेट:- 

क्र.सॊ. षिियण इकाई ऩरयभाण दय 
जम्भा यकभ 

रु. 
कामाारमको 
अनदुान रु. 

साझेदाय 
ननकामको 

स्िरगानी रु. 

१        

२        

३        

जम्भा रु.    

४. रागत इश्चस्टभेट फभोश्चजभ ननभााण सम्ऩन्न कृषि फजाय सञ्चारनका रानग साझेदाय ननकामरे फजाय सञ्चारन य व्मिस्थाऩन 
सम्फन्धी कामाषिनध तजुाभा गयी रागू गरयनेछ ।  

प्रथभ ऩऺ                                   दोस्रो ऩऺ  

हस्ताऺय्– ......................    हस्ताऺय्– .......................... 

नाभ्– ...........................     नाभ्– .............................. 

ऩद:-                                    ऩद:- 
सॊस्थाको छाऩ                                 सॊस्थाको छाऩ   

इनत सम्ित ्२०7  सार ..............भषहना ......... गते ........   योज शबुभ ्.................................................। 
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अनसूुची-२ 

(दपा ११ को खण्ड (छ) सॉग सम्फश्चन्धत) 

सम्झौता तथा हस्तान्तयण ऩरको ढाॉचा 
 

आनथाक ििा ......../... भा सञ् चारन हनु े कृषि फजाय ननभााण, हस्तान्तयण तथा सञ्चारन कामाक्रभको रानग 
................................................भन्रारम/कामाारम/केन्र (मस ऩनछ प्रथभ ऩऺ बननने)) य छनौट 
बएका ................................................. स्थानीम तह/सनभनत/सहकायी (मसऩनछ दोस्रो ऩऺ बननने) 
फीच तऩनसर फभोश्चजभका शताहरु ऩरयऩारना गने गयी फजाय सञ्चारनका रानग दद्वऩऺीम सम्झौता गयी 
हस्तान्तयण ऩर ददमौं/नरमौं। 

तऩनसर : 
१. कृषि फजाय ननभााण, हस्तान्तयण तथा सञ् चारन कामाषिनध, २०7७ अन्तगात व्मिस्था बएका दपाहरु दिैु 

ऩऺराई भान्म हनुेछ। 

२. दोश्रो ऩऺरे कृषि फजायको व्मिस्थाऩन य सञ्चारन गयी सिासाधायण कृिकहरुराई सहज रुऩभा सेिा 
प्रिाह गनुा ऩनेछ । 

4. दोश्रो ऩऺरे नननभात सॊयचनाभा कृषि फजाय सञ्चारन गदाा कृिक, कृिक सभूह, सहकायी य अन्म 
व्माऩायीराई बाडा व्माऩायी स्थर उऩरव्ध गयाउॉदा सनभनतको नरश्चखत ननणामभा भार गरयनेछ । 

5. दोश्रो ऩऺरे कृषि फजायको कायोिायको चौभानसक तथा िाषिाक षिियण प्रथभ ऩऺराई अननिामा रुऩभा 
ऩिाउन ुऩनेछ । 

6. साझेदाय ननकामरे प्रथभ ऩऺको ऩूिा स्िीकृनत ननरई कुनै प्रकायको पेयफदर िा सॊयचनाको स्िरूऩ 
ऩरयितान, ऩनु्ननभााण िा बत्काउने कामा गना ऩाउने छैन। 

7. दोस्रो ऩऺरे सञ्चारन गने सम्ऩूणा षक्रमाकराऩ प्रथभ ऩऺको प्राषिनधक येखदेख य ननदेशन फभोश्चजभ गनुा 
ऩनेछ । 

8.  दोस्रो ऩऺरे कामाक्रभ सञ्चारन स्थरभा कामाक्रभ सम्फन्धी ऩूणा जानकायी झश्चल्कने फोडा याख्न ुऩनेछ । 

9. कृषि फजाय व्मिस्थाऩन तथा सञ्चारन गने प्रभखु दाषमत्ि दोश्रो ऩऺको यहनेछ । 

10. मस सम्झौताभा यहेका  शताहरु  मसै फभोश्चजभ य नऩयेका कुयाहरु कृषि फजाय ननभााण, हस्तान्तयण 
तथा सञ् चारन कामाषिनध, २०7७ य प्रचनरत कानून फभोश्चजभ हनुेछन ्।   

11. कृषि फजाय सञ्चारन सम्फन्धी अन्म कुयाहरु प्रथभ ऩऺरे तम गयेको ननदेश्चशका फभोश्चजभ गनास ुऩनेछ ।  
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12. मस सम्झौताभा उल्रेश्चखत शताहरु दिैु ऩऺका रानग सभान रुऩरे भान्म तथा फन्धनकायी हनुेछन ्। 

13. कृषि फजायभा कृषि उऩज फाहेक अन्म िस्त ुयाखी षिषक्र षितयण गना ऩाइनेछैन । 

14. मो सम्झौताभा अन्मर जेसकैु रेश्चखएको बए ताऩनन सनभनतरे सम्झौताभा उल्रेश्चखत शताहरुको षिऩरयत कुनै 
कामा गयेभा िा प्रमोग गरयएका सम्ऩश्चिको हानी नोक्सानी हनु े गयी कुनै कामा गयेभा िा फजायको 
सञ् चारन उऩमतुान षकनसभरे बएको छैन बने्न रागेभा िा कृषि फजायको व्मिस्थाऩन य सञ् चारनको छुटैी  
व्मिस्था गने ननणाम गयेभा भन्रारम िा भन्रारमरे तोकेको कामाारमरे सम्झौता बङ्ग गना सक्ने य 
सनभनतराई उऩरब्ध गयाएको सम्ऩश्चि आफ्नो कब्जाभा नरई छुटैी  तरयकारे प्रमोगको व्मिस्था नभराउन 
सक्नेछ। 

  

 प्रथभ ऩऺ                                   दोस्रो ऩऺ  

हस्ताऺय्– ......................     हस्ताऺय्– .......................... 

नाभ्– ...........................     नाभ्– .............................. 

ऩद:-                                    ऩद:- 
सॊस्थाको छाऩ                                 सॊस्थाको छाऩ   

 

साऺी:                                      साऺी:  

हस्ताऺय्– ......................     हस्ताऺय्– .......................... 

नाभ्– ...........................     नाभ्– .............................. 

ऩद:-                                    ऩद:- 
 

इनत सम्ित ्२०…. सार ..............भषहना ......... गते ........   योज शबुभ ्.................................................। 


