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सदूुयऩश्चिभ प्रदेशको ऩशऩुन्छी विकास कामयक्रभ कामायन्िमन कामयविधध, २०७६ 

 
प्रस्तािना: बूधभ व्मिस्था, कृवि तथा सहकायी भन्रारम अन्तगयतका ऩशऩुन्छी तथा भत्सस्म विकास 
सम्फश्चन्ध विधबन्न धनकामहरुफाट अनदुानभा सञ्चारन हनुे कामयक्रभहरुभा एकरुऩता ल्माउन, 
कामयक्रभहरु व्मिश्चस्थत, ऩायदशॉ य प्रबािकायी रुऩभा सञ्चारन गयी ऩशऩुन्छी तथा भत्सस्म 
व्मिसामराई आत्सभधनबयय, व्मिसावमक य प्रधतस्ऩधॉ तलु्माई गरयिी धनिायण, खाद्य तथा ऩोिण 
सयुऺाको प्रत्समाबधुत गदै जनस्िास््मभा सकायात्सभक टेिा ऩमुायउन िान्छनीम बएकोरे, 

प्रशासकीम कामयविधध (धनमधभत गने) ऐन, २०७५ को दपा ३ को अधधकाय प्रमोग गयी 
सूदयुऩश्चिभ प्रदेश सयकायरे मो कामयविधध फनाएको छ ।  

ऩरयच्छेद-१ 

प्रायश्चम्बक 

 

१. सॊश्चऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस कामयविधधको नाभ “सदूुयऩश्चिभ प्रदेशको ऩशऩुन्छी विकास 
कामयक्रभ कामायन्िमन कामयविधध,२०७६” यहेको छ । 

(२) मो कामयविधध प्रदेश सयकायफाट स्िीकृत बएको धभधतदेश्चख प्रायम्ब हनुेछ । 

२. ऩरयबािा: वििम िा प्रसॊगरे अको अथय नरागेभा मस कामयविधधभा, - 
(क) “धनदेशनारम” बन्नारे ऩशऩुन्छी तथा भत्सस्म विकास धनदेशनारम सम्झन ु

ऩछय । 

(ख)  “भन्रारम” बन्नारे बूधभ व्मिस्था, कृवि तथा सहकायी भन्रारम सम्झन ु
ऩछय । 

(ग) “राबग्राही” बन्नारे कृिक, कृिक सॊस्था, धनजी पभय, कृिक सभूह तथा 
सहकायी सॊस्था सम्झन ुऩछय । 

(घ)  “विऻ केन्र” बन्नारे सम्फश्चन्धत श्चजल्राको बेटेरयनयी अस्ऩतार तथा ऩश ु
सेिा विऻ केन्र सम्झन ुऩछय । 

(ङ) “सधभधत” बन्नारे दपा ३ को उऩदपा (१) य (2) फभोश्चजभको गठित 
अनदुान व्मस्थाऩन तथा प्राविधधक सधभधत सम्झन ुऩछय । 
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ऩरयच्छेद-२ 

कामयक्रभ कामायन्िमन प्रवक्रमा 
 

३. अनदुान व्मिस्थाऩन तथा प्राविधधक सधभधत: (१) ऩशऩुन्छी तथा भत्सस्म विकास 
धनदेशनारमभा देहाम फभोश्चजभ अनदुान व्मस्थाऩन तथा प्राविधधक सधभधत यहनेछ:- 

(क) प्रभखु, ऩशऩुन्छी तथा भत्सस्म विकास धनदेशनारम      -सॊमोजक 

(ख) अधधकृत प्रधतधनधध, ऺेरीम ऩशऩुन्छी अनसुन्धान केन्र,      -सदस्म 

(ग) प्रधतधनधध, कृवि विकास धनदेशनारम      -सदस्म  

(घ) प्रधतधनधध, प्रदेश रेखा इकाई कामायरम िा कोि  

 तथा रेखा धनमन्रकको कामायरम               -सदस्म 

(ङ) प्रभखु, ऩशऩुन्छी उत्सऩादन तथा फजाय प्रिर्द्यन शाखा, ऩशऩुन्छी  

    तथा भत्सस्म विकास धनदेशनारम               -सदस्म-सश्चचि 

(२) बेटेरयनयी अस्ऩतार तथा ऩश ु सेिा विऻ केन्रभा देहाम फभोश्चजभ  अनदुान 
व्मस्थाऩन तथा प्राविधधक सधभधत यहनेछ:- 

(क) प्रभखु, बेटेरयनयी अस्ऩतार तथा ऩश ुसेिा विऻ केन्र     -सॊमोजक 

(ख) अधधकृत प्रधतधनधध, सम्फश्चन्धत श्चजल्राको श्चजल्रा सभन्िम सधभधत  -सदस्म 

(ग) प्रधतधनधध, कृवि ऻान केन्र              -सदस्म 

(घ) प्रधतधनधध, प्रदेश रेखा इकाई कामायरम िा कोि  

     तथा रेखा धनमन्रकको कामायरम         -सदस्म 

(ङ) प्रभखु, ऩश ुविकास तथा प्रविधध प्रसाय शाखा, बेटेरयनयी  

    अस्ऩतार तथा ऩश ुसेिा विऻ केन्र        -सदस्म-सश्चचि 

 

४. फैिक सम्फन्धी कामयविधध :(१) सधभधतको फैिक सॊमोजकको धनदेशनभा सदस्म-सश्चचिरे 
धभधत, सभम य स्थान तोकी फोराउन ुऩनेछ । 

(२) फहभुत सदस्महरुको उऩश्चस्थधतराई फैिकको गणऩयुक सॊख्मा भाधननेछ । 

(३) सधभधतको फैिकको धनणयम फहभुतको आधायभा गरयनेछ । 

(४) सधभधतरे आिश्मकता अनसुाय वििम विशेिऻ तथा सयोकायिाराहरुराई 
फैिकभा आभन्रण गनय सक्नेछ l  

(५) सधभधतको फैिक सम्फन्धी अन्म व्मिस्था सधभधत आपैरे धनधाययण गये 
फभोश्चजभ हनुेछ। 
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5. सधभधतको काभ कतयव्म य अधधकाय: (१) दपा ३ को उऩदपा (१) फभोश्चजभ गठित 

सधभधतको काभ, कतयव्म य अधधकाय देहाम फभोश्चजभ हनुेछ :- 

(क) धनदेशनारमरे गने बनी तोवकएका स्िीकृत कामयक्रभहरु प्रचधरत 
कानून फभोश्चजभ सञ्चारनका राधग भागयदशयन गने,  

(ख) प्रचधरत कानून फभोश्चजभ प्रस्ताि साथ ऩेश गनुय ऩने आिश्मक 
कागजातहरु धनधाययण गने, 

(ग) कामयक्रभ प्रस्तािभा ऩरयभाजयन गनय आिश्मक देश्चखएभा सोको 
औश्चचत्समता खुराई भन्ररमभा धसपारयस गने,  

(घ) अनसूुची-१ फभोश्चजभ तोवकएका भलु्माॊकनका आधायहरुको ऩरयधध 
धबर यही िस्तऩुयक य न्मामोश्चचत ढॊगरे अॊकबाय फाॉडपाॉड गने, 

(ङ) प्राप्त प्रस्तािहरुको भलु्माॊकनका राधग सहमोग गनय आिश्मकता 
अनसुाय उऩसधभधत गिन गने, 

(च) विऻ केन्र अन्तगयत सञ्चाधरत कामयक्रभको प्रबािकायी कामायन्िमनका 
राधग सभन्िम, धनयीऺण तथा अनगुभन गने,  

(छ) धनदेशनारम तथा सो भातहत सञ्चाधरत कामयक्रभको चौभाधसक रुऩभा 
सधभऺा गयी प्रधतिेदन भन्रारमभा ऩेश गने, 

(ज) कामयक्रभ कामायन्िमन गने इकाईराई आिश्मक धनदेशन ठदने, 

(२) दपा ३ को उऩदपा (२) फभोश्चजभ गठित सधभधतको काभ, कतयव्म य 
अधधकाय देहाम फभोश्चजभ हनुेछ :-  

(क) विऻ केन्ररे गने बनी तोवकएका स्िीकृत कामयक्रभहरु प्रचधरत 
कानून फभोश्चजभ सञ्चारनका राधग भागयदशयन गने,  

(ख) प्रचधरत कानून फभोश्चजभ प्रस्ताि साथ ऩेश गनुयऩने आिश्मक 
कागजातहरु धनधाययण गने, 

(ग) अनसूुची-१ फभोश्चजभ तोवकएका भलु्माॊकनका आधायहरुको ऩरयधध 
धबर यही िस्तऩुयक य न्मामोश्चचत ढॊगरे अॊकबाय फाॉडपाॉड गने, 

(घ) प्राप्त प्रस्तािहरुको भलु्माॊकनका राधग सहमोग गनय आिश्मकता 
अनसुाय उऩसधभधत गिन गने, 
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(ङ) विऻ केन्र अन्तगयत सञ्चाधरत कामयक्रभको प्रबािकायी कामायन्िमनका 
राधग सभन्िम, धनयीऺण तथा अनगुभन गने,  

(च) विऻ केन्र अन्तगयत सञ्चाधरत कामयक्रभको चौभाधसक रुऩभा सधभऺा 
गयी धनदयशनारम भापय त प्रधतिेदन भन्रारमभा ऩेश गने, 

(छ) कामयक्रभ कामायन्िमन गने इकाईराई आिश्मक धनदेशन ठदने, 

6. प्रस्ताि आह्वान तथा छनौट प्रवक्रमा: (१) प्रचधरत कानूनको सियभान्मताभा प्रधतकूर नहनुे 
गयी धनदेशनारम िा विऻ केन्ररे स्िीकृत कामयक्रभको ऩरयधध धबर यही अनसूुची-२ 
फभोश्चजभको ढाॉचाभा साियजधनक सूचना प्रकाश्चशत गयी प्रस्ताि आह्वान गनुय ऩनेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोश्चजभको यीत ऩगुेको प्रस्ताि य अनसूुची-३ फभोश्चजभको 
धनिेदन प्राप्त बएऩधछ प्रचधरत कानून फभोश्चजभ दताय गनुय ऩनेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोश्चजभ दताय बएको प्रस्ताि दपा ३ फभोश्चजभको सधभधतरे 
प्रचधरत कानूनको सियभान्मता प्रधतकूर नहनुे गयी अनसूुची-१ फभोश्चजभ भूल्माॊकन गनुय 
ऩनेछ ।  

(४)  उऩदपा (३) फभोश्चजभ गरयएको भलु्माॊकनका आधायभा राबग्राही छनौट 
गनुय ऩनेछ । 

  

७. रागत इविभेट तथा सम्झौता: (१) दपा ६ फभोश्चजभ छनौट बएका राबग्राहीराई 
आिश्मक कागजातहरु सवहत सम्झौता गनय धनदेशनारम िा विऻ केन्ररे १५ ठदनको 
अिधध तोकी सूचना गनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोश्चजभ तोवकएको म्माद धबर आएका राबग्राहीसॉग 
अनसूुची-४ फभोश्चजभको ढाॉचाभा प्रचधरत कानून अनसुाय सम्झौता गनुय ऩनेछ । 

(३) अनसूुची-5 भा तोवकए फभोश्चजभको रागत साझेदायी, अनदुानको अॊश तथा  
यकभ सभेतको व्महोया सम्झौताभा उल्रेख गनुय ऩनेछ । 

(४) उऩदपा (२) फभोश्चजभ सम्झौता बएको कामयक्रभको प्रचधरत कानून 
फभोश्चजभ तमाय गरयएको विस्ततृ रागत इविभेट धनदेशनारम िा विऻ केन्ररे  
राबग्राहीराई उऩरव्ध गयाउन ुऩनेछ । 
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ऩरयच्छेद-३ 

कामयक्रभको अनगुभन, भलु्माॊकन तथा प्रधतिेदन 

 

 

8. कामयक्रभको अनगुभन, भलु्माॊकन तथा प्रधतिेदन: (१) धनदेशनारम िा विऻ केन्र अन्तगयत 
सञ्चाधरत कामयक्रभको अनगुभन गने भखु्म श्चजम्भेिायी सम्फश्चन्धत धनदेशनारम िा विऻ 
केन्र तथा सधभधतको हनुेछ । 

(२) विऻ केन्ररे सञ्चारन गयेका कामयक्रभको भन्रारम िा धनदेशनारम य 
धनदेशनारमफाट सञ्चाधरत कामयक्रभको भन्रारमरे जनुसकैु फखत अनगुभन तथा धनयीऺण 
गनय सक्नेछ । 

(३) उऩदपा (१) य (२) फभोश्चजभ अनगुभन तथा धनयीऺण गयेको प्रधतिेदन 
विऻ केन्ररे धनदेशनारमभा य धनदेशनारमरे भन्रारमभा ऩेश गनुय ऩनेछ । 

 (४) उऩदपा (२) फभोश्चजभ भन्रारमरे गयेको अनगुभन तथा धनयीऺणको 
प्रधतिेदन य उऩदपा (३) फभोश्चजभको प्रधतिेदन भन्रारमरे भूख्मभन्री तथा 
भश्चन्रऩरयिद्को कामायरमभा ऩिाउन ुऩनेछ ।  

(५) मस कामयविधध फभोश्चजभ सञ्चाधरत कामयक्रभको सम्झौता फभोश्चजभको रागत 
इविभेट अनसुाय गणुस्तयीम काभ नबएको िा  आधथयक अऩचरन बएको रगामतका 
वििमभा उजयुी िा गनुासो प्राप्त बएभा भन्रारमरे सम्फश्चन्धत वििम विऻ सवहतको टोरी 
गिन गयी जाॉचफझु गयाउन ुऩनेछ । 

(६) उऩदपा (५) फभोश्चजभ गठित टोरीरे स्थरगत रुऩभा जाॉचफझु गयी 
प्रधतिेदन भन्रारमभा ऩेश गनुय ऩनेछ । 

 (७) उऩदपा (६) फभोश्चजभ प्रधतिेदन प्राप्त बएऩधछ सम्झौता फभोश्चजभको 
रागत इविभेट अनसुाय गणुस्तयीम काभ नबएको देश्चखएभा सो फभोश्चजभ गनय िा गयाउन 
सम्फश्चन्धत धनदेशनारम िा विऻ  केन्रराई धनदेशन ठदन ुऩनेछ । 

  (८) उऩदपा  (७) फभोश्चजभ प्राप्त धनदेशनराई धनदेशनारम िा विऻ केन्ररे 
प्रबािकायी ढॊगरे कामायन्िमन गनुय िा गयाउन ुऩनेछ । 

(९) उऩदपा  (७) फभोश्चजभ प्राप्त धनदेशनराई कामायन्िमन नगने धनदेशनारम 
िा विऻ केन्रको प्रभखुराई प्रचधरत कानून फभोश्चजभ भन्रारमरे कायिाही गनय िा 
कायिाहीका राधग धसपारयस गनय सक्नेछ ।  
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(१०) उऩदपा  (६) फभोश्चजभ प्राप्त प्रधतिेदनफाट आधथयक अऩचरन बएको 
देश्चखएभा भन्रारमरे आिश्मक अनसुन्धान तथा कायिाहीका राधग सम्फश्चन्धत धनकामभा 
रेखी ऩिाउन ुऩनेछ । 

 

9. साियजधनक ऩयीऺण : (१) राबग्राहीरे सम्झौता फभोश्चजभको कामयसम्ऩन्न गरयसके ऩिात 
कामयक्रभको  देहाम विधध प्रमोग गयी साियजधनक ऩयीऺण गनुय ऩनेछ :- 

   (क) साियजधनक िा नागरयक सनुिुाई, य 

(ख) प्रदेश सयकायफाट उऩरव्ध स्रोतफाट प्रस्तािनाभा रेश्चखएको  
उऩरव्धी हाधसर बए नबएको सिेऺण प्रधतिेदन ।  

१०. कामयक्रभको प्राविधधक भूल्माङ्कन, जाॉचऩास य पयपायक: (१) मस कामयविधध फभोश्चजभ 
सम्झौता अनसुायको कामयसम्ऩन्न बई दपा ९ फभोश्चजभ साियजधनक ऩयीऺण सभेत सम्ऩन्न 
बएऩधछ राबग्राहीरे सक्कर धफर, बौचय रगामत आिश्मक विियण कागजात सवहत 
धनदेशनारम िा विऻ केन्र सभऺ बकु्तानीका राधग धनिेदन ऩेश गनुय ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोश्चजभ धनिेदन प्राप्त बएऩधछ धनदेशनारम िा विऻ केन्ररे 
सम्फश्चन्धत वििमका प्राविधधकहरुको टोरी स्थरगत रुऩभा खटाई ऩधछसम्भ पयक नऩने 
गयी अनसुचुी-6 फभोश्चजभ ढाॉचाभा कामयसम्ऩन्न प्रधतिेदन ऩेश गनय रगाउन ुऩनेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोश्चजभ खवटएको प्राविधधक टोरीरे दपा ८ फभोश्चजभ 
अनगुभन तथा  धनयीऺणफाट औल्माएको वििम कामायन्िमन बए नबएको व्महोया सभेत 
कामयसम्ऩन्न प्रधतिेदनभा खुराउन ुऩनेछ । 

(४) उऩदपा (२) फभोश्चजभ खवटएको टोरीरे ऩेश गयेको कामयसम्ऩन्न 
प्रधतिेदनका आधायभा धनदेशनारम िा विऻ केन्ररे प्रचधरत कानून फभोश्चजभ राबग्राहीको 
फैंक खाताभापय त अनदुान यकभ बकु्तानी गनेछ । 

(५) उऩदपा (४) फभोश्चजभ अनदुानको यकभ बकु्तानी बएको जानकायी ७ 
ठदन धबर भन्रारमभा ठदन ुऩनेछ ।  
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ऩरयच्छेद-४ 

विविध 

11. प्रगधत प्रधतिेदन :(१) मस कामयविधध फभोश्चजभ बएको काभकायिाहीको विियण सवहतको 
चौभाधसक प्रधतिेदन विऻ केन्ररे धनदेशनारमभापय त य धनदेशनारमरे सोझै भन्रारमभा 
ऩिाउन ुऩनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोश्चजभ प्राप्त प्रधतिेदन भन्रारमरे भूख्मभन्री तथा 
भश्चन्रऩरयिद् कामायरमभा सभेत ऩिाउन ुऩनेछ ।  

 (३) भन्रारमरे आधथयक ििय सभाप्त बएको २ भवहनाधबर मस कामयविधध 
फभोश्चजभ सञ्चारन बएको कामयक्रभको प्रदेशस्तयभा प्रगधत सधभऺा गनेछ। 

1२. राबग्राहीको अधबरेख: (१) धनदेशनारम िा विऻ केन्ररे मस कामयविधध फभोश्चजभका 
राबग्राहीको अनसुचुी-7 फभोश्चजभको अधबरेख अधनिामय रुऩभा याख्न ेतथा साियजधनक गने 
व्मिस्था गनुय ऩनेछ । 

(२) एक ऩटक अनदुान ऩाएको राबग्राहीराई अनदुान प्राप्त गयेऩधछ सोही 
प्रकृधतको काभका राधग अनदुान प्रदान गरयने छैन।  

तय व्मिसाम ऺेर विस्ताय िा निीन प्रविधधको प्रमोग िा व्मिसाम विविधधकयण 
गनय औश्चचत्समता खुराई सधभधतरे धनणयम गयेभा अनदुान प्रदान गनय फाधा ऩने छैन । 

१3. रेखा तथा रेखाऩयीऺण : कामयक्रभको खचयको रेखा व्मिस्थाऩन तथा रेखाऩयीऺण 
प्रचधरत कानून फभोश्चजभ गनुय ऩनेछ। 

  

14. धनदेशन ठदन सक्न:े मस कामयविधध फभोश्चजभ सञ्चाधरत कामयक्रभको कामायन्िमनराई 
ऩायदशॉ, जिापदेही, व्मिश्चस्थत य प्रबािकायी फनाउन भन्रारमरे धनदेशनारम िा विऻ 
केन्रराई धनदेशन ठदन सक्नेछ । त्समस्तो धनदेशन सम्फश्चन्धत सफैरे ऩारना गनुय  
ऩनेछ । 

1५. प्रचधरत कानून फभोश्चजभ हनुे्  प्रचधरत कानूनको सियभान्मताभा प्रधतकूर नहनुे गयी मस 
कामयविधधभा रेश्चखएको वििमभा मसै फभोश्चजभ य अन्म कुयाको हकभा प्रचधरत कानून 
फभोश्चजभ हनुेछ। 
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1६. फाधा अड्काउ पुकाउन ेय सॊशोधन:  (१) मस कामयविधधको कामायन्िमनभा कुनै ठिविधा 
उत्सऩन्न बई कामायन्िमन गनय फाधा ऩयेभा भन्रारमरे प्रचधरत कानूनको प्रधतकूर नहनु े
गयी फाधा अड्काउ पुकाउन सक्नेछ । 

(२) प्रदेश सयकाय (भश्चन्रऩरयिद्) रे मस कामयविधधभा सॊशोधन तथा हेयपेय 
गनय सक्नेछ । 
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अनसूुची-१ 

(दपा ५ उऩदपा (१) को खण्ड (घ) य उऩदपा (२) को खण्ड (ग) सॉग सम्फश्चन्धत)   

प्रस्ताि भलु्माॊकनका आधायहरु 

 

 

क्र.सॊ आधाय अॊकबाय 

१ प्राविधधक उऩमकु्तता तथा नविन प्रविधधको प्रमोग २५% 
२ आिेदकको व्मिसावमक ऩषृ्ठबूभी य वपल्ड अनबुि २५% 

३ आिेदकको सम्फश्चन्धत व्मिसामको अध्ममन तथा ताधरभ  २५% 

४ साभाश्चजक सभािेश्चशता (भवहरा, दधरत, जनजाधत,भकु्तकभैमा/हधरमा, बूभीवहन, 

िन्द  वऩधडत, सशु्चचकृत जातजाती आदी) 
१०% 

५ फैदेश्चशक योजगाय फाट पकेका मूिाहरु ५% 

६ फाताियण भैरी प्रविधध   ५% 
७ दीगोऩना ५% 
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अनसूुची-२ 

(दपा ६ उऩदपा (१) सॉग सम्फश्चन्धत) 
प्रस्तािको ढाॉचा 

………………………कामयक्रभको प्रस्ताि ऩर 

 

क. कामयक्रभको  साभान्म  ऩरयचम 
आिेदकको नाभ  

िेगाना  

सम्ऩकय  व्मश्चक्तको नाभ  

टेधरपोन नम्फय  

 

 

 

 

 

 

आिेदकको ऩरयचम, अनबुि तथा 
हार सञ्चारन गरययहेका 
वक्रमाकराऩहरु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

मस कामयक्रभ अन्तगयत सञ्चारन 
गरयने प्रस्तावित वक्रमाकराऩहरु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कामयक्रभको जम्भा रागतरु  

अनदुान भाग गयेको यकभ रु.  
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कामयक्रभ सञ्चारन गरयने स्थर श्चजल्रा 
गा.ऩा/न.ऩा 
स्थान 

 

ख. कामयक्रभफाट हनु ेराबाश्चन्ितहरुको  विियण 
राबाश्चन्ितको वकधसभ सॊख्मा 

कुर ऩरुुि भवहरा दधरत जनजाधत बूधभहीन अन्म 

कृिक        
व्माऩायी        

ग.  कामयक्रभ सञ्चारन ऩिात प्राप्त हनु ेप्रधतपरहरु 
 

१.  

२.  

३.  

४.  

 
घ.  रागत साझेदायी 
धसनॊ वक्रमाकराऩको 

नाभ 
ईकाइ ऩरयभाण जम्भा 

रागत 

आफ्नो रगानी अनदुान 

  

 
     

  

 
     

  

 
     

  

 
     

घ.  अनभुाधनत उत्सऩादन तथा धफवक्र आम्दानी 
धस.नॊ उत्सऩादनको नाभ ईकाइ ऩरयणाभ दय जम्भा उत्सऩादनको फजाय 

भलु्म 

      
      
      
ङ.  कामयक्रभको ठदगोऩना तथा धनयन्तयता 
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अनसूुची-३ 

(दपा ६ उऩदपा (2) सॉग सम्फश्चन्धत) 
राबग्राहीरे ऩेश गने आिेदनको ढाॉचा 

                                             धभधत:........................ 
श्री प्रभखु ज्मू, 

………………………….। 

 

वििम: अनदुान कामयक्रभभा सहबागी हनु ऩाउॉ बन्न ेफाये । 

 

भहोदम, 

 तहाॉ कामायरमको धभधत………………………… भा प्रकाश्चशत………………………… 
…………………… कामयक्रभभा सहबागी हनु ऩाउॉ बनी सूचनाभा उल्रेख बए फभोश्चजभका 
कागजातहरु सवहत मो आिेदन ऩेश गयेको छु । साथै मस कामायरमफाट विगत दईु 
िियभा मसै प्रकृधतको कामयक्रभका राधग अनदुान नधरएको व्महोया सभेत अनयुोध छ । 

 

धनिेदक 

नाभ: 

िेगाना: 
दस्तखत: 

छाऩ: 

धनिेदन साथ सॊरग्न कागजातहरु 

१. कामयक्रभको प्रस्ताि 

२. सॊस्था दताय, नविकयण तथा कय चकु्ता प्रभाणऩरको प्रधतधरवऩ 

३. सॊस्थाको धनणयम प्रधतधरवऩ 

४. नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩरको प्रधतधरवऩ 

५.  

६.  

७.  
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अनसूुची-४ 

(दपा 7 उऩदपा (2) सॉग सम्फश्चन्धत) 
 

रागत साझेदायी तथा सम्झौता ऩरको ढाॉचा 
......………………….य…………………………………………………….. फीच………………………………………… 

मोजना सञ्चारनका राधग बएको सम्झौता ऩर 

 
.......धनदेशनारम िा विऻ केन्र………………….(मस ऩधछ मस धरखतभा प्रथभ ऩऺ बधनने) 
य……………………….. (मस ऩधछ मस धरखतभा दोस्रो ऩऺ बधनने) फीच आ.ि. …… 

को…………………………………… कामयक्रभ सञ्चारनका राधग अनदुान उऩरब्ध गयाउने प्रमोजनका 
राधग तऩधसरका शतयनाभाहरु तथा रागत साझेदायीको अधधनभा यहने गयी ठिऩऺीम सम्झौता 
गरयएको छ । 

शतयनाभाहरु: 

१. प्रथभ ऩऺरे मस सम्झौता फभोश्चजभको कामयक्रभ सञ्चारनका राधग जम्भा अनदुान यकभ 
रु…………………… (अऺेरुऩी रु. …………………………….. भार)  प्रदान गनेछ । 

२. कामयक्रभको रागत साझेदायी तथा इविभेट 

क्र.सॊ. विियण इकाई ऩरयभाण दय 

जम्भा 

यकभ रु 

कामायरमको 

अनदुान रु. 

आिेदकको 

स्िरगानी 

रु. 

१        

२        

३        

४        

जम्भा रु    

३. दोस्रो ऩऺरे सञ्चारन गने सम्ऩूणय वक्रमाकराऩ प्रथभ ऩऺको प्राविधधक येखदेख य धनदेशन 

फभोश्चजभ गनुय ऩनेछ । 

४. दोस्रो ऩऺरे कामयक्रभ सञ्चारन स्थरभा कामयक्रभ सम्फश्चन्ध ऩूणय जानकायी झश्चल्कने फोडय 

याख्न ुऩनेछ । 
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५. प्रथभ ऩऺरे जनुसकैु फेराभा ऩधन कामयक्रभको अनगुभन तथा धनयीऺण गनय सक्नेछ । 

सो क्रभभा प्रथभ ऩऺरे भाग गयेको जानकायी दोस्रो ऩऺरे अधनिामय रुऩरे उऩरब्ध 

गयाउन ुऩनेछ । 

६. दोस्रो ऩऺरे सम्झौता फभोश्चजभको कामय धभधत…………….. धबर अधनिामय रुऩरे सम्ऩन्न गयी 

बकु्तानीका राधग आिश्मक कागजात प्रथभ ऩऺ सभऺ ऩेश गनेछ । 

७. बकु्तानी सम्फन्धभा दोस्रो ऩऺरे प्रथभ ऩऺराई आिश्मक कागजातहरु ऩेश गरयसके 

ऩिात, प्रथभ ऩऺरे स्थरगत धनयीऺण गयी तमाय गयेको कामयसम्ऩन्न प्रधतिेदनका 

आधायभा दोस्रो ऩऺको फैंक खाताभापय त बकु्तानी ठदनेछ । 

८. दोस्रो ऩऺरे अधनिामय रुऩभा कामयक्रभको साियजधनक जानकायी  गयाउनेछ । 

९. मस सम्झौताभा उल्रेश्चखत शतयहरु दिैु ऩऺका राधग सभानरुऩरे भान्म तथा फन्धनकायी 

हनुेछन ्। कुनै एक ऩऺरे सम्झौताको शतयहरुको ऩारना नगयेभा अको ऩऺ एकतपी 

रुऩभा सम्झौता बङ्ग गनय स्ितन्र हनुेछ । 

१०. मस सम्झौताभा यहेका शतयहरु मसै फभोश्चजभ य नऩयेका कुयाहरु प्रचधरत धनमभ तथा 

कानून फभोश्चजभ हनुेछ ।  

 

प्रथभ ऩऺको तपय फाट       दोश्रो ऩऺको तपय फाट  

नाभ्         नाभ् 
ऩद्         ऩद् 
धभधत्         धभधत् 
कामायरमको छाऩ्       छाऩ् 
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अनसूुची-५ 

(दपा ७ को उऩदपा (३) सॉग सम्फश्चन्धत ) 

विधबन्न शीियकभा कामायरमफाट प्रदान गरयने अनदुान प्रधतशत/ अनदुान यकभ 
क्र.सॊ  

 

अनदुान प्रदान गरयन ेशीियकहरु 

अनदुान प्रधतशत अधधकतभ 
अनदुान 
प्रधतशत 

१ ऩश ुनस्र सधुाय कामयक्रभ(साॉढे,थभुा,फोका,याॉगो) १०० 

रागत 
इविभेट 
तथा 
कामयक्रभ 
फजेट 
अनसुाय 

२ घाॉसको फीउ, धसधरऩ सेट्स वितयण  7० 
३ ऩशऩुन्छी तथा भत्सस्म सम्फन्धी ढुिानी १०० 
४ ऩशऩुन्छी खोय,गोि सधुाय य पभय जैविक सयुऺा 

सदुृढीकयण 
५० 

५ भास ुऩसर सधुाय,डेयी ऩसर सधुाय, डेयी प्रशोधन तथा 
श्चचस्मान केन्र सहमोग कामयक्रभ 

५० 

६ छारा, हड्डी, ऊन आठद ऩशजुन्म उऩऩदाथयभा आधारयत 
उद्योग प्रिर्द्यन  

70 

७ १० हजाय बन्दा कभ ऩने ऩशऩुन्छी तथा भत्सस्म 
सम्फन्धी औजाय खरयद तथा वितयण(च्माऩ कटय, 
ड्रीङकय, वपडय.डी-धफकय, भ्माधसनेटय.काउ म्माट 
आठद) 

5० 

८ ऩशऩुन्छी तथा भत्सस्म मन्रीकयण सहमोग कामयक्रभ  ५० 
९ भहाभायी जन्म ऩश ुयोग(ऩी.ऩी.आय.,खोयेत, येविज 

सुॉगयुको हैजा) धनमन्रण, उत्सऩादन योगहरु(थनुेरो,खयी.) 
ऩयजीिी धनमन्रण कामयक्रभ 

१०० 

१० ग्राभीण कुखुया/हाॉस प्रिधयन,फाख्रा/बेडा/फॊगयु ऩारन, 
एकीकृत ऩश ुविकास कामयक्रभ, ऩाडाऩाडी हकुायउने 
कामयक्रभ, येन्िो ट्राउट भाछा प्रिर्द्यन कामयक्रभ 

७0 

११ यैथाने ऩश ुअनिुाॊश्चशक श्रोत सॊयऺण कामयक्रभ(गड्डी 
बैसी, अछाभी गाई आठद) 

१०० 

१२ गोफयभर सकुाउने भेधसन वितयण,अटोरोडीङ च्माप 
कटय वितयण, सकुुटी फनाउने भेधसन वितयण 

५० 
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१३ भत्सस्म ऩोखयी धनभायण कामयक्रभ  खनेको आमतनभा 
श्चजल्रा दययेट 
अनसुाय ५०% का 
दयरे फढीभा ३ 
राख प्रधत हेक्टय 
जरासम ऺेरपर  

रागत 
इविभेट 
तथा 
कामयक्रभ 
फजेट 
अनसुाय 

१४ 

 
प्राकृधतक जरासमभा भाछा उत्सऩादन िवृर्द्को राधग 
उऩकयण वितयण   (एरयमटय‚ ऩेरेट भेधसन‚भड ऩम्ऩ‚ 

िाटय ऩम्ऩ‚ अश्चक्सजन धसधरण्डय‚ भहाजार आठद) 

५० 

१५ ऩश ुआहाया विकास,नसययी धनभायण, साइरज,UMMB 
ब्रक उत्सऩादन, घाॉसको फीउ उत्सऩादन 

७0 

१६ एकर भवहरारश्चऺत, विऩन्न तथा सीभान्तकृत सभदुाम 
रश्चऺत, भकु्त कभैमा/हधरमा रश्चऺत कामयक्रभ 
सञ्चारनका राधग भाथी उल्रेश्चखत शीियकहरुभा 
उत्सऩादन साभग्रीभा अनदुान 

१०० 

१७ ऩश ुभेरा प्रदशयनी/ Chicken/Fish festival १०० 
१८ धभटभाटय स्थाऩना, नभनुा डेयी स्थाऩना ५० 
१९ सॊकरन केन्र/हाट फाजाय स्थाऩना ८५ 
२० ऩशऩुन्छी योग धनदान प्रमोगशारा, दधु ऩयीऺण 

प्रमोगशारा, दाना ऩरयऺण प्रमोगशारा  
७0 

२१ साभदुावमक ऩश ुप्रजनन ्केन्र स्थाऩना  ५० 
२२ साभदुावमक ऩश ुस्िास््म केन्र स्थाऩना ५० 
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अनसूुची-६ 

(दपा 10 उऩदपा (2) सॉग सम्फश्चन्धत) 
 

कामयसम्ऩन्न प्रधतिेदनको ढाॉचा 
 

प्रदेश सयकाय 

सदूुयऩश्चिभ प्रदेश 

बधूभ व्मिस्था, ऩशऩुन्छी तथा सहकायी भन्रारम 

ऩशऩुन्छी तथा भत्सस्म विकास धनदेशनारम 

बेटेरयनयी अस्ऩतार तथा ऩश ुसेिा विऻ केन्र, ………….………… 

…………………… कामयक्रभ 

कामयसम्ऩन्न प्रधतिेदन 

मोजनाको नाभ        खुद फढी बएको यकभ रु 

स्थान         खुद घटी बएको यकभ रु 

सम्झौता धभधत        घटी फढी हनुकुो कायण 

कामय सम्ऩन्न बएको धभधत      कामयसम्ऩन्न हनुऩुने धभधत 

इविभेट अनसुायको यकभ रु   कृिक/कृिक सॊस्थाको नाभ 

खूद कामय बए फभोश्चजभको यकभ रु  सम्ऩकय  व्मश्चक्त/अध्मऺको नाभ 

 

क्र 
सॊ 

कामयको 
विियण 

इकाई 
रगत इविभेट अनसुाय 

खुद काभ बएको 
(स्थरगत नाऩी 

अनसुाय) 
पयक कैवपमत 

ऩरयभाण दय यकभ ऩरयभाण दय यकभ ऩरयभाण दय यकभ 

                          

                          

  जम्भा                       

    
 

कामायरम अनदुान           

     

स्िरगानी……. %           

 

तमाय गने   काभ गने   जाॉच गने  सदय गने 
छाऩ  
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अनसुचुी-७ 

(दपा 12 उऩदपा (1) सॉग सम्फश्चन्धत) 
राबग्राहीको अधबरेखको ढाॉचा 

आ.ि.: 
कामयक्रभको नाभ: 

क्र.सॊ. राबग्राही 
कृिक/कृिक 
सॊस्थाको 
नाभ 

िेगाना पोन 
नॊ 

कामयक्रभको 
जम्भा 

रागत रु. 

अनदुान 
यकभ 
रु. 

कामयक्रभफाट राबाश्चन्ित कृिक सॊख्मा 
ऩ.ु भ. दधरत आ.ज अन्म जम्भा 

            
            
            
            

 

 


