
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रस्तावनााः कृषि कार्यमा सहजता ल्र्ाउन तथा कृषि उत्पादनमा लागत घटाई कृषिको व्र्वसार्ीकरणलाई प्रवर्द्यन गनयको लाषग 

कृषि उपज उत्पादन के्षत्रमा प्रर्ोग हुने उन् नत तथा आधुषनक मेषसनरी औजार उपकरण खररदमा अनुदान उपलब्ध गराउने उद्देश्र्ले 

बन्दीपुर गाउँपाषलकाको कार्यपाषलकाले र्ो कार्यषवषध बनाई लागू गरेको छ । 

 

 

बन्दिपरु गाउँपालिका 
बन्दिपरु गाउँपालिकाद्वारा प्रकान्ित राजपत्र 

खण्ड: ४    संख्या: २१   लिलत: २०७७/१२/२५ 
 भाग २ 

बन्दिपरु गाउँपालिका 

गाउँ काययपालिका कायायियको सचुना 
 

बन्दिपुर गाउँपान्िकाको कृन्ि यान्दिकरण काययक्रम सञ्चािन 

काययन्वन्ि, २०७७ 

 



पररच्छेि-१ 

प्रारन्भिक 

१. संन्िप्त नाम र प्रारभिाः (१) र्स कार्यषवषधको नाम “कृन्ि यान्दिकरण काययकम सञ्चािन काययन्वन्ि २०७७” 

रहने छ । 

(२) र्ो  कार्यषवषध बन्दीपुर गाउँपाषलकाको कार्यपाषलकाबाट स्वीकृत भएपषछ तुरुन्त लागु हुनेछ । 

    २.  पररिािा: (१) षबिर् वा प्रसङ्गले अन्र् अथय नलागेमा र्स कार्यषवषधमा, 

(क) “कार्ायलर्” भन्नाले बन्दीपुर गाउँपाषलका गाउँ कार्यपाषलकाको कार्ायलर्लाई सम्झनुपनेछ । 

(ख) “शाखा” भन्नाले  बन्दीपुर गाउँपाषलकाको कृषि षवकास शाखालाई सम्झनु पनेछ । 

 (ग) “कार्यषवषध” भन्नाले “कृषि र्ाषन्त्रकरण कार्यकम सञ्चालन कार्यषवषध २०७७” सम्झनुपनेछ । 

     (घ) “कृषि र्न्त्र” भन्नाले षमनी षटलर (अषधकतम १० एच.षप. सम्म) र र्सका एट्र्ाचमेन्टहरू (पेट्रोल र डीजेल दवैु),     

कुटानी षपसानी षमल(अषधकतम ३ एच. पी. सम्म) वा गाउँकार्यपाषलकाले तोकेका अन्र् कृषि उपकरण सम्झनुपनेछ । 

(ङ) “आवेदक” भन्नाले कृषि र्न्त्रीकरणमा अनुदान षलन आबेदन षदएका कृिक, कृिक समहू, कृषि सहकारी, कृषि फमय 

तथा कम्पनीलाई सम्झनु पनेछ । 

    पररच्छेि-२ 

कृिक छनोटमा प्राथन्मकता 

३.  काययक्रम संचािनका िान्ग कृिक छनोटका प्राथन्मताका आिारहरु : (१) र्स कार्यक्रम सञ्चालनका लाषग षनम्न 

अनुसारका कृिकहरूलाई प्राथषमकता षदइनेछ । 

(क) षबपन्न, कमजोर आषथयक षस्थषत भएका र समुहमा खेषत गदै आर्का कृिकहरू, 

(ख) कृषि पेशा बाहके अन्र् कुनैपषन रोजगारी नभएका कृिकहरू, 

(ग) समूह दताय गरेका षकसानहरू, 

(घ) एकल तथा आषथयक षस्थषतमा कमजोर भएका मषहला कृिकहरू, 

(ङ) कृषि सहकारी/कृिक समूहमा आउने कृिकहरू । 

पररच्छेि-३ 

                   काययक्रम संचािन  

५.  काययक्रम सञ्चािन गने शाखा: (१) र्ो कार्यक्रम बन्दीपुर कार्ायलर्को शाखाबाट सञ्चालन हुनेछ । 



६.  प्रस्ताव माग गने : (१) शाखाले अनुदानमा कृषि र्न्त्र षवतरणका लाषग १५ षदनको म्र्ाद षदई सावयजषनक सूचना     

प्रकाशन गनेछ । 

(२) आवेदकले अनुसूची- १ मा तोषकए बमोषजमको ढाँचामा शाखामा आवेदन षदन सक्नेछन् । 

७. स्पेन्शन्िकेशन र िागत अनुमान तयार गनेाः कार्ायलर्ले नेपाल सरकार बाट मान्र्ता प्राप्त कृषि इषन्जनीर्र वा कृषि 

र्ान्त्रीकरण सम्बषन्ध कार्य गने सरकारी कार्ायलर्बाट कृषि र्न्त्रको स्पेषशषफकेसन र प्रचषलत बजार मूल्र्को आधारमा कृषि 

र्न्त्रको  लागत अनुमान तर्ार गनेछ । 

पररच्छेि-४ 

                  छनोट तथा सभझौता 

८. िािग्राही कृिक छनोट सन्मन्ताः (१) कृषि र्न्त्रमा अनुदान प्राप्त गने लाभग्राही छनोटको लाषग गाउँपाषलकामा एक छनोट 

सषमषत रहनेछ । 

प्रमुख प्रशासाषकर् अषधकृत                   - संर्ोजक  

पशु षवकास शाखा प्रमुख                        - सदस्र्  

र्ोजना शाखा प्रमुख                               - सदस्र्  

कृषि षवकास शाखा प्रमुख                       - सदस्र् सषचव 

(२) छनोट सषमषतले दफा ३(१) का प्राथषमकता र अनुसुची- २ का मूल्र्ाङ्कनका आधारमा रही कृिक छनोट गनेछ । 

(३) मुल्र्ांकन भइ छनौट भएका कृिकहरुलाई कार्ायलर्ले साबयजषनक सूचना प्रकाशन गरर सम्झौताको लाषग आह्वान गने छ । 

(४)  अनुसूची-३ बमोषजमको सम्झौता गरे पषछ कृिकले कार्ायलर्बाट प्रदान गररएको स्पेषशषफकेशन अनुसारको र्न्त्र खररद गनय 

सक्नेछन । 

पररच्छेि-५ 

अनुगमन सन्मन्त 

९. वडास्तरीय अनुगमन सन्मन्ताः  (१) सम्बषन्धत वडामा छनोट भएका कृिकले तोषकएको कृषि र्न्त्र खररद गरे/नगरेको 

सम्बन्धमा अनुगमन गरर गाउँपाषलका स्तरीर् अनुगमन सषमषतलाई षसफाररस गनय एक वडा स्तरीर् अनुगमन सषमषत रहनेछ । 

वडा अध्र्क्ष                                              -  संर्ोजक 

वडा अदक्ष्र्ले तोकेको वडा सदस्र्                   -  सदस्र् 

सम्वषन्धत वडा हनेे कृषि प्राषवषधक                    -  सदस्र् 



१०. गाउँपान्िका स्तरीय न्सिाररस सन्मन्ताः  (१) वडा स्तरीर् अनुगमन सषमषतबाट षसफाररस भएका कृिकहरूलाई अषन्तम 

भुक्तानीको लाषग कार्ायलर्मा षसफाररस गनय एक गाउँपाषलका स्तरीर् षसफाररस सषमषत रहनेछ । 

गाउँपाषलका उपाध्र्क्ष                                                               -  संर्ोजक 

गाउँपाषलकाको आषथयक षवकास सषमषतको संर्ोजक                           - सदस्र् 

कृषि षवकास शाखा प्रमुख                                                          - सदस्र् सषचव 

 

पररच्छेि-६ 

िुक्तानी 

११. िुक्तानीको प्रन्क्रया: (१) सम्झौता बमोषजमको र्न्त्र खररद गररपषछ अनुदानग्राहीले वडा स्तरीर् अनुगमन सषमषतको 

रोहवरमा सावयजषनकरण गरर गाउँपाषलका स्तरीर् षसफाररस सषमषतबाट षसफाररस गराई भुक्तानीको लाषग अनुसूची-४ को 

ढाँचामा कार्ायलर्मा षनवेदन षदनुपनेछ । 

१२. अनुिान प्राप्त हुने रकमाः (१) अनुदानग्राहीले कार्ायलर्बाट स्वीकृत लागत अनुमानमा नबढ्ने गरर तोषकएको 

स्पेषशषफकेसन अनुसारको र्न्त्र खररद गरेबापत लागत अनुमानको ५०% रकम बैंक खातामाफय त प्राप्त गनेछन । 

(२) अनुदानग्राहीले कार्ायलर्ले तोकेको लागत अनुमान भन्दा बढी मूल्र् पने कृषि र्न्त्र खररद गनय सक्नेछन तर उक्त कृषि र्न्त्र  

खररद गरे वापत दफा (१२) मा तोषकएको भन्दा अषतररक्त रकम कार्ायलर्ले उपलब्ध गराउने छैन । 

पररच्छेि – ७ 

न्वन्वि 

१३. संशोिन वा हेरिेराः कार्यपाषलकाले र्स कार्यषवषध अनुसारका सषमषतहरूसँगको परामशयमा र्स कार्यषवषधमा 

आवश्र्कता अनुसार संशोधन वा हरेफेर गनय सक्नेछ । 

१४. बािा अड्काउ िुकाउाः र्स कार्यषवषध कार्ायन्वर्नको क्रममा कुनै वाधा उत्पन्न भएमा कार्यपाषलकाले वाधा अड्काउ 

फुकाउन सक्नेछ ।   

 

 

 

 

 



अनुसूची १ 

(ििा ६(२) सँग सभबन्दित) 

कृन्ि यदिमा अनुिान काययक्रमको िान्ग आवेिन 

 

                                                      षमषतिः- 

श्रीमान्, कृषि षवकास शाखा प्रमुख ज्र्ू, 

बन्दीपुर गाउँपाषलका  ,  

बन्दीपुर तनहु ँ। 

षविर् : कृषि र्न्त्रमा अनुदान कार्यक्रममा सहभागी गराइषदने सम्बन्धमा । 

 

प्रश्तुत षविर्मा बन्दीपुर गाउँपाषलका कृषि सेवा शाखाबाट कृषि र्न्त्रमा अनुदानको लाषग प्रकाषशत सुचना अनुसार उक्त 

कार्यक्रममा ......................र्न्त्रको अनुदानमा सहभागी गराइषदनुहुन तपषसलका कागजात संलग्न गरर र्ो षनवेदन पेश गरेको छु 

।   

 

षनवेदक 

    नामथर........... 

हस्ताक्षर..........     

ठेगाना.............   

संलग्न कागजातहरू 

क) वडा को षसफाररस  

ख) रु........... को राजश्व षतरेको रषसद  

ग) जग्गा धषन प्रमाण पुजायको प्रषतषलषप  

घ) व्र्वसार्दताय को प्रषतषलषप/प्रमाणपत्र को प्रषतषलषप ।  

 

 

 

 



अनुसुची- २ 

(ििा ८(२) सँग सभबन्दित) 

मूल्याङ्कनका आिारहरू  

क्र.स. सूचकहरू अंक भार 

१ हालसम्म कुनैपषन अनुदान प्राप्त नगरेको १० 

२ पषछल्लो दईु आ.व. मा सोही प्रकृषतको कार्यको लाषग अनुदान प्राप् त नगरेको २० 

३ पषछल्लो दईु आ.व. मा सोही प्रकृषतको कार्यको लाषग अनुदान प्राप्त गरेको ० 

४ समूहमा आउने कृिक २० 

जम्मा ५० 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनुसुची- ३ 

(ििा ८(४) सँग सभबन्दित) 

अनुिान ग्राही र कायायिय बीच "कृन्ि यदिमा अनुिान काययक्रम " को िान्ग सभझौता 

बन्दीपुर गाउँपाषलका आ.व...................को कृषि षवकास शाखाको वाषियक स्वीकृत कार्यक्रम अन्तगयत कृषि र्न्त्रमा 

अनुदानको लाषग बन्दीपुर गाउँपाषलका (र्स पषछ प्रथम पक्ष भषनने) र अनुदान ग्राही (र्स पषछ दोस्रो पक्ष भषनने) बीच 

तपषसलका शतयको अषधनमा रही र्ो सम्झौता गररएको छ ।  

शतयहरू: 

१) कार्ायलर्बाट षनधायररत स्पेषसषफकेसन अनुसारको मेषसनरी (षटलर)/कुटानी षपसानी/…………….. खररद दोस्रो 

पक्षले मेषसनेरी फमय वा आषधकाररक षवके्रता बाट गनुय पनेछ। 

२) कार्ायलर्ले स्वीकृत स्पेशीषफकेसन र लागत अनुमान अनुदान ग्राहीलाई प्रदान गनुयपने छ । 

३) सम्झौता गरेको १५ षदन षभत्र दोस्रो पक्षले कृषि र्न्त्र खररद गनुय पनेछ ।  

४) अनुदानग्राहीले कार्ायलर्ले तोकेको षमषतमा कृषि र्न्त्र खररद गरर उक्त र्न्त्र सावयजषनकरण गराई वडा स्तरीर् अनुगमन 

सषमषतबाट गाउँपाषलका स्तरीर् षसफाररस सषमषत माफय त भुक्तानीका लाषग षबल भपायई  र सावयजषनकरणको २ प्रषत 

फोटो सषहत शाखामा पेश गनुयपनेछ ।   

५) कार्यषवषध मा उल्लेख भए अनुसारको खररद मूल्र्को ५०% अनुदान (वा कार्यपाषलकाबाट तोषकए बमोषजमको षनषित 

रकम) दोस्रो पक्षले षनर्मानुसार भुक्तानी प्राप्त गनेछ । 

६) पषहलो पक्षले तोषकएको प्राषवषधकले सम्झौता अनुसार औजार उपकरण खररद गरे नगरेको अनुगमन गनेछ. दोस्रो 

पक्षले सम्झौता अनुसारका कार्यहरु नगरेको पाइएमा सम्झौता खारेज गनय सषकने छ । 

७) अनुदान प्राप्त गररसकेपषछ दोस्रो पक्षले मेषसनेरीको गलत प्रर्ोग वा षवक्री गरेमा गरेमा पषहलो पक्षले भषवष्र्मा कुनै 

अनुदानका कार्यक्रममा दोस्रो पक्षलाई  सहभागी गराउने छैन र षनर्मानुसार कारवाही व्र्होनुयपने छ ।  

८)र्स सम्झौतामा उल्लेख भएको व्र्होरा र्स सम्झौता अनुसार र अन्र् व्र्होराको हकमा प्रचषलत षनर्म कानुन बमोषजम 

हुनेछ । 

 

  

 

 

 

  लाभग्राहीको तफय बाट 

नाम:  

ठेगाना :  

दस्तखत : 

षमषत : 

सम्पकय  नं: 

     कार्ायलर् को तफय  बाट 

नाम:  

पद :  

दस्तखत : 

षमषत : 

सम्पकय  नं: 

 



अनुसुची- ४ 

(ििा ११(१) सँग सभबन्दित) 

अनुिान रकम िुक्तानीको िान्ग न्नवेिन 

 

                     षमषत:- 

श्रीमान्,  प्रमुख प्रशासकीर् अषधकृत ज्र्ू,  

बन्दीपुर गाउँपाषलका  ,  

बन्दीपुर, तनहु ँ

षविर् :- अनुदान रकम उपलब्ध गराइषदने सम्बन्धमा । 

 

प्रश्तुत षविर्मा बन्दीपुर गाउँपाषलकाबाट कृषि र्न्त्रमा अनुदान कार्यक्रमका लाषग प्रकाषशत सूचना अनुसार आवेदन पेश गरेको 

र उक्त कार्यक्रममा छनौट भई षनम्न अनुसारको कृषि र्न्त्र खररद गरर सावयजषनकरण तथा वडा स्तरीर् सषमषतबाट अनुगमन समेत 

गराई आवश्र्क कागजात र्सैसाथ संलग्न गरर अनुदान रकम भुक्तानीको लाषग र्ो षनवेदन पेश गरेको छु ।  

अनुदानमा खररद गरेको कृषि र्न्त्रको षववरण  

क्र. स  

कृषि र्न्त्रको 

नाम संख्र्ा स्पेषशषफकेशन (संके्षपमा) कुल लागत अनुमान रू. 

कार्ायलर्बाट प्राप्त हुने 

अनुदान रकम रू. 

१         
 

२         
 

संलग्न कागजातहरू 

१) सामग्री खररदको VAT षबल  

२) कार्ायलर्बाट प्रदान गररएको स्पेषशषफकेशन सषहतको सम्झौता पत्र 

३) सावयजषनषककरण गदायको फोटो – २ प्रषत 

४) वडा स्तरीर् र गाउँपाषलका स्तरीर् सषमषतको षसफाररस 

५) कृषि शाखाबाट षसफाररस  

६) खाता रहेको बैंकको नाम  र खाता नम्वर: ........................................................ 

                                                                                                                                     षनवेदक  

                                                                                                                                                 नाम  

                                                                                                                                                ठेगाना    

                                                                                                                                         हस्ताक्षर 

                                                

आज्ञािे 

िहेि सवेुिी 
प्रिखु प्रिासककय अलिकृत 


