
 

 

  

 

ओभसततमा गाउॉऩातरका को ऩश ुविभा कामयक्रभ सॊञ्चारन तथा विभा 
वितभमभ भा अनदुान उऩरब्ध गयाउने कामयवितध२०७६ 

   

 

कामयऩातरकाफाट स्िीकृत तभतत :- २०७६/०९/०७     

 

 

 

 

 

 

                              ओभसततमा गाउॉऩातरका 

 रुऩन्देही जजल्रा 

 ५ नॊ. िदेश,नेऩार 

सॊख्मा नॊ : 



ऩश ुविभा कामयक्रभ सॊञ्चारन तथा विभा वितभमभभा अनदुान उऩरब्ध गयाउने कामयवितध ,२०७६ 

 

िस्तािना् 
      भरुकुको अथयतन्रभा भहत्िऩणुय स्थान ओगटेको ऩशऩुन्छीऩारन व्मिसामराई व्मिजस्थत य 
विकतसत तलु्माउन य भानि सभदुामको स्िास््मका दृविकोणफाट सभेत ऩशऩुन्छी,ऩशऩुन्छीजन्म 
ऩदाथय तथा ऩशऩुन्छी उत्ऩादन साभाग्रीको स्िस्थ उत्ऩादन, तफक्री वितयण,उऩबोग गने सम्फन्धभा 
िबािकायी रुऩभा कामायन्िमन गनय य मस ओभसततमा गाउॉऩातरका तबर फहसुॊख्मक कृषक  

ऩशऩुारन व्मिसामफाट आफ्नो जजिन तनिायहा गदै आएको ऩरयिेऺ भा मस व्मिसामराई 
व्मिजस्थत,य व्मिसामीकण तथा आधतुनकयण गदै वकसानहरुको  जजिनस्तयभा ऩरयितयन ल्माउन ु, 
योजगायी सजृना, िेयोजगायीको अन्त्म गदै,ओभसततमा गाउॉऩातरका तबरको सभग्र ऩशऩुारन 
व्मिसामराई तफकास गनुय,ओभसततमा गाउॉऩातरकको दावमत्ि हनु आउछ। 

           ऩशऩुारन व्मिसामभा बएका जोजिभहरु कभ गयी  व्मिसाम तपय  कृषकहरुराई 
आकषयण गनय य कृवष ऺेरभा तनजज तथा सहकायी ऺेरको रगानी फढाउन य रगानी सयुजऺत गनय 
आिश्मक बएको छ।मो आिश्मकता राई सम्फोधन गनय नेऩार सयकायको शासकीम तथा 
आतथयक सधुायको तत्कारीन कामयमोजना,२०६९ को कृवष ऺेर विकास सम्फन्धी िुॉदा नॊ. ११ भा  
भाछा,ऩशऩुॊऺी य कृवष उऩजको व्मिसावमक उत्ऩादनभा जोजिभ फीभा गरयददने य सो िीभा को ७५ 
िततशत अनदुान नेऩारसयकाय रे ददने बतन उल्रेि बए अनरुुऩ २०६९ भाघ १ गते देिी िीभा 
कामयक्रभ राग ुबएको छ य फावक यहेको २५ िततशत यकभ कृषक स्िमभ रे ततनुय ऩने हदुा  
अझैऩतन तफभा कामयक्रभ विऩन्न य आतथयक अिस्था कम्जोय बएका कृषक भाझ ऩगु्न नसकेको हदुा 
उक्त ५० िततशत गाउॉऩातरका फाट अनदुान स्िरुऩ उऩरब्ध गयाउने य फावक ५० िततशत यकभ 
कृषक स्िमभ रे फझुाउन ुऩने गरय स्थातनम सयकाय सॊञ्चारन ऐन २०७४ को दपा ११ िण्ड ण 
(१२) सॊग सॊम्फजन्धत कामयको रातग सोही ऐनको दपा १०२ को उऩदपा २ अनसुाय मो 
कामयवितध तनभायण गरयएको छ ।  

                          



 

 

 

                                                 ऩरयच्छेद-१ 

                                     िायजम्बक 
१.  सॊजऺप्त नाभ य िायम्ब-् 

(क) मो कामयवितधको नाभ" ऩश ुफीभा कामयक्रभ सॊञ्चारन तथा विभा वितभमभभा अनदुान   
उऩरब्ध गयाउने कामयवितध २०७६"यहेको छ।                                      

    (ि) मो कामयवितध ओभसततमा गाउॉऩातरका फाट स्िीकृत बएको तभतत फाट राग ुहनुेछ। 

 

२.  उद्देश्महरु  ्मस कामयवितधको उदे्दश्म देहाम फभोजजभ यहेका छन ्:- 
 

(क) कृषकहरु को काफ ुबन्दा फावहयको ऩरयजस्थतीफाट हनु सक्ने तपय  सम्बावित  जोजिभ 
न्मनुीकयण गयी   कृषकहरुराई व्मिसावमक ऩशऩुारन भा आकवषयत गनय सहमोग गने। 

(ि) ऩशऩुारन को  व्मिसामीकयणका रातग जोजिभ न्मतुनकयण गयी कृषकरे ऩशऩुारन भा 
गयेको रगानीराई सयुजऺत गनय सहमोग गने। 

     (ग) ऩशऩुारन ऺेरभा नीजी तथा सहकायी ऺेरको रागानी आकवषयत गनय सहमोग गने। 

     (घ) विऩन्न य आतथयक अिस्था कम्जोय बएका कृषकहरुको जजफन स्तय उकास्न सहमोग  
        गने छ । 

 

३.   ऩरयबाषा : विषम िा िसॊगरे अको अथय नरागेभा मस कामयवितधभा, 
     (क) ऐन बन्नारे फीभा ऐन, २०४९ सम्झनऩुछय । 

     (ि) तनमभािरी बन्नारे फीभा तनमभािरी,२०४९ सम्झनऩुछय। 

(ग) "ऩशधुन" बन्नारे घयऩारिुा ऩश ुय ऩन्छीहरुराई जनाउॉछ मसरे स्त्री य ऩरुुष जातत 
दिैु राई सभेट्छ। 



(घ) "फीभक" बन्नारे फीभा ऐन, २०४९ फभोजजभ दताय बएको फीभा कम्ऩनी सम्झन ु
ऩदयछ। 

(ङ) "फीतभत" बन्नारे फारी िा ऩशऩुन्छीको फीभा गयाउने व्मजक्त िा ऩरयिाय िा कृषक 
सभहु बन्ने सम्झन ुऩदयछ। 

     (च) "फीभा रेि" बन्नारे फीभा सतभततफाट जायी गरयएको फीभा रेि राइ सम्झन ुऩदयछ। 

(छ) "काि ुबन्दा फावहयको ऩरयजस्थती" बन्नारे फाढी,ऩवहयो,अनाफवृि,ऩशकुा योग तथा 
फाझोऩन, दघुयटना जस्ता  वितबन्न  ऩरयस्ततथततराई जनाॉउछ। 

     (ज) "कामायरम" बन्नारे ओभसततमा गाउॉऩातरकाको कामायरम सम्झन ुऩदयछ। 

(झ) "सम्फन्धीत शािा" बन्नारे ओभसततमा गाउॉऩातरकाको ऩश ुसेिा शािा राई सम्झन ु
ऩदयछ। 

     (ञ) "िावितधक" बन्नारे ओभसततमा गाउॉऩातरकाको ऩश ुशेिा शािा को िावितधक राई  
        सम्झन ुऩदयछ।       
 

 

 

                                   ऩरयच्छेद -२ 
    ४. कामयक्रभ कामायन्िमन य सॊचारन िकृमा 
     (क) कामायरमरे फावषयक स्िीकृत कामयक्रभ अनसुाय विभा कामयक्रभ सॊञ्चारन गनेछ। 

     (ि) विऩन्न,आतथयक अिस्था कम्जोय बएका य ऩशधुनको विभा नगयेका कृषक िगय राई   
         ऩवहरो िथातभकता ददईनेछ । 

     (ग) विभा गयाउने ऩश ुऩन्छीको भलु्म तनधाययण गदाय फारी तथा ऩश ुऩन्छी विभा तनदेशीका  
        २०६९ को ऩरयच्छेद-५ अनसुाय गरयने छ। 

     (घ) विभा कामयक्रभ सॊञ्चारन गदाय फावषयक स्िीकृत फजेट को ऩरयतध तबर यहेय कामयक्रभ  
      जशषयक को आधाय भा सॊम्फजन्धत िडा कामायरम भापय त ऩश ुसेिा शािा का िडा िावितधक 

      हरु भापय त विभा गयाउन ईच्छुक कृषक हरुको नाभ य विभा गयाउने ऩशकुो सॊख्मा  



    वटऩोट गरयने  छ। 

 

   (ङ) फारी तथा ऩशऩुन्छी फीभा,फीभा सतभततभा दताय बएका १७ िटा तनजजयिन फीभा  
     कम्ऩनीहरु (फीभक) रे नेऩारका सफै जजल्राहरुभा कामय गनय सक्ने बएता ऩतन मस  
     ओभसततमा गाउॉऩातरकाभा तफभा कामयक्रभ सॊञ्चारन,व्मिस्थाऩन तथा बकु्तानी िकृमा  
     राई व्मिजस्थत गनय मस ओभसततमा गाउॉऩातरका को ऩश ुसेिा शािा रे ओभसततमा 
     गाउॉऩातरका भा कामययत िभिु िशासकीम अतधकृत,आतथयक िसाशन िभिु को आिश्मक  
     ऩयाभशयभा विभा कम्ऩतन सॊग कामय सम्झौता गरय कामयक्रभ सॊचारन गने छ।  
 

 

                           ऩरयच्छेद-३ 
                            विविध 
५) अनगुभन गने : 
   क) कामयक्रभ सॊञ्चारनको सभमभा आिश्मकता अनसुाय ओभसततमा गाउॉऩातरका आपैरे   
     अनगुभन गनेछ । 

 

६) िचतरत काननु राग ुहनुे : 
   क) तफभा वितभमभ भा अनदुान उऩल्ब्ध गयाउने कामयक्रभ कामायन्िमन सम्िन्धभा मस  
     कामयवितधभा उल्रेि नबएको हकभा िचतरत काननु िभोजजभ हनुेछ। 

 

७) कामयक्रभ सॊसोधन तथा िायेजी : 
   क) ओभसततमा गा.ऩा रे ऩश ुसेिा शािाको तसपारयसभा मो कामयवितधको सॊसोधन तथा  
     िायेजी गनय सक्नेछ । 

८) फाधा अडचन पुकाउने : 



   क) मस कामायवितध कामायन्िमनभा कुनै िाधा अड्चन ऩये ओभसततमा गाउॉऩातरका रे तनणयम  

     गयी पुकाउने छ । 

९) व्मािा गने अतधकाय : 

   क) मो कामायवितधको व्माख्मा गने अतधकाय ओभसततमा गाउॉऩातरका राई हनुे छ । 

 

 

फीभा अितध : फीभा ऩोतरतस जारय गयेको तभततरे १ िषय सम्भ कामभ यहनेछ।अको िषयका रातग 
ऩनु फीभा शलु्क ततयी नविकयण गनुय ऩने छ। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


