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ओभसङ्झतमा गाउॉऩाङ्झरका भाछा उत्ऩादन प्रर्वधन कामवक्रभ कामावन्मन  

कामवङ्जर्ङ्झध, २०७६ 
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                           ओभसङ्झतमा गाउॉऩाङ्झरका 

 रुऩन्देही ङ्ञजल्रा 

 ५ नॊ. प्रदेश,नेऩार 



"ओभसङ्झतमा गाउॉऩाङ्झरका अन्तयगत सॊचारन गङ्चयने भाछा उत्ऩादन प्रर्वधन कामवक्रभ कामवङ्जर्ङ्झध, २०७६" 

गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबत्र भाछाऩारनको भाध्मभफाट महाॉको फढ्दो भाछा भागराई सम्फोधन गनव सङ्जकने अर्स्था यहेको 
छ । कृषकको भाछाऩारनभा देङ्ञिएको उत्साहारे मसको ङ्जर्स्ताय तथा ङ्जर्कासको सम्बार्ना देिाउॉछ । 
गाउॉऩाङ्झरकाराई भाछाभा आत्भ ङ्झनबवय फनाएय कृषकको जीर्नस्तयभा सङ्टधाय बएभा मस ऺेत्ररे सभग्र 
गाउॉऩाङ्झरकाको आथवतन्त्रभा मोगदान ङ्छदने देङ्ञिन्छ । महाॉको जङ्झभनभा परपूर, तयकायी, पूर, िाद्याङ्ङ, 
घाॉसफारी रगामतका कृङ्जष फारीको अरार्ा भाछा ऩारनको राङ्झग उऩमङ्टक्त यहेको छ । मस नगयको योजगायीको 
प्रभङ्टि ऺेत्र कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩारन बएकोरे मसराई व्मर्साङ्जमक, प्रङ्झतस्ऩङ्झधव य र्ातार्यण अनङ्टकङ्ट रन फनाई उत्ऩादन 
तथा उत्ऩादकत्र् फङृ्जिगयी आमात प्रङ्झतस्थाऩन तथा ङ्झनमावत प्रफिवन गने भूर उद्देश्म यािी भत्स्म व्मर्साम 
सम्फङ्ञन्ध कामवक्रभभा अनङ्टदानको व्मर्स्था गदै कृङ्जषभा नगयफासीराई आकषवण गनव भत्स्म ङ्जर्कास कामवक्रभ 
सॊचारन गनव राङ्झगएको हो  । भाछाऩारन व्मर्सामराई एक नापाभूरक ऩेशाभा रुऩान्त्रण गङ्चय कृषकराई थऩ 
हौसरा प्रदान गनव साथै नीङ्ञज रगानी सभेत आकषवण गङ्चय थऩ योजगायीका अर्सयहरु सजृना गदै उत्ऩादन फङृ्जि 
गने प्रकायको उदे्यश्म हाङ्झसर गनव य गाउॉऩाङ्झरका भापव त सॊचारन गङ्चयने भाछाऩारनभा अनङ्टदान प्रदान गने 
कामवराई व्मर्ङ्ञस्थत तथा प्रबार्कायी रुऩरे सॊचारन गनव फान्छनीम बएकारे मो कामवङ्झफङ्झध तमाय ऩाङ्चय रागू 
गङ्चयएको हो । 

ऩङ्चयच्छेद १ 

प्रायङ्ञम्बक  
१. सॊङ्ञऺप्त नाभ य प्रायम्ब 
क) मो कामवङ्जर्ङ्झधको नाभ "ओभसङ्झतमा गाउॉऩाङ्झरका भापव त सॊचारन गङ्चयने भाछा उत्ऩादन प्रर्वधन 

कामवक्रभ कामावन्र्मन कामवङ्जर्ङ्झध, २०७६" यहेको छ । 

ि)  मो कामवङ्जर्ङ्झध ओभसङ्झतमा गाउॉऩाङ्झरका गाउॉकामवसङ्झभङ्झत फैठकफाट स्र्ीकृत बएको ङ्झभङ्झत फाट 
ओभसङ्झतमा गाउॉऩसङ्झरका बय रागू बई प्रायम्ब हङ्टनेछ । 

२. ऩङ्चयबाषा  ्ङ्झफषम य प्रसॊगरे अको अथव नरागेभा मस कामवङ्झफङ्झधभा  ्

"जरस्रोत" बङ्ङारे नदी नारा, तार, तरैमा तथा ऩोियी आङ्छद फङ्टझनङ्ट ऩदवछ । 

"भत्स्म प्राङ्जर्ङ्झधक" कृङ्जष ङ्जर्कास भन्त्रारम अन्तयगत िटाईएको भत्स्म ङ्जर्कास अङ्झधकृत, भत्स्म सभङ्टहका 
प्रा.स, ना.प्रा.स र्ा ङ्झफषमगत ङ्झफऻ बङ्ङे र्ङ्टझ्नङ्टऩदवछ। 
"गाउॉस्तय कामवक्रभ कामावन्र्मन सङ्झभङ्झत " बङ्ङारे ओभसङ्झतमा गाउॉऩाङ्झरका प्रभङ्टि र्ा उऩ प्रभङ्टिको 
सॊमोजकत्र्भा मस कामवङ्जर्ङ्झध अनङ्टसाय गङ्छठत सङ्झभङ्झतराई फङ्टझाॉउदछ। 

"अनङ्टगभन तथा भङ्टल्माॊकन सङ्झभङ्झत” बङ्ङारे भत्स्मऩारन कामवक्रभ अनङ्टगभन तथा भङ्टल्माॉकन भङ्टर सङ्झभङ्झतराई 
जनाउछ। 



“सम्फङ्ञन्धत कामावराम” बङ्ङारे ओभसतमा गाउॉऩाङ्झरका,गाउॉकामवऩाङ्झरकाको कामावरम सम्झनङ्टऩदवछ ।   

"श्रोत केन्र" बङ्ङारे भत्स्म र्ीज उत्ऩादन एर्ॊ ङ्झफङ्जक्र ङ्जर्तयण तथा भत्स्म ऩारन ङ्जर्षमको ऻान ङ्ञशऩ 
उऩरब्ध हङ्टने स्थान र्ङ्टझ्नङ्ट ऩदव छ। 

"भत्स्म ङ्जर्ज" बङ्ङारे भाउ भाछाफाट उत्ऩाङ्छदत ङ्जर्ङ्झबङ्ङ ङ्झसईजका (ह्याचङ्झरङ्ग, फ्राई तथा ङ्जपॊ गयङ्झरङ्ग) 
भाछाका ब ङ्टयाहरु र्ङ्टझ्नङ्ट ऩदवछ। 

"भाछा ऩारन" बङ्ङारे कङ्ट नैऩङ्झन जरशमहरुभा (ऩोियी, धान िेत, घोर, तार, नदी आदी) भाछा हारेय 
ङ्झनमङ्ञन्त्रत तङ्चयकारे भाछा उत्ऩादन गङ्चयने ताङ्चयका ङ्जर्ङ्झधरा फझाउने छ। 

"बौङ्झतक सङ्टङ्जर्धा" बङ्ङारे ऩोियी, ह्याचङ्चय, ऩानी जाच्ने उऩकयण, जार भाछा ब ङ्टया प्माङ्जकङ्ग तथा साभाग्री, 
प्राङ्जर्ङ्झधक कऺ आङ्छदराई र्ङ्टझाउने छ। 

"येसरे्" बङ्ङारे ट्राउतट भाछा ऩारनको राङ्झग ङ्झनयन्तय ऩानीको र्हार् बएको ङ्झनङ्झभवत सॊयचनाराई 
जनाउनेछ। 

"भत्स्म ह्याचयी" बङ्ङारे ङ्झनमङ्ञन्त्रत अफस्थाभा गङ्टणस्तङ्झतम भत्स्म ङ्जर्ज उत्ऩादन गने आफश्मक सॊयचना 
(ओबयहेड टैंक, स्ऩोङ्झनङ्घ टैंक, भाउ ऩोियी आङ्छद) सङ्जहतको थरो र्ङ्टझ्नङ्ट ऩने हङ्टन्छ।  

"घङ्टम्ती ङ्ञशङ्जर्य" बङ्ङारे भत्स्म प्राङ्जर्ङ्झधक एर्ॊ ङ्जर्ऻको टोरी भत्स्म कृषक व्मर्सामीको घय धैरोभा नै ऩङ्टगी 
र्ास्तङ्जर्क प्राङ्झफङ्झधक सभस्मा (प्रङ्झफङ्झधक जानकाङ्चय,ऩानी गङ्टणस्तय भत्स्म ऩोषण तथा भत्स्म स्र्ास््म) 
ऩङ्जहचान एर्ॊ ङ्झनदान तथा ङ्जर्ङ्जर्ध ऩऺभा ङ्छदईने प्राङ्झफङ्झधक सल्राहराई फङ्टझ्नङ्ट ऩदवछ।  

"ऩेरेङ्जटङ" बङ्ङारे दानाको कच्चा ऩदावथराई ङ्जर्ङ्झबङ्ङ आकाय तथा साईजका डल्राहरु फानाई उत्ऩादन 
गने उऩकयण फङ्टझ्नङ्टऩदवछ। 

"एयेटय" हार्ाभा ऩाईने अक्सीजन ऩानी घङ्टराई अक्सीजनको भात्रा फढाउने उऩकयण फङ्टझ्नङ्टऩदवछ। 

३. उद्देश्म् मस कामवङ्जर्ङ्झधका उद्देश्म देहाम र्भोङ्ञजभ यहने छन।् 

क) उऩरब्ध जरस्रोतको सदङ्टऩमोग गदै भत्स्म उत्ऩादन तथा उत्ऩादकत्र् फङृ्जि गयी िाद्य एर्ॊ ऩोषण 
सङ्टयऺाभा टेर्ा ऩङ्टमावउने। 

ि) भत्स्म व्मर्साम राई व्मर्साङ्जमङ्जककयण गदै आधङ्टङ्झनक भत्स्म ऩारनक श्रोत केन्र को रुऩभा ङ्जर्कास 
गङ्चय भाछाको फजाय राई पयाङ्जकरो ऩाङ्चय आमात प्रङ्झतस्थाऩन गनङ्टवको साथै ङ्झनमावतभा फङृ्जि गनङ्टव । 

 

 

 

 

 

 

                                            
 

 



 

 

 

                                            ऩङ्चयच्छेद २ 
कामवक्रभ सॊचारन ङ्झफङ्झध 

२.१ प्रस्तार् आव्हान य प्रस्तार्ना ऩेश गने ङ्जर्ङ्झध 
क) कामावरमरे फाङ्जषवक स्र्ीकृत कामवक्रभ अनङ्टसाय ३५ ङ्छदने सार्वजङ्झनक सूचना प्रकाशन गयी भत्स्म 
ऩारन कामवक्रभ सॊचारनको राङ्झग  अनङ्टसङ्टची (१  ) फभोङ्ञजभ गाउॉस्तयको ऩङ्झत्रकाभा प्रस्तार् आव्हान 
गनेछ । मस्तो सूचना कामावरमको सूचना ऩाटीभा अङ्झनर्ामव रुऩरे टाॉस गयी र्डा कामावरमभा सभेत 
ऩठाउनङ्ट ऩनेछ । कामवरमको फेर् ऩेजभा सभेत सूचना प्रकाङ्ञशत गनङ्टवऩदवछ । 

ि) इच्छङ्टक कृषकहरुरे सूचनाभा उल्रेि बए फभोङ्ञजभको अर्ङ्झध ङ्झबत्र अनङ्टसङ्टची २ फभोङ्ञजभको 
प्रस्तार् ऩत्र य सॊङ्ञऺप्त व्मर्साङ्जमक कामवमोजना य र्डा कामावरमको ङ्झसपाङ्चयस ऩत्र सङ्जहत ङ्झनधावङ्चयत 
सभम सीभा ङ्झबत्र कामावरामभा प्रस्तार् दताव गनङ्टवऩनेछ । 

ग) ङ्चयत नऩङ्टगी र्ा म्माद नाघी हङ्टन आएका प्रस्तार्हरु छनौटका रागी सभारे्श गङ्चयने छैन। 

घ) ङ्झनरे्दन दताव गदाव कामावरमभा शङ्टल्क र्ाऩत रु.१०० को गाउऩाङ्झरकाको याजश्व बौचय जम्भा 
गनङ्टवऩदवछ  । 

च) प्रस्तार्ना ऩेश गदाव ऩङ्टॉङ्ञजगत कामवको हकभा सम्फङ्ञन्धत कृषक व्मर्सामीको कम्तीभा २० प्रङ्झतशत 
तथा कामावरमको ८० प्रङ्झतशत रगानी हङ्टनेगङ्चय कामवमोजना तमाय गनङ्टव ऩनेछ । 

छ) प्रस्तार्ना ऩेश गदाव सम्फङ्ञन्धत कामावरमको रगानी यकभको हकभा स्र्ीकृत फजेट बन्दा फढी 
याख्न ऩाईने छैन । 

२.२ कामवक्रभ सॊचारन प्रकृमा्  
क) भाछा उत्ऩादन प्रर्वधन कामवक्रभ  सॊचारनको राङ्झग प्राप्त प्रस्तार्नाको छनौंट तथा भूल्माङ्कन 
सङ्झभङ्झत गठन गङ्चयनेछ । 

छनौट तथा प्रस्तार् भङ्टल्माङ्कन सङ्झभङ्झत ङ्झनम्न अनङ्टसाय यहेनेछ्- 
सॊमोजक्M ओभसङ्झतमा गाउॉऩाङ्झरका अध्मऺ  
सदस्म् ओभसङ्झतमा गाउॉऩाङ्झरका प्रशासकीम अङ्झधकृत  
सदस्म्     आङ्झथवक ङ्जर्कास सािा प्रभङ्टि                 

सदस्म्M  प्रङ्झतङ्झनङ्झध भाछाऩारक कृषक २ जना (१ भङ्जहरा ,१ ऩङ्टरुष) 
सदस्म् M  ओभसङ्झतमा गाउॉऩाङ्झरका आङ्झथवक सािा प्रभङ्टि  

सदस्म सङ्ञचर्् ऩशङ्ट शािा प्रभङ्टि, ओभसङ्झतमा गाउॉऩाङ्झरका 



उक्त सङ्झभङ्झतरे स्र्ीकृत कामवक्रभ अनङ्टसायको प्राप्त प्रस्तार्नाहरुको प्राथभ चयणको छनौट गङ्चय 
भङ्टल्माङ्कन गनेछ । भूल्माङ्कन सूचक तथा बाय सङ्झभङ्झत आपैं रे फनाएय रागू गनव सक्नेछ ।  
ि) भूल्माङ्कनको आधायभा सॊकरन गङ्चयएका प्रस्तार् भध्म मोजना छनौट गने तथा आर्श्मक ऩयेभा 
ङ्जपल्ड अनङ्टगभनभा सभेत गई बेङ्चयङ्जपकेशन सभेत मसै सङ्झभङ्झतरे गनेछ । 

ग) छनौट गदाव भाछाऩारन गङ्चययहेका अनङ्टबर् प्राप्त कृषकराई प्राथङ्झभकता ङ्छदईने छ । फैदेङ्ञशक 
योजगायफाट पकेका मङ्टर्ाहरुराई कामवक्रभभा प्रोत्साहान गङ्चयनेछ ।   
घ) श्रोत केन्र तथा ल्मार् स्थाऩना गदाव कङ्ञम्तभा ऩङ्झन 5 राि भाछा ब ङ्टया उत्ऩादन गनवसक्ने 
ऺभताको बैङ्झतक ऩूर्ावधाय तैमाय बएको हङ्टनङ्टऩनेछ । 

ङ) श्रोत केन्र तथा ल्मार्को प्राङ्जर्ङ्झधक ऺभता ङ्जर्कास गनवका राङ्झग कयायभा कङ्ञम्तभा १ भाङ्जहनाका 
राङ्झग दऺ प्राङ्जर्ङ्झधकको (TOR तमाय गयी) सेर्ा ङ्झरई उक्त श्रोत केन्र तथा ल्मार्भा काभ गने गङ्चय 
त्महाॉ काभ गने जनशङ्ञक्तको प्राङ्जर्ङ्झधक ऺभता अङ्झबफङृ्जि गङ्चय ब ङ्टया उत्ऩादन गङ्चययहेको हङ्टनङ्टऩनेछ ।  
च) प्रस्तार्ना अनङ्टसायको कामवक्रभ सॊचारन गनवको रागी तोङ्जकएको अनङ्टसायको अनङ्टसङ्टची ७ फभोङ्ञजभ 
ङ्जिऩङ्ञऺम ङ्झरङ्ञित सॊझौता गनङ्टवऩनेछ। 

छ) अङ्झधकतभ अनङ्टदान यकभ देहाम फभोङ्ञजभ तोकीनेछ्- 
क्र.सॊ ङ्जर्र्यण  ऩङ्चयभाण इकाई अङ्झधकतभ अनङ्टदान 

यकभ, रु. 
१. भाछा ब ङ्टया  १000 गोटा १५०० 

२.  ऩङ्टयानो ऩोियी भभवत १  कठ्ठा ५००० 

३. नमाॉ ऩोियी  १ कठ्ठा १०००० 

५. ऩोियीभा प्रमोग हङ्टने 
प्राङ्ञस्टक  

१०० फगव ङ्जपट ५०० 

 ङ्झनजी स्तयको ऩोियीको राङ्झग न्मङ्टनतभ १ कठ्ठा तथा अङ्झधकतभ २० ङ्झफगाहा सम्भका 
ऺेत्रपर बएको ऩोियी हङ्टनङ्टऩनेछ ।  

 सभूह/सहकायी/सॊस्था भापव त सॊचारन गङ्चयने भत्स्म ऩारन कामवक्रभको राङ्झग कङ्ञम्तभा ऩाॉच 
घयधङ्टयी तथा १ ङ्झफघाहा ऺेत्रभा भाछा ऩारन बएको हङ्टनङ्टऩनेछ ।  

 सार्वजङ्झनक तार, घोर, नदीको हकभा कङ्ञम्तभा एक ङ्झफघाहा ऩोियी ऺेत्रपर हङ्टनङ्टऩदवछ साथै 
सम्फङ्ञन्धत र्डाको सहभङ्झत/अनङ्टभङ्झत ऩत्र अङ्झनर्ामव सॊरग्न हङ्टनङ्टऩदवछ । 

 १ कट्ठा देङ्ञि ५ कट्ठा सम्भ ऩारने कृषक राई सङ्झभङ्झतको भङ्टल्माङकनको आधायभा न्मङ्टनतभ 
३०० देिी अङ्झधकतभ १५०० सम्भ ब ङ्टया ङ्जर्तयण गङ्चयने छ।  

 

 



 

 

 

ज) अनङ्टगभन तथा सङ्टऩङ्चयफेऺण सङ्झभङ्झत 
मस गाउॉस्तयको भाछा उत्ऩादन प्रर्वधन कामवक्रभ अनङ्टगभन तथा सङ्टऩयीफेऺण सङ्झभङ्झतको गठन देहाम 
अनङ्टसाय हङ्टनेछ्-  
सॊमोजक्    गाउॉऩाङ्झरका अध्मऺ र्ा उऩाध्मऺ 

सदस्म्   ओभसङ्झतमा गाउॉऩाङ्झरका प्रभङ्टि प्रशासकीम अङ्झधकृत  

सदस्म्    आङ्झथवक प्रशासन शािा प्रभङ्टि  
सदस्म्    आङ्झथवक ङ्जर्कास शािा प्रभङ्टि  

सदस्म्    भत्स्म ङ्जर्ऻ  

सदस्म्    भत्स्म ङ्जर्कास सङ्झभङ्झत अध्मऺ  
सदस्म सङ्ञचर््   ऩशङ्ट शािा प्रभङ्टि  
मस सङ्झभङ्झतरे फढीभा दङ्टई जना सदस्म सम्भ आभन्त्रीत गनव सक्नेछ ।  
झ) सभङ्झतरे छनौट गयेऩश्चात तीन ङ्छदन ङ्झबत्र सम्फङ्ञन्धत कृषकराई सूचना ङ्छदनङ्टऩनेछ य १५ ङ्छदन 
ङ्झबत्र अनङ्टसूची ३ फभोङ्ञजभको सम्झौता गङ्चय कामव गनव सहभङ्झत ङ्छदनङ्टऩने छ । 

 

 

 

 

२.3 ब ङ्टक्ताङ्झनको ङ्जर्ङ्झध ्

क) कामवमोजनाभा उल्रेि गङ्चयएको कामवहरु सम्ऩङ्ङ गयी सोही फभोङ्ञजभको फीर बयऩाईहरु 
अनङ्टदानग्राहीरे ऩेश गनङ्टवऩनेछ । सम्झौताभा उङ्ञल्रङ्ञित कामव फाहेकको काभको राङ्झग ब ङ्टक्तानी गङ्चयने 
छैन । 

ि) यकभ ब ङ्टक्तानी गदाव कामावरमको तपव फाट ब ङ्टक्तानी गङ्चयने यकभ कामव सम्ऩङ्ङ बए ऩश्चात भात्र 
एकभङ्टष्ट रुऩभा व्मर्साङ्जमक फैकॊ  िाता भापव त ब ङ्टक्तानी गङ्चयनेछ । 

ग) ब ङ्टक्तानीको राङ्झग ङ्झनम्न ङ्जकङ्झसभको कागजातहरु अङ्झनर्ामव रुऩभा ऩेश गनङ्टव ऩनेछ। 

 ब ङ्टक्तानीको राङ्झग ङ्झरङ्ञित ङ्झनरे्दन (सॊस्थाको हकभा सॊस्थाको रेटयप्माडभा) । 

 कयच ङ्टक्ता नगङ्छद यङ्झसद(व्मर्साङ्जमक पभव को हकभा) 
 कामव सम्ऩङ्ङ बएको स्थानीम तहको ङ्झसपङ्चयस ऩत्र । 

 यकभ ब ङ्टक्तानी गङ्चयने फैंक िाताको ङ्जर्र्यण । 

 र्ीर फीजकहरुको सक्कर प्रङ्झत । 

 ङ्जिऩङ्ञऺम सॊझौता ऩत्रको प्रङ्झतङ्झरऩी । 



घ) ब ङ्टक्तानी ङ्छददाॉ १.५% ङ्जट.ङ्झड.एस कट्टी गयी बक्तानी ङ्छदने तय १३% भ्माट यकभको हकभा यकभ 
दाङ्ञिरा गयेको बौचय ऩेश गयेको िण्डभा भात्र भ्माट ङ्जर्रको यकभ ब ङ्टक्ताङ्झन दईनेछ। 

ङ) सम्फङ्ञन्धत कामवरमरे सम्र्ङ्ञन्धत ऩूॊङ्ञजगत िचव ङ्ञशषवकफाट साझेदायी यकभ उऩरब्ध गयाउने गङ्चय 
कामवक्रभ सॊचारन गदाव ङ्जर्ङ्झनमोङ्ञजत फजेटको ५% फयाफय यकभ कङ्ञन्टनजेन्सी र्ाऩत कट्टा गयी अनङ्टगभन, 
ङ्झनङ्चयऺण, भ्रभण, ङ्झफषम ङ्झफशेषऻको ऩयाभशव सेर्ा, प्रस्तार् भङ्टल्माॊकन सङ्झभङ्झतको फैठक बत्ता, ईन्धन, भभवत 
सबाॊय य कामावरम सॊचारन प्रमोजनका रागी िचव गनव सक्नेछ । तय सो कङ्ट या सम्फङ्ञन्धत साझेदायसॊग 
गङ्चयने ङ्जिऩऺीम सम्झौता ऩत्रभा सभेत अङ्झनर्ामव उल्रि गङ्चयएको हङ्टनङ्टऩनेछ । 

च) सम्फङ्ञन्धत कामावरमरे साझेदायसॉग ङ्जिऩङ्ञऺम सम्झौता गदाव कङ्ट न कामवक्रभ सॊचारन गनव कङ्झत यकभ 
अनङ्टदान उऩरब्ध गयाउने हो य सो यकभ कङ्ट न ङ्जर्ङ्झधफाट ब ङ्टक्तानी गङ्चयन्छ बङ्ङे कङ्ट या स्ऩष्ट िङ्टराउनङ्ट 
ऩनेछ। 

छ) मसभा उल्रेि नबएको कङ्ट याको हकभा सार्वजङ्झनक िङ्चयद ङ्झनमभार्री फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 



अनङ्टसूची (१) 

भात्स्मऩारन कृषकहरु राङ्झग प्रस्तार् ऩेश गने सम्फङ्ञन्ध ओभसङ्झतमा गाउॉऩाङ्झरकाको सूचना 
 

(प्रथभ ऩटक प्रकाङ्ञशत ङ्झभङ्झत् २०७६/.../...) 
मस ओभसङ्झतमा गाउॉऩाङ्झरका, गाउॉकामवऩाङ्झरकाको कामावरम, हाङ्जटवपसावङ्जटकय, रुऩन्देहीको आ.फ २०७६../..भा 
सॊचारन गङ्चयने तऩशीर फभोङ्ञजभका भत्स्म ङ्जर्कास कामवक्रभको राङ्झग ईच्छङ्टक भाछा ऩारक कृषकरे मो सूचना 
प्रकाशन बएको ङ्झभङ्झतरे ३५ ङ्छदन ङ्झबत्र तोकीएको ढाचाॉभा मस गाउॉऩाङ्झरकाको कामावरमभा आईऩङ्टग्ने गङ्चय प्रस्तार् 
ऩेश गनङ्टवहङ्टन अनङ्टयोध छ ।  

...................... 
तऩशीर  
१. 
२. 
३. 
सॊरग्न याख्नङ्टऩने कागजातहरु 

१. रु १० को हङ्टराक ङ्जटकट टाॉस बएको अनङ्टसूची २ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा ङ्झनरे्दन ।  
२. कृङ्जष कम्ऩनी, टोर ङ्जर्कास सङ्झभङ्झत, जर उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत, कृङ्जष सभूह, सहकायी, कृङ्जष ङ्झनजी पाभवको 

हकभा नङ्जर्कयणको दताव प्रभाण ऩत्र ।  
३. कृङ्जष सहकायी, जर उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत, कृङ्जष सभूह, सहकायी तथा अन्म सॊस्थाको हकभा ङ्झनणवम भाग 

गयेको फैठक ङ्झनणवम भाईनङ्टटको छाॉमाप्रङ्झत ।  
४. नीङ्ञज उद्योग तथा कम्ऩनीको हकभा नागङ्चयकताको छाॉमाप्रङ्झत साथै कय च ङ्टक्ताको प्रभाण ऩत्र ।  
५. र्डा कामावरम को ङ्झसपाङ्चयस ऩत्र । 
६. जन्गा बाडाभा ङ्झरई भत्स्तऩारन गने कृषक को हकभा जग्गा धङ्झनरे ङ्छदइएको भनजङ्टङ्चय नाभा का साथै 

जग्गा को ङ्जकत्ता नम्फय सङ्जहत को रारऩङ्टजावको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ ।  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                  अनङ्टसूची (२)  क 

प्रस्तार् भाग गने प्रमोजनको राङ्झग प्रस्तार् ढाॉचा 
१. ऩषृ्ठबङू्झभ्  

भात्स्मऩारन सॊचारन गङ्चयने स्थर ओभसङ्झतमा गाउॉऩाङ्झरका  र्डा नॊ ...........भा अर्ङ्ञस्थत यहनेछ य मसको  
नाभ................................................................................ हङ्टनेछ । मस आमोजनारे सभेटेको 
बौगोङ्झरक ऺेत्रपर....................................................................कठ्ठा हङ्टनेछ । मस आमोजनाफाट प्रभङ्टि 
रुऩभा..............................................................जातका भाछाहरुको व्मर्साङ्जमक ऩारन  हङ्टने अऩेऺा 
गङ्चयएको छ । 

२. कामवक्रभको उदे्यश्म्  
मस कामवक्रभको उदे्यश्महरु देहाम फभोङ्ञजभ यहनेछन ् 

क. भाछाको र्ा भाछाब ङ्टयाको उत्ऩादन तथा उत्ऩादकत्र् फङृ्जि गने ।  
ि. फषैबयी व्मर्ङ्ञस्थत तङ्चयकारे भाछाऩारन गङ्चय भाग ऩूया गदै आमात सभेत प्रङ्झतस्थाऩन गङ्चय ङ्झनमावत प्रफधवन 

गने ।   
ग. भाछाऩारनको सघनता फङृ्जि गनङ्टव ।  
घ. भत्स्म तथा भत्स्मजन्म व्मर्सामभा आधाङ्चयत योजगायीका अर्सयहरुको ङ्जर्कास तथा ङ्जर्स्ताय गनङ्टव ।  
ङ. अन्म बए..................................... 
३. अनङ्टभाङ्झनत रगानी यकभ ्

क्र  
सॊ 

कृमाकराऩहरु कृषकको 
रगानी  

कामावरमको 
रगानी  

कैङ्जपमत  

१     

२     

३     

४     

५     

६     



४. अऩेङ्ञऺत उऩरङ्ञव्ध  ्
क्र सॊ सूचकहरु फतवभान अर्स्था  कामवक्रभ ऩश्चात अऩेङ्ञऺत फङृ्जि 

प्रङ्झतशतभा 

१ राबाङ्ञन्र्त घयधङ्टयी     

२ फारी सघनता     

३ फस्तङ्ट उत्ऩादन     

४ योजगायी सजृना    

५ आम्दानी फङृ्जि     

६ आत्भङ्झनबवयताको अर्स्था    

७ ङ्झनमावत प्रर्दवन याम्रो एकदभ याम्रो   

ङ्झनरे्दकको नाभथय य ठेगाना ्
सॊस्थाको नाभ्  
हस्ताऺय  ्
पोन नॊ:. 
 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                         अनङ्टसङ्टङ्ञच २ ि 
       भत्स्म ङ्झफकास कामवक्रभ कामावन्र्मन कामवङ्जर्ङ्झध,२०७६ सम्फङ्ञन्ध कामवक्रभका अनङ्टदान सहमोग प्राप्त गनवको राङ्झग 
ङ्छदईने                     
                                         आरे्दन-ऩत्र  
 
श्रीभान ्प्रभङ्टि प्रशासकीम अङ्झधकृत ज्मङ्ट, 
ओभसङ्झतमा गाउॉऩाङ्झरकाको कामावरम 
हाङ्जटवपसावङ्जटकय,रुऩन्देही । 
                     ङ्जर्षम्कृङ्जष अनङ्टदान सहमोग कामवक्रभ उऩरब्ध गयाई ङ्छदने र्ाये। 
 
भहोदम, 
 
      भराई उक्त अनङ्टदान सहमोग प्राप्त गयी ............................कामव गनव ङ्झतब्र ईच्छा बएकोरे ङ्झनम्नानङ्टसाय 
कागजात यािी ङ्झनरे्दन गदवछङ्ट।भैरे अनङ्टदान सहमोग प्राप्त गयेभा ङ्झनधावङ्चयत प्रकृमा अनङ्टसाय सम्फङ्ञन्धत गाउॉऩाङ्झरका 
ङ्झबत्र यही कामव गनेछङ्ट।ऩङ्टनश्च् तऩङ्ञशर अनङ्टसाय का कागजातहरु मसै ङ्झनरे्दन साथ सॊरग्न यािेको व्महोया सभेत 
अनङ्टयोध गदवछङ्ट। 
तऩङ्ञशर  
१ अनूसूची ३ अनङ्टसायको सॊङ्ञऺप्त कामवमोजना 
२ नेऩारी नागङ्चयकताको प्रभाङ्ञणत प्रङ्झतङ्झरऩी 
३ पभव/सभङ्टह/सङ्झभङ्झत/सहकायी सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा दताव बएको प्रभाणको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ र्ा व्मङ्ञक्तगत कृषक 
४ अन्म प्रभाङ्ञणत प्रभाण ऩत्रहरु(ताङ्झरभ,शैङ्ञऺक मोग्मता) आङ्छदका प्रङ्झतङ्झरङ्जऩहरु 
५ फैदेङ्ञशक योजगाङ्चय फाट पयकेका को हकभा ऩासपोटवको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ  
 
 
                                                               ङ्झनरे्दक 
                                                              नाभ ्
                                                              दस्तित ्
                                                              ठेगाना्  
 
 
 
 
                                    



                                  अनङ्टसूङ्ञच ३  
    भत्स्म ङ्झफकास कामवक्रभ कामावन्र्मन कामवङ्जर्ङ्झध,२०७६ को अर्धयणाको सॊङ्ञऺप्त कामव मोजना 
 
उद्यभीको नाभ थय् 
ठेगाना्.................गाउॉ/टोर्.................र्ाडव नॊ........................  
ङ्ञजल्रा्............................. 
सॊचारन गनव िोजेको ...............सम्फङ्ञन्धत व्मर्साम य स्थान् 
सहमोग स्र्रुऩ भाग गयेको अनङ्टदान यकभ/रगानी् 
आपनो रगानी् 
आपनो ऩाङ्चयर्ाङ्चयक श्रभ् 
व्मर्सामफाट उत्ऩादन हङ्टने र्स्तङ््ट  
उत्ऩाङ्छदत कृङ्जष फस्तङ्टको ऩङ्चयभाण् 
व्मर्सामरे र्ाताफणभा नकायात्भक प्रबार् ऩाछव/ऩादैन? 
पभव/सभङ्टह/सहभङ्झत/सहकायीको नाभ्                                सम्ऩकव  नम्र्य  ्
ठेगाना् गाउॉ/टोर               र्ाड नॊ.                      ङ्ञजल्रा 
व्मर्शाम सॊचारन गङ्चयने स्थान् 
सॊचारन गङ्चयने कामव ङ्जर्र्यण् 
क्र.स सॊचारन गङ्चयने ङ्जक्रमाकराऩ अनङ्टदान सहमोग नीङ्ञज रगाङ्झन जम्भा रगाङ्झन 
     
     
     
 
 
व्मर्साम गयेको बए,ङ्जर्गत कङ्झत र्षव देिी...........ङ्झनयन्तय गङ्चय यहेको? र्षव.........भङ्जहना........व्मर्सामको राङ्झग 
श्रभको व्मर्स्थाऩन क)ऩाङ्चयर्ायीक   ि) र्ाङ्जहय र्ाट      ग) दङ्टरै् 
तपव  र्ाट सङ्जह गनेको 
नाभ्                                       सॊस्थाको छाऩ्(सॊस्थाको हकभा) 
ऩद् 
दस्तित्                                   ङ्झभङ्झत  ्
 



                                    अनङ्टसूची (४) 
दङ्टई ऩऺीम सम्झौता ऩत्र 

ओभसङ्झतमा गाउॉऩाङ्झरका आ फ २०७६।७७ भा सॊचारन गङ्चयने स्र्ीकृत नगय ङ्जर्कास मोजना अन्तयगत 
भत्स्मऩारन अनङ्टदान कामवक्रभको रागी ओभसङ्झतमा गाउॉऩाङ्झरका,  गाउॉकामवऩाङ्झरकाको कामावरम, 
हाङ्जटवपसावङ्जटकय रुऩन्देही (मस ऩङ्झछ प्रथभ ऩऺ बङ्झनने) य ……………………कृषक/कृषक सभूह/सहकायी 
/उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत/टोर ङ्जर्कास सङ्झभङ्झत प्रङ्झतङ्झनङ्झध  (मस ऩङ्झछ दोस्रो ऩऺ बङ्झनने) फीच तऩशीरको 
फङ्टदाॉहरुभा कामवक्रभ सपर रुऩरे सॊचारनाथव मो सम्झौता गङ्चयएको हो ।  
तऩशीर 
१. ऩङ्जहरो ऩऺरे कामवक्रभ सॊचारनको राङ्झग दोस्रो ऩऺराई प्राङ्जर्ङ्झधक सहङ्ञजकयण गनङ्टवऩनेछ ।  
२. दोस्रो ऩऺरे ङ्झनभावण कामव सङ्टरु गयेदेङ्ञि सभाऩन गरुन्जेर प्रथभ ऩऺसॉग सभन्र्म तथा सहकामव 

गनङ्टवऩनेछ ।  
३. दोस्रो ऩऺरे कामव सङ्टचारु गङ्चय साभाग्री िङ्चयद गयेऩश्चात साभाग्रीको फीर बयऩाईं ऩेश गयेभा फढीभा 

ऩचास प्रङ्झतशतरे हङ्टन आउने यकभ ऩेश्की स्र्रुऩ भाग गनव सक्नेछ ।  
४. कामव सम्ऩङ्ङ ऩश्चात अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन गङ्चय कूर रागतको फढीभा ८० प्रङ्झतशत यकभ 

ब ङ्टक्तानीको राङ्झग दोस्रो ऩऺरे प्रथभ ऩऺ सभऺ आर्श्मक फीर बयऩाईं सङ्जहत ङ्झनरे्दन ऩेश गनङ्टवऩनेछ 
। ऩूॉजीगत अनङ्टदान यकभको ५ प्रङ्झतशत कङ्ञन्टन्जेनेसी र्ाऩत प्रचभऩऺरे यकभ कट्टी गङ्चय ब ङ्टक्तानी 
ङ्छदनेछ ।  

५. प्रथभ ऩऺरे दोस्रो ऩऺ सभऺ ङ्झनरे्दन ऩेश बएऩश्चात सभमभानै ब ङ्टक्तानी ङ्छदनङ्टऩनेछ । सभमभा 
ब ङ्टक्तानी हङ्टन नसकेभा सो को कायण िङ्टराई दोस्रो ऩऺराई जानकायी ङ्छदनङ्टऩनेछ ।  

६. प्रथभ ऩऺरे दोस्रो ऩऺको ङ्झसपाङ्चयसभा सकेसम्भ सम्फङ्ञन्धत आऩूतॉकतावको व्मर्साङ्जमक फैंक िाताभा 
यकभ जम्भा गनङ्टवऩनेछ । मसयी आऩूतॉकतावको िाताभा यकभ जम्भा गदाव कय ङ्जर्जकको १.५ 
प्रङ्झतशत यकभ अङ्झग्रभ आमकयको रुऩभा कट्टी गङ्चयनेछ ।  

७. कङ्ञम्तभा चाय फषव सम्भको ङ्झनमङ्झभत येिदेि, भभवत-सॊहाय तथा सॊयऺण गने ङ्ञजम्भा दोस्रो ऩऺको 
हङ्टनेछ य प्रथभ ऩऺरे ङ्झनमङ्झभत रुऩरे अनङ्टगभन कामव गनेछ । मङ्छद अङ्झनमङ्झभतता गयेको ऩाईएभा 
कानून फभोङ्ञजभ कायर्ाही हङ्टनेछ ।  

८. अन्म कङ्ट याहरु प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  
दोस्रो ऩऺ      प्रथभ ऩऺ  
नाभथय्       नाभथय्  
ठेगाना्       ऩद्   
पोन नॊ:       कामावरमको नाभ  य छाॉऩ् 

योहर्य  ्
नाभ्  
ऩद्  
कामावरमको नाभ्   
 



अनङ्टसूची-५ 

             भत्स्म ङ्जर्कास कामवक्रभ कामवङ्जर्ङ्झध,२०७६को प्रस्तार् भूल्माॊकन पायभ 

 

 

क्र.स द.नॊ. आरे्दकको 
नाभ 

ठेगाना          भङ्टल्माङ्कन(१०० ऩूणावङ्कभा गने) 
 

उद्यभीको व्मर्साम 
प्रङ्झतको 
अनङ्टबर्/ताङ्झरभ(३०) 

ऩेश गयेको 
कामवमोजना(४०) 

उत्त स्थानभा 
व्मर्समको 
सम्बाव्मता 
उऩमूत्ता(१५) 

र्ास्तङ्जर्क 
रङ्ञऺत 
र्गव(१५) 

कङ्ट र 
प्राप्ताङ्क(१००) 

         

         

         

         

         

         

         

 

छनौट सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायीहरुको नाभ,थय,ऩद,दस्तित य ङ्झभङ्झत् 
१. 
 

२. 
 

३. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                     अनूसङ्टङ्ञच ६ 
                  ऩोियी ङ्झनभावण अनङ्टदान कामवको रागत इङ्जष्टभेट ङ्जर्र्यण 
 

 

१.कृषकको नाभ,थत्                                      ७. ऩोियीको ङ्जकङ्झसभ ्

२.ठेगाना्                                               ८.ङ्झडर सङ्जहतको ऺेत्रऩर ्

३.ऩङ्चयमोजना स्थरको ठेगाना्                                ९.जराशम ऺेत्रपर ्

४.ऩानीको श्रोत्                                           १०.ऩोियी सॊख्मा ्
५.भाटोको ङ्जकङ्झसभ 

 

क्र.सॊ. रम्फाई ङ्झभ. चौडाई ङ्झभ. ऺेत्रपर र्गव 
ङ्झभ. 

िङ्ङे 
गङ्जहयाई 
ङ्झभ. 

कङ्ट र भाटोको ऩङ्चयभाण 
घ.ङ्झभ. 

कैङ्जपमत 

       

       

       

       

       

       

 

अऺरुऩी रु.............................................................  

 

 

 

 

 

  तमाय गने                                                                    सदय गने 
 

 

 

 


