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 मदाने रािपत्र 
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भाग ३ 

गाउँपालऱका कायााऱयिाट लमलि २०७७ असौि ३० गिे मदान ेगाउँपालऱका  

कृषष तथा ऩशजुन्म वस्तुको उत्ऩादनभा आधारयत अनदुान सम्फन्धी कामयषवधध, 

२०७७ 

सािािलनक िानकारीको ऱालग देहाए िमोजिम प्रकाशन गररएको छ । 

आज्ञाऱे  
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प्रमखु प्रशासकीय अलिकृि 
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कृषष तथा ऩशजुन्म वस्तुको उत्ऩादनभा आधारयत अनदुान सम्फन्धी कामयषवधध, 

२०७७ 

कामयऩालरका फाट स्वीकृत लभतत्२०७७-०६-३० 

१. प्रस्तावनााः भदाने गाउॊ ऩालरका ऩशुऩारनको ऺेत्रभा प्रशस्त सम्बावना फोकेको गाउॉ ऩालरका हो । महाॉका अधधकाॊश 
भातनसहरूरे भुख्म ऩेशाको रुऩभा कृषष तथा ऩशुऩारन ऩेशाराई अफरम्वन गयेका छन ् । मसयी मस ऩालरकाका 
कृषकहरूराई व्मवसामीक य प्रततष्ऩधी फनाई उनीहरूको आमआजयन वदृ्दद गयी स्वाफरम्फी फनाउन फाञ्छनीम 
बएकोरे मो कामयषवधध स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा १०२ रे ददएको अधधकाय प्रमोग गयी भदाने  
गाउॉकामयऩालरकारे देहामको कामयषवधध जायी गयेको छ। 

२. ऩरयबाषााः षवषम वा प्रसॊगरे अको अथय नरागेभा मस कामयषवधधभा्   

क) “गाउॉ ऩालरका” बन्नारे भदाने गाउॉ ऩालरकाराई सम्झनुऩदयछ । 

(ख) “अध्मऺ” बन्नारे भदाने गाउॉ ऩालरकाको अध्मऺ सम्झनु ऩदयछ ।  

ग) “उऩाध्मऺ” बन्नारे भदाने गाउॉ ऩालरकाको उऩाध्मऺ सम्झनु ऩदयछ ।  

घ) “प्रभुख प्रशासकीम अधधकृत” बन्नारे भदाने गाउॉ ऩालरकाको प्रभुख प्रशासकीम अधधकृत सम्झनु ऩदयछ। 

ङ) वडा” बन्नारे भदाने गाउॉ ऩालरकाको सफै वडाहरूराई सम्झनु ऩदयछ । 

च) “सहकायी” बन्नारे कृषष तथा ऩशुजन्म वस्तु उत्ऩादनभा सॊरग्न भदाने गाउॉ ऩालरका लबत्रका सहकायीहरू राई 
जनाउनेछ ।मस शब्दरे भदाने गाउॉ ऩालरकाका कृषकहरूको कृषषजन्म उत्ऩादन खरयद गने आसऩासका सहकायीराई 
सभेत जनाउनेछ । 

छ) “तयकायी” बन्नारे पूरगोबी, फन्दागोबी, केयाउ, फोडी, लसभी, साग, गोरबेडा, आरु, रौका, धचधचण्डा, तघयौरा, 
ऩाटेतघयौरा, बान्टा, पलसय, काॊक्रा, स्कुस, ऩयफय, षऩडारु रगामतका तयकायीको रुऩभा प्रमोग हुने वस्तुराई जनाउछ । 

ज) “परपूर” बन्नारे कागती, जुनाय, सुन्तरा, अम्फा, आॊऩ, लरचीरगामत परपुरको रुऩभा प्रमोग हुने वस्तुराई 
जनाउछ । 

झ) “भसराजन्म वस्तु“बन्नारे रसुन, प्माज, धतनमा, खुसायनी, अदवुा, हरेदोरगामत भसराको रुऩभा प्रमोग हुने 
वस्तुराई जनाउनेछ । 



 
 

ञ) “व्माऩायी बन्नारे ” भदाने गाउॉ ऩालरकाभा ब्मवसाम दताय गयी उद्धोग फाणणज्म सघभा दताय बई ऩान न लरएको 
भदाने गाउॉ ऩालरका लबत्र उत्ऩाददत कृषष जन्म साभाग्रीराई ब्माऩाय गनय सहमोग ऩुमायउने व्मवसामीराई जनाउने छ । 

ट)“;d'x” बन्नारे कृषष तथा ऩशुजन्म वस्तु उत्ऩादनभा सॊरग्न भदाने गाउॉ ऩालरका लबत्रका सभुहहरू राई जनाउनेछ 
। 

ठ)“कृषष पभय” बन्नारे कृषष तथा ऩशुजन्म वस्तु उत्ऩादनभा सॊरग्न भदाने गाउॉ ऩालरका लबत्रका कृषष पभय हरू राई 
जनाउनेछ । 

३. अनुदान उऩरब्ध गयाउन सक्ने कृषष तथा ऩशुजन्म वस्तुहराः 

क) गाउॉ ऩालरकारे आफ्नो स्वीकृत फजेटको ऩरयधधलबत्र यही ऩशुजन्म उत्ऩादन अन्तगयत दधु, भास,ु अण्डाभा य 
कृषषजन्म वस्तु अन्तगयत तयकायी, परपूर, भह , भसराजन्म , 

खाद्मान्नवारी तथा तयकायी षवउ य परपुर षवरुवा वस्तुभा अनुदान उऩरब्ध गयाउने छ । 

४.  अनुदान उरब्ध गयाउने षवधधाः 

क) कृषकहरूरे अनुदान प्राप्त गनयको राधग तोकेको कृषष सहकायी/कृषक सभूह/कृषष पभय/ व्माऩायी भापय त षवक्री 
षवतयण गयेको हुनु ऩनेछ । 

ख) कृषष सहकायी/कृषक सभूह/कृषष पभय/ व्माऩायी हरूरे कृषषजन्म वस्तु खरयद गयेको य षवक्री गयेको अलबरेख 
स्ऩष्टसॉग याखेको हुनुऩनेछ । 

ग)  कृषष सहकायी/कृषक सभूह/कृषष पभय/ व्माऩायीरे याखेको अलबरेखको आधायभा सहकायी तथा वडारे 
गाउॉ ऩालरकाराई षवक्रीको ऩरयभाण य यकभ लसपारयस गयी ऩठाउनु ऩनेछ।  

घ) कृषष सहकायी/कृषक सभूह/कृषष पभय/ व्माऩायी तथा वडाको लसपारयसको आधायभा ऩालरकाफाट कृषष तथा ऩशुजन्म 
फस्तुको षवक्रीभा आधारयत अनुदान उऩरब्ध हुनेछ। 

ङ)  गाउॉ ऩालरकारे कृषष सहकायी/कृषक सभूह/कृषष पभय/ व्माऩायीको अलबरेखको सभम सभमभा अनुगभन तनयीऺण 
गनेछ यझुठ्ठा षववयण याख्न ेय ऩेश गने सभूह सहकायीहरूको दताय खायेजी गयी त्मस्ता कृषष सहकायी/कृषक सभूह/कृषष 
पभय/ व्माऩायी भापय त अनुदान षवतयण गरयने छैन ।  

च) अनुदान उऩरब्ध गयाउॉ दा कृषष सहकायी/कृषक सभूह/कृषष पभय/ व्माऩायी राई अनुदान उऩरब्ध गयाईनेछय कृषष 
सहकायी/कृषक सभूह/कृषष पभय/ व्माऩायी भापय त कृषकहरूरे षवक्रीको आधायभा अनुदान प्राप्त गनेछन ्।  

(छ) कृषष तथा ऩशुजन्म वस्तुको षवक्रीभा सहजीकयण गने कृषष सहकायी/कृषक सभूह/कृषष पभय/ व्माऩायी हरूराई 
व्मवस्थाऩन खचय फाऩत कामयषवधधभा तोककए फभोजजभको यकभ उऩरब्ध गयाईनेछ । 



 
 

ज) मो कामयषवधध स्वीकृत बएऩश्चात सहकायी भापय त षवक्री षवतयण गयी अलबरेणखकयण गरयएका कृषकहरूराई भात्र 
अनुदान उऩरब्ध गयाईनेछ। 

झ) कृषष तथा ऩशुजन्म वस्तु षवक्री षवतयणभा सॊरग्न हुन चाहने कृषष सहकायी/कृषक सभूह/कृषष पभय/ व्माऩायी 
हरूरे आफ्नो प्रभाणऩत्रसदहत वडाभा तनवेदन ऩेश गनुयऩनेछ यतनवेदनको आधायभा वडारे ऩालरकाभा लसपारयस 
गरयसकेऩश्चात उक्त कामयभा सॊरग्न हुन गाउॉ ऩालरकारे सहकायीराई अनुभतत ददनेछ ।मसयी अनुभतत प्राप्त 
गरयसकेऩश्चात सहकायीरे षवक्री षवतयणको अलबरेख याख्न शुरु गनेछ 

ञ) कृषकहरूरे प्राप्त गयेको अनुदान कृषष सहकायी/कृषक सभूह/कृषष पभय/ व्माऩायी हरूरे बऩायई गयी फुझाउनु 
ऩनेछयसो को एकप्रतत पोटोकऩी गाउॉ ऩालरकाभा उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ । 

५.उऩरब्ध गयाउने अनुदान यकभाः 

५.१ कृषक् कृषकहरूराई बफक्रीको आधायभा कृषष सहकायी/कृषक सभूह/कृषष पभय/ व्माऩायीहरू भापय त देहाम 
फभोजजभको यकभ उऩरब्ध गयाईनेछ। 

सस.न.ं वारी वस्तु उत्ऩादन के.जी./सरटय/गोटा प्रतत के.जी./ सरटय प्रोत्साहन अनुदान रु 

१ दधु वा दही ९० लर प्रतत लर                            ५  भालसक 

२ घ्मू ५० के जी प्रतत के जी१०० वाषषयक 

३ भासु खलस/वोका १०० के जी १०० वाषषयक 

४ अण्डा २००प्रतत गोटा २ भालसक 

५ भाछा १००के जी १०० भालसक 

६ भह ५०के जी १०० वाषषयक 

७ गोरबेडा २००  प्रतत के जी  ५ भालसक 

८ रसुन १०० के जी२० वाषषयक 

९ प्माज २०० के जी१० वाषषयक 

१० अदवुा ३०० के जी५ वाषषयक 

११ हरेदो २०० के जी१० वाषषयक 

१२ दटभुय             १० के जी                             १०० वाषषयक 



 
 

१३ अरैची ३० के जी२००  वाषषयक 

१४ पूरगोबी ३०० के जी५ वाषषयक 

१५ फन्दा ५०० के जी                              ५ वाषषयक 

१६ भुरा/साग               ७०० के जी५ वाषषयक 

१७ लसभी/वोडी/केयाउ ५०० के जी५    वाषषयक  

१८ आरु १००० के जी१० वाषषयक 

१९ काॉक्रो २०० के जी                             १० वाषषयक 

२० स्कुस/रौका/धचधचन्डा      ५०० के जी५ वाषषयक 

२१ बान्टा/तघयौरा/ऩयवर      २०० के जी५ वाषषयक 

२२ ततत ेकयेरा         १०० के जी१० वाषषयक 

२३ तरुर २०० के जी५ वाषषयक 

२४ षऩडाॉरु ५०० के जी५ वाषषयक 

२५ सुन्तरा/जुनाय            ५०० के जी५ वाषषयक 

२६ कागती १०० के जी१० वाषषयक 

२७ केया १५ घयी १००वाषषयक 

२८ ककवी               ५० के जी२० वाषषयक 

२९ ओखय ३० के जी२० वाषषयक 

३०    अम्वा ५००के जी                                   ५वाषषयक 

३१     आॉऩ/लरची             ३००  के जी१० वाषषयक 

३० दरहन १०० के जी२० वाषषयक 

३१ तरेहन १०० के जी २० वाषषयक 

३२ खाद्मान्न वीउ          २०० के जी                                    ५ वाषषयक 



 
 

 

 

५.२ सहकायी/सभूह/व्मवशामी् कृषष तथा ऩशुजन्म वस्तु सॊकरनको राधग तोककएका य सॊरग्न कृषष सहकायी/कृषक 
सभूह/कृषष पभय/ व्माऩायीहरूराई व्मवस्थाऩन खचयको राधग देहाम फभोजजभ अनुदान उऩरब्ध गयाईनेछ ।   

क) कृषष तथा ऩशुजन्म वस्तु षवक्री षवतयणभा सॊरग्न सफ ै कृषष सहकायी/कृषक सभूह/कृषष पभय/ व्माऩायी हरूराई 
न्मूनतभ वाषषयक रु. १५,०००। उऩरब्ध गयाईनेछ।मस्ता कृषष सहकायी/कृषक सभूह/कृषष पभय/ व्माऩायीहरूरे कजम्तभा 
वाषषयक आपूरे प्राप्त गने न्मूनतभ व्मवस्थाऩन फजेटको ५ गुणा यकभ फयाफयको कायोफाय गनुयऩनेछ। 

ख)  न्मूनतभ व्मवस्थाऩन फजेटको अततरयक्त कृषष सहकायी/कृषक सभूह/कृषष पभय/ व्माऩायीहरूरे षवक्रीको 
ऩरयभाणको आधायभा गाउॉ  कामयऩालरकाको तनणयम फभोजजभ थऩ प्रोत्साहन गनय सक्नेछ । 

ग) भदाने गाउॉ ऩालरका फादहयका कृषष सहकायी/कृषक सभूह/कृषष पभय/ व्माऩायीहरूराई बने मस प्रकायको बफक्रीभा 
आधारयत अनुदान उऩरब्ध गयाईने छैन ।   

६. कृषष तथा ऩशुजन्म वस्तुको खरयद तथ षवक्री भूल्माः 

क) कृषष सहकायी/कृषक सभूह/कृषष पभय/ व्माऩायीहरूरे आफ्ना सफै सदस्महरूको सहबाधगताभा कृषष तथा ऩशुजन्म 
वस्तुको  खरयद तथा षवक्री भूल्म तनधाययण गनय सक्नेछन ्।   

(ख) कृषष तथा ऩशुजन्म वस्तुको भूल्म तनधाययण गदाय उत्ऩाददत वस्तुको प्रकृतत हेयी  फाषषयक, चौभालसक, भालसक वा 
दैतनक रुऩभा भूल्म तनधाययण गनय सक्नेछन ्।   

ग) कृषकहरूको सहबाधगताभा कृषष सहकायी/कृषक सभूह/कृषष पभय/ व्माऩायीरे तनधाययण गयेका भूल्मको सूधच कृषष 
सहकायी/कृषक सभूह/कृषष पभय/ व्माऩायीरे सफैरे देख्न ेगयी सॊकरन केन्रभा टाॉस गनुयऩनेछ । 

घ) खरयद य बफक्रीको भूल्म तनधाययण गदाय मथासक्म खरयद य षवक्री भूल्म षवचको अन्तय  कभ  हुनु ऩनेछ ।तय 
भूल्म तनधाययण गदाय बण्डाय अवधधभा हुन सक्ने नोक्सानीराई सभेत ध्मान ददनुऩनेछ ।  

ङ)  खरयद य बफक्री भूल्मबफच हुने अन्तयफाट हुने आम्दानी सम्फजन्धत सहकायीको हुनेछयउक्त यकभ कृषष 
सहकायी/कृषक सभूह/कृषष पभय/ व्माऩायीरे सॊस्थाको तनणयम फभोजजभ कभयचायी व्मवस्थाऩनरगामत सहकायीको अन्म 
व्मवस्थाऩकीम खचयभा रगाउन   सक्नेछ। 

च) कृषष तथा ऩशुजन्म वस्तुको भूल्म तनधाययणको क्रभभा सम्फजन्धत वडा कामायरम तथा गाउॉ ऩालरकाको कृषष तथा 
ऩशुसेवा शाखाराई सहजजकयणको राधग कृषष सहकायी/कृषक सभूह/कृषष पभय/ व्माऩायीरे आभन्त्रण गनय सक्नेछन ्।  

(छ) गाउॉऩालरकाको कामायरम तथा वडा कामायरमहरूरे कुनै कामयक्रभ गदाय गाउॉ ऩालरका लबत्रका कृषष सहकायी/कृषक 
सभूह/कृषष पभय/ व्माऩायीहरूभापय त कृषष तथा ऩशुजन्म वस्तु खरयद गने कामयराई प्राथलभकता ददनुऩनेछ । 



 
 

७.  अनुदान यकभ तनकासााः बफक्रीभा आधारयत अनुदान उऩरब्ध गयाउॉ दा गाउॉ ऩालरकाफाटफाषषयक रुऩभा उऩरब्ध 
गयाउन सककनेछ । 

८.अन्म ऺेत्रभा अनुदानाः बफक्रीभा आधारयत अनुदान फाहेक गाउॉसबाफाटस्वीकृत कामयक्रभ फभोजजभको कृषष तथा 
ऩशुऺेत्रको अनुदान प्रदान गनय मो कामयषवधधरे फाधा ऩु¥माएको भातनने छैन ।   

९.फजायभूल्मको कायण हुने ऺततको ऩरयऩूततय्  षवश्वव्माऩी फजायीकयणको कायण स्थानीम कृषकको उत्ऩादन भूल्म 
बन्दा अत्मधधक कभ भूल्मभा कृषषजन्म वस्तु फजायभा आई कृषकराई हुने घाटा ऩूततय गने सन्दबयभा थऩ भाऩदण्ड 
फनाई कामयऩालरकाको तनणयम फभोजजभ कामय अगाडड फढाईनेछ । 

१०.फाधा अड्काउ पुकाउनेाः मस कामयषवधध कामायन्वमनभा कुनै फाधा अड्काउ ऩये गाउॉ  कामयऩालरकारे तनणयम गयी 
पुकाउन सक्नेछ । 

११.ऩरयभाजयन तथा सॊशोधन कामयषवधधराई आवश्मकता अनुसाय गाउॉ  कामयऩालरकारे ऩरयभाजयन तथा सॊशोधन गनय 
सक्नेछ । 

सभाप्त 

  



 
 

 


