
साना कृिष औजार तथा य  उपकरण अनुदान काय म काया वयन स ब धी मापद ड, २०७७ 

 

पृ भूिमः भिुम यव था, कृिष तथा सहकारी म ालय, लिु बनी दशेले कोिभड-१९ को भावबाट गाऊ फकका 

यवुाह लाई कृिष कायमा अिभ े रत गरी कृिषका िबिभ न काय म माफत सेवाटेवा वाह गन अिभ ायले थानीय 
तह माफत स चालन हने कोिभड िबशेष कृिष काय म काय म काया वयन कायिविध, २०७७ अ तरगत कृिष 
औजार तथा य  उपकरणमा अनदुान काय मलाई उ  कायिविधको अिधनमा रही थप भावकारी पमा स चालन 
गन साना कृिष औजार तथा य  उपकरण अनदुान काय म काया वयन स ब धी मापद ड, २०७७ याईएको हो । 

१, ार भः (क) यो मापद डको नाम "साना कृिष औजार तथा य  उपकरण अनदुान काय म काया वयन स ब धी 
मापद ड, २०७७" रहकेोछ । 

    (ख) यो मापद ड नगर कायपािलकाको बैठकले िनणय गरी सकेपिछ लाग ुहनेछ । 

२, प रभाषाः यस मापद डमा उ लेख ग रएका िबषयह को अथ एवम ्प रभाषा भिुम यव था, कृिष तथा सहकारी 
म ालय, लिु बनी दशेले लाग ु गरेको थानीय तह माफत स चालन हने कोिभड िबशषे कृिष काय म 
काया वयन कायिविध, २०७७ बमोिजम हनेछ । 

३, उ े यः यस मापद डको उ े य कोिभड िबशेष कृिष काय म स ब धी यव था भएका काय मह लाई 
भावकारी पमा काया वयन गन सहयोग प-ुयाउन ुरहकेो छ । 

४, काय म काया वयन कृयाः 

४.१,साना कृिष औजार तथा य  उपकरण अनदुान काय म काया वयनका लािग अनदुान ाही छनोट गदा िन न 
मापद ड अबल बन गन ुपनछः 

(क) नगरपािलकाले कि तमा १५ (प ) िदने सचूना काशन गरी अनदुान ाहीह लाई िनवेदन पेश गन लगाउने 
। 

(ख) तोिकएको ढाँचा बमोिजम अनदुान ाहीह बाट ताव आ ान गन । 

(ग) पेश भएका िनवदेनह  छानिवन गरी दहेायको आधारमा मू याङ्कन गन । 

      (अ) कोिभड भािवत भ ैगाँउ फकका बेरोजगार युवा भए  १० (दश) अकं ( राहदानीको फोटो कपी र 
वारे टाइन बसेको माण पेश गनपुन) । 

      (आ) यि को हकमा दईु रोपनी र समहूको हकमा बीस रोपनी भ दा माथी खतेी यो य ज गा भए  १० 
(दश) अकं (ज गा धनी माण प  र भाडा भए संझौताको फोटोकपी पेश गन ुपन) । 



     (इ) यवसाियक पमा फम दता ग र कृिष काय गरेको भए  १० (दश) अकं (दता माण प को फोटो कपी 
पेश गनपुन) । 

     (ई) समहू, सहकारी गठन गरी संयु  पमा कृिष काय गरेको भए २० (बीस) अकं (काय सिमितको िनणय 
पेश गनपुन) । 

     (उ) स बि धत वडाको थायी वािस दा भए ५ (पाँच) अकं (नाग रकता माण प को फोटोकपी पेश 
गनपुन) । 

    उ लेिखत िववरण पिु  हने कागजात सिहत सबै यहोरा खलेुको वडाको िसफा रस गन ुपनछ । 

५, अनदुान ा ीका लािग स बि धत वडाले प  िववरण खलुाई िसफा रस गनपुनछ । 

६, यो मापद ड बमोिजम काय म काया वयन गदा कुनै सम या वा ि िवधा भएमा नगरपािलकाको िनणय बमोिजम 
हनेछ । 

  



िनवेदनको ढाँचा 

िमितः-............................. 

ीमान ् मखु शासक य अिधकृत य ू
भिूमका थान नगरपािलका, नुवाकोट, अघाखाँची । 

 

िबषयः- अनदुान स ब धमा । 

महोदय, 

     तुत िबषयमा यस कायालयको िमित २०७७।    ।      गते कािशत सूचना बमोिजम म/हामी थानीय तह 
माफत स चालन हने कोिभड िबशषे कृिष काय म काया वयन कायिविध, २०७७ अनुसार साना कृिष औजार तथा 
य  उपकरण काय म अनदुान काय ममा सहभागी भै काय गन चाहकेो हदँा तपिसलका कागजात सिहत ताव 
पेश गरेको छु/छौ । 

तपिसलः- 

(१) तोिकएको ढाँचा बमोिजमको ताव 
(२) नेपाली नाग रकताको माण प को ितिलिप 
(३) वडा कायालयको िसफा रस 
(४) सं था दताको माण प  
(५) काय सिमितको िनणय 
(६) कर चु ाको माण प  

िनवदेकः- 
ह ता रः- 
नामः- 
ठेगानाः- 
फोन नं. 

  



साना िकसान औजार तथा य  उपकरण अनुदान काय मको ताव 

ताव पेश गनको नामः- 

ठेगानाः- 

स पक न.ं 

१,पृ भमूीः- 

२,औिच य/आव यकताः- 

३,उ े यः- 

४,काय म स चालन हने थानः- 

५, माग गरेको काय मः- 

६,कृषक/सं थाको तफबाट यहोन लगानीको ोत र रकमः- 

७, नगरपािलकाको तफबाट यहोन रकमः- 

८,कृिष काय मको लािग योग हने ज गाको े फल, ज गाको अव था र काम गन जनशि  िववरणः- 

९, वािषक अ दानी र खचको अनमुािनत िववरणः- 

१०,लाभाि वत प रवार र जनसङ् या िववरणः- 

११,अनदुान ा ी पिछ हने प रवतनः- 

१२,अनदुान ा ी पिछ थािय व हने यारेि ट/ ितव ताः- 

नामः 

ह ता रः 

 

 

 

 


