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 साझेदायीभा कृषष उऩज संकरन केन्द्र ननभााण कामाक्रभ संचारन भाऩदण्ड, २०७७ 

 

प्रस्तावना: उत्ऩाददत कृषषवस्तकुो संकरन य नफक्री षवतयण कामाराई सहज फनाई कृषष उत्ऩादनको 
गणुस्तय कामभ याख्न य उचचत भूल्मभा खरयद नफक्री गयी व्मवसाषमक कृषषभा संरग्न कृषकराई 
प्रोत्साहनका रानग साझेदायीभा कृषष उऩज संकरन केन्द्र ननभााण कामाक्रभ तथा कृषष उऩज फजाय ऩूवााधाय 
ननभााण सम्फचन्द्ध कामाक्रभ संचारन गना “फजेट तथा कामाक्रभ कामाान्द्वमन सम्फन्द्धी एकीकृत कामाषवनध, 
२०७७” को दपा ४० रे ददएको अनधकाय प्रमोग गयी बनूभ व्मवस्था, कृषष तथा सहकायी भन्द्रारम, 
गण्डकी प्रदेशरे मो भाऩदण्ड फनाएको छ।  

१) प्राषवनधक ऩऺ  
क) कृषष उऩज संकरन तथा नफक्री केन्द्र स्थाऩनाका रानग तयाईभा न्द्मूनतभ ५ कठ्ठा य ऩहाडभा 

न्द्मूनतभ २ योऩनी ऺेरपर बएको जग्गा हनुऩुनेछ। 

ख) मो कामाक्रभ व्मवसाषमक रुऩभा कृषष उऩज उत्ऩादन हनुे ऺेरभा वा आसऩासको ऩामक ऩने 
स्थान संचारन हनुऩुनेछ। 

ग) कृषष उऩज संकरन केन्द्र तथा फजाय स्थर ननभााणको गनाको रानग प्राषवनधकफाट फजायको 
षवस्ततृ नडजाईन य रागत तमाय गयेको हनुऩुनेछ ।  

घ) कृषष उऩज संकरन केन्द्र तथा फजाय ननभााणको प्रस्ताव तमाय गदाा ननभााणभा साझेदाय गने 
संस्थाको नाभ य ठेगाना¸ ननभााण स्थर¸ जग्गाको ऺेरपर¸ वाषषाक हनुे अनभुाननत कायोफाय य 
राबाचन्द्वत हनुे कृषकहरु¸ व्माऩायी तथा उऩबोक्ता आददराइा सभेटेय तमाय गनुाऩदाछ ।   

ङ) मो कामाक्रभ कृषष सहकायी संस्था, कृषक सभहु, कृषष उऩज फजाय संचारक सनभनतसँगको 
साझेदायीभा संचारन हनुेछ । 

 

२) आनथाक ऩऺ  
स्वीकृत वाषषाक फजेटको ऩरयनधनबर यही देहामका कामाहरुभ्मे कुन  एक वा एक बन्द्दा फढी कामाका 
रानग कुर रागतको फढीभा ९० प्रनतशतसम्भ अनदुान सहमोग उऩरब्ध गयाउन सषकनेछ।  

क) फजाय सेड ननभााण¸ कम्ऩाउण्ड वार तथा तायफाय  

ख) खानेऩानी सषुवधा¸ शौचारम¸ सूचना कऺ¸ कामाारम कोठा ननभााण 

ग) बण्डायण कोठा¸ चचस्मान केन्द्र ननभााण 

३) भूल्माङ्कनका आधायहरु 

क्र.सं. भूल्माङ्कनभा आधायहरु अंकबाय 
१. कृषष फजाय ननभााण स्थरभा आवश्मक ऩूवााधायको उऩरब्धता  १० 

क सडक य नफजरुीको सषुवधा बएको  १० 

ख सडक तथा नफजरुीको सषुवधा ऩमुााउन सषकन े ५ 

२. ननभााण स्थरको जग्गा  १५ 

क ऩहाडभा ३ योऩनी बन्द्दा फढी वा तयाईभा ८ कठ्ठा बन्द्दा फढी जग्गा आफ्न  
स्वानभत्वभा बएको   

१५ 
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ख ऩहाडभा 2-३ योऩनी वा तयाईभा ५-८ कठ्ठा जग्गा आफ्न  स्वानभत्वभा बएको   १२ 

ग ऩहाडभा ३ योऩनी बन्द्दा फढी वा तयाईभा ८ कठ्ठा बन्द्दा फढी जग्गा कम्तीभा 
१० फषाका रानग नरजभा नरईएको  

१० 

घ ऩहाडभा 2-३ योऩनी वा तयाईभा ५-८ कठ्ठा जग्गा कम्तीभा १० फषाका रानग  
नरजभा नरईएको   

८ 

३. कृषष फजाय ऺरे नचजक वा आसऩासभा कृषष उऩजको व्मवसाषमकता   २५ 

क भानसक 3०० भे.टन बन्द्दा फढी संकरन हनुे  २५ 

ख भानसक 1००- 3०० भे.टन संकरन हनु े २० 

ग भानसक 1०० भे.टन बन्द्दा कभ संकरन हनु े 10 

4. अनदुानग्राहीको साझेदायी प्रनतशत १० 
क कुर रागतको 1० प्रनतशत बएभा ऩाँच अंक य थऩ प्रनत ५ प्रनतशत रागतको 

रानग १ अंकका दयरे थऩ गयी अनधकतभ १० अंक प्रदान गने। 
५ 

5. कृषष उऩज संकरन वा संचम हनुसक्न ेअवस्था     १५ 

क वषाबयी ननमनभत संकरन वा संचम हनुे  १५ 

ख ६-८ भषहना संकरन वा संचम हनु े  १० 

ग न्द्मून भाराभा संचम हनु सक्ने देचखएको ५ 

6. राबाचन्द्वत कृषक घयधयुी १५ 
क ५० बन्द्दा फढी कृषक घयधयुी १५ 
ख २०-५० कृषक घयधयुी १० 
ग २० बन्द्दा कभ कृषक घयधयुी ५ 
 जम्भा  9० 

 

४) प्रस्तावसगँ संरग्न गनुाऩने कागजातहरु् 
क)  “फजेट तथा कामाक्रभ कामाान्द्वमन सम्फन्द्धी एकीकृत कामाषवनध, २०७७” को दपा १६ को 

उऩदपा ३ फभोचजभका कागजऩरहरु 

ख) सभूह/सहकायीको फ ठक ननणाम प्रनतनरषऩ, 
ग) प्रस्ताषवत ननभााण स्थरको जग्गाधनी ऩजुााको प्रनतनरषऩ य जग्गा कयाय/नरजभा नरई कामाक्रभ 

संचारन गनेको हकभा १५ फषाको रानग प्रचनरत कानून फभोचजभ बएको कयाय सम्झौताको 
प्रनतनरषऩ, 

घ) रु. ५० राख बन्द्दा फढी रागत राग्ने ननभााण कामाको हकभा नडटेर कस्ट ईष्टीभेट। 
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5. प्रस्तावको ढाचँा् 
क. आवेदकको संचऺप्त ऩरयचम 

आवेदक संस्थाको नाभ् ठेगाना् 

कामाक्रभ संचारन गरयने स्थानको ठेगाना्  

 
अ्मऺको नाभ् 
सम्ऩका  न् 

सम्ऩका  व्मचक्त् 
सम्ऩका  नं 

संरग्न हनु ेकृषक घयधयुी संखमा् 

  
ख) ऩूवााधायको अवस्था  

 ननभााण स्थरको ऺेरपर :............... 
 षवद्यतु य ऩानीको आऩूनता कसयी गरयनेछ, उल्रेख गनुाहोस।् 

 
 
 

 ननभााण स्थरभा सडकको सषुवधा: भखुम सडकको नाभ .................... भखुम सडक य ननभााण 
स्थर जोड्न े सडक/फाटोको नाभ............ य भखुम सडकफाटको दयुी...............षक.नभ. य 
सडक/फाटोको षकनसभ............... 

ग) ननभााण गरयने संकरन केन्द्र/कृषष फजाय स्थरभा संकरन तथा नफक्रीषवतयण हनुे कृषष उऩज सम्फचन्द्ध 
षववयण 

क्र.सं. 
संकरन हनुे कृषष 
 उऩजको नाभ ऩरयभाण उऩज उत्ऩादन हनु ेऺेर  संकरन हनुे भषहना क षपमत 

१           
२           
३           
      

      

      

      

 
 
वाषषाक कायोफाय ऩरयभाण :    वाषषाक कायोफाय (यकभभा): 
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)घ  संचारन हनुे षक्रमाकराऩहरु 

क्र .सं.  षक्रमाकराऩ 
षववयण 

एकाइ ऩरयभाण दय जम्भा 
रागत 

कामाारमको 
अनदुान 

प्रस्तावकको 
साझेदायी 
यकभ 

क. रागत साझेदायीभा संचारन हनुे 
१        

२        

३        

४        

ख. आफ्न  रगानीभा संचारन हनुे 
१        

२        

३        

 जम्भा    
  

( च) भाग गयेको जम्भा अनदुान यकभ : 
(छ) अनदुानग्राहीरे व्महोने यकभको स्रोतहरु :  
(ज) प्रत्मऺ राबाचन्द्वत कृषक घयधयुी:   (झ) योजगायी नसजाना : 
(झ) व्मवसाषमक मोजना 

 नषवनतभ सोच (व्मवसामसँग सम्फन्द्धीत कुन  नमाँ सोच/प्रषवनध बए उल्रेख गनुाहोस)् 

 
 

 कृषष उऩजको फजायीकयण कहाँ य कसयी गनुाहनु्द्छ? 
 
 
 

(अ) अन्द्म षवषम केही बए उल्रेख गनुाहोस।् 
 


