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कृ�ष �वकास काय��म स� चालन काय��व�ध, २०७६ 

��तावना: �देश नं. ५ �भ� कृ�ष �ान के�� माफ� त स�ालन हनुे कृ�ष �वकास काय��मलाई 

�यवि�थत, पारदश� र �भावकार� �पमा स�ालन गन� �देश नं. ५, �शासक�य काय��व�ध (�नय�मत 

गन�) ऐन, 2075 को दफा २ ले �दएको अ�धकार �योग गर� �देश सरकार, �देश नं. ५ भ�ूम 

�यव�था, कृ�ष तथा सहकार� म��ालयले "कृ�ष �वकास काय��म स� चालन काय��व�ध, २०७६" 

तयार गर� लागू गरेको छ। 

प�र�छेद -१ 

�ारि�भक 

1. संि�� नाम र �ार�भः (1) यस काय��व�धको नाम "कृ�ष �वकास काय��म स� चालन 

काय��व�ध,२०७6 रहेको छ। 

(2) यो काय��व�ध त�ु�त �ार�भ हनुेछ। 

(३) यो काय��व�ध �देश नं. ५ भर लागू हनुेछ। 

2. प�रभाषाः �वषय वा �संगले अक� अथ� नलागेमा यस काय��व�धमा: 

(क) “अनदुान”  भ�ाले यस काय��व�ध अन�ुप स� चालन ग�रने काय��मको 

ला�ग काया�लयबाट उपल�ध गराईने रकमलाई स�झन ुपछ�। 

(ख) "अनदुान�ाह�" भ�ाले यस काय��व�ध बमोिजम अनदुान �ा� गन� 

कृषक/फम�/क�पनी/समूह/ सहकार� सं�थालाई स�झन ुपछ�। 

(ग) "क�पनी" भ�ाले �यवसाय गन� चाहने �यि� वा समूहले �च�लत 

क�पनी कानून अन�ुप दता� भएका सं�थालाई स�झन ुपछ�। 

(घ) "काय��म" भ�ाले यस काय��व�धको  दफा 5 मा उ�लेख भएका 

��याकलाप/काय��मलाई स�झन ुपछ�।  

(ङ) "काय�दल" भ�ाले दफा १2 को उपदफा (3) को ख�ड (ग) 

बमोिजमको काय�दललाई स�झन ुपछ�।  

(च) “काया�लय” भ�ाले �देश सरकार, �देश नं. ५, भ�ूम �यव�था, कृ�ष 

तथा सहकार� म��ालय अ�तग�तको कृ�ष �ान के��लाई स�झन ुपछ�। 

(छ) "कृषक समूह" भ�ाले कृ�ष पेशामा संल�न भई �म�दाज�ुदा सम�या, 

आव�यकता र चाहनाह� भएका �यूनतम ् १५ वा सो भ�दा बढ� 

�यि�ह� �मलेर सामू�हक �य� न�ारा कृ�ष �े�मा साझा उ�े�यह� �ा� 

गन� �थापना भई आ�धका�रक �नकायमा दता� भएको सं�थालाई स�झन ु

पछ� ।  
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(ज) “�नद�शनालय” भ�ाले �देश सरकार, �देश नं ५ भ�ूम �यव�था, कृ�ष 

तथा सहकार� म��ालय अ�तग�तको कृ�ष �वकास �नद�शनालयलाई 

स�झन ुपछ�। 

(झ) “फम�” भ�ाले �िचलत कानून अनसुार दता� भएको �नजी �े�का 

�यवसायी/उ�मीको सं�थालाई स�झन ुपछ�। 

(ञ) "म��ालय" भ�ाले �देश सरकार, �देश नं. ५ भ�ूम �यव�था, कृ�ष 

तथा सहकार� म��ालयलाई स�झन ुपछ�। 

(ट) “सहकार�” भ�ाले �च�लत कानून बमोिजम दता� भएको कृ�ष स�ब�धी 

काय� गन� सं�थालाई स�झन ुपछ�। 

(ठ) “स�म�त” भ�ाले यस काय��व�धको दफा 12 अनसुार ग�ठत काय��म 

�यव�थापन स�म�तलाई स�झन ुपछ� । 

(ड) "�थानीय तह" भ�ाले �देश नं. ५ �भ�का गाउँपा�लका वा 

नगरपा�लकालाई स�झन ुपछ�। 

3. उ��ेयः यस काय��व�धको उ�े�य देहाय बमोिजम हनुेछ :- 

(क) कृ�ष उ�पादन तथा उ�पादक�व ब�ृ� गर� खा� तथा पोषण सरु�ामा 

टेवा प�ु याउने, 

(ख) ��व�ध ह�ता�तरण माफ� त कृ�ष �यवसायलाई �यवसायीकरण गर� 

आ�म�नभ�र, आध�ुनक र ��त�पध� बनाउने,  

(ग) कृ�ष उपजको सरल र सलुभ बजार पहुँच ब�ृ� गद� आयात ��त�थापन 

गर� �नया�त �व��न गद� कृषकह�को आय�तरमा सधुार गन�, 

(घ) काय��मह� �यवि�थत, पारदश� र �भावकार� �पमा स�ालन गन�। 

4. सरोकारवाला �नकायह�: यस काय��म स�ालन गन� �व�भ� सरोकारवालाह�को देहाय 

बमोिजमको भ�ूमका हनुेछ :- 

(क) कृषक/फम�/क�पनी/समूह/सहकार� सं�था माफ� त एकल वा संय�ु 

�पमा काया�लयबाट कृ�ष �वकास काय��म स� चालन हनुेछ।  

(ख) काया�लयले ��व�ध �व�तार तथा सेवा टेवा र काय��म स� चालन 

गन�छ। 

(ग) �नद�शनालयले काय��म स� चालनको ला�ग आव�यक पन� �वषयगत 

काय��म अनसुार काया�लयह�को सम�वयमा ��तावह�को र 

म�ुया�नका सूचक/आधारह�को ढाँचा तयार गर� स�वि�धत 
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काया�लयलाई �नद�शन गन� र काय��म काया��वयनमा आईपरेका 

सम�या समाधान गन� र अनगुमन गर� प�ृपोषण गन� सहयोग गन�छ । 

(घ) म��ालयले काय��म तजु�मा, नी�तगत सहजीकरण, अनगुमन मू�या�न 

तथा  सम�वय गर� काय��म काय��वयनमा सहयोग गन�छ । 

(ङ) �थानीय तह, �देश सरकार र नेपाल सरकारले काय��म गदा� 

दोहोरोपन नहनुे गर� आपसी सहयोगको ला�ग सम�वय र सहकाय� गनु� 

पन�छ। 

(च) अनदुान�ाह� र काया�लयको आव�यकताको आधारमा काय��म 

�भावकार� �पमा स� चालन गन� कृ�ष स�ब�धी काय� गन� गैर सरकार� 

सं�थाले सम�वय र सहकाय� गनु� पन�छ। 
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प�र�छेद -२ 

स� चा�लत काय��मह� 

5. कृ�ष �वकास काय��मह�को �ववरणः काया�लयको �वीकृत वा�ष�क काय��म तथा बजेट प�र�ध�भ� रह� देहायबमोिजमका काय��मह� 

हनुेछन:् 

�.सं. काय��म मापद�ड स�ालन गन� स�कने ��याकलापह� अनदुान रकम/��तशत कै�फयत 

1. सम� कृ�ष �वकास 

काय��म स� चालन 

अनसूुची-2 मा उ�लेिखत काय��मसँग स�बि�धत 

कागजातह�।  

�वीकृत काय�योजनाका कृयाकलापह� साम�ी तथा अ�य सेवा 

ख�रद गदा� �वीकृत 

�च�लत कानून बमोिजमको 

दररेट अनसुार गनु� पन�। 

 

क उ�पादन साम�ी सहयोग काय��म 

१ नवीनतम ��व�धमा 

आधा�रत साना 

�संचाई काय��म 

 �च�लत काननु बमोिजम सूचना �काशन भ�दा 

अगा�ड दता� भएका कृषक समहु/कृ�ष तथा  

बहउु�े�यीय सहकार� सं�था वा �नजी फम�,  

 �संचाई काय��मबाट कि�तमा 2 हे�टर �े�मा 

�े� �व�तार हनु ुपन�। 

 

सोलार �संचाई/थोपा �संचाई/ि�पंकलर 

�संचाई/श�ुय शि� �संचाई �णाल�/ 

वषा� पानी संकलनमा �संचाई �णाल�/ 

�ला��क पोखर� लगायत बहपुयोगी 

�संचाई �णाल� आ�द। 

�संचाई आयोजना �नमा�णको 

ला�ग खच� हनुे कुल 

रकममा ७५ ��तशत वा 

अ�धकतम 250000।–  

म�ये जनु कम हनु आउछ 

सो रकम अनदुान �दन 

स�कनेछ। 

 

2 बीउ उ�पादन कृ�ष 

सहकार�/समहुलाई 

मूल बीउमा ५० 

��तशतमा अनदुान 

सहयोग 

 बीउ उ�पादक समहु वा कृ�ष सहकार� सं�था 

हनु ुपन�, 

 बीउ उ�पादनको ला�ग बाल� लगाउदा �यूनतम 

३ हे�टर �े�फल र �ा�व�धक ��ीकोणले 

बाल�लाई उपय�ु �े� तथा बाल� अनसुार 

पथृकता दूर� कायम हनु स�ने भौगो�लक 

अव�था हनु ुपन�, 

 उ�पा�दत बीउ खायनमा �योगमा �याउन 

नपाईने। 

 बीउ उ�पादनमा �योग हनुे मूल 

बीउ ख�रद/ढुवानीमा सहयोग 

 

बीउ उ�पादनको ला�ग 

�याईने मूल बीउमा परल 

म�ुयमा ५० ��तशत 

अनदुान र ढुवानीमा १०० 

��तशत अनदुान �दान गन� 

स�कनेछ। 
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�.सं. काय��म मापद�ड स�ालन गन� स�कने ��याकलापह� अनदुान रकम/��तशत कै�फयत 

3 हाई��ड मकै बीउ 

उ�पादन सहयोग 

काय��म  

 सूचना �काशन �म�त भ�दा प�हला दता� भएका 

कृ�ष सहकार�/�नजी उ�मीह� मा� आबेदन 

पेश गन� यो�य मा�नने, 

 नेपालमा �वकास भई �सफा�रस भएका हाइ��ड 

जातको आ�धका�रक �नकायबाट उ�पादन 

अनमु�त र सोका ला�ग आव�यक आनवंुिशक 

�ोत समेत �ा� गरेको हनु ुपन�, 

 क�तीमा एक लट �वदेशी हाइ��ड मकै बीउ 

उ�पादन  र बजार�करण गरेको अनभुव हनु ु

पन�, 

 कृ�ष सहकार�/�नजी उ�मीह�ले क�तीमा एक 

लट उ�पादन तथा बजार�करण गन� सफलता 

�ा� गरेको जातमा उ�पादनको दो�ो लटदेिख 

मा� अनदुान सहयोग उपल�ध हनु,े   

 हाइ��ड मकै बीउ उ�पादन काय� �यूनतम १ 

हे. वा सो भ�दा बढ� ज�मनमा लगाईएको हनु ु

पन�। 

 उ�पादन साम�ी (�यारे�टलाईन, 

मलखा� र स�ुम त�व आ�द, 

 कृ�ष य�� औजार र उपकरण, 

 �संचाई साम�ी ख�रद, 

 �मता �वकास ��याकलापह� 

ता�लम �मण गो�ी आ�द। 

 

कुल अनदुान रकम ��त 

हे�टर अ�धकतम � २ 

लाखस�म हनुे र ��त 

हे�टर �यूनतम ४ टन 

हाई��ड मकै बीउ 

उ�पादन भएको हनपुन� । 

 

ख.  �ो�साहन अनदुान काय��म 

१. काग�त �े� �व�तार 

�ो�साहन अनदुान 

(तराई) 

 

 काग�तको जात, रेखा�न, खाडलको तयार�, 

मलखाद, बग�चा �यव�थापन आ�द �ा�व�धक 

मापद�ड अनसुार हनुपुन�,   

 ज�गा भाडामा �लएको भए कि�तमा १५ वष�को 

करार स�झौता हनुपुन�, 

 बाँझो रहेको खे�तयो�य ज�गालाई �ाथ�मकता 

�दइने, 

 �संचाइका ला�ग प�पसेट, मोटर, 

पाइप, थोपा �संचाइ �णाल�सँग 

स�बि�धत साम�ी आद� ख�रद, 

 �सकेचर, आर�, �वडर, ��येर 

लगायतको औजार/उपकरण ख�रद, 

 �व�वा रो�न रेखा�न र खाडलको 

तयार� (मलखाद समेत) । 

 

�े� �व�तारको उ�लेिखत 

��याकलापह� गन�को 

ला�ग ५० ��तशत वा ��त 

हे�टर �. १ लाखमा 

नबढने गर� अनदुान 
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�.सं. काय��म मापद�ड स�ालन गन� स�कने ��याकलापह� अनदुान रकम/��तशत कै�फयत 

 उ�च घन�व �व�वा रोपणलाई �ाथ�मकता 

�दइने, 

 ज�गाको �े�फल कि�तमा 3 हे�टरको 

�ल�रमा बढ�मा ३ वटा बग�चा हनुपुन�। 

 �व�वा ख�रद र ढुवानी, 

 जै�वक व�देज वा bio-fencing को 

काय� (नीलकाँडा, बाँस, िज�ट, 

असरुो आ�द)। 

 

उपल�ध गराउने।  

2 केरा �े� �व�तार 

�ो�साहन अनदुान 

 

 केराको जात, रेखा�न, खाडलको तयार�, 

मलखाद, बग�चा �यव�थापन आ�द �ा�व�धक 

मापद�ड अनसुार हनुपुन�,  

 ज�गा भाडामा �लएको भए कि�तमा १० वष�को 

करार स�झौता हनुपुन�, 

 बाँझो रहेको खे�तयो�य ज�गालाइ �ाथ�मकता 

�दइने, 

 ज�गाको �े�फल:- 

तराईको हकमा 

 कि�तमा २ हे�टरको �ल�रमा बढ�मा ४ वटा 

बग�चा हनुपुन�, 

पहाडको हकमा  

 कि�तमा १ हे�टरको �ल�रमा बढ�मा ४ वटा 

बग�चा हनुपुन�। 

 �संचाइका ला�ग प�पसेट, मोटर, 

पाइप, थोपा �संचाइ �णाल�सँग 

स�बि�धत साम�ी ख�रद, 

 �वडर, ��येर लगायतका 

औजार/उपकरण ख�रद, 

 �व�वा रो�न रेखा�न र खाडलको 

तयार� (मलखाद समेत), 

 �व�वा ख�रद तथा ढुवानी, 

 जै�वक ब�देज Bio-fencing को 

काय� (नीलकाँडा, बाँस, िज�ट, 

असरुो आ�द), 

 अ�तरबाल� खे�त ग�रएको अव�थामा 

अ�तरबाल�को मल, बेना�, �बषाद� 

तथा बाल� संर�णका साम�ी,  

�े� �व�तारको उ�लेिखत 

��याकलापह� गन�को 

ला�ग ५० ��तशत वा ��त 

हे�टर �. १ लाखमा 

नब�ने गर�। 

 

। 

3 प�ुप खेती �े� 

�व�तार �ो�साहन 

अनदुान 

 

 खे�त ग�रने प�ुपको �जा�त र जात  बजारको 

माग वमोिजम हनुे,  

 ज�गा भाडामा �लएको भए कि�तमा ५ वष�को 

करार स�झौता हनुपुन�, 

 बाँझो रहेको खे�तयो�य ज�गालाइ �ाथ�मकता 

�दइने, 

 �ला��क घर �नमा�ण, 

 प�पसेट, मोटर, पाइप, पोखर�, 

थोपा �संचाइ �णाल� लगायत �संचाइ 

पूवा�धार �नमा�ण, 

 पावर �टलर/�म�न �टलर लगायत 

औजार/उपकरण ख�रद, 

�े� �व�तारको उ�लेिखत 

��याकलापह� गन�को 

ला�ग ५० ��तशत वा ��त 

१ हे�टर �. २ लाखमा 

नब�ने गर�। 
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�.सं. काय��म मापद�ड स�ालन गन� स�कने ��याकलापह� अनदुान रकम/��तशत कै�फयत 

 ज�गाको �े�फल 

 तराइको हकमा  

 कि�तमा 1 हे�टरको �ल�रमा बढ�मा ६ वटा 

बग�चा हनुपुन�, 

पहाडको हकमा 

 कि�तमा १५ रोपनीको �ल�रमा बढ�मा ७ 

वटा बग�चा हनुपुन�। 

 ��येर, क� िच, �ला��क �ेट लगायत 

ख�रद, 

 प�ुप नस�र� �थापना गन�। 

 बीउ/वेना�, �ला��क छापो, 

मलखाद, आ�द ख�रद। 

ग.  म�ुय �ृखंलामा आधा�रत �यवसा�यक कृ�ष �वकास काय��म 

१ मागमा आधा�रत 

�यवसा�यक कृ�ष  

�वकास काय��म 

 काय��म स� चालनको ला�ग अ�य 

काय��मह�बाट स�बोधन हनु नसकेको 

बाल�व�तलुाई �ाथ�मकता �दई स� चालन ग�रन ु

पन� (�याउ, अल�ची, अदवुा, बेसार, उख ुआ�द), 

 सूचना अव�ध �भ� कृ�ष �यवसाय स�ालनका 

ला�ग माग ग�रएको आवेदन प� हनुपन�, 

 बाल�को उ�पादनको हकमा ��त ��ताव १ 

हे�टरको �े�फल र �याउ खेतीको ला�ग 

�यूनतम 800 गोलामा �याउ उ�पादन 

गनु�पन�। 

काय��मले स�बोधन गन� �े�ह� 

कृ�ष ब�त ुउ�पादन, �संचाई, �शोधन 

तथा बजार�करण। 

 

 

��त �वीकृत ��ताव 50 

��तशत वा 10०००० 

म�ये जनु कम ह�ुछ सो 

रकम अनदुान उपल�ध 

गराउने। 

 

 

2 

 

 

बगर खेती �व��न 

काय��म 

 

 

 

 

 

 यो काय��म खाल� रहेको नद� र 

खोला/नालाको तट�य �े�मा स� चालन ग�रने, 

 कृषक उ�मीले �यि�गत तथा समूहमा �मलेर 

कि�तमा १ हे�टर �े�फलमा �यवसा�यक 

�पमा खे�त गनु�पन�, 

 लहरा बाल�को ला�ग था�ा �दने �यव�था 

अ�नवाय� �पमा हनुपुन�। 

 �संचाइका ला�ग प�पसेट, मोटर, 

पाइप लगायतको साम�ी ख�रद,  

 बीउ बीजन, श�ुम खा�त�व, 

हाम�न लगायतका �वषाद� ख�रद, 

 �डिजटल तराज,ु �ला��क �ेट, 

क� िच, ��येर लगायतका स�बि�धत 

साम�ी ख�रद। 

 

काय��मको ला�ग कूल 

लागतमा ५० ��तशत वा 

��त हे�टर अ�धकतम १ 

लाख म�ये जनु कम हनु 

आउछ सो रकम अनदुान 

उपल�ध गराईने। 
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�.सं. काय��म मापद�ड स�ालन गन� स�कने ��याकलापह� अनदुान रकम/��तशत कै�फयत 

3 �थानीय तथा उ�त 

जातका आल ु

�व��न काय��म 

 ��तावकता�ले कि�तमा १ हे�टर �े�फलमा 

�यवसा�यक �पमा खायन/बीउ आलकुो खे�त 

गनु� पन�, 

 बीउ आल ुर �थानीय खायन आलकुो 

�यवसा�यक उ�पादनलाई �वषशे �ाथ�मकता 

�दइने। 

 प�पसेट,मोटर,पाइप,पोखर�, आ�द 

�संचाइ पूवा�धार । 

 आल ुरो�ने/गो�ने/ख�े/��ेड� गन� 

मे�सन ख�रद, 

 �डिजटल तराज,ु�ला��क �ेट 

ख�रद, 

 �थानीय जातको उ�पा�दत आल ु

भ�डारणको ला�ग भ�डारण भाडा, 

 पूव� मूल बीउ/�थानीय बीउ आल ु

ख�रद, 

 �थानीय जातका आल ुदता�का ला�ग 

पाठशाला स� चालन, 

 ��ेडङ, �ाि�डङ, �याकेजी�, 

लेव�लङमा सहयोग। 

काय��मको ला�ग कुल 

लागतमा ५० ��तशत वा 

��त हे�टर अ�धकतम १ 

लाख म�ये जनु कम हनु 

आउछ सो रकम अनदुान 

उपल�ध गराईनेछ।  

 

4 रैथाने बाल�ह�को 

�वध�न तथा 

बजार�करण 

 बजार यो�य प�रमाणमा उ�पादन हनुे �े�मा 

�लक बनाई काय��म स� चालन गन�, 

 अ�संिचत �े� र कम उव�र ज�मनलाई �ाथ�मता 

�दईने। 

 बीउमा अनदुान 

 बजार�करण साम�ी उपकरण 

(�डिजटल तराज,ु बोरा ख�रद तथा 

छपाई, बोरा �सउने मे�सन आ�द) 

रैथाने बाल�को �शोधनमा सहगोग 

प�ु याउने साधारण कुटानी �पसानी 

मे�सन आद�। 

काय��मको ला�ग कुल 

लागतमा ५० ��तशत वा 

��त हे�टर अ�धकतम १ 

लाख म�ये जनु कम हनु 

आउछ सो रकम अनदुान 

उपल�ध गराईनेछ।  

 

 सहभागीता�मक जातीय छनौट तथा 

�दश�न गर� passport data का 

आधारमा प� जीकरण, 

 जनचेतनामूलक काय��म स� चालन, 

 �ाि�ड� तथा लेब�ल�मा 

काया�लय वा �थानीय 

तहका कृ�ष �ा�व�धकले 

स� चालन गन� 100 

��तशत। 



9 

 

�.सं. काय��म मापद�ड स�ालन गन� स�कने ��याकलापह� अनदुान रकम/��तशत कै�फयत 

सहिजकरण। 

५ रेशम �ब��न 

काय��म 

 बाँझो ज�मनमा खेती गन�लाई �ाथ�मकता �दइने, 

 रेशम धागो �शोधन गन� गर� अनदुान �ा� 

गरेमा कोया उ�पादन गन� �थानीय कृषकको 

कोया ख�रद गर� �दने शत�नामा गराउन ुपन�। 

 

 

 

 �क�ब ु�े� �व�तारका ला�ग 

�व�वा/बीउ �वतरण, 

  रेशम वीज �वतरण, 

 �संचाई स�ुवधा �व�तार, 

 चौ�क क�रा तथा ठूला �करापालन 

घर �नमा�ण, 

 कोकुन �ायर, 

 धागो का� ेचखा�, 

 रेशम खेती ता�लम (रेशम खेती 

�वकास के��को सम�वयमा ताल�म 

स� चालन गन�)। 

 

 �करापालन घर तथा अ�य 

पूवा�धार �वकासमा ७५ 

��तशत अनदुान, 

 बीउ/�व�वा तथा 

मेशीनर�  औजारमा ५० 

��तशत अनदुान, 

 भ�ूमह�न कृषकले ज�गा 

�लजमा �लई खेती गरेमा 

�लजको रकम अनदुान, 

 सबै ��याकलाप 

स� चालनको ला�ग ��त 

��ताव अ�धकतम � 10 

लाखस�म अनदुान 

उपल�ध गराउने। 

 

६ मौर� �वकास 

काय��म 

 मौर� स�ब�धी ��ता�वत ��याकलापमा अनभुव 

वा ता�लम �लएका �यवसायीलाई  �ाथ�मकता 

�दइने, 

 मौर� स�हतको क�तीमा 50 घार मौर� पालन 

गरेको वा �व�तार गन� स�ने हनुपुन�। 

 आधार चाका, �याकेजी�, लेब�ल� 

र �शोधन उपकरण (मह, कुट र 

मैन) तथा अ�य आव�यक उपकरण 

ख�रद,   

 उ�त रान ुख�रद, रान ुउ�पादन, 

रोयल जेल� उ�पादन, मौर� �वष 

उ�पादन, �ोपो�लस, मैन उ�पादन 

तथा उपकरण। 

एउटा अनदुान�ाह�लाई 

बढ�मा १ लाख वा ५० 

��तशत अनदुान उपल�ध 

गराउन स�कनेछ। 
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�.सं. काय��म मापद�ड स�ालन गन� स�कने ��याकलापह� अनदुान रकम/��तशत कै�फयत 

७ दलहन तथा तेलहन 

बा�ल �वकास 

काय��म 

 तराईको हकमा खायन बाल� उ�पादन गन� 

क�तीमा 3 हे�टर र बीजब�ृ�का ला�ग 

क�तीमा 1 हे�टर �े�फलमा खे�त गरेको 

हनुपुन�,  

 पहाडको हकमा खायन बाल� उ�पादन गन� 

क�तीमा 1.5 हे�टर र बीज ब�ृ�का ला�ग 

क�तीमा 0.5 हे�टर �े�फलमा खे�त गरेको 

हनुपुन�। 

 खायन बाल� उ�पादन तथा �शोधन, 

बीज  ब�ृ� तथा बीउ �शोधन, 

उ�त जात �व�तार, 

 उव�राशि� �यव�थापन, 

सीप/जनचेतना �वकास, बीज ब�ृ� 

सहयोग आद�  

 

काय��मको ला�ग कुल 

लागतमा ५० ��तशत वा 

��त हे�टर अ�धकतम १ 

लाख म�ये जनु कम हनु 

आउछ सो रकम अनदुान 

उपल�ध गराईने। 

 

८ सघन बाल� �वकास 

काय��म 

 िज�लामा रहेका �व�भ� �संचाई �णाल�का �भाव 

�े� म�येबाट सघन बाल� उ�पादन काय��म 

स�ालनका ला�ग उपय�ु �े� छनौट 

गन�स�नेछ। य�ता �े�ह� छनौट गदा� 

�यवसा�यक कृ�ष उ�पादन हनुे गरेको �े�लाई 

�ाथ�मकता �दईने। 

 �संिचत �े�ह�मा चैते तथा म�सना/बासनादार 

धान र बाल� सघनता व�ृ�का ला�ग �व�भ� 

बाल� �ल�र छनौट गर� खेती गन�। 

 म�सना धान तथा बीज व�ृ�को ला�ग कि�तमा 

20 हे�टर र बीज व�ृ�का ला�ग कि�तका 5 

हे�टर �ल�रको �े�फलमा खे�त गरेको 

हनुपुन�।  

 बाल� सघनता व�ृ�का ला�ग एक आवेदकले 

कि�तमा 15 हे�टरमा एक �सजनमा कि�तमा 

३ ओटा बाल� �ल�रमा खेती गनु�पन�छ, एक 

बाल�को एक कल�टर मा� हनुे र �े�फल 

कि�तमा 5 हे�टर हनुपुन�छ । 

 म�सना धान उ�पादन तथा वीज 

व�ृ�, 

 बाल� सघनता व�ृ�, 

 नयाँ बाल� तथा उ�त जात �व�तार, 

 उव�राशि� �यव�थापन, 

 बाल� संर�ण सहयोग, 

 सीप/जनचेतना �वकास, 

 बजार स�ब�धी �वकास, 

 कृ�ष य��ीकरण, 

 बीज व�ृ� सहयोग, 

 बजार नव�व��न। 

काय��मको ला�ग कुल 

लागतमा ५० ��तशत वा 

��त हे�टर अ�धकतम १ 

लाख म�ये जनु कम हनु 

आउछ सो रकम अनदुान 

उपल�ध गराईने। 
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�.सं. काय��म मापद�ड स�ालन गन� स�कने ��याकलापह� अनदुान रकम/��तशत कै�फयत 

 बीज व�ृ� मकै बाल�को �यूनतम ३ हे�टर, 

गहुँको �यूनतम ६ हे�टर र अ�य बाल�का 

हकमा �यूनतम 1 हे�टर बीज व�ृ� ग�रएको 

हनुपुन�, 

 बीज व�ृ� र खायन बाल� उ�पादनका ला�ग 

आवेदन �दन स�ने र यसका ला�ग तो�कएको 

�यूनतम �े�फल परुा भएको हनु ुपन�, 

 ��ताव मू�या�नको ला�ग उ�पादक�व तथा 

बा�ल सघनता व�ृ�लाई आधार �लईनेछ। 

घ अ�य काय��मह�ः 

१ फलफूल नस�र� 

स�ुढ�करण 

काय��म 

 

 फलफूल नस�र�ह� स�ुढ�करण गर� उ�पादन 

�मता र गणु�तर�यता अ�भव�ृ� गन�, 

 वा�ष�क �पमा कि�तमा २०,००० गणु�तर�य 

फलफूलका �व�वा उ�पादन गनु�पन�, 

 उ�लेिखत �व�वा उ�पादनको ला�ग माउबोट 

लगाउने �े� क�तीमा 1 हे�टरको हनुपुन�। 

 प�पसेट, मोटर, पाइप, पोखर�, 

�संचाइ पूवा�धार, लगायतका काय�मा, 

 सेड/�ीन/नेट हाउस लगायत 

औजार/उपकरण(फुट ��येर, �नुर, 

ब�ड� नाइफ आ�द) ख�रद/�नमा�ण, 

 फलफूल नस�र� �यव�थापनका ला�ग 

ता�लम, 

 माऊ बोटको ला�ग बेना� ख�रद 

आद� । 

 कूल लागतमा ५० 

��तशत वा ��त हे�टर 

अ�धकतम ३ लाख म�ये 

जनु कम हनु आउछ सो 

रकम अनदुान उपल�ध 

गराईनेछ। 

 

२ �लची बग�चा 

स�ुढ�करण 

 �लची बग�चाको स�ुढ�करणको ला�ग एउटा 

�ल�रमा १ हे�टर हनुे गर� 6 वटा �लटमा 

��त �लट कि�तमा 15 बोट �लची रोपेको 

कृषकलाई काय��ममा सहभागी गराउने। 

 

 मलखाद �यव�थापन, 

 �संचाई �यव�थापन, 

 रोग क�रा �यव�थापन, 

 काँटछाँट, 

 ताल�म तथा काय�शाला। 

-�ा�ा�रक मल, रोग 

नाशक एवं �कटनाशक 

�वषाद�, श�ुमत�व एवं 

हम�न तथा आर�, 

सीकेचर/��ुन�-स: आद�मा 
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�.सं. काय��म मापद�ड स�ालन गन� स�कने ��याकलापह� अनदुान रकम/��तशत कै�फयत 

50 ��तशत वा ��तहे�टर 

अ�धकतम �. १ लाखमा 

जनु कम हनु आउछ सो 

रकम अनदुान �दने। 

३ मौर� चरन �े� 

�व�तार काय��म 

 सामदुा�यक/कब�ुलयती/ऐलानी/�यि�गत वन, 

�नजी ज�गा, साव�ज�नक ज�गा, गठु�, धा�म�क 

�थलह�मा  काय��म स� चालन हनुे। 

 िचउर�, क�क� लगायत अ�य मौर� 

चरनमै�ी �व�वा तथा �सजनल बीउ 

�दन स�कने,  

 �व�वाको मू�य र ढुवानी, खाडल 

ख� न ेखच�, मल र रोपणमा सहयोग 

गन�। 

��त �व�वा �. १०० वा 

परेको मू�यको ५० % जनु 

कम ह�ुछ सो बराबरको 

रकम �थलगत �नर��ण 

प� चात �दइने र मौसमी 

बाल�को हकमा बीउ 

म�ुयमा ५० % रकम �दन 

स�कने। 

 

 

 

४ 

पहाडी उख ु�शोधन 

सहयोग काय��म 

 सहभागी कृषकले कि�तमा १ हे�टर उख ु

लगाएको हनु ुपन�,  

 सहयोग पाएका कृषकले साना कृषकको उख ु

सह�ुलयत दरमा �शोधन गर� �दन ुपन� । 

 साना उख ुपे�ने मेशीन, 

 शील गन� मेशीन, 

 �याकेजी� साम�ी, 

 उख ु�शोधन ताल�म। 

 औजार उपकरणमा ५० 

��तशत वा ��त हे�टर 

अ�धकतम १ लाख म�ये 

जनु कम हनु आउछ सो 

रकम अनदुान उपल�ध 

गराईने। 

 

५ आकि�मक बाल� 

संर�ण काय��म 

 

 बाल�नाल�मा अनेपेि�त �पमा रोग �कराको 

आ�मण भई स�बि�धत काया�लयले छोटो 

अव�धमा ठूलो ��त हनुे स�भावना �थानीय 

तहको �ा�व�धकको सम�वयमा �न�य�ल गर� 

�कोप ठहर गरेमा आकि�मक बाल� संर�ण 

काय��म स� चालन गनु�पन�, 

 बाल�नाल�मा रोग क�राको �कोपले ��त गरेको 

 आकि�मक बाल� संर�ण 

काय��ममा आव�यक पन� �वषाद�, 

��येर, ड�टर लगायतका साम�ीको 

य�कन गरेर ख�रद गर� �कोप 

�नय��ण गन� �थानीय 

तह/कृषक/कृषक समहु/कृ�ष 

सहकार� समेत प�रचालन गन� 

��त पटक रोग क�राको 

�कोप हेर� बढ�मा १५ 

हजारका दरले खच� गन� 

स�कने। 

��तको �कार हेर� बढ� 

खच� हनुे अव�थामा कृ�ष 

�वकास 
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�.सं. काय��म मापद�ड स�ालन गन� स�कने ��याकलापह� अनदुान रकम/��तशत कै�फयत 

�नवेदन र रोग क�राले ��त गरेको 

अनगुमनबाट �मािणत ��तवेदन हनुपन�, 

 �नद�शनालयसँगको सम�वयमा काय��म 

स� चालन हनुपुन�। 

स�कने। �नद�शनालय/म��ालयको 

�बीकृती �लनपुन�। 
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प�र�छेद -३ 

काय��म स� चालन ���या 

6. ��ताव माग:  काया�लयले �वीकृत बजेट तथा काय��म अनसुार अनसूुची-१ को ढाँचामा 15 

�दनको सूचना �काशन गर� उ�मी कृषक/�नजी फम�/समूह/सहकार�/क�पनीह�सँग ��ताव 

माग गन�छ। 

7. ��ताव पेशः सूचनामा तो�कए बमोिजमको कागजात स�हत दफा ५ मा उ�लेिखत 

काय��मह�मा मापद�ड पगेुका  ई�छुक ��तावकले अनसूुची-2 को �नवेदनको ढाँचा स�हत 

तो�कए बमोिजमको काया�लयह�मा ��ताव पेश गनु� पन�छ। 

8. �ारि�भक छनौट तथा �सफा�रसः दफा ७ बमोिजम �ा� ��तावह� उपर दफा 12 को उप-

दफा (3) को ख�ड (क) बमोिजम तो�कएको कम�चार�ले ��तावमा माग ग�रएको 

कागजातह�को �ज ुगर� दफा १२ बमोिजमको स�म�त सम� �सफा�रस गन�छ। 

9. �थलगत �माणीकरण �सफा�रसः (१) स�म�तले दफा 12 को उपदफा (3) को ख�ड (ख) 

बमोिजमको ग�ठत काय�दललाई �ारि�भक छनौटबाट �वीकृत भएका ��तावह�को �थलगत 

�माणीकरण गन�को ला�ग खटाउनेछ। 

(२) काय�दलले �थलगत �माणीकरण र मू�या�न सूचक आधारमा �ाथ�मकता�म 

तयार गर� दफा १२ बमोिजमको स�म�त सम� �सफा�रस गनु� पन�छ। 

10. स�झौता ���याः (१) छनौट भएका अनदुान�ाह� र काया�लय बीच �वीकृत काय�योजना 

बमोिजम स�झौता ग�रनेछ। 

(२) स�झौता प�ात काया�लयले काया�देश �दनेछ । 

(३) काय��म स�झौतामा तो�कएका ��याकलापह� तो�कएको समय अव�ध �भ� 

स�प� न गनु� पन�छ। 

प�र�छेद-४ 

स�म�त स�ब�धी �यव�था 

11. �नद�शक स�म�तः (१) काय��म स�ालनको ला�ग आव�यक नी�त तथा �नद�शनका ला�ग देहाय 

बमोिजमको �नद�शक स�म�त गठन हनुेछ :- 

(क) म��ी भ�ूम �यव�था कृ�ष तथा सहकार�म��ालय अ�य� 

(ख) सिचव भ�ूम �यव�था कृ�ष तथा सहकार� म��ालय    सद�य  

(ग) �मखु खा� सरु�ा तथा कृ�ष �यवसाय �व��न महाशाखा सद�य सिचव 

(२)  स�म�तले आव�यकता अनसुार कुनै �वशेष� वा पदा�धकार�लाई स�म�तको 

बैठकमा आम��ण गन� स�नेछ । 
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(३)  �नद�शन स�म�तको काम, कत��य र अ�धकारः यस काय��म संचालनका ला�ग 

नी�तगत �यव�था तथा सम�या समाधान स�ब�धमा आव�यक �नद�शन �दने हनुेछ। 

12. काय��म �यव�थापन स�म�त: (१) काय��म काया��वयन तथा �यव�थापन गन� देहाय 

बमोिजमको काय��म �यव�थापन स�म�त रहनेछ :- 

(क) �मखु, कृ�ष �ान के�� संयोजक 

(ख) अ�धकृत ��त�न�ध, स�बि�धत िज�लाको िज�ला सम�वय स�म�त सद�य 

(ग) संयोजक, ख�रद ईकाई, कृ�ष �ान के�� सद�य 

(घ) �मखु वा ��त�न�ध, �देश/कोष तथा लेखा �नय��ण काया�लय सद�य 

(ङ) काय��म स�ालन गन� �वषयगत शाखाको अ�धकृत,  कृ�ष �ान के��  सद�य सिचव 

(२) स�म�तको बैठकमा आव�यकता अनसुार बढ�मा तीन जना �वषय �व�लाई 

आम��ण गन� स�कनछे। 

(३) स�म�तको काम, कत��य र अ�धकार देहाय बमोिजम हनुेछ :- 

(क) �ा� ��तावह� �ारि�भक छनौटको ला�ग आव�यकता अनसुार कृ�ष 

�ा�व�धकलाई िज�मेवार� तो�ने, 

(ख) �ारि�भक छनौटबाट �वीकृत भएका ��तावह�लाई �थलगत 

�माणीकरण काय�को ला�ग �बषयगत शाखाको अ�धकृतको संयोजक�वमा 

आव�यकता अनसुार स�बि�धत �थानीय तहको एक जना कृ�ष 

�ा�व�धक सद�य रहने गर� ज�मा ३ सद�यीय  काय�दल गठन गर� 

काय� िज�मेवार� �दने, 

(ग) काय�दलले �थलगत �माणीकरणबाट �ाथ�मकता�म तो�क �सफा�रस 

गरेका �ा�तावह�लाई म�ुया�न गर� अनदुान काय��मको ला�ग ��ताव 

छनौट गन�, 

(घ) काय�दलले �सफा�रस गरेका ��तावह�को �ववरणमा थपघट गनु�परेमा 

सझुाव स�हत पनुः �ाथ�मकता�मका ला�ग काय�दलमा �फता� पठाउन 

वा आव�यक भएमा शत� स�हत वा �नःशत� �वीकृत गन�, 

(ङ) छनौटमा पर� �वीकृत भएका ��तावह�लाई सबैको जानकार�को ला�ग 

७ �दनको उजरु� �याद स�हतको सूचना �काशन गन� र �यस ��ात 

छनौट भएका ��तावकसँग स�झौता गन� काया�लयलाई �सफा�रस गन�, 

(च) काय��मको अनगुमन गन� र �भावकार� काया��वयनका ला�ग 

सरोकारवालालाई राय सझुाव �दने र 
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(छ) ��ताव र मू�या�नका सूचक/आधारह�को ढाँचामा संशोधन गनु�परेमा 

म��ालय/�नद�शानलयले �सफा�रस गन� स�ने। 

प�र�छेद -५ 

रकम भ�ुानी ���या 

13. भ�ुानी ���या: (१) काय��म स� चालनको ला�ग पेि�क रकम उपल�ध गराईने छैन।   

काय� �ग�त/काय�स�प�ताको आधारमा काया�लयबाट रकम भ�ूानी हनुेछ। 

(२) पचास ��तशत काम स�प� भए प�छ पचास ��तशतस�म र स�पूण� काम 

स�प� प�ात भ�ुानी हनुछे।  

(३) रकम भ�ुानी गदा� एकाउ�ट पेयी चेक माफ� त भ�ुानी ग�रनेछ। 

(४) काय��म स�प� भएको आधारमा काया�लयले देहाय बमोिजमको ���या पूरा 

गरे प�छ मा� रकम भ�ुानी गन�छ:- 

(क) स�झौता र काय�योजना अनसुारको काय��म स�प� भए प�ात खच� 

भएको बील भरपाईको स�लै कागजात स�हत समयाव�ध �भ� पेश 

गनु�पन�छ। 

(ख) स�प� ग�रएको ��याकलापको फोटो समाबेश गनु� पन�छ। 

(ग) स�बि�धत अनदुान�ाह�ले स� चालन गरेका �यवसायको उ�पादन 

बजार�करण तथा आ�दानी स�हतको �ग�त ��तबेदन पेश गनु� पन�छ। 

(घ) स�बि�धत �थानीय तहको काय��म स�प�ताको �सफा�रस प� समाबेश 

गनु� पन�छ। 

(ङ) काया�लयबाट खटाईएको टोल�को अनगुमन ��तबेदन संल�न हनुपुन�छ। 

(च) साव�ज�नक सनुवुाइ गरेको माई�यूटको ��त�ल�प संल�न हनुपुन�छ। 

(छ) कूल लागत पाँच लाख भ�दा बढ�को काय��मको स�बि�धत �थलमा 

काय��मको �ववरण �प� देिखने गर� हो�ड��बोड�/सूचनापाट� राखेको 

हनु ुपन�छ। 

(५) काय��मको रकम भ�ूानी गदा� १.5 ��तशत अ��म आयकर र पुिँजगत 

�नमा�ण काय�को हकमा �नयमानसुार कि�ट�जे�सी रकम क�ा ग�रनेछ। उ� रकम �च�लत 

कानून अनसुार खच� गन� स�कनेछ। 
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प�र�छेद-६ 

काय��म सपु�रवे�ण, अनगुमन, ��तवेदन र सम�वय �यव�था 

14. सपु�रवे�ण तथा अनगुमनः आव�यकता अनसुार म��ालय, �नद�शनालय, काया�लय, स�बि�धत 

�थानीय तह र स�म�तबाट काय��मको सपु�रवे�ण तथा अनगुमन गर� राय सझुाव र 

सरस�लाह �दनेछ। 

15. ��तवेदनः स� चा�लत काय��मको �ग�त �ववरण मा�सक, चौमा�सक र वा�ष�क �पमा स�बि�धत 

काया�लयले कृ�ष �वकास �नद�शनालय सम� पेश गनु� पन�छ। 

प�र�छेद -७ 

�व�वध 

16. कारवाह�को �यव�था : स�झौता अनसुार काय� नगरेमा तथा अनदुान �ा� साम�ी वा रकमको 

द�ुपयोग गन� अनदुान�ाह�सँग �च�लत कानून बमोिजम सरकार� बाँक� सरह असलु उपर 

ग�रनेछ। 

17. बाधा अ�चन, �न�पण र संसोधन : (1) यस काय��व�ध काया��वयनमा बाधा, अ�चन वा �ववाद 

भएमा सो को �न�पण म��ालयले गन�छ। 

(2) यो काय��व�धको आव�यक संशोधन गनु� परेमा म��ालयले गन� स�नेछ। 
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अनसूुची-१ 

(दफा ६ सँग स�बि�धत)  

सूचनाको ढाचँा 

�थम पटक सूचना �काशन �म�त∙∙∙∙∙∙∙∙ 

कृ�ष �वकास काय��म स� चालन काय��व�ध, २०७६ अनसुार कृ�ष �ान के��, .................. आ.व. 

........... को .......................................................... काय��म अ�तग�त 

............................ मा सहभागी हनु ई�छुक .................................. िज�लाका 

उ�मी/कृषक/समहु/स�म�त/सहकार�/�नजी फम�/क�पनीह�ले  अ�धकतम अनदुान रकम सीमा 

........................ नना�ने गर� यो सूचना �काशन भएको �म�तले ........ �दन �भ� तप�सलमा 

उ�लेिखत कागजातह� संल�न गर� ............................... काया�लयमा ��ताव पेश गनु� हनु 

स�बि�धत सबैको जानकार�का ला�ग यो सूचना �काशन ग�रएको छ। ��ताव साथ पेश गनु� पन� 

�नवेदनको ढाँचा, ��तावको ढाँचा, संल�न गनु� पन� कागजात, मापद�ड यस काया�लयको 

सूचनापाट�/वेभसाईट ......................... बाट �ा� गन� स�कनेछ।  

��ताव साथ संल�न गनु�पन� कागजह�ः 

1. ��तावकको स�ल �नवेदन  

2. समहु/सहकार�/�नजी कृ�ष फम�/क�पनीह�ले �नयमानसुार दता� भएको �माण-प�को 

��त�ल�प  

3. �थायी लेखा न�बर �माण-प�को ��त�ल�प  

4. गत आ�थ�क बष�को कर च�ुा �माण-प�को ��त�ल�प 

5. काय��म स� चालनको ला�ग काय�योजना स�हतको ��ताव  

6. स�बि�धत �थानीय तहको �सफा�रस प� 

7. ��तावकले काय��मको ला�ग ��ताव �वीकृत गर� अनदुान माग गन� ग�रएको �नण�यको 

��त�ल�प 

8. ��ताव पेश गन�को नाग�रकताको ��त�ल�प 

9. �नमा�ण ग�रने पूवा�धारको हकमा लागत अनमुान तथा न�सा 

10. काय��म स� चालनको ला�ग ज�गा धनी दता� �माण-पजुा�को ��त�ल�प वा ज�गा भाडामा �लई 

काय��म स� चालन गन�को ला�ग कि�तमा ....... वष�को करार ग�रएको स�झौता-प�को 

��त�ल�प 
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अनसूुची-2 

(दफा ७ सँग स�बि�धत) 

�नवेदनको ढाचँा 

�ी �मखु �यू,          �म�त ................... 

कृ�ष �ान के��, ................................, �देश नं. ५ नेपाल 
 

�वषयः ........................................ काय��ममा सहभागी हनु ��ताव पेश गरेको बारे । 

 

��ततु �वषयमा तँहा काया�लयबाट �म�त....................................... मा �कािशत ग�रएको सूचना 

अनसुार .............................................................. काय��ममा सहभागी हनुे यो�यता 

पगेुकोले काय��मको मापद�ड �भ� रह� काया�लयले उ�लेख गरेको शत�ह�को अ�धनमा रह� 

काय��म स� चालन गन� �न�न बमोिजका कागजातह� यसै प�साथ संल�न गर� यो ��ताव पेश 

गरेका छ�/छु। 

संल�न कागजातह�ः 

1. ��तावकको �नवेदन  

2. समहु/सहकार�/�नजी कृ�ष फम�/क�पनीह�ले �नयमानसुार दता� भएको �माण-प�को ��त�ल�प  

3. �थायी लेखा न�बर �माण-प�को ��त�ल�प  

4. गत आ�थ�क बष�को कर च�ुा �माण-प�को ��त�ल�प 

5. काय��म स� चालनको ला�ग ��ताव  

6. ��तावकले काय��मको ला�ग ��ताव �वीकृत गर� अनदुान माग गन� ग�रएको �नण�यको ��त�ल�प 

7. ��ताव पेश गन�को नाग�रकताको ��त�ल�प 

8. �नमा�ण ग�रने पूवा�धारको हकमा लागत अनमुान तथा न�सा 

9. काय��म स� चालनको ला�ग ज�गा धनी दता� �माण-पजुा�को ��त�ल�प वा ज�गा भाडामा �लई 

काय��म स� चालन गन�को ला�ग कि�तमा ....... वष�को करार ग�रएको स�झौता-प�को ��त�ल�प  

10. अनदुान�ाह�ले सोह� �कृ�तको काय��ममा �वगत दईु वष� �भ� अनदुान रकम दईु लाख वा सो भ�दा 

बढ� नपाएको �वघोषणा प� पेश गनु�पन�।                                                      

�नवेदक 

                                                    द�तखत : 

                                                    नाम : 

                                                    ठेगाना :                                               

                                                    स�पक�  नं.:                                                    

                                                    सं�थाको छाप 
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अनसूुची–३ 

काय��मको संि�� �यावसा�यक काय�योजनाको ढाचँा 

काय��मको नाम:             िज�ला:                 गा.पा./न.पा./उ.न.पा.:                

वडा नं.:                    टोल:                                 गाउँ: 

फम�को नाम:                स�ालकको नाम:                  मो.नं/ टे.नं.: 

१. �यवसायको प�रचय: 

२. उ�े�यह� : 

३. कृ�ष �यवसायमा अनभुव: 

४. �यवसाय स� चालन ग�रने �थानको संि�� �ववरण: 

५. �यवसाय स� चालनका ला�ग रहेका पूवा�धारह� : 

 ६. ता�लम स�ब�धी �ववरण : 

7. सहकाय�मा स� चालन ग�रने ��ता�वत काय� �ववरण: 

�.सं. स� चालन ग�रने 

��याकलाप 

अनदुान 

� 

�नजी लगानी 

�. 

अ�य �नकायबाट हनेु 

अनदुान �. 

ज�मा लगानी 

�. 

      

ज�मा      

8. स� चालन हनेु काय��मको वातावरणीय उपय�ुता (�भाव पान� वा नपान�) 

9. उ�पा�दत व�तकुो बजार योजनाः 

10. थप आधारह�ः 

उपल�ध ज�गाको �े�फल ....................... 

काय��मको �प�ता ................................ 

                         अपेि�त वा�ष�क ��तफल 

काय�योजना पेश गन�: 

फम�/कृषकको नाम : 

ठेगाना: िज�ला ........ गाउँपा�लका/नगरपा�लका/ उप महानगरपा�लका ... /वाड� न. .... टोल ... 

फम� स� चालन ग�रने �थान: 

फम�/कृषकको तफ� बाट सह� गन�को 

नाम: 

द�तखत: 

पदः 

�म�त 
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अनसूुची-४ 

��ताव मू�या�नका आधारह� 

1= िज�लाः 

2= आवेदक सं�थाको नामः 

3= काय��म स� चालन �थलको ठेगानाः 

4= ��ता�वत काय��मको नामः 

5= मू�या�नका आधारह�ः 

 

�.सं. �ववरण भार �ा�ा� कै�फयत 

1. काय��म काया��वयन �थलको भौ�तक पूवा�धारको अव�था 10   

1.१ सडक स�ुवधा भएको 2   

1.२ �बजलु� स�ुवधा भएको 2   

1.३ �संचाइ स�ुवधा भएको 2   

1.४ ज�गाको �वा�म�व 4   

1.4.1 �नजी फम� /सं�थाको नाममा भएको 4   

1.4.2 �नजी ज�गा भाडामा �लएको 2   

1.4.3 साव�ज�नक ज�गा भाडामा �लएको 3   

२ �यवसाय स�व�धी अनभुव ५   

२.१ 3 वष� भ�दा कम ३   

2.२ 3-5 वष� स�म ४   

2.3 ५ वष� भ�दा मा�थ ५   

३ 
�ा�व�धक द�ता/स�बि�धत �वषयको ता�लम (��ता�वत 

कामदारको मा�) 
5 

  

३.१ ३ �दन अवधी स�मको ता�लम 2   

३.२ ३ देखी 7 �दने अव�ध स�मको ता�लम 3   

३.3 ७ देिख १५ �दने अव�ध स�मको ता�लम 4   

३.4 १५देिख मा�थ अव�ध स�मको ता�लम 5   

४ �व�ीय �मता १०   

४.१ 
कूल लगानीको 70 ��तशत भ�दा मा�थ लगानीको 

��तब�ता-प� (बै� �टेटमे�ट वा बै�को ऋण 
10 

  



22 

 

�वीकृ�त/��तव�ता-प�) 

४.२ 

कूल लगानीको 55-70 ��तशत स�म लगानीको 

��तब�ता-प� (बै� �टेटमे�ट वा बै�को ऋण 

�वीकृ�त/��तव�ता-प�) 

8 

  

4.3 

कूल लगानीको 50-55 ��तशत स�म लगानीको 

��तब�ता-प� (बै� �टेटमे�ट वा बै�को ऋण 

�वीकृ�त/��तव�ता-प�) 

6 

  

५ रोजगार�को अव�था (��ता�वत) 5   

५.1 क�तीमा 3 जना स�म 3   

५.2 3 जना भ�दा मा�थ 5   

६ वातावरणीय/सामािजक उपय�ुता (��ता�वत) १०   

६.१ 
��ता�वत काय��मको वातावरणीय/सामािजक �भाव 

आ�लन ग�रएको 
५ 

  

६.२ वातावरणीय �भाव �यू�नकरणका उपायह� सामेल ग�रएको 3   

७ उ�पा�दत व�तकुो बजार योजना 15   

७.१ 
आ�नै पहलमा उ�पा�दत व�तहु�को बजार�करण 

स�ुनि�तता (आ�नै आउटलेट भएको) 
15 

  

७.2 
समूह/सहकार�/सं�थागत त�रकाले उ�पा�दत व�तकुो 

बजार�करण 
१2 

  

7.3 बजार�करणको योजना �प� नभएको 10   

८ 
�यावसा�यक काय� योजनाको �प�ता (काय� योजना, जलवाय ु

अनकुुलन, लगानी ��तफल र �दगोपना) 
30 

  

८.1 उ�म  30   

८.2 रा�ो 20   

८.3 �ठकै 15   

9. खेतबार�को �यव�थापन ५   

9.1 रा�ो ५   

9.2 �ठकै ३   

10 शैि�क यो�यता 3   

10.1 SEE स�म 2   

10.2 SEE भ�दा मा�थ 3   

11 बैदेिशक रोजगार�को अनभुव (कि�तमा १ वष�) 2   
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 ज�मा १००   

6= �थलगत अनगुमनमा भे�टएका अ�य थप �ववरणह�: 

क)  

ख)  

 

७. �थलगत अनगुमन टोल�को राय: 

�.सं. पद 
राय �दनेको 

नाम, थर 

राय कारण 
द�तखत 

ह�ुछ हदैुन सधुार स�हत ह�ुछ 

१        

२        
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अनसूुची-6 

स�झौता-प� 

आ�थ�क वष� .../... ... मा स� चालन हनेु ....................... काय��मको लागी तथा कृ�ष �ान के�� ... ... 

... (यस पछ� �थम प� भ�नने) र छनौट भएका कृषक/समूह/स�म�त/सहकार� ... ... ... ... ... (यस पछ� 

दो�ो प� भ�नने) बीच तप�सलका शत�नामाको अ�धनमा र�ह काय��म स� चालन गन� स�झौता भएको छ । 

शत�नामाह�ः 

१. �थम प�ले लागत साझेदारमा ............. काय��मको ला�ग कूल लागत�. ... ... ... म�ये अनदुान 

वापत �. ... ... ... ... ... दो�ो प�लाई �. ... ... ... ... ... (अ��पी �प�याँ ... ... ... ... ... 

... ... .. ...) अनदुान/साम�ी सहयोग �दान गन�छ। 

२. दो�ोप�ले बाँक� रकमको �यव�था गर�…….. िज�ला,………गाँउपाल�का/नगरपा�लका वडा नं ……., मा 

...... साल..... म�हना �भ� स�प� गन�छ । 

३. दो�ोप�ले �थमप� सम� पेश गरेको �वीकृत ��ताव प� मतु�वकको �डजाईन र ईि�टमेट अनसुारका 

स�पणु� काय�ह� उ�च गणु�तर कायम राखी स�प� गन�छ । 

४. काय��म स� चालनका ला�ग आव�यक �नमा�ण स�ब�धी �डजाईन, ई��मेट, सपुर�भजन,अि�तम �बल र काय� 

स�प� ��तबेदन लगायतका सवै �ा�व�धक काय�ह� तथा �नमा�ण, ख�रद, ढुवानी, स� चालन र ज�गाको 

�यव�था आ�द दो�ो प�ले गन�छ । 

५. दो�ो प�ले स�ुमा आ�नो तफ� को लगानीबाट स�प� भएको कामको �नयमानसुारको �याट �बल, दािखला 

��तवेदन, काय�स�प� ��तवेदन र आव�यक अ�य कागजात स�हत भ�ुानीका ला�ग �थमप� सम� पेश 

गरे प�ात �थलगत �ा�व�धक ��तवेदनको आधारमा मना�सव ठहरे दो�ो प�को ब�क खातामा एकम�ु 

भ�ुानी �दनछे ।  

६. �थम प�ले कुनैप�न बखत संचा�लत काय�को अनगुमन/ �न�र�ण गर� स�झौता मतुा�बक काय� 

भए/नभएको हेन� र आव�यक स�लाह सझुाव �दन स�नेछ । 

७. दो�ोप�ले काय��म स� चालन �थलमा सबैले दे� ेगर� अ�नवाय� �पले काय��मको नाम, ठेगाना तथा 

सहयोगी �नकायको नाम र अनदुान रकम उ�लेिखत हो�ड� बोड� सबैले दे� ेगर� रा�छे ।  

८. काय��म स� चालनका दौरान वा स�प� भए प�ातको स� चालन, मम�त स�भार, �यव�थापन, जोिखम र 

�दगोपनका ला�ग ग�रने काय�ह� तथा अ��यािशत �पमा �ृिजत सबै �कारका दा�य�व र िज�मेवार� 

दो�ो प�को हनेुछ ।  

९. दो�ो प�ले �नय�मत �पमा (कि�तमा चौमा�सक अव�धमा) काय��मको �गती, उपल�धी एवं कारोवार 

स�ब�धी �ववरणह� �थमप�लाई अ�नवाय� �पमा उपल�ध गराउन ुपन�छ । 

१०. काय��म स� चालनका दौरान कुनै कुरामा हेरफेर वा प�रमाज�न गनु� परेमा दवैु प�को आप�स सहम�त 

अनसुार हनेुछ । 

११. स�झौतामा उ�लेख हनु छुटेका �वषयह�को हकमा �च�लत कानून र दवैु प�को आपसी सहम�त 

अनसुार हनेुछ । 
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१२. ��पि�य स�झौता मतुा�बकको काम नभई रकम द�ुपयोग हनु स�ने देखेमा पथम प�ले एक पटकका 

ला�ग सचेत गराउने र �यसो गदा� प�न सधुार नदेिखए एक पि�य �पमा स�झौता भ� गन� र �हना�मना 

भए बराबरको रकम दो�ो प�वाट सरकार� बाँक� सरह असलु उपरको ���या अगाडी बढाउन 

स�नेछ।  

१३. दो�ो प�ले �थम प� सम� पेश गरेको �वीकृत ��ताव प� मतुा�बकको �डजाइन, ईि�टमेट र दरभाउ 

मेिशनर�, उपकरण र अ�य सामानह� ख�रद गनु� पूव� �थम प�सँग �वीकृत गराई स�पूण� काय�ह� 

उ�च गणु�तर कायम राखी �नधा��रत समय �भ� स�म� गन�छ । यसो नगरेको ख�डमा �थम प� 

रकम भ�ुानी �दन बा�य हनेु छैन । 

१४. �थम प� र दो�ो प� बीच स�झौताको लागत अनमुानमा देहायको खच�का �ोतह� रहनेछन। 

i. �थम प�ले �यहोन� लागत �. ............... 

ii. दो�ो प�ले �यहोन� लागत �. .............. 

iii. अ�य �ोतबाट �ा� लागत �. .............. 

iv. क�टे�जे�सी रकम �. .................(यो रकम �वशेष�को परामश� सेवा, मम�त संभार र 

�नमा�णकाय�को सपुर�भजन �ा�व�धक सेवा हेराल ुकाय�मा मा� खच� गन� स�कनेछ) 

v. ��तावनाको कुल लागत �. .............. 

�थम प�को तफ� बाट      दो�ो प�को तफ� बाट 

नाम:        नाम:  

पद:        पद: 

द�तखत:       द�तखत: 

�म�त:        �म�त: 

काया�लयको छाप      सं�थाको छाप: 

     रोहवर 

नाम:        नाम:  

पद:        पद: 

द�तखत:       द�तखत: 

�म�त:        �म�त: 

काया�लयको छाप       सं�थाको छाप: 

 

इ�तस�वत ्...... ... ...... साल ...... ... म�हना ...... गतेरोज ...... शभुम।् 

नोटः ��प�ीय स�झौतामा आव�यकता मतुा�वकको अ�य सा�द�भ�क बुदँाह� थप गन� स�कनेछ। 

  


