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भाग-२ 

केराबारी गाउँपालिकाको कृषि षिकास काययक्रम सञ्चािन 
काययषिलि, २०७९ 

               स्िीकृत लमलत :- २०७९/०४।३१  
प्रमाणिकरि र राजपत्रमा प्रकाणित लमलतिः२०७९।०५।१२ 

 

पषृ्ठभलुम : 
        केरािारी  गाँउपािीका क्षते्र लभत्र कृषििाई व्यिसाषयकरि गरी कृषििाई 
नाफामिुक तथा सम्मालनत पेिाको रुपमा स्थाषपत गरै्द यस क्षेत्र माफय त रोजगारीका 
अिसरहरु शृ्रजनागरी सदुृढ ग्रालमि अथयतन्त्त्र बनाउन  कृषि व्यिसायिाई अगािेका 

स्थानीय राजपत्र 

केरािारी गाउँपालिकाद्वारा प्रकाणित 
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िा भषिश्यमा अगाल्ने आलथयक तथा प्राषिलिक सहयोग नपगेुका तथा  आलथयक णस्थती 
कमजोर भएका संगठित तथा असङ्गठित कृिकहरुिाई कृषि याणन्त्त्रषककरि, बजार 
षिकास, फिफुि तथा तरकारी षिकास,  च्याउ खेती प्रिर्दयन, मौरी षिकास, नगरे्द 
बािी प्रिर्दयन, बालि षिकास, बािी संरक्षि साथै अन्त्य लबलभि कृषि काययक्रम माफय त 
आलथयक णस्थलतमा सिुार ल्याउन, स्िरोजगारमा िषुि गरै्द कृषिजन्त्य उत्पार्दनमा 
गाँउपालिकािाई आत्मलनभयर बनाई लनयायत योग्य बस्तकुो रुपमा रुपान्त्तरि गनय तथा 
लबलनयोणजत बजेट िाई व्यािणस्थत तथा पारर्दिी रुपमा कायायन्त्ियन गनय साथै  
केरािारी गाँउपालिकाको कृषि ऐन-२०७७ िे पररकल्पना गरेका लनठर्दयष्ट िक्ष परुा 
गनय साथै केराबारी गाउँपालिकाको लबलनयोजन ऐन २०७९ को र्दफा ४ िे व्यिस्था 
बमोणजम केरािारी गाँउ काययपालिकािे यो काययषिलि स्िीकृत गरर िाग ुगरेको छ 
। 

पररच्छेर्द – १ 

प्रारणम्भक 

१.  संणक्षप्त नाम र प्रारम्भिः (१) यो काययलबलिको नाम "केराबारी गाउँपालिकाको 
कृषि षिकास काययक्रम सञ्चािन काययषिलि, २०७९" रहेको छ । 

   (२) यो काययलबलि केरािारी गाँउपािीका, गाउँ काययपालिकाको 
कायायियबाट स्िीकृत भएपलछ प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभािा :- लबिय िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस काययलबलिमा;- 
(क) “काययक्रम” भन्नािे यस काययषिलि बमोणजम संचािन हनुे कृषि 

षिकास काययक्रम सम्झन ुपछय । 
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(ख) “कायायिय”भन्नािे केरािारी गाँउपािीका, गाँउ काययपालिकाको 
कायायिय सम्झन ु पर्दयछ । सो िब्र्दिे िडा सलमलतको 
कायायिय समेतिाई जनाउछ । 

(ग)  “कृिक” भन्नािे कृषि उत्पार्दनमा प्रत्यक्ष संिग्न भएको 
व्यणििाई तथा केरािारी गाँउपालिकाको कृषि ऐन 
२०७७ अनसुार पररभाषित ब्यिी सम्झन ुपर्दयछ ।  

(ग) “कृषि तथा सहकारी  िाखा” भन्नािे केरािारी गाँउपालिका 
अन्त्तरगत रहेको कृषि तथा सहकारी िाखा सम्झन ुपर्दयछ 
। 

(घ) “कृषि सलमलत”भन्नािे केरािारी गाँउपालिकाको कृषि ऐन 
२०७७ बमोणजम काययपालिका  बाट गठित गाँउपािीका 
स्तरीय कृषि सलमलत सम्झन ुपर्दयछ ।  

(ङ) “ऐन” भन्नािे केरािारी गाँउपालिकाको कृषि ऐन २०७७ 
िाई सम्झन ुपर्दयछ ।  

(च) “फमय” भन्नािे प्रचलित कानून बमोणजम र्दताय भएको लनजी 
क्षेत्रका व्यिसायी /उद्ममीको संस्थािाई सम्झन ुपर्दयछ 
। 

(छ) “कम्पनी ” भन्नािे व्यिसाय गनय चाहने व्यणि िा समूहिे 
प्रचलित कम्पनी कानून अनरुुप र्दताय भएका संस्थािाई 
सम्झन ुपर्दयछ । 

(ज) “कृिक समूह” भन्नािे कृषि पेिामा संिग्न भई लमल्र्दाजलु्र्दा 
समस्या, आिश्यकता र चाहनाहरु भएका न्त्यूनतम ्१५ 
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िा सो भन्त्र्दा बढी व्यणिहरु लमलि सामूषहक प्रयत्निारा 
कृषि क्षेत्रमा साझा उद्देश्यहरु प्राप्त गनय साषिकको णजल्िा 
कृषि षिकास कायायिय तथा गाँउपालिकामा र्दताय भएका 
केरािारी गाँउपालिकालभत्रका कृिक समूह सम्झन ुपर्दयछ 
। 

(झ) “कृषि सहकारी” भन्नािे षिगत सहकारी लडलभजन कायायिय 
तथा णजल्िा कृषि षिकास कायायिय अन्त्तगयत र्दताय भएका 
िा केरािारी गाँउपालिका लभत्र रहेका सहकारी ऐन 
२०७५ अनरुुप र्दताय भएका संस्था सम्झन ुपर्दयछ । 

(ञ) “अनरु्दान” भन्नािे यस काययषिलि अनरुुप संचािन गररन े
काययक्रमको िालग कायायियबाट उपिब्ि गराइन ेरकम 
िा णजन्त्सी सामग्रीिाई सम्झन ुपर्दयछ । 

(ट) “अनरु्दानग्राही”भन्नािे यस काययषिलि अनसुार अनरु्दान प्राप्त 
गने कृिक/फमय/कम्पनी/कृिक समूह/कृषि तथा 
बउुद्देणश्यय सहकारी संस्था/उपभोिा सलमलत आर्दीिाई 
सम्झन ुपर्दयछ । 

(ि) “स्िीकृत बाषियक िजेट” भन्नािे केरािारी गाँउपालिकाको चाि ु
आ.ि. िाई कृषि षिकास काययक्रम संचािनको िालग 
तोषकएको बजेट रकम भने्न सम्झन ुपर्दयछ । 
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पररच्छेर्द – २ 

कृषि षिकास काययक्रम संचािन हनु ेके्षत्र तथा लबलि 

 

१. काययक्रमका क्षते्र रे्दहाय बमोणजम हनुछे :- 
       (क) तरकारी खेती  
       (ख) मौरी पािन 

    (ग) कृषि याणन्त्त्रकरि 
    (घ) नगरे्द बािी/औद्योलगक बािी 
    (ङ) च्याउ खेती 
    (च) फिफुि खेती साथै लतलनहरुको नसयरी उत्पार्दन 

    (छ) खाध्यान्न/र्दिहन/ तेिहन बािी आर्दी 
    (ज) पषु्प खेती/ आिङ्काररक बस्तकुो खेती 
    (झ) कृषि पययटन 

   (ञ) माटो तथा मि व्यािस्थापन 

    (ट) कृषि प्रसार 
    (ि) बािी संरक्षि  

२.  काययक्रम संचािन के्षत्र,अििी ,र्दाषयत्ि तथा अनरु्दानग्राही  
       (क) काययक्रम संचािन हनु ेक्षेत्रहरु :-  केरािारी  गाँउपािीकाका  लभत्रका 

सम्भािना भएका िडाहरु हनुछेन । 

    (ख) काययक्रम अिलि :- काययक्रमको संचािन अिलि चाि ुआ.ि.को हनुेछ 
। आिश्यकता र सम्भािनाको आिारमा आगामी  आ.ि. हरुमा 
अिलि थप गनय सक्नछे । 
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        (ग) काययक्रम कायायन्त्ियन सम्बणन्त्ि णजम्मेिारी तथा र्दाषयत्ि :- प्रसत्ािक 
कृिक छनौट गनय कृषि सलमलतिे कुनै खास िाडय तोक्न सक्नेछ र 
तोकीएको िाडयमा काययक्रम संचािन गने र्दाषयत्ि कृषि तथा सहकारी 
िाखाहरुको हनुेछ । 

       (घ) अनरु्दान प्राप्त गनय सक्ने साझेर्दारहरु :- लबलिगत रुपमा र्दताय तथा 
नषिकरि भएका कृिक समहु/ कृषि साथै कृषि कायय गने उद्दशे्य 
लिएका बहउुद्देश्य सहकारीहरु/कृषि फमय/ कृषि उिोग/कम्पनी 
साथै कृिकहरु अनरु्दान प्राप्त गने साझेर्दार हनुेछन ।  

 

 

३. अनरु्दानका काययक्रम छनौटको आिारहरु :- अनरु्दान काययक्रम सञ्चािनाथय कृिक 
समहु/ कृषि साथै कृषि कायय गने उद्देश्य लिएका बहउुद्देश्य सहकारीहरु/कृषि 
फमय/ कृषि उिोग साथै कृिकहरु रे्दहाय बमोणजम हनुछेन ्। 

       (क) अनरु्दानमा संचािन गररने कृषि खेती व्यिसायको स्थि प्राषिलिक, 

भौगोलिक तथा  आलथयक दृषष्टकोििे उपयिु हनुपुनेछ । 

       (ख) खेती व्यिसायको िागी जमीन आफनै िा भाडामा लिएर गनय सषकन े
छ । खेती व्यिसाय गने कृिक सोही गाँउपालिकाको स्थायी 
बालसन्त्र्दा हनु ुपने बाध्यकारी नभए पलन सम्बणन्त्ित गाँउपालिकामा 
नै खेतीको िालग प्रस्ताि गरेको हनुपुनेछ ।भाडाको जलमनको हकमा 
िामो प्रकृलतको फिफुि खेती साथै िामो प्रकृलतका संरचना बाहेक 
अन्त्य कृषि काययमा ५ बियको भाडा संझौता हनुपुने छ । 
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    (ग) व्यिसाषयक खेती व्यिसायको िालग सम्बणन्त्ित कृिकिे काययक्रम 
अनसुार  िागत साझेर्दार गनय प्रलतबि हनु ु पनेछ । उि  
रकम/श्रमर्दान/णजन्त्सी िा लतनै थरी गरी हनु सक्नेछ । 

    (घ) मषहिा, र्दलित, मिु कमैया, सामाणजक रुपमा षपछलडएका तथा षिपन्न 
कृिकिगयको षहतिाई षििेि प्राथलमकता ठर्दईनेछ । 

    (ङ) छनौट गर्दाय गाँउपालिकािे लनिायरि गरेको पकेट क्षेत्र िा सो आसपासका 
क्षेत्रमा कृषि व्यिसाय संचािन गने कृिकिाई प्राथलमकता ठर्दईनेछ 
। 

    (च) िातािरिीय अनकूुिका कृषि व्यिसायिाई प्रोत्साषहत गररनेछ । 

    (छ) गाँउपालिका तथा अन्त्य सरकारी तथा गैह्र सरकारी लनकायका अन्त्य 
काययक्रमबाट कृषि      व्यिसायका िालग सहयोग नलिएको 
कृिकहरुिाई प्राथलमकता ठर्दइनेछ । 

    (झ) एक पटक अनरु्दान पाएका कृिक/ एकाघरका सगोिमा रहेका कृिक 
पररिारिाई पूनिः सोही प्रकृलतको अनरु्दानका िागी प्रकृलत हेरी न्त्यनुतम 
२ बिय रे्दखी ५ बिय छनौट नगने (प्रयोग पस्चात बिेनी नास भएर 
जाने िा सो बिय तथा लसजन पछी अको लसजनमा पनु नया प्रयोग गनुय 
पने प्रकृलतका बस्त ुतथा सामाग्रीमा भने औणचत्यका आिारमा ठर्दन 
सषकने) ।  

    (ञ) छनौट भएका अनरु्दान काययक्रमहरु सोही आलथयक ििय लभत्र परुा हनुपुर्दयछ  
। 
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(४)  काययक्रम संचािन प्रकृया :- 
     (क) कृषि तथा सहकारी िाखािे अनरु्दानमा संचािन गररने काययक्रमहरुको 

िालग कायय प्रकृलत हेरी न्त्यनुतम १५-३० ठर्दनको म्यार्द राखी सचुना 
प्रकासन गनुयपने छ । यसरी सचुना प्रकासन गर्दाय तल्िो तह सम्म 
पगु्ने गरी लबिलुतय माध्याम, सामाणजक संजाििका साथै अन्त्य छापा 
माध्यमको प्रयोग गनुयपने छ ।उि अििीभरमा पयायप्त आिेर्दन नपरेमा 
पनु ७-१५ ठर्दनको सचुना र्दोश्रो पटक प्रकासन गनुय पने छ । यर्दी 
सो समयमा पनी पयायप्त लनिेर्दन नआएमा जती लनिेर्दन परेका छन 
त्यती िाई मात्र काययक्रम संचािन गररने छ । 

     (ख)  अनरु्दानग्राहीिे काययक्रम माग गर्दाय समय अबिी लभतै्र तोषकएको 
मापर्दण्डको अलिनमा     रही  लनिेर्दन ठर्दनपुनै छ । अनरु्दानका 
िागी षकसानहरुिे माग गर्दाय आफु संिग्न संस्थाहरु बाट प्राप्त फमेट 
भरी लनिेर्दन सम्बन्त्िीत संस्थामै ठर्दनपुने छ । सम्बणन्त्ित  संस्थाििे 
एकमषु्ठ रुपमा प्रारणम्भक छानषिन गरी षकसानहरुको सक्किै लनिेर्दन 
तथा आिाश्यक कागजात सषहत संस्थागत लनियय गरी सम्बणन्त्ित िडा 
कायायियहरु िा कृषि तथा सहकारी िाखामा पेि गनुयपने छ ।यसरी 
पेि गर्दाय िडा कायायियको लसफाररस अलनिायय रुपमा संिग्न हनु ुपने 
छ ।उल्िेणखत प्रकृया बाहेक आिेर्दन लबिलुतय माध्यामबाट पनी 
हाल्न सषकनेछ यस काययका िागी कृषि तथा सहकारी िाखािे 
आिाश्यक प्रकृया लमिाउने छ । 

     (ग)  कृषि तथा सहकारी िाखािे प्राप्त लनिेर्दनहरु उपर प्राराम्भीि छानषिन 
गरी कृषि सलमलतको बैिकमा पेि गनुयपने छ । कृषि सलमलतिे 
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संबणन्त्ित िडाहरु संग समन्त्िय गरेर  आिाश्यक छानषिन  गरी 
अनरु्दानग्राहीको नामाििी  तयारी तथा षकसान छनौट गरी 
काययपालिकामा अनमुोर्दनका िालग पेि गनुयपने छ । 

      (घ)  काययपालिकाबाट अनमुोर्दन भए पस्चात छनौट भएका अनरु्दानग्राहीको 
नामाििी प्रकािन गरी सम्बणन्त्ित पक्षिाई काययक्रम संझौताका िागी 
सचुना प्रकािन गरर जानकारी गराउनपुने छ ।यसरी सचुना प्रकािन 
भएको १५ ठर्दन लभत्र आिाश्यक कागजातका साथ काययक्रम संझौता 
गनुय पने छ । १५ ठर्दन सम्म पलन काययक्रम संझौता गनय नआएमा 
बैकणल्पक प्रस्तािकिाई  काययक्रममा सामेि गररने छ । 

      (ङ)  काययक्रम संझौता तथा कायायरे्दि पाएको समय लभत्र कायय सम्पन्न गरी 
भिुानीका िागी आिाश्यक कागजात सषहत बीि भरपाई कायायियमा 
पेि गनुयपने छ । 

      (च)  सम्बणन्त्ित अनरु्दानग्राही िे िरुुमा आफ्नो िगानीबाट संझौता अनसुारको 
कायय सम्पन्न गरी लनयमाअनसुार िीि भरपाई र प्राषिलिकको कायय 
सम्पन्न प्रलतिेर्दन सषहत भिुानी को िालग लनिेर्दन पेि गनुयपने छ । 
तत्पस्चात गाउँपालिकाबाट स्थिगत अनगुमन गरर मनालसि िहरेमा 
अनरु्दान रकम भिुानी हनुछे । 

      (छ) कायायियिे बीि भरपाई साथै आिाश्यक कागजात पिुय रुपमा प्राप्त भए 
पस्चात समयमै   भिुानी ठर्दनपुने छ ।यसरी भिुानी गर्दाय लनयम 
अनसुार करकट्टी बाहेक कोि स्थापना भएपस्चात केरािारी 
गाँउपालिकाको कृषि ऐन २०७७ बमोजीम १% रकम कट्टा गरी कृषि 
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षिपत राहत तथा षकसान कल्याि कोिमा जम्मा गनुय पनेछ र बाँकी 
रकम भिुानी ठर्दनपुने छ । 

      (झ) सम्पन्न भएका कृयाकिापहरुको अनरु्दान रकम साझेर्दारको बैक खाता 
माफय त भिुानी प्रर्दान गररने छ । 

 

   (५) काययक्रमको अनगुमन तथा मलु्याङकन :- 
        (क) लनिेर्दन प्राप्त भएपलछ काययक्रम छनौटका अलतररि काययक्रम संचािन 

भईरहेका समयमा तथा समापन भएपस्चात काययक्रमको अनगुमन गनुयपने 
छ । काययक्रमहरुको अनगुमन कृषि सलमलतका अलतररि, गाँउपालिका 
स्तरीय अनगुमन सलमलत, सम्बणन्त्ित िडा कायायिय, गाँउपालिका प्रमखु 
िा प्रमखु प्रिासषकय अलिकृतिे गनय सक्ने छन । 

      (ख) अनगुमनका क्रममा त्रटृी रे्दणखएमा सम्बन्त्िीत पक्षिे ठर्दएको लनरे्दिन 
अनरु्दानग्रहीिे पािना गनुयपने छ । संझौता अनरुुप काम नगरेमा 
कायायियिे भकु्नी रोक्का गनय सक्ने छ । 

      (ग) अनगुमनका क्रममा गाँउपालिका बाट अनरु्दान प्राप्त सामाग्रीहरु िाभग्राही 
षकसानिे सम्बणन्त्ित काममा प्रयोग नगरेमा, बेिाररसे बनाएमा िा 
काययक्रमको ममय भन्त्र्दा बाहेकको काममा सामान प्रयोग गरेमा सामान 
जफत गरर षफताय लिन सक्नेछ । पालिका बाट अनरु्दान प्राप्त कृषि 
सामाग्री तथा औजार उपकरि ४ बिय लभत्र हक हस्तान्त्तरि गरी षिक्री 
षितरि गराएको पाईएमा पालिकािे ठर्दएको अनरु्दानको रकम 
गाँउपालिकािे षफताय माग्न े छ । यर्दी उि रकम षफताय नगरेमा 
सम्बन्त्िीत षकसानिाई पालिका बाट पाउने कुनै पनी सषुििा ५ बिय सम्म 
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उपिब्ि नगराउने तथा सम्बणन्त्ित मालनसिाई कािो सणुचमा राख्न ुपनेछ 
। 

  
(६)  कृषि व्यािसायका िागी न्त्यनुतम मापर्दण्ड :- केरािारी गाँउपािलिका लभत्र 

कृषि कायय गने षकसानहरुिे रे्दहायका मापर्दण्ड अलनिायय पािना गनुयपने छ 
। 

        (क) कृषि काययमा गर्दाय िाग्ने खचय, आम्र्दानी साथै फामय गलतषििीको 
अलनिायय रेकडय राख्नपुने  छ। 

        (ख) खेती प्रिािी न्त्यनुतम र्दरुी सषहत हारहार प्रिािी बाट िगाउन ुपने 
छ । 

        (ग) कृषि फामयमा णजिअमतृ, लडकम्पोजर र जैषिक लबिािी अनिुायय 
बनाउनपुने छ । 

        (घ) कृषि पययटनिाई आकियक गराउन साथै फामय आकियक बनाउन लबलभन्न 
षकलसमका सर्दािहार बोटलबरुिा,   आकियक आिङ्कारीक लबरुिा 
पषु्प सजािट जस्ता कायय अलनिायय गनुय गनुयपने छ । 

        (च) कृषि कायय गने तथा स्माटय फोन बोक्ने मालनसिे अलनिायय कृषि संग 
सम्बन्त्िीत  मोबाईि एप्िीकेसन डाउन्त्िोड गनुयपने छ भने घरमा 
टेलिलभजन हनुेहरुिे अलनिायय कृषि संग सम्बन्त्िीत टेलिलभजनहरु 
हेनुयपने छ । 

       (छ) कृषि फामय तथा कृषि काययको अलनिायय षिमा गनुयपने छ । 

(७)  आिेर्दन पेि गर्दाय संिग्न गनुयपने आिाश्यक कागजातहरु 

(क) समहु/सहकारी/फमय/कम्पनी/सलमलत र्दतायको फोटोकपी । 

(ख) PAN /VAT को प्रलतलिषप । 
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(ग) सहकारी संस्था भए अणघल्िो बियको िेखापरीक्षि प्रलतिेर्दन । 

(घ) षकसान पररचयपत्र जारी भए पस्चात षकसान पररचयपत्रको फोटोकपी 
नहनु्त्जेि नागरीकताको प्रलतलिपी,  जग्गा िलन पजुाय/ व्यािसाषयक 
करारनामाको प्रलतलिपी (िािपजुाय नभएको जग्गामा िडा 
कायायियको भोगचिनको लसफाररस । 

(ङ) कायायियिे तोके बमोजीमको फारम भरी लनिेर्दन । 

(च) िडा कायायियको लसफाररस । 

(छ) समहु /सहकारीिे फारम भर्दाय कुन काययक्रम कुन सर्दस्यिाई हो सो 
खिुाई लनजको नागररकताको फोटोकपी सषहतको षििरि भरी पेि 
गनुयपने छ  । 

(ज) अनिाईन फारम भर्दाय कायायिएिे तोकेको अिलिमा मालथ उल्िेणखत 
कागजातहरु पेि गनुयपने छ । 

 (८)   िडा कायायियहरु बाट संचािन हनुे कृषिका काययक्रमहरु पलन यसै काययलबलि 
बमोणजम हनुे  छ । 

 (९) बािा अड्चन फुकाउन े:-  यस काययषिलिको काययन्त्ियन मा कुनै बािा अड्चन 
उत्पन्न भएमा तथा कुनै षििय अस्पष्ट भएमा कृषि सलमलतिे लनियय  गरी सो 
बािा अड्चन फुकाउन सक्नछे । 

(१०) खारेजी र संिोिन :- केरािारी गाँउ काययपालिकािे यस अणघ पाररत गरेको 
कृषि षिकास काययक्रम संचािन काययलबलि २०७७ िाई खारेज गररएको छ । यो 
काययषिलििाई समेत काययपालिकािे आिश्यकता अनसुार संिोिन िा खारेज गनय 
सक्नेछ । 
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पररच्छेर्द– ३ 

मौरी षिकास तथा प्रिर्दयन काययक्रम 

     केरािारी गाँउपालिका के्षत्र लभत्र िेरै स्थानमा सामरु्दाषयक सरकारी र लनणज 
रुपमा  बन जङ्गि रहेको साथै फिफुि तथा तरकारी खेती पनी बिृी हरैु्द गईरहेको 
र मौरी चरन के्षत्रको षिस्तार गनय सषकन ेअत्यन्त्तै िेरै संभाब्यता छ । बन जंङ्गि 
िेरै रहेकोिे मौरी उिोगका िागी आिाश्यक कािपात  समेत प्रसस्ती रहेकोिे सो 
बाट मौरी घार तथा मौरीजन्त्य उिोग स्थापना गनय सषकने  संभािना रहेकािे यो 
काययक्रम बाट मौरी तथा मौरी जन्त्य उद्योगको षिकास साथै प्रिर्दयनन गरी यो क्षेत्र 
माफय त रोजगारीका अिसरहरु श्रजयना गने उद्देश्यिे यो काययक्रम ल्याईएको हो ।  
 (१)  काययक्रमको नाम :-  मौरी घार तथा मौरी जन्त्य उिोग स्थापना सहयोग 

काययक्रम ७५% िागत साझेर्दारी 
   (क) मौरी घार तथा मौरीजन्त्य उिोग संचािन गने उिलमिाई उि कायय संबन्त्िी 

सािारि तथा    आिारभतु ज्ञान भएको हनु ुपने छ । 

   (ख) यातायात तथा लबितुको सषुििा पगेुको स्थान हनुपुने छ । 

   (ग) सम्बणन्त्ित लबियमा कणम्तमा ३ बिय रे्दखी काम गरररहेको हनु ुपने छ । 

  (घ) कणम्तमा १० बिय काम गने प्रलतबद्दता गनुयपने छ । 

   (ङ) काययक्रममा संचािन हनुे कृयाकिापहरु 

(१) यो काययक्रम अनरु्दानग्राषहको मागमा आिाररत हनुेछ । 

   (२) अनरु्दानग्रहीिे मौरीघार उिोगका िागी चाषहने घर, टहरा लनमायि गनय सक्न े
छन । 

    (३) मौरीजन्त्य उिोगका िागी चाषहने आिाश्यक औजार उपकरि तथा अन्त्य 
उत्पार्दन संग  सम्बणन्त्ित सामाग्री खररर्द । 
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    (४) अनरु्दान प्राप्त रकम चाि ुखचय तिब, भत्ता िगाएत अन्त्य चाि ुप्रकृलतका 
सामाग्री खररर्दमा भने खचय गनय पाउने छैन । 

    (५) अनरु्दान रकम णस्िकृत काययक्रममा उल्िेख भए बमोणजम हनुेछ, िागत 
णस्टमेटको २५% रकम अनरु्दानग्रहीको अलनिायय िागत साझेर्दारी हनुपुने 
छ । अनरु्दान रकमको १% रकम कृषि लबपत राहत तथा षकसान कल्याि 
कोिको िागी कट्टा गररने छ । 

 

 

(२)  काययक्रमको नाम :- मौरी पािन संग सम्बन्त्िीत सामाग्री  षितरि ५०% िागत 
साझेर्दारी 

यो काययक्रम बाट मौरीपािक कृिकहरु संगको सहकाययमा षकसानहरुको 
माग बमोणजम षकसानहरुको ५०% िागत साझेर्दारीमा मौरी पािन संग 
सम्बणन्त्ित सामाग्रीहरु(मौरी घार, महमर्दानी, आिारचाका, पन्त्जा, घमु्टी, 
मौरी आहारा, रोग षकरा लनयन्त्त्रि गने सामाग्री साथै अन्त्य मौरी संग 
सम्बणन्त्ित औजार उपकरि तथा समाग्रीहरु) षितरि गररनेछ । 

 (क) काययक्रम छनौट 

    (१) मौररपािन सम्बन्त्िी आिारभतु ज्ञान भएको । 

    (२) घरमा परम्परागत िा आिलुनक घारमा मौरी पािन गरररहेको । 

    (३) कणम्तमा ७ घार मौरी पािन गरररहेको िा पािन गनय प्रलतबद्द । 

    (४) ५०% प्रलतित िागत साझेर्दार गनय प्रलतबि । 

 

(ख) मलु्याङकनका आिारहरु 
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क्र.स. मलु्याङ्कनको आिार अलिकतम 
मलु्याङ्कन नं 

प्राप्ताङ्कन कैषफयत 

१ मौरी उिोग/मौररपािन 
सम्बन्त्िी आिारभतु  ज्ञान 

भएको ३०  ५०% भन्त्र्दा 

कम मलु्याङ्कन 

भएमा 

काययक्रममा 

अनरु्दान ठर्दन 

पाईने छैन 

यस्तो भएमा र 

कुनै पनी 

आिेर्दकको 

न्त्यनुतम 

मापर्दण्ड 

नपगेुमा पनु 

लबज्ञापन 

गनुयपने छ । 

नभएको १५  
२ मौरी उद्योगका िागी सडक 

तथा लबितुको सषुििा 
पगेुको स्थान/ अन्त्य मौरी 
सामाग्रीको िागी मौरी 
पािको संभाब्य के्षत्र रहेको 

पगेुको २०  
नपगेुको १०  

 
 
३ 

सम्बणन्त्ित लबियमा कणम्तमा 
२ बिय रे्दखी काम गरररहेको 
/परम्परागत मौरी घार 
भएको/व्यािसाषयक मौरी 
पािन गरररहेको 

भएको ३०  

नभएको १५  

४ अन्त्य अनगुमनमा गएका 
पर्दालिकारीको स्िमलु्यङ्कन 

 २०  
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पररच्छेर्द– ४ 
च्याउ खेती प्रिर्दयन काययक्रम 

केरािारी गाँउपालिका भौगोलिक दृषष्टकोि तथा हािापानी दृषष्टकोि बाट च्याउ खेती 
गनय उपयिु स्थान रहेको छ । यहाँ नेपािमा खेलत भईरहेका कन्त्य, गोबे्र, लसताङे्क 
र र्दिेु च्याउ गरी सिै प्रकारका च्याउ खेती गनय सषकन ेसम्भाबना रहेको साथै षय 
च्याउहरुको बजारमा माग समेत उच्च रहेकािे च्याउ खेती लबस्तार गरी रोजगारीका 
अिसरहरु शृ्रजना गने तथा च्याउ खेतीिाई व्यािणस्थत बनाउने उद्देश्यिे यो काययक्रम 
ल्याईएको हो । 

(१)  काययक्रमको नाम :- प्रस्तािनामा आिाररत च्याउखेती प्रिर्दयन काययक्रम 

यो काययक्रम अन्त्तगयत अनरु्दानग्राषहिे कन्त्य, गोबे्र, लसताङे्क र र्दिेु च्याउ गरी सिै 
प्रकारका च्याउ खेती गनय तथा व्यािसाषयक सम्भािना भएका अन्त्य सिै प्रकारका 
च्याउको खेती गनय सक्न ेछन । 

   (क)  काययक्रम संचािनका आिारभतु  मापर्दण्डहरु साथै छनौट 

        (१) व्यािसाषिक च्याउखेती संचािन गने उिलमिाई उि कायय संबन्त्िी 
सािारि तथा आिारभतु ज्ञान भएको हनु ुपने छ । 

        (२) यातायात तथा लबितुको सषुििा पगेुको स्थान हनुपुने छ । 

        (३) सम्बणन्त्ित लबियमा कणम्तमा १ बिय रे्दखी काम गरररहेको हनु ुपने 
छ । 

        (४) कणम्तमा १० बिय काम गने प्रलतबद्दता गनुयपने छ । 

        (५) काययलबलि बमोणजम िागत साझेर्दारीमा काम गनय प्रलतबि ।  
 (ख) संचािन हनुे कृयाकिापहरु 
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       (१) यो काययक्रम अनरु्दानग्राषहको आिाश्यकता तथा मागमा आिाररत हनुेछ 
। 

       (२) अनरु्दानग्रहीिे च्याउ खेती  िागी चाषहने घर, टहरा, च्याउिनुे ट्याङ्की, 
अन्त्य च्याउ   लसचाई संग सम्बणन्त्ित संरचना लनमायि तथा खररर्द  
गनय सक्ने छन । 

      (३) च्याउ जन्त्य उिोगका िागी चाषहने आिाश्यक सामाग्रीहरु पराि/मडुा 
काट्ने मेलसन, पराि बफाउन ेउपकरि तथा भट्टी तथा अन्त्य औजार 
उपकरि तथा अन्त्य उत्पार्दन संग सम्बणन्त्ित सामाग्री लबउ, 
प्िाषष्टक, सतुिी समेत खररर्द गनय पाउने छन । 

       (४) अनरु्दान प्राप्त रकम चाि ुखचय तिब, भत्ता िगाएत  अन्त्य चाि ु
प्रकृलतका सामाग्री खररर्दमा भने खचय गनय पाउने छैन । 

       (५) यो काययक्रम बाट अनरु्दान लिए पस्चात ६*१० लम. क्षेत्रफि भएका 
कणम्तमा ३  िटा च्याउ घर लनमायि गनुय पनेछ िा यही मान बाट 
आउने के्षत्रफिका टहरा हनुपुने छ िा यही के्षत्रफिमा अट्ने च्याउ 
खेती गनुय पनेछ । परुाना संचािनमा रहेका फमयका हकमा भन े
काययक्रम लिइए पस्चात ३ िटा कणम्तमा ६*१० लम. क्षेत्रफि 
भएका टहरा िा यही मानका क्षेत्रफि भएका टहरा लनमायि 
गरेपस्चात मात्र अन्त्य सामाग्रीहरु खररर्द गनुयपने छ । 

 (६) अनरु्दान रकम णस्िकृत काययक्रममा उल्िेख भए बमोणजम हनुेछ, 
िागत णस्टमेटको ५०% रकम अनरु्दानग्रहीको अलनिायय िागत 
साझेर्दारी हनुपुने छ ।अनरु्दान रकमको १% रकम कृषि ऐन 
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२०७७ बमोणजम कृषि लबपत राहत तथा षकसान कल्याि कोिको 
िागी कट्टा गररन ेछ । 

(२)  काययक्रमको नाम :- मागमा आिाररत अनरु्दानमा च्याउ खेती संग सम्बणन्त्ित 
सामाग्री षितरि 

         (क) यो काययक्रम बाट च्याउ खेती गने कृिकहरु संगको सहकाययमा 
षकसानहरुको माग बमोणजम षकसानहरुको ५०% िागत 
साझेर्दारीमा च्याउ खेती संग सम्बणन्त्ित सामाग्रीहरु(च्याउको लबउ, 
प्िाष्टीक, पराि बफाउने भट्टी, पराि काट्ने उपकरि, रोग षकरा 
लनयन्त्त्रि गने सामाग्री साथै अन्त्य च्याउ खेती संग सम्बणन्त्ित औजार 
उपकरि तथा समाग्रीहरु) षितरि गररनेछ । 

       (ख)  कायायियिे प्रषिलि प्रचार प्रिारका िागी लमलनषकटको रुपमा काययक्रम 
राखी लबलभन्न जातका च्याउको लबउ र साथै प्िाष्टीक भने लनिलु्क 
ठर्दन सषकनेछ । 

         (ग) काययक्रम संचािनका आिारभतु  मापर्दण्डहरु साथै छनौट 

      (१) व्यािसाषिक च्याउखेती गरररहेको । 

      (२) च्याउ खेती संबन्त्िी सािारि तथा आिारभतु ज्ञान भएको हनु ुपने 
छ । 

          (३) सम्बणन्त्ित लबियमा कणम्तमा १ बिय रे्दखी काम गरररहेको हनु ुपने 
छ । 

          (४) काययलबलि बमोणजम िागत साझेर्दारीमा काम गनय प्रलतबि ।  
 

      (ग) मलु्याङकनका आिारहरु 

च्याउ खेती गने स्थानको अध्यन गनय जार्दा अनगुमकतायिे भनुयपने मलु्याङ्कन फारम 
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क्र.स. मलु्याङ्कनको आिार अलिकतम 
मलु्याङ्कन नं 

प्राप्ताङ्कन कैषफयत 

१ च्याउ  सम्बन्त्िी 
आिारभतु  ज्ञान 

भएको ३०  मलु्याङ्कन गर्दाय 

५०% भन्त्र्दा 

कम मलु्याङ्कन 

भएमा 

काययक्रममा 

अनरु्दान ठर्दन 

पाईने छैन 

यस्तो भएमा र 

कुनै पनी 

आिेर्दकको 

न्त्यनुतम 

मापर्दण्ड 

नपगेुमा पनु 

लबज्ञापन गनुयपने 

छ । 

नभएको १५  
२ उपयुयि स्थान(च्याउ 

फमय स्थापना गनय सडक 
तथा लबितुको सषुििा 
पगेुको स्थान)/ सामाग्री 
ठर्दन उपयुयिता 

पगेुको २०  
नपगेुको १०  

 
 
३ 

सम्बणन्त्ित लबियमा 
कणम्तमा १ बिय रे्दखी 
काम गरररहेको  

गरै्द 
आएको 

३०  

नगरेको १५  

४  अनगुमनमा गएका 
पर्दालिकारीको 
स्िमलु्यङ्कन 

 २०  

जम्मा    
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पररच्छेर्द– ५ 

फिफूि षिकास काययक्रम 

 

  केरािारी गाँउपालिका लबलभर्द षकलसमको हािापानी अनेक षकलसमको भगूोि 
भएकोिे षहउरे्द तथा बिे फिफूि खेतीको व्यापक संभािना रहेको छ ।  पहाडी 
भ-ुभागमा बढ्र्दो बसाईसराई साथै रोजगारीका िालग अन्त्यन्त्त्र जाने परम्परका जस्ता 
कारि कृषि काययमा मानषिय श्रमको उपिब्िता न्त्यनु हरैु्द गएको छ जसको पररिाम 
कृषि जन्त्य भमुी बाँणझने क्रम जारी रहेकािे अन्त्य बालिको तिुनामा फिफुि खेतीमा 
श्रम कम िाग्ने भएकािे षकसानहरुिाई आकषियत गनय तथा फिफूिको माग रे्दि 
लभतै्र उच्च रहेकािे फिफूि षिकास काययक्रम माफय त केरािारी के्षत्रमा व्यािसायीक 
फिफुि खेती गनय आिाश्यक सहयोग पयुायउने र फिफूिका लबरुिामा 
गाँउपालिकािाई आत्मालनभयर पयुायउने साथै रोजगारी शृ्रजना गराउन ेउद्देश्यिे यो 
काययक्रम ल्याईएको हो ।  
   
(१) काययक्रमको नाम :- षहउरे्द / बिे फिफूिको बगैचा स्थापना गनय षिरुिा षितरि 

तथा फिफूि खेती प्रिर्दयन काययक्रम 

 (१.१)  संचािन हनु ेकृयाकिापहरु :- यस काययक्रम लभत्र रे्दहायका कृयाकिापहरु 
गररन ेछ । 

           (क) केरािारी गाँउपालिकामा के्षत्र लभत्र संभाब्य रहेका षहउरे्द फिफूिहरु( 
षकषि फि,  ओखर, आरु, नास्पाती, स्याउ िगाएत अन्त्य पतझड 
फिफूि) बिे फिफुिहरुमा (अलमिोजातका फिफुि, उष्ि 
प्ररे्दणिय सर्दािहार फिफूि, औिोलगक प्रयोजनका िागी प्रयोग हनुे 
फिफूि तथा अन्त्य व्यािसाषयक महत्ि बोकेका फिफूि) हरुको 
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बगैचा स्थापना गनय मागमा आिाररत लबरुिा कायायियिे साियजलनक 
खररर्द ऐन तथा लनयमाििी बमोजीम खररर्द गरी लनिलु्क ठर्दईने छ  
िा षकसानिे लबरुिा खररर्द गरी रोपी लबि भरपाई कायायियमा पेि 
भए पस्चात अनगुमन गरी लबरुिा खरीर्द गरे बापतको रकम अनरु्दान 
स्िरुप पनी उपिब्ि गराउन सषकन ेछ ।  

           (ख) यो काययक्रम माफय त फिफूि खेतीका िागी आिाश्यक लसचाई, 
प्िाषष्टक पोखरी, थोपा लसचाई िगाएत अन्त्य संरचना लनमायिका 
िालग आिाश्यक सहयोग उपिब्ि गराईने छ । लसचाईका 
काययक्रमहरु लसचाई साझेर्दारी काययलबिी अनरुुप हनुछेन । 
फिफूि खेतीका िागी स-साना औजार उपकरि षितरि गनय 
सषकने छ यस काययमा षकसानको ५०% िागत साझेर्दार हनुपुने 
छ । 

           (ग) फिफूि खेती प्रिर्दयनका िागी क्षमता अलभबिृी सम्बन्त्िी तालिम, 
नमनुा प्रर्दियन तथा प्रिर्दायनात्मक काययक्रम गररन ेछ ।  

(१.२) यस काययक्रमका िालग आिाश्यक मापर्दण्डहरु तथा गनुयपने कृयाकिापहरु 

           (क) लबरुिामा गाँउपालिकाको अनरु्दान भए पस्चात षकसानहरुिे िामो 
समयसम्म उत्पार्दन ठर्दने फिफूिहरुमा १*१*१ लमटरको खाल्डा 
र छोटो अबलिका तथा कम जरा फैिने फफूिहरु मा 
०.५*०.५*०.५ लम. खाडि अलनिायय खनी लसफाररस अनसुार 
कम्पोष्ट तथा रसायलनक मि हािी खाल्डा पनु ुय पने छ अनी सो 
पस्चात १ मषहना  पछी मात्र लबरुिा रोप्न ुपने छ ।  
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           (ख) लबरुिािाई हारहारमा िाईन लमिाई मापर्दण्ड बमोणजमको र्दरुी लमिाई 
रेखाङ्कन गरी लबरुिा रोप्न ुपने छ । 

          (ग) षकसानहरुिे लबरुिा खररर्द गर्दाय केरािारी गाँउपालिकामा सणुचकृत 
नियरीहरु बाट मातै्र खररर्द गनुय पने छ साथै त्यस्ता नसयरी बाट लबरुिा 
खररर्द गर्दाय कृषि िाखाको णस्िकृलत लिनपुने छ । लबरुिा खररर्द 
केरािारी गाँउपािीकामा प्राप्त कम कोटेसनहरु मध्य कम र्दररेट राख्न े
नियरी बाट मातै्र खरीर्द गनुय पने छ । 

         (घ) अनरु्दान प्राप्त लबरुिाहरुको संरक्षिको र्दाषयत्ि षकसानहरुको हनुेछ । 
हेल्चेक्राईका कारि मरेमा िा नष्ट भएमा त्यस्तो िहर हनु  गएमा 
षकसानिे गाँउपालिकािाई लबरुिा खररर्द गर्दाय िागेको रकम के्षलतपतुी 
ठर्दनपुने छ । 

         (ङ) यो काययक्रममा न्त्यूनतम लबरुिाको माग गनुयपने संङ्खख्या 
क्र.स. लबरुिाको नाम न्त्यनुतम लबरुिा 

िगाउन ु पने 
तथा माग गनुयपने 
संख्या प्रलत 
आिेर्दक 

प्रलत रोपनी 
लबरुिा िाग्न े
संख्या 

१ षकषि फि, आरु, स्याउ, 
नासपाती, अम्बा, कागजी 
बर्दाम, अनार, सनु्त्तिा, 
जनुार, कागती 

७५  बोट 
(षकषि ५०)  

१५(षकषि 
२०) 

२  एभोकाडो,ओखर, लिची, 
आपँ 

४० बोट ६ 
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३ सपुारी, केरा, मेिा, ड्रागन 
फृ्रट 

सपुारी 
१५०,केरा 
४००, मेिा 
४००, ड्रागन 
फृ्रट २०० बोट 

५० 

४ भईुकटहर ५००० बोट १००० 
         (च) यो काययक्रमका िागी ईच्छुक कृिक समहु/सहकारी/ फमय आिेर्दन 

फामय तोषकएको ढाचामा भनुयपने छ ।  

 

(२)  काययक्रमको नाम :- साझेर्दारीमा फिफूि/फूि/तरकारी नसयरी फमय स्थापना 
तथा सदुृढीकरिका िालग मागमा आिाररत काययक्रम   

     यो काययक्रमबाट अनरु्दानग्राषहको माग अनसुार फिफुि तथा 
तरकारीको नियरी स्थापना गररने छ । 

 

(२.१) नसयरी काययक्रम संचािनका आिारभतु पक्ष  तथा अनरु्दान लिनको िालग 
न्त्यनुतम      मापर्दण्डहरु साथै छनौट 

        (क) नसयरी संचािन गने उिमीिाई उि कायय संबन्त्िी  ज्ञान भएको हनु ु
पने छ । 

        (ख) यातायात, लबिूतको, लसचाईको सषुििा पगेुको स्थान हनुपुने छ । 

         (ग) सम्बणन्त्ित लबियमा कणम्तमा # बिय रे्दणख काम गरररहेको हनु ुपने 
छ िा नसयरी  लबरुिा उत्पार्दन सम्बणन्त्ि तालिम लिएको हनुपुने 
छ  । 

         (घ) फिफुि खेतीको हकमा मर्दर प्िान्त्टको िालग फिफूि खेती 
गरररहेको हनुपुने छ । 
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         (ङ) बजार सम्पकय  गनय सक्न ेहनुपुने छ । 

         (च) कणम्तमा १० बिय काम गने प्रलतबद्दता गनुयपने छ र काययलबलि 
अनरुुप िागत साझेर्दारी ब्यहोनय प्रलतबि हनुपुने छ । 

(२.२) काययक्रम अनसुार गनुयपने कृयाकिापहरु तथा मापपर्दण्ड 

        (क) यो काययक्रम अन्त्तगयत अनरु्दान अनरु्दानग्राषहको आिाश्यकता तथा 
मागमा आिाररत हनुेछ ।केरािारी गाँउपालिका लभत्र रहेका परुाना 
तथा कृयाणिि नसयरी िनीिे  समेत यस काययक्रममा भाग लिन 
सक्ने छन । 

        (ख) अनरु्दानग्राहीिे षहउरे्द फिफूि/ बिे फिफूि िगाएतका लबलभन्न 
फिफूि, फूि, आिङ्कारीक बकृ्ष, जलडबटुी संग सम्बन्त्िीत 
लबरुिाहरुको उत्पार्दन गनुय पने  छ । 

        (ग) अनरु्दानग्रहीिे नसयरी स्थापनाका िालग चाषहने टनिे लनमायि, लसचाईका 
िागी प्िाषष्टक पोखरी लनमायि िगाएत नसयरी स्थापनाका अन्त्य 
आिारभनु संरचना लनमायि तथा खररर्द  गनय सक्ने छन ।संरचनागत 
लनमायिमा ८५% िागत साझेर्दार हनुेछ । 

       (घ) नसयरी संचािनका िालग आिाश्यक पने  सामाग्रीहरु ईन्त्सेक्ट नेट, 
लग्रन नेट, प्िाष्टीक, पोिी ब्याग,अन्त्य स-साना हाते औजार तथा 
उपकरि, मर्दर प्िान्त्ट, लबउ लबजन, हमोन, औििी/लबिािी 
िगाएतका बस्तहुरु खररर्द गनय सक्ने छ ।बस्त ु तथा सामान 
खररर्दमा ५०% िागत साझेर्दार हनुेछ।  

(ङ) अनरु्दान प्राप्त रकम चाि ुखचय तिब, भत्ता िगाएतमा भन ेखचय गनय 
पाउने छैन। 
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       (च) अनरु्दान लिन चाहने अनरु्दानग्राहीहरुिे तोषकएको ढाँचामा ब्यािसायीक 
प्रस्तािना सािै आिाश्यक सामाग्रीको माग, पररिाम र अनमुालनत 
बजेट सहीत खिुाई कृषि तथा सहकारी िाखामा लनिेर्दन ठर्दनपुने 
छ। 

       (छ) अनरु्दानको रकम णस्िकृत काययक्रममा उल्िेख भए अनसुार हनुेछ।  
       (ज) प्राप्त आिेनहरु को षफल्ड सपुररिेक्षि गरी काययक्रममा छनौट भए 

पस्चात अनरु्दानग्राहीिे माग गरेका बस्त ुतथा सेिाहरुको स्थालनय 
र्दर रेट अनसुार ईषष्टमेट गरी संझौता गनुयपने छ। लनमायि बाहेकका 
बस्तहुरु को माग भएमा कायायियमा िाभग्राही िे ५० प्रलतित 
रकम जम्मा गरे पस्चात कायायियिे प्रचलित काननु बमोणजम 
सामाग्री  खररर्द गरी षकसानिाई हस्तान्त्तरि गनय सक्नेछ । 

 

(२.४) मलु्याङकनका आिारहरु उल्िेखीत फारमिः नसयरी गने स्थानको अध्यन गनय 
जार्दा अनगुमकतायिे भनुयपने छ सो पश्चात मातै्र छनौट गनुय पने छ । 

मलु्याङ्कन फारम 

क्र.स. मलु्याङ्कनको आिार अलिकतम 
मलु्याङ्कन नं 

प्राप्ताङ्कन कैषफयत 

१ नियरी  सम्बन्त्िी आिारभतु  
ज्ञान/ तालिम लिएको 

भएको २०  मलु्याङ्कन गर्दाय 

५०% भन्त्र्दा 

कम मलु्याङ्कन 

भएमा 

नभएको १०  
२ यातायात तथा 

लबितु/लसचाई को सषुििा 
पगेुको स्थान/ अन्त्य भौलतक 
पिुयिार हनुपुने छ । 

पगेुको २०  
नपगेुको १०  
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३ 

सम्बणन्त्ित लबियमा  काम 
गरररहेको अनभुि 

भएको २०  काययक्रममा 

अनरु्दान ठर्दन 

पाईने छैन 

यस्तो भएमा 

र कुनै पनी 

आिेर्दकको 

न्त्यनुतम 

मापर्दण्ड 

नपगेुमा पनु 

लबज्ञापन 

गनुयपने छ । 

नभएको १०  

४ मर्दर प्िान्त्टका िालग 
फिफुि खेती 
गरररहेको/तरकारीको 
खेतीको पिुायिार भएको 

गरेको २०  
नगरेको १०  

४ अन्त्य अनगुमनमा गएका 
पर्दालिकारीको स्िमलु्यङ्कन 

 २०  

जम्मा    

 

३. काययक्रमको नाम :- षकषि खेतीका िागी टहरा लनमायि ७५ प्रलतित अनरु्दान 

यो काययक्रम माफय त षकषि खेती गरररहेका षकसानहरुिाई गाँउपालिकाको 
७५ प्रलतित अनरु्दानमा षकषि खेतीको िागी आिाश्यक संरचना (षपल्िर, 
तार, एङ्गि) लनमायिका िागी अनरु्दान ठर्दईनेछ । 

     (३.१) काययक्रम संचािनका आिारभतु पक्ष  तथा अनरु्दान लिनको िालग 
न्त्यनुतम मापर्दण्डहरु साथै छनौट 

           (क) षकषि खेती गरररहेको षकसान। 
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           (ख) न्त्यनुतम ५० बोट षकषि िगाएको । 

           (ग) सम्बणन्त्ित लबियमा कणम्तमा २ बिय रे्दणख काम गरररहेको 
व्यािसाय उन्त्मखु षकसान हनु ुपने छ । 

           (घ) प्रालबलिक मापर्दण्ड अनसुार फिफूि खेती गरररहेको हनुपुने छ 
। 

 

 

    (३.२) काययक्रम अनसुार गनुयपने कृयाकिापहरु तथा मापपर्दण्ड 

           (क) यो काययक्रम अन्त्तगयत अनरु्दान अनरु्दानग्राषहको आिाश्यकता तथा 
मागमा आिाररत हनुेछ ।केरािारी गाँउपालिका लभत्र रहेका 
षकषि फि खेती गने षकसान, षकसान समहु, सहकारी साथै 
लनणज कृषि फमय िे यस काययक्रममा भाग लिन सक्ने छन । 

            (ख) उल्िेखीत आिेर्दन ठर्दने लनिेर्दकहरु मध्य बाट न्त्यूनतम मापर्दण्ड 
पगेुका    आिेर्दकहरु कायायियिे छनौट गरी प्राषिलिक बाट 
िागत ईषष्टमेट तयार गरी गाँउपालिकािे संझौता गनुय पनेछ 
। 

            (ग) अनरु्दानग्रही िाई गाँउपालिकािे षकषि फि खेतीको टहरा 
लनमायिका िागी प्राषिलिक मापर्दण्ड बमोणजम लसमेन्त्टेड 
षपल्िर(पोि), णज.आई. तार तथा टहरा लनमायिका िालग 
आिाश्यक णज.आ.ई. पाईपमा साथै उल्िेखीत सामाग्री प्रयोग 
गरी ट्रष्ट टनेि लनमायिको िागी अनरु्दान प्राप्त रकम खचय गनय 
सक्ने छन । ईषष्टमेट बमोणजमको रकममा कणम्तमा २५ 
प्रलतित रकम िाभग्राहीको िागत साझेर्दार हनुपुने छ । 
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                (घ) ईषष्टमेट बमोणजमको कायय सम्पन्न भए पस्चात अनगुमन गरी 
भिुानी गररने छ। 

 

                           
पररच्छेर्द– ६ 

नगरे्द बािी प्रिर्दयन काययक्रम 

       केरािारी गाँउपालिकामा नगरे्द बािी लबििे णचया, कफी, अिैची, अकिरे 
खोसायनी, अर्दिुा, बेसार, िसनु, प्याज, आि ुजस्ता नगरे्द बािीहरुको खेती ब्यापक 
रुपमा भईरहेको र यी खेतीको माध्याम बाट जनस्तरको आलथयक स्तर उकास्न 
महत्िपिुय भलूमकाखेिेको हनुािे यी बािीहरुको प्रलत ईकाई उत्पार्दनिाई थप बिृी 
गनय षकसानहरुको क्षमता अलभबिृी, नगरे्द बािी संग सम्बन्त्िीत उत्पार्दनका 
सामाग्रीहरु(लबउ, लबरुिा, मि), बािी संरक्षि संग सम्बन्त्िीत सामाग्रीहरु  तथा अन्त्य 
भण्डारि, प्रिोिन तथा बजारीकरि संग सम्बन्त्िीत सामाग्रीहरु षकसानहरुको मागमा 
आिाररत रहेर संचािन गने उद्देश्यिे यो काययक्रम संचािनमा ल्याईएको हो । 

(१) काययक्रमको नाम :- नगरे्दबािी प्रिियन काययक्रम 

 यस काययक्रम लभत्र रे्दहायका कृयाकिापहरु गररने छ । 

         (क) केरािारी गाँउपालिकामा के्षत्र लभत्र संभाब्य रहेका नगरे्द बािी (णचया, 
कषफ, अिैची, अकिरे खोसायनी, अर्दिुा, बेसार, िसनु, आि)ु जस्ता 
बािीहरुको के्षत्र लबस्तार गनय षकसानहरुको मागमा आिाररत रहेर 
बगैचा स्थापना गनय तथा खेती लबस्तार गनय लबरुिा  लनिलु्क 
उपिब्ि गराईने छ यस काययक्रममा सहभागी हनुे षकसानिे लबरुिा 
रोपि गनय प्राषिलिक मापर्दण्ड अलनिायय परुा गनुय पने 
छ।नगरे्दबािीको लबउ तथा यस खेतीका िालग चाषहने यन्त्त्र 
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उपकरि साथै अन्त्य उत्पार्दन संग सम्बन्त्िीत सामाग्रीहरुमा भन े
५०% अनरु्दान ठर्दईने छ ।  

       (ख) यो काययक्रम माफय त नगरे्द बािी खेतीका िालग आिाश्यक लसचाई, 
प्िाषष्टक पोखरी, थोपा लसचाई िगाएत अन्त्य संरचना लनमायिका 
िागी आिाश्यक सहयोग उपिब्ि गराईने छ । लसचाईका 
काययक्रमहरु लसचाई साझेर्दारी काययलबिी अनरुुप हनुेछन । नगरे्द 
बािी खेतीका िालग स-साना औजार उपकरि षितरि गनय सषकन े
छ यस काययमा षकसानको ५०% िागत साझेर्दार हनुपुने छ ।  

       (ग) यो काययक्रम बाट नगरे्द बािी खेती प्रिर्दयनका िागी क्षमता अलभबिृी 
सम्बन्त्िी तालिम, लबिेिज्ञ सेिा, नमनुा प्रर्दियन तथा प्रिर्दायनात्मक 
काययक्रम गररने छ  यस्तो काययमा गाँउपालिकाको पिुय अनरु्दान 
हनुेछ । 

(१.१) यस काययक्रमका िालग आिाश्यक मापर्दण्डहरु तथा गनुयपने कृयाकिापहरु 

        (क) यो काययक्रममा संिग्न हनु े षकसानहरुिे णचया/कफी/अिैची 
कणम्तमा ८ रोपनी जलमनमा खेती गनुयपने छ भने अन्त्य बािी 
कणम्तमा ५ रोपनी के्षत्रफिमा िगाउन ुपने छ तथा लबज बिृीका 
िागी गररने बािीका िालग भने बािी अनसुार न्त्यनुतम  के्षत्रफि 
सम्बणन्त्ित िाखािे तोक्न सक्ने छ । 

        (ख) बगैचाको रेखाङ्कन गरी प्रालबलिक मापर्दण्ड बमोजीम खाडि खनी  
हारहारमा  आिाश्यक र्दरुी कायम गरी रोप्न ुपने छ । 

         (ग) लबरुिा खररर्द केरािारी गाँउपालिकामा सणुचकृत नसयरीहरु बाट मातै्र 
खररर्द गनुय पने छ साथै त्यस्ता नसयरी बाट लबरुिा खररर्द गर्दाय कृषि 
िाखाको णस्िकृलत लिनपुने छ ।  
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         (घ) अनरु्दान प्राप्त लबरुिाहरुको संरक्षि षकसानको हनुेछ । हेल्चेक्राईका 
कारि मरेमा िा नष्ट भएमा त्यस्तो िहर हनु  गएमा षकसानिे 
गाँउपालिकािाई लबरुिा खररर्द गर्दाय िागेको रकम के्षलतपतुी ठर्दनपुने 
छ ।  

 

पररच्छेर्द– ७ 

कृषि याणन्त्त्रकरि काययक्रम 

 

    मानषिय श्रममा आिाररत रहेका कारि कृषिजन्त्य बस्तहुरुको उत्पार्दन िागत 
बिृी भई बजारमा प्रलतस्पिाय गनय नसकेको, कृषि काययमा श्रलमकको बारम्बार अभाि 
भईराखेकािे खेतीयोग्य जलमन बाँणझन गएको लततो यथाथयिाई मध्यनजर गरै्द 
षकसानहरुिाई अनरु्दानमा आिलुनक कृषि औजार उपकरि तथा कृषि सामाग्रीहरु 
उपिब्ि गराउने उद्देश्यिे केरािारी गाँउपालिकािे यो काययक्रम ल्याएको हो ।  

(१) काययक्रमको नाम :- मागमा आिारीत ५०% िागत साझेर्दारीमा  कृषि 
औजार उपकरि तथा कृषि सामाग्री  षितरि काययक्रम 

(क) यस काययक्रम अन्त्तगयत षकसानहरुिे आिेर्दन फारम भर्दाय िुिा 
खािका कृषि औजार उपकरि पािरटेिर, लमलनटेर, ररपर, 
गोडमेि गने उपकरि, थ्रसेर जस्ता उपकरिहरु माग गनय 
सक्ने छन । 

(ख)  यस्ता उपकरिमा ५०% षकसानको िा अनरु्दानग्राहीको प्रत्यक्ष 
िागत  साझेर्दारी हनुपुने छ । 
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(ग) यो काययक्रममा छनौट भएका षकसानहरुसंग िा अनरु्दानग्राहीसंग 
लनिायररत स्पेलसषफकेसन बमोणजम सामाग्री खररर्द गने संझौता 
गररने छ । 

(घ) अनरु्दानग्राहीिे  यस केरािारी गाँउपालिकामा सूणचकृत फमयहरु 
बाट लनिायररत स्पेलसषफकेसन बमोणजमको सामान खररर्द गनुयपने 
छ । 

(ङ) अनरु्दानग्राहीिे सामान खररर्द गरी केरािारी गाँउपालिका बाट 
अनगुमन िा हस्तान्त्तरि भए पस्चात गाउँपालिकामा लबि 
भरपाई प्राप्त भए पछी संबणन्त्ित सेिाग्राहीको नाममा बैङ्क माफय त 
भिुानी ठर्दईने छ । लनयम सङ्गत सामान खररर्द नगरेमा िा 
संझौता बमोणजमको सामाग्री खररर्द नगरेमा कायायिय भिुानी 
ठर्दन बाध्य हनुे छैन । 

(च) मालथ खररर्द प्रकृया जे उल्िेख भए पलन छनौट भएका 
षकसानहरु िा अनरु्दानग्राही बाट ५०% रकम कायायियमा  
जम्मा गरी साियजनीक खररर्द ऐन तथा लनयमाििी बमोणजम 
सामान खररर्द गरी आिाश्यक प्रकृया पयुायई अनरु्दानग्रहीिाई 
सामाग्री हस्तान्त्तरि गनय कायायियिाई बािा पने छैन ।  

(छ) गाँउपालिकाबाट अनगुमन हरु्दा कृषि याणन्त्त्रकरि काययक्रम 
अनसुार अनरु्दान प्राप्त सामाग्रीहरु तोषकएको काम भन्त्र्दा गैह्र 
प्रयोजन साथै लबसंहार पारेको िा संरक्षि नगरेको पाईएमा 
त्यस्तो सामान कायायियिे जफत गनय सक्ने छ । अनरु्दानमा 
प्राप्त सामाग्रीहरु कृषि प्रयोगका िालग सहलुियत भाडा िा आपसी 
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समझर्दारीमा अरु षकसानहरुिाई पनी प्रयोग गनय ठर्दनपुने छ 
।  

(२) काययक्रमको नाम :- मागमा आिाररत  स-साना कृषि औजार उपकरि 
तथा कृषि उत्पार्दन सामाग्री षितरि 

(क)   यस काययक्रम अन्त्तगयत षकसानहरुिे आिेर्दन फारम भर्दाय स-
साना खािका रु. ५००००।– भन्त्र्दा कम मलु्य पने स-साना 
कृषि औजार, उपकरि, मणल्चङ प्िाषष्टक, टनेि प्िाषष्टकहरु 
तथा अन्त्य उत्पार्दन तथा प्रिोिन संग सम्बन्त्िीत सामाग्रीहरु 
माग गनय सक्ने छन । 

(ख)  यस्ता उपकरिमा ५०% षकसानको िा अनरु्दानग्राहीको प्रत्यक्ष 
िागत  साझेर्दारी हनुपुने छ । टनिे लनमायि गने प्िाष्टीक  
हकमा सचुना बमोणजम षकसानिे आिाश्य टनेि माग गरर छनौट 
भए पस्चात कृषि तथा सहकारी िाखाको प्राषिलिक ईष्टीमेट 
अनसुार  षकसानिे टनेि घर लनमायि गरी सकेपछी टनिे 
प्िाष्टीकमा ७५ प्रलतित अनरु्दानमा कायायियिे उपिब्ि गराउन े
छ । प्रषिलि प्रचार प्रसारका िागी मणल्चङ प्िाष्टीक समेत ७५ 
प्रलतित अनरु्दानमा उपिब्ि गराईने छ । 

(ग)  प्िाष्टीक टनिे तथा प्िाष्टीक मणल्चङ षितरि काययक्रम बाहेक 
अन्त्य काययक्रममा छनौट भएका षकसानहरु संग संझौता गरी 
खररर्दका िागी कायायरे्दि ठर्दने िा ५०% अनरु्दानग्राहीबाट 
कायायियमा रकम जम्मा गरी साियजनीक खररर्द ऐन तथा 
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लनयमाििी बमोणजम सामान खररर्द गरी आिाश्यक प्रकृया पयुायई 
अनरु्दानग्रही िाई सामाग्री हस्तान्त्तरि गनुय पनेछ । 

(घ) प्रषिलि प्रचार प्रसारका िागी काययक्रममा उल्िेख गरी स-साना 
कृषि औजार उपकरिहरु षकसानहरुिाई लनिलु्क ठर्दन समेत 
सषकनछे । 

(ङ)   यो काययक्रममा असङ्गठित रहेका कृिकहरु िे पलन प्रत्यक्ष 
आिेर्दन ठर्दन पाउन ेछन । 

                                      
  

पररच्छेर्द– ८ 

योजना कृषि तथ्याङ्क तथा प्रसार काययक्रम 

 

१. काययक्रमको नाम :- क्रप कषटङ   

कृषिजन्त्य बस्तकुो बाषियक उत्पार्दन सम्बन्त्िी तथ्याङ्क अध्यािलिक गनय तथा 
गाँउपालिका लभत्रको कृषि सम्बन्त्िी बािीको उत्पार्दन बारे जानकारी लिन 
लबलभन्न बािी बस्तकुो बािी कटानी गरी तथ्याङ्क अध्यािलिक गने यो 
काययक्रमको उद्दशे्य हनुछे । 

(क)  प्रलत बािी कटानी खचय स्थानीय णजल्िा र्दररेट अनसुार १ ठर्दनको 
अर्दक्ष ज्यामी ज्यािा बराबरको रकम खचय गनय सषकनेछ ।उपयिु 
सबैकाययक्रमहरु षिलनयोणजत बजेट र स्िीकृत काययक्रमको पररलि लभत्र 
रही  सञ्चािन गनुय पने छ । 
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(ख) क्रप कषटङ गररसके पस्चात सम्बणन्त्ित बािीको औित उत्पार्दन 
सषहतको गाँउपालिकाको बाषियक कृषि तथ्याङ्क सषहतको प्रलतिेर्दन 
बनाउनपुने छ । 

 

२. काययक्रमको नाम :- कृषि लबज्ञ,कृषि अनसुन्त्िानकताय, कृषि प्रसार काययकताय,षकसान 
र सरोकारिािा बीच अन्त्तरकृया गोष्ठी  

(क)  काययक्रमको उद्देश्य :- केरािारी गाँउपालिका लभत्र कृषििाई 
व्यािसाषयकरि गनय अनसुन्त्िान बाट प्राप्त उपिब्िीहरु तथा 
प्रषिलिहरु षकसान सम्म पयुायउने साथै षकसानका बास्तषिक 
समस्याहरु अनसुन्त्िानकताय सम्म पयुायउने उद्देश्यिे यो 
काययक्रम संचािन गररएको हो । 

(ख) सहभागीहरु :- षकसानहरु तथा कृषि उद्यमीहरु, कृषि 
अनसुन्त्िान पररिर्दका बैज्ञालनकहरु, कृषि प्राषिलिकहरु, कृषि 
ज्ञान केन्त्र तथा कृषि षिकास लनरे्दिनािय  

(ग) काययक्रम अििी :- १ िा २ ठर्दन 

क्र.स= षििरि ईकाइ खचय रकम 

! क्षलतपूती बापत कृिकिाई 
बझुाउनपुने रकम 

१० िगय लमटर/प्रलत 
बािी 

२०० 

@ प्राषिलिकिाई भत्ता (क्रप 
कषटङ्ग, थ्रसेीङ्ग, सकुाउने, तौिने 
आर्दी बापत) 

१० िगय लमटर/प्रलत 
बािी 

२०० 

३ प्रोफाईि तयारी तथा प्रकासन ५० १०००० 



 
 

खण्ड ६, संख्या १६, ३१ असोज २०७९ 
 

35 
 

(घ)  काययक्रममा हनुपुने छिफि :- कृषि अनसुन्त्िान बाट प्राप्त 
उपिब्िीहरु, कृषि प्रसार काययका अनभुि तथा कृिकको 
षफल्डमा रे्दणखएका समस्याहरु, षकसानका समस्याहरु र 
प्ररे्दिका कृषि षिकासको अिस्था तथा अनभुिहरु । 

(ङ)  खचय मापर्दण्ड : केरािारी गाँउपालिका बाट स्िीकृत खचय नम्स 
िा अथयमन्त्त्रािय बाट पाररत गोष्ठी संग सम्बन्त्िीत नमयस अनसुार 
खचय गनुय पने छ । 

३. काययक्रमको नाम :- लबद्याियहरु संग कृषि प्रसार काययक्रम 

(क) काययक्रमको उद्देश्य :- नेपािमा कृषि के्षत्रको व्यािसाषयकरि 
गनय चनुौलत भएको छ।  यस क्षेत्रमा काम गने मालनसहरुको 
मनोबलृत पररितयन गरी आिलुनक तिरिे खेती पिती गनय 
िगाउन ु जषटि बन्त्रै्द गएको छ ।लसलमत श्रोत सािन तथा 
जनििीका कारि कृषि प्रसारका काययक्रमहरु षकसान स्तर 
सम्म पयुायउन सषकएको छैन । षकसान स्तरमा पलन आिलुनक 
कृषिका बारेमा बझु्न कठिन भएको रे्दणखन्त्छ । त्यसैिे 
लबिाियमा अध्यनरत छात्र छात्राहरुिाई आिलुनक कृषिको 
अिस्था बारे बझुाई उलनहरु माफय त अलभभािकहरुको िारिा 
पररितयन गराउने उद्देश्यिे यो काययक्रम संचािन गनय िालगएको 
हो ।   

(ख) सहभागीहरु :- यस काययक्रममा केरािारी गाँउपालिका लभत्र 
रहेका माध्यालमक तह िा सो भन्त्र्दा मालथका कक्षाहरुका 
लबिाथीहरु । 
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(ग) काययक्रम अििी :- १  ठर्दन 

(घ) काययक्रममा हनुपुने छिफि तथा कृयाकिाप :- नपेािमा 
कृषिको बतयमान अिस्था, कृषिको षिकासका चनुौती तथा अिसर, 
आिलुनक कृषि प्रिािीको प्रयोग लबियक तथा कृषि प्रलत 
सकारात्मक िारिा िा आत्मा उत्प्ररेिा गने खािका षिियमा 
तालिम तथा प्रिचन कक्षा संचािन गनुयपने,आिलुनक कृषि प्रलत 
सकारात्मक िारिा अलभबिृी गने खािका प्रचारात्मक 
सामाग्रीहरु लबिाियमा राख्न ेसाथै प्रचारात्मक सामाग्रीहरु बाँड्न े
आर्दी कृयाकिाप गनुयपने छ । 

(ङ) खचय मापर्दण्ड :  

क्र.स षििरि र्दर जम्मा 
रकम 

कैषफयत 

४ प्रिचन २ िटा कक्षा 
संचािन पाररश्रलमक 

नमयस 
बमोणजम 

  

५ सहभागी खाजा खचय नमयस 
बमोणजम 

  

६ व्यािसाषयक कृषि 
सम्बन्त्िी जनचेतना फ्िेक्स 
बोडय ३ 

 ३०००  

१० षिषिि खचय(ब्यानर ईन्त्िन,  
मसिन्त्र्द तथा अन्त्य) 

िमसम १०००  
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४. काययक्रमको नाम :- कृिक ठर्दिि साथै उत्कृष्ठ कृिक तथा कृषि उिमी 
परुस्कृत काययक्रम 

        षकसान पेिा मानिको णजिन मरि संग जोलडएको तर यही पेिा संग 
सम्िग्न रही आजीिन काम गरररहेका मालनसहरु समाजमा लतरस्कृत रुपमा 
बाच्नपुने तथा सषुििालबषहन भएर णजिन गजुारा गनुयपने लततो यथाथय छ । त्यसैिे 
कृषि पेिािाई मयायठर्दत पेिाको रुपमा णचनाउन तथा  यस पेिामा िाग्न हौसिा 
प्रर्दान गनय कृषि सम्बन्त्िी कुनै ठर्दिि िा अन्त्य कुनै अिसर पारेर बियमा १ ठर्दन 
कृिक ठर्दिस मनाईनेछ र सो ठर्दिसको अिसरमा षिषिि कृषि सम्बन्त्िी 
कायययक्रम गनुयका साथै केरािारी गाँउपालिका लभत्र िामो समयरे्दखी कृषि पेिा 
गरररहेका सफि षकसानहरुिाई सम्मान गने उद्देश्यिे यो काययक्रम संचािनमा 
ल्याईएको हो ।  

(क) काययक्रमको मोडेि :- कृषि सलमलतिे लनिायरि गरे बमोणजम हनुे छ । 

(ख) उत्कृष्ठ कृिक तथा कृषि उिमीका मापर्दण्डहरु :-  

(१) कणम्तमा ५ बिय रे्दखी कृषि पेिा गरै्द आएको । 

(२) कृषि उत्पार्दनका माध्यम बाट णजिनमा सफिता हालसि गरेको । 

(३) कृषिकायय बाट रोजगारी शृ्रजना गरेको । 

(४) कृषिका आिलुनक प्रषिलिहरु तथा षिषििता अििम्बन्न गरेको । 

(५) समाजमा कृषिको षिकास तथा प्रसार गनय अमूल्य योगर्दान पयुायएको 
। 

(६) नैलतक पतन नभएको । 

(ग) खचय सम्बन्त्िी मापर्दण्ड : प्रचलित काननु बमोणजम हनुेछ । 
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५.काययक्रमको नाम :- ग्रालभषट थोपा लसचाई प्रषिलि प्रर्दियन 

            लसचाई बेगारको कृषि पररकल्पना गनय पलन सषकरै्दन त्यसैिे लसचाईको 
श्रोत पयायप्त नभएका  हाम्रो जस्तो गाँउपालिकामा कृषि षिकास चनुौती बन्त्रै्द 
गएको छ । लबश्व तापमानमा आएको पररितयन संगै भएका पानीका महुान 
सषुकरहेको छ भने बढ्र्दो जनसङ्खख्याका कारि पालनको उपभोगमा पलन चाप 
परै्द गईरहेको छ जस कारि कृषि काययमा लसचाईको अभािा ठर्दनानठुर्दन 
बषढरहेको छ । पानीका श्रोत भईरहेका िाँउहरुमा पलन अत्यालिक पानीको 
प्रयोगको कारि बािीको पानी ग्रहि गने ििी भन्त्र्दा बषढ भएकािे बािी 
उत्पार्दनमा नकारात्मक असर पारररहेको छ । त्यसैिे िामो समय अगालड 
रे्दणख लबरे्दि तथा रे्दिकै लबलभन्न भ-ूभागमा सफिरुपमा प्रयोग भएको पानीको 
अलिकतम सर्दपुयोग हनुे र कम पानीको खचय हनुे प्रलबलिको रुपमा पररणचत 
थोपा लसचाईको प्रलबलि षकसानहरु माझ पररणचत गराउने तथा आिाश्यक 
प्राषिलिक ज्ञान उपिब्ि गराउने उद्दशे्यिे यो ग्रालभटी थोपा लसचाई प्रलबलिको 
प्रषिलि प्रर्दियन   काययक्रम ल्याईएको हो । 

(क)  यस काययक्रम लभत्र गनुयपने कृयाकिाप साथै प्राषिलिक मापर्दण्ड  

(१) यो काययक्रम सबैिे रे्दख्न सक्ने िाँउमा गनुयपने छ । 

(२) यो काययक्रम तरकारी बािीको िालग छनौट गनुयपने छ । 

(३) ६*१२ मी. के्षत्रफि भएको प्िाषष्टक टनेिको लनमायि गनुय पने 
छ ।टनिे प्िाषष्टक बाहेक टनेि लनमायि खचय संबणन्त्ित 
षकसानको हनुेछ 

(४) १०० लि. क्षमताको ६*१२ बगय लम. को प्िाष्टीक टनिे लभत्र 
हनुे गरी ३ िाईनको  ग्रालभटी थोपा लसचाई जडान गनुय पने छ 
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।ग्रालभटी थोपा लसचाई गाँउपालिकािे उपिब्ि गराउन ुपने छ 
। 

(५) उि लसचाई प्रर्दियनी स्थि नणजकैका षकसानहरु िाई बोिाई 
१  ठर्दने थोपा लसचाई तथा नषिनतम लसचाई प्रषिलि सम्बन्त्िी 
कणम्तमा २ िटा कक्षा लिन ेगरी तालिम ठर्दन ेव्यािस्था गनुयपने 
छ । 

(६) उि प्रर्दियनी लभत्र िगाउन े लबउ, मि तथा अन्त्य सामाग्रीहरु 
तथा श्रम षकसानिे व्यािस्था गनुयपने छ । 

(७) प्रर्दियनी स्थि नणजकै रे्दणखन ेगरी थोपा लसचाई सम्बन्त्िी जनचेतना 
होलडयङ बोडय राख्न ुपने छ । 

 

(ख)  खचय मापर्दण्ड 

क्र.स षििरि र्दर जम्मा 
रकम 

कैषफयत 

१ १०० लि. थोपा लसचाई सेट 
खररर्द ६*१२ को ३ िाईन 

स्थालनय बजार 
र्दर रेट अनसुार 

 

२ टनेि प्िाषष्टक खररर्द ६*१२ स्थालनय बजार 
र्दर रेट अनसुार 

 

३ थोपा लसचाई सम्बन्त्िी 
तालिम/प्रिचन २ िटा कक्षा 
संचािन पाररश्रलमक 

नमयस बमोणजम  

४ होलडयङ बोडय -१ स्थालनय बजार 
र्दर रेट अनसुार 
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५ लबषिि खचय(स्टेसनरी, ईन्त्िन, 
मसिन्त्र्द, खाजा) 

बषढमा ५०००  

 

       
६. काययक्रमको नाम :- स्थिगत कृिक तालिम  

गाँउपालिका लभत्रका पकेट के्षत्रहरु तथा अन्त्य कृिक समूह/सहकारी साथै ईच्छुक 
षकसानहरुिाई छोटो समय अिलिको समय सापेक्ष कृिक स्तरीय तालिम सञ्चािन 
गने कायय जरुरी भएको र  कृिकहरुको समस्या थिोमा समािान गने र 
समयसापेक्ष नयाँ प्रषिलिहरु कृिक समक्ष पयुायउन यस तालिमको अंहम ्भलूमका 
रहेकोिे यस षकलसमको तालिम पकेटके्षत्र तथा कृिक समहु/सहकारी साथै नया 
प्रषिलि ग्रहि तथा समस्याहरु भएका क्षेत्रहरुमा  सञ्चािन गनय आिश्यक महससु 
भएको िे यो काययक्रम ल्याईएको हो । 

(क)  काययक्रमको उद्देश्यिः –  

(१) बािी, बागिानी, मौरी, च्याउ िगायत अन्त्य महत्त्िपूिय प्रषिलिको समय 
सापेक्ष रुपमा प्रसार एिं हस्तान्त्तरि गने।  

(२)  सम्बणन्त्ित बािीको पकेटके्षत्र एिं कृिक समूहहरुिाई आइ परेका 
समस्याहरुको स्थिगत रुपमै समािान गने ।  

लस.नं.  नसयको षििरि इकाई नम्सय र्दर 

१ प्रणिक्षक 
पाररश्रलमक 

काययपत्र प्रलत 
काययपत्र 

पालिका बाट तालिम 
लबियमा णस्िकृत नमयस 
अनसुार प्रिचन प्रलत कक्षा 
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(३)  कृिकहरुिाई प्रषिलि अनसुरि गनय उत्प्ररेरत गने र जागरुक 
कृिकिाई प्राषिलिक ज्ञान ठर्दिाउने । 

(ख)  काययक्रमको प्राषिलिक पक्ष/सञ्चािन प्रकृया/काययषिलििः  

(१)  स्थिगत तालिम १ रे्दणख २ ठर्दनसम्म हनु सक्न ेछ। -  

२ सहभागी खाजा(संयोजक, श्रोत 
व्यणि, प्रलतिेर्दक, सहयोगी  

कमयचारीिाई समेत) 

प्रलत 
सहभागी 

रु.२०० 

३ मसिन्त्र्द (िैक्षीक सामाग्री) प्रलत 
सहभागी 

रु.१०० 

४ तालिम सामाग्री (कच्चा पर्दाथय, 
नमनुा, इन्त्िन, पोकाबन्त्र्दीका  

सामान, खररर्द गनुयपने साना लतना 
औजार आठर्द) 

रु प्रचलित बजार र्दर 

५. तालिम सषुििा (तालिम कक्ष 
तथा भाडामा लिनपुने 
उपकरिको प्रचलित भाडा) 

रु प्रचलित बजार र्दर 

६ संयोजक भत्ता रु ५०० 

७  सहयोगी भत्ता रु ३५० 

८ बस्तगुत टेिा रु ३००० 

९ षिषिि (प्रमाि पत्र, पानी, 
सरसफाई, तिु ईत्याठर्दका िालग) 

रु २५०० 

१० प्रलतिेर्दनकको पाररश्रलमक रु १००० 
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(२)  स्थिगत तालिम पकेट  क्षते्र एिं कृिक समूह/ सहकारी साथै नया 
प्रषिलि ग्रहि तथा समस्याहरु भएका क्षेत्रहरुमा  सञ्चािन हनु ुपनेछ । 

(३)   घमु्ती स्थिगत तालिममा न्त्यूनतम १५ र बढीमा २५ जना सहभागी 
र सहभागीमध्ये ५० प्रलतित मषहिा सहभालगता हनु ुपनेछ । 

(४)  पालिकािे तालिम काययक्रम सञ्चािन गर्दाय सम्बणन्त्ित िडाको कृषि हेने 
लनकाय िा िडा कायायिय संग समन्त्ियमा सञ्चािन गनुय पनेछ।  

(५) घमु्ती स्थिगत तालिमममा सहभागी हनुे कृिकहरुिे रै्दलनक भ्रमि भत्ता 
र होटिबास खचय 

पाउने छैनन।् 

(६)  घमु्ती स्थिगत तालिममा १ ठर्दनमा ४ िटा कक्षा भन्त्र्दा बषढ कक्षा 
राणखने छैन।  

(ग)  काययक्रमको बालथयक पक्ष/खचय मापर्दण्ड/नमयस : 
 

पररच्छेर्द– ९ 

बालि लबकास काययक्रम 

       केरािारी गाँउपालिकामा  खाध्य सरुक्षाका दृष्टीकोि बाट अत्यन्त्तै कमजोर 
रे्दणखन्त्छ । खाध्यान्न बालिमा लबिेित यस पालिकामा मकै िान खेती हनुे गरेको छ 
त्यस्तै र्दिहन तथा र्दिहन बािीको खेती गररन्त्छ। परम्परागत तररका बाट खेती 
गररने षय बािीहरुको प्रिियन गरी व्यािसाषयक उत्पार्दन माफय त गाँउपालिकामा खाध्य 
सरुक्षा पयुायउरै्द लनयायत योग्य बालिका रुपमा रुपान्त्तरि गने उद्देश्यिे यो काययक्रम 
संचािनमा ल्याईएको हो ।यस काययक्रम माफय त लबलभन्न षकलसमका खाध्यान्न बािीको 
खेती प्रिियन गने खािका बािी नािीहरुको लबउ अनरु्दानमा षितरि गररने छ साथै 
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लबलभन्न खाध्यान्न संग सम्बणन्त्ित बािी नािीको उत्पार्दन प्रर्दियत साथै नलतजा प्रर्दियन 
गररनेछ । 

    (१) काययक्रमको नाम :- लबलभन्न खाध्यन्न बािी, र्दिहन तथा तेिहन बालिको 
लबउ षितरि 

          (क) यो काययक्रम अन्त्तगयत लबलभन्न षकलसमका खाध्यान्न बालिहरु िान, 
मकै, गह ुसाथै स्थालनय स्तरमा रैथाने रहेका तथा पौष्टीक महत्ि 
बोकेका बािीहरुका लबउहरु, र्दिहन तथा तेिहन बालिका लबउहरु 
षितरि गररने छ । 

          (ख) यस काययक्रममा उन्नत तथा हाईलब्रड जातका लबउहरु ५०% 
अनरु्दानमा उपिब्ि गराईने छ । नयाँ जातको प्रचार तथा प्रषिलि 
प्रचार प्रसारका िागी भन े काययक्रममा उल्िेख भए बमोणजम 
लनिलु्क षितरि समेत गनय सषकने छ । 

          (ग) अनरु्दानमा लबउ उपिब्ि गराउर्दा षकसानहरुको माग सचुना 
प्रकालसत गरी सङ्किन गररने छ ।  

     (घ) यो काययक्रममा षकसानहरुिे  सहकारीहरु, कृिक समहु, 
ब्याणिगत फमय साथै तोषकएको  कागजात   भरी प्रत्यक्ष 
षकसानिे पनी भाग लिन सक्नेछन   ।  

  (ङ) षकसानहरुको माग सङ्किन गरी  साियजनीक खररर्द ऐन तथा 
लनयमाििी बमोणजम काययक्रम अनसुार आिाश्यक सामान खररर्द 
गरी षकसानहरुिाई हस्तान्त्तरि गनुय पनेछ ।    
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पररच्छेर्द– १० 

बालि संरक्षि काययक्रम 

केरािारी गाँउपालिकामा ब्यािसाषयक कृषिको थािनी भएता पनी लबगत रे्दणखनै 
बालि लबरुिामा रोग तथा षकराको उच्च प्रकोपको कारि बिेनी षकसानहरुिे िुिो 
के्षती पलुगरहेकािे यस्ता बालिलबरुिामा हानी पयुायउने रोग षकराको प्रभािकारी 
लनयन्त्त्रिका िागी यो काययक्रम संचािन गररने छ । 

(१) काययक्रमको नाम :-  आकणस्मक बालि संरक्षिको िालग बानस्पलतक 
जैषिक रासायलनक लबिार्दी खररर्द लबतरि तथा अन्त्य बािी संरक्षि सम्बन्त्िी 
कायय 

(क) यो काययक्रमबाट  गाँउपालिकाको कृषि तथा सहकारी िाखािे 
आफ्नो के्षत्र लभत्र बालि लबरुिामा रे्दणखएका रोग/ 
षकरा/खाध्यतत्िको कमी लनयन्त्त्रि गनय बालि संरक्षिमा 
प्रयोग हनुे जैषिक, प्राङ्गाररक, रसायलनक लबिार्दी, हमोन, 
मखु्य/सहायक /िशु्म खाध्यतत्ि तथा मि साथै रोगषकरा 
लनयन्त्त्रि संग सम्बणन्त्ित प्रषिलिहरु प्रचलित काननु बमोणजम 
खररर्द गरी लनिलु्क प्रभाषित के्षत्रमा षितरि गनय सक्नेछ । 

(२) काययक्रमको नाम :- बालि उपचार लसषिर 
 

कृिकको बािीमा रोग, कीरा तथा अन्त्य समस्याहरुको सषह पषहचान गरी समयमै 
उपयिु व्यिस्थापनका उपायहरु ठर्दिाउने साथै जथाभाषि रसायलनक षििार्दीको 
प्रयोगिाई कम गरी िातािरि संरक्षिमा सहयोग पयुायउनकुा साथै कृिकहरुको 
पायक पने िाउँ िा घररै्दिोमा नै बािी उपचार षििेिज्ञहरु (Plant Doctors) 
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गएर बािी लबरुिाको रोग कीरा तथा अन्त्य समस्याहरुको पषहचान तथा लनर्दान 
गने उरे्दश्यिे यो काययक्रम ियाईएको हो ।  

 

 

(क) काययक्रमको प्राषिलिक पक्ष/सञ्चािन प्रकृया/काययषिलििः • 
(१) गाउँपालिकाका अन्न, फिफूि, तरकारी र अन्त्य बािीहरुको 

पकेट के्षत्रिाई समेट्ने गरी समस्या रे्दणखएका के्षत्र तथा 
रसायलनक षििार्दीको अत्यालिक प्रयोग भइरहेको के्षत्रिाई 
सम्बोिन गने गरी िेरै भन्त्र्दा िेरै कृिकिाई सहभागी 
बनाउन पायक पने िाउँमा बािी उपचार णिषिर सञ्चािन 
गनुयपर्दयछ ।  

(२) बािी उपचार णिषिर सञ्चािन हनुे लमलत, स्थान र समयको 
बारेमा कृिकिाई उपयिु माध्यमबाट समय मै जानकारी 
ठर्दन ुपनेछ ।  

(३) कृिकिे ल्याएको बािीको नमनुा र कृिकसँग लिइएको 
जानकारीका आिारमा समस्या पषहचान गरी समािानका 
उपायहरु कृिकिे बझु्ने गरी लिणखत रुपमा कृिकिाई 
उपिब्ि गराउन ुपनेछ । उि ठर्दन बािी नमनुाको समस्या 
पषहचान हनु नसकेमा यथासक्य लछटो उपयिु लनकायमा 
नमनुा पिाई समस्याको पषहचान गराई सम्बणन्त्ित 
कृिकिाई उणचत व्यिस्थापनका उपायहरु सषहत यथासक्य 
लछटो जानकारी गराउने व्यिस्था गनुय पनेछ ।  

(४) बािी उपचार णिषिर एक स्थानमा १ ठर्दनको हनुेछ ।  
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(५) बािी उपचार णिषिरमा सहभागी हनुे कृिकहरुिे रै्दलनक 
भ्रमि भत्ता, होटि बास खचय र  खाजा खचय पाउने छैनन ्
साथै यस काययक्रममा कृिकबाट िलु्क लिने व्यिस्था हनुे 
छैन । बािी उपचार णिषिरमा संभि भए सम्म बािी 
उपचार षििेिज्ञ (प्िाण्ट णक्िलनक षिििेज्ञ) को प्रत्यक्ष 
संिग्नता गराउन ुपनेछ ।  

(६) सम्बणन्त्ित पालिकामा बािी उपचार षििेिज्ञ (प्िाण्ट 
णक्िलनक षििेिज्ञ) नभएमा कृषि ज्ञान केन्त्र, बािी संरक्षि 
प्रयोगिािा, अनसुन्त्िान केन्त्र, अध्ययन संस्थान िा प्राषिलिक 
णिक्षाियबाट तालिम प्राप्त बािी उपचार षििेिज्ञ (प्िाण्ट 
णक्िलनक षििेिज्ञ) को सहयोग लिन सषकन ेछ ।  

(७)  णजल्िामा अन्त्य संघ/संस्था/लनकायबाट यस प्रकारको 
बािी उपचार णिषिर सञ्चािन गनुय पने भएमा केरािारी 
गाँउपालिकाको समन्त्ियमा सञ्चािन गनुय पनेछ ।   

(ख) काययक्रमको आलथयक पक्ष 

लस.नं. षििरि ईकाइ पररिाम र्दर जम्मा रु. 
१. प्रचार प्रसार तथा    (ब्यानर/ 

लिफिेट   /पम्प्िेट/ 
माईषकङ, सझुाि पचाय) 

पटक १ ५००० ५००० 

२ बािी उपचार सामाग्री 
खररर्द(एप्रोन, क्याप, िेन्त्स, 
कैची, भाईि, पेपर, केलमकि 
ईत्यार्दी) 

पटक १ ५००० ५००० 
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३ स्टेसनरी(णक्िलनकि रणजष्टार, 
डड्पेन तथा अन्त्य) 

पटक १ ५०० ५०० 

४ बािी उपचार लसषिर 
व्यािस्थापन(णचया, खाजा, 
खाना, पानी साथै अन्त्य) 

पटक १ ५००० ५००० 

५ प्रलतिेर्दन पटक १ १००० १००० 
६ बािी संरक्षि सम्बन्त्िी 

सामाग्री(प्राङ्गाररक तथा जैषिक 
षििार्दी तथा फेरोलमएन ट्रायाप 
तथा अन्त्य खररर्द तथा 
षकसानहरुिाई षितरि) 

पटक १ ३०००० ३०००० 
बषढमा 

७ बािी उपचार लसषिरमा जान े
कमयचारी साथै लबिेिज्ञ िाई 
रै्दनीक भ्रमि खचय 

 बषढमा 
४ जना 

लनयम 
अनसुार 

 

 

 

 

पररच्छेर्द - ११ 

कृषि पययटन 

       केरािारी गाँउपालिका हािापानी, भौगोलिक तथा जैषिक 
लबलभर्दता भएको पालिका भएको िे यो पालिका पययटकको आकियकको 
केन्त्र पनी बन्त्रै्द गएको र लबलभर्दताको कारि यो के्षत्रमा कृषि उत्पार्दनमा 
ब्यापक सम्भािना रहेकािे कृषि र पययटनिाई जोड्न सके यहाका 
षकसानको आलथयक अिस्था मजबरु्द बनाउन सषकन े संभािनािाई 
मध्यनजर गरै्द गाँउपालिकािे यो काययक्रम ल्याएको हो । 
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           (१)  काययक्रमको नाम :- कोसेिी घर स्थापना 
 केरािारी गाँउपालिकाको क्षेत्र लभत्र उत्पाठर्दत कृषि एिं गैहृकृषि(सीपमा 
आिाररत) जन्त्य सामाग्रीहरुको व्यिसायीकरि गनय, कृषि व्यिसायको प्रिद्र्िन 
एिं व्यिस्थापन गनय कृषि व्यिसायको उत्पार्दन बढाउन र बजारीकरिमा 
कृिकहरुिाई सहयोग गरै्द समाजमा बढरै्द गइरहेको कृषि लबचौिीयािाई 
लबस्थाषपत गरी कृिकिाई उत्पार्दनको उणचत मलु्य प्रर्दान गरै्द कृषि व्यिसायमा 
सकृय सहभागीताका िालग साथै केरािारी गाँउपालिका पययटकका िागी 
आकियक केन्त्र बन्त्रै्द गईरहेकािे पययटकिाई केरािारी गाँउपालिकामा 
उत्पाठर्दत बस्तहुरु किसेलिको रुपमा उपिब्ि गराउन लनणज तथा सहकारी 
के्षत्र संगको सहकाययमा कोसेिी घर स्थापना गने मखु्य उरे्दश्यका साथ यो 
काययक्रम ल्याईएको हो । 

(क) काययक्रम संचािन प्रकृया 
  (१) काययक्रम संचािनको िागी कायायियिे साियजलनक सचुना प्रिाह 

गनेछ । 

  (२) यो काययक्रममा केरािारी गाँउपालिकाका प्रमखु पययटषकय 
क्षेत्रहरु तथा पालिकाका बजार क्षेत्रका सहकारी तथा लनणज 
उद्यमी िे सहभालगता जनाउन सक्न ेछन र सचुना बमोणजम 
ररत पिुयक लनिेर्दन ठर्दन ुपनेछ । 

  (३) ररत पिुयक प्राप्त लनिेर्दन उपर काययक्रमको भािना अनरुुप कृषि 
सलमलतिे मापर्दण्ड तयार पारी स्थिगत लनररक्षि गरी उपयतुय 
स्थानमा संचािन गने गरी प्राप्त आिेर्दन छनौट गरी 
काययपालिकामा अनमुोर्दनका िालग पिाई काययपालिकाबाट 
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अनमुोर्दन पस्चात प्राषिलिक ईषष्टमेट तयार गरी लनयम अनसुार 
अनरु्दानग्राही संग संझौता गरी कायय संचािन गनुय पनेछ । 
अनरु्दान रकम काययक्रम बमोणजम हनुेछ । 

(४) यो काययक्रम बाट िाभग्राहीिे कोसेिी घरका िागी सामान राख्न े
/\ofs, सोकेस, षफ्रज, तराज ुिगाएतका कोसेिी घर स्थापनाका 
िागी आिाश्यक सामाग्रीहरु खररर्द साथै लनमायि गनय सक्नेछ 
। 

(५) यो काययमा सम्बणन्त्ित अनरु्दानग्राहीको २५ प्रलतित िागत साझेर्दारी 
हनुपुनेछ र स्थालनय उत्पार्दनहरु बेच्ने प्रलतबिता गनुय पनेछ । 

(६) काययक्रम संचािन पस्चात अनगुमन गरी संझौता बमोणजमको काम 
भएको पाईएमा लनयम अनसुार भिुानी गनुय पनेछ । 

 

                            
 

पररच्छेर्द– १० 

लबषिि 
कृिक समहु र्दताय/नषिकरि  सम्बन्त्िमा 

 

केरािारी गाँउपालिकािे कृषि कायय गने उरे्दश्य भएका र समान आलथयक अिस्था 
भएका १५-२५ जना कृिकहरु लमिाई साथै कृिकहरु बाट पनी स्िस्फुतय कृिक 
समहु गिन गनय सक्नेछन । 

    (क) कृिक समूह गिन :- कृिक समूह र्दताय तथा संचािन प्रकृया काययलबलि 
नबननुजेि सम्म समूह गिन तथा व्यिस्थापन लनरे्दणिका, २०७५ बमोणजम हनुेछ 
। 
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   (ख) कृिक समूह गिन÷पनुगयिनका िालग लनिेर्दन पेििः रु १० ।–को षटकट 

   (ग) नयाँ कृिक समहु गिन राजश्व र्दस्तरुिः रु. ५०० ।– 

   (घ) कृिक समहु नषिकरि राजश्व र्दस्तरुिः रु. २०० ।– 

   (ङ) जररिाना िलु्क म्यार्द सषकएको ३६ औ ठर्दन रे्दणख १ बिय सम्म रु. १०० 
र १ बियपछी प्रलत     बिय रु. १०० को र्दरिे िलु्क थप हरैु्द जानछे । 
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                              अनसुचुी- १ 

काययक्रममा भाग लिन ठर्दनपुने  लनिेर्दन ढाचा 
 

                                                                                             
लमलत :- ................. 
श्रीमान कायायिय प्रमखु ज्यू 

केरािारी गाँउपालिका माफय त 

कृषि तथा सहकारी िाखा केरािारी मोरङ 

 

                       षििय :- प्रस्ताि पेि गररएको बारे । 

महोर्दय, 

            प्रस्ततु षिियमा तहाँ कायायियबाट लमलत...............................गते 
प्रकाणित सूचना बमोणजम .......................................काययक्रममा सहभागी हनु े
योग्यता पगेुकोिे काययक्रमको मापर्दण्ड लभत्र रही कायायियिे उल्िेख गरेको 
ितयहरुको अलिनमा रही काययक्रम संचािन गनय लनम्न बमोणजमको कागजातहरु यसै 
पत्र साथ संिग्न गरी यो प्रस्ताि पेिग गरका छौ/छु । मैिे ÷हामीिे अनरु्दान 
सहयोग प्राप्त गरेमा लनिायररत प्रकृया अनसुार सम्बणन्त्ित नगर लभतै्र रही कायय गनेछु 
। पूनश्चिः तपणिि अनसुारका कागजातहरु यसै लनिेर्दन साथ संिग्न राखेको व्यहोरा 
समेत अनरुोि गर्दयछु । 

 

स्िघोिििः यसै प्रकृलतका काययका िालग मैिे/हामीिे यस कायायिय बाहेक अन्त्य संघ 
संस्थाबाट अनरु्दान लिएको छैन भनी स्िघोिि गर्दयछु/गर्दयछौ । झिुा िहरेमा प्रचलित 
ऐन कानून बमोणजम सहनेछु/छौ । 

लनिेर्दकको नाम : 
                                       
र्दस्तखतिः 
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लमलत :-  
                      सम्पकय  
नं. 
आिाश्यक कागजातहरु 

१. अनसूुची १ अनसुारको आिेर्दन फाराम, 

२. अनसूुची २  को षकसानको षििरि र  अनसुचुी ३  अनसुारको संणक्षप्त कायय 
योजना, 
३. नेपािी नागररकताको प्रमाणित प्रलतलिषप, 

४. फमय तथा संस्था र्दताय/स्थायी िेखा नम्बर िा मलु्य अलभबदृ्द्िी कर प्रमाि पत्रको 
प्रलतलिषप, 

५. सहकारी गत आलथयक बियको कर चिुा प्रमाि पत्रको प्रलतलिषप िा िेखा 
पररक्षिको प्रलतलिषप 

६. अन्त्य प्रमाणित प्रमाि पत्रहरु भए (तालिम, िैणक्षक योग्यता आर्दी) को प्रलतलिषपहरु 
। 

७.  िडा कायायियको लसफाररस पत्र 

११. लनमायि गररन ेपूिायिारको हकमा िागत अनमुान तथा नक्सा 
१२. काययक्रम संचािनको िालग जग्गा िनी र्दताय प्रमाि पजुायको प्रलतलिषप िा जग्गा 
भाडामा ठर्दई काययक्रम संचािन गनयको िालग कणम्तमा............. बियको करार 
गररएको सम्झौता पत्रको प्रलतलिषप 

पनुस्च : कृिक समहु/ सहकारीहरुिे आिेर्दन पेि गर्दाय कुन काययक्रम कुन िर्दश्यका 
िागी हो अलनिायय संबन्त्िीत षकसानको अनसुचुी २ र ३ भनुय पने छ र संबन्त्िीत 
षकसानको नागररकता सषहत एकमषु्ठ लनिेर्दन अनसुचुी १ अनसुार भरी पेस गनुय पने 
छ । 
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अनसूुची – २ 

षकसानको संणक्षप्त षििरि 

 

(१) लनिेर्दकको नाम :-                          

(२)  (१.१) िेगाना :-               (१.३) मोिाईि नं :-  

(३) आफुसंग भएको जमीनको क्षेत्रफि :-     (२.१) खेती गररएको जमीन :-     
(२.२)  नगररएको जमीन:- 

(४) खेती गररएका मखु्य बािी र के्षत्रफि :-  

(३.१) खाध्यान्न बािी- (क)  िान :-    (ख) मकै :-   (ग)  गह ु:-     (घ) 
कोर्दो :-     (ङ) अन्त्य :-  (३.२)  खेती िगाएको फिफुि बािी र के्षत्रफि  
(क)              (ख)               (ग)   

(३.३) खेती िगाएको तरकारी बािी र के्षत्रफि  (क)               (ख)               
(ग)  

(३.४) खेती िगाएको नगरे्दबािी (णचया, कषफ, अर्दिुा, अिैची)  (क)            
(ख)         (ग)   

(३.५) मौरी/च्याउ/ अन्त्य  (क) मौरी :-...... घार  (ख) च्याउ :- ...... बल्ब 
(ग) अन्त्य :-  

(३.५) अन्त्य कुनै कृषि कायय गरेको भए खिुाउने :- 

 (४) पिपुािन सङ्खख्या (क) गाई:-    (ख) भैसी:-     (ग) बाख्रा :-       (घ) 
कुखरुा :-     (ङ) अन्त्य :-    

(५) पररिार संख्या (क) मषहिा:-     (ख) परुुि :-    कृषि कायय गने सङ्खख्या :- 
...... मषहिा, ...... परुुि  
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(६) लसचाईको सषुििा छ/छैन  :-   

(७) कृषि काययको खचय आम्र्दानीको तथ्याङ्क राख्न ेगरेको छ/छैन :- 

(८) उत्पार्दीत कृषि उपजहरु आफै मात्र उपयोग गनुय हनु ्की बेच्नू पलन हनु्त्छ  :-   

(९) घरमा बैरे्दणिक रोजगारीमा गएको भए सो को सङ्खख्या :- 

(१०) घरमा आम्र्दानीको मूख्य श्रोत :-  

(११) कृषि कायय  (  ) मानषिय साथै पि ुश्रम बाट मात्र ( ) आिलुनक उपकरिको 
प्रयोग बाट  ( ) र्दिैु  

(१२) कृषिको षिकास  
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अनसूुची – ३ 

अनरु्दान काययक्रमको अििारिाको संणक्षप्त व्यािसाषयक कायय योजनाको ढाचँा 
 

काययक्रमको नाम :- ............................................ 
कृषिफमय÷कम्पनी÷समूह÷सहकारी÷ संस्थाको नाम :- 
............................................................. 
व्यिसायक संचािक÷अध्यक्ष÷प्रलतलनलिको नाम, थरिः ................... 
सर्दस्य संख्यािः मषहिा................परुुि..................जम्मा........ 
िेगाना :- स्थानीय तहिः ..................................गाउँ÷टोि :- 
............................ िडा नं. :- .......  
क) संचािन गनय खोजेको खेती व्यिसायको नाम र स्थान :- 
ख) व्यिसायको कायय उरे्दश्यहरु :- 
१.                                २.                               ३. 
ग) व्यािसाय संचािन गनय कूि िगानी :- 
च) खेती /व्यिसायिाट उत्पार्दन हनुे िस्तहुरु :- 
छ) उत्पाठर्दत कृषि बस्तकुो पररमाि :- 
ज) बजार योग्य पररमाि :- 
(झ) खेती÷व्यिसाय गने जग्गाको क्षेत्रफि...............कठ्ठा  िाभाणन्त्ित घरिरुी 
संख्या................. 
(ञ) प्रत्यक्ष रोजगारी संख्या........... 
s[lif tyf ;xsf/L zfvfdf dfu u/]sf sfo{qmdsf] ljj/0f 

क्र.स
. 

षििरि(काययक्र
म माफय त के 
सामन 
मालगएको हो 
सोको  षििरि 

माग 
पररिा
म 

प्रलत 
पररिाम 
अनमुालन
त िागत 
रकम 

जम्मा 
अनमुालन
त िागत 
रकम 

केरािारी 
गाँउपालिका
िे ब्यहोने 
िागत 

उपभो
िा िे 
ब्यहोने 
िागत 
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अलनिायय भनुय 
पने छ ) 

साझेर्दारी 
रकम 

साझेर्दा
री रकम 

       

 

कायययोजना पेि गनेको 
नाम :-                                          संस्थाको छाप :- 
पर्द :- 
र्दस्तखत :- 
सम्र्पक नं. :- 
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अनसुचुी ४ 

कायायन्त्ियन योजना (Action plan) 

       मौरी जन्त्य उिोग साथै नियरी स्थापना गनय आिेर्दन ठर्दन ेषकसानिे भने  

क्र.
स. 

के(षक्रयाक
िाप) 

षकन(नलतजा/उ
पिब्िी) 

कसरी(प्रकृया
/लबलि) 

कषहिे 
(समय/अ
ििी) 

कस्िे(णजम्िे
िारी) 

मु
ख्य 

सहयो
ग 

       

 

तयार गनेको  
नाम थर :- 
संस्थाको नाम :- 
हस्ताक्षर :-  
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cg';"rL – ५ 

अनरु्दान काययक्रम संचािनको िालग गररन ेसम्झौता–पत्र 

 

केरािारी गाँउपालिकाको, गाँउकाययपालिकाको कायायिय, कृषि तथा सहकारी िाखा 
माफय त संचािन गररने चाि ुआलथयक बिय..........कोस्िीकृत बाषियक काययक्रम कृषि 
षिकास काययक्रम अन्र्तगत ..............................................काययक्रम संचािन 
गनय केरािारी गाँउपालिका, गाँउकायायपालिकाको कायायिय (यस पछी पषहिो पक्ष 
भलनने) र षिणिष्टताको आिारमा छनौट भएका कृिक÷उिमी÷कृषि 
फमय÷कम्पनी÷कृिक समूह÷कृषि सहकारी÷बहउुद्देश्य सहकारी संस्था       श्री 
......................................................................... (यस पछी र्दोश्रो पक्ष 
भलनने) षिच तपणििका ितयनामाहरुको अलिनमा रषह काययक्रम सम्पन्न गनय 
सम्झौता÷सहमलत भएको छ । 

                                            ितयनामाहरु 

(१) यो सम्झौता पत्र पषहिो पक्ष र र्दोस्रो पक्ष बीच......................................... 
काययक्रम कायायन्त्ियनको िालग मात्र प्रयोग हनुेछ । यो सम्झौता, सम्झौता 
भएको लमलत रे्दणख प्रारम्भ भएको मालननेछ । सम्झौता लमलतिे ७ ठर्दन लभत्र 
कायय िरुु गनुयपनेछ । 

(२)  र्दोस्रो पक्षिे पषहिो पक्ष समक्ष पेि गरेको स्िीृृकत प्रस्ताि पत्र बमोणजमको 
लडजाइन र इणस्टमेट अनसुार यस काययक्रमका िालग सम्झौता भएको  

(क) कुि रकम रु ....................... (अक्षरुपी रु. ..................................... 
मात्र ।) 
(ख) कायायियिे उपिब्ि गराउने अनरु्दान रकम (५०% िा बढीमा 
रु...........................)    अक्षरुपी रु.................मात्र । 

(ग) र्दोस्रो पक्षिे प्राषिलिकको सरसल्िाह र स्िीकृत प्रस्ताि बमोणजमको  इणस्टमेट 
अनसुार कायय सञ्चािन गनुय पनेछ । साथै कायय सम्पन्न भए पलछ मात्र प्रचलित 
आलथयक ऐन लनयमानसुार करकट्टी गरी रकम भिुानी हनुेछ । 
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(३) भिुानीका िालग र्दोस्रो पक्षिे िडाको लसफाररस पत्र, कायय सम्पन्न प्रलतिेर्दन, योजना 
अणघ, योजना लनमायि गरररहर्दा र योजना सम्पन्न पश्चात्को रंलगन तणस्िर, जनश्रमको 
डोर हाणजरी, सामग्री खररर्दको  बीि तथा भरपाई, र्दाणखिा प्रलतिेर्दन र 
समहु÷सहकारीको बैिकको लनिययको प्रलतलिषप सषहत भिुानीको िालग कायायियमा 
लनिेर्दन गनुयपनेछ । रकम भिुानी सम्बणन्त्ित र्दोस्रो पक्षको बैकको खातामा 
भिुानी ठर्दइनेछ ।  

(४) र्दोस्रो पक्षिे यसै काययक्रमको िालग आफ्नै श्रोत िाहेक कुनै सरकारी, गैह्र सरकारी 
संघ संस्थािाट सहयोग, अनरु्दान आठर्द प्राप्त गरेको भए स्पष्ट रुपमा पषहिो पक्षिाई 
जानकारी गराउन ुपनेछ । र्दोस्रो पक्षिे यस काययक्रम िा यसै प्रकृलत बमोणजमको 
काययका िालग र्दोहोरो अनरु्दान प्राप्त गरर िगी गररएको पाएमा सोको णजम्मेिारी 
र्दोस्रो पक्षको हनुछे । साथै र्दोस्रो पक्षिे पषहिो पक्षबाट उपिब्ि गराएको सेिा 
सषुििाको र्दरुुपयोग गरी जनगनुासो आएमा सोको सम्पिुय णजम्मेिारी र्दोस्रो पक्षको 
हनुेछ । 

(५) काययक्रमको फरफराक कायय सम्झौता िमोणजमको सम्पूिय कायय (लडजाइन र 
इषष्टमेट अनसुार) यही आ.ि. २०...... ....... को 
२०.............साि...................मषहनाको ...........गते लभत्र सम्पन्न गरी 
सक्नपुनेछ ।  

(६) र्दोस्रो पक्षिे काययक्रम संचािन स्थिमा सबैिे रे्दख्न ेगरी अलनिायय रुपिे काययक्रमको 
नाम, अनरु्दानग्राहीको नाम, िेगाना, सहयोगी लनकायको नाम र अनरु्दान रकम 
उल्िेणखत होलडङ्ग बोडय सबैिे रे्दख्न ेगरी राख्नपुनेछ । 

(७) काययक्रम संचािनको र्दौरान र्दोस्रो पक्षको िापरिाहीको कारििाट कुनै प्रकारको 
मानषिय, भौलतक तथा आलथयक हानी नोक्सानी भएमा त्यसको सम्पूिय णजम्मेिारी 
र्दोस्रो पक्षको हनुेछ । साथै काययक्रम संचािनका र्दौरान िा सम्पन्न भए पश्चातको 
संचािन, ममयत सम्भार, व्यिस्थापन, जोणखम र ठर्दगोपनका िालग गररन ेकाययहरु 
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तथा अप्रत्याणित रुपमा शृ्रणजत सबै प्रकारका र्दाषयत्ि र णजम्मेिारी र्दोस्रो पक्षको 
हनुेछ । 

(८) पषहिो पक्षिे कुनैपलन बखत संचालित काययको अनगुमन÷लनरीक्षि गरी सम्झौता 
मतुालबक कायय भए÷नभएको हेनय र आिश्यक सरसल्िाह सझुाि ठर्दन सक्नछे । 

(९)   सम्झौता बमोणजमको कायय नभई रकम र्दरुुपयोग हनु सक्ने रे्दणखएमा पषहिो 
पक्षिे एक पटकका िालग सचेत गराउने र त्यसो गर्दाय पलन सिुार नरे्दणखए एक 
पणक्षय रुपमा सम्झौता भङ्ग गनय र षहनालमना भए बराबरको रकम र्दोस्रो पक्षबाट 
सरकारी बाँकी सरह असिु उपरको प्रषक्रया अगाडी बढाउन सक्नछे । 

(१०) र्दोस्रो पक्षिे सामग्री खररर्द तथा लनमायि काययको साियजलनक जानकारी Public 

auditing गराउनपुनेछ ।  
(११) काययक्रम सम्पन्न भई हस्तान्त्तरि भैसकेपलछ सोको ममयत सम्भार सम्बन्त्िी कायय 

सम्बणन्त्ित र्दोस्रो पक्षको हनुछे ।  
(१२) यस काययक्रम सम्बन्त्िी कुनै षििार्द आएमा कायायियको लनिययनै  अणन्त्तम लनियय 

हनुेछ ।  
(१३) यो सम्झौतामा उल्िेख भएका कुराहरुमा यस िमोणजम र अन्त्य कुराहरुमा प्रचलित 

ऐन लनयम अनसुार हनुेछ ।     
 

 

 

 

 

आज्ञाले, 
सदुर्शन दाहाल  

प्रमखु प्रर्ासकीय अधिकृत 

दोस्रो पक्षको तर्श बाट 

नामः  
पदः  
सम्र्पक नं :- 
संस्थाको छाप 

 

पहहलो पक्षको तर्श बाट 

पहहलो पक्षको तर्श बाट 

नामः श्री ........................... 
पदः प्रमुख प्रर्ासककय अधिकृत 

 

........................... 
पदः प्रमुख प्रर्ासककय अधिकृत 

कृषि तथा सहकारी 
र्ाखाको तर्श बाट 

नामः-  
पद :- 
सही  
 


