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ऩरयच्छेद १ 

प्रायम्भबक 

१. सॊम्ऺप्त नाभ य प्रायभब 

(क) मो कामयषिधधको नाभ “कृषि षिकास कामयक्रभ सञ्चारन कामयषिधध, २०७५ यहनेछ । 

(ख) मो कामयषिधध हतिुागढी गाउॉ  कामयऩाधरकाफाट स्िीकृत बएऩधछ प्रायभब हनुेछ । 

 

२.ऩरयबािा  ्षििम िा प्रसॊगरे अको अथय नरागेभा मस कामयषिधधभा 
(क) “गाउॉऩाधरका” बन्नारे हतिुागढी गाउॉऩाधरका सभझनऩुदयछ । 

(ख) “कृषि षिकास शाखा” बन्नारे हतिुागढी गाउॉऩाधरकाको कृषि षिकास शाखा सभझनऩुदयछ ।  

(ग) “सेिा केन्द्र” बन्नारे हतिुागढी गाउॉऩाधरका भातहतको कृषि सेिा केन्द्र सभझनऩुदयछ ।  

(घ) “कामयक्रभ” बन्नारे हतिुागढी गाउॉऩाधरकाको कृषि षिकास कामयक्रभ सभझनऩुदयछ ।  

(ङ) “सेिा” बन्नारे कृषि षिकास सेिा सभझनऩुदयछ । 

(च) “सभहु” बन्नारे हतिुागढी गाउॉऩाधरका धबत्रका  तथा साझेदायी स्िाधभत्िभा यषह नेऩार सयकायको कुनै ऩधन आधधकारयक 
धनकामभा षिधधित रुऩभा दताय बएको कृषि कामयभा सॊरग्न सकृम कृिक सभूह सभझनऩुदयछ ।  
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(छ) “सहकायी” बन्नारे हतिुागढी गाउॉऩाधरका धबत्रका तथा साषिकभा धडधबजन सहकायी कामायरमभा हार हतिुागढी गाउॉ 
कामयऩाधरकाको कामायरमभा षिधधित रुऩभा दताय बएको सकृम कृषि सहकायी  सभझनऩुदयछ ।  

(ज) “पभय” बन्नारे हतिुागढी गाउॉऩाधरका धबत्रका तथा एकर िा साझेदायी स्िाधभत्िभा यषह नेऩार सयकायको कुनै ऩधन 
आधधकारयक धनकामभा षिधधित रुऩभा दताय बएको कृषि कामयभा सॊरग्न सकृम कृषि पभय सभझनऩुदयछ ।  

(झ) “कामयदर” बन्नारे गाउॉऩाधरकाभा गठठत कामयदर सभझनऩुदयछ । 

(ञ) कामायरम/गाउँपालिका कार्ाािर् भन्नािे हतुवागढी गाउँ कार्ापालिकाको कार्ाािर् सम्झनु पर्ा । 

 

३. उद्देश्महरु्  

मस कामयषिधधको उद्देश्महरु देहाम फभोम्जभ यहने छन ्। 

३.१ कृषि व्मिसामको उद्यभम्शरता प्रिर्द्यन एिॊ व्मिसाषमकयण गनयका राधग आिश्मक प्रषिधध तथा धसऩराई रम्ऺत 
िगयसभभ ऩमुायउन सहमोग स्िरुऩ अनदुान तथा टेिा प्रदान गने । 

३.२ कृषि व्मिसाम तथा उद्यभ व्मिसामहरुको षिकास एिॊ षिस्ताय गनय उऩबोक्ताहरुराई उत्प्ररेयत गने । 

३.३ कृषिजन्द्म फारीहरुको उत्ऩादन रागत घटाई स्िदेशी उत्ऩादनराई याषष्डम तथा अन्द्तयाषष्डम स्तयभा प्रधतस्ऩधॉ फनाउने  

३.४ कृषि व्मिसामराई थऩ योजगायको अिसय सजृना गरय आमआजयनभा प्ररेयत गदै रैजाने।  

३.५ प्राङ्गारयक खेधतराई जोड ठदॉदै प्राङ्गारयक उत्ऩादन ऺेत्रको रुऩभा षिकास गदै रैजाने ।  

३.६ स्थाधनम स्रोत साधनको उऩमोगभा जोड, कृषि जैषिक षिषिधताको सॊयऺण, सभिधयन एिॊ ठदगो य िैऻाधनक उऩमोग गयी 
ऩमायियम्णम सन्द्तरुन कामभ गनय सहमोग ऩमुायउने । 

३.७ सयकायी, गैह्र सयकायी तथा धनम्ज सॊस्थाहरुको ऺभता अधबिषृर्द् गदै श्रोत केन्द्र सदुृषढकयण य ठदगो सेिा प्रदान गने ।  

३.८ एक िडा एक उत्ऩादन कामयक्रभ  भापय त प्रत्मेक िडाराई फारी षिशेि ऺेत्रको रुऩभा षिकास गदै रैजाने । 

३.९ अन्द्म तोषकए फभोम्जभ । 

ऩरयच्छेद २ 

४. सॊस्थागत षिकास कामयक्रभ 

 

धभल्दाजलु्दा सभस्मा, आिश्मकता य चाहानाहरु बएका न्द्मनुतभ ्१५ िा सो बन्द्दा फढी व्मम्क्तहरु धभधर आफ्ना 
धनम्ित साझा उद्देश्महरु साभषुहक प्रमत्नर्द्ाया प्राप्त गनय फनाइएको सॊगठनराई सभूह बधनन्द्छ ।कृषि षिकासका कामयक्रभहरु, 
सेिा एिॊ प्रषिधध प्रिाहको सहजताका राधग कृषि कामयभा सॊरग्न कृिकहरुको साॊगठधनक स्िरुऩराई कृिक सभहुको रुऩभा 
धरइएको छ ।कृषि षिकासका कामयक्रभहरु सञ्चारन तथा कामायन्द्िमन कृिक सभहु, सहकायी, व्मिसाषमक पभय, व्मिसाषमक 
कृिकभापय त गरयने छ । 

 

४.१ कृिक सभूह गठन/ऩनुगयठन कामयक्रभ 
 

मस हतिुागढी गाउॉ कामयऩाधरकाको कामायरमभा कृिक सभहु दताय गरयनेछ । दताय दस्तयु रु १५०/- राग्नेछ । 
मसको राधग कृिक सभहुरे सभहु षिियण पायाभ सषहतको धनिेदन पायाभ ( सभहु षिधानको अनसुमु्च १) तथा सभहु षिधान 
(ऩरयम्शष्ट १ ) सषहतको धनिेदन ऩेश गनुयऩनेछ । सभहु दतायको राधग सभहुको ठेगाना यहेको गाउॉऩाधरकाको िडा 
कामायरमफाट धसपारयस धरनऩुनेछ ।मसयी दताय बएको सभहुको अिधध २ ििय यहनेछ । मसयी दताय बएको सभहुको 
अधबरेख गाउॉऩाधरकाभा ( सभहु दताय पायाभ नॊ.१ फभोम्जभ ) याम्खनेछ ।कृिक सभहुरे आिश्मकताको आधायभा गठठत 
कृिक सभहु ऩनुगयठन गनय सक्नेछ तय सो को जानकायी गाउॉ कामयऩाधरकाको कामायरमभा ३० ठदनधबत्रभा गयाउनऩुदयछ । 

 

४.१.१ कृिक सभहु नषिकयण गने्- 
 

कृिक सभहुरे आफ्नो कृिक सभहु दताय प्रभाण-ऩत्रको नषिकयण गनुयऩनेछ । मसको राधग कृिक सभहुरे 
प्रभाणऩत्रको भमाद सषकएको ३५ ठदनधबत्र धनिेदनका साथभा सक्कर प्रभाणऩत्र सषहत कामायरमभा ऩेश गनुयऩनेछ य सो को 
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राधग रु. ५०/- याजश्व नषिकयण शलु्क फाऩत राग्नेछ ।भमाद सषकएको ३६ औॊ ठदन देम्ख एक िियसभभ रु. १००/- 
याजश्व शलु्क राग्नेछ बने एक िियऩिात प्रत्मेक ििय रु. १०० का दयरे थऩ याजश्व राग्नेछ । कृिक सभहुको प्रभाण ऩत्र 
३ िियसभभ नषिकयण नगयेभा  ऩनु : नषिकयण गनय कामायरम फाध्म हनुे छैन। प्रभाण ऩत्र हयाएभा प्रभाण ऩत्रको प्रधतधरषऩ 
धरन ऩषहरो ििय रु. १०० दस्तयु राग्नेछ य नधरएको खण्डभा प्रत्मेक ििय दस्तयु दोब्फय हुॉदै जानेछ ।  

 

४.१.२ कृिक सभहुको षिधानको नभूना देहाम अनरुुऩ हनुेछ । सभूह गठन गरय कामयसधभधतफाट षिधान म्स्िकृत गयाइ 
दतायको राधग १ प्रधत सभािेश गरय गाउॉ कामयऩाधरकाको कामायरमभा ऩेश गनुय ऩनेछ । 

 

४.१.३ कृषि षिकासका कामयक्रभहरु प्रबािकायी रुऩरे सञ्चारन गनयका राधग कृिक सभहुको अरािा कृषि सहकायी, 
व्मिसाषमक पभय, व्मिसाषमक कृिक भापय त ऩधन गरयने छ । गाउॉऩाधरका धबत्रका तथा साषिकभा धडधबजन सहकायी 
कामायरम य घयेर ुकामायरमभा हार गाउॉऩाधरका कामायरमभा दताय बएका पभय तथा सहकायीहरुको अधबरेख गाउॉऩाधरकाको 
कामायरमभा याम्खनेछ सहकायी तथा पभय दिैुरे स्थामी रेखा नॊ.(PAN) अधनिामय रुऩभा धरएको हनु ुऩनेछ । 

 

५. ताधरभ कामयक्रभ 
 

कृषि प्रषिधध ह स्तान्द्तयण एिॊ षिस्ताय गनय ताधरभराई प्रबािकायी भाध्मभको रुऩभा धरइएको छ ।कृषि षिकास का मयक्रभभा 
सॊरग्न प्राषिधधकहरुको कामय दऺता िढाउॉदै रैजानको साथै कृिकह रुभा अन्द्तयधनषहत ऻान सीऩ अधबिृ षर्द् गनुय नै ताधरभ 
कामयक्रभको प्रभखु चनुौती हो । हतिुागढी गाउॉऩाधरकाको कामायरम  भूरत् धनभनानसुाय ताधरभ का मयक्रभहरुको का मायन्द्िमनभा 
केम्न्द्रत यहनेछ।   

 
 
 

५.१.  गाउॉऩाधरका स्तरयम कृिक ताधरभ 
 

५.१.१. ऩरयचम/ऩषृ्ठबधूभ्  

गाउॉऩाधरका स्तरयम कृिक ताधरभ बन्नारे गाउॉऩाधरकाको कामायरम िा अन्द्म ठाउॉ जहाॉ सञ्चारन गरयने बएता ऩधन 
सहबाधगको राधग (आफ्नो घय िा साषिकको फसोफास  िा आफ्नै िडा बन्द्दा फाषहय ) आिासको व्मिस्था गनुयऩने ताधरभ 
सभझनऩुदयछ । कृषिका षि षिध षििम षिशेि ताधरभह रु गाउॉऩाधरका स्तयभा १-३ ठदनसभभ स ञ्चारन गरयनेछ । मस 
ताधरभभा २०-२५ जना कृिक सहबागी हनुेछन ्।   

 

५.१.२ कामयक्रभको उद्देश्म  ्

  कृिकहरुको षििम षिशेि ऻान सीऩ अधबिषृर्द् गनुय ताधरभको उद्देश्म हनुेछ ।   

 

५.१.३ कामयक्रभको प्राषिधधक ऩऺ/सञ्चारन प्रकृमा/कामयषिधध  ्

 

 ताधरभभा सहबागी छनौट गदाय, सभूहभा मोगदान ऩमुायएको, आपूरे धसकेको कुया अरुराई धसकाउन अग्रसय यही 
गाउॉको कृषि षिकासभा केही गछुय बन्ने बािना बएको कृिक हनुऩुनेछ । 

 ताधरभभा भषहरा कृिकराई प्राथधभकता ठदई धभम्श्रत सभूहफाट सभेत सकबय भषहरा सहबागी छनौट गनुयऩनेछ  

 ताधरभ व्मिस्थाऩनभा सॊरग्न हनुे प्राषिधधकहरु सॉग धभरी ताधरभ कामयक्रभ तमाय गयी ताधरभ सॊमोजकरे 
धनभनानसुाय कामय गनुयऩनेछ । 

 सहबागी हनुे कृिकहरुराई ताधरभको जानकायी गयाई सहबागी हनु फोराउने । 

 शैम्ऺक साभाग्रीहरु (श्रव्म दृश्म साभाग्रीहरु) को व्मिस्था धभराउने । 

 ताधरभ कामयक्रभभा षपल्ड भ्रभण , षपल्ड ताधरभ , षपल्ड अध्ममनको व्मि स्था बएभा सभफम्न्द्धत सॊ स्थाहरुसॉग 
ऩूिय सभऩकय  याखी कामयक्रभ धनम्ित गने ।  
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 ५.१.४ गाउॉऩाधरका स्तयीम ताधरभ कामयक्रभको आधथयक ऩऺ/खचय भाऩदण्ड/नभसय देहाम फभोजीभ हनुेछ  

 

क्र.स. नभसयको षिियण ईकाई दय 

१.  कामयऩत्र तमायी िाऩत ऩारयश्रधभक रु. प्रधत कामयऩत्र ७५०/- 

२.  कामयऩत्र प्रस्तधुतकयण िाऩत ऩारयश्रधभक रु. प्रधत कामयऩत्र ७५०/- 

३.  सहबागीको खाजा (सॊमोजक, श्रोत व्मम्क्त , प्रधतिेदक य सहमोगी 
कभचाययीराई सभेत (उदघाटन तथा सभाऩन सभायोहभा एक -एक ऩटक 
खाजा थऩ गनय सषकने) (अधधकतभ ३५ सेट) 

रु./सहबागी/ठदन २००/- 

४.  भसरन्द्द (शैम्ऺक साभाग्री) (अधधकतभ ३० सेट) रु.100.00 ३०००/- 

५.  ताधरभ साभाग्री (कच्चा ऩदा थय, नभनुा, इन्द्धन, ऩोकािन्द्दीका साभान , खरयद 
गनुयऩने साना धतना औजाय , यम्जष्टय, भेटा काडय  भाकय य, टेऩ, स्केर, 
पोटोकऩी ऩेऩय आठद) 

रु. ५०००/- 

६.  ताधरभ सषुिधा (ताधरभ कऺ तथा बाडाभा धरनऩुने उऩकयणको बाडा) रु. प्रचधरत फजाय 
दय अनसुाय 

७.  सॊमोजक बत्ता (अधधकतभ १५ कामय ठदनसभभ प्रधतठदन) रु. ७५०/- 

८.  सहमोगी बत्ता (अधधकतभ १५ कामय ठदनसभभ प्रधतठदन रु. २५०/- 

९.  िस्तगुत टेिा M झोरा, ऩेनड्राइब आठद षितयण रु. ५०००/- 

१०.  षिषिध (प्रभाण ऩत्र, ऩानी, सयसपाई तरु/ब्मानय ईत्माठदका राधग) रु. ५०००/- 

११.  प्रधतिेदकको ऩारयश्रधभक रु./कामयक्रभ १५००/- 

१२.  सहबागी कृिक दैधनक भ्रभण तथा आिास खचय रु./सहबागी 
/प्रधतठदन 

६००/- 

१३.  सहबागी कृिक बाडा आतेजाते भात्र रु./सहबागी प्रचधरत दय 
अनरुुऩ 

  

५.१.५ रष्टव्म  ्

 गाउॉऩाधरका स्तरयम कृिक ताधरभको हकभा गाउॉऩाधरकाफाट स्िीकृत भाऩदण्डराई आधाय धरई ताधरभ खचय 
गनुय ऩनेछ । 

 एउटा कऺाको अषिध कम्भतभा १ घण्टा ३० धभनेट हनु ुऩदयछ । 

  कामयऩत्र तमाय ऩादाय प्रम्शऺाथीहरुको स्तय सहुाउॉदो शब्दािरीहरु तथा बािा प्रमोग गनुय ऩदयछ । 

 मसयी तमाय ऩारयएको कामयऩत्रहरु कभतीभा ७५० शब्दको प्रफन्द्ध सभझनऩुछय । 

 ऩायदशयक ऩाना , प्रस्ततुीकयण षटऩोट िा प्रस्ततुीकयणको प्रमोजनका राधग तमाय ऩारयएको अ रु त्म स्तै 
साभाग्रीको छामाॉ प्रधत कामयऩत्र हुॉदैन ्। 

 एकऩटक प्रस्ततु गयेको कामयऩत्र ऩनु् प्रमोग गनय ऩयेको  खण्डभा उक्त कामयऩत्रभा आधधुनक प्रषिधधहरु सभेत 
सभािेश गयी ऩरयभाजयन गयेय भात्र प्रमोग गनुयऩनेछ ।  

 प्रस्ततु गरयने कामयऩत्रभा प्रम्शऺाथीहरुको स्तय , कमयऩत्रको शीिकय , प्रस्ततु कतायको नाभ, ऩद तथा प्रस्ततु गयेको 
धभधत सभेत उल्रेख गनुय ऩनेछ । 

 
 

५.२  घभुती  स्थरगत  कृिक  ताधरभ  

५.२.१ ऩरयचम/ऩषृ्ठबधूभ्  

गाउॉऩाधरका धबत्रका ऩकेट ऺेत्रहरु तथा कृिक सभूहराई छोटो सभम अिधधको कृिक स्तयीम ताधरभ स ञ्चारन 
जरुयी बएको य ऩकेट  ऺेत्रका तथा अन्द्म कृिकहरुको सभस्मा थरोभै सभाधान गनय य सभम साऩेऺ नमाॉ प्रषिधधहरु कृिक 
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सभऺ ऩमुायउन घमु्भत ताधरभको अॊहभ ्बधूभका यहेकोरे मस षकधसभको ताधरभ ऩकेट  ऺेत्रभा तथा कृिक सभूहहरुका फीचभा 
सञ्चारन गनय आिस्मक देखीएकोछ ।   

 

५.२.२ कामयक्रभको उद्देश्म  ्

 फारी, फागिानी, भौयी, च्माउ, भाटो व्मिस्थाऩन, खाद्यतत्ि  व्मिस्थाऩन, फारी सॊयऺण रगामत अन्द्म भह त्िऩूणय 
प्रषिधधहरुको सभम साऩेऺ प्रसाय एिॊ हस्तान्द्तयण गने । 

 सम्भफन्द्धत फारीको ऩकेटऺेत्र एिॊ कृिक सभूहहरुराई आइ ऩयेका सभस्माहको  स्थरगत रुऩभै सभाधान गने । 

 कृिकहरुराई प्रषिधध अनसुयण गनय उत्प्ररेयत गने य जागरुक कृिकहरुराई प्राषिधधक ऻान ठदराउने । 

  

५.२.३ कार्यक्रमको प्राविधिक पक्ष/सञ्चालन प्रकृर्ा/कार्यविधििः 
 घभुती स्थरगत ताधरभ १ देम्ख २ ठदनसभभको हनु सक्ने छ । 

 घभुती स्थरगत ताधरभ कृिक सभूहभा, ऩकेट ऺेत्रहरुभा सञ्चारन गरयने छ । 

 घभुती स्थरगत ता धरभभा न्द्मूनतभ १५ य फढीभा २५ जना सहबागी य सहबागी हरु भध्मे ५० प्रधतशत भषहरा 
सहबाधगता हनु ुऩनेछ । 

 घभुती स्थरगत ताधरभभा सहबागी हनुे कृिकहरुरे दैधनक भ्रभण बत्ता य होटरफास खचय ऩाउने छैनन ्। 

 घभुती स्थरगत ताधरभभा १ ठदनभा ४ िटा बन्द्दा फषढ कऺा याम्खने छैन ।  

 
 
 

५.२.४ घमु्भत स्थरगत ताधरभ कामयक्रभको आधथयक ऩऺ/खचय भाऩदण्ड/नभसय देहाम फभोजीभ हनुेछ  

 

क्र.स. नभसयको षिियण ईकाई दय 

१.  कामयऩत्र तमायी िाऩत ऩारयश्रधभक रु. प्रधत कामयऩत्र ६५०/- 

२.  कामयऩत्र प्रस्तधुतकयण िाऩत ऩारयश्रधभक रु. प्रधत कामयऩत्र ६५०/- 

३.  सहबागीको खाजा (सॊमोजक, श्रोत व्मम्क्त , प्रधतिेदक य सहमोगी 
कभचाययीराई सभेत (उदघाटन तथा सभाऩन सभायोहभा एक -एक ऩटक 
खाजा थऩ गनय सषकने) (अधधकतभ ३० सेट) 

रु./सहबागी/ठदन २००/- 

४.  भसरन्द्द (शैम्ऺक साभाग्री) (अधधकतभ ३० सेट) रु.100.00 ३०००/- 

५.  ताधरभ साभाग्री (कच्चा ऩदा थय, नभनुा, इन्द्धन, ऩोकािन्द्दीका साभान , खरयद 
गनुयऩने साना धतना औजाय , यम्जष्टय, भेटा काडय  भाकय य, टेऩ, स्केर, 
पोटोकऩी ऩेऩय आठद) 

रु. ५०००/- 

६.  ताधरभ सषुिधा (ताधरभ कऺ तथा बाडाभा धरनऩुने उऩकयणको बाडा) रु. प्रचधरत फजाय 
दय अनसुाय 

७.  सॊमोजक बत्ता प्रधतठदन रु. ५००/- 

८.  सहमोगी बत्ता प्रधतठदन रु. २५०/- 

९.  िस्तगुत टेिा M झोरा, ऩेनड्राइब आठद षितयण रु. ३०००/- 

१०.  षिषिध (प्रभाण ऩत्र, ऩानी, सयसपाई तरु/ब्मानय ईत्माठदका राधग) रु. १५००/- 

११.  प्रधतिेदकको ऩारयश्रधभक रु./कामयक्रभ १०००/- 

 

५.२.५ रष्टव्म  ्
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 घभुती स्थरगत कृिक ताधरभको हकभा गाउॉऩाधरकाफाट स्िीकृत भाऩदण्डराई आधाय धरई ताधरभ भा खचय गनुय 
ऩनेछ । 

 ताधरभ सञ्चारन गदाय सकेसभभ िडा धबत्रका सम्भफन्द्धत फारीको ऩकेट य कृिक सभूहभा नै सञ्चारन गनुय ऩनेछ । 

 ताधरभ सञ्चारन हनुे धभधत , सभम य स्थान धनधो गयी सो को जानकायी सम्भफन्द्धत सहबागीराई ऩषहरे नै  गयाउन ु
ऩनेछ । 

 घभुती ताधरभभा कम्भतभा ५०% भषहराको सहबाधगता गयाउन ुऩनेछ । 

 

६= भ्रभण  कामक्रय भ  
 

६.१ अन्द्तय  गाउॉऩाधरका  कृिक  भ्रभण कामयक्रभ 

६.१.१ ऩरयचम/ऩषृ्ठबधूभ तथा उदेश्म 

 

कृिकहरुराई ियऩयका गाउॉऩाधरकाका उत्ऩादन स्थर िा पा भयहरुभा भ्रभण गयाउॉदै त्महाॉका व्मिसाषमक फारी उत्ऩादन 
कामयक्रभसॉग प्रत्मऺ अिरोकन  गयाइ कृषि प्रषिधधहरुफाये नषिनतभ ्प्रषिधधफाट प्रबाषित गयाई उक्त प्रषिधध अिरभफन गनय 
सघाउ ऩमुायउन ुमस कामयक्रभको उदेश्म हनुेछ ।   

  

६.१.२ कामयक्रभको प्राषिधधक ऩऺ/सञ्चारन प्रकृमा/कामयषिधध  ्

 भ्रभणको राधग केही ऩढेका, धसक्न सक्ने य धसकाउने बािना बएका कृिक छनौट गरयनेछ । 

 भ्रभण कामयक्रभ (अिरोकन स्थर, फस्ने स्थान आठद) अधग्रभ रुऩभा तमाय गयी भ्रभण गरयने स्थर एिॊ सभफम्न्द्धत व्मम्क्तहरु 
तम गयी भ्रभण कामयक्रभ आयभब गरयनेछ । 

 भ्रभणको सरुुभा ऩरयचम धरने ठदने गयी कामयक्रभ स्ऩष्ट रुऩरे िताउने व्मिस्था धभराइनेछ । 

 भ्रभणराइ राबप्रद तलु्माइ अन्द्त्मभा सभीऺा गरयनेछ । 

 भ्रभण सरुु गनय तोषकएको स्थानभा बेरा हनु य पकय न फाटोको भमाद फाहेक  कृिक भ्रभणको अिधध ३-५ ठदनको हनुेछ  

 सहबागी कृिकहरु २५ देखी ३० जना हनुेछन । 

 

६.१.३ कामयक्रभको आधथयक ऩऺ/खचय भाऩदण्ड/नभसय: 
 

क्र.स. नभसयको षिियण ईकाई दय 

१ फस रयजबेशन बाडा तथा व्मिस्थाऩन  स्िीकृत दय अनसुाय 

२ स्थरगत अिरोकन िाऩत प्रस्ततु कताय को 
ऩारयश्रधभक 

रु./अिरोकन स्थर १०००/- 

३ सहबागीको दैधनक भ्रभण तथा आिास खचय  रु./सहबागी/प्रधतठदन १०००/- 

४ भसरन्द्द (शैम्ऺक साभभी)   रु./सहबागी १००/- 

५ प्रधतिेदकको ऩारयश्रधभक रु./कामयक्रभ २५००/- 

 

 ७. अन्द्तय  सभूह  कृिक  भ्रभण  
 

 7.१ ऩरयचम/ऩषृ्ठबधूभ्  

उत्कृष्ट कृिक सभूहरे गयेको कृषि गधतषिधध प्रत्मऺ रुऩभा हेयी अन्द्म सभूहराई उत्प्रे रयत गनय अन्द्तय सभूह कृिक भ्रभण 
गरयनेछ । 

  

7.2 कामयक्रभको उद्देश्म्  
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 कृिकहरुराई गाउॉऩाधरका धबतै्र उत्कृष्ट कृिक सभूहको उत्ऩादन स्थर िा पाभयहरुभा भ्रभण गयाई षिषिध 
गधतषिधध अिरोकन गने भौका प्रदान गनुय । 

 एउटा सभूहका सदस्महरुराई गाउॉऩाधरका धबतै्र अको सभूहहरुभा बए गयेका गधतषिधधहरुको अिरोकन गयाई एक 
आऩसभा धसक्ने भौका प्रदान गनुय । 

 गाउॉऩाधरकाका षिषिध सभूहहरु फीच आऩसी धभत्रता अधबिषृर्द् गयाउन ु।  

 

7.2.३ कामयक्रभको प्राषिधधक ऩऺ/सञ्चारन प्रकृमा/कामयषिधध  ्   

भ्रभणभा रधगने स्थानका कृिक सभूहरुराई अधग्रभ खिय गयी उनीहरुराई आपूरे गयेका कृषिजन्द्म कृमाकराऩहरुको साथै 
अन्द्म षिकास कामयफाये िताउन तमायी हनुे व्मिस्था धभराइनेछ । मो कामयक्रभ उल्रेम्खत अन्द्तय गाउॉऩाधरका कृिक 
भ्रभणभा जस्तै कामयषिधध अऩनाई छोटो रुऩभा गाउॉऩाधरका धबतै्र सञ्चारन गयीनेछ । 

  

 7.2.४ कामयक्रभको आधथयक ऩऺ/खचय भाऩदण्ड/नभसय : 
 

अन्द्तय गा.ऩा. कृिक भ्रभणको नभसय अनसुाय खचय गयीनेछ । 
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८. प्रकाशन कामयक्रभ 

८.१ कृषि फरेुषटन प्रकाशन 
 

८.१.१ ऩरयचम/ऩषृ्ठबधूभ  ्

 

गाउॉऩाधरका स्तयभा जनचेतना जगाउन , प्रषिधध प्रसाय गनय तथा कृषिको व्मािसाषमकयण तथा षिषिधधकयणभा टेिा प्रदान गनय 
एिॊ कृषि सभफन्द्धी गधतषिधधहरुफाये सयोकायिाराहरुराई ससूुम्चत गयाउने उद्देश्मरे कृषि फरेुषटन प्रकाशन गरयनेछ ।   

 

८.१.२ कामयक्रभको उद्देश्म्  

स्थानीम स्तयभा कृिकको आि स्मकता अनसुाय प्रषिधध प्रसायण ग नय तथा गाउॉऩाधरकाको कृषि गधतषिधधह रुफाये 
सयोकायिाराहरुराई ससूुम्चत गयाउने ।  

  

८.१.३ कामयक्रभको प्राषिधधक ऩऺ/सञ्चारन प्रकृमा/कामयषिधध  ्

 

फरेुटीनभा गाउॉऩाधरकास्तयभा सभबाव्म प्रषिधधहरुराई सभेटेय जानकायीभरुक प्रषिधध , आगाभी धसजनभा गरयने प्रभखु 
कृषि कभयहरु, अनसुन्द्धानफाट धसपारयस बएका नमाॊ प्रषिधध, सपरताको कथा ,  सभस्मा सभाधानभूरक जानकायी तथा भखु्म -
भखु्म कृषि गधतषिधध इत्माठद सॊरग्न गरयनेछ । फरेुषटन प्रकाशन गदाय गाउॉऩाधरका  स्तयभा सभऩादक भण्डर फनाई 
मथासभबि फारी , फागिानी, भत्म्् ,् फारी सॊयऺण , फजाय, कृषि प्रसाय आठद सफै ऺे त्रका जानकायी सभेषट नेछ । प्रकाशनराई 
मथासभबि सहबाधगतात्भक फना इनेछ ।फरेुषटन न्द्मूनतभ A4 size paper भा एक ऩटकभा कम्भतभा १०० प्रधत प्रकाशन 
गयीनेछ ।  फरेुषटन तै्रभाधसक एिॊ चौभाधसक रुऩभा प्रकाशन गयीनेछ ।  

  

८.१.४ कामयक्रभको आधथयक ऩऺ/खचय भाऩदण्ड/नभसय :   

 फरेुषटन ४ ऩेजको राधग फढीभा रु. ४०००।- 

 िरेुषटन ६ ऩेजको राधग फढीभा रु. ६०००।- 

 िरेुषटन ८ ऩेजको राधग फढीभा रु. ८०००।- 

 यषङ्गन पोटो याखेय यषङ्गन छऩाई गदाय फढीभा ५०% यकभ थऩ । 

 

८.२ कामयक्रभ  तथा  प्रगधत  ऩमु्स्तका प्रकाशन कामयक्रभ:  

८.२.१ ऩरयचम/ऩषृ्ठबधुभ्  

गा.ऩा.भा सञ्चाधरत य सभऩाठदत का मयक्रभहरु तथा बए गयेका प्रगधतको साथै अन्द्म षिियणह रु सभेत सभफम्न्द्धत सफैराई 
जानकायी गयाउने उद्देश्मरे मस षकधसभको प्रकाशन गरयनेछ । 

 

८.२.२ कामयक्रभको उद्देश्म्  

गा.ऩाको कृषि षिकास कामयक्रभ तपय का  सफै एकाईहरु (फारी, फागिानी, मोजना, प्रसाय आठद) राई सभेटी िा षियक कामयक्रभ, 
प्रधगत, षिशेि कामयहरु य अन्द्म िस्तगुत षिियणहरु प्रकाशन गनुय ।   

 

८.२.३ कामयक्रभको प्राषिधधक ऩऺ/सञ्चारन प्रकृमा/कामयषिधध्    

ऩमु्स्तका प्रत्मेक आ.ि.को प्रथभ चौभाधसक धबत्रभा धनकारीनेछ । कामयक्रभ तथा प्रधगत ऩमु्स्तका देहामको धनठदयष्ट ढाॊचा 
अनरुुऩ प्रकाशन गरयनेछ । 

 गा.ऩा. को नक्सा 
 खण्ड १- ऩरयचमात्भक षिियण । 

 खण्ड २- गा.ऩा.को कृषि षिकास कामयक्रभको उद्देश्महरु, कामयधनधतहरु तथा कामयक्रभहरु । 

 खण्ड ३- षिधबन्न प्राषिधधक शाखाहरुको कामयक्रभ षिियण ।   
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 खण्ड ४ - षिधब न्न प्राषिधधक शाखाह रुको का मयक्रभ प्रधगत रगामत कृषिसॉग सभफम्न्द्धत गैय सयकायी सॊ स्था एिॊ 
कृिक सभूहको षिियण । 

 खण्ड ५- कामयक्रभसॉग सभफम्न्द्धत सभऩणुय तथ्माङ्क । 

 

८.२.४ कामयक्रभको आधथयक ऩऺ/खचय भाऩदण्ड/नभसय :  
िाषियक कृषि षिकास का मयक्रभ तथा तथ्माॊक ऩु म्स्तका एक झरक प्रकाशन गदाय खचय स्िीकृत गाउॉऩाधरकाको स्थानीम दय 
येट अनसुाय गरयनेछ ।   
   

९ कृिक  सभूह/ कृिक  सहकायी  सॊस्थाको  प्रस्तािना/ भाॊगभा  आधारयत  कामयक्रभ   

 

९.१ ऩरयचम/ऩषृ्ठबधूभ्   
 

कृषि ऺेत्रभा रगानी आकियण गनय, षिधबन्न साझेदायहरुको शीऩ, दऺता तथा अनबुिराई प्रबािकायी रुऩभा ऩरयचारन 
गनय साझेदायी प्रणारी भापय त कृषि प्रसाय सेिा एिॊ उत्ऩादन का मयभा प्रबािकारयता ल्माउन भहिऩणुय मोगदान ऩु मायउने कृिक 
सभूह एिॊ कृिक सहकायी सॊ स्थाहरुरे जभभा गयेको फचत/षहतकोि यकभ उल्रेख्म यहेको तय प्रबािकायी ऩरयचारन हनु 
नसकेको म्स्थधतभा उक्त यकभराई कृषि ऺेत्रभा प्रबािकायी रुऩभा ऩरयचारन गनय कृिक सभूह, कृिक  सहकायी  सॊस्थाभापय त 
प्रस्तािना तथा भाॊगभा आधारयत कामयक्रभ सञ्चारन गरयने छ । 

 

९.२ कामयक्रभको उद्देश्म  ्

 कृिक सभूह एिॊ कृिक सहकायी सॊस्थाको षहतकोि यकभराई कृषि ऺेत्रको उत्ऩादन एिॊ उऩरम्ब्धभरुक ऺेत्रभा 
प्रबािकायी ऩरयचारन गने । 

 सभूह/सॊस्थाको सॊस्थागत रगधनशरता कामय दऺता एिॊ म्जभभेिायीऩनको षिकास गदै ऺभता िषृर्द् गने ।  

 कृषिको व्मिसामीकयणभा टेिा ऩमुायउने । 

 कृिक सभूहहराई सहकायीकयण तपय  उन्द्भखु गयाउने । 

 

९.३ कामयक्रभको प्राषिधधक ऩऺ/सञ्चारन प्रकृमा/कामयषिधध्   
 

कृिकहरुराई सभूहभा सॊधगठत हनु सहमोग ऩमुायई उनीहरुको सभूहराई नै कृषि प्रसायको सधुनमोम्जत एिॊ सशक्त 
भाध्मभको रुऩभा उऩमोग गने उद्देश्म रे गाउॉऩाधरका (धबत्रका)  भा दताय बएका कृिक सभूह एिॊ सहकायी सॊ स्थाहरुको 
प्रस्तािनाको आधायभा सभूह/सॊ स्थाराई उत्ऩादन साधनको आऩु धतय, उत्ऩाठदत िस्तकुो खरयद धफक्री, सङ्करन प्रशोधन, प्रषिधध 
प्रसाय तथा सभूह/सहकायीभा आधारयत खेती षिधध स ञ्चारन प्रकृमाभा सहमोग ऩु मायनन गाउॉऩाधरकाफाट सहमोग प्रदान गयी 
साझेदायीभा का मयक्रभ स ञ्चारन गनय सषकने छ । सभूह/सहकायी सॊ स्थारे ऩेश गयेका प्रस्तािनाहरु भध्मे उऩमकु्त 
प्रस्तािनाको छनौट गयी सो सभूह िा सॊस्थाराई आधथयक एिॊ प्राषिधधक सहमोग उऩरब्ध गयाइनेछ । 

 

कामयक्रभ सञ्चारन कामयषिधध  ्

 गाउॉऩाधरकाको कामायरमरे िाषियक कामयक्रभ फजेट प्रस्ताि गनेछ । 

 कामयक्रभ फजेट प्रस्ताि गदाय एक िियको राधग सञ्चारन गनय सषकने आमोजनाका राधग फजेट प्रस्ताि गनय 
गाउॉऩाधरकाफाट साझेदायीका राधग साियजधनक रुऩभा सूचना प्रिाह गयीनेछ । 

 साझेदायी कामयक्रभ प्रस्ताि गदाय गाउॉऩाधरकाफाट सेिा प्रबािकारयताभा िषृर्द् गने , आम आजयन का मयक्रभ, प्रषिधध 
प्रसाय कामयक्रभ जस्ता कामयक्रभका राधग प्राथधभकता ठदनऩुनेछ । 

 कामयक्रभका राधग सभूह /सहकायी सॊस्थाफाट तोषकएको ढाॊचाभा धनिेदन धरनऩुनेछ । 
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 कामयक्रभ सञ्चारनका राधग सभूह/सॊस्था छनौट गदाय भषहरा, दधरत, जनजाती, षिऩन्न िगय एिॊ ऩछाडी ऩयेका िगयराई 
प्राथधभकता ठदइनेछ । 

 सभूह/सॊस्थाको प्रस्तािना कामायन्द्िमन सभफन्द्धी धनणयम गाउॉ कामयऩाधरकाको कामायरमफाट स्िीकृत गयाउन ुऩनेछ। 

 आमोजना छनौट य भूल्माॊकनका आधाय गाउॉ कामयऩाधरकारे षिद्यभान कामयषिधध तथा आधथयक कामयषिधध धनमभािरी 
अनरुुऩ धनधाययण गयी सोही आधायभा गनेछ । 

  स्िीकृत बएका आमोजनाहरु सभूह/सॊस्था िा उऩबोक्ता सधभधत भापय त सञ्चारन गरयने छ ।   

 कामायरमफाट उऩरब्ध गयाउने यकभ सभूह/सॊस्थाको फैंक खाता भापय त उऩरब्ध गयाइनेछ । 

 सभूहरे आफ्नो यकभ जभभा गये ऩधछ भात्र कामायरमफाट यकभ उऩरब्ध गयाइनेछ । 

 कामायरमफाट ऩषहरे एक धतहाई भात्र यकभ उऩरब्ध गयाइने छ। 

 कामयक्रभ धनधायरयत आ.ि. धबत्र सभऩन्न गयी सक्न ुऩनेछ । 

 सभूह/सॊस्थारे कामयक्रभको public audit गयाउन ुऩनेछ ।   

 सभूह/सॊस्थाको येकडय गाउॉ कामयऩाधरकाको कामायरमभा यहनेछ ।  

 गाउॉऩाधरकाफाट उऩरब्ध गयाइने यकभ सभझौता अनरुुऩ उऩरब्ध हनुेछ । मसका राधग आमोजना स्िीकृत 
बएऩधछ कामायन्द्िमन गनुय अम्घ सभफम्न्द्धत सभूह/सॊस्थासॉग कामायरमरे सभझौता गनेछ । 

 कामयक्रभ सञ्चारन तथा कामायन्द्िमनका राधग सभझौता गदाय उऩबोक्ता सॊस्था य कामायरमरको तपय फाट अम्न्द्तभ 
कामायन्द्िमन मोजना तमाय गयी दिैु ऩऺको उत्तयदाषमत्ि स्ऩष्टरुऩरे तोकीनेछ ।  

 कामयक्रभको अनगुभन भूल्माॊकन सॊमकु्त रुऩभा गयीनेछ । 

 कामय सभऩन्न बएऩधछ सभूह/सॊस्थारे कामय सभऩन्न प्रधतिेदन ऩेश गनुय ऩनेछ । 

 सो प्रधतिेदनको आधायभा कामायरमको तपय फाट उऩरब्ध गयाइने यकभ ऩूणय रुऩभा बकु्तानी गरयनेछ । 

 

९.४ कामयक्रभको आधथयक ऩऺ/खचय भाऩदण्ड/नभसय : 
 धनिेदक सभूह सहकायी सॊस्थारे कुर कामयक्रभ फजेट आमोजनाको कम्भतभा ५० प्रधतशत यकभ व्महोनुय ऩनेछ  । 

 कामायरमफाट कामयक्रभको औम्चत्म अनरुुऩ फढीभा २५ हजायसभभ सहमोग उऩरब्ध गयाउन सषकनेछ । 

 कामयक्रभ कृिक सभूह/सहकायी सॊस्था तथा गाउॉऩाधरकाफाट सॊमकु्त रुऩभा सभेत सञ्चारन गरयने छ । 
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आिेदन पायाभ 

                षििम् प्रस्तािनाभा आधारयत कामयक्रभ सभफन्द्धभा ।   

                                                     धभधत  ्

श्रीभान ्प्रभखु प्रशासषकम अधधकृतज्मू,  

हतिुागढी गाउॉऩाधरका, गाउॉ कामयऩाधरकाको कामायरम 

घोयेटाय, बोजऩयु । 

 भहोदम,  

 

प्रस्ततु षििमभा त्मस का मायरमफाट सञ्चारन गरयने प्रस्तािनाभा आधारयत अनदुान का मयक्रभ प्राधप्तका राधग हा म्रो 
कृिक सभूह/कृिक सहकायी सॊ स्थाको धन णयम प्रधतधरऩी य तषऩसरको षिियण सषहत मो धनिेदन ऩेश गयी एको छ  ।  
कामायरमरे तोकेको का मयषिधधहरु अऩनाई सोही अनसुाय का मयक्रभ सञ्चारन गनय ऩणुय रुऩभा भन्द्जयु बएको व्महोया सभेत 
अनयुोध छ ।  

प्रस्तािना ऩत्र् 
१. सभूहको ऩषृ्ठबधूभ्  

२. सभूह/सॊस्थाको नाभ्  

३. सभूह/सॊस्था दताय धभधत्  

४. षकधसभ् दधरत(   )  जनजाती(   )    धभम्श्रत(   )  अन्द्म(   )  

५. सभूह सदस्म सॊख्मा्  

६. सभूह फैठक प्रकृमा्  

७. षहतकोि यकभ रु.                     षहतकोि ऩरयचारन प्रकृमा्  

८. सभूहरे गनय चाहेको कामयक्रभको नाभ्  

९. कामयक्रभ सञ्चारन स्थर्  

१०.कामयक्रभफाट राबाम्न्द्ित हनुे ऩरयिाय सॊख्मा्  

११.कामयक्रभफाट प्राप्त हनुे प्रधतपर्   

१२.सभूह/सॊस्थारे गनय चाहेको कामयक्रभको सॊम्ऺप्त षिियण् ................ .........................  

१३. भाग गयेको कामयक्रभराई राग्ने जभभा फजेट रु. .............. 
१४. सभूह/सॊस्थाको आफ्नो कोिफाट व्महोरयन ेयकभ रु. .................  
१५. सभूह/सॊस्थारे भाॊग गयेको आधथयक सहमोग रु. ...................  
  

................... 
                                                             अध्म  ऺ
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१०. साना धसॉचाइ  कामयक्रभ  

 

१०.१ साना  धसॉचाइ  षिशेि  कामयक्रभ  

१०.1.१ ऩरयचम/ऩषृ्ठबधूभ्  

 

साना धसॉचाइ षिशेि का मयक्रभरे फढीभा २५ हेक्टय सभभभा (धसॉचाइ  नीधत) धसॉचाइ हनुेगयी स-साना अ स्थामी िाॉध, 

ऩैनी, छेकिाय, कुरो सधुाय , सॊयऺण, ह्यभु ऩाइऩ , ऩोधरधथन ऩाइऩ , ऩोखयी धन भायण, ऩभऩ, ट्याङ्की, इनाय, षढक्कीऩभऩ , भोनोब्रक 
ऩभऩसेट, ऩिन ऩभऩ , हाइड्रोधरक मायक , साइकर ऩभऩ , षऩसमयन म्व्हर , धगमय ऩभऩ , थोऩा धसॉचाइ , म्स्प्रङ्करय धसॉचाइ आठदको 
धनभायण, व्मिस्थाऩन गनयभा गाउॉऩाधरकाको तपय फाट फढीभा रु. १ राख ५० हजायसभभको अनदुान ठदने य उऩबोक्ताको 
तपय फाट कम्भतभा १५ प्रधतशत मोगदान प्राप्त गयी स ञ्चारन गरयने धसॉचाइका स-साना म्स्कभराई जनाउॉछ । मो का मयक्रभ 
कृिक सहकायी सॊ स्था/उऩबोक्ता सधभधत िा सॊ स्था/कृिक सभूहह रुभा के म्न्द्रत यहेय भा त्र का मायन्द्िमन गरयनेछ । कृषि 
षिकासको राधग स्थाषऩत कृिक सभूहहरु जस्ता उऩबोक्ताहरुको सहबाधगताभा कामायन्द्िमन मोजना तमाय ऩायी मस का मयक्रभ 
सभफन्द्धी धनदेम्शका अनरुुऩ कामय सभऩादन गयीनेछ ।   

  

१०.1.२ कामयक्रभको उद्देश्म  ् 

धसॉचाइका स-साना म्स्कभहरु फनाएय कृिक सहबाधगताको आधायभा गा.ऩा. धबत्रका कृिकहरुराई उत्ऩादन िृ षर्द्को 
भाध्मभफाट आम आजयनभा टेिा ऩमुायउन ुनै मसको प्रभखु उद्देश्म हो । 

   

१०.1.३ कामयक्रभको प्राषिधधक ऩऺ/सञ्चारन प्रकृमा/कामयषिधध  ्
 

सूचना प्रिाह – गाउॉऩाधरकारे साना धसॉचाइ षिशेि कामयक्रभ सञ्चारन गदाय अऩनाउनऩुने  आधायह रु तथा कामयषिधधफाये 
गाउॉऩाधरका तथा प्रत्मेक िडा कामायरमहरु भापय त अधधकतभ सूचना प्रिाह गयाइनेछ । 

 

धनिेदन - उऩयोक्त कामयक्रभ अन्द्तगयत सञ्चारन हनुे कुनै ऩधन धसॉचाइ आमोजनाको कामायन्द्िमनको राधग सहकायी 
सॊस्था/उऩबोक्ता सधभधत िा सॊस्था/कृिक सभूह फाट दतायको प्रभाण-ऩत्र सषहत कामयक्रभको  तोषकए फभोम्जभ धनिेदन/भाॊग 
पायाभ गाउॉऩाधरकाभा ऩेश गनुय ऩनेछ ।आमोजना (स्कीभ) को भोटाभोटी रागत य धनिेदक सॊ स्था/सभूहरे व्महोने प्रधतशत 
सभेत आफ्नो धनिेदनभा खरुाउनऩुनेछ । 
 

छनौट प्रकृमा –भाॊग बई आएका धनिेदनहरुको प्रायम्भबक छनौट गयी गाउॉ कामयऩाधरकाको कामायरमफाट ऩारयत गयीनेछ ।  
मसयी ऩारयत बएका आमोजना ( स्कीभ) ह रुको रागत इ म्स्टभेट रु. ३० ,०००।- बन्द्दा कभ यकभको साभा ग्री भात्र 
उऩरव्ध गयाउने स्कीभको सभफन्द्धभा आमोजनाको रागत तमाय गयी गाउॉऩाधरकाको कामायरमफाट स्िी कृधत ऩ िात 
गाउॉऩाधरकाफाट उक्त साभग्रीहरु अनदुान  स्िरुऩ ह स्तान्द्तयण गनय सक्नेछ । म स्ता साभग्रीहरुभा ऩाइऩ , ऩभऩसेट ( स्मारो 
टु्यििेर प्रमोजन िाहेक) , प्राषष्टक, धनभायण साभा ग्री आठद धरन सषकनेछ य रु. १ ,५०,०००।- सभभ रागत राग्ने 
सभबािना बएका स्कीभको हकभा इरयगेशन इम्न्द्ज धनमरयङ षििमभा ताधरभ प्राप्त प्राषिधधकहरुरे स्थरगत सिेऺण गयी रागत 
इम्स्टभेट तमाय गयी स्िीकृधतको राधग गाउॉऩाधरकाभा ऩेश गनुय ऩ नेछ । मी सफै षकधसभका म्स्कभको रागत इम्स्टभेटको 
स्िीकृधत गाउॉऩाधरकाफाट गरयनेछ । रागत इम्स्टभेट तमाय गदाय इम्स्टभेट अॊकको ५ प्रधतशत कम्न्द्टन्द्जेन्द्सी िाऩत हनुेछ 
जसभध्मे २.५ प्रधतशत साभाग्रीको राधग य िाॉकी २.५ प्रधतशत श्रधभक (श्रभ) का राधग प्रमोग गनय सषकने छ । मसयी 
रागत अनभुान िा खचयको षिियण अनसुाय गाउॉऩाधरकारे सहकायी सॊ स्था/उऩबोक्ता सधभधत िा सॊ स्था/कृिक सभूहसॉग खचय 
एिॊ सभऩन्न गने कामयको िाॉडपाॉड गयी साना धसॉचाइ षिशेि कामयक्रभको तोकीएको ढाॊचा फभोम्जभ सभझौता हनुेछ साथै यकभ 
खचय गदाय प्रचधरत आधथयक ऐन धनमभ अनसुाय गनुय ऩनेछ । 
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सॊशाधन ऩरयचारन तथा कामायन्द्िमन मोजना  – गा.ऩा.रे सहकायी सॊस्था/उऩबोक्ता धसधभत िा सॊस्था/कृिक सभूहको 
सहबाधगताभा कामायन्द्िमन मोजना तमाय ऩानेछ । आमोजना कामायन्द्िम नभा सहकायी सॊ स्था/उऩबोक्ता सधभधत िा 
सॊस्था/कृिक सभूह य गा.ऩा.रे आ-आफ्नो उत्तयदाषमत्ि प्रस्ट रुऩभा उल्रेख गयीनेछ । 

कामय सञ्चारन - गा.ऩा.रे प्रचधरत ऐन धनमभ िभोम्जभ सभफम्न्द्धत  सहकायी सॊ स्था/उऩबोक्ता सधभधत िा सॊ स्था/कृिक 
सभूहर्द्ाया धनभायण कामय गयाउनेछ । धनभायण सभफन्द्धी प्रकृमागत एिॊ व्मिस्थाऩकीम म्जभभेिायी गा.ऩा.को यहनेछ । 

 

कामय सभऩन्न प्रधतिेदन - धडजाइन , इम्स्टभेट य सभझौता अनसुाय आमोजना ( स्कीभ)को कामय ऩूणय रुऩरे सभऩन्न बई सञ्चारन 
बएको अिस्थाभा कामय सभऩन्न प्रधतिेदन ठदनुऩनेछ । धनभाणय कामय सऩुयधबजन गनय िा पाइनर षिर तमाय गयी बकु्तानीको 
राधग ऩेश गनय िा सऩुयधबजन गयी पाइनर षिर तमाय गनय प्राषिधधकफाट आइटभिाइज कामय सभऩन्न प्रधतिेदन तमाय गनुय 
ऩनेछ। मसयी प्राप्त कामय सभऩन्न प्रधतिेदन गा.ऩा.को  का मायरमभा ऩेश गनुयऩनेछ । िैठकको धनणयम सषहत कामय सभऩन्न 
प्रधतिेदन प्राप्त बएऩधछ गा.ऩा.को कामायरमरे बकु्तानी ठदने व्मि स्था ग नेछ । आमोजनाको प्रकृधत अनसुाय १-३ ऩटकभा 
बकु्तानी ठदइनेछ । एकैऩटक बकु्तानी ठदनऩुने अिस्थाभा कामय सभऩादन प्रधतिेदन तमाय ऩायी स्कीभको सञ्चारनको 
अिस्थाफाये सॊस्था/ सधभधत/ सभूहको फैठकफाट धनणयम गयाई सॊमोजकको धसपारयसभा बकु्तानी ठदन सषकनेछ । १ ऩटक 
बन्द्दा फढी षकस्ताभा यकभ बकु्तानी गयाउन ुऩने खण्डभा सभझौता ऩत्रभा स्ऩष्ट खरुाउन ुऩनेछ । 

 
भभतय/सभबाय - आमोजना सभऩन्न बई हस्तान्द्तयण बैसकेषऩछ सोको भभतय/सभबाय गने सभऩूणय म्जभभेिायी सम्भफन्द्धत सॊस्था/ 
सधभधत/ सभूहको हनुेछ। 

 
 

१०.1.४ कामयक्रभको आधथयक ऩऺ/खचय भाऩदण्ड/नभसय :  
 

स–साना अस्थामी िाॊध, ऩैनी, छेकिाय, कुरो सधुाय, सॊयऺण, ह्यभु ऩाइऩ, ऩोधरधथन ऩाइऩ, ऩोखयी धनभायण, ऩभऩ, ट्याङ्की, 
इनाय षढक्की  ऩभऩ, भोनोब्रक ऩभऩसेट , ऩिन ऩभऩ , हाइसोधरक यमाक , , ऩधसयमन म्व्हर , धगमय ऩभऩ , थोऩा धसॉचाइ , म्स्प्रङ्करय 
धसॉचाइ आठदको धन भायण व्मिस्थाऩन गनय फढीभा रु . १ ,५०,०००।– सभभ खचय गनय सषकने छ । जरश्रोत ऐन २०४९ 
अन्द्तगतय भान्द्मता ऩयुा हनुे गयी स्थाषऩत उऩबोक्ता सॊ स्था य गा.ऩा अन्द्तगयत िा अरु कसैफाट कृषि षिकासको राधग स्थाषऩत 
कृिक सभूहहरु जस्ता उऩबोक्ताहरुको सहबाधगताभा कामायन्द्िमन मोजना तमाय ऩायी कामय सभऩादन गनुयऩनेछ ।   

 

१०.1.५ रष्टव्म् आमोजना छनौट गनुय अगाधड देहामका आधायहरुराई ध्मान ठदनऩुनेछ ।   
 कृिक सभूहको राधग आमोजना छनौट गने सभफन्द्धभा गा.ऩा. अन्द्तगयत िा अन्द्म धन कामफाट गठन एिॊ दताय बई 

कम्भतभा एक िियको अिधध ऩयुा गयेका , धनमधभत फैठक फस्नकुा साथै सभूह सञ्चारन ऩर्द्धत एिॊ प्रकृमाहरु अनसुाय 
सञ्चारन बैयहेका य कृषि षिकासको राधग सकृम रुऩरे गा.ऩा.को सभऩकय भा यही कृमाशीर यहेका कृिक सभूहरुको 
राधग भात्र आमोजना छनौट गरयनेछ । 

 सतह धसॉचाइ तथा ऩोखयी धनभायण गने सन्द्दबयभा साभूषहक धसॉचाइराई केम्न्द्रत गरयनेछ । 
 जनसहबाधगताको आधायभा स्थानीम श्रोतको फढी ऩरयचारन गनय सऺभ उऩबोक्ता सधभधत िा सॊस्था/कृिक 

सभूहराई केम्न्द्रत गयी कामयक्रभ सञ्चारन गने उद्देश्म अनरुुऩ सहबागी सॊस्थारे कूर रागतको न्द्मूनतभ १५ 
प्रधतशत यकभ नगद िा श्रभदान िा म्जन्द्सी िा तीनै थयी सहमोगको रुऩभा व्महोनुय ऩनेछ । 

 साभूषहक धसॉचाइका राधग जारी, ऩभऩ आठद व्मिस्था गयी तत्काधरन धसॉचाइ व्मिस्था गरयनेछ ।  
 दधरत, भकु्त कभैमा , साभाम्जक रुऩभा षऩछधडएका तथा षिऩन्न िगयका सभूहहरुको षहतराई षिशेि रुऩरे व्मिस्थऩन 

गरयनेछ । 
 भषहरा कृिक सभूहहरुको सहबाधगता हनुे गयी आमोजना छनौट हनुेछ ।    
 आमभूरक कृषि व्मिसामीकयण तपय  उन्द्भखु गयाउने कामयक्रभ सञ्चारन बएका स्थरहरुभा धसॉचाइ सषुिधा ऩमुायउने 

दृषष्टकोण याम्खनेछ । 
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 मथासभबि धनधायरयत ऩकेटहरुको उत्ऩादन कामयक्रभभा टेिा ऩगु्नेगयी आमोजनाको छनौट हनुेछ ।  फाढी ऩषहयो आठदरे ऺधत 
ऩमुायएका चार ुधसॉचाइ कुराह रुभा स-साना दयुीभा ह्यभु ऩाइऩ य ऩोधरधथन ऩाइऩ व्मि स्था गयी तत्काधरन धसॉचाइ सभ स्मा 
सभाधान गने जस्ता धसॉचाइ षिकासका कामयहरुराई सहमोग ऩमुायइनेछ ।    

 सहकायी सॊस्था/उऩबोक्ता सधभधत/कृिक सभूहहरुफाट कामयक्रभको राधग जामज भाॊग आउनऩुने य धतनको 
कामायन्द्िमनभा अधनिामय सहबाधगता हनुऩुनेछ । 

 प्रधतकूर िाताियणीम असय न्द्मून ऩाने षकधसभका आमोजनाहरुराई प्रोत्साषहत गरयनेछ । 
 छनौट बएका आमोजना सोही आधथयक ििय धबत्र ऩयुा हनुऩुनेछ । 

 
 

 

१०.२  प्राषष्टक  ऩोखयी   धनभायण  कामयक्रभ 

 

धसॊचाईको सषुिधा नऩगुेको तथा आॊम्शक धसॊम्चत ऺे त्रहरुभा कभ रागतभा ििायतको ऩानी, खेय गैयहेको ऩानी सॊकरन 
गयी कृिकहरुराई धसॉचाइ सषुिधा उऩरव्ध गयाउन राबम्न्द्ित िगयको आधथयक साझेदायीभा प्राषष्टक ऩोखयी धनभायण कामय गनय 
गयाउन मो प्राषष्टक ऩोखयी धनभायण कामयक्रभ सञ्चारन गरयने छ । धसॊम्चत ऺेत्रको षिस्ताय गदै कृषि ऺेत्रको व्मिसामीकयण, 
षिषिधधकयण तथा सघनीकयण भा पय त खा द्य सयुऺा तथा गरयिी धनिायणभा टेिा ऩु मायउने ऩृ ष्ठबधूभभा सञ्चारन गरयने मो 
कामयक्रभ व्मािसाषमक कृिक उद्यभी/ कृिक सभूह/कृषि सहकायी सॊस्था/उऩबोक्ता सॊस्थाराई उऩरव्ध गयाईने छ ।  

 

१०.२.१ कामयक्रभको उद्देश्म्- 
 

धसॉचाइको सषुिधा नऩगुेका तथा आॊम्शक धसॊम्चत ऺे त्रहरुभा कभ रागतभा प्रा षष्टक ऩोखयी धनभाणय गयी  कृषि 
ऺेत्रहरुको व्मिसामीकयण , षिषिधकयण तथा सघनीकयण भा पय त खा द्य सयुऺा तथा धगयिी धनिायणभा टेिा ऩ-ुमाउने 
कामयक्रभको उद्देश्म यहेको छ ।  

 

१०.२.२ कामयक्रभ सञ्चारन प्रकृमा  

 सूचना प्रिाह- गा.ऩा.रे प्राषष्टक ऩोखयी धनभायण कामयक्रभ सञ्चारन गदाय अऩनाउनऩुने आधायहरु तथा कामयषिधध फाये 
गा.ऩा.को सचुना ऩाटी, स्थानीम सॊचाय भाध्मभ, कृषि सेिा केन्द्र तथा िडा कामायरमभापय त अधधकतभ सूचना प्रिाह 
गयाइनेछ । 

 धनिेदन सङ्करन - उऩमकु्तय  का मयक्रभ अन्द्तयगत स ञ्चारन हनुे कुनै ऩधन आमोजनाको का मायन्द्िमनको राधग सहकायी 
सॊस्था/उऩबोक्ता सधभधत िा सॊ स्था/कृिक सभूह/व्मािसाषमक कृिक उ द्यभीफाट दतायको प्रभाण-ऩत्र सषहत धनिेदन 
भाॊग पायाभ गाउॉऩाधरकाभा दताय गयाउ न ुऩने छ ।भाॊग ऩ त्र दताय गयाउॉदा कृिक सभूह/कृषि सहकायी 
सॊस्था/उऩबोक्ता सॊस्था िा सधभधत/उऩबोक्ताको तपय फाट प्रधत आमोजना रु. १००।- का दयरे याज स्ि फझुाई सो 
बौचय कागजातका साथ ऩेश गनुयऩनेछ । 

 

१०.२.३ छनौट तथा कामयक्रभ सभऩन्न प्रकृमा-्  

 मो का मयक्रभ व्मािसाषमक कृिक उ द्यभी/ कृिक सभूह/कृषि सहकायी सॊ स्था/उऩबोक्ता सॊ स्था िा सधभधतराई 
उऩरव्ध गयाईन ेछ । 

 गाउॉऩाधरकाभा प्राषष्टक ऩोखयी धनभायण कामयक्रभफाये सेिाग्राषहफाट भाॊग बई आएका धनिेदनहको प्रायम्भबक छनौट 
गरयनेछ । गाउॉऩाधरकाभा धसॉचाइ सषुिधा नऩगुेका सखु्खा ऺेत्रराई प्राथधभकता ठदई कामयक्रभ सञ्चारन गरयनेछ । 

 मसयी छनौट बएका आमोजनाहरुको रागत इम्स्टभेट गाउॉऩाधरकाफाट तमाय गरयनेछ ।   

 प्राषष्टक ऩोखयी धनभाणयका राधग कृिकहरे गाउॉऩाधरकाको म्स्िकृत  नभनुा धडजाइनको आधायभा स्िीकृत रागत 
धडजाइन अनसुाय धनभायण गनुय ऩनेछ ।  
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 प्राषिधधकको धडजाईन ई म्स्टभेटको आधायभा स्थानीम आिस्मकता य सभबाव्मता अनसुाय सो बन्द्दा फढी ऺभताको 
ऩोखयी धनभायण गनय ऩधन सषकनेछ । 

 प्राषष्टक ऩोखयी धनभाणयको राधग उऩबोक्तारे आफ्नै ऩहर य श्रभदानभा खाडर खन्ने प्रधतिर्द्ता गनुय ऩनेछ य खाडर 
खन्ने काभ सभऩन्न बईसकेऩधछ भात्र स्थरगत अनगुभन ऩिात छनौट बएका अमोजनाराई गाउॉऩाधरकारे प्राषष्टक 
धसट, गटय, ऩाइऩ, तथा अन्द्म आिस्मक धनभायण साभाग्रीहरु अनदुान स्िरुऩ उऩरव्ध गयाउनेछ । 

 छनौट बएका आमोजना सोही आधथयक ििय धबत्र ऩयुा हनुऩुनेछ ।  

 
   

१०.२.४ प्राषष्टक ऩोखयी (फिायतको ऩानी सॊकरन प्रमोजन) धनभायणका प्राषिधधक ऩऺहरु: 
 

ऩोखयी धनभायण स्थर छनौट 

 

प्राषष्टक ऩोखयी धनभायण कामय सो ऺे त्रभा रगाईने फारी य धसॉचाइ गरयने ऺे त्रपरभा धनबयय गदयछ ।त्मसैरे प्राषष्टक ऩोखयी धनभायण 
गदाय दीघयकाधरन सोचाईका साथ धनभायण गयीनेछ। ऩोखयी धनभायण गदाय धनभन कुयाहरुभा ध्मान ऩ-ुमाउन ुऩनेछ । 

 
 ऩोखयी धनभायण स्थर खेती गरयने जग्गा बन्द्दा सकबय अग्रो ठाउॉभा हनु ुऩदयछ तय धेयै धबयारो बने हनु ुहुॉदैन । 
 ऩोखयी धनभायण गदाय छानाको य बरको ऩानी सभेत रैजान धभल्ने गयी छनौट गनुयऩछय । 
 रुखको छहायी भनुी ऩोखयी फनाउनऩुनेछ जसरे ऩानी उडेय जाने सभस्माराई केही हदसभभ कभ गनय सषकन्द्छ य 

प्राषष्टकको आम ुसभेत फढ्छ । 
 भाटोको षकधसभ अनसुाय प्राषष्टक ऩोखयीको आकाय धनधाययण गरयनेछ ।  
 ऩोखयी धनभायणको राधग खाडर खन्द्दा भाटोराई धडरभा याखी ऩोखयी फनाउन ुऩनेछ । साथै सयुऺाको षहसाफरे 

ऩोखयीराई स्थानीम साभाग्रीको प्रमोग गयी फायफन्द्देज गनुय ऩनेछ । 
 ऩोखयीको धबत्ता ठाडो हनुे गयी फनाउन ुहुॉदैन । ऩोखयीको भाधथल्रो सतहको रभफाई य चौडाई बन्द्दा षऩॊधको 

रभफाई य चौडाइ केही कभ हनु ुऩनेछ । 
 खाडरभा प्रा षष्टक धफ छ्याउन ुअम्घ ऩोखयीभा बएका ढु ङ्गा, भाटो, काठ आठद हटाई भाटोराई षहल्माई १५ 

सेन्द्टीभीटय जधत ढुङ्गा यषहत रेधसरो भाटोरे रेऩन गनुय ऩनेछ । 
 ऩोखयीभा ऩानी बरयएऩधछ व्मिम्स्थत धनकास ठदनका राधग धडरको कुनै स्थानभा १५ सेन्द्टीभीटय गषहयो ना री 

फनाउन ुऩनेछ। 
 ऩोखयीभा चाषहने प्राषष्टकको भोटाई २५० देम्ख ३०० जी.एस.्एभ. ( Gram per Square meter) को धसरऩोधरन 

प्राषष्टक हनु ुऩनेछ ।  
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प्राषष्टक ऩोखयी धनभायण कामयक्रभ भाॊग ऩत्र 

  

                                              धभधत : 
श्रीभान ्प्रभखु प्रशासकीम अधधकृतज्मू  

हतिुागढी गाउॉ कामयऩाधरकाको कामारयम, घोडेटाय, बोजऩयु |   

 

षििम : अनदुानभा प्राषष्टक ऩोखयी धसट ऩाउॉ बन्नेफाये | 

भहोदम,   

 

बोजऩयु म्जल्रा हतिुागढी गा.ऩा. िाडय नॊ. ....... भा अिम्स्थत .......................................... ............................... 
सभूह/कृषि सहकायी/पाभय/केन्द्र रे फिायतको ऩानी सॊकरन प्रमोजन प्राषष्टक  ऩोखयी धनभायणका राधग अनदुानभा प्राषष्टक 
ऩोखयी धसट ऩाऊॉ  बधन तषऩसर फभोम्जभका कागजात सॊरग्न गदै मो धनिेदन ऩेश गयेको व्महोया अनयुोध छ ।  

  

सॊरग्न कागजातहरु्-   

१. सॊस्था/ सभूह/ व्मिसाम दताय प्रभाणऩत्रको प्रधतधरषऩ   

२. सॊस्था/सभूहको धनणयमको प्रधतधरषऩ  

३. धनिेदक सॊस्था य गा.ऩा.रे फेहोने यकभको प्रधतशत्  

४. सभिम्न्द्धत िडा कामायरमको धसपायीस 

  

 अध्मऺ/प्रभखु 
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प्राषष्टक ऩोखयी धनभायण कामयक्रभ सभफन्द्धी सभझौता ऩत्र 

 
 १.  मो सभझौता ऩ त्र गाउॉऩाधरका कामायरम (मसऩधछ प्रथभ ऩऺ बधनने)   य …………………………. सहकायी सॊ स्था/कृिक सभूह/जर 
उऩबोक्ता सॊ स्था/ व्मािसाषमक कृिक उ द्यभी (मसऩधछ दोस्रो ऩऺ बधनने)  फीच प्रा षष्टक ऩोखयी धन भायण मोजना का मायन्द्िमन प्रमोजनको 
राधग गरयएको छ ।   

२.  मो सभझौता, सभझौता बएको धभधत देम्ख प्रायभब बएको भाधननेछ ।   

३.  उऩबोक्ता सभूहहरुरे सभझौता बएको धभधतरे १५ ठदन धबत्र कामय शरुु गनुयऩनेछ ।   

४.  मस प्रा षष्टक ऩोखयी धनभायण मोजनाको धनभायण कामय उऩबोक्ता सभूह आपैं रे गनुयऩनेछ । आपुरे नगयी दो स्रो व्मम्क्त िा सॊ स्थाराई 
ठेक्काभा ठदई गयाउन ऩाइने छैन ।   

५. गाउॉऩाधरकारे उऩबोक्ता सभूहराई (इम्स्टभेट अनसुायको कामय स ञ्चारन गनय ; कामयक्रभ को प्रकृधत अनसुाय पयक ऩने ) प्राषष्टक 
ऩोखयीको धडजाईन फभोम्जभ खाल्डो ख ने्न कामय सभऩन्न बईसकेषऩछ प्रा षष्टक धसट , गटय, ऩाइऩ, तथा अन्द्म आि स्मक धनभाणय साभा ग्रीहरु 
अनदुान स्िरुऩ उऩरव्ध गयाउनछे । 

६.उऩबोक्ता सभूहरे मसै मोजनाको राधग आफ्नै सभूहको श्रोत िाहेक कुनै सयकायी , गैोय सयकायी सॊघ सॊ स्थाफाट सहमोग, अनदुान आठद 
प्राप्त गयेको बएभा सो को जानकायी गा.ऩा.को कामारयमराई जानकायी गयाउनऩु नेछ ।  ७.उऩबोक्ता सभूहरे काभ गदाय गा.ऩा.को 
कामायरमफाट खषटएका प्राषिधधकहरुरे ठदएको धनदेशन अनसुाय गनुयऩनेछ ।   

८.  मस मोजनाको धनभायण कामय सोही आ.ि. धबत्र सभऩन्न गनुयऩनेछ ।   

९. उऩबोक्ता सभूहको राऩयिाहीको कायणफाट कामय सभऩ न्न नबई हानी नोक्सानी बएभा त्मसको सभऩूणय म्जभभेिायी उऩबोक्ता सभूहको 
हनुेछ । 

१०. मो ऩोखयी कृषि फारीभा धसॉचाई प्रमोजन फाहेक अन्द्म प्रमोजनका राधग प्रमोग गनय ऩाइने छैन ।   

११. सभझौता बएको धभधत देम्ख .......... ठदन धबत्र मो सभझौता िभोम्जभको सभऩूणय कामय (धडजाइन, इम्स्टभेट अनसुाय) ऩूणय रुऩभा सभऩन्न 
गयी सञ्चारनभा ल्माइनेछ ।   

१२.  आमोजना सभऩन्न ऩिात ्सो को भभयत सभबाय सभफन्द्धी कामय सभफम्न्द्धत उऩबोक्ता सभूहको नै हनुेछ ।   

१३. धनभायण कामय अथिा मस सभफन्द्धी कुनै षििाद आएभा गाउॉ कामयऩाधरकाको धनणयम नै अम्न्द्तभ भाधननेछ ।   

१४. मो सभझौताभा उल्रेख बएका कुयाहभा मस िभोम्जभ य अन्द्म कुयाहरुभा प्रम्चरत ऐन धनमभ अनसुाय हनुेछ । 

 

प्रथभ ऩऺ् 
कामायरम प्रभखुको हस्ताऺाय 

धभधत 

 
 
 

र्द्तीम ऩऺ् 
 
.........................अध्मऺ/प्रधतधनधधको नाभ् 
हस्ताऺय 

सभऩकय  नॊ. 
धभधत्  

उऩबोक्ता सॊस्था/ सभूह/ सहकायी/ पाभयको नाभ्  

सॊस्थाको छाऩ्  

 

साम्ऺहरु् 
१.....................   २..........................           
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१०.३ मिुा रम्ऺत कामयक्रभ  
१०.३.१ ऩषृ्ठबधुभ 

 

b]zsf] s'n u|fx:Yo pTkfbgsf] Ps ltxfO eGbf a9L s[lif If]qaf6 k|fKt x'g] / b'O ltxfO eGbf a9L 

hg;+Vof /f]huf/L tyf lhljsf]kfh{gsf nflu o; If]qdf lge{/ /xg] ePsf]n] cy{tGqdf s[lif If]qsf] dxTjk'0f{ 

e'ldsf /x]sf] :ki6 5 . त्मस्तै pTkfbglzn o'jfx? j}b]lzs >d ahf/df k|j]z x'g]] u/]sf 5g\ . o;} ;Gbe{df 

o'jfx?nfO{ s[lif If]qdf cfslif{t u/L s[lif pTkfbg / pTkfbsTjdf j[l4 ug]{ / s[lif If]qsf] Joj;foLs/0f jf6 cfo 

cfh{g j9fpg] pB]Zon] o'jf nlIft s[lif Joj;fo ;+rfngfy{ k|lt:kwL{ ?kdf cg'bfg k|jfx ug{ æo'jf nlIft 

sfo{qmd sfof{Gjog sfo{ljlw Æ tof/ ul/Psf] हो . o'jf nlIft sfo{qmdÆ eGgfn] o"jfx?nfO{ s[lif If]qdf cfslif{t 

ug{ k|ljlw, tflnd tyf aLp k"Flh ;lxtsf] Joj;flos t/sf/L v]tL, df}/Lkfng / Rofp v]tL÷ आठद pTkfbg 

कामयक्रभ हो ।  
 

मो कामयक्रभ सॊचारनको राधग  !* b]lv %) aif{ ;Ddsf g]kfnL gful/s हनुऩुनेछ .  df}/Lkfngdf Ps ks]6 If]qdf 

sDtLdf २)) df}/L uf]nf ;lxtsf] 3f/ सषहतको æSni6/Æ  / Rofpsf] xsdf Ps} ks]6 If]qdf sDtLdf klg 

!$×@@  ju{ kmL6sf ४) j6f Knfli6s 3/ lgdf{0f ul/Psf] If]qभा सॊचारन गनय सषकनेछ बने तयकायी खेधतको हकभा 
कम्भतभा ५ योऩनी ऺेत्रपरभा कम्भतभा १ िटा प्राषष्टक टनेर धनभायण गयेय सॊचारन गनुयऩदयछ .  

 

१०.३.२ उद्देश्म 
o; sfo{ljlwsf p2]Zo b]xfo jdf]lhd /x]sf] 5M–  

-s_ t/sf/L, Rofp / df}/Lkfng Joj;fo ;+rfngsf] nflu cfjZos kg]{ k|ljlw tyf k|lt:kwL{ cg'bfg k|bfg ug]{ .  

-v_ o'jfx?sf] nflu :jb]zdf /f]huf/Lsf] cj;/x? >[hgf ug{ ;xof]u k'¥ofpg] .  

-u_ o'jfx?sf] cfo cfh{gdf 6]jf k'¥of{O s[ifs kl/jf/sf] lhjg:t/df ;'wf/ Nofpg ;xof]u k'¥ofpg]  

-3_ s[lifhGo j:t'sf] pTkfbg / pTkfbsTjdf a[l4 ug]{ .  

 

१०.३.३ o'jf nlIft sfo{qmd tyf sfo{qmd ;~rfng षिधध्  
o'jf nlIft sfo{qmd cGtu{t b]xfo adf]lhdsf sfo{qmdx? ;~rfng ul/g] 5g\ .  

s= o'jf nlIft Jofj;flos t/sf/L pTkfbg sfo{qmd  

v= o'jf nlIft df}/Lkfng sfo{qmd  

u= o'jf nlIft Rofp pTkfbg sfo{qmd   

 

१०.३.४ o'jf nlIft Aoa;flos t/sf/L pTkfbg sfo{qmd 5gf}6sf cfwf/x? M  

            

nlIft Joj;flos t/sf/L pTkfbg sfo{qmd ;~rfngfy{ o'jf s[ifs tyf If]q 5gf}6sf cfwf/x? b]xfo adf]lhd 

x'g]5g\ .  

 

s_ t/sf/L v]tL ul/g] :yn k|fljlws, ef}uf]lns tyf cfly{s b[li6sf]0fn] pko'Qm x'g'kg]{ 5 .  

v_ t/sf/L v]tLsf] nfuL hdLg cfkmg} jf ef8fdf lnP/ ug{ ;lsg] 5 . :sLd ;+rfng ug]{ o"jf ufpFkflnsfsf] 

:yfoL afl;Gbf x'g' kg]{ afWosf/L geP klg ;DalGwt ufpFkflnsf If]q leq}} v]tLsf] nflu k|:tfj u/]sf] x'g'kg]{ 5 .  

u_ Joj;flos t/sf/L v]tLsf] nflu ;DalGwt o'jfx?n] :sLdsf] s"n nfutsf] %)Ü ef/ Joxf]g'{ kg]{5 . pQm ef/ 

/sd÷>dbfg÷lhG;L jf ltg} y/L u/L x'g ;Sg] 5 .  

3_ dlxnf, blnt, ;fdflhs ?kdf lk5l8Psf tyf ljkGg o'jfju{sf] lxtnfO{ ljz]if k|fyldstf lbO{g] 5 .  

ª_ :sLd 5gf}6 ubf{ गा.ऩा.को sfof{non] lgwf{/0f u/]sf] ks]6 If]q jf ;f] cf;kf;sf If]qnfO{ k|fyldstf lbO{g] 5 .  

r_ jftfj/0fLo cg's"nsf :sLdx?nfO{ k|f]T;flxt ul/g] 5 .  

5_ cGo ;/sf/L tyf u}x| ;/sf/L lgsfosf cGo sfo{qmdaf6 t/sf/L v]tL k|of]hgsf nflu ;xof]u glnPsf] 

:sLd 5gf}6 ul/g] 5 .   

h_ Ps k6s cg'bfg kfPsf s[ifs ÷ ;uf]ndf /x]sf s[ifs kl/jf/nfO{ k"gM cg'bfg lbO{g] 5}g .  
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em_ 5gf}6 ePsf :sLdx? ;f]xL cfly{s jif{ leq k'/f x'g'kb{5 .  

ञ) मो कामयक्रभ सॊचारनको राधग !* b]lv %) aif{ ;Ddsf g]kfnL gful/s हनुऩुनेछ .  

ट) df}/Lkfngdf Ps ks]6 If]qdf sDtLdf २)) df}/L uf]nf ;lxtsf] 3f/ सषहतको æSni6/Æ  / Rofpsf] xsdf 

Ps} ks]6 If]qdf sDtLdf klg !$×@@  ju{ kmL6sf २० j6f Knfli6s 3/ lgdf{0f ul/Psf] If]qभा सॊचारन गनय 
सषकनेछ बने तयकायी खेधतको हकभा कम्भतभा ५ योऩनी ऺेत्रपरभा कम्भतभा २ िटा प्राषष्टक टनेर धनभायण गयेय सॊचारन 
गनुयऩदयछ । 

 

 १०.३.५ o'jf nlIft Joj;flos t/sf/L pTkfbg sfo{qmd ;+of]hs / lghsf] bfloTj M    

o'jf nlIft Aoa;flos t/sf/L pTkfbg sfo{qmd ;~rfngfy{ sfo{qmd ;+of]hs (uf=kf=sfof{non] tf]s] adf]lhd 

x'g]) / lghsf] bfloTj b]xfo adf]lhd x'g]5 .  

  

क_ ;+of]hsn] गा.ऩा. df t/sf/L v]tLdf b]lvPsf] ;d:of x]/L धनमधभत lg/LIf0f, cg'udg, ;d:of ;dfwfg h:tf 

sfo{x? ug'{kg]{5 .  

ख_ k|To]s :sLd ;DjlGw eP u/]sf sfo{x?sf] clen]v /fVg'kg]{5 .  

  

१०.३.६ o'jf nlIft Aoa;flos t/sf/L pTkfbg sfo{qmd ;~rfng k|s[ofM  

  

o'jf nlIft Aoa;flos t/sf/L pTkfbg sfo{qmd ;~rfngfy{ sfo{qmd ;~rfng k|s[of b]xfo adf]lhd x'g]5 .  

s_ ;"rgf k|jfxM गा.ऩा.रे o'jf nlIft Aoa;flos t/sf/L pTkfbg sfo{qmd ;~rfng ubf{ ckgfpg' kg]{ cfwf/x? 

tyf sfo{ljwL af/], गा.ऩा., :yflgo kq klqsf,  s[lif ;]jf s]Gb|, िडा कामायरम tyf :yfgLo Pkm=Pd= dfkm{t 

cg';"lr ;"rgf k|jfx u/fpg' kg]{5 .  

  

v_ cfj]bg M pk/f]Qm sfo{qmd cGtu{t ;~rfng x'g] s'g} klg Aoa;flos t/sf/L pTkfbg sfo{qmd sfof{Gjogsf] 

nflu lab]zaf6 kms]{sf, lab]z hfg nfu]sf tyf :yflgo a]/f]huf/ o"jfx?af6 गा.ऩाको sfof{no jf ;DjlGwt j8f 

sfof{nodf cfj]bg k]z ug{'kg]{5 । िडा कामायरमdf k]z x'g cfPsf :sLdx? j8f sfof{non] uf=kf= df l;kmfl/; 

;fy :sLd btf{ u/fpg' kg]{5 .   

  

u_ :sLd M cfj]bgsf] ;fydf tf]lsPsf] 9fFrfdf cfkm"n] ug{ rfxg] l:sdsf] ;+lIfKt sfo{of]hgf k]z ug{'kg]{5 .  

 तयकायी खेधतको हकभा x/]s l:sddf yf]kf l;+rfO{ ;lxtsf] @ cf]6f Knfli6s 3/ clgjfo{ ;dfj]z x'g'kg]{5 

.  

 df}/Lkfngsf] xsdf df}/Lkfng ul/g] :yn k|fljlws, ef}uf]lns tyf df}/L r/gsf] lx;fan] pko'Qm x'g' kg]{ 

5 . df}/Lr/gsf] nflu cfjZos kg]{ kmnkm"n, h+unL km"n, Ro"/Lsf] af]6x? ePsf] blIf0f df]x8f ePsf] 

If]qdf Joj;fo ;~rfng ug]{ Sni6/x?nfO{ k|yfldstf lbg' kg]{ 5 . Jofj;fo ;+rfng ug]{ o'jf g]kfnsf] 

gful/s eO{ tf]lsPsf] If]qsf] :yfoL afl;Gbf geP klg Pp6} Sni6/df -ks]6 If]q_ /xL sfd ug{ ;xdt 

x'g' kg]{ 5 . Ps Sni6/df slDtdf klg १० hgf o'jf ;lDdlnt eO{ Ps :yfgdf २)) j6f eGbf al9 

pGgt df}/L 3f/ /fVg] Joj:yf ug'{ kg]{ 5 . df}/Lsf] 3f/, uf]nf pTkfbg, df}/LhGo ;fdfu|L pTkfbg, ljqmL 

ljt/0f / dxsf] k|zf]wg ;DalGw sfo{ ug]{ u/L k|:tfj k]z ug{ ;lsg] 5 .  Joj;flos df}/Lkfngsf] nfuL 

;DalGwt o'jfx?n] :sLdsf] s"n nfutsf] !)Ü ef/ Joxf]g'{ kg]{5 . pQm ef/ gub÷>dbfg÷lhG;L jf 

ltg} lsl;dsf] x'g ;Sg] 5 .  

 Rofp v]tL ul/g] :yn k|fljlws, ef}uf]lns tyf cfly{s b[li6sf]0fn] pko'Qm x'g'kg]{ 5 . Rofp v]tL 

Jofj;fo ;~rfng ubf{ Ps ks]6 If]qdf sDtLdf २) j6f Knfl:6s 3/df v]tL ug{ Sni6/sf] ?kdf 

;~rfng ul/g] 5 . Joj;flos Rofp pTkfbg sfo{qmdsf] nflu ;DalGwt o'jfx?n] :sLdsf] s"n nfutsf] 

!)Ü ef/ Joxf]g'{ kg]{5 . pQm ef/ gub÷>dbfg÷lhG;L jf tLg j6} >f]t u/L x'g ;Sg] 5 . dlxnf, 
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blnt, d'Qm sd}of tyf ;fdflhs ?kdf k5fl8 kfl/Psf o'jfx?sf] lxtnfO{ ljz]if k|fyldstf lbO{g]  5 . 

Rofp pTkfbgsf] xsdf tfhf Rofp pTkfbg, Rofpsf] ljp pTkfbgdf k|:tfj k]z ug{ ;lsg] 5 .   

 jftfj/0f cg's"nsf :sLdx?nfO{ k|f]T;flxt ul/g] 5 . 

 sfo{qmd ;~rfng ug{ cfjZos kg]{ Rofpsf] aLp, Knfli6s, df}/L uf]nf ;lxtsf 3f/x?sf] cfk'lt{ 

tf]lsPsf >f]t s]Gb|x?af6 x'g]5  . 

 

  

१०.३.७ 5gf}6 k|lqmofM  

 

k]z ePsf :sLdx? dWo] 5gf}6 ;ldltaf6 l;kmfl/; ePsf l:sdx?nfO{ uf=kf= sfof{noaf6 :jLs[t ul/ 

;Demf}tf u/fO{ b]xfo cg';f/ k|lqmof jdf]lhd cg'bfg /sd k|jfx ul/ sfo{qmd ;+rfng ul/g]5 . 

 

१_ तयकायी खेधत तथा च्माउ खेधतको हकभा k|lt l:sd al9df ?= $),))).– ;Dd य भौयी ऩारनको हकभा प्रधत म्स्कभ 
फढीभा रु. ८०,०००/- सभभ cg'bfg /sd pknJw u/fOg]5 . च्माउ य भौयी ऩारन व्मिसामको स्कीभ क्रष्टयभा भात्र 
स्िीकृत गरयने छ ।   
  

२_ :sLd :jLs[lt kZrft\ गा.ऩा.रे pQm sfo{qmdsf] nflu cg'bfg /sd a}+s vftfdf pknAw u/fpg] 5 . o;/L 

cg'bfg /sd pknAw u/fp+bf b'O{ ls:tfdf cg'bfg pknJw u/fOg]5 . गा.ऩा.को छनौट ;ldltaf6 sfo{qmd :jLs[t 

eO{ गा.ऩा. ;+u ;Demf}tf ePkl5 klxnf] ls:tfdf %)Ü cg'bfg /sd pknAw u/fO{g]5 . sfo{qmd ;DkGg eP kl5 

cfjZos sfuhft tof/ u/L bf];|f] ls:tfsf] e'QmfgLsf nflu k]z ug'{ kg]{5 t/ bf];|f] ls:tfsf] /sd k|fKt ug{sf 

nflu k|yd ls:tfsf] /sd km/kmf/s ePsf] x'g' kg]{5 . गा.ऩारे cg'udg u/L ;Gtf]ifhgs ?kdf sfo{qmd ;DkGg 

ePsf] kfOPdf bf]>f] ls:tfsf] /sd e'QmfgL lbOg]5 . o:tf] cg'bfg /sd Joj;flos t/sf/L v]tL ug{ cfjZos 

kg]{  jLp, dn, ljiffbL, Knfli6s, l;rfO{sf] kfO{k, xf]l8{Ë af]8{, ;fdflhs n]vf kl/If0f tyf t/sf/L pTkfbg ug{ 

cfjZos kg]{ cGo ;fdu|L cflbdf ;d]t  vr{ ug{ ;lsg]5 .   

३_ o"jf s[ifsx?n] k|lt l;hg % /f]kgLsf b/n]] @ l;hgdf -lxp+b] / aif]{_ t/sf/L v]tL ug{' kg]{5 .   

४) च्माउ तथा भौयीऩारन म्स्कभ  sfo{qmd ;~rfng ug{ cfjZos kg]{ Rofpsf] aLp, Knfli6s, df}/L uf]nf ;lxtsf 

3f/x?sf] cfk'lt{ tf]lsPsf >f]t s]Gb|x?af6 x'g]5  .  

५_ ;DjlGwt o'jfx?åf/f  sfo{qmd ;+rfng k]z ePsf] :sLd / ;Demf}tf cg';f/ sfo{qmd ;+rfng x'g'kg]{ 5 .  

  

१०.३.८ sfo{ ;DkGg k|ltj]bg M  

 

o'jf s[ifsx?n] :sLd / ;Demf}tf cg';f/ sfo{qmd k"0f{?kn] ;DkGg eO{;s]kl5 गा.ऩाdf tf]lsP 

adf]lhdsf] 9fFrfdf sfo{ ;DkGg k|ltj]bg k]z ug'{kg]{5 .  

 

१०.३.९ षिषिध  ्

 

s_ cg'udg tyf d"Nofsg Joj:yf M ufpFkflnsfaf6 lgoldt cg'udg ul/ cg'udg tyf d"Nofs+gsf] 

k|ltj]bg clgjfo{ ?kdf tof/ ul/g]5 .  

 

v_ sf/jfxLsf] Joj:yf M k|:tfj :jLs[t ePsf o'jf s[ifsx?n] :sLd / ;Demf}tf cg';f/ sfo{qmd ;DkGg gu/L 

k|fKt cg'bfgnfO{ b'?kof]u u/]sf] kfOPdf k|rlnt P]g lgod tyf sfg"g adf]lhd sfo{jfxL u/L /sd c;'n pk/ 

ul/g] 5 .  

u_ k|rlnt sfg"g nfu"x'g] M o'jfnlIft sfo{qmd sfof{Gjogsf] ;DaGwdf k|rlnt sfg"gdf pNn]v ePsf]df ;f]xL 

adf]lhd tyf pNn]v gePsf] o{qmdsf] xsdf o;} sfo{lalw adf]lhd sfof{Gjog x'g]5  

3_ ladf M x/]s o'jf nlIft :sLdn] ;DefJotfsf] cfwf/df ljdf u/fpg' kg]{5 .  
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 t/sf/L v]tL÷Rofp÷df}/Lkfng ;DalGw o'jf nlIft sfo{qmdsf] k|:tfj cfJxfgsf] ;"rgfsf] 9fFrf  

  

;"rgf . ;"rgf .. ;"rgf ... 

  

o; हतिुागढी गाउॉऩाधरकाsf] cf=j= @)=====÷==== sf] jflif{s :jLs[t sfo{qmd cg';f/ o"jfx?nfO{ t/sf/L 

v]tL ÷Rofp ÷ df}/Lkfng ;DalGw sfo{qmdsf] dfWodjf6 :j/f]huf/ k|j4{g ug]{ sfo{qmd /x]sf] x'Fbf O{R5's !* 

b]vL %) jif{ pd]/sf cw{ j]/f]huf/÷j]/f]huf/ o"jf÷o"jtLx?jf6 b/vf:t k]z ug'{ x'gsf] nflu of] ;"rgf k|sflzt 

ul/Psf] 5 . of] ;"rgf k|yd k6s k|sfzg ePsf] ldltn] !% lbg leqdf tf]lsPsf] 9fFrf cg';f/sf] cfj]bg 

kmf/fddf b/vf:t lbg' xf]nf . k"gZrM cfj]bg ;fy tkl;n cg';f/sf sfuhftx? ;+nUg /fVg ;d]t o;} ;"rgf 

4f/f ;"lrt ul/G5 .  

  

tklzn  

  

!= upFkflnsf sfof{noaf6 tf]lsP cg';f/sf] cfj]bg kmf/fd .  

@= sfo{qmdsf]  ;+lIfKt sfo{ of]hgf .  

#= g]kfnL gful/stfsf] k|dfl0ft k|ltlnlk .  

$= cGo k|dfl0ft k|df0f kqx? -tflnd, z}lIfs of]Uotf cfbL_ sf] k|ltlnlkx? .  
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t/sf/L v]tL÷Rofp÷df}/L ;DalGw sfo{qmddf cfg'bfg ;xof]u k|fKt ug{sf] nflu lbO{g] cfj]bg–kq  

 

>Ldfg\ प्रभखु प्रशासकीम clws[t Ho",  

हतिुगढी गाउॉ कामयऩाधरकाको   sfof{no 

घोडेटाय, बोजऩयु।  

 

ljifo M o'jf nlIft cg'bfg ;xof]u sfo{qmd pknAw u/fO{ kfpF  . 

  

dxf]bo,  

  

  dnfO{ pQm cg'bfg ;xof]u k|fKt u/L ========== ======= ======= sfo{ ug{ lta| O{R5f ePsf]n] lgDgfg';f/ 

sfuhft /fvL lgj]bg ub{5' . d}n] cg'bfg ;xof]u k|fKt u/]df lgwf{l/t k|s[of cg';f/ sfo{ ug]{5' . k"gZrM tklzn 

cg';f/sf sfuhftx? o;} lgj]bg ;fy ;+nUg /fv]sf] Joxf]/f ;d]t cg'/f]w ub{5' .  

  

tklzn  

!= sfo{qmdsf] ;+lIfKt sfo{of]hgf  

@= g]kfnL gful/stfsf] k|dfl0ft k|ltlnkL  

#= kmd{/;d"x/;ldlt/;xsf/L ;DjlGwt lgsfodf btf{ ePsf] k|df0fsf] k|ltlnlk jf AolQmut s[ifs  

$= cGo k|df0fLt k|df0f kqx? -tflnd, z}lIfs of]Uotf_ cflbsf k|ltlnkLx?_  

%= a}b]lzs /f]huf/jf6 kms]{sfsf] xsdf kf;kf]6{sf] k|ltlnlk  

^= kmd{/;d"x/;ldlt/;xsfयीका ;b:ox?sf] kl/of]hgf k|:tfj k]z ug{ / kl/of]hgf 5gf}6 ePdf   sfof{Gjog 

ug]{ k|ltj4tf .  

 lgj]bssf] gfd M  

b:tvt M  

7]ufgf M  

kmf]g g+=    

;+3÷;+:yfsf] l;kmfl/; 

 

o; ========================================= ;+3÷;+:yf÷;xsf/L sf] ldlt ==================== sf] lg0fo{ cg';f/ 

lgj]bgstf{nfO{ ================================ sfo{sf] nflu o; ================== sf] hdfgtdf df+u u/] adf]lhdsf] ?= 

=========================== cg'bfg ;xof]u pknAw u/fO{ lbg x'g cg'/f]w ub{5f} .  

  

l;kmfl/; ug]{ kbflwsf/Lsf]  

gfd M  

kb M  

b:tvt / ldlt M  

;+3÷;+:yfsf] gfd / 7]ufgf M  

;Dks{ g+= M  

;+:yfsf] 5fk M  
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t/sf/L v]tL÷ Rofp ÷ df}/L ;DalGw sfo{qmdsf] cjwf/0ff kqsf] ;+lIfKt sfo{ of]hgf  

  

pBdL o'jf÷o'jtLsf] gfd y/ ============== 7]ufgf =============== lhNnf =============== ufpFkflnsf================ 

j8f g+= ===================j8f g+= ================= 6f]n M ==================== ;+rfng ug{ vf]h]sf] Joj;fo 

=============================== ;xof]u :j?k dfu u/]sf] cg'bfg /sd÷nufgL M ================ cfˆgf] nuflg 

======================== cfˆgf] kfl/jfl/s >d ======================Joj;fojf6 pTkfbg x'g] j:t' =========================== 

pTkflbt s[lif a:t'sf] kl/df0f ======================== ahf/ of]Uo kl/df0f ========================  Joj;fon] jftfj/0fdf 

gsf/fTds k|efj kf5{÷kfb}{g =============== kmd{/;d"x/;ldlt/;xsf/Lsf] gfd ============================ ;Dks{ gDj/ 

=========================== 7]ufgf ======================= Joj;fo ;+rfng ul/g] :yfg M ============================  

 

;+rfng ul/g] sfo{ ljj/0fM  

s|=;+= 

१. 
२. 
३. 
४.  
 

;+rfng ul/g] ls|ofsnfk 

cg'bfg ;xof]u रु..........gLlh nufनी रु......... hDdf nufनी रु .........               
  

Aoj;fo u/]sf] eP, ljut slt jif{ b]lv ========= lg/Gt/ ul/ /x]sf] jif{=========dlxgf=======   

Joj;fosf] nflu >dsf] Joj:yfkg M s_ kfl/jfl/s   v_ jflx/ jf6 u_ b'j} tkm{ jf6  

 

k]z ug]{sf] gfd, y/ M  

b:tvt M                      
ldltM      

kb÷5fk M -;+:yfsf] xsdf_ M      
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t/sf/L v]tL ÷Rofp ÷ df}/Lkfng ;DalGw sfo{qmd ;+rfngsf] nflu ul/g] ;Demf}tf–kq  

 

xt'jfu9L ufpFkflnsfsf] sfof{no dfkm{t ;+rfng ul/g] rfn' cf=j= ============== sf] :jLs[t o"jf nlIft 

============       sfo{qmd ;+rfng ug{ xt'jfu9L ufpFkflnsfsf] sfof{no -o; eGbf k5fl8 klxnf] kIf elgg]_ / 

ljlzi6tfsf] cfwf/df 5gf}6 ePsf o"jf s[ifs >L÷;'>L÷>LdtL =========================== -o; eGbf k5f8L bf]>f] kIf 

elgg]_ ljr tklznsf zt{gfdfsf cfwf/df sfo{qmd ;DkGg ug{ ;Demf}tf÷;xdlt eO{ of] ;Demf}tfdf ;lx5fk 

ul/ lbof}+ .  

 

!= klxnf] kIfn] bf]>f] kIfnfO{ Joj;fo ;+rfngsf] nflu sfo{of]hgf cg';f/ @ ls:tfdf ÷sfo{lalw           

   cg';f/ ;fdfu|L jf ;f]em} gub÷8f«km\6÷r]s cg'bfg :j?k pknAw u/fpg] 5 .  

@= bf]>f] kIfn] klxnf] kIfjf6 cfjZos k|fljlws ;xof]u k|fKt u/L cfkm"n] cfj]bg u/] cg';f/sf] 

=========================== Joj;fo ;+rfng ug]{5 .   

#= klxnf] kIfn] lgoldt ?kdf Joj;fo ;+rfng u/] gu/]sf] cg'udg ug]{5 .   

$= o; ;Demf}tf pNn]lvt sfd ubf{ kl/ cfpg ;Sg] s'g} klg k|fs[lts k|sf]k÷ eljtJosf] k"0f{ lhDd]jf/L bf]>f] 

kIf :jo+ cfkm} x'g]5 .  

%= o; ;Demf}tfdf pNn]v eP eGbf cGo Joxf]/fsf] xsdf k|rlnt lgod sfg'g adf]lhd x'g] 5 .  

  

klxnf] kIf 
ufpFkflnsfsf] sfof{onsf] tkm{jf6 ;lx ug]{ 

gfd M 

kb M 

b:tvt M 

ldlt M 

sfof{nosf] 5fk M 

;Dks{ kmf]g g M 

 

bf]>f] kIf 

o'jf pBdL jf ;+:yfsf] tkm{jf6 ;lx ug]{sf]  
gfd M 

kb M 

b:tvt M 

ldlt M 

cf}7fsf] 5fk M      दा.       फाॉ. 
;+:yfsf] 5fk M 

;Dks{ kmf]g g M 

]               
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t/sf/L v]tL÷Rofp÷df}/Lkfng ;DalGw sfo{qmdsf] k|ult ljj/0f k7fpg] kmf/fdsf] 9fFrf  

  

!= pBdL s[ifssf gfd M                  7]ufgf M                         

@= ;+rflnt Joj;fosf] gfd M         7]ufgf M  
#= cf=j=                                $= k|ult k|ltj]bg cjwL M rf}dfl;s÷jflif{s  

 

क्र.स. कामय षिियण ईकाई रक्ष्म प्रगधत आई ऩयेका फाधा 
अड्चनहरु 

सभाधानका राधग 
सझुािहरु 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

k|lt O{sfO{ pTkflbt kbfy{sf] :yflgo jhf/sf] ljlqm d"No M  

 

!= =======        @= =======       #=  ====  
  

o'jf pBdLsf] gfd M             b:tvt M                   ldlt M  

7]ufgf M  
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     t/sf/L v]tL÷dT:o kfng÷Rofp÷df}/L ;DalGw sfo{qmdsf] k|:tfj d"Nof+sg kmf/fd   

  

       
 

 

 

 

 

क्र.स. 

 

 

 

 

 

द.न. 

 

 

 

 

 

आिेदकको नाभ 

 

 

 

 

 

ठेगाना 

भरुमाङ्कनको ऩणुायङ्क (१००_  
उद्यभीको व्मिसाम प्रधतको 
नबुि/ताधरभ (३०) 

ऩेश गयेको कामयमोजना 
(४०) 

उक्त स्थानभा व्मिसामको 
सभबाव्मता/ उऩमकु्तता 
(१५) 

िास्तषिक रम्ऺत 
िगय (१५) 

कुर प्राप्ताङ्क 

(१००) 

१.         

२.         

३.         

४.         

५.         

६.         

७.         

८.         

९.         

१०         

         

          

5gf}6 ;ldltsf kbflwsf/Lx?sf] gfd, y/, kb, b:tvt / ldlt M   

  

!=  

  

@=  

   

#= 

 

४. 
 

५. 
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११ फारी  षिकास  कामक्रय भ  
 

११. १ प्रदशनय  कामक्रय भ  
 

खाद्यान्न,  दरहन  य  तेरहन  फारीका  राधग  नधतजा  प्रदशयन कामयक्रभ 

 

1१.1.१ ऩरयचम/ऩषृ्ठबधूभ्  

 

कुनै नमाॉ प्रषिधधको भहत्ि धसर्द् गयी कृिकहरुराई देखाउन नमाॉ प्रषिधध य ऩयुानो प्रषिधधको तरुनात्भक ऩरयणाभको 
राधग मो प्रदशयन सञ्चारन गरयन्द्छ ।अनसुन्द्धान र्द्ाया प्रभाम्णत बई धसपारयस गरयएका उ क्त प्रषिधधको नधतजाराई कृिकको 
स्थानीम/ऩयभऩयागत प्रषिधधको नधतजासॉग तरुाना गयी उ क्त प्रषिधधहरु याम्रो य उऩमकु्त छ बनेय दाॊजेय देखाइने तरयकाराई 
नधतजा प्रदशयन बधनन्द्छ । मस प्रदशयनको भखु्म उद्देश्म उक्त प्रषिधधहरु ऩूयाना प्रषिधधहरु बन्द्दा याम्रा छन बनेय कृिकहरुराई 
षिश्वास ठदराई उक्त प्रषिधधहरु अऩनाउन रगाउन ुहो ।  

 

नधतजा प्रदशयनभा कृिकरे आफ्नै हातरे प्रदशयन ग ने य आॉखारे देख्न ेहनुारे मसफाये कृिकराई फढी षिश्वास हनुे हुॉदा 
कृिकहरुरे उक्त प्रषिधधहरु सहजै ग्रहण गनय सक्दछन ्।नधतजा प्रदशयनभा यासामधनक भर प्रमोग गयी िा प्रमोग नगयी 
योषऩएको भकैको दईु जातका फारीहरु उदाहयणको रुऩभा तरुना गनय सषकन्द्छ । मस्तो प्रदशयनभा कृिकहरुराई यासामधनक 
भर प्रमोग नगरयएको फारीबन्द्दा यासामधनक भर प्रमोग गरयएको फारीफाट उत्ऩादन फढी बएको ब न्ने कुया कृिकह रुराई 
तरुना गयेय देखाउन सषकन्द्छ । त्म स्तै गयेय उन्नत जातको गहुॉको फीउ य स्थानीम गहुॉको फीउफाट हनुे उत्ऩादन ऩरयणाभ 
ऩधन दाॉज्न सषकन्द्छ ।  

नधतजा प्रदशयन गनायरे दिैु कृिक सभदुाम /   प्रसाय कामयकतायरे अन्द्म कृिकह रुराई नमाॉ प्रषिधधफाये ऩूणय षि श्वासका साथ 
जानकायी उऩरब्ध गयाउन सक्दछन ्।नधतजा प्रदशयन ऩूया गनेराई राभो सभम राग्ने बएता ऩधन सो प्रषिधधको नधतजा ऩयुा 
बइसकेऩधछ प्रषिधधहरुराई कृिक सभदुामभा ग्रहण गयाउन ज्मादै प्रबािकायी बएको ऩाइएको छ । मस का मयक्रभराई 
सपर फनाउन याम्रयी कामयक्रभ तजुयभा गनुय आिस्मक छ । खाद्यान्न फारी, दरहन, तेरहन तथा अन्द्म फारीहभा एकै ऩटक 
एक अथिा एक बन्द्दा फढी प्रषिधधहरुको तरुना गयी देखाउन ऩधन मो शैम्ऺक तरयका प्रमोग गरयने छ ।   

 

१1.1.२ कामयक्रभको उद्देश्म  ्

 प्रदम्शयत प्रषिधध स्थानीम हािाऩानी सहुाउॉदो छ बन्ने कुया देखाउॉदै नमाॉ प्रषिधधको उऩमकु्तता धसर्द् गनुय । 

 उक्त प्रषिधध य ऩयुानो स्थानीम प्रषिधधको नधतजा दाॉजेय नमाॉ उन्नत प्रषिधधहरु कृिकहरुराई ग्रहण गनय आकियण गनुय 
। 

 उक्त प्रषिधधको प्रबाि देखाई कृिकहरुराई आकषियत गनुय ।  

 कृिकहरुको िाताियणभा उक्त प्रषिधध प्रमोग गयी ग्रहणमोग्म छ बन्ने कुयाको षिश्वास ठदराउन ु  

 

१1.1.३ कामयक्रभको प्राषिधधक ऩऺ/सञ्चारन प्रकृमा/कामयषिधध  ्

 

 नधतजा प्रदशनयको राधग जग्गा छनौट गदाय  सकबय सम्जरैसॉग धनयीऺण गनय/ गयाउन सषकने षहसािभा सडकको 
छेउछाउभा छधननेछ । गाईिस्तरेु नोक्सान ऩमुाउयने षकधसभको हनु ुहुॉदैन । 

 नधतजा प्रदशयन कुनै एक खास सभस्मा राई धरएय गदाय फढी प्रबािकायी हनु जान्द्छ । ज स्तै्  ऩॊम्क्तभा योप्ने षिधध 
षिच छरुिा षिधध, स्थानीम जात षिच उन्नत जात, षकटनाशक षििाठद छने षिच नछने,  हरयमो भरको प्रमोग षिच 
प्रमोग नगने, यासाषमनक भर प्रमोग गने षिच स्थानीम गोठे भरको भात्र प्रमोग गने आठद । 



28 
 

 प्रदशयन साभाग्रीको साथभा प्रदयशन गनय राधगएको षकधसभ , प्रदशयनभा प्रमोग हनुे फीउको नाभ , जात, फीउ रगाउने 
सभम, भरजर ठदने सभम , कटानी ग ने सभम , अनभुाधनत उत्ऩादन , प्रदशयनफाट आशा गरयएको उऩरब्धी आठद 
षिियण बएको ऩचाय कृिकराई ठदने व्मिस्था धभराउनऩुनेछ । 

 कृिकको नाभ, ठेगाना, फीउ रगाईएको सभम, प्रमोग बएको भरखादको भात्रा य सभम, प्रमोग गरयएका प्रषिधधहरु य 
सभम, प्रदशयन प्रधत कृिकको धायणा जस्ता षिियणहरु येकडय गनुय ऩनेछ ।   

 सफै साभाग्री जटुाई सकेऩधछ कृिकहरुराई सहबागी गयाई प्रदशयन कामय गनुय ऩदयछ य सफै कुयाहरुको अधबरेख 
गयेय याख्नऩुनेछ । जस्तै् ििाय बएको ठदन योग कीया रागेको बए सो को षिियण याख्नऩुनेछ । 

 प्रदशयन प्रटभा धनभन षिियण धसहतको िोडय याख्न ेव्मिस्था हनुेछ । 
o प्रदशयनको षकधसभ 
o कृिकको नाभ 
o फारीको षकधसभ/ जात 
o ऺेत्रपर 
o भरखादको भात्रा 
o आयभब गयेको धभधत आठद ।  
 नधतजा प्रदशयन प्रटभा कृिकहरु जटुाई सभम सभमभा अिरोकन भ्रभण गयाउनऩुदछय । 
 नधतजा प्रदशयन प्रटभा प्रदशयन गरयएको फारीको येकडय षिशेि गयी त्मसको सकायात्भक नधतजा अन्द्म कृिकहरुभा 

ऩधन षिस्ताय गनुयऩनेछ । 
 

१1.1.४ कामयक्रभको आधथयक ऩऺ/खचय भाऩदण्ड/नभसय् 
 

एक योऩनी ऺेत्रपरभा नधतजा प्रदशयन सञ्चारन गरयने छ । प्रदशयनको राधग आिस्मक फीउ य भरखाद फारी 
अनसुाय धसपारयस दय भात्र प्रमोग गनुयऩनेछ बने प्रदशयनस्थरभा साइनफोडय याख्नऩुनेछ । मस्ता साभग्रीहरुको राधग आिस्मक 
यकभ गाउॉऩाधरकाको दययेट/फजाय बाउ अनसुाय रागत अनभुान तमाय गयी सोको आधायभा न्द्मूनतभ रागत तोषक खचय गनय 
सषकने छ । फारी सॊयऺण षििादीको हकभा जभभा रु. ५००।- प्रधत प्रदशयन नफढ्ने गयी खचय गनय सषकने छ ।   

 

११.२  उन्नत  फीउ  कीट  षितयण  कामक्रय भ  

१1.२.1 ऩरयचम/ऩषृ्ठबधूभ्  

 

कुनै ऩधन नमाॉ/उन्नत फीउहरुको अनसुन्द्धान केन्द्र तथा कृिकको घयफायीभा जातीम ऩयीऺण गयी धसपारयस बएका 
नमाॉ जातहरुराई अथिा बषिष्मभा धसपारयस हनु सक्ने नमाॉ उन्नत जातहरुराई कृिकको िाताियणभा ऩुमायइ मथाशक्म चाॉडो 
षिस्ताय गनय य आि स्मक सधुायको राधग कृिकह रुफाट थऩ जानकायी य प्रधतकृमा सॊकरन गरयने का मयक्रभराई उन्नत फीउ 
कीट षितयण बधनन्द्छ ।  उन्नत फीउ कीट षितयण कामयक्रभको सभऩूणय कामायन्द्िमन कृिकरे आफ्नै िाताियणभा गदयछन ्।  

 

1१.२.2 कामयक्रभको उद्देश्म् 
 कुनै एक स्थानभा रोकषप्रम बएको फारीको फीउ त्मस स्थानको आसऩासका कृिकहरुराई जानकायी ठदन सो फीउ 

प्रसायण गनुय । 
 ऩयीऺण केन्द्रभा उऩमकु्त ठहय बएका नमाॉ उन्नत जातहरु कृिकको घयफायीभा ऩमुाईय षि स्ताय गनय य सो जातफाये 

अनसुन्द्धानकतायरे कृिकको प्रधतकृमा जानकायी धरन । 
 कृिकराई हनुे सभबाव्म नोक्सानीफाट जोगाउने य आिस्मक नोक्सानी ऩमुायउने कुयाहरुराई सधुाय गनय  । 
 कृिकहरुराई याम्रो जात य प्रषिधधहरु उनीहरुराई नै छनौट गने अिसय ठदन । 
 नमाॉ जातफाये कृिक य प्रसाय कामयकतायहरुराई उऩमोग गनय षिश्वास फढाउने । 
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1१.२.३ कामयक्रभको आधथयक ऩऺ/खचय भाऩदण्ड/नभसय् 
 

फारी अनसुाय फढीभा १ योऩनी ऺे त्रपरभा उन्नत फीउ षकट षितयण गनय सषकने छ । प्माषक ङ खचय रगामत 
साभाग्रीहरुको राधग आि स्मक यकभ गाउॉऩाधरकाको दययेट अनसुाय रागत अनभुान तमाय गयी सोको आधायभा न्द्मूनतभ 
रागत तोषक खचय गनय सषकने छ ।   

 

११.३ गाउॉऩाधरकास्तयीम फीउ धफजन आत्भधनबयय कामक्रय भ 

 

११.३.1 ऩरयचम/ऩषृ्ठबधूभ्  

 कृषि उत्ऩादनका षिषिध आिस्मक साभाग्रीहरुभध्मे फीउको आऩूधतयराई सयर य सरुब रुऩभा कृिकस्तयभा उऩरव्ध 
गयाई खाद्यान्न फारीको उत्ऩादन य उत्ऩादकत्ि िृ षर्द् गने अधबप्रामरे फीउ षिजन उत्ऩादन कामयक्रभ सञ्चारन गरयने 
छ । 

 गणुस्तयीम फीउको प्रमोगफाट भात्र ऩधन उत्ऩादनभा १५-२५ प्रधतशत िृषर्द् हनुे तथ्म सियत्र साषित बई सकेको छ 
।    

 रगबग ९५% नेऩारी कृिकह रुभा ऩयभऩयागत ढॊगरे खेती गरयएको फारीफाट फीउ सॊचम गयी धेयै िियसभभ सार 
िसारी प्रमोगभा ल्माउने चरन छ । म स्तो षकधसभको फीउ उ न्नत जातको बएता ऩधन फीउको आनिुाॊम्शक 
गणुस्तयभा ह्रास आई उत्ऩादनभा कभी बएको ऩाइन्द्छ । कृिकरे आपैं  सॊचम गयेको फीउभा उभायशम्क्त य बौधतक 
शरु्द्ता न्द्मूनतभ स्तयभा बएको ऩाइन्द्छ । अत् रगबग ९५% कृिकह रुरे प्रमोग ग दै आएको फीउको गणु स्तय 
सधुानय सकेभा हारको कृषिको उत्ऩादनभा करयफ २०% रे िृ षर्द् गनय सषकन्द्छ । भूर फीउफाट प्रभाम्णत फीउ 
उत्ऩादन ग ने य उक्त श्रोत फीउफाट आफ्नै गाउॉऩाधरकाका सभऩणुय िडाराई ऩगु्ने गरय उक्त फीउ खा मन फारी  
उत्ऩादनका राधग ३/४ ििसयभभ प्रमोगभा ल्माउने तथा ३/४ िियऩधछ ऩनु् नमाॉ फीउ प्रमोग गरयनेछ । 

 
 

११.३.2 कामयक्रभको उद्देश्म  ्

 गाउॉऩाधरकाराई फीउभा आत्भधनबयय फनाउन कृिकहरुको सहबाधगताभा गणुस्तयीम फीउ उत्ऩादन कामयक्रभ सञ्चारन 
गयी उम्चत भूल्मभा फीउको आऩूधतय सभमभा गयाउने । 

 फीज िषृर्द् कामयक्रभभापय त कृिक सभदुामभा गणुस्तयीम फीउको भहत्ि फाये जानकायी गयाउने  
 गा.ऩा. स्तयीम फीउ षिजन आत्भधनबयय कामयक्रभफाट उत्ऩाठदत खाद्य फारीको गणु स्तयीम फीउ अको ऩुस्ताको फीउ 

उत्ऩादन गनयको राधग सयुम्ऺत रुऩरे सॊचम गनय कृिक सभूहहरुराई अधबप्ररेयत गयाउने । 
 कृिक सभूहहरुराई खाद्य फारीको षिजिषृर्द् कामयक्रभ सॊस्थागत य व्मािसाषमक रुऩभा सञ्चारन गनय प्रोत्साषहत गने 

। 
 गणुस्तयीम फीउको उत्ऩादन , प्रशोधन, सरुयऺत बण्डायण एिॊ चक्रािन्द्दी/ठूरो ऺे त्रपरभा षिजिृ षर्द् का मयक्रभ 

सञ्चारन गनय कृिक सभूहहरुराई जागरुक फनाउने । 
 

११.३.3 कामयक्रभको प्राषिधधक ऩऺ/सञ्चारन प्रकृमा/कामयषिधध  ्

 

गा.ऩा. स्तयभा फीज िषृर्द् कामयक्रभ तजुयभा गनय सियप्रथभ गा.ऩा.को कृषि षिकास शाखारे गा.ऩा. को राधग आिस्मक 
फीउको ऩरयभाण मषकन गनय तथ्मा ङ्क सॊकरन गनुय ऩ नेछ । तथ्मा ङ्क सॊकरन गदाय , गा.ऩा.भा सम्भफन्द्धत फारीरे ढाकेको 
ऺेत्रपर, उन्नत तथा स्थानीम जातको फीउरे ढाकेको ऺे त्रपर, प्रभाम्णत फीउराई तीन चाय ििय  सभभ खाद्यान्न उत्ऩादनको 
राधग प्रमोग गनय सषकने तथ्म , फारीको फीउ दय , उत्ऩादकत्ि आठद ऩऺहरुराई भध्मनजय याम्ख कुन िियभा कधत ऺेत्रपरभा 
भूर फीउफाट प्रभाम्णत फीउ उत्ऩादन ग ने हो सो को धनधो गनुय ऩ नेछ । मसयी मषकन गरयएका नमाॉ ऩ ु स्ताका फीउको 
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आिस्मकता य ऩरयऩू धतय गने कामय मोजना गा.ऩा.भा छरपर गयी धन णयम गनुय ऩ नेछ । मसै फभोम्जभ स्ऩष्ट आॉकडा सषहत 
गा.ऩा.भा फीज िषृर्द् कामयक्रभ तजुयभा एिॊ सञ्चारन गनुय ऩने ।  

 

सभऩूणय आॉकडाहरु फारी अनसुाय धनमधभत रुऩभा अद्यािधधक गनुय ऩ नेछ । गा.ऩा. को कृषि षिकास शाखारे फीउ धफजनको 
भहत्ि एिॊ गा.ऩा. धबत्रका फीउ उत्ऩादन  गनय सषकने ऺे त्रहरुफाये कृिकहरुराई जानकायी ठदई उनीह रुराई फीउ उत्ऩादन 
कामयभा राग्न प्रोत्साषहत गनुय ऩनेछ । प्रोत्साषहत कृिकहरुसॉग छरपर गयी सोही सभमभा सही कृिकहरुको ऩषहचान गयी 
कृिक सभूह गठन गने य फीउ धफजन कामयक्रभभा सॊरग्न गयाउन ुऩनेछ । कृिक छनौट गदाय फीउ सॊचम गनय सक्ने , 
उत्ऩादन साधन प्रमोग गनय सक्ने , सहमोगी बािना बएका षकसान िा कृिक सभूह छनौट गनुय ऩनेछ  । मस छरपरभा  
प्राषिधधक ऻानको साथ साथै फीउ उत्ऩादक कृिकह रुराई उत्ऩाठदत फीउ खा द्यान्नभा प्रमोग नगयी िेचषिखन गनुयऩ ने, 

फेम्चफखन कृिक आपैं रे िा कृिक सभूहरे नै गनुय ऩने जानकायी ठदन ुऩनेछ  

 

उक्त स भिन्द्धभा गाउॉऩाधरकारे फीउ उऩरब्धता फाये  गा.ऩा.  धब त्र एिॊ धछभेकी गा.ऩा.हरुभा प्रचाय प्रसाय य धनजी फीउ 
व्मिसामी सॉग सभन्द्िम याम्ख धफ षक्रका राधग सहमोग ऩु मायइ ठदन सक्नेछ । षिधबन्न षहउॉदे य ििे फारीहरुको फीज िषृर्द् 
कामयक्रभ सञ्चारन गनय ऺेत्रपर तोके ऩिात ्आिस्मक श्रोत फीउ (भूर फीउ ) को जात तथा ऩरयभाण सयकायी िा अन्द्म 
षिश्वासमोग्म स्थानफाट खरयद गरय ल्माउनऩुनेछ । छनौट गरयएका कृिकहरुको खेत जग्गाभा धसॉचाइ सषुिधा हनु ुऩनेछ, फीउ 
उत्ऩादनका राधग प्रधत कृिक सभूह न्द्मूनतभ ्ऩाॉच योऩनी को प्रट हनु ुऩ नेछ । प्रट छनौट गदाय सभूहको धन णयमफाट एक 
बन्द्दा फढी कृिकह रुको प्रट िा एउटा भा त्र कृिकराई सभािेश गनय सषकनेछ । उक्त फीउ उ त्ऩादन, फीउ सॊकरन , 
प्रशोधन, सयुम्ऺत सॊचम, य धफषक्रषितयण गने तपय  कृिक िा कृिक सभूहराई प्रोत्साहन गनय गा.ऩा.स्तयीम फीउ षिकास प्रिधयन 
कोि ( Revolving Fund) को स्थाऩना गयी आि स्मक सेिा टेिाभा सहधुरमत य सषुिधाह रु प्रदान ग नय सषकनेछ  ।  कृिक 
सभूहफाट उत्ऩाठदत फीउको िेचषिखनको आॉकडा एिॊ फीउको म्स्थधत सभफम्न्द्धत कृिक सभूहरे गाउॉऩाधरकाभा धनमधभत 
रुऩभा फझुाउनऩुनेछ ।    

 

 ११.३.४ कामयक्रभ सञ्चारनको राधग प्राषिधधक सेिा य टेिा (Technical Support)  

  

१. फीउ उत्ऩादन का मयक्रभ सञ्चारन गनय गा.ऩा को  कृषि षिकास शाखारे  फीउ उत्ऩादक कृिक सभूहको सहबाधगताभा 
कामयताधरका ( Calender of Operation) तमाय गयेय गाउॉऩाधरका कामायरमभा ऩेश गनेछ ।  कृषि षिकास शाखारे  सभम -
सभमभा फीउ उत्ऩादन कामयक्रभको धनयीऺण, प्राषिधधक सहमोग, फीउ उत्ऩादन सभूह फीच सभन्द्िम , उत्ऩादक कृिक सभूहभा 
जागरुकता िढाउने कामय गने छ । कामय ताधरकाभा कभसेकभ तर ठदइएका फुॉदाहरु सभािेश बएको हनु ुऩनेछ ।   

क)  कृिकको नाभ, थय, ठेगाना  

ख)  फीउ उत्ऩादन गने थरोको ठेगाना  

ग)  भाटोको नभनुा धरने धभधत  

घ)  जग्गा तमायीका ठदनहरु  

ङ)  फीउ योऩाई, छने धभधत  

च)  धसॉचाइ गने धभधतहरु (Tentative) 

छ)  गोडभेर गने धभधतहरु  

ज)  Rouging गने धभधतहरु  

 
 

२. गा.ऩा.रे फीउ धफजन प्रमोगशारा, फारी सॊयऺण प्रमोगशारा, भाटो ऩयीऺण प्रमोगशारा य धसॉचाइ का मायरमहरुको 
सभन्द्िमभा फीउ उत्ऩादन ग ने कृिक सभूहको रा धग फीउ उत्ऩादन प्रषिधध, बण्डायण, गणुस्तय धनमन्द्त्रण , प्माषकङ य फजाय 
व्मिस्था सभफन्द्धी ताधरभभा सहबागी गयाउन सक्ने छ ।   
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३. फीउ फारीको गणुस्तय धनमन्द्त्रण गनय गा.ऩारे कभसेकभ दईु ऩटक फीउ फारी धनयीऺण ग ने य फीउ धफजन षिकास तथा 
गणु धनमन्द्त्रण सेिा शाखाफाट उऩरब्ध गयाइने प्रथभ तथा अम्न्द्तभ धनयीऺण पा भयहरु बयी फीउ धफजन प्रमोगशाराभा 
ऩठाउनेछ। फीउ धफजन प्रमोगशारारे सभऩूणय फीउ उत्ऩादन ऺेत्र भध्मे कम्भतभा ५-१०% ऺेत्रभा फीउ फारी धनयीऺण गनेछ 
। फीउको गणु स्तय जोगाउनका रा धग षिशेि गयी फारी कटानी , चटुानी, सकुाउने य बण्डायण अि स्थाभा प्राषिधधकहरुरे 
धनयन्द्तय धनयीऺण गयी कृिकहरुराई सझुाि ठदनकुो साथै फीउको धनगयानी याख्नन ुऩनेछ ।   

 

४. फीउ तमाय बए ऩधछ बण्डायण गनुय बन्द्दा अगाधड फीउको नभनुा सॊकरन गयी फीउ ऩयीऺणको राधग फीउ धफजन 
प्रमोगशाराभा ऩठाउनऩुनेछ । सो िाहेक बण्डायण अि स्थाभा य फीउ धफक्री गने सभमभा ऩनु् फीउ ऩयीऺणको राधग नभनुा 
सॊकरन गयी प्रमोगशाराभा ऩठाउन ुऩनेछ य  प्रभाम्णत फीउको राधग धन धायरयत गरयएको स्तय भेर खाने उऩमकु्त फीउराई 
भात्र प्रभाम्णत फीउको रुऩभा धफ क्री षितयण गनय कृिकह रुराई स्िीकृती ठदइनेछ । कृिक/ कृिक सभूहको फीउ 
प्रभाम्णकयणको राधग आिस्मक सभऩूणय प्रकृमाहरु ऩूया गने कामयभा गा.ऩा.को कृषि षिकास शाखारे सहमोग ऩमुायउने छ ।   

 

५. फीउ उत्ऩादक कृिकह रुराई गणु स्तयमकु्त फीउ उत्ऩादनभा सहमोग ऩु मायउन गा.ऩा.भा आि स्मकता अनसुाय धनभन 
उऩकयणहरु य साभाग्रीहरुको व्मिस्था धभराउन ुऩनेछ ।   

(क) म्चस्मान जाॉच गने उऩकयण (Moisture Meter) 

(ख) फीउ छने सभमभा फीउ ऩयीऺण गनय Petry Dish तथा Plastic Tray, जसभा भाटो िारिुा याम्ख फीउ  ऩयीऺण गनय सषकन्द्छ ।   

(ग) फीउको नभनुा धरने (Seed Sampler)   

(घ) फीउ उऩचाय गने ड्रभ (Seed Treatment Drum)  

(ङ) षिधबन्न फारीको फीउको नभनुाहरु याख्न े(Plastic Container) 

 (च) Measuring Tape  

(छ) तयाज ु(Pan type)  

(ज) स्टेशनयी, forcep, pencil, register, field inspection forms, hand lens, नभनुा षिियण पायाभ आठद  

 
 

११.३.५ कामयक्रभ सञ्चारनका राधग आिस्मक श्रोत, साधनहरुको व्मिस्था  ्

 

१.  गा.ऩा.को फीज िृ षर्द् कामयक्रभ सञ्चारनको राधग भूर फीउको श्रोत नेऩार कृषि अनसुन्द्धान ऩरयि द् अन्द्तगयत तोषकएका 
पाभय/ केन्द्रहरु हनुेछन ्। भूर फीउ पाभय िा केन्द्रह रुफाट गा.ऩा.रे सभमभै उत्ऩादन स्थरसभभ ढुफानी गनुय  ऩनेछ । 
कथभकदाम्चत दैिी प्रकोऩ अथिा अन्द्म कायणफाट भूर फीउ षि ग्रन गई ऩमाय प्त भात्राभा उऩरब्ध हनु नसकेको खण्डभा 
प्रभाम्णत धफउ फाट ऩधन कामयक्रभ सञ्चारन गनय सषकनेछ ।   

२.  फीउ उत्ऩादक कृिकह रुराई प्राथधभकता ठदई कृषि साभा ग्री कभऩनी िा प्राइबेटफाट यासाषमनक भर उऩरब्ध गयाउने 
य आिस्मकता अनसुाय कृिकहरुराई फीउ उत्ऩादन य व्मिसामको राधग कृषि षिकास फैंक भा पय त ऋण उऩरब्ध गयाउन 
सहमोग गनय सषकनेछ ।   

३.  फीउ उत्ऩादनको राधग प्रमोग गरयने भूर फीउको भूल्मभा २५% अनदुान सहधुरमत प्रदान गनय धसकनेछ।   

४.  श्रोत फीउको ढुफानी गनय ( श्रोत फीउ उऩरब्ध हनुे स्थान देम्ख गा.ऩा., सम्भफन्द्धत कृिक िा कृिक सभूह  सभभ) 
आिस्मक ढुफानी यकभ गा.ऩा.को िाषियक फजेटभा व्मिस्था गनेछ।   

५.  फीउ फारी सॊयऺणको प्रधत हेक्टय रु. ५००।- को दयरे गा.ऩा.रे फजेटको व्मि स्था गनेछ । साथै सभूहभा स्प्रमेय 
खयीदको राधग प्रधत ९ (नौ) धरटयको स्प्रमेयभा ५०% अनदुान उऩरब्ध गयाउन सषकनेछ ।  

६.  फीउ सयुम्ऺत बण्डायणको राधग भेटर िीनको भूल्मभा ५०% सभभ अनदुान उऩरब्ध गयाउन सषकनेछ ।  

७. फीज िषृर्द् कामयक्रभ सञ्चारनका राधग गा.ऩा. धबत्र फढीभा ऩाॉच िटा सभूह गठन गनय सषकनेछ ।   
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१२.  फागिानी  षिकास  कामयक्रभ   
 

परपूर  फारी  षिकास  कामयक्रभ 
 
 

१२.१ परपूर  नमाॉ  नसययी  स्थाऩना  कामयक्रभ  
 

1२.1.१ ऩरयचम/ऩषृ्ठबधूभ  ्

परपूर खेतीराई टेिा ऩु मायउन परपूरका धफ रुिाहरु स्थानीम कृिकर्द्ाया उत्ऩादन गयाई सहज रुऩभा धफरुिा उऩरब्ध 
गयाउन सञ्चारन गरयने मो कामयक्रभ परपूर खेतीको िाहलु्म यहेका गाउॉऩाधरका धबत्रका ऺेत्रहरुभा केम्न्द्रत गरयनेछ ।  

  

1२.1.२ कामयक्रभको उद्देश्म् 
 परपूर खेती गनय इच्छुक कृिकराई स्थानीम स्तयभा उत्ऩादन गरयएका धफरुिा उऩरब्ध गयाइनेछ । 
 नसययी स्थाऩना गयी फोट धफरुिा आऩूधतय गनय व्मिसामीहरुराई सऺभ तलु्माइनेछ । 

 

1२.1.३ कामयक्रभको प्राषिधधक ऩऺ/सञ्चारन प्रकृमा/कामयषिधध  ्
परपूर नसययी खेती गनय इच्छुक कृिकहरुराई नसययी स्थाऩना गनुयबन्द्दा अगाधड धनभन अनसुायको शतयहरु गयाउन ुऩनेछ । 
 नसययी स्थाऩना गयेको २ ििय देम्ख िाषियक धफरुिा उत्ऩादन ऺभता ५००० बन्द्दा फढी हनुऩुने। 

 नसययी स्थाऩना गयेऩधछ कम्भतभा ऩधन ५ िियसभभ सञ्चारन गनुयऩने । 

 परपूर धफरुिा उत्ऩादन गदाय तोषकए फभोम्जभको परपूर जात, यसामन, रुटस्टक य साइन भात्र प्रमोग गनुयऩने । 

 उक्त शतय सषहत सभझौता ऩिात ्भात्र इच्छुक कृिकहरुराई नभसयभा उल्रेम्खत सषुिधाहरु उऩरब्ध गयाउन 
सषकनेछ । 

 

1२.1.४ कामयक्रभको आधथयक ऩऺ/खचय भाऩदण्ड/नभसय : 
 ९ धरटय स्प्रमेय १ थानको भूल्मभा ५० प्रधतशत अनदुानभा ठदने । 
 ३ थान धसकेचयको भूल्मभा ५० प्रधतशत अनदुानभा ठदने । 
 ५ थान करभी चक्कूको भूल्मभा ५० प्रधतशत अनदुानभा ठदने । 

 षकटनाशक षििादी ५०० एभ.एर. सभभ ऩणुय अनदुानभा ठदने । 
 प्राषष्टक धसट १० के.जी.को भूल्मभा ५० प्रधतशत अनदुानभा ठदने । 
 योगनाशक षििादी १ के.जी. सभभ ऩणुय अनदुानभा ठदने । 
 २ िटा हजायीको भूल्मभा ५० प्रधतशत अनदुानभा ठदने । 
 ०.५ इन्द्चको ऩोधरधथन ऩाईऩ १०० धभटयसभभभा ५० प्रधतशत अनदुानभा ठदने । 

 साभाग्रीको रागत अनभुान स्िीकृत गाउॉऩाधरकाको दय येट अनसुाय गनुयऩनेछ । 

 

उक्त साभाग्रीहरुको भूल्म षहसाफ गयी फजेट कामयक्रभ तजुयभा गदाय यकभ प्रस्ताषित गनुय ऩनेछ ।   

  

 १२.२ परपूर नसययी सदुृषढकयण कामयक्रभ  
 

1२.2.१ ऩरयचम/ऩषृ्ठबधूभ  ्

गा.ऩा. धबत्र बई यहेका परपूर न सययीहराई सु दृषढकयण गयाउन आि स्मक देम्खएको अि स्थाभा मो का मयक्रभ स ञ्चारन 
गरयनेछ । 
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1२.2.२ कामयक्रभको उद्देश्म  ्

गा.ऩा. धबत्र बइयहेका नसययीहरुराई सदुृढ गयाउॉदै रैजान ु। 

 

1२.2.३ कामयक्रभको प्राषिधधक ऩऺ/सञ्चारन प्रकृमा/कामयषिधध  ्

गा.ऩा. धबत्रका नसययीहरु के -कस्ता अिस्थाभा छन ्अनगुभन गयी प्राषिधधक टेिा ऩु मायउॉदा प्रबािकायी हनुे देम्खएभा म स्ता 
नसययीहरुराई नभसयभा तोषकएको सषुिधा तथा सेिा उऩरब्ध गयाई सदुृषढकयण गनुयऩनेछ । 

 

1२.2.४ कामयक्रभको आधथयक ऩऺ/खचय भाऩदण्ड/नभसय : 
 प्राषष्टक धसट व्माग १० के.जी प्रधत नसययी भूल्मभा ५० प्रधतशत अनदुान ठदइनेछ । 
 योगनाशक षििादी १ के.जी. प्रधत नसययी भूल्मभा ऩणुय अनदुान ठदइनेछ । 
 कीटनाशक षििादी ५०० एभ.एर. प्रधत नसययी भूल्मभा ऩणुय अनदुान ठदइने छ। 

 कामयक्रभ स्िीकृत सयकायी/म्जल्रा/स्थानीम दय येट अनसुाय सॊचारन गरयनेछ । 

 

१२.३ नभनुा परपूर फगैंचा स्थाऩना कामयक्रभ 

1२.3.१ ऩरयचम/ऩषृ्ठबधूभ  ्

 

परपूर खेती कृिकको अ थोऩाजयनका राधग एक आक ियण व्मिसाम बएको य मसको राधग प्राषिधधक ऻान सीऩ 
फढी आि स्मकता ऩ ने बएकोरे प्राथधभकता रुऩभा परपूर ऺे त्रभा नभनुाको रुऩभा फगैँचा स्थाऩना गनय मो का मयक्रभ 
सञ्चारन गरयनेछ । 

1२.3.२ कामयक्रभको उद्देश्म  ्

 

प्रदशयनको रुऩभा नभनुा फगैंचाहरु स्थाऩना गयी कृिकराई ऩाखो जग्गाहरुभा परपूर खेती गनय प्रोत्साषहत गयाउने 
।   

 

1२.3.३ कामयक्रभको प्राषिधधक ऩऺ/सञ्चारन प्रकृमा/कामयषिधध  ्
 एउटा परपूर उत्ऩादन ऩकेट ऺेत्रभा एउटा भात्र नभनुा फगैंचा स्थाऩना गनुयऩनेछ । 

 गा.ऩा. धबत्रभा फढीभा ४ िटासभभ मस्ता परपूर फगैंचाहरु सञ्चारन गनय सषकनेछ । 

 िहसुॊख्मक कृिकहरुरे हेनय य धसक्न सक्ने गयी प्रदशयन स्थर एिॊ कृिक छनौट गनुयऩनेछ। 

 कृिकहको सहबाधगताभा नभसयभा उल्रेख बए अनसुायका सषुिधाहरु उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ । 

 करयफ २ योऩनी ऺेत्रपरभा मो कामयक्रभ सञ्चारन गरयनेछ । 

 

1२.3.४ कामयक्रभको आधथयक ऩऺ/खचय भाऩदण्ड/नभसय : 
 आिस्मक फोट धफरुिाको भूल्मभा ५० प्रधतशत अनदुान ठदने । 
 ९ धरटय स्प्रमेय १ थानको भूल्मभा ५० प्रधतशत अनदुान ठदने। 
 २ िटा धसकेचयको भूल्मभा ५० प्रधतशत अनदुान ठदने । 
 २ िटा प्रधुनङसको भूल्मभा ५० प्रतशत अनदुान ठदने । 

 ०.५ इन्द्चको ऩोधरधथन ऩाईऩ १०० धभटयसभभभा ५० प्रधतशत अनदुान ठदन े। 

 कामयक्रभ स्िीकृत दय येट अनसुाय  सञ्चारन गरयनेछ । 

 

१२.४ नभनुा परपूर फगैंचा व्मिस्थाऩन अनसुयण कामयक्रभ 
 

1२.4.१ ऩरयचम/ऩषृ्ठबधूभ  ्
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स्थाऩना गरयएका नभनुा परपूर फगैंचाहरुरे उत्ऩादन नठदएसभभ अथायत परपूरहको षकधसभ हेयी २-६ ििसयभभ अनसुयण 
गरयनेछ । 

 

1२.4.२ कामयक्रभको उद्देश्म  ्

नभनुा परपूर फगैंचाहरुको येखदेख तथा अनसुयण गनुय/गयाउन ु। 

  

1२.4.३ कामयक्रभको प्राषिधधक ऩऺ/सञ्चारन प्रकृमा/कामयषिधध  ्

 

अनसुयणको रुऩभा नभनुा फगैंचाभा  देखा ऩयेका  सभ स्माहरुको धनयाकयण गनय आि स्मक ऩ ने यासाषमनक भर , 

योग/कीयानाशक षििादी, धनरोतथुो,  चनु, आठदको राधग नभसयभा उल्रेख बए अनसुायको सहमोग उऩरब्ध गयाइनेछ ।   

 

1२.4.४ कामयक्रभको आधथयक ऩऺ/खचय भाऩदण्ड/नभसय :   
 

नभनुा फगैंचाहरुभा उत्ऩादन नठदएसभभ (२-६ ििय) अनदुानभा यासाषमनक भर , योग, कीटनाशक षििादी , धनरोतथुो, 
कृषि चनु आठद सभेतभा फढीभा प्रथभ ििय िाषियक रु. २०००।- सभभ खचय गनय सषकनेछ । दोस्रो ििय रु. २०००।- को 
७५ प्रधतशत, तेस्रो ि ियभा ५० प्रधतशत, चौथो ि ियभा २५ प्रधतशत य ऩाॊचौ ि ियभा कृिक स्िमभरे नै व्महोनुय ऩ नेछ ।  
कामयक्रभ स्िीकृत दय येट अनसुाय सञ्चारन हनुेछ । 

  
  

 १२.५ फगैंचा  सभस्मा  धनदान  प्रदशयन/अधबमान  कामयक्रभ 

1२.५.१ ऩरयचम/ऩषृ्ठबधूभ  ्

 

भहाभायीको रुऩभा पैधरन रागेको योग कीया सभफन्द्धी सभ स्मा धनदान गनय परपूर उत्ऩादन ऩकेट ऺे त्रहरुभा मो 
अधबमान सञ्चारन हनेछ ।   

 

1२.५.२ कामयक्रभको उद्देश्म् 
 परपूरको फोट धफरुिाभा योग कीया तथा अन्द्म सभस्मा धनदान गनय प्रषिधध प्रदशयन गनुय तथा  सभस्मा धनदान प्रदशयन 
अधबमानको रुऩभा सञ्चारन गयी प्रबाि देखाउन ु।   

 

1२.५.३ कामयक्रभको प्राषिधधक ऩऺ/सञ्चारन प्रकृमा/कामयषिधध्  

  

योग कीया धनमन्द्त्रण गनय आि स्मक साभा ग्री/उऩकयण आठद न भसयभा उल्रेख गरयए अनसुाय उऩरब्ध ग याउने 
व्मिस्था धभराई आिस्मक देम्खएभा सभस्मा धनदान प्रदशयन अधबमानको रुऩभा कामयक्रभ सञ्चारन हनुेछ ।   

1२.५.४ कामयक्रभको आधथयक ऩऺ/खचय भाऩदण्ड/नभसय :   
 

भहाभायीको रुऩभा पैधरन रागेका योग , कीया आठद धनमन्द्त्रण का मयको राधग षििादी प्रमोगभा रु. २०००।- सभभ 
खचय गनय सषकनेछ ।   

 

१३ तयकायी  फारी षिकास कामयक्रभ 
 

१३.१ तयकायी  प्माकेज  प्रदशयन  कामयक्रभ  
 

१३.१.1 ऩरयचम/ऩषृ्ठबधूभ्  
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तयकायी फारीका षिषिध प्रषिधधहरुराई सभेटेय तयकायी खेतीभा सॊरग्न कृिकह रुराई त्म स्ता प्रषिधधहरु धसकाई 
आत्भषिश्वास ठदराउन तयकायी प्माकेज प्रदशयन कामयक्रभ सञ्चारन गरयनेछ ।   

१३.१.२ कामयक्रभको उद्देश्म्  

तयकायी उत्ऩादक कृिकहरुराई तयकायी फारी सभफन्द्धी नमाॉ प्रषिधध तपय  उन्द्भखु गयाउन ु।  

  

१३.१.३ कामयक्रभको प्राषिधधक ऩऺ/सञ्चारन प्रकृमा/कामयषिधध  ्   
 

तयकायी खेतीभा सॊरग्न कृिकहरुराई तयकायी फारीका षिषिध प्रषिधधहरु १ योऩनी ऺेत्रपरभा सभषष्टगत रुऩभा 
प्रदशयन गनुयऩनेछ । कृिकहरुराई फीउ , िेनाय, यासाषमनक भर , षििादी , साइनिोडय आठद नभसय अनसुाय उऩरब्ध गयाई 
कामयक्रभ सञ्चारन गनुयऩनेछ ।   

 

१३.१.४ कामयक्रभको आधथयक ऩऺ/खचय भाऩदण्ड/नभसय :   

िेनाय, फीउ, यासाषमनक भर , षििादी , सकु्ष्भतत्ि , साइनिोडय आठदभा प्रधत प्रदशयन फढीभा रु. १०००।- सभभ खचय गनय 
सषकनेछ ।   
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 १४. फारी  सॊयऺण  कामयक्रभ   

आई.षऩ.एभ. कामयक्रभ 
 

१४.१  कृिक  ऩाठशारा  कामयक्रभ  

1४.1.१.ऩरयचम/ऩषृ्ठबधूभ  ्

  

एकीकृत शत्रजुीि व्मिस्थाऩनको चाय धसर्द्ान्द्त अनरुुऩ िाताियणीम सन्द्तरुन कामभ याखी योग , कीया तथा झायऩात 
जस्ता फारी श त्रहुरुको व्मिस्थाऩन प्रषिधधफाये धनणयम धरन सक्ने ऺभता कृिकह रुभा षिकास ग ने उद्देश्मरे Seasonal ििय 
बयी नै िा कुनै एक फारीभा फारी अिधधबयको आई.षऩ.एभ. कृिक ऩाठशारा का मयक्रभ सञ्चारन हनुेछ । उक्त कामयक्रभ 
स्थरगत कृिक अन्द्तयकृमा गो ष्ठी, स्थरगत ताधरभ स ञ्चारन, आई.षऩ.एभ. कृिक ऩाठशारा ठदिस जस्ता का मयक्रभहरु 
सभािेश गयी सभऩ न्न हनुेछ । आधधुनक कृषि प्रषिधध प्रसाय ग नय सशक्त भाध्मभ तथा स्थरको रुऩभा उधबएको कृिक 
सभूहराई नै आधाय फनाई फारी अिधधबय कृिक ऩाठशाराको रुऩ ठदई षमनीह रुकै भाध्मभफाट आइ.षऩ.एभ. प्रषिधधराई 
व्मािहारयक, प्रमोगात्भक तथा खोजऩूणय धसकाईको षिकास गदै स्थरगत रुऩभा कामयक्रभ सञ्चारन हनुेछ।  

 

1४.1.२ कामयक्रभको उद्देश्म  ्

 

कृषिभा प्रभाम्णत बएका उ न्नत प्रषिधधहरु स्थरगत रुऩभा सहबाधगतात्भक कृषि प्रसायको भाध्मभफाट कृषि 
प्राषिधधकहरुरे कृिकह रुभा य अन्द्ततोगत्िा कृिकफाट कृिकह रुभा नै जानकायी तथा चेतना जगाई प्रषिधध ह स्तान्द्तयणभा 
कृिक स्िमॊराई आ–आफ्नो खेतफायीभा कृषि ऩ मायियण षिश्लिेण (AgroEcosystem Analysis) गयाई फारी सॊयऺण गदाय ठदगो 
रुऩभा ऩमायियणराई जोगाई कृषि उत्ऩादनभा िृ षर्द् ल्माई खा द्य सयुऺाभा सहमोग गयी कृिक स्िमॊराई दऺ फनाउन ुमस 
कामयक्रभको भूर उद्देश्म यहेको छ ।   

 

1४.1.३ कामयक्रभको प्राषिधधक ऩऺ/सञ्चारन प्रकृमा/कामयषिधध  ् 

   
कृिक ऩाठशारा सञ्चारन गनुय अगाधड आई.षऩ.एभ.् सहजकताय ( IPM Facilitator) / आई.षऩ.एभ. कृिक सहजकताय 

(IPM Farmer Facilitator), जनप्रधतधनधध, सेिा केन्द्र प्रभखु, शाखा प्रभखु  सभेत स्थरभा गई गा.ऩा. धबत्रका  सभूह , अगिुा 
कृिक, सकृम कृिकहरुको सभेत सहबाधगता हनुे गयी २५ जनाको कृिक सभूह छनोट गनय २ ऩटक अन्द्त कृय मा गोष्ठी गनुय 
ऩनेछ । 

 
तरुनात्भक अध्ममन तथा ऩरयऺणहरु सञ्चारन गनय करयफ ५०० िगय धभटय जग्गा/ खेतफायीको छनोट गनय कृिकहरु जभभा 
बई छरपर ग यी स्थानको धनधाययण हनुेछ ।१ ििबययी फषढभा ३ फारीभा िा कुनै एक फारीभा   फारी अषिधबय कृिक 
सभूहरे धनधाययण गयेको ह प्ताको एक ठदन षिहान ७ िजे देम्ख १२ फजे सभभ अध्ममन य ताधरभ स ञ्चारन हनुेछ ।हयेक 
फारीभा, फारी धनबत्र्माउॉदै अन्द्म कृिकहभा मस प्रषिधधको षिस्ताय गने उद्देश्म याम्ख आभम्न्द्त्रत ऩाहनुा य अन्द्म कृिकह रुराई 
अध्ममन स्थरभा भ्रभण, स्थर धनयीऺण, साॊस्कृधतक कामयक्रभ नजय गयाई कृिक ठदिस भनाउॉदा तथा अम्न्द्तभ फारी ऩधछको 
कृिक ठदिसभा सहबागी कृिकहरुराई प्रभाणऩत्र षितयण सषहतको एक सभाऩन सभायोह सञ्चारन हनुेछ । 

  

आई.षऩ.एभ. कामयक्रभराई कृिक स्तयभा ऩमुायई धनयन्द्तयता य ठदगोऩन ठदन अको ििय देम्ख अनसुयण ( Followup) कामयक्रभ 
सञ्चारन ग नय य मसको राधग कृिक य षि ऻान ( Farmer & Science) कामयक्रभ, ऩोष्ट हा बेष्ट प्रषिधध सभफन्द्धी षिषिध 
कामयक्रभहरु सञ्चारन गनय सषकनेछ । 

 

१४.१.४ कामयक्रभको आधथयक ऩऺ/नभयस ्
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कृषक पाठशाला सञ्चालन लागत अनुमान तेररज 

क्र.स. कृयाकलापहरु सहभागी संख्या  दर रू.  जम्मा रकम 

१ स्थलगत कृषक अन्तकृृया गोष्ठी (२ पटक) - आई.पप.एम को महत्व, बाली पात्रो र आधारभुत तथ्याङ्क संकलन, समुहको महत्व, लैपङ्गक 

पवश्लेषण, समस्या पपहचान, कायृक्रम कायृयोजनाको तयारी 

क पपहलो पटक अन्तकृृया गोष्ठी गनृ- पचयापान खचृ ३०  १०० ३००० 

ख दोस्रो पटक अन्तकृृया गोष्ठी गनृ- पचयापान खचृ ३०  १०० ३००० 

ग 

२ पटकको गोष्ठी कायृकमृको लापग चापहने रपजष्टर, कपी,स्केल, डटपेन, पससाकलम, 

माकृर, चाटृ पेपर, मापस्कङ टेप आदद ३०  एकमुष्ठ २१०० 

घ  अन्तकृृया गोष्ठी गनृ प्रपशक्षक भत्ता- २ पटक ४  ८०० ३२०० 

 

पपहलो बालीको लापग    IPM FFS     सञ्चालन गनृ 

पपहलो बालीको लापग IPM FFS    सञ्चालन गनृ १ ददने  PLANNING गोष्ठी गनृ २ 

क खाजा खचृ (२५ जना कृषक र २ जना प्रपशक्षक) २७  १०० २७०० 

ख  अन्तकृृया गोष्ठी गनृ प्रपशक्षक भत्ता- १ पटक २  ८०० १६०० 

३ पपहलो बालीको लापग स्थलगत कृषक पाठशाला सञ्चालन गनृ 

क खाजा खचृ (२५ जना कृषक र २ जना प्रपशक्षक) - १६ पटक ४३२  १०० ४३२०० 

ख 

पाठशाला सञ्चालनको लापग पवउपवजन, बेनाृ, कम्पोष्ट मल, मलखाद, ससचाई, बोडृ 

तथा अन्य सामाग्रीहरु , प्लापष्टक ड्रम , साईन बोडृहरु , पवषादी, जैपवक पवषादी , 

सुक्ष्म खाद्यतत्वहरु , हमोनहरु, पेग, स्केल ठुलो , रंपगन कलम , ब्राउन पेपर , गमला, 

पोपलपथन ब्याग , जाली कपडा, माकृर, फोटोकपी पेपर , मापस्कङ टेप , गम, भाइल, 

पेग आदद । 
 

 एकमुष्ठ ७००० 

ग  प्रपशक्षक भत्ता- १६ पटक ३२  ८०० २५६०० 

४ पपहलो बालीको लापग  कृषक ददवस सञ्चालन गनृ 

क 

आमपन्त्रत जनप्रपतपनपध, पजल्लास्तररय कायाृलय प्रमुख , सहभागी तथा अन्य 

कृषकहरु पचयापान खचृ ५०  १०० ५००० 

ख कायृक्रम व्यवस्थापन खच ृ
 

 एकमुष्ठ १००० 

ग  प्रपशक्षक भत्ता- १ पटक २  ८०० १६०० 

५ पपहलो बालीको लापग  प्रापवपधक प्रपतवेदन तयार गनृ 
 

 
 

१००० 

 
जम्मा 

 
 

 
१००००० 

      

 
 
 

१४.२ गोठे भरभूत्र  तमाय  गने  प्रषिधध  (बकायो  सधुाय  प्रदशनय)  कामक्रय भ:   
 

१४.२.१ ऩरयचम/ऩषृ्ठबधूभ्  

 

मस कामयक्रभभा गहुॉत सॊकरन टमाङ्की धनभायण गयी मसको सॊकरन तथा सॊयऺण गरयन्द्छ । गहुॉतराई फारीभा सोझै 
प्रमोग ग नय तथा बकायोभा धभसाई गोठेभरको गणु स्तय फढाउने कामय गरयन्द्छ । बकायोफाट गहुॉत धभसाउनको अरािा 
गोठेभरफाट प्रभखु खाद्यतत्ि भध्मेको नाइट्रोजन तत्ि चहुािट हनु नठदनको राधग छाऩो ठदने , भर तकायउने गरयन्द्छ । मस 
अन्द्तगयत िस्तबुाउको राधग गोठ फनाउॉदा भुत्र नचषुहने अथायत चषुहएय खेय नजाने खारको फनाउन कृिकराई प्ररेयत गरयनेछ 
। स्थानीम स्तयभा ऩाउने ढुॊगा , छऩनी आठद प्रमोग गयी कृिककै सहबाधगताभा गहुॉत फग्ने खारको गोठको बईूं धन भायणभा 
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जोड हनुेछ साथै फगेको गहुॉतराई नारी भा पय त सॊकरन ट्याषङ्कभा जभभा गनय ट्याङ्क य नारीको व्मि स्था गनय उ त्प्ररेयत 
गरयनेछ ।   

 १४.२.२ कामयक्रभको उद्देश्म्  

गोठफाट गोफय तथा गहुॉतराई सॊयऺण गयी गहुॉतराई सोझै फारीभा प्रमोग ग नय तथा गोठेभरको रुऩभा प्रमोगभा ल्माई 
भरको गणुस्तय फढाउने ।   

  

१४.२.३ कामयक्रभको प्राषिधधक ऩऺ/सञ्चारन प्रकृमा/कामयषिधध  ्  

प्राषिधधक भाऩदण्ड -्   

●  भतु्र सॊकरनको राधग गोठ सधुाय (इटा, ढुॊगा, िारिुा, धसभेण्ट, आठद)  

●  गोठेभर खाडर/थपु्रो भाधथ छहायीको व्मिस्था ज्माभी ३ जिान  

●  साईनिोडय २.५ षपट रभफाइ २ षपट चौडाइ  

 

१४.२.४ कामयक्रभको आधथयक ऩऺ/खचय भाऩदण्ड/नभसय:  
 प्रत्मेक आमोजनाराई रु. ५०००/- को दयरे अनदुान सहमोग यकभ िा सो फयाफयको साभाग्रीहरु अनदुानभा 

उऩरब्ध हनुेछ । 

 कामयक्रभ स्िीकृत दय येट अनसुाय सञ्चारन गरयनेछ ।  

१५= ljljw 

-s_ o; sfo{ljlwnfO{ cfjZos ;+zf]wg jf yk36 ug'{kg]{ ePdf ufpF sfo{kflnsfn] yk36 jf ;+zf]wg 

ug{ ;Sg]5 . 

-v_ of] sfo{ljlw lgdf{0f x'g' cuf8L eP u/]sf sfd sfh o;} sfo{ljlw jdf]lhd ePsf] dflgg]5 . 

-u_ s[ifs ;d"xsf] gd'gf ljwfg cg';"lr ! cg'?k x'g]5 . 
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cg';"lr ! 

 

कृिक सभहुको षिधानको नभूना 
प्रस्तािना 

 

कृषिजन्द्म िस्तकुो उत्ऩादन, उत्ऩादकत्ि फढाउन, उत्ऩादन साभाग्री सरुब फनाउन उत्ऩाठदत साभाग्रीको धफषक्र षितयण, 
बन्द्डायण व्मिस्थाऩन गयी उन्नत षिउ एिॊ आमिषृर्द्, फचत सॊकरनफाट आत्भधनबयय हनुको राधग हतिुागढी गाउॉऩाधरकाको 
कामायरमको सहमोगभा श्री ....................  कृिक सभहु गठन गरयमो । 

 

१. प्रायम्भबक  ्

१.१ सॊम्ऺप्त नाभ य प्रायभब  ्

क) मस सभहुको नाभ “श्री ....................... कृिक सभहु, २०७५ यहने छ । 

ख) मो षिधान हतिुागढी गाउॉऩाधरकाको कामायरमभा कृषि दताय बएऩधछ तरुुन्द्त रागू हनुेछ । 

 

१.२ ऩरयबािा  ्
षििम िा प्रसॊगरे अको अथय नरागेभा मो षिधानभा 
क) सभहु बन्नारे मस षिधानभा उल्रेम्खत कृषि कामयर्द्ाया कृषि उऩजको उत्ऩादन, उत्ऩादकत्ि फढाई आमआजयनभा 

सॊरग्न कृिकहरुको सभहुराई जनाउने छ । 

ख) सदस्म बन्नारे कृिक जो................ कृिक सभहुको उद्देश्म अनसुाय उत्ऩादन, उत्ऩादकत्ि फढाउन षिधानको 
दपा ३ फभोम्जभ सदस्मता धरएको हनु्द्छ राइ जनाउनेछ । 

ग) कामय सधभधत बन्नारे “षिधान अनसुाय धनिायम्चत अध्मऺ, उऩाध्मऺ, सम्चि, सहसम्चि, कोिाध्मऺ तथा सदस्म 
ऩदाधधकायीहरुराई जनाउने छ । 

घ) साधायण सबा बन्नारे मस षिधानको दपा ४ फभोम्जभ गठठत सबाराई जनाउनेछ । 

 

 

१.३ सभहुको छाऩ  ्

हतिुागढीको रोगो अॊषकत गोरो घेयाधबत्र  मस सभहुको नाभ, ठेगाना “श्री ............... कृिक सभहु , ========== ;fn 
हनुेछ । 

 

१.४ सभहुको कामायरम  ्

मस सभहुको कामायरम बोजऩयु म्जल्रा हतिुागढी गा.ऩा. िडा नॊ. .......... भा यहनेछ । 

 

१.५ सभहुको दताय  ्
 

कृिक सभहु गाउॉऩाधरकाको कामायरमभा दताय गनुयऩनेछ । साथै अधनिामयरुऩभा आन्द्तरयक याजश्व कामायरमभा सभेत 
दताय गरय स्थाई रेखा नभफय (PAN) धरनऩुनेछ । 

 

२.उद्देश्म य कामय्  
२.१ उद्देश्म 

 

सभहुको भखु्म उद्देश्म देहाम अनसुाय हनुेछ । 
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क) कृषि व्मिसामराई आधधुनषककयण एिॊ षिषिधधकयण गरय उत्ऩादकत्ि, उत्ऩादन िषृर्द्का  राधग एक जटु बई काभ गने 
। 

ख) सदस्महरुको आधथयक तथा साभाम्जक म्जिनस्तय उठाउने । 

ग) सदस्महरुभा स्िािरभफनको ऻान, ऩायस्ऩरयक सहमोग य धभतव्मषमतताको बािनाको षिकास गने ।  

 

सभहुको षिधानको फुॊदा २.१ फभोम्जभका उदे्दश्महरु प्राप्त गनय मो सभहुरे देहाम फभोम्जभका कामयहरु गनेछ । 

 

१. उन्नत प्रषिधधफाट खेधत गरय उत्ऩादन एिॊ उत्ऩादकत्ि फढाउने 
२. षिज िषृर्द् गरय आत्भधनबयय हनुे 
३. उन्नत प्रषिधध अऩनाउने 
४. कृषि उत्ऩादनफाट आमिषृर्द् गने 

५. सभहुभापय त फजाय व्मिस्थाऩन गने 

६. कृिकहरुर्द्ाया उत्ऩाठदत िस्तकुो फजाय भलु्मभा एकरुऩता ल्माउने  
७. उम्चत बण्डायणको नषिनतभ ्प्रषिधध अिरभिन गने । 

८. सदस्महरुको धसऩ षिकासका राधग कामयक्रभहरु तजुयभा गरय सञ्चारन गने । 

९. सभहुको िाषियक कृषि मोजना तमाय गरय रागू गने 

१०.िाषियक फारी ऩात्रो फनाई सोषह अनसुाय साभषुहक खेधत गने, षिषक्रषितयण य  बण्डायण गने । 

११. सघन कृषि षिकास कामयक्रभ, ऩकेट प्माकेज कामयक्रभ रगामतका कृषि षिकासका कामयक्रभराई  सघाउ ऩमुायउने । 

१२. षहतकोि सॊकरन, ऩरयचारन, सदस्महरुराई ऋण सेिा उऩरब्ध गयाउने । 

१३. अन्द्म कृषि षिकासका कामयक्रभहरु सञ्चारन गने । 

 

३.सदस्मता 
 

एउटै उद्देश्म , सभान आधथयक अिस्था बएका य मस सभहुको षिधानको ऩरयधधधबत्र यहने इच्छा बएका व्मम्क्तहरु 
सभहुको सदस्म हनुे छन ्। 

 

३.१ सदस्मको राधग मोग्मता 
 

क) आपैं  खेतीऩाती गयेको/गनय सऺभ बएको । 

ख) सभूहको उद्देश्म अनरुुऩ कामय गनय ईच्छुक बएको । 

ग) सभूहको षिधान अनसुाय कामय गनय भन्द्जयुी बएको । 

घ) कृिक–कृिक फीच आऩसी सहमोग फढाउन ईच्छुक बएको । 

ङ) सदस्मताको राधग १८ ििय उभेय ऩगुेको हनुऩुने छ । 

 

३.२ साधायण सदस्म : 
 

सदस्मता शलु्क रु. ..... धतयी साधायण सदस्मताको धनिेदन ठदई कामय सधभधतको धनणयम फभोम्जभ साधायण सदस्मता 
प्राप्त गनय सक्ने छ । म स्तो सदस्मरे भाधसक फचत रु. ...... प्रत्मेक भषहना जभभा ग नुयऩनेछ । सभूह गठन बईसकेऩ धछ 
कुनै ऩधन मोग्मता ऩगुेको व्मम्क्तरे सभूहको सदस्मता धरन चाहेभा सभूहभा आिर्द् प्रधत सदस्म फयाफय उक्त धभधतसभभ सॊम्चत 
षहतकोि य सोको व्माज साथै धनमभानसुायका अन्द्म शलु्क फझुाई सदस्मता प्राप्त गनय सक्नेछ । 

 

३.३ सदस्मता कामभ नयहने अिस्था (सदस्मको अमोग्मता) 

 

कामय सधभधतरे धनभन अिस्थाभा सदस्महरुराई सदस्मताको राधग अमोग्म ठहयाइ सदस्मता सभाप्त गनय सक्नेछ । 
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क) तोषकएको भाधसक फचत तथा अन्द्म धतनुयऩने यकभ ३ भषहना सभभ नधतयेभा ।  

ख) षिधानको उ द्देश्म षिऩरयत कामय गयेभा िा सभूहको यकभ िा कागजात षहनाधभना गयेभा िा अन्द्म कुनै कायणरे कामय 
सधभधतफाट धनष्काशन गयेभा । 

ग) सदस्मताफाट याजीनाभा ठदएभा (सदस्म यहन नचाहेय धरम्खत धनिेदन कामय सधभधतरे सदय गयेभा) 
घ) अऩयाधधक कामयभा सॊरग्न बएको दोि प्रभाम्णत बएभा । 

ङ) कृषि ऩेशा त्मागी अन्द्म कामय गनय थारेभा । 

च) भतृ्म ुबएभा । 

छ) सभूहको धसर्द्ान्द्त िा प्रधतष्ठाभा आचॉ आउने कामय गयेभा । 

ज) काननु षिऩरयत कामय गयेभा । 

 

४. साधायण सबा तथा कामय सधभधत 
 

४.१ साधायण सबा:   

 

मस सभूहको सद स्मता प्राप्त सभऩणुय सद स्म साधायण सबाको सद स्म हनुे छन ्मो सभूहको उच्चतभ धनकाम हनुेछ 
। मसरे षिधान ऩारयत एिॊ सॊशोधन गनय सक्ने छ । साधायण सबा ि ियभा एक ऩटक फ स्नेछ तय आिस्मक्ता अनसुाय 
जनुसकैु फेरा साधायण सबा फोराउन सषकने छ । 

 

४.२ साधायण सबाको अधधिेशन ्

 

कामय सधभधतरे तोकेको धभधत य सभमभा मस सभूहको सम्चिरे अध्मऺको ऩयाभ शय धरई धरम्खत सूचनार्द्ाया सभऩूणय 
सदस्मराई साधायण सबाको स्थान, सभम, धभधत तथा एजेन्द्डाको जानकायी गयाउन ुऩनेछ । 

 

४.३ साधायण सबाको काभ, कतयव्म य अधधकाय : 
 

क) कामय सधभधतको धनिायचन गने तथा गठन गने । 

ख) षिधान सॊशोधन गने । 

ग) िाषियक फजेटको अनभुोदन गने । 

घ) सभूहको िाषियक कामयक्रभ स्िीकृत गने । 

ङ) सभूहको िाषियक कामय मोजना फनाउने । 

च) सभूहरे कामय मोजना फनाउॉदा  कम्भतभा ६० प्रधतशत कृषि कामयक्रभ फनाउने । 

छ) काननुरे तोके फभोम्जभ अन्द्म कामय गने । 

 

४.४ साधायण सबाको गणऩूयक सॊख्मा: 
 

सभूहको साधायण सबाको फैठकभा कम्भतभा ५१ प्रधतशत सद स्महरुको उषऩ म्स्थतभा हनु ु ऩ नेछ । तोषकएको सॊख्माभा 
उऩम्स्थधत नबए ७ ठदन धबत्र अको सबा फोराउन ुऩ नेछ । मसभा कुर साधायण सद स्मको ३३ प्रधतशत उषऩम्स्थधत बएभा 
ऩधन मो सबाको फैठक फस्नेछ । 

 

४.५ कामय सधभधत गठन षिधध : 
क) कामय सधभधत ७ देम्ख ११ सदस्म हनुेछ । 

ख) कामय सधभधतभा अध्मऺ ,  सम्चि, कोिाध्मऺ तथा सदस्म हनुे छन ्। आि स्मकता अनसुाय उऩाध्मऺ तथा सह-सम्चिको 
ऩधन व्मिस्था गनय सषकने छ । 
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ग) कामय सधभधतका ऩदाधधकायीहको धनमधभत फैठक हयेक भषहनाको ...............गते/ठदन हनुेछ । तय आि स्मकता बए 
जनुसकैु सभमभा ऩधन फस्न सक्ने छ । 

घ) कामय सधभधतको ऩदाधधकायीहरुको कामय अिधध २ िियको हनुेछ । 

ङ) कामय सधभधतको कुनै ऩद खारी बएभा साधायण सद स्म भध्मेफाट कसैराई ऩधन कामय सधभधतको ऩदभा सधभधतको 
फहभुतफाट भनोधनत गनय सक्नेछ । 

च) कामय सधभधतको गणऩयुक सॊख्मा २/३ राई भाधननेछ तथा धनणयम फहभुतर्द्ाया हनुेछ । 

छ) साधायण सबाका सद स्महरुरे आपुभध्मेफाट धन िायचन प्रकृमार्द्ाया अध्मऺ , सम्चि , कोिाध्मऺ तथा अन्द्म ऩदाधधकायीहको 
चमन गरय कामय सधभधत गठन गनेछ तय अध्मऺ, सम्चि िा  कोिाध्मऺ भध्मे एक ऩदभा भषहरा सद स्म अधनिामय रुऩभा हनु ु
ऩदयछ । 

 

४.६ कामय सधभधतको काभ, कतयव्म य अधधकाय : 
 

क) षिधानको ऩरयधध धबत्र यही, सभूहको उद्देश्म अनरुुऩ साधायण सबारे गयेको धनधत धनदेशनराई ऩारन गने । 

ख) सभूहको िाषियक कामयक्रभ फनाउने तथा सभूहको कृमाकराऩ  सॊचारन गने । 

ग) सयकायी तथा गैयसयकायी सॊस्थाहरु सॉग सभऩकय  िषृर्द् गने तथा कृषि सभफन्द्धी अन्द्म सघॊ सॊस्थाहरु सॉग सभऩकय  गरय फढी 
बन्द्दा फढी सहमोग प्राप्त गने । 

घ) सहकायीभा जाने प्रमास गने । 

ङ) सभूहको कामयमोजना फनाई राग ुगने । 

च) सभूहको िाषियक प्रधतिेदन फनाउने य प्रस्ततु गने । 

छ) अन्द्म तोषकए फभोम्जभ कामय गने । 

 

४.७ सभूहको फैठक : 
 

सभूहको धनमधभत फैठक प्रत्मेक भषहनाको ........ गते फ स्ने छ ।सभूह को फैठक  कामय सधभधतरे धनधो गयेको 
स्थान, सभम य धभधतभा धनमधभत रुऩभा फस्ने छ ।ऩिुय धन धायरयत फैठकभा कुनै सद स्मरे बाग धरन नसक्ने बएभा सो को 
जानकायी कायण सषहत ऩषहरे नै ठदनऩु नेछ।रगाताय तीन फैठकभा अनऩुम्स्थत हनुे सदस्मराई सभूहको सहभधतको आधायभा 
धनष्काधसत गरयनेछ । 

 

६. ऩदाधधकायीको काभ, कतयव्म य अधधकाय 
 

५.१ अध्मऺको काभ, कतयव्म य अधधकाय  ्

 आिस्मकता अनसुाय सभूहको फैठक य साधायणसबा फोराउने । 

 फैठकको अध्मऺता गने तथा फैठक धनमन्द्त्रण गने । 

 सभूहराई कृमाशीर गयाउने य उद्देश्म प्राधप्तका राधग आिस्मक कामय गने । 

 कुनै षििमभा भतदान हुॉदा भत फयाफय बएभा धनणायमक भत ठदने । 

 षिधानभा तोषकए अनसुाय साधायण सदस्मरे भाॊग गये अनरुुऩ षिशेि साधायण सबा फोराउने । 

 सभूहरे तोकेको काभ कायफाही गने । 

 सभूहभा उठेका षििाद सभाधान गने । 

 सभूह य स्थानीम तहको सम्भफन्द्धत धनकामहसॉग सभऩकय  व्मम्क्तको रुऩभा काभ गने ।  

 सभूहको धनणमय , कामयक्रभ य कृमाकराऩ , बएका कायिाही एिॊ सभ स्माहको अधबरेख याख्न सम्चिराई सषहजकयण 
गने । 

 िाषियक कामयमोजनाको कामायन्द्िमन एिॊ सभूह ऩरयचारनको नेततृ्ि धरने । 
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 सभूह फैठकभा बएका धनणयम , िाषियक साधायण सबा, सधभधतका धनणय म, िाषियक प्र गधत प्रधतिेदन रगामतका 
कागजातहरु आिस्मकता अनसुाय सम्भफन्द्धत धनकामभा ऩेश गने । 

 सभूह सदस्महरुराई आफ्ना सभस्माहरुको ऩषहचान य धतनको प्राथधभकता  तोक्न सघाउने साथै उक्त सभ स्माहरु 
सभाधान गनय कामयक्रभ फनाउन य कामायन्द्िमन गनय रगाउने । 

 सदस्महराई कृमाम्शर गयाई सभन्द्िम य सहकामय गने । 

 सभूह सदस्महरुफीच भतबेद व्मिस्थाऩनका राधग सहम्जकयण गने । 

 

५.२ उऩाध्मऺको काभ, कतयव्म य अधधकाय  ्

 अध्मऺको कामयभा सहमोग गने । 

 अध्मऺको अनऩुम्स्थधतभा अध्मऺरे गने सफै कामय गने । 

 कामय सधभधतरे तोकेको कामय गने । 

 

५.३ सम्चिको काभ, कतयव्म य अधधकाय  ्

 अध्मऺसॊगको ऩयाभशयभा फैठक फोराउने । 

 फैठकको तमायी गने । 

 सभूहको धनणयम ऩमु्स्तका तमाय गने । 

 सभूहको सभऩूणय कागजातहरु सयुम्ऺत याख्न े। 

 सभूह फैठक एिॊ साधायणसबाफाट ऩारयत धनणयमको कामायन्द्िमनका राधग ऩहर गने । 

 िाषियक प्रधतिेदन तमाय ऩायी साधायणसबाभा ऩेश गने । 

 सभूहको कामयमोजना धनभायणभा सहमोग गने । 

 कामय सधभधतरे तोकेको कामय गने । 

 

५.४ कोिाध्मऺको काभ, कतयव्म य अधधकाय  ्

 सभूहको षहतकोि यकभ धनमधभत उठाउने य पयपायक गने । 

 सभूहको षहतकोि व्मिस्थाऩन गने । 

 सभूहको सफै कोिको षहसाफ षकताफ सरुयऺत य दरुुस्त याख्न े। 

 सभूहको चर, अचर सभऩूणय सभऩधतको सयुऺाको म्जभभेिायी धरने । 

 सभूहको िाषियक फजेट तमाय ऩानय य साधायणसबाभा िाषियक प्रधतिेदन ऩेश गने एिॊ रेखाऩरयऺण गयाउने । 

 सभूह अध्मऺ िा सम्चिसॉग धभरी खाता सॊचारन गने। 

 कामय सधभधतरे तोकेको अन्द्म कामय गने । 

 

५.५ कामय सधभधत सदस्महरुको काभ, कतयव्म य अधधकाय् 
 आिस्मकता अनसुाय सभूहका अन्द्म उऩसधभधतभा यषह म्जभभेिायी फहन गने । 

 कामय सधभधतरे तोकेको अन्द्म कामय गने । 

 

६. आधथयक व्मिस्था 
६.१ आधथयक श्रोत : 
क) मस सभूहको सदस्महरुफाट उठेको सदस्मता शलु्क 

ख) सभूहको अन्द्म कृमाकराऩफाट बएको आभदानी 
ग) सभूहको सदस्मरे फचत गने भाधसक यकभ 

घ) सभूहफाट ऋण रगानी गदाय उठेको व्माज 
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ङ) सभूहरे अन्द्म सॊघ/ सॊ स्थाफाट ऩाएको अिसयफाट सभूह सद स्मरे ऩाउने धनम्ित ऩारयश्रधभकफाट ............ प्रधतशत 
रेफी यकभ । 

च) सभूह सदस्मरे आफ्नो नाभफाट गयेको फचत 

छ) धफरभि शलु्कफाट प्राप्त यकभ । 

ज) अन्द्म काननु अनसुाय प्राप्त हनुे यकभ । 

 

६.२ षहतकोि : 
क) श्री ..............................कृिक सभूहको एक षहतकोि हनुे छ । 

ख) श्री ..............................फैंकभा सभूहको खाता यहने छ । 

 

६.३ षहतकोि ऩरयचारन : 
क) षहतकोि यकभको कभतीभा ५० प्रधतशत कृषि कामयभा रगानी गनुय ऩनेछ । 

ख) सभूह सदस्मराई आिस्मकता बएभा षहतकोिफाट ऋण/ साऩटी धरन सषकने छ। 

ग) सदस्मरे ऋण भाग गनय  कामायरमरे तोकेको ढाॉचाभा धनिेदन ठदनऩुने छ । 

घ) कृषि कामयको राधग धरइएको ऋणभा ........... प्रधतशत भाधसक व्माज राग्नेछ । 

ङ) अन्द्म ऋणभा ........ प्रधतशत भाधसक व्माज राग्ने छ । 

च) भाधसक व्माज, भाधसक फचत यकभ एिॊ ऋणी सदस्मरे तोषकए फभोम्जभ ऋण षकस्ता प्रत्मेक  भषहना फझुाउनऩुनेछ । 

 छ) ऋण धरॉदा ऋण यकभको ......... प्रधतशत सेिा शलु्क फझुाउन ुऩनेछ । 

 ज)  ....................फैंकभा सभूहको अध्मऺ िा सम्चि य कोिाध्मऺको सॊमकु्त दस्तखतफाट खाता सॊचारन हनुेछ । 

 
श्रोत/षहतकोि ऩरयचारनका उऩामहरुराई भखु्मतमा दईु िगय (आिस्मक खचय य आम्न्द्तयक रगानी) भा षिबाजन गनय सषकन्द्छ।  

 

क)आिस्मक खचय: 
आिस्मक खचय बन्नारे सभहुको कामायरम य प्रशासधनक खचय बन्न ेजनाउॉदछ । जस्तै :- 

 कामायरम खचय (काऩी, करभ, धफर, बौचय, पाइर, यम्जष्टय, खाता, ऩत्रऩधत्रका) 

 पधनयचय खचय 
 ढुिानी तथा घय बाडा 
 अन्द्म सॊस्थासॉग सदस्मता धरॉदा धतनुयऩने खचय य िाषियक नषिकयण खचय 
 रेखा ऩरयऺण खचय 
 कभयचायी ऩारयश्रधभक खचय 
 साधायण सबा खचय 
 षिषिध (सभूहको फैठकभा म्चमा नास्ता आठद) । 

 

ख) आन्द्तरयक रगानी: 
आन्द्तरयक रगानी बन्नारे सभूह धबत्रको सदस्म फीचको रगानी बन्न ेजनाउॉदछ । जस्तै :- 

 उत्ऩादनभूरक कामय (उत्ऩादन तथा उत्ऩादन साभाग्री खरयद-धफक्री) 

 भर, फीउ, फारी सॊयऺण, तयकायी फोट षिरुिा षकन्न य प्रमोग गनय 
 आमभरुक कामय गनय (परपुर खेधत, फॊगयुऩारन आठद)। 

 घयेर ुआमभरुक कामय गनय (स्थानीम धसऩ, येशभ ऩारन, धसराई फनुाई, भौयी ऩारन, तयकायी खेती, कयेसाफायी आठद) 

 साभाम्जक कामय जस्तै :- सपाई अधबमान,  ऩषहयो धनमन्द्त्रण, िृऺ ायोऩण, कुरो धनभायण, स्िास्थ्म, भषहरा षिकास, िाताियण 
सॊयऺण आठद  

 धसऩ षिकास जस्तै प्माषकङ, नसयॊ, ताधरभ 

 फौषर्द्क कामय जस्तै ताधरभ, प्रिचन, भ्रभण गोष्ठी आठद । 
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 ऩूॉजी रगानी, कजाय प्रिाह, शेमय खरयद आठद । 

 
 

६.४ धफरभफ शलु्क : 
 

क) भाधसक फचत यकभ तोकेको सभमभा नधतयेभा ऩषहरो भषहना प्रधत ठदन रु. ......धफरभफ शलु्क राग्नेछ । 

ख) दोस्रो भषहना प्रधत ठदन रु. ...... धफरभफ शलु्क राग्ने छ । 

ग) तेस्रो भषहना प्रधत ठदन रु............ 
घ) चौथो भषहनाफाट सदस्मता खायेज हनुेछ । 

ङ) प्रत्मेक भषहना फझुाउन ुऩने ऋण षकस्ता य व्माज नफझुाएभा ऩषहरो भषहना रु....... प्रधत ठदन दोस्रो भषहना रु...... प्रधत 
ठदन य तेस्रो भषहना रु...... प्रधत ठदन धफरभफ शलु्क राग्ने छ । चौथो भषहना ऋण यकभ तथा व्माजहरु ऋणी य जभानी 
सदस्महरुफाट असरु उऩय गरयनेछ । 

च) एक सदस्मको जभानी फसेको सदस्मरे अकोको ऩनु् जभानी फस्ने छैन । 

छ) जभानी सदस्मरे ऋण ऩाउने छैन तय ऋणी सदस्मरे ऋण धतयीसकेऩधछ जभानी सदस्मरे ऋण ऩाउन सक्ने छ । 

ज) ऋण धरएको सदस्मरे अको सदस्मको जभानी फस्न ऩाउने छैन । 

झ) ऋण धरनको राधग .....सभभ एक सदस्मको जभानी ......सभभ दईु सदस्म य ....सभभको अिधधको राधग तीन सदस्मको 
जभानी चाषहनेछ । 

 

६.५ रगानीको सयुऺण  ्

 

कुनै ऩधन व्मम्क्तरे आफ्नो नाभभा जभभा बएको षहतकोिको अधधकतभ ९०% सभभ भात्र ऋण धरन ऩाउने छ ।मठद व्मम्क्तको 
नाभभा सॊषकरत षहतकोिको ९०% बन्द्दा फढी ऋण धरनऩु ने बएभा सोही सभूहका अन्द्म २ जना सद स्मको साभषुहक जभानीभा ऋण ठदन 
सषकने छ ।ऋण धरने व्मम्क्तरे धत नुयऩने साॉिा य व्माज यकभ नधतयेको/धतनय नसकेको खण्डभा जभानी फसेका सद स्मभापय त असरु उऩय 
गरयनेछ।मठद जभानी भा पय त ऩधन असरु उऩय हनु नसकेको अि स्थाभा नेऩार सयकायको प्रम्चरत धनमभानसुाय कायफाही प्रकृमा अगाडी 
फढाईनेछ । ऋण रगानी एिॊ असरु  उऩय गनय ऋण उऩ-सधभधतको स्िीकृधत धरनऩुने छ ।ऋण उऩ-सधभधतका सद स्महरु कसैको ऩधन 
जभानी फस्न ऩाईने छैन । 

 

६.६ रेखा ऩरयऺण : 
 

प्रत्मेक कृिक सभूहरे यम्ज ष्टडय रेखा ऩरयऺण अधनिामय रुऩभा गयाउन ुऩ दयछ । मसयी गरयएका रेखा ऩरयऺणह रु 
िाषियक साधायणसबाको ऩूणय फहभुतफाट अनभुोदन ग नुयऩदयछ । भनुापा सभऩणुय सद स्मराई प्रत्मेक िियको रेखा ऩरयऺण ऩधछ 
धनजहरुको षहसाि खाताभा जभभा गनुयऩदयछ । 

 
 

७. षिषिध 

७.१ धनिायचन सभफन्द्धी व्मिस्था : 
 

मस सभूहको का मय सधभधत कामभ यहेको अि स्थाभा सोही का मय सधभधतरे य सो सधभधत कामभ नयहेको अि स्थाभा 
साधायण सदस्महरुको फैठकरे एक स्ितन्द्त्र धनिायचन अधधकृत १ सषहत ३ सदस्म धनिायचन सधभधत धनमकु्त गनेछ ।धनिायचन 
अधधकृतरे धनिायचन अधधकृतभा धनमकु्त बएको धभधतरे एक भषहना धब त्र धनिायचन गयाई सक्न ु ऩ नेछ । सो धन िायचनभा ऩने 
खचय कामय सधभधतरे व्मिस्था गने छ । मसभा कामय सधभधतको ऩदाधधकायीह रुराई भतदान िा सहभधतर्द्ाया साधायण सबाको 
सदस्महरुरे छान्ने छन ्। 

 

७.२ ऩदािधध :- 
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क) कामय सधभधत सदस्म तथा ऩदाधधकायीहरुको ऩदािधध धनिायम्चत बएको धभधत देम्ख २ िियको हनुे छ। 

ख) गठठत कामय सधभधतको ऩदािधध सभा प्त हनु १ भषहना अगािै सभूहको साधायण सबा फोराई नमाॉ कामय सधभधतको चनुाि 
गयाउन अधनिामय हनुेछ । 

ग) कामय सधभधतरे षिधानभा उल्रेम्खत आफ्नो का मयकार सभा प्त हनु १ भषहना अगािै धन िायचन गयाउन नसकेको तथा 
धनजको कामय अिधध सभा प्त बएऩधछ सो का मय सधभधतको सद स्महको सधभधतरे आफ्नो सधभधतको फैठक फोराई एउटा तद थय 
(प्रफन्द्ध िा तमायी) सधभधत खडा गयी सो त दथय सधभधतर्द्ाया साधायण सबाको फैठक फोराई नमाॉ का मय सधभधतको गठन ग ने 
छ । 

घ) कामय सधभधतको ऩदािधध सभा प्त हनु ुअगािै का मययत कामय सधभधत कुनै षकधसभफाट बॊग हनु गएभा बॊग बएको कामय  
सधभधतरे आफ्नो म्जभभा यहेको कागजऩ त्र नगद म्जन्द्सी का मयबाय सभेत सभऩणुय सद स्मको सबा फोराई अथिा का मायरम 
सम्चिराई फझुाई सो को बयऩाई धरन ऩनेछ । सो नगयेभा मस सभूहराई हानी नोक्सानी बएभा सो कामय सधभधतका अध्मऺ 
य सम्चि दिैुरे सॊमकु्त रुऩभा व्महोनुय ऩने छ । 

 

७.३ उभभेदिायको अमोग्मता :- 
क) (व्मम्क्त) जो कृषि ऩेशाभा सॊरग्न छैन । 

ख) (व्मम्क्त) जो कृषिको सभूहभा छैन । 

ग) (व्मम्क्त) जसरे सभूहको उद्देश्म षिऩयीत कामय गदयछ । 

घ) (व्मम्क्त) जसको भानधसक अिस्था साभान्द्म छैन । 

ङ) पौजदायी अधबमोगभा सजाम ऩाएको व्मम्क्त । 

 

७.४ अषिश्वासको प्रस्ताि :- साधायण सबाको सद स्महरु भध्मेफाट एक धतहाई सद स्महरुरे कामय सधभधत उऩय अ षिश्वासको 
प्रस्ताि ल्माई दईु धतहाई सद स्महरुफाट सो प्रस्ताि ऩा रयत बएभा कामय सधभधत षिघटन हनुे छ । तय अ षिश्वासको प्रस्ताि 
आएभा सपाईको भौकाफाट फम्ञ्चत गरयने  छैन । 

 

७.५ याजीनाभा :- मस सभूहको अध्मऺरे उऩाध्मऺ (बए) सभऺ िा सम्चि सभऺ य अध्मऺ फाहेक अन्द्म कामय सधभधतका 
ऩदाधधकायीहरुरे अध्मऺ सभऺ याजीनाभा ठदन सक्नेछन ्। कामय सधभधतको फैठकफाट स्िीकृत नबए सभभ धतधनहरु आफ्नो 
ऩदभा फहारी यही यहने छन ्। 

 

७.६ षिधान सॊशोधन :- सभूहको षिधान सॊशोधन गनय आिस्मकता ऩनय आएभा साधायण सबाको सदस्महरु भध्मेका कम्भतभा 
५१ प्रधतशत सदस्महरुको उऩम्स्थधतभा षिधान भस्मौदा ऩेश गरयने छ । सदस्महरु भध्मेका उऩम्स्थत सदस्महरु भध्मेका दईु 
धतहाई फहभुतफाट षिधान सॊ शोधन भ स्मौदा ऩारयत बएभा षिधान सॊशोधन गरयने छ साथै सॊशोधधत षिधान हतिुागढी 
गाउॉऩाधरकाफाट अनभुोठदत नबएसभभ सॊशोधन बएको भाधनने छैन । 

 

७.७ धनमभ फनाउने :- साधायण सबारे आन्द्तरयक सञ्चारन धनमभहरु फनाउन सक्नेछ । 

 

७.८ उऩ–सधभधतहरु गठन गनय सक्नेछ :-  साधायण सबारे एिॊ कामय सधभधतरे साधायण सबाको स्िीकृधत धरई आफ्ना 
कामयक्रभहरु सञ्चारन गयी सभूहको रक्ष्म य उद्देश्म ऩयुा गनय उऩसधभधतहरु फनाउन सक्नेछ । 

 

७.९ षिघटन: सभूहको षिधान फभोम्जभ कामय सञ्चारन गनय नसषक िा उद्देश्म ऩयुा गनय असपर बए िा २ ििसयभभ सभूह 
नषिकयण नबएभा सभूह षिघटन हनुे छ । मसयी सभूह षिघटन बए फचत यकभ सभऩणुय सदस्मराई षपताय गनुयऩने छ । 

 

७.१० सभूह छोड्नऩु ने अि स्था/ सद स्मको भतृ्म/ु सद स्मरे ऩाएको अिसय:   कुनै ऩधन सद स्मरे सभूह छोड्न चाहेको 
खण्डभा धनजको नाभभा सॊकरन बएको षहतकोि यकभफाट ३% क ट्टा गरय फाॉकी यकभ बकु्तानी ठदईनेछ । मठद कुनै 
सदस्मको भतृ्म ुबएभा धनजरे फचत गयेको सभऩणुय यकभ धनजको सिबन्द्दा नम्जकको आपन्द्तराई सभूहरे ठदने व्माज सषहत 
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षपताय ठदइनेछ । सभूहरे कुनै ऩधन सॊघ/सॊ स्था/ का मायरमफाट ऩाएको कुनै  ऩधन अिसय सा भाग्रीहरु आि स्मकता हेयी 
सभूहको फैठकफाट धनणयम गयाई ऩारोऩारो गयी सफै सदस्मरे ऩाउने गयी षितयण गरयनेछ । 

 

७.११ सभूहको चर अचर सभऩ धत :  सभूह षिघटन बए ऩ िात सभूहको चर अचर सभऩ धत हतिुागढी गाउॉऩाधरकाको 
कामायरमको धनणयम फभोम्जभ हनुेछ। उक्त धन णयम म्चत्त नफझेुको खण्डभा हतिुागढी गाउॉऩाधरकाको न्द्मामीक सधभधत सभऺ  
धनिेदन ऩेश गनय सषकनेछ य सो सन्द्दबयभा न्द्मामीक सधभधतको धनणयम नै अम्न्द्तभ हनुेछ । 
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 कृिक सभहु दताय पायभ  
 
 

१. दताय नॊ. ˸- 
२. सभहुको नाभ्- 
३. सभहुको षकधसभ्- 
४. सभहुको ठेगाना्-म्जल्रा................ गा.ऩा.........................िडा नॊ. ........ 
५. गठन धभधत्- 
६. सभहुको षकधसभ् भषहरा(   )   ऩरुुि(   )  धभम्श्रत(   ) फारी षिशेि(   ) 

ऩशऩुन्द्छीऩारक (      ) 

७. जभभा सदस्म सॊख्मा्-        भषहरा्        ऩरुुि् 
८. गठन हुॉदा सभहुको उद्देश्म्- 
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सभहु दतायको राधग धनिेदन 
श्री गाउॉ कामयऩाधरकाको कामायरम 

हतिुागढी गाउॉ कामयऩाधरकाको कामायरम 

घोडेटय, बोजऩूय 
 

श्री....................... को सहमोगभा / हाभी आपैं  सॊगठठत बई गठन बएको हाम्रो सभहु दताय गयी ऩाउन धनभन षिियणहरु सॊरग्न गयी 
सभिम्न्द्धत िडा कामायरमको धसपारयस , सभूहको षिधान य ऩदाधधकायीहरुको नेऩारी नागरयकताको प्रधतधरषऩ सषहत मो धनिेदन गरयएको छ 
। 

 

तऩम्शर 

सभहुको षिियण 

कृिक सभहुको नाभ.................................................स्थाऩना ििय...............  

हतिुागढी  गाउॉऩाधरका िडा नॊ. ................   टोर .................... बोजऩूय  

सभहुको उदे्दश्म................................................. सभहुको षकधसभ..............  

सदस्म सॊख्मा् ऩरुुि................. भषहरा.................. जभभा .........................  

 

ऩदाधधकायीहरुको षिियण 
 

क्र.स. नाभ ऩद शैम्ऺक 
मोग्मता 

उभेय जग्गाको 
ऺेत्रपर 

दस्तखत पोटो 

१.  अध्मऺ      

२.  उऩाध्मऺ      

३.  सम्चि      

४.  कोिाध्मऺ      

५.  सदस्म      

६.  सदस्म      

७.  सदस्म      

 

धनमधभत फैठक फस्ने ठदन......................  
प्रधत भषहना सभहुको षहतकोिभा जभभा सॊकरन हनुे रु. ....................... 
हारसभभ षहतकोभा जभभा यकभ रु. ...............................  

.......................  

                                                                        अध्म  ऺ

 
 

 

  



50 
 

 
 
 

कृिक सभहु दतायको प्रभाणऩत्रको नभनुा 
 

  हतिुागढी गाउॉऩाधरका 
गाउॉ कामयऩाधरकाको कामायरम 

घोडेटय, बोजऩूय 
 

कृिक सभहु दताय प्रभाण-ऩत्र 
 

सभहु ऩर्द्धतराई सवु्मिम्स्थत गदै कृषि प्रसाय कामयराई टेिा ऩमुायउने उद्देश्मरे बोजऩयु म्जल्राको मस हतिुागढी गाउॉऩाधरका 
िडा नॊ. ........ भा धभधत ............... भा गठठत श्री ....................... कृिक सभहुराई मस कामायरमको अधबरेखभा दताय 
गरय मो प्रभाणऩत्र प्रदान गरयएको छ । 

 

दताय नॊ: 
धभधत:  

 

                                        ............................. 
  प्रभखु प्रशासकीम अधधकृत 

नषिकयण षिियण 
 

क्र.स. नषिकयण धभधत नषिकयण दस्तयु 
रु. 
य.नॊ. 

नषिकयण गने कामायरम प्रभखु कैषपमत 

देम्ख सभभ 

१.      

२.      

३.      

४.      

५.      
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सभूह सदस्मताको राधग धनिेदनको ढाॉचा 

श्रीभान ्अध्मऺ ज्मू, 

 ..............................कृिक सभूह.............................. बोजऩूय 

 

भहोदम, 

भ मस सभूहको षिधानराई स्िीकाय गयी सभूहको सद स्मता प्राप्त गने इच्छा बएकोरे धनमभानसुाय सद स्मता प्रदान 
गनुय हनु षिनम्र अनयुोध गदयछु । 

 

धनिेदकको षिियण 

नाभ्– 

फािकुो नाभ :– 

ठेगाना :– 

शैम्ऺक मोग्मता :– 

कृषि ऩेशाभा दखर :– 

खेती/जग्गाको षिियण :– 

रगाउने गयेको फारीहरु :– 

 

सभूहको सदस्मताको धसपारयस गने सभूह सदस्मको:– 

१) नाभ :–                        

दस्तखत :–           

२) नाभ :–                                
दस्तखत :– 

धनिेदकको नाभ :-  

 दस्तखत :- 
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ऋण भाग पायाभको नभनुा 
                                                           धभधत :– 

 

श्रीभान ्अध्मऺ ज्मू, 

 ..............................कृिक सभूह.............................. बोजऩूय 

   

षििम : ऋण उऩरब्ध गयाईठदने फाये । 

 

भहोदम, 

 

उऩयोक्त सभफन्द्धभा भराई ............................................. काभको राधग  यकभको आिस्मकता ऩयेकोरे रु 
.................. अऺयेऩी ............................... भात्र सभूह षहतकोिफाट ऋण उऩरब्ध गयाई ठदन ुहनु अनयुोध ग दयछु । 
साथै मसै धनिेदनको साथ जभानी सद स्महरुको धसपारयस ऩेश गयेको छु । धनमभानसुाय ऋण को षकस्ता, भाधसक व्माज , 

भाधसक फचत धनमभत रुऩरे प्रत्मेक भषहना फझुाउने छु । 

धनिेदकको नाभ् 
दस्तखत् 

 

जभानी सदस्महरु : 
दस्तखत:                   नाभ, ठेगाना :–    

दस्तखत :                  नाभ ठेगाना :–    

दस्तखत :–                  नाभ ठेगाना :– 

 

सभूह कामारयम प्रमोजनको राधग 

 

भाॊग बए फभोम्जभको ऋण  रु ................... (अऺयेऩी ................................भा त्र) भाधसक षक स्ता 
रु..........................(अऺयेऩी .......................................भात्र)।उऩरब्ध बएको धभधत :– ............. उऩरब्ध बएको 
चेक नॊ :– .................  

 

कोिाध्मऺ   =========                        सम्चि  ===========        अध्मऺ======== 
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