स्माटर् कृ�ष गाउँ कायर्�म स�ालन कायर्�व�ध, २०७५
�दे श सरकार (मिन्� प�रषद्) बाट स्वीकृत �म�तः २०७५/१०/१५
�स्तावनाः �दे श नं. 5 अन्तगर्त मौ�लक प�हचान भएका कृ�ष वस्तु तथा सेवाको उत्पादन
तथा �व�र्न आधु�नक र समयसापेक्ष तर�काबाट गनर् �दे श सरकारले �नजी, कृषक समूह
तथा सहकार�, स्थानीय तह, शैिक्षक तथा अनुसन्धान सं स्था लगायतको सहकायर्मा
कायर्�म स�ालन गनुप
र् न� भएकोले, आ�थर्क बषर् 2075/76 को बजेट नी�त तथा
कायर्�मको बुंदा नं ६६ अनुसार यस आ�थर्क बषर्देिख �त्येक �नवार्चन क्षे�को कम्तीमा
एक स्थानमा �दगो कायर्�म स�ालन गर� रोजगार� �सजर्ना गद� कृषकको आयस्तर बृ��मा
साथै खा� सुरक्षामा सुधार गन� उ�ेश्यले स्माटर् कृ�ष गाउँ कायर्�मलाई सरल, सहज,
पारदश� र व्यविस्थत ढं गले कायार्न्वयन गनर् �दे श सरकार (मिन्�प�रषद्) ले �दे श नं. ५,
�शासक�य कायर्�व�ध (�नय�मत गन�) ऐन, २०७५ को दफा २ बमोिजम "स्माटर् कृ�ष गाउँ
कायर्�म स�ालन कायर्�व�ध २०७५" बनाई लागू गरे को छ।
प�रच्छे द –१
�ारिम्भक
१. सं िक्ष� नाम र �ारम्भः (1) यस कायर्�व�धको नाम "स्माटर् कृ�ष गाउँ कायर्�म
स�ालन कायर्�व�ध,२०७५" हुनेछ।
(2) यो कायर्�व�ध तुरुन्त लागू हुनेछ।
२. प�रभाषाः �वषय वा �सं गले अक� अथर् नलागेमा यस कायर्�व�धमाः
(क)

“इकाई” भ�ाले

दफा ९ उपदफा (१) बमोिजमको

कायर्�म

व्यवस्थापन इकाई सम्झनुपछर्।
(ख)

“कायर्�म �नद� शक स�म�त” भ�ाले दफा ८ बमोिजम ग�ठत स�म�त
सम्झनुपछर्।

(ग)

"कृषक समूह" भ�ाले सरकार� �नकायमा दतार् भएका कृषकहरुको
समूहलाई सम्झनुपछर्।

(घ)

“कृ�ष सहकार�”भ�ाले

�च�लत कानून बमोिजम गठन भई दतार्

ग�रएको कृ�ष सहकार� सं स्थाला� सम्झनुपछर्।
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(ङ)

ु न
“कृ�ष �व��व�ालय” भ�ाले कृ�ष तथा बन �व��व�ालय, ��भव
�व��व�ालय वा सो अन्तगर्तका कृ�ष तथा पशुसम्बन्धी अध्ययन
अध्यापन गराउने शैिक्षक सं स्थाहरुलाई सम्झनुपछर्।

(च)

“कृ�ष वा पशुजन्य उत्पादन” भ�ाले कृ�ष क्षे�बाट उत्पा�दत खा�ा�,
तरकार�, फलफूल, ते लहन, दलहन, मसला बाल�, पुष्प, च्याउ, मह,
दू ध, मासु, अण्डा, ऊन आ�द वस्तुलाई सम्झनुपछर्।

(छ)

“गैर सरकार� क्षे�” भ�ाले नेपाल सरकारको सम्बिन्धत �नकायमा
कानूनबमोिजम दतार् भएको कृषक समूह वा स�म�त, सहकार� सं स्था,
सामुदा�यक सं स्था, व्यावसा�यक सं गठन, फमर्, कम्पनी एवम् �नजी
उ�मी समेतलाई सम्झनुपछर्।

(ज)

“��पक्षीय

वा

वहुपक्षीय

सम्झौता”भ�ाले

सम्विन्धत

कायार्लय

र

साझेदारहरुका बीच स्माटर् कृ�ष गाउँ कायर्�म साझेदार�मा सम्प�
गनर्का ला�ग ग�रएको सम्झौता सम्झनुपछर्।
(झ)

"�नद� शनालय"

भ�ाले

�दे श

मन्�ालयअन्तगर्तको

कृ�ष

�वकास

�नद� शनालय र पशुपंक्षी तथा मत्स्य �वकास �नद� शनालय सम्झनु पछर्।
(ञ)

"�नवार्चन क्षे�" भ�ाले �दे श सभा �नवार्चन क्षे�हरुलाई सम्झनुपछर् ।

(ट)

"�च�लत कानून" भ�ाले सं घीय सं सदबाट पा�रत भई नेपालको सम�
भू-भागमा लागू हुनेगर� जार� भएको ऐन तथा सं घीय सरकारले बनाएको
�नयमावल� समेत सम्झनुपछर्।

(ठ)

"मन्�ालय" भ�ाले �दे श नं ५ को भू�म व्यवस्था, कृ�ष तथा सहकार�
मन्�ालय सम्झनुपछर् ।

(ड)

कायार्लय”भ�ाले

“सम्बिन्धत

मन्�ालय

मातहतका

कायार्लयहरु

सम्झनुपछर्।
(ढ)

“स्माटर् कृ�ष गाउँ ” भ�ाले �विश�ता अनुसारको बाल� तथा पशुपंछ�
सुहाउँ दो जलबायू तथा वातावरणमै �ी अभ्यास, �सं चाइ तथा आधु�नक
उत्पादन

��व�धको

�योग

एवम्

जोिखम

न्यू नीकरणका

उपायहरु

अवलम्वन गद� कृ�षको उत्पादन, उत्पादकत्व र गुणस्तर वृ�ी गर�
आयआजर्नमा सं लग्न भएको कम्तीमा ५० घरधू र� भएको �सकाइयोग्य
समुदाय सम्झनुपछर् ।
(ण)

"स्थानीय

तह"

भ�ाले

गाउँ पा�लका,

उपमहानगरपा�लकालाई सम्झनुपछर्।
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नगरपा�लका

र

(त)

“साझेदार”भ�ाले

स्माटर्

सहभा�गतामा स�ालन

कृ�ष गाउँ

गनर्का

कायर्�म स�ालनको लागत

ला�ग ईच्छु क

स्थानीय

तह,

�नजी

व्यवसायी, सहकार�, कृ�ष �व��व�ालय, नेपाल कृ�ष अनुसन्धान प�रषद्,
गै.स.स. आ�द समेत सम्झनुपछर्।
(थ)

"�वज्ञ केन्�" भ�ाले कायर्�म स�ालन हुने गाउँ कायर्क्षे� भएको
भेटे�रनर� अस्पताल तथा पशु सेवा �वज्ञ केन्� सम्झनु पदर्छ।

(द)

"ज्ञान केन्�" भ�ाले कायर्�म स�ालन हुने गाउँ कायर्क्षे� भएको कृ�ष

ज्ञान केन्� सम्झनुपछर् ।
3. कायर्�मको उ�ेश्यः यो कायर्�म दे हायका उ�ेश्य �ा��का ला�ग स�ालन ग�रनेछ।
(क)

कृ�ष उत्पादनलाई बजारमुखी, व्यवसायमुखी, नाफामुखी र आत्म�नभर्र
बनाई कृषकहरुको ��तस्पधार्त्मक क्षमता अ�भबृ�� गर� �दगो आयस्तर
बृ�� गनर् "एक नमूना गाउँ " को रुपमा �वकास गनु।
र्

(ख)

बाँझो र खाल� रहेका कृ�ष जग्गाको समूिचत �योग तथा स्थानीय
स्तरमा उपलब्ध �ोत साधन र कृ�ष जै�वक �व�वधताहरुको सं रक्षण
तथा �ब�र्न गनु।
र्

(ग)

कृ�षक्षे�को वातावरणीय जोिखम न्यू नीकरण गर� कृ�ष उत्पादन र
उत्पादकत्व बृ��बाट �दगो खा� तथा पोषण सुरक्षा सु�नि�ता गद�
�नयार्त �ब�र्नमा टे वा पुर्याउनु।

(घ)

म�हला तथा युवा उ�मशीलताको �वकास गद� कृ�षमा रोजगार�का
अवसरहरु �सजर्ना गर� हालको बेरोजगार� दरलाई न्यू नीकरण गद�
लै जानु।
प�रच्छे द –२
कायर्�मको �बषयबस्तु

४. स्माटर् कृ�ष गाउँमा स�ालन ग�रने कायर्�मका सम्भाग तथा उपक्षे�हरु (1) �स्ता�वत
स्माटर् कृ�ष गाउँ हरुमा अनुसूची-१ बमोिजमको मोडलमा कायर्�महरु स�ालन हुनेछन् ।
उ� कायर्�म स�ालनका ला�ग दे हायबमोिजमका सम्भागहरु समावेश ग�रनेछ।
तर, �स्ता�वत गाउँ मा कुनै सम्भागअन्तगर्तका ��याकलाप तथा सं रचनाहरु प�हलेनै
रहे को अवस्था भएमा उ� सम्भागका ला�ग छु �ाइएको बजेट अन्य सम्भागमा लगानी
गनर् स�कनेछ ।
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(क)

जलवायू स्माटर् (Climate Smart): जलवायू स्माटर् सम्भागतफर् क्षे� �वशेष
जलवायू समानुकू�लत ��व�ध र अभ्यासहरु (Site-specific Climate
Resilient Technologies and Practices) अवलम्बन ग�रनेछ ।मौसमी
��तकूलतामा जुध्नसक्ने बाल�का जात एवम् पशु न�कासाथै कम उजार्
तथा वातावरणमै �ी तथा कम उजार् �योग हुने रै थाने तथा उ�त ��व�ध
र अभ्यासहरु पदर्छन् । यस उपक्षे�अन्तगर्त कृ�ष सूचना केन्� (Agriु ान र
information Centre) लाई �ाथ�मकतामा राखी जलवायू पूवार्नम
�चार �सार लगायतका अन्य कृयाकलापहरु स�ालन ग�रनेछन्।
यसमा कूल आयोजना लागतको 10 दे िख 20 ��तशतसम्म रकम खचर्
ग�रनेछ।

(ख)

�सं चाइ स्माटर् (Irrigation Smart): यस सम्भागअन्तगर्त सम्भाव्यता र
कम लागतका आधारमा बष�भर� �सं चाइको सु�वधा सु�नि�तता हुने
खालका साना �सं चाइका सं रचना तथा ��व�धको अवलम्बन ग�रनेछ ।
यस अन्तगर्त आकाशको पानी सं कलन, प्ला��क पोखर� �नमार्ण, थोपा
�सं चाइ वा िस्��ल �सं चाइ, सोलार पम्प र पोखर� �नमार्ण जस्ता
कृयाकलापहरु ग�रनेछन्। यसमा कूल आयोजना लागतको 20 दे िख
30 ��तशत रकम खचर् ग�रनेछ।

(ग)

पोषकतत्व स्माटर् (Nutrient Smart): �दगो भू-व्यवस्थापन वा भू-उपयोग
नक्शा�न, एक�कृत बाल� तथा खा�तत्व व्यवस्थापन, माटोमा कावर्न
सि�तीकरण गन� खेती प��त तथा बैज्ञा�नक पशु आहार ब्यवस्थापनका
अभ्यासहरु अवलम्बन गर� माटोको उवर्रा शि� बृ�� गन� तथा
पशुपंक्षीमा पोषण ब्यवस्थापन कायर्लाई �दगो बनाउने ��याकलापहरु
स�ालन ग�रनेछ।यस उपक्षे�अन्तगर्त कूल आयोजना लागतको 10
दे िख 20 ��तशत रकम खचर् ग�रनेछ।

(घ)

��व�ध स्माटर् (Technology Smart): परम्परागत ज्ञान र ��व�धहरुलाई
बढ�भन्दा बढ� �ोत्साहन गद� कृ�ष तथा पशुपंक्षी पालनमा आधु�नक
��व�धहरुको

अवलम्बन, �दगो

कृ�ष

यान्�ीकरणका

ला�ग

कस्टम

हाय�र� सेन्टर, करार खे�त, जग्गा चक्लाबन्द�, पशु न� सुधारका
अभ्यासहरु,

एक

स्वास्थ्य
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अवधारणा

(One Health Approach)

लगायतका ��याकलापहरुमा जोड �दई बाल� तथा पशुपंक्षीहरुको
उत्पादकत्व बृ�� ग�रनेछ ।यस उपक्षे� अन्तगर्तका ��याकलापहरुमा
कूल आयोजना लागतको 30 दे िख 40 ��तशतसम्म रकम खचर्
ग�रनेछ ।
बजार स्माटर् (Market Smart): यस सम्भागअन्तगर्त समुदायमा आधा�रत

(ङ)

सं कलन तथा �शोधन केन्�हरु �वकास गर� औपचा�रक बजार�करणको
�वकास

तथा

मूल्य

�ृखंलामा

आधा�रत

�दगो

बजार

�व�र्न

(Sustainable Market Promotion) ग�रनेछ। �कसानहरुलाई उत्पा�दत
बस्तुको बजार मूल्य बारे मा �नरन्तर जानकार� गराइनेछ ।यस उपक्षे�
अन्तगर्तका ��याकलापहरुमा कूल आयोजना लागतको 30 दे िख 40
��तशतसम्म रकम खचर् ग�रनुपन�छ।
अन्तरसम्बिन्धत �बषयहरुः मा�थ उल्ले िखत मुख्य ५ वटा सम्भागका

(च)

उ�ेश्यहरु �ा� गनर्का ला�ग कायर्�म स�ालन गदार् क्षमता �वकास र
सह�सकाइ (Capacity building and Co-learning), ल� �गक तथा सामािजक
समावेशीकरण (Gender & Social Inclusion), युवा उ�मशीलता �वकास
(Youth

Entrepreneurship

Development),

सं स्थागत

�वकास

(Institutional Development) र सहकायर् र सह–लगानी (Partnership
and Co-financing)अन्तर सम्बिन्धत क्षे� तथा �बषयहरुलाई समावेश
ग�रदै

ल�गनेछ।यसका

ला�ग

आवश्यकता

अनुसार

सम्बिन्धत

�नकायहरुसँग समन्वय र सहकायर् ग�रनेछ।

प�रच्छे द –३
े को छनौट, कायर्�म स�ालन �व�ध र ब्यवस्थापन
कायर्क्ष�
े को छनौट तथा कायर्�म स�ालन ���याः कायर्क्षे�को छनौट र कायर्�म
५. कायर्क्ष�
स�ालन �कृया दे हायबमोिजम हुनेछः
(क)

प�हलो चरणमा यस कायर्�म �दे श नं ५ का १२ वटा िजल्लाहरुका
�त्येक �ादे िशक �नवार्चन क्षे�मा कम्तीमा एउटा स्माटर् कृ�ष गाउँ
कायर्�म

��त�न�धत्व

हुनेगर�

सम्बिन्धत

�दे श

�नवार्चन

क्षे�बाट

�नवार्िचत �दे श सभा सदस्यहरुको समन्वय र �सफा�रसमा मापदण्ड
अनुसारको ५२ गाउँ हरु छनौट गर� स�ालन ग�रनेछ।
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(ख)

छनौटमा परे का गाउँ हरुले वाल� �णाल�, पशुपालन प��त, व्यावसा�यक
खेती एवम् स्थानीय आवश्यकता र �विश� सम्भाव्यताको आधारमा
अनुसूची-१ अनुसारको मोडल तथा दफा ४ अनुसारका सम्भाग �भ�
रह� ��व�ध र अभ्यासको सूची समेतको आधारमा कायर्योजना बनाई
कृषक वा पशुपंक्षीपालन समूह र सहकार�माफर्त दफा ७ वमोिजमको
स�म�त गठन गर� स�ालन ग�रनेछ ।

(ग)

कायर्�मलाई �भावकार� रुपमा स�ालन गनर् छनौट ग�रएको गाउँ का
सबै घरधू र�लाई कृषक सहकार�मा आव� ग�रनेछ वा समूहहरुमा
आव� गराई कायर् शुरु गद� कृ�ष सहकार�मा रुपान्तरण ग�रनेछ।

(घ)

कायर्क्षे�मा कृषक समूह, पशुपालन समूह वा कृ�ष/पशुपंक्षी सहकार�
प�हले नै गठन भई ��याशील रहेको अवस्थामा यथासम्भव उ� समूह
तथा सहकार�माफर्त एक स्माटर् कृ�ष गाउँ कायर्�म कायार्न्वयन स�म�त
गठन गर� कायर् स�ालन ग�रनेछ साथै आवश्यक दे िखएमा सो समूह
तथा सहकार�लाई पुनगर्ठन समेत गनर् स�कनेछ ।

(ङ)

यस कायर्�ममा सहभागी हुने स्माटर् कृ�ष गाउँ कायर्�म कायार्न्वयन
स�म�त सम्विन्धत स्थानीय तहमा दतार् हुनपु न�छ ।स�म�तले कायर्�म
स�ालनको ममर् अनुरुप आफ्नो कायर्�व�ध तथा �वधान आफै तय
गन�छ।

(च)

कायर्�म स�ालनका ला�ग गठन भएका स�म�तले ज्ञान केन्� वा �वज्ञ
केन्� र ईकाईको सहयोग �लई स्माटर् कृ�ष गाउँ स्थापनाको ला�ग
क्षे�को �ाथ�मकता तथा सम्भाब्यता अनुसार ��व�ध र अभ्यासहरुको
प�हचान गर� बा�षर्क कायर्योजना बनाई सोह� अनुसार कायर्�म स�ालन
गनुप
र् न�छ ।

६. स्माटर् कृ�ष गाउँ छनौटका मापदण्डहरुः (1) स्माटर् कृ�ष गाउँ छनौटका मापदण्डहरु
दे हायबमोिजम हुनेछन्:
(क)

�सफा�रस भई आएका गाउँ मा कम्तीमा मोटर बाटो, �व�ुत, सं चार,
�सं चाइ, स्वास्थ्य आ�द सु�वधा भएको वा हुनसक्ने हुनपु न�छ।

(ख)

छनौटका ला�ग �सफा�रस भएका गाउँ मा �सं चाइको सु�वधा भएको वा
हुने सम्भावना भएको हुनपु न�छ।

(ग)
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(घ)

कृ�ष उत्पादनका ला�ग पहाडको हकमा कम्तीमा २५० रोपनी र
तराईको

(ङ)

हकमा ५० �वघा ज�मन क्लस्टरमा भएको हुनपु न�छ।

स्थानीय तहको �ा�व�धक सल्लाहमा सम्भाव्य व्यावसा�यक बाल� तथा
पशुपंक्षीलाइर् �ाथ�मकता �दइर् बाल� उत्पादनमा कम्तीमा ��त वषर् तीन
वटा वाल� अथार्त, जग्गा बांझो नरा�े गर� वाल� लगाएको वा लगाउन
स�कने हुनपु न�छ।

(च)

�त्येक गाउँ मा सम्भाब्यता र �ाथ�मकताका आधारमा ५० ��तशत
भन्दा ब�ढ

घरधू र�ले ��त�न�धत्व गन� बढ�मा २ बाल� तथा बस्तुहरुको

छनौट गनुप
र् न�छ ।
(छ)

स्माटर् कृ�ष गाउँ �धानमन्�ी कृ�ष आधु�नक�करण प�रयोजना तथा अन्य
आयोजनाहरुको कमाण्ड क्षे� बाहेकका क्षे�मा हुनपु न�छ ।

(ज)

कृ�ष

उपज, पशु

तथा

पशुजन्य

उत्पादन

प�ातको

बजार�करण,

उत्पादनहरुबाट �लन स�कने लाभ र �वकार तथा फोहर ब्यवस्थापनको
उिचत योजना भएको हुनपु न�छ।
(झ)

मानव तथा वातावरणीय �दू षण, लै ��क तथा सामािजक समावेशीकरण
तथा �ाकृ�तक �ोत साधनहरु आ�द �बषयमा सं बेदनशील हुनपु न�छ।

(2) स्माटर्

कृ�ष गाउँ

कायर्�म लागू भएप�ात कायम हुनपु न�

मापदण्डहरु

दे हायबमोिजम हुनेछन्ः
(क)

आधु�नक पशुपालन ��व�ध अपनाई पशुपालन कायर्�मका ला�ग
कायर्�म लागू भएको वषर्बाट ��त स्माटर् कृ�ष गाउँ मा कम्तीमा
तप�सलको मापदण्ड अनुसारको प�रमाण कायम हुनपु न�छ ।
1. गाई वा भैसी दुहन
ु ो कम्तीमा ३०० वटा ��त गाउँ ।
2. भेडा बा�ा माउ कम्तीमा ५०० वटा ��त गाउँ ।
3. �ोइलर कुखुरा कम्तीमा १०,००० ��त लट वा ५ लट ��त बषर्
��त गाउँ ।
4. लेयसर् कम्तीमा १०,००० अण्डा ��त �दन १५००० लेयसर् ��त
गाउँ ।
5. �ामीण कुखुरा दोहोरो उ�ेश्य (Dual purpose) ७५०० ��त लट
वा २ लट ��त बषर् ��त गाउँ ।
6. सु�ुर वा बंगरु बच्चा �ब��का ला�ग माउ ५० ��त गाउँ र मासु
fattening गरे को सुंगरु १५ ��त लट ��त गाउँ ।
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7. माछापालन पोखर� तराईमा १० �वगाहा पहाडमा ५० रोपनी।
�ा�व�धक दृ��कोणबाट उपयु� बाल� र �तनका जात तथा पशुहरु र

(ख)

उ�त न�हरुको �योग गर� उत्पादन गनुप
र् न�छ।
छनौट भएका �त्येक गाउँ हरुमा कायर्�म स्वीकृती प�ात आधारभूत

(ग)

सव�क्षण कायर् सम्बिन्धत ज्ञान केन्� तथा �वज्ञ केन्�ले गन�, गराउनेछ
।सोको

आधारमा

क्षे�फल,

उत्पादन,

आम्दानी,

रोजगार�

आ�द

�बषयहरु समावेश गर� अंकभार स�हतको मूल्या�न सूचका� तय गर�
हरे क बषर् �ग�त मापन ग�रनेछ।
स्माटर् कृ�ष गाउँ कायर्�म चार बषर्सम्म लगातार स�ालन ग�रनेछ।

(घ)

�ग�त मूल्या�न सूचका�का आधारमा उल्लेखनीय �ग�त हा�सल गरे का
�नवार्चन क्षे�मा आगामी बषर् थप गाउँ मा कायर्�म स�ालन ग�रने छ
भने �गती सूचका�का आधारमा कम्तीमा ५० ��तशत ल�य �ा�
नगन� गाउँ हरुको कायर्�म र� ग�रनेछ।
७.

स्माटर्

कृ�ष

गाउँ

कायर्�म

कायार्न्वयन

स�म�त

गठनः

(1)

कायर्�मलाई

व्यविस्थतरुपमा कायार्न्वयन गनर् कायर्�म स�ालन हुने गाउँ लाई ��त�न�धत्व गन� कृषक,
कृषक समूह तथा कृ�ष वा पशुपंक्षी सहकार�हरुबाट ��त�न�धत्व हुनेगर� बढ�मा ७
सदस्यीय एक गाउँ स्तर�य कायर्�म कायार्न्वयन स�म�तको गठन ग�रनेछ ।
(2) गाउँ स्तर�य कायर्�म कायार्न्वयन स�म�तको काम, कतर्ब्य र अ�धकार
�नम्नानुसार हुनेछ।
(क)

वा�षर्क कायर्योजना बजेट ब्यवस्थापन तथा कायर्�म

पेश गन�।

(ख)

स्थानीयस्तरमा कायर्�म स�ालन, ब्यबस्थापन र �नय�मत अनुगमन
गन�।

(ग)

ु ानी माग गन� ।
कायर्�म स�ालन गर� अनुदान रकमको भ�

(घ) कृ�ष र पशुक्षे�सं ग सम्बिन्धत कृ�ष ज्ञान केन्�, भेटे�रनर� अस्पताल तथा
पशु सेवा

�वज्ञ केन्�, ईकाइ र अन्य �नकायहरुसं ग समन्वय र सहकायर्

माफर्त �ोत प�रचालन गन� ।
(ङ) अनुभव र �सकाईको आदान �दान गन�, गराउने।
(च) ब�क खाता स�ालन गन�।
(छ) उपलिब्ध तथा अन्य तथ्यांक अध्याव�धक गन�।
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(3)

हरे क स्माटर् कृ�ष गाउँ कायर्�ममा दफा ७ बमोिजम गठन भएको स�म�तले

कृ�ष �णाल�, व्यावसा�यक खेती, पशुपालन प��त, एवम् स्थानीय आवश्यकता र �विश�
सम्भाव्यताको आधारमा दफा ४ बमोिजमको सम्भागअन्तगर्तका ��व�ध र अभ्यास समेट�
कायर्योजना बनाइर् कृ�ष ज्ञान केन्� वा भेटे�रनर� अस्पताल तथा पशु सेवा �वज्ञ केन्�
माफर्त ईकाइमा पेश गनुप
र् न�छ।
(4)

ईकाइमा कायर्योजना �ा� भएप�छ आवश्यक जाँचबुझ गर� ईकाइको

समन्वयमा सम्बिन्धत ज्ञान केन्� वा �वज्ञ केन्�ले सम्बिन्धत स�म�तसँग कायर्�म
स�ालनको �वषयमा अनुसूची-२ बमोिजम सम्झौता गन�छ । यसर� ग�रएको सम्झौताको
१/१ ��त सम्बिन्धत स्थानीय तह र सम्बिन्धत वडामा पठाउनुपन�छ ।
(5)

स�म�तले

कायर्�महरु

स�ालनका

ला�ग

आवश्यक

व्यवस्था

�मलाउने,

अनुगमन मूल्यांकन गन�, �ग�त �ववरण तयार गर� सरोकारवाला �नकायमा पठाउनु पन�छ
।साथै अनुगमन तथा मूल्यांकनमा आउने �नकायलाई आवश्यक सहजीकरण गनुप
र् न� छ।
(6)

कायर्�म स�ालनको ला�ग छनौट भएको गाउँ मा चार वषर्सम्म �दे श

सरकारको योगदान २५ ��तशतले �मशः घटाउँ दै लगी चौथो वषर्मा पूणरु
र् पमा
सम्बिन्धत स्थानीय तहको िजम्मेवार�मा रहने गर� हस्तान्तरण ग�रनेछ। सम� स�मक्षाका
आधारमा हरे क वषर् थप नयाँ गाउँ मा कायर्�म �बस्तार ग�रनेछ।
८. कायर्�म �नद� शक स�म�त: (१) मन्�ालयका माननीय मन्�ीको सं योजकत्वमा तपिशल
बमोिजमको कायर्�म �नद� शक स�म�त गठन हुनेछ ।
(क)

मन्�ी, भू�म व्यवस्था, कृ�ष तथा सहकार� मन्�ालय

सं योजक

(ख)

सिचव, भू�म व्यवस्था, कृ�ष तथा सहकार� मन्�ालय

सदस्य

(ग)

सिचव, उ�ोग, पयर्टन, वन तथा वातावरण मन्�ालय

सदस्य

(घ)

सिचव, भौ�तक पूवार्धार �वकास मन्�ालय

सदस्य

(ङ)

सिचव, आ�थर्क मा�मला तथा योजना मन्�ालय

सदस्य

(च)

�नद� शक, कृ�ष �वकास �नद� शनालय

सदस्य

(छ)

�नद� शक, पशुपंक्षी तथा मत्स्य �वकास �नद� शनालय

सदस्य

(ज)

��त�न�ध, (उपसिचवस्तर), मुख्यमन्�ी तथा मिन्�प�रषद्को

सदस्य

कायार्लय
(झ)

��त�न�ध, (उपसिचवस्तर), सामािजक �वकास मन्�ालय

सदस्य

(ञ)

��त�न�ध, कृ�ष अनुसन्धान प�रषद्, �दे श स्तरको कायार्लय

सदस्य

(ट)

�मुख, कायर्�म व्यवस्थापन ईकाइ

सदस्य-सिचव
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(२) कायर्�म �नद� शक स�म�तको बैठक आवश्यकता अनुसार वषर्को कम्तीमा दुई
पटक बस्नेछ । कायर्�म �नद� शक स�म�तले आवश्यकता अनुसार स�म�तको बैठकमा
कायर्�मसं ग सम्बिन्धत बढ�मा ३ जनालाई सदस्यको रुपमा आमन्�ण गनर् सक्नेछ ।
(३) कायर्�म �नद� शक स�म�तको काम, कतर्व्य र अ�धकार दे हायबमोिजम हुनेछ।
(क) स्माटर् कृ�ष गाउँ कायर्�म स�ालन गनर् स्वीकृती �दने।
(ख) कायर्�मलाई �भावकार� रुपमा स�ालन गनर् आवश्यक मानव सं शाधन
व्यवस्थापन, बजेट

बाँडफाँड, अनुगमन

तथा

मूल्या�न

तथा

अन्य

व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवश्यक �नद� शन �दने।
(ग) अ�र्वा�षर्क तथा बा�षर्क �ग�त स�मक्षा गर� आवश्यक �नद� शन गन� ।
(घ) कायर्�म स�ालनमा आवश्यक परे को खण्डमा यस कायर्�व�धमा सं शोधन
स�हत थप नी�त �नमार्ण गनर् मन्�ालयलाई राय �दने ।
(ङ)

ईकाइको �सफा�रसको आधारमा �त्येक आ�थर्क वषर्मा उत्कृ� कायर् गन�
स्माटर् कृ�ष गाउँ कायर्�म कायार्न्वयन स�म�तलाई पुरस्कृत गनर् र
तो�कएको �ग�त सूचका� अनुसार ५० ��तशत �ग�त नपुर्याउने गाउँ मा
कायर्�म र� गन� सम्बन्धी �नणर्य गन�।

(च) पुरस्कारको राशी यस स�म�तले तोके बमोिजम हुनेछ।
९. कायर्�म व्यवस्थापन ईकाइ गठनः (१) स्माटर् कृ�ष गाउँ कायर्�म स�ालन,
व्यवस्थापन, समन्वय एवम् सहजीकरण गनर्का ला�ग मन्�ालयले उपसिचवस्तरको
नेतत्ृ वमा एक कायर्�म व्यवस्थापन ईकाइको गठन गन�छ ।
(2) मन्�ालयले ईकाइमा आवश्यक कमर्चार�हरु मन्�ालय वा मातहतका �नकायबाट
सम्बिन्धत सेवा समूह अनुसार खटाउनेछ। आवश्यकता अनुसार अन्य केह� कमर्चार�
�च�लत कानूनबमोिजम करार सेवामा �लन सक्नेछ ।
(३) ईकाइमा ख�टएका कमर्चार�को तलबभ�ा पदा�धकार रहे कै कायार्लयबाट
ु ानी हुनेछ ।
भ�
१०. ईकाइको काम कतर्व्य र अ�धकारः (1) ईकाइको काम, कतर्व्य र अ�धकार दे हाय
बमोिजम हुनेछ।
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(क)

आवश्यकताअनुसार
तहसँग

अन्तरमन्�ालय, सं घीय

समन्वय, बजेट

सरकार

व्यवस्थापन, मानव

एवम्

सं शाधन

स्थानीय

र

तथ्या�

व्यवस्थापनको कायर् गन�।
(ख)

योजना तजुम
र् ा सहजीकरण र कायर्�म कायार्न्वयनको ला�ग आवश्यक
�ा�व�धक सेवा टे वाको �वन्ध गन� ।

(ग)

कृ�ष ज्ञान केन्� र पशु सेवा �वज्ञ केन्�हरुलाई प�रचालन गर� कायर्�म
कायार्न्वयनको �नय�मत अनुगमन एवम् तथ्या�को व्यवस्थापन गन�।

(घ)

कायर्�मको �ग�त र �सकाई चौमा�सक अ�र्वा�षर्क तथा बा�षर्क रुपमा
स�मक्षा बैठक आयोजना गन� तथा अ�भलेखीकरण र मूल्या�न गन� ।

(ङ)

�नद� शनालय, नेपाल कृ�ष अनुसन्धान प�रषद्, कृ�ष �व��ब�ालय, कृ�ष
ज्ञान केन्� र पशु सेवा �वज्ञ केन्�, स्थानीय तहका �ा�व�धक माफर्त
��व�धको �वकास र सुधार, समसाम�यक अध्ययन र समस्यामा आधा�रत
अनुसन्धान (Action Research) गन� व्यवस्था �मलाउने।

(च)

कायर्�म स�ालनको ला�ग आवश्यक योजना तजुम
र् ा गनर्, सम्प�
कायर्को �ा�व�धक नापजाँच गनर्, कायर् सम्प� ��तवेदन बनाउने समेतका
सबै �क�समको �ा�व�धक सहयोग आवश्यक भएमा सोको व्यवस्था गन�
गराउने ।

(छ)

कायर्�मको

न�तजामुखी

कायार्न्वयनको

ला�ग

अन्य

आवश्यक

सहजीकरण गन� ।
(ज)

�ा�व�धक�ारा तयार ग�रएको �डजाईन स्पे�स�फकेसन

तथा लागत

अनुमान स�म�तको �सफा�रसमा सम्विन्धत ज्ञान केन्� वा �वज्ञ केन्�बाट
गराउने व्यवस्था �मलाउने ।
(झ)

समय समयमा मन्�ालयले तोकेका अन्य कायर् गन�।

११. जनशि� करारमा �लन स�कने: (१) सम्विन्धत ज्ञान केन्� वा �वज्ञ केन्�ले
कायर्�म स�ालन हुने �त्येक नमूना कृ�ष गाउँ मा आवश्यकता अनुसार प�रचालन गन�
गर� एक जना सहजकतार् करारमा �नयु�ी गनर् सक्नेछ।
(२) सहजकतार् छनौट गदार् स्थानीय म�हलालाई �बशेष �ाथ�मकता �दईनेछ।
(3) यसर� �नयु�ी ग�रएको सहजकतार्को यातायात तथा अन्य खचर् कायर्�मको
बजेट रकमबाट नै क�ा हुने गर� सम्बिन्धत कायर्लयले उपलब्ध गराउनु पन�छ।
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(4) सहजकतार्को न्यूनतम शैिक्षक योग्यता एस.ई.ई. वा सो सरहको हुन ु
पन�छ।कृ�ष वा भेटे�रनर� �वषयमा ता�लम �लएकोलाई �ाथ�मकता हुनेछ।
(५) सहजकतार्को कायर्�ववरण र िजम्मेवार� ईकाईसँगको समन्वयमा सम्बिन्धत
कायार्लयले उपलब्ध गराउनु पन�छ।
(६) सम्विन्धत ज्ञान केन्� वा �वज्ञ केन्���त सहजकतार् उ�रदायी हुनपु न�छ।
(७) सम्विन्धत ज्ञान केन्� वा �वज्ञ केन्�ले सहजकतार्को कायर्सम्पादनको मूल्या�न
ु ानी हुनेछ।
गर� स�ालन स�म�तले �सफा�रस गरे को खण्डमा मा� खचर् रकम भ�
(८) यस कायर्�मको �भावकार� कायार्न्वयन र न�तजामुखी प�रणामको ला�ग
मन्�ालयले कायर्�म �डजाईन तथा उपलब्धी सू चक, सोको मापन �ब�ध तय, अध्ययन,
�व�ेषण सेवा परामशर् र आधारभूत सब�क्षण, क्षमता �वकास ता�लम जस्ता कायर्हरुका
ला�ग आवश्यक पन� �वज्ञ सेवा कायर्�ममा उल्लेख गर� �च�लत कानूनबमोिजम
ब्यवस्था गनर् सक्नेछ ।
प�रच्छे द –४
आ�थर्क कायर्�व�ध
१२ . अनुदान रकम खचर् गन� तथा भ ु�ानी �लने �व�ध र �कृया: (1) स्माटर् कृ�ष गाउँ का
ला�ग लगानी अनुदान रकम मन्�ालयको स्वीकृत बा�षर्क कायर्�म तथा बजेटमा
ब्यवस्था भए बमोिजम हुनेछ ।
(2)

स्माटर् कृ�ष गाउँ हरुका ला�ग �व�नयोिजत बजेट रकम सम्बिन्धत ज्ञान केन्�

वा �वज्ञ केन्�बाट �वाह ग�रनेछ। सो कायर्�मका ला�ग स्माटर् गाउँ वा स्थानीय तह
वा समूह वा सहकार�को लगा�न कूल बजेटको कम्तीमा २० ��तशत हुनपु न�छ। लगा�न
�त्येक वषर् �मशः १० ��तशतले बढाउँ दै लै जानुपन�छ।
(3)

स�म�तले

�स्ताव

बमोिजमका

कायर्�म

स�ालनको

ला�ग

दफा

१३

बमोिजमको मापदण्ड अनुसार खचर् गनुप
र् न�छ ।
(4)

सम्झौता अनुसार आ�थर्क सहयोग �ा� गन� गाउँ स्तर�य कायर्�म कायार्न्वयन

ु
स�म�तको सं योजक र सदस्यसिचवको सं य�
दस्तखतबाट स�ालन हुनेगर� ब�क खाता
खोल्नु पन�छ।
(5)

स�म�तले �कृया पूरा गर� तो�कएको समय अव�ध �भ� कायर् सम्प� गर�

अनुदान रकम माग गनुर् पन�छ र सम्विन्धत कृ�ष ज्ञान केन्� वा भेटेर�नर� अस्पताल
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तथा पशु सेवा �वज्ञ केन्�ले स्वीकृत लागत अनुमान अनुरुप काम भए नभएको �ा�व�धक
ु ानी गनुप
जाँचबुझ गराई वास्त�वक कामको आधारमा रकम भ�
र् न�छ।
(6)

ु ा�न
अनुदान रकमको भ�

स्माटर् कृ�ष गाउँ कायर्�म कायार्न्वयन स�म�तलाई

ु ा�न गदार् स�म�तको �नवेदन तथा �नणर्य र कायर् सम्प� �ग�तलाई
ग�रनेछ।यसर� भ�
आधार मानी अनुदान रकम उपलब्ध गराईनेछ।
(7)

ु ानी गदार् �च�लत आ�थर्क ऐन बमोिजम अ�ीम आयकर तथा किन्टन्जेिन्स
भ�

क�ा ग�रनेछ। किन्टन्जेन्सी बापतको रकम �वशेषज्ञ परामशर् सेवा, गाउँ स्तर कायर्�म
कायार्न्वयन स�म�तको बैठक, �नमार्ण कायर्को सुपर�भजन, �ा�व�धक सेवा सहजीकरण,
कायर्�म सावर्ज�नक�करण तथा सहजकतार् भ�ा व्यवस्थापन कायर् आ�दमा खचर् गनर्
स�कनेछ ।
(8)

उपलब्ध बजेट सीमा �भ� रह� कायर्�म तजुम
र् ा, कायार्न्वयन, खचर्को फाँटबार�

ु ाई आ�द
तथा ��तबेदन रा�े, खचर् रकमको आन्त�रक लेखा प�रक्षण सावर्ज�नक सुनव
कायर् गन�, गराउने दा�यत्व सम्बिन्धत स्माटर् कृ�ष गाउँ कायर्�म कायार्न्वयन स�म�तको
हुनेछ ।
१३. अनुदान रकमसम्बन्धी मापदण्डः (१) ��व�ध हस्तान्तरणसँग सम्बिन्धत अ�त
ु ाई, �मण, ��व�ध
आवश्यक ��याकलापहरु जस्तै ः ब्यवहा�रक ता�लम, सावर्ज�नक सुनव
�दशर्न जस्ता �व�र्नात्मक कायर् (Promotional activities) आ�दमा शत��तशत अनुदान
�दइनेछ।
(२) उत्पादन साम�ीहरु जस्तै ः बीउ �बजन, �ा�ा�रक �बषाद�, �ा�ा�रक मल,
न�सुधारका ला�ग बोका, माऊ बा�ा तथा �समेन, औष�ध आ�दमा अ�धकतम ८५
��तशतसम्म अनुदान �दइनेछ।
ँ ीगत उत्पादन साम�ी एवम् पूबार्धारहरुको �नमार्ण जस्तै ः कुलो, सोलार
(३) पूज
�सं चाइ, �ा�ा�रक मल उ�ोग, फामर् मेशीनर�, सं कलन केन्�, आधु�नक गोठ खोर, न�
सुधार केन्�, �ड�पङ �ा�, �े �भस, भ�मर् सेड, सू चना केन्� �नमार्ण आ�दमा अ�धकतम
८५ ��तशतसम्म अनुदान �दइनेछ।
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प�रच्छे द– ५
अनुगमन तथा मूल्या�न
१४. बा�षर्क ��तवेदन तयार� तथा �काशन: कायर्�मलाई �भावकार� रुपमा कायार्न्वयन
गनर् इकाईले ज्ञान केन्� वा �वज्ञ केन्�लाई प�रचालन गर� स्थलगत �मण एवम्
�ा�व�धक सहयोग �दान, सम्प� भएको कायर् �ग�त, खचर् तथा ��तफल एवम् �सकाईको
वा�षर्क �ग�त ��तवेदन तयार गर� �काशन गनुप
र् न�छ।
१५. कायर्�मको अनुगमन: (१) यस कायर्�व�ध बमोिजम कायर्�म कायार्न्वयन भए
नभएको सम्बन्धमा मन्�ालय, �नद� शनालय, इकाई, ज्ञान केन्� तथा �वज्ञ केन्�ले �नरन्तर
अनुगमन गनुर् पन�छ ।
(2) उपदफा (1) बमोिजम कायार्लयबाट हुने अनुगमन बाहे क स्थानीय तहले
�व�नयोिजत

रकम

स्वीकृत

र

कायर्�म

अनुसार

समुदाय

स्तरमा

भैरहे को

��याकलापहरुको कायार्न्वयनको अवस्था र �ग�तको चौमा�सक रुपमा अनुगमन
गन�छ।
(३) कायर्�म व्यवस्थापन ईकाइले �दे श सभाका माननीय सदस्य तथा अन्य
ु रुपमा अनुगमन समेत गन�छ।
सरोकारवालाहरु स� समन्वय गर� सं य�
(४)

उपदफा

(1),

(2)

र

(३)

बमोिजम

ग�रने

अनुगमनको

��तवेदन

मन्�ालयलाई उपलब्ध गराउनु पन�छ।
१६. कायर्�मको मूल्या�न: (1) कायर्�मको ल�य अनुसार �ग�त मूल्या�न गनर्
मन्�ालयले कायर्�म �नद� शक स�म�तको बैठक बषर्मा कम्तीमा दुई पटक आयोजना
गन�छ।
(2)

कायर्�मको

�ग�त

मूल्यांकन

गनर्

�नद� शक

स�म�तले

स्थानीय

तह,

सरोकारवाला �नकायहरु तथा स�ारकम�को सहभा�गतामा बषर्मा कम्तीमा एक पटक
स्थलगत अनुगमन गन� र �ा� सूचनाका आधारमा मूल्या�न गर� मूल्या�न प�ात �ा�
पृ�पोषणलाई आगामी कायर्योजनामा समावेश ग�रनेछ।
(३) कायर्�म �नद� शक स�म�त, मन्�ालय इकाइ र �नद� शनालयले यस कायर्�मको
अनुगमन �नर�क्षण गर� आवश्यक �नद� शन �दन सक्नेछन्।
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(४) उपदफा (३) बमोिजमको �नद� शन पालना गनुर् कायर्�म कायार्न्वयन स�म�त,
ईकाई, �नद� शनालय, ज्ञान केन्�, �वज्ञ केन्� र सम्बिन्धत सबैको कतर्व्य हुनेछ।साथै ,
कायर्�म कायार्न्वयन स�म�तले कायर्�म स�ालन भएको स्थानमा �वस्तृत �ववरण
झिल्कने हो�डर्ङ बोडर् रा�ुपन� र स�मक्षात्मक कायर्�महरुमा माग ग�रए बमोिजम
आवश्यक �स्तुती समेत गनुप
र् न�छ ।
(५)

कायर्�म

कायार्न्वयन

स�म�तले

अिन्तम

भ ु�ानी

माग्नुपूव र्

स�ा�लत

कायर्�मको सावर्ज�नक�करण समेत गरे को हुनपु न�छ।
प�रच्छे द –६
�व�वध
१७. अनुदान रकमको दुरुपयोग सम्बन्धमा: (१) सम्झौता अनुसारको कायर् नभएमा,
ु ानी �लएको �मािणत
�ा� रकम �हना�मना गरे मा वा न�ल� �बल भरपाई बनाई भ�
भएमा स�म�तलाई �च�लत कानूनबमोिजम कारवाह� गर� सरकार� बाँक� सरह असुल
उपर ग�रनेछ।
(२) यस कायर्�व�ध अनुरुप अनुदानको दुरुपयोग गरे मा वा खचर्को �ववरण पेश
नगन� कायार्न्वयन स�म�त तथा सहकार� सं स्थालाई �च�लत कानूनबमोिजम कारवाह�
ग�रनेछ ।
१८. अिन्तम व्याख्या गनर्सक्नेः यस कायर्�व�धको कायार्न्वयनमा केह� वाधा व्यवधान
आइपरे मा वा ���वधा उत्प� भएमा मन्�ालयले गरे को �नणर्य अिन्तम हुनेछ ।
१९. �च�लत कानून बमोिजम हुनःे यस कायर्�व�धमा उल्लेिखत �वषयहरु यसै बमोिजम
र अन्य व्यवस्थाहरु �च�लत कानून बमोिजम हुनेछ।
२०. कायर्�व�धमा संशोधन तथा प�रमाजर्न गनर् सक्नेः यस कायर्�व�धमा आवश्यकता
अनुसार मन्�ालयले सं शोधन तथा प�रमाजर्न गनर् सक्नेछ।
21. बाधा अड्काउ फुकाउनेः यस कायर्�व�धको कायार्न्वयनका सम्बन्धमा कुनै बाधा
अड्काउ परे मा मन्�ालयले वाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ।
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अनुसूची -१
स्माटर् कृ�ष गाउँ कायर्�म मोडल
शीत भण्डारण



समुदायमा आधा�रत सं कलन



��व�ध

�डिजटल बजार (कृ िष र बजार



सूचना �णाली)


वीमा

सूचना र सं चार ��व�ध



एक�कृत बाल� तथा पशु



सूचना र सं चार



वषर्भर� �सँचाइ



आकाशे पानी
सं कलन

व्यवस्थापन




भू�म उपयोग अध्ययन
माटो

प�रक्षण

र



कस्टम हाय�र� सेन्टर



�ीन हाउस/नेट



उच्च ��व�ध





जग्गा एक�करण





करार खेती



अगुवा �कसान



�दगो



One health approach



उ�त पशु पालन

बैज्ञा�नक पशु आहारा





पोखर�



सू�म

माटो स्वस्थता प�रचयप�
एक�कृत बाल� खा�तत्व
व्यवस्थापन/
माटो व्यवस्थापन

�सं चाइ

��व�ध जस्तै थोपा

पोषक

�सं चाइ

तत्व/सू �मतत्व �व�ेषण
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कृ�ष सूचना
केन्�/पुस्तकालय

पूवख
र् �रद सम्झौता र कृ�ष/पशु



जलवायू
प�रवतर्नअनुकूलन

केन्� / �शोधन केन्�


जलवायू
पूवअ
र् नुमान

र कृ�ष बजार







सोलार/पापा/बषार्
पम्प

अनुसूची २
स्माटर् कृ�ष गाउँ कायर्�म सम्झौता प�को नमूना
�ी .............................................. (यसप�छ �थम पक्ष भ�नने) र ......................िजल्ला
.................पा�लका वडा नं. ...... मा स्थापना भएको �ी ...................................का अध्यक्ष
(यसप�छ दो�ो पक्ष भ�नने) �वच साझेदार�÷सहकायर्मा आ.व. २०…… ÷….

को स्वीकृत स्माटर्

कृ�ष गाउँ स्थापना सहयोग कायर्�म ......................पा�लका वडा नं. ........ को .................
मा स�ालन गनर् तप�सल बमोिजमका शतर्का अ�धनमा रह� यो सझौता प�मा हस्ताक्षर गर�
�लय�÷�दय�।
तपसील:
१. यो सम्झौता सम्झौता भएको �म�तबाट �ारम्भ हुनेछ ।
२. दो�ो पक्षले कायार्लयको कायर्योजना तथा लागत इ��मेट अनुसार स्माटर् कृ�ष गाउँ स�ालन
गरे को हुनपु न�छ । यसर� स�ालन ग�रने गाउँ को यस बषर्को कूल लागतको बढ�मा .......
��तशतले हुन आउने रु. .................. अक्षेरुपी ................................................रकम
अनुदान स्वरुप प�हलो पक्षले दो�ो पक्षलाई उपलब्ध गराउने छ ।
२. प�हलो पक्षले दो�ो पक्षलाइर् कायर्�मको कायर् �ग�तको मूल्या�नका आधारमा अनुदान रकम
उपलब्ध गराउनेछ। अनुदान रकम कायर्योजना अनुसार कायर्�म सम्प� भए बमोिजम उपलब्ध
गराईनेछ ।
३. दो�ो पक्षले मूल्याकंन सूचका�का आधारमा कायर्�म �भावकार� रुपमा स�ालन गनुप
र् न�छ ।
4. लागत ई��मेट अनुसारका ��याकलापहरु दो�ो पक्षले प�हलो पक्षको सहयोग �लई आफै
स�ालन गनुप
र् न�छ ।
५. सम्झौता भएको �म�तले १५ �दन �भ� कृ�ष गाउँको कायर्योजना अनुसार कायर् शुरु ग�रसक्नु
पन�छ । य�द कायर् शुरु नभएमा सम्झौता स्वत र� हुनछ
े ।
६. दो�ो पक्षले यह� २०.......... साल ...............म�हना

...... गते �भ� लागत ई��मेट तथा

कायर्योजना अनुसार कायर् सम्प� ग�रसक्नु पन�छ ।
७. दो�ो पक्षले योजना तथा लागत ई��मेट अनुसारका ��याकलापहरु आफैले नगर� कुनै अक�
पक्षलाई ठे �ाप�ामा कायर्�म �दन पाईने छै न ।
८. यस सम्झौतामा उल्लेख भएका �नयमहरु यसै बमोिजम र यसमा उल्लेख नभएका �नयमहरु
�च�लत �नयम कानून बमोिजम लागू हुनेछ ।
�थम पक्षको तफर्बाट

दो�ो पक्षको तफर्बाट

नाम, थर :

नाम,थर :

पद :

पद :

सं स्थाको नाम र छाप :

सं स्थाको नाम र छाप :

�म�त :

�म�त :
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