स्थानीम तहको सहकामयभा कयाय खेती कामयक्रभ सञ्चारन कामयविधध, २०७६
(ऩवहरो सॊ शोधन सभेत धभराइएको)
भा. भन्त्रीस्तयफाट स्िीकृत धभधत

सॊ शोधन गने कामयविधध
स्थानीम तहको सहकामयभा कयाय खेती कामयक्रभ

2077/05/19

सञ्चारन (ऩवहरो सॊ शोधन) कामयविधध, 2077

प्रस्तािना् प्रदे श नॊ. ५ धबर यहे का कृविमोग्म फाॉझो जग्गाको अधधकत्तभ उऩमोग गयी
व्मािसावमक रुऩभा खेधत गनय सक्ने कृिक, सहकायी, कृवि सभूह, कृवि पाभयराई कृवि
व्मिसामभा सॊ रग्न गयाई प्रदे शको सभग्र कृवि उत्ऩादनभा िृवि गने उद्देश्मरे , बूधभ
व्मिस्था, कृवि तथा सहकायी भन्त्रारम य भातहतको धनकामको िावियक स्िीकृत कामयक्रभ
स्थानीम तहको सहकामयभा कयाय खेती कामयक्रभराई व्मिस्स्थत तथा प्रबािकायी रुऩभा
सञ्चारन गनय प्रदे श नॊ. ५ को अनुदान व्मिस्थाऩन एकीकृत भागयदशयन, 2076 को
दपा 4 को उऩदपा (३) अनुसाय बूधभ व्मिस्था, कृवि तथा सहकायी भन्त्रारमरे
“स्थानीम तहको सहकामयभा कयाय खेती कामयक्रभ सञ्चारन कामयविधध, २०७६”स्िीकृत
गयी रागू गये को छ।
ऩरयच्छे द-१
प्रायस्भबक
१. सॊस्ऺप्त नाभ य प्रायभब् (1) मस कामयविधधको नाभ “स्थानीम तहको सहकामयभा कयाय
खेती कामयक्रभ सञ्चारन कामयविधध, २०७६”यहे को छ।
(२) मो कामयविधध तुरुन्त्त प्रायभब हुनेछ।
(3) मो कामयविधध प्रदे श नॊ. ५ बय रागू हुनेछ।
२. ऩरयबािा् वििम िा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस कामयविधधभा्(क) “कयाय खेती गने कृिक” बन्नारे व्मािसावमक रुऩभा खेती
गनय ईच्छा बएका तय आफ्नो जग्गा प्रशस्त नबएका, बाडाभा
खेती गनय सक्ने है धसमत बएको कृिक िा कृिक सभूहराई
सभझनु ऩछय।मस शब्दरे

धनजी पाभय, सहकायी सॊ स्था

सभेतराई जनाउॉछ।
(ख) "धनदे शनारम" बन्नारे भन्त्रारम अन्त्तगयतका कृवि विकास
धनदे शनारम

य

ऩशुऩन्त्छी

धनदे शनारमराई सभझनु ऩछय।

1

तथा

भत्स्म

विकास

(ग) "भन्त्रारम" बन्नारे बूधभ व्मिस्था, कृवि तथा सहकायी
भन्त्रारम, प्रदे श नॊ. ५ राई सभझनु ऩछय।
(घ) “भातहतका कामायरम” बन्नारे भन्त्रारम अन्त्तगयतका कृवि
विकास

धनदे शनारम
कृवि

धनदे शनारम,

य

ऩशुऩन्त्छी

ऻान

केन्त्र,

तथा

भत्स्म

सहकायी

विकास

प्रस्शऺारम,

बेटेरयनयी अस्ऩतार तथा ऩशु सेिा विऻ केन्त्रराई सभझनु
ऩछय।
(ङ) “स्थानीम तह”बन्नारे सभफस्न्त्धत गाउॉऩाधरका, नगयऩाधरका
िा उऩभहानगयऩाधरकाराई सभझनु ऩछय।
(च) “बूधभवहन वकसान”बन्नारे तयाईभा ५ कठ्ठा िा ऩहाडभा ३
योऩनी

बन्त्दा

कभ

जग्गा

प्रभास्णत

बएको

व्मस्ि

िा

कृिकराई सभझनु ऩछय।1
३. उद्देश्महरु् मस कामयक्रभको उद्देश्म दे हाम फभोस्जभ यहे का छन्:
(क) व्मािसावमक रुऩभा खेती गनय सक्ने कृिक िा कृिक सभूह
िा पाभयराई खेतीभा सॊ रग्न गयाउने,
(ख) कृविमोग्म

फाॉझो

जग्गाको

अधधकतभ

उऩमोग

गयी

उत्ऩादकत्ि फढाउने, य
(ग) प्रदे शको सभग्र कृवि उत्ऩादनभा िृवि गने।
ऩरयच्छे द-२
कामयक्रभ सञ्चारन तथा अनुदानसभफन्त्धी व्मिस्था
४.

कामयक्रभ सञ्चारन तथा अनुदान सभफन्त्धी व्मिस्था् (1) कयाय खेती गने कृिक िा
कृिक सभूह िा पाभयरे जग्गा बाडाभा धरई व्मािसावमक खेती गनय चाहे भा बाडाको
यकभभा ऩवहरो ििय शतप्रधतशत, दोस्रो ििय ५० प्रधतशत य ते स्रो िियभा २५ प्रधतशत
अनुदान उऩरब्ध गयाईनेछ बने चौथो िियदेस्ख अनुदान उऩरब्ध गयाइने छै न।
(2)

कयाय खेती गने कृिक िा कृिक सभूह िा पाभयरे ऩाउने

जग्गाको बाडा स्थानीम दयये ट बन्त्दा फढी नहुनेगयी प्रधत हे क्टय फढीभा रु
६०,०००।०० (अऺरुऩी साठी हजाय भार) भा नफढाई जग्गा धनी य वकसान
फीचको सभझौता फभोस्जभ कामभ गरयनेछ।

1

ऩहिलो सशोधनद्वारा थऩ

2

कयाय खेती गने कृिक िा कृिक सभूह िा पाभयरे एकर िा

(3)

सभूहभा गयी तयाई िा

ऩहाडभा न्त्मू नतभ 1 हेक्टय एकै क्रस्टयभा हुने गयी खेती

गनुय ऩनेछ। ऩशुऩन्त्छी व्मिसाम प्रिियनको हकभा बने घाॉस खेती विस्ताय तथा घाॉस
उत्ऩादनका

राधग

सभेत

बाडा

यकभ

तथा

ऩूिायधाय

विकास

खचय

उऩरब्ध

गयाइनेछ। कयाय खेती गने वकसानरे कृवि उत्ऩादनका राधग गुठी, धनजी, सयकायी,
साियजधनक िा सॊ स्थाको जधभन बाडाभा धरन सक्नेछ।
(4)

कयाय खेती गने कृिक िा कृिक सभूह िा पाभयरे 1 ििे िा

सोबन्त्दा कभ अिधधको फारी रगाउने बए कस्भतभा ५ िियको य फहुििॉम खेतीका
राधग कस्भतभा १५ िियको कयायनाभा बएको हुन ु ऩनेछ।
(5)

गुठी, साियजधनक सॊ स्था तथा अन्त्म सयकायी जग्गाहरुको हकभा

बने सभफस्न्त्धत धनकाम य स्थानीम तहको अनुभधत ऩर अधनिामय ऩेश गनुय ऩनेछ।
(6)

कामयक्रभफाट कयाय खेती गने कृिक िा कृिक सभूह िा

पाभयराई फढीभा ७ हे क्टयसभभको बाडा फाऩतको यकभ भार उऩरब्ध गयाईनेछ।
(7)

कयाय खेती गने कृिक िा कृिक सभूह िा पाभयरे खेती गदाय

कस्भतभा ३ िियको िावियक कामयमोजना धनभायण गयी कृवि प्राविधधकको सल्राहभा
िारी ऩारो सभेत तमाय गयी व्मािसावमक कृवि गनुय ऩनेछ।उि कामयमोजना तथा
फारी ऩारो प्रस्तािसॉग ऩेश गनुय ऩनेछ।
(8)

कयाय खेती गने कृिक िा कृिक सभूह िा पाभयरे जग्गा बाडाभा

धरई व्मािसावमक खेती गनय धन्शुल्क प्राविधधक सेिाटे िा तथा अन्त्म शीियकभा
उऩदपा (१४) भा यहे को ताधरका नॊ. १ फभोस्जभ अनुदान यकभ उऩरब्ध
गयाइनेछ।
(9)

कामयक्रभ कामायन्त्िमन गनय भन्त्रारमरे िावियक फजेटभा व्मिस्था

बएको फजेटको सीभा धबर यही अनुदान उऩरब्ध गयाउनेछ तथा शतय अनुसाय काभ
नबएभा अनुदान उऩरब्ध गयाइने छै न। कयाय खेती (कृवि तथा ऩशुऩन्त्छी ऩारन)
गनयका राधग आिश्मक कागजात तथा भाऩदण्डहरु अनुसूची-२ फभोस्जभ हुनेछ।
(10)

कयाय खेती गने कृिक िा कृिक सभूह िा पाभयरे व्मािसावमक

खेती गनय भन्त्रारम िा भातहतका कामायरमभा अनुसूची-४ अनुसायको प्रस्ताि तमाय
गयी ऩेश गनुऩ
य नेछ।

3

कयाय खेती गने कृिक िा कृिक सभूह िा पाभयरे अनुदान धरन

(11)

व्मािसावमक खेती गनय जग्गा बाडा धरने य ददने ऩऺफीच बएको कयायनाभा ऩर,
व्मािसावमक मोजना साथ सॊ रग्न गयी भन्त्रारम िा भातहतका कामायरमभा ऩेश गनुय
ऩनेछ। मस्तो कयायनाभा सभफस्न्त्धत स्थानीम तहको योहफय य ये खदे खभा हुनेछ।
(12)

कयाय कृिक िा कृिक सभूह िा पाभयरे ऩेश गये का व्मािसावमक

मोजना कामयक्रभ सञ्चारन गने कामायरमभा यहेको कामयक्रभ व्मिस्थाऩन सधभधतफाट
स्िीकृत बएको हुनऩु नेछ।
तय भन्त्रारम िा तारुक धनकामफाट विगतफाटै सभझौता बई सॊ चारनभा यहेका य
हस्तान्त्तयण बई आएका आमोजनाको हकभा ऩुन् स्िीकृत गनुऩ
य ने छै न ।2

व्मिसामोन्त्भुख सभबाव्मता बएका कृिक िा कृिक सभूह िा

(13)

पाभयरे कृवि प्राविधधकको प्रत्मऺ सॊ रग्नता गयाएको हुनऩु नेछ।
(14)

कयाय खेतीका राधग कयाय खेती गने कृिक िा कृिक सभूह िा

पाभयरे दे हाम फभोस्जभको कामयक्रभको राधग ताधरका नॊ. १ भा उस्ल्रस्खत अनुदान
उऩरब्ध गयाउन सवकनेछ :ताधरका नॊ. १
प्रधत क्रस्टय तयाई िा ऩहाडभा ददने अनुदान यकभ
क्र.

कामयक्रभ

सॊ.
१

अनुदान प्रधतशत

कैवपमत

कयाय

खेतीभा

कामयक्रभ

जग्गा बाडा

कयाय

खेतीभा

अनुदान

कामयक्रभ

उत्ऩादनका
राधग

ऩूिायधाय
विकास
खचय

2

अनुदानको दय

वकधसभ

अनुदान

२

अनुदानको

प्रधत हेक्टय फढीभा ऩवहरो ििय जग्गा बाडा १००%,
६०,०००।००

औस्चत्म हेयी

कामयमोजना अनुसाय
प्रधत हेक्टयका
राधग

फढीभा रु.75हजाय
य अधधकत्तभ ७
हेक्टय सभभ

ऩहिलो संशोधनद्वारा संशोधधत

4

दोस्रो ििय 50% य तेस्रो ििय 25%

प्रधत व्मिी/उद्यभीको राधग फवढभा 75 हजाय

५ राख नफढ्ने गरय प्रधत हेक्टयका यकभ भध्मे

राधग कुर रागतको 50 प्रधतशत कस्भतभा १०%
िा 75 हजाय भध्मे जुन कभ हुन यकभ उत्ऩादन
आउॉछ

सो

फयाफयको

अनुदान साभग्रीभा खचय

उऩरब्ध गयाउन सवकनेछ।ऩवहरो गनय सक्नेछन
ििय ५०, दोश्रो ििय ३० य तेश्रो ।(प्राविधधक

ििय २० प्रधतशत गयी फढीभा तीन कायणरे ऩवहरो

वकस्ताभा

गरयनेछ।तय

यकभ

बूधभवहन

बुिानी ििय कामय

वकसानको सभऩन्न हुन

हकभा बने प्रधत व्मिी फढीभा रु नसके

५ राख नफढ्ने गरय प्रधत हेक्टयका कामयमोजना

राधग कुर रागतको 85 प्रधतशत अनुसाय दोश्रो
िा रु ७५ हजाय भध्मे जुन कभ ििय बुिानी

हुन आउॉछ सो फयाफयको अनुदान हुन सक्नेछ।)
प्रदान गरयनेछ।

ऩवहरो िियभा नै
ऩाउने

सफै

अनुदान फाऩत

कामय सभऩन्न गये को

बएभा ऩवहरो ििय 50 प्रधतशत
भार बुिानी ऩाउनेछ, दोस्रो य
तेस्रो वकस्ता प्राप्त गनय ऩुन् धफर
बऩायई ऩेश गनुऩ
य ने छै न ।3

५.

व्मािसावमक कामयमोजना भाग तथा छनौट विधध् (१) मस कामयविधध अनुरुऩ जग्गा
बाडाभा धरई व्मािसावमक खेती गनय इच्छु क कृिक िा कृिक सभूह िा पाभयफाट
दपा ४ को उऩदपा (1) य (2)

फभोस्जभ अनुदानको राधग भन्त्रारम िा

भातहतका कामायरमरे अनुसूची-१ फभोस्जभको ढाॉचाभा साियजधनक सूचना प्रकाशन
गयी प्रस्ताि आह्वान गनेछ।
(२) मसयी आह्वान गरयने सूचनाभा अनुदान प्राप्त गनय कृिक िा कृिक
सभूह िा पाभयरे धनिेदनसाथ ऩेश गनुय ऩने कागजातहरु एिभ् व्मािसावमक
मोजनाभा उल्रे ख हुन ु ऩने विियणहरु तथा कागजात स्ऩष्ट उल्रेख गनुय ऩनेछ।
(२क) कामयक्रभभा सहबागी हुन चाहनेरे ऩवहरा स्थानीम तहफाट धसपारयस
बएऩधछ भार कामयक्रभ सञ्चारन हुने कामायरमभा प्रस्ताि ऩेश गनुऩ
य दयछ।मसयी प्रस्ताि ऩेश
गदाय स्थानीम तहरे आफ्नो तहभा प्राप्त बएका सभऩूणय प्रस्तािकहरुको एकभुष्ट रुऩभा
कामायरमभा प्रस्ताि ऩेश गनुय ऩनेछ।4

3

ऩहिलो संशोधनद्वारा संशोधधत

4

ऩहिलो संशोधनद्वारा थऩ

5

(३) कृिक िा कृिक सभूह िा पाभयरे साियजधनक सूचनाभा तोवकएको
धभधतधबर तोवकएको कामायरमभा मस कामयविधधको अनुसूची-४ अनुसायको आमोजना
प्रस्ताि, अनुसूची-7 फभोस्जभको ढाॉचाभा स्थानीम तहको धसपारयस ऩर य जग्गा
बाडाभा धरएको कयायनाभा सवहत अनुसूची-३ फभोस्जभको ढाॉचाभा धनिेदन ऩेश गनुय
ऩनेछ।
(3क) मसयी आिेदन ऩेश गदाय स्थानीम तहफाट कामयक्रभ सञ्चारनका राधग
उऩमुि बएको बनी अनुसूची-८ फभोस्जभ कामयक्रभ सञ्चारन हुने कामायरमभा धसपारयस
बएको हुनऩु नेछ।5

(४) जग्गा बाडाभा धरई व्मािसावमक खेती गने कृिक िा कृिक सभूह िा
पाभयफाट ऩेश बएका प्रस्तािको ऺेर प्रभाणीकयण गयी स्थरगत अनुगभन टोरीरे प्रधतिेदन
कामयक्रभ सञ्चारन गने कामायरमभा ऩेश गनुय ऩनेछ।6

(5) व्मिसावमक रुऩभा तयकायी, नगदे फारी, भत्स्म ऩारन, ऩशुऩारन
गने कृिकराइय प्राथधभकता ददइनेछ।
(६) प्रस्ताि छनौट गदाय भवहनाबयी प्राप्त बएका प्रस्तािहरुराइय उि भवहनाको
अन्त्त्मभा छनौट गरयसक्नुऩनेछ। प्रस्ताि ऩेश गने प्रस्तािहरुभध्मे बूधभवहन वकसानराइय ऩवहरो

प्राथधभकता याखी तत्ऩश्चात शुरुभा प्रस्ताि ऩेश गनेराइय ऩवहरो प्राथधभकता ददइनेछ य त्मसै गरय
अन्त्मराइय क्रभश् छनौट गरयनेछ।

ऩवहरो ििय भाऩदण्ड ऩुगेको प्रस्तािकरे फजेट सीभाका कायण सभािेश हुन

नसकेभा अगाभी िियको कामयक्रभभा ऩुन् धनिेदन ऩेश गनुय ऩदै न।7

ु
(७) कामयक्रभको ऺेर तथा आमोजनाको सॊ मि
अनुगभन

टोरीभा

भन्त्रारम य भातहत कामायरम, स्थानीम तहका प्रधतधनधध िा सभफस्न्त्धत ऺेरका प्रदे श सबा
सदस्मराई सभेत सभािेश गनय सवकनेछ।

5

ऩहिलो संशोधनद्वारा थऩ

6

ऩहिलो संशोधनद्वारा संशोधधत

7

ऩहिलो संशोधनद्वारा संशोधधत
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६. अनुदान प्रिाह विधध् जग्गा बाडाभा धरइ व्मािसावमक खेती गने कृिक िा कृिक
सभूह िा पाभयराई अनुदान प्रदान गने विधध दे हाम फभोस्जभ हुनेछ्(क) अनुदानको राधग अस्न्त्तभ छनौटभा ऩये को प्रस्तािका फाये
सभफस्न्त्धत कृिक िा कृिक सभूह िा पाभयराई मथास्शघ्र
ऩराचाय गयी सभझौताको राधग भन्त्रारम िा भातहतको
कामयरमरे

जानकायी

गयाउनेछ। भन्त्रारम

िा

भातहत

कामायरमरे स्थानीम तहको योहियभा छनौट बएका कृिक
िा

सभूहसॉग

अनुसूची-५

फभोस्जभको

ढाॉचाभा

सभझौता

गयाउनेछ।
(ख) अनुदानग्राही कृिक य जग्गा धनी फीच जग्गा कयायनाभा
गदाय स्थानीम तहको योहियभा गनुय ऩनेछ।
(ग) अस्न्त्तभ छनौटभा ऩये को कुनै कृिक िा कृिक सभूह िा
पाभयरे

तोवकएको

सभम

धबर

सभझौता

गनय

नआएभा

प्राथधभकताक्रभ अनुसाय िैकस्ल्ऩक सूचीभा ऩये का कृिक िा
कृिक सभूह िा पाभय सॉग सभझौता गयी कामय अगाधड
फढाइनेछ।
(घ) अनुदानको राधग छनौट बएको कृिक िा कृिक सभूह िा
पाभयरे सभझौता गनुय अगािै कामय मोजना अनुसायको कामय
गने प्रधतफिता सवहत जग्गा बाडाभा धरई व्मािसावमक खेती
गनयका

राधग

सभफस्न्त्धत

जग्गा

धनीहरु/स्थानीम

तहसॉग

औऩचारयक कयायनाभा िा स्िीकृती ऩर प्राप्त गरयसकेको हुन ु
ऩनेछ।
(ङ) अनुदान यकभ फढी प्राप्त गने भनसामरे धभरेभतो गयी
अस्िबाविक बाडा सभझौता गये को ऩाईएभा धनणयमकताय य
सेिाग्राहीराई प्रचधरत कानुन फभोस्जभ कायिाही हुनेछ।
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(च) जग्गा

बाडा

भञ्जुयीनाभा
एधसऩेमी

िाऩतको

यकभ

सभफस्न्त्धत

स्थानीम

तहको

धसपारयसभा

य
चेक

प्रधतिेदनका

ु ानी
बि

भापयत

आधायभा

कयाय

गरयनेछ।
खेती

शुरु

जग्गाधनीको
कृिकराई

कामय सभऩन्न
गरयएको

६

भवहनाऩधछ ५० प्रधतशत य १ ििय ऩुगेऩधछ िियबरयकै बाडा
ु ानी ददइनेछ।
बि
(छ) सभझौता गरयएका कृिक िा कृिक सभूह िा पाभयरे
सभऩादन गये को कामयक्रभको चौभाधसक तथा िावियक प्रगधत
विियण भन्त्रारम भातहतका कामायरमरे तमाय गयी ऩेश
गनुऩ
य नेछ।
(ज) सभझौता गरयएका कृिक िा कृिक सभूह िा पाभयरे फारी
ऩारो तथा कामयमोजना फभोस्जभको कामय सन्त्तोिजनक रुभभा
सभऩादन नगये को ऩाइएभा उि सभझौता कुनै ऩधन फेरा यि
गरयनेछ।
ु ानीको राधग
७. ब ुिानीको राधग ऩेश गनुय ऩने कागजात: (१) काभ सभऩन्न गयी बि
दे हाम फभोस्जभको कागजातहरु सॊ रग्न यास्ख ऩेश गनुय ऩनेछ :(क)

सभझौता-ऩरको प्रधतधरवऩ,

(ख) स्िीकृत कामयमोजनाको प्रधतधरवऩ य तोवकए फभोस्जभको
वक्रमाकराऩभा गरयएको खचयको विियण,
(ग) धनभायण कामयको हकभा प्राविधधकरे तमाय गये को धफर,
कामयसभऩन्न प्रधतिेदन य नाऩी वकतािको सक्कर प्रधतधरवऩ,
(घ) विर विजकहरुको सक्कर प्रधत,
(ङ)

तमाय

गरयएको

सॊ यचना

तथा

खरयद

गरयएका

उऩकयणहरुको पोटो,
(च) अनुदानग्राहीरे कामयसभऩन्न गये को प्रधतिेदन,
(छ) सूचनाऩाटी/होधडयङ्ग फोडयको पोटो,
(ज) सभूह सहकायीको हकभा आिश्मक धनणयमहरुको प्रधतधरवऩ
आदद।
(२) स्थरगत

अनुगभन

गये को

अनुगभन

प्रधतिेदनको

आधायभा

कामयक्रभ अनुदान यकभ उऩरब्ध गयाईनेछ।
८. यकभ उऩरब्धताका आधायहरु : अनुदानग्राहीराई दे हाम फभोस्जभको आधायभा यकभ
ु ानी गरयनेछ:बि
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(क) एकै प्रकृधतको कामयक्रभभा दोहोयो ऩने गयी सभािेश गयाईने

छै न।

(ख) कामयक्रभ सञ्चारनको राधग विगत दुई ििय धबर सोही

वििमभा अनुदान प्राप्त गये काहरुराई अनुदान कामयभा सहबागी
गयाईने छै न।तय ऺेर धफस्ताय गनय मस खण्डरे फाधा
ऩानेछैन।
(ग)

स्िीकृत

कामयमोजनाभा

उल्रे ख

गरयएका

वक्रमाकराऩभा

फाहे क अन्त्म कामयको खचयभा यकभ उऩरब्ध हुनछ
े ै न।
(घ)

ु ानी
कामयप्रगधत य कामयसभऩन्नता ऩश्चात भार यकभ बि
ददईनेछ।

(ङ)

कामयक्रभ सञ्चारनको राधग खचय बएको विियण दुरुस्त
याख्नु ऩनेछ।

(च)

कामयसभऩन्न बए ऩश्चात अनुदानग्राहीरे कामयसभऩन्न प्रधतिेदन
य आिश्मक धफर बयऩाई सवहत तोवकएको सभम धबर
ु ानी भाग गनुय ऩनेछ।
बि
ऩरयच्छे द-३
सधभधत सभफन्त्धी व्मिस्था

९.

सधभधत सभफन्त्धी व्मिस्था्

(१) मस कामयविधध फभोस्जभ कामयक्रभ सञ्चारनको राधग

नीधतगत व्मिस्था तथा सभस्मा सभाधान सभफन्त्धभा आिश्मक धनदे शनका राधग
दे हाम फभोस्जभको धनदे शक सधभधत गठन हुनेछ्
भन्त्री

बूधभ व्मिस्था, कृवि तथा सहकायी भन्त्रारम

अध्मऺ

(ख) सस्चि

बूधभ व्मिस्था, कृवि तथा सहकायी भन्त्रारम

सदस्म

(ग)

भन्त्रारमको सभफस्न्त्धत भहाशाखा

(क)

प्रभुख
(२)

धनदे शक

सधभधतरे

आिश्मकता

सदस्म-सस्चि
अनुसाय

कुनै

विशेिऻ

िा

ऩदाधधकायीराई सधभधतको फैठकभा आभन्त्रण गनय सक्नेछ
(3) कामयक्रभ सञ्चारन गनय दे हामफभोस्जभ कामयक्रभ व्मिस्थाऩन सधभधत
यहनेछ्बूधभ व्मिस्था, कृवि तथा सहकायी भन्त्रारम

अध्मऺ

(ख) प्रभुख

प्रशासन तथा सहकायी विकास भहाशाखा

सदस्म

(ग)

प्रभुख

खाद्य सुयऺा तथा कृवि व्मिसाम प्रिियन भहाशाखा

सदस्म

(घ)

प्रभुख

ऩशुऩन्त्छी विकास भहाशाखा

सदस्म

(ङ)

प्रभुख

मोजना तथा अनुगभन भहाशाखा

सदस्म

(क)

सस्चि
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(च)

प्रभुख

सदस्म सस्चि

बूधभ व्मिस्था भहाशाखा

(4) फैठक सभफन्त्धी कामयविधध सधभधत आपैरे धनधाययण गये फभोस्जभ
हुनेछ।
(5) कामयक्रभ व्मिस्थाऩन सधभधतको काभ, कतयव्म य अधधकाय दे हाम
फभोस्जभ हुनेछ्
(क) स्िीकृत कामय मोजना अनुसाय कामय बए नबएको तथा
अनुदान यकभ सदुऩमोग बए नबएको अनुगभन गने गयाउने,
(ख) मस कामयविधधको कामायन्त्िमनभा कुनै फाधा अड्काउ उत्ऩन्न
बएभा फाधा अड्काउ पुकाउने कामय गने,
(ग) रस्ऺत िगयका सभुदामका कृिकहरुको गरयफी न्त्मू नीकयणका
राधग अन्त्म कामयक्रभ तथा सुझाि ददने,
(घ) कामयक्रभराई प्रबािकायी फनाउन भातहतका कामायरम तथा
सभफस्न्त्धत स्थानीम तहराई आिश्मक सुझाि ददने,
(ङ) अनुगभन कामयका राधग आिश्मकता अनुरुऩ धनदे शनारम
तथा स्जल्रा स्तयीम टोरी गठन गयी ऩरयचारन गने/गयाउने
।
(6)

मस

कामायविधध

फभोस्जभको

कामयक्रभ

सञ्चारनको

राधग

प्राप्त

प्रस्तािहरुको भूल्माॊकन गयी कामयक्रभ व्मिस्थाऩन सधभधतभा धसपारयस गनय दे हाम
फभोस्जभको भूल्माॊकन तथा धसपारयस सधभधत गठन हुनेछ्बूधभ व्मिस्था भहाशाखा

अध्मऺ

(ख) प्रभुख

अनुगभन तथा भूल्माङ्कन शाखा

सदस्म

(ग)

कृवि व्मिसाम प्रिियन तथा फजाय विकास शाखा

सदस्म

(घ) कानून अधधकृत

भन्त्रारम

सदस्म

(ङ)

प्रभुख

आधथयक प्रशासन शाखा

सदस्म

(च)

प्रभुख

जग्गा प्रशासन शाखा

(क)

प्रभुख
प्रभुख

सदस्म सस्चि

(7) भूल्माङ्कन तथा धसपारयस सधभधतरे आिश्मकता अनुसाय कुनै विऻ,
विशेिऻ िा ऩदाधधकायीराई सधभधतको फैठकभा आभन्त्रण गनय सक्नेछ।
(8) मस सधभधतको काभ, कतयव्म य अधधकाय दे हाम फभोस्जभ हुनेछ्
(क) इयच्छु क कृिकहरुफाट प्राप्त बएका प्रस्तािहरुको भूल्माङ्कन
तथा विश्रे िण गयी छनौट तथा स्िीकृधतको राधग कामयक्रभ
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व्मिस्थाऩन सधभधतभा प्राथधभकताका आधायभा ऩेश गने।
(ख) भूल्माङ्कनको क्रभभा आिश्मकता अनुसाय स्थरगत धनयीऺण
तथा अनुगभन गने/ गयाउने।
(८क) स्जल्रास्स्थत कामायरमभा प्राप्त बएका प्रस्तािको भूल्माङ्कन, छनौट तथा
स्िीकृधतका राधग दे हाम फभोस्जभको कामयक्रभ व्मिस्थाऩन सधभधत यहनेछ्
(क)

भन्त्रारम भातहतका स्जल्रा स्स्थत वििमगत कामायरमको प्रभुख -अध्मऺ

(ख)

कामायरमरे तोकेको कृवि/ऩशुऩॊऺी हेने अधधकृत

(ग)

प्रशासन शाखाको कभयचायी–सदस्म

(घ)

रे खा शाखा प्रभुख

(ङ)

कामयक्रभ हेने शाखा प्रभुख- सदस्म सस्चि

-सदस्म

-सदस्म

(८ख) उऩदपा (८क) फभोस्जभको सधभधतको काभ, कतयव्म य अधधकाय दे हाम
फभोस्जभ हुनेछ्(क) इच्छु क कृिकहरुफाट प्राप्त बएका प्रस्तािहरुको भूल्माङ्कन तथा विश्लेिण स्थरगत
अनुगभन प्रधतिेदनराई आधाय धरई प्राथधभकताका आधायभा छनौट तथा स्िीकृत गने ।
(ख) भूल्माङ्कनको क्रभभा आिश्मकतानुसाय स्थरगत धनयीऺण तथा अनुगभन गने,
गयाउने ।

(ग) कामयक्रभ सॊ चारनको क्रभभा कुनै जवटरता उत्ऩन्न बई धनणयम गनय कदठन बएभा
उऩदपा (3) भा यहेको सधभधतभा आिश्मक धनदे शनका राधग धसपारयस गने ।8

(9)

कामयक्रभहरु

सञ्चारनभा

आएऩश्चातका धनमधभत

अनुगभन

तथा

भूल्माङ्कन कामय भन्त्रारम य धनदे शनारम भातहतको कामायरमफाट हुनेछ। मसयी
अनुगभन गदाय स्थानीम तहसॉग सभेत सभन्त्िम गनय सवकनेछ।
ऩरयच्छे द-४
अनुगभन य सभन्त्िम
10. अनुगभन (१) अनुदान प्राप्त कृिक िा कृिक सभूह िा पाभयरे गने खेती
कामयक्रभको

अनुगभन

भन्त्रारम,

भातहतका

ु
सयोकायिारा कामायरमरे सॊ मि
िा छु ट्टा छु ट्टै

कामायरम,

प्रदे श

सयकायका

गनय सक्नेछ।अनुगभनको प्रधतिेदन

सभफस्न्त्धत भन्त्रारमभा ऩेश गनुय ऩनेछ।
(२) उऩदपा (१) फभोस्जभ बएको अनुगभन य धनदे शनको धरस्खत
अधबरे ख य प्रधतिेदन कामायरमरे सुयस्ऺत याख्नु ऩनेछ।
8
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(३)

उऩदपा

(१)

फभोस्जभ

ददएको

धनदे शनको

ऩारना

गनुय

अनुदानग्राहीको कतयव्म यहनेछ।
11. सभन्त्िम:

भन्त्रारमरे कयाय खेती कामयक्रभराइय व्मिस्स्थत रुऩरे सञ्चारन गनय

सयोकायिारा नेऩार सयकायका धनकाम, प्रदे श सयकायका धनकाम य सभफस्न्त्धत
स्थानीम तहफीच सभन्त्िम गनेछ।

ऩरयच्छे द-५
विविध
१2.साियजधनक

ऩयीऺण

:

मस

कामयविधध

फभोस्जभ

कामयक्रभ

सभऩन्न

बएऩधछ

अनुदानग्राहीरे स्थानीम तहका प्रधतधनधधहरु, सयोकायिारा धनकाम तथा कामयक्रभफाट
प्रबावित

जनसभुदामराई

कामयक्रभ

सञ्चारन

बएको

स्थानभा

बेरा

गयाई

कामयक्रभको आभदानी तथा खचय, धनधभयत सॊ यचना य खरयद गरयएको िस्तुको
साियजधनकीकयण गनुय ऩनेछ।
13. कायिाहीको व्मिस्था् कामयक्रभ सञ्चारन गदाय भन्त्रारम य अन्त्तगयतका धनकामहरुरे
ददएका धनदे शन एिभ् प्रचधरत ऐन, धनमभ तथा नीधतहरुको ऩारना गनुय ऩनेछ।
14. प्रचधरत कानून रागू हुन्े मस कामयक्रभ कामायन्त्िमनको सभफन्त्धभा मसै कामयविधध
फभोस्जभ व्मिस्था बएकोभा सोही फभोस्जभ तथा मस कामयविधधभा व्मिस्था नबएको
हकभा प्रचधरत कानून फभोस्जभ हुनेछ। मस सन्त्दबयभा दिविधा उत्ऩन्न बएभा
भन्त्रारमको व्माख्मा अस्न्त्तभ हुनेछ।
१5. सॊशोधन तथा ऩरयभाजयन: (१) आन्त्तरयक भाधभरा तथा कानून भन्त्रारम य आधथयक
भाधभरा तथा मोजना भन्त्रारमको सहभधत धरई भन्त्रारमरे मस कामयविधधभा
आिश्मक सॊ शोधन तथा ऩरयभाजयन गनय सक्नेछ।
(२)

भन्त्रारमरे

मस

कामयविधधको

ऩरयभाजयन गनय सक्नेछ।
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अनुसूचीभा

आिश्मकता

अनुसाय

अनुसूची-१
(दपा ५ को उऩदपा (१) सॉग सभफस्न्त्धत)

कयाय खेती कामयक्रभ सञ्चारन सभफन्त्धी सूचनाको ढाॉचा
प्रथभ ऩटक सूचना प्रकाशन धभधत∙∙∙∙∙∙∙∙
बूधभ

व्मिस्था

कृवि

तथा

सहकायी

भन्त्रारम/...............कामायरम................िाया

आ.ि......... को स्थानीम तहको सहकामयभा कयाय खेती भापयत व्मािसावमक खेतीभा
फजेट उऩरब्धताका आधायभा अनुदान उऩरब्ध गयाउने यहे कारे इच्छु क स्थानीम
तह/व्मस्ि/सभूह/पाभयरे आिश्मक कागजात सवहतको धनिेदन मस कामायरमभा ऩेश गनुय
हुन मो सूचना प्रकाशन गरयएको छ। मस सभफन्त्धी आिश्मक कागजात तथा भाऩदण्ड

सभफन्त्धी थऩ जानकायी भन्त्रारमको िेफसाइट molmac.p5.gov.np फाट िा मस भन्त्रारम
भातहतका कामायरमभा सभऩकय गयी प्राप्त गनय सवकनेछ।9

9
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अनुसूची-२
(दपा ४ को उऩदपा (९) सॉग सभफस्न्त्धत)

ॉ ा आिश्मक ऩने कागजात तथा भाऩदण्डहरु
कयाय खेती कामयक्रभभा सहबागी हुद
(1)

प्रदे शधबरका आिेदक तथा बूधभहीन कृिकराई प्राथधभकता ददईने

(2)

बाडाभा धरईने जग्गा सयकायी, साियजधनक, गुठी िा विद्यारम िा सॊ स्था, फाॉझो तथा
जग्गा कुनैऩधन हुन सक्ने छ तय प्रस्तािको भूल्माॊकन गदाय बाडाभा धरइएको
जग्गाराइय धनभन प्राथधभकता अनुसाय भूल्माङ्कन गरयनेछ्ऩवहरो प्रथाधभकता: सयकायी स्िाधभत्िभा यहे का जग्गा
दोस्रो प्रथाधभकता: गुठी िा विद्यारम िा अन्त्म सॊ स्थानको जग्गा
तेस्रो प्रथाधभकता: अनुऩस्स्थत जग्गाधनीहरुको फाॉझो जग्गा
चौथो प्रथाधभकता: अनुऩस्स्थत जग्गाधनीहरुको खेती बै यहे को जग्गा
ऩाॉचौ प्रथाधभकता: उऩस्स्थत जग्गाधनीहरुको खेती बै यहे को जग्गा

(3)

एक ििॉम फारी रगाउने बए कस्भतभा ५ िियको य परपूर िा स्थामी सॊ यचना
खडा गयी खेती गने अिस्था बएभा कस्भतभा १५ िियको कृिक य जग्गाधनी
फीचको जग्गा कयायनाभा हुन ु ऩनेछ य उि कयायनाभा स्थानीम तहको योहियभा
हुनऩु नेछ।

(4)

बाडाभा धरने ददने जग्गा कस्भतभा १ हेक्टय तयाई िा ऩहाडभा एकै करष्टयभा
हुन ु ऩनेछ य सो जग्गा एक िा एक बन्त्दा फवढ व्मस्ि िा सॊ स्था/ पाभयको
स्िाधभत्िभा यहे को हुन सक्नेछ।

(5)

ऩशुऩन्त्छी ऩारनको हकभा बने घाॉस उत्ऩादन ऺेर सवहत तयाई िा ऩहाडभा
कस्भतभा एक हेक्टय हुनऩु नेछ।10

(6)

जग्गा धनी य बाडा धरने कृिक/सभूह/पाभय धफचको सभझौता स्थानीम तहको
योहफयभा गरयएको हुन ु ऩनेछ।

(7)

मसयी जग्गा बाडाभा धरई खेती गने कृिक/सभूह/पाभयराई बूधभ व्मिस्था कृवि
तथा सहकायी भन्त्रारमरे ऩवहरो ििय १००%, दोस्रो ििय 50%, य ते स्रो ििय
25% जग्गा बाडा उऩरब्ध गयाउनेछ।

10
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(8)

प्रधत क्रस्टय तयाई िा ऩहाडभा १ हेक्टयभा कृवि उत्ऩादनका राधग ऩूिायधाय
विकास खचय कुर रागतको ८५ प्रधतशत िा १ राख भध्मे जुन कभ हुन आउॉछ
उि यकभ अनुदान स्िरुऩ उऩरब्ध हुनेछ।अनुदान यकभ भध्मेको अधधकत्तभ
१०% सभभ यकभ आिश्मकता अनुसाय उत्ऩादन साभग्री खरयदभा खचय गनय
सवकनेछ।

(9)

मसयी बाडाभा धरई खेती गने कृिक िा कृिक सभूह िा पाभयरे ऩूया सभम
अिधध खेती गने प्रधतफिता जनाउनु ऩने य धफचभा सभझौता तोधडएको अिस्थाभा
बाडा यकभ सभफस्न्त्धत कृिकफाट असूर उऩय गनय सवकने छ।

(10)

कयायभा खेती गनय इच्छु क कृिक िा कृिक सभूह िा पाभयरे अनुसूची ३ य ४
फभोस्जभको ढाॉचाभा धनफेदन य आमोजनाको प्रस्ताि ऩेश गनुय ऩनेछ।

(11)

कयाय खेती गने कृिक िा कृिक सभूह िा पाभयरे नेऩारी नगरयकताको प्रभाण
ऩरको प्रधतधरऩी धनिेदन सॊ गै ऩेश गनुऩ
य नेछ।

(12)

सभबाव्मताका आधायभा कृवि ऻान केन्त्र िा ऩशु सेिा विऻ केन्त्रको धसपारयस
ऩर सभािेश गनुऩ
य नेछ।
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अनुसूची-३
(दपा ५ को उऩदपा (३) सॉग सभफस्न्त्धत)

कयाय खेती कामयक्रभ सॊञ्चारनसभफन्त्धी आिेदन–ऩरको धनिेदनको ढाॉचा

धभधत: ......................
श्रीभान् कामायरम प्रभुखज्मू,
बूधभ व्मिस्था कृवि तथा सहकायी भन्त्रारम/.................
कामायरम.........................,
प्रदे श नॊ. 5, नेऩार ।
वििम् कयायभा खेती (कृवि तथा ऩशुऩन्त्छी ऩारन) व्मािसावमक कृवि कामयक्रभका राधग
प्रस्ताि ऩेश गये को फाये ।
भहोदम,
प्रदे श

सयकाय,

प्रदे श

नॊ

५

/..........कामायरम............को

बूधभ

व्मिस्था,

धभधत

................................ऩधरकाभा

कृवि

तथा

सहकायी

भन्त्रारम

............................को
प्रकास्शत

....................................भैरे/हाभीरे

सूचना
जग्गा

अनुसाय
कयाय

धरई...............................व्मािसावमक कृवि कामयक्रभ सञ्चारन गने बएकोरे तऩधसर
अनुसायका कागजात सॊ रग्न गयी मो धनिेदन ऩेश गये को छु /छौ। उि कामयक्रभ प्राप्त
बएभा सभझौता तथा भाऩदण्डभा उल्रेख बए अनुसाय कामयक्रभ सन्त्चारन गनेछु/गनेछौ य
मस कामयक्रभको राधग गरयएको सभझौता तथा भाऩदण्ड विऩरयत गये को ऩाईएभा विद्यभान
कानुन फभोस्जभ कायिाहीको बागेदायी हुन भञ्जुय यहे को व्महोया सभेत अनुयोध
गदयछु/गदयछौ। ऩुनश्च् आिेदन साथ तऩधसर अनुसायका कागजातहरु मसै धनिेदनसाथ
सॊ रग्न याखेको व्महोया सभेत अनुयोध गदयछु/गदयछौ।
तऩधसर:
1. अनूसूची-४ अनुसायको आमोजनाको प्रस्ताि
2. नेऩारी नागरयकताको प्रभास्णत प्रधतधरवऩ
3. जग्गा धनी य बाडाभा धरने कृिक िा कृिक सभूह िा पाभय फीचको सभझौता
16

सभफस्न्त्धत स्थानीम तहको योहफयभा गरयएको प्रधतधरवऩ
4. जग्गा धधनको जग्गा धनी प्रभाणऩरको प्रधतधरऩी
5. खेती गने कृिक िा कृिक सभूह िा पाभयरे सभझौता अिधधबय खेती गने प्रधतफिता
ऩर
6. बूधभवहन िा गरयि कृिकको हकभा सभफस्न्त्धत िडा कामायरमको गरयि वकसानको
धसपारयस ऩर।(ऩहाडभा ३ योऩनी िा तयाइभा ५ कठ्ठा बन्त्दा कभ जग्गा बएको िा
ऩरयिायका सदस्म भध्म कोही ऩधन सयकायी िा गैय सयकायी से िाभा नयहे को िा
अन्त्म ब्मिसामफाट भाधसक १० हजाय बन्त्दा कभ आमआजयन बएको िा गरयफ
घयधुयी सिेऺणको ऩरयचम ऩरिाहक)
7.

कृवि

ऻान

केन्त्र

िा

बेटेनयी

अस्ऩतार

तथा

ऩशु

सेिा

केन्त्र/................कामायरमको धसपारयस ऩर।
८. अनूसूची-8 अनुसायको स्थानीम तहको धसपारयस ऩर।11
धनिेदन ददनेको तपयफाट
नाभ:

ठे गाना:

दस्तखत:
धभधत:

सभऩकय नॊ:

11

ऩहिलो संशोधनद्वारा संशोधधत
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विऻ

अनुसूची-४
(दपा ५ को उऩदपा (३) सॉग सभफस्न्त्धत)

कयाय खेती कामयक्रभ सञ्चारन प्रस्ताि ढाॉचा
कामायरम प्रमोजनको राधग भार
कामयक्रभ सॊ केत नॊ.

प्राथधभकीकयण

१) आिेदक य सभऩकय व्मस्ि सभफन्त्धी विियण
आिेदकको विियण
नाभ थय्
ठे गाना्
नागरयकता नॊ
िैिावहक स्स्थधत
आिेदकको वकधसभ (बूधभहीन िा अन्त्म)
ऩरयिायभा श्रभ गने सदस्म सॊ ख्मा
आपूसॉग यहे को जधभनको ऺेरपर य
वकधसभ
ऩरयिायका अन्त्म सदस्मको िैकस्ल्ऩक ऩेशा य
भाधसक आभदानी
सभऩकय नॊ
इयभेर ठे गाना्
प्रस्तावित आमोजना स्थर
स्जल्रा्
स्थानीम तहको नाभ य िडा्
बाडाभा धरने जग्गाको कूर ऺेरपर्
बाडाभा धरने

जग्गाको वकत्ता

जग्गाको स्िाधभत्ि

नभफय

ऺेरपर

िावियक बाडा दय
प्रधत योऩनी िा प्रधत

(जग्गा धनीको

धफगाह
18

नाभथय ठे गाना)

कृवि व्मिसामको विियण(िियबयी)
प्रस्तावित आमोजनाको कूर खचय यकभ

जभभा रागत

अनुदान भाग यकभ

ऩूिायधाय विकास खचय
बाडा
उत्ऩादन साभग्री
अन्त्म खचय
बाडा
जभभा खचय
जभभा आभदानी अनुभाधनत
ऩवहरो ििय
दोश्रो ििय
तेश्रो ििय
२) प्रस्तावित आमोजना सभफन्त्धभा
क)

प्रस्तावित आमोजनाको शीियक/ वििम्

ख)

ऩृष्ठबूधभ्

ग)

उद्देश्महरु्

घ)

साभुवहक प्रस्तािको हकभा प्रस्तावित आमोजनाभा प्रत्मऺ राबास्न्त्ित हुने घयधुयी
सॊ ख्मा्

ङ)

खेती गने फारीको विस्तृत उत्ऩादन विियण्
ऩशु

सॊ ख्मा

फारी/खेती

ऺेरपर

कैंवपमत

च)

आिेदकको अनुबि/ कृवि सभफन्त्धी ताधरभ य शैस्ऺक मोग्मता्

छ)

कयाय खेती कामयक्रभ सञ्चारन ऩश्चात ऺेरपर, कयाय खेतीफाट हुने प्रत्मऺ
19

उत्ऩादन, उत्ऩादकत्ि, विक्री ऩरयभाण जस्ता वििमहरुको िृवि

गुणस्तय सुधायका साथै

भाधथ उल्रे स्खत गरयएका सभस्मा तथा चनौधतहरु सभाधान गनय के कस्ता कामयक्रभ तथा
उऩरस्ब्ध हाधसर गनय खोजेको छ िणयन गनयहोस्

ज)

१.

राबास्न्त्ित हुने घयधुयी सॊ ख्मा

२.

िारी िा िस्तुरे ढाक्ने ऺेरपर

३.

उत्ऩादन ऩरयभाण (िावियक)

४.

िावियक आभदानी रु.

५.

थऩ योजगायी सॊ ख्मा स्थामी...............अस्थामी.........

६.

मदद अरु केही बए उल्रेख गनुह
य ोस्।
आमोजना सञ्चारनको राधग आधथयक प्रस्ताि
खचयको वकधसभ अनुसाय आमोजनाको कुर रागत
क्र.स.

रगत विियण

वक्रमाकराऩ

इकाइय{

१

जभभा रु.

20

ऩरयणाभ

दय

जभभा

अनुसूची–५
(दपा ६ को खण्ड (क) सॉग सभफस्न्त्धत)
सभ्झौता ऩरको नभूना
........... फाट सञ्चारन गरयने चारु आ.ि.
जग्गा

कयायभा

धरइ

व्मािसावमक

को स्िीकृत कामयक्रभ अनुसाय

..........

खेती

कामयक्रभ

सञ्चारन

गनयका

भन्त्रारम/...............कामायरम, ..... ..... (मस ऩधछ प्रथभ ऩऺ बधनने)

धनस्भत

य कामयक्रभ

सञ्चारन गनय छनौट बएका कृिक /कृिक सभूह/ पाभय श्री............................
(मसऩधछ दोश्रो ऩऺ बधनने) का फीच तऩधसरका शतयनाभाहरुको अधधनभा यही कामयक्रभ
सञ्चारन गयी सभऩन्न गनय दिऩऺीम सभझौता गरयएको छ।
तऩधसर :
१. प्रथभ ऩऺरे दोश्रो ऩऺराई कामयक्रभ सञ्चारनको राधग जग्गा बाडाको राधग
..................

य

ऩुफायधाय

विकासको

राधग

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

गयी

जभभा

.................. यकभ उऩरब्ध गयाउनेछ। जग्गा बाडाको हकभा ऩवहरो ििय २
ु ानी गरयनेछ।
वकस्ताभा य दोश्रो य तेश्रो ििय एकै वकस्ताभा छ भवहना ऩधछ बि
ु ानी हुनेछ ।
२ सॊ रग्न वक्रमाकराऩहरुको राधग भार अनुदान यकभ बि
२. प्रथभ ऩऺफाट प्राप्त अनुदान सहमोगराई दोश्रो ऩऺरे दुरुऩमोग गनय ऩाउनेछैन य
त्मसो गये को ऩाईएभा धनजफाट सो यकभ सयकायी फाॉकी सयह असुर उऩय गरयनेछ।
३. खेती व्मिसामफाट उत्ऩाददत कृवि उऩजको फजाय व्मिस्था दोश्रो ऩऺरे गनुय ऩनेछ।
४. प्रथभ ऩऺरे खेती व्मिसामराई सपर ऩानय धनमधभत रुऩभा अनुगभन गनय सक्नेछ।
५. अनुदान प्राप्त कृिक िा कृिक सभूह िा पाभयरे प्रत्मेक ६ भवहनाभा प्रदे श सयकाय,
बूधभ

व्मिस्था,

कृवि

तथा

सहकायी

भन्त्रराम

िा

सभफस्न्त्धत

............कामायरम,............भा प्रगधत प्रधतिेदन फुझाउनु ऩनेछ।
६. मस सभझौताभा उल्रेस्खत काभ गदाय ऩरयआउन सक्ने कुनै ऩधन बवितव्मको ऩुण य
स्जभभेिायी दोश्रो ऩऺको हुनेछ।
७. भन्त्रारम य मस भातहतका धनकामहरुफाट गरयने/ गयाइने अिरोकन भ्रभण, अनुगभन
तथा धनरयऺण य अनुसन्त्धान जस्ता कामयहरु गनयका राधग दोश्रो ऩऺरे ऩवहरो ऩऺराई
सहमोग गनेछ।
८. मस सभझौताभा उल्रे ख नबएका कुयाको हकभा प्रचधरत कानुन फभोस्जभ हुनेछ।
कामय मोजना :
21

विियण

इकाइ

ऩरयभाण

दय

जभभा

स्िरगानी

अनुदान

जग्गा बाडा
उत्ऩादन साभग्री
खोय
खेती गने टहया
ऩािय वटरय
ऩभऩसेट/फोरयङ्ग/भोटय
भेधसन
प्रावष्टक

घय

िा

टनेर
अन्त्म औजाय खुराउने
॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰
बण्डायण घय
नोट् उल्रेस्खत बन्त्दा अन्त्म वक्रमाकराऩ िा साभग्री खरयद गनुऩ
य ये भा कामायरमको ऩूि य स्िीकृधत धरनुऩनेछ।
अनुदानको विियण
बाडाभा धरएको जग्गाको ऺेरपर्..........विगाहा/योऩनी........कट्ठा
कामयक्रभ सञ्चारनका राधग प्रमोग बएको आफ्नो जग्गाको ऺेरपर्.......विगाहा/योऩनी........कट्ठा
स्शियक
ऩूिायधाय

ऩवहरो ििय
विकास

खचयभा

ऩाउने

दोस्रो ििय

तेस्रो ििय

जभभा

अनुदान

यकभ
जग्गा बाडाभा ऩाउने अनुदान यकभ
कुर जभभा

प्रथभ ऩऺ

दोश्रो ऩऺ

भन्त्रारम/.......कामायरम,..........
को तपय फाट सवह गनेको

कामयक्रभ सञ्चारन गनेको

नाभ

नाभ्

ऩद्

ऩद्

दस्तखत्

दस्तखत्

धभधत्

धभधत्

कामायरमको छाऩ्
साऺी

साऺी:

धभधत् 20........सार...............भवहना...........गते ...........योज शुबभ्।12

12

ऩहिलो संशोधनद्वारा संशोधन
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अनुसूची-६
(दपा ५ को उऩदपा (६) सॉग सभफस्न्त्धत)

अस्न्त्तभ भूल्माङ्कनका आधाय
1. कृिक/कृिक सभूह/पाभयको नाभ:
२. ठे गाना :
३. सभऩकय व्मस्िको नाभ:
४. सभऩकय नॊ.:
कामयक्रभभा सहबागी हुन मोग्म हुने आधायहरु
क्र.

भूल्माङ्कनको आधाय सूचक

छ

सॊ .

छै न

कैवपम
त

1

प्रस्तािसाथ ऩेश गये का कागजातहरु साॉचो बएको(जग्गा कयाय सॊ झौताको सक्कर प्रधत बएको)

2

आफ्नो स्िाधभत्िको जग्गा फाहे क कभतीभा एक हेक्टय जग्गा बाडाभा धरएको

3

कयाय कामयक्रभ सॊ चारन गनय आफ्नो स्िाधभत्िको भार िा धभरेभतोको जग्गा प्रमोग गये को

4

प्रस्तािनाभा ऩेश गये को मोजना अनुसाय हार खेती/ऩशुऩारन गरययहेको छ

िा आॊस्शक

तमायीभा यहे को
5

वििाददत जग्गा िा भुद्दा ऩये को जग्गा दे स्खएको

6

प्रस्तािभा ऩेश गये को खेती/ऩशुऩारन गनय उऩमुि दे स्खएको

7

व्मिसावमक खेती/ऩशुऩारन विगत केही ििय दे स्ख गदै आएको

8

व्मिसावमक खेती/ऩशुऩारन गने आॊस्शक तमायीभा यहे को िा शुरु नै नगये को

9

बूधभवहन बएको य खेती तथा ऩशुऩारन केही ििय दे स्ख गदै आएको

10

बूधभवहन बएको य खेती तथा ऩशुऩारनभा राग्ने तत्ऩयता दे खाएको

11

सभग्रभा कयाय खेती गनयका राधग ितयभानभा मोग्म दे स्खएको

नोट् भाथी उल्रेस्खत भूल्माङ्कनका आधायहरु भध्मे क्र.स. ३ य ५ साचो बएभा य अनुसूची-2 भा उल्रेस्खत कागजातहरु

नऩुगेभा प्रस्तािकको प्रस्ताि अस्िीकृत गरयनेछ।फजेट उऩरब्धता बएसभभ एक ऩटक भाऩदण्ड नऩुगेऩधछ ऩुन् अको ऩटक

प्रस्तािकरे प्रस्तािभा ऩेश गये अनुसाय खेती गने तत्तऩयता दे खाएको बधन स्थरगत अनुगभनको प्रधतिेदन प्राप्त बएभा उि
प्रस्तािराइय स्िीकृत गनय फाधा ऩुग्नेछैन। साथै बूधभहीन वकसानको हकभा प्रस्तािभा ऩेश गये को वक्रमाकराऩहरु सुरुिात गये को
बधन साभान्त्म अिस्था दे स्खएभा ऩधन स्ित् मोग्म हुनेछ।प्रस्तािकराइय आफ्नो मोग्मता ऩुष्टाइय गने अिसय फजेट उऩरब्ध
बएसभभ धनयन्त्तय प्रदान गरयनेछ।13

13

ऩहिलो संशोधनद्वारा संशोधधत
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अनुसूची-7
(दपा ५ को उऩदपा (३) सॉग सभफस्न्त्धत)

स्थानीम तहको धसपारयसको ढाॉचा
श्रीभान् कामायरम प्रभुखज्मू,

बूधभ व्मिस्था कृवि तथा सहकायी भन्त्रारम/........
कामायरम,.................
प्रदे श नॊ. 5, नेऩार ।

वििम् धसपारयस सभफन्त्धभा
प्रस्तुत

वििमभा

मस

॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰

नगयऩाधरका/गाॉउऩाधरका

.....

नॊ

िडा

॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰ टोर फस्ने श्री ॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰ रे दे हामको ताधरकाभा
उल्रेख बएका जग्गाधनीहरुको जभभा ॰॰॰॰॰॰॰ योऩनी/धफगाह/हेक्टय जग्गा बाडाभा धरइ सभझौता
फभोस्जभको खेती/ऩशुऩारन गयीयहेको य धनजरे कृवि उत्ऩादन य उत्ऩादकत्ि फढाउन सघाउ
ऩुर्माउनु बएको हुॉदा धनजराइ तहाॉ धनकामको सभझौता अनुसायको ऩूिायधाय विकास खचय/ जग्गा
बाडाभा ऩाउने अनुदान यकभ उऩरब्ध गयाइ ददन धसपारयस साथ अनुयोध छ।
क्र.स.

जग्गाधनीको

नाभ बाडाभा

थय, ठे गाना

ददएको जग्गाको ऺेरपर

कैवपमत

जग्गाको वकत्ता नॊ

1
2
3
कुर ऺेरपर

.....विगाहा/योऩनी....कट्ठा

दस्तखत्
ऩदाधधकायीको नाभ थय्
धभधत्
स्थानीम तहको छाऩ्14

14

ऩहिलो संशोधनद्वारा संशोधधत

24

अनुसूची-8
(दपा ५ को उऩदपा (३क) सॉग सभफस्न्त्धत)

स्थानीम तहको धसपारयसको ढाॉचा
श्रीभान् कामायरम प्रभुखज्मू,

बूधभ व्मिस्था कृवि तथा सहकायी भन्त्रारम/.........कामायरम,........
प्रदे श नॊ. 5, नेऩार ।
वििम् धसपारयस सभफन्त्धभा
प्रस्तुत

वििमभा

मस॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰नगयऩाधरका/गाॉउऩाधरका

॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰

टोर

फस्नेरे

श्री

...नॊ

॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰

िडा

रे

तहाॉको

कामायरमफाट सञ्चारन हुने स्थानीम तहको सहकामयभा कयाय खेती कामयक्रभभा सहबागी
हुनको राधग मस कामायरमभा धनिेदन ऩेश बएकोभा धनजरे ऩेश गये का न्त्मनूत्तभ भाऩदण्ड,

आिश्मक कागजातहरु य मस कामायरमको कृवि शाखा/ऩशुऩॊस्ऺ शाखाफाट अनुगभन बइय
फुझ्दा

धनज

प्रस्तािक

उि

कामयक्रभका

राधग

मोग्म

बएको

दे स्खएकारे

भन्त्रारम/.......कामायरमरे धनजराइय उि कामयक्रभभा सहबागी गयाइ ददन धसपारयस
साथ अनुयोछ छ।
बाडाका
जग्गाको

धरएको कामयक्रभ सञ्चारनका प्रस्तावित व्मिसावमक जग्गाको
ऺेरपर राधग

(विगाहा/योऩनी)

प्रमोग

बएको विियण

ितयभान

अिस्था

प्रस्तािकको
स्िाधभत्िको

जग्गाको

ऺेरपर
(विगाहा/योऩनी

दस्तखत्
ऩदाधधकायीको नाभ थय्
धभधत्
स्थानीम तहको छाऩ्15

15

ऩहिलो संशोधनद्वारा थऩ

25

26

