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प�रच्छ ेद१

प�रयोजना कायार्न्व म्यानुअल
१.१ पृ�भू�म
�धानमन्� कृ�ष आधु�नक�करण प�रयोजनको कायार्न्वयनम ा सहयोग पुर्ई प�रयोजनाले प�रलिक्षत गरेक
ल�य हा�सल गनर प�रयोजना कायार्न्वयन म्यानु(Project Implementation Manual-PIM) तयार ग�रएको
छ। यस म्यानुअलमा प�रयोजना दस्तावेजमा उल्लेिखत �वषयवस्तुलाई कायार गनर आवश्यता अनुसार
र , कायार्न्व, अनुगमन तथा मूल्या�का �व�भ�
थप व्याख्या एवं �वस्तृतीकग�रएको छ। कायर्� तजु्म
चरणहरूक उल्लेख गर� प�रयोजनाको न�तजामूलक व्यवस्थापनको ला�ग प�रयोज कायार्न्वयन म्यानु
तयार ग�रएको छ। प�रयोजना कायार्न्वयनको �ममा भएका �सकाइ तथा देखापरेका समस्या एवं ���वधा
सम्बन्धमा प�रयोजना �न द�शक स�म�तबाट भएका �नणर्यहरुका आधारमा प�रयोजना कायार्न्वयन म्
तयार ग�रएको छ। यो म्यानुअल प�रयोजना कायार्न्वयनको �ग ग�तशील मागर्दशर हुने  भएकोले  यसमा

समय सापेक प�रमाजर् र अ�ाव�धक हुँदै जानेछ।

यस  प�रयोजना कायार्न्व म्यानुअलल प�रयोजनाले सञ् चलन गन� ��याकलापको सञ् चलन �नद�शन र
���याको �नधार्र गन�छ। यसले प�रयोजना सम्बन् आधारभूत सव�क्, प�रयोजनाका �व�भ� संभागहरुक
�नधार्र, छनौट, कायार्न्व, व्यवस्पन, अनुगमन तथा मूल्या�, �ा�व�धक सेवा र प�रयोजना सम्बन्ध
�व�भ� कायर्हरु ला�ग आवश्य मागर्दशर गन�छ। �धानमन्� कृ�ष आध�ु नक�करण प�रयोजनाको �व�भ�
तह र सम्भा अन्तगत कायर्र कमर्चार एवं

सरोकारवालाहरुक आवश्यकताला ध्यानम राखी

प�रयोजनाको �भावकार� कायार्न्वयन टेवा पुर् यउन यो प�रयोजना कायार्न्व म्यानुअ तयार ग�रएको
छ।  
१.२ उ�शे ्
�भावकार�  कायार्न्वयनमाफर्त प�रयोजनाले प�रलिक्षत गरेका ल�य हा�सल गनर् स्प� मागर्दशर्न
म्यानुअलक उ�ेश् रहेको छ। यसले प�रयोजना व्यवस्पन इकाई, प�रयोजना कायार्न्वय इकाई र
प�रयोजनाका सरोकारवालाहरुक प�रयोजना��तको बुझाईमा एकरुपत ल्याई कमता अ�भवृ�� गन�छ।
प�रयोजना कायार्न्व म्यानुअलल प�रयोजना व्यवस्पन समुह र कायार्न्व साझेदारहरुला योजना
�नमार्, कायार्न्व, सुप�रवेक्, अनुगमन र मूल्या�न कायर्क ला�ग आवश्य मागर्दशर्न गन� यस
म्यानुअलल सूचना �णाल�को उपयोग, अनुगमन तथा मूल्या� र प�रयोजनाको �सकाइको अ�भलेखीकरणको
ला�ग समेत महत्वपूण कायर गन�छ।
१.३ ढाँचा
यस म्यानअलमा नौ प�रच्छ े रहेका छन्। यसमा म्यानुअ सम्बन् संिक् जानकार�, उ�ेश् र ढाँचा,
प�रयोजनाको संिक्ष� प�र, प�रयोजना सञ् चलनमा संघ, �देश र स्थानी तहको िजम्मेवार, प�रयोजनाका
सम्भा कायार्न्व ���या, अन्य कायर्, प�रयोजना न�तजा अनुगमन तथा मूल्या� ���या, उपलब्
हुने सहजीकरण/सेवा सु�वधाहर, आ�थर्क �ोत व्यवस्था, प�रयोजनाको �दगोपना र व�हगर्म, �व�वध एवं

प�रयोजनासँग सम्बिन् �व�भ� अनुसूचीहर समावेश ग�रएका छन।
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प�रच्छ े २

�धानमन्� कृ�ष आध�ु नक�करण प�रयोजनाको संिक्ष� जानका
२.१ पृ�भू�म
कृ�ष �वकास रणनी�त कायार्न्वयन सहयोगी प�रयोजनाको रुपम कृ�ष क्षे� उत्पाद र उत्पादकत
वृ�� गन� स्प मागर्िच�क साथ कृ�ष उपजको उत्पादनक ला�ग आवश्य ��व�ध तथा उत्पाद साम�ीको
व्यवस्, बाल� र वस् त उत्पादनम यािन्�क�कर, �शोधन तथा बजार�करणको ला�ग आवश्य पूवार्धाको
व्यवस् लगायतका ��याकलाप माफर् कृ�ष क्षे� आध�ु नक�करणको प�रकल्पन स�हत स्वदेश सोच,
स्वदेश लगानी र आन्त�र संस्थाग जनशि�बाट �धानमन्� कृ�ष आधु�नक�करण प�रयोजना आ.व.
२०७३/७४ देिख आ.व. २०८२/८३ सम् १० वषर अव�धको ला�ग लागू भएको छ। प�रयोजनाको कूल 
लागत १ खबर्३० अबर्रुपैयाँ�क्षेपण ग�रएको 
कृ�षमा आधा�रत अथर्तन्�ब कृ�षजन् उ�ोगमा रुपान्त� आध�ु नक, व्यवसा�य, �दगो एवं आत्म�नभर
कृ�ष क्षे� �वकास गन� सोचका साथ सञ् चलन भएको यस प�रयोजनाको ल�य सम� मूल् �ंखल
ाका
ृ
अवयवहरुक एक�कृत संयोजन र प�रचालन माफर् खा� पोषण सुरक् सु�नि�त गद� कृ�ष औ�ो�गक�करण
र �दगो आ�थर् अवसरहर सृजना गर� रा�को सम� �वकासमा टेवा पुर् यउने रहेको छ।
२.२ प�रयोजनाको सोच, ल�य एवं उ�ेश्
२.२.१ सोच
कृ�षमा आधा�रत अथर्तन्�बाट कृ�षजन्य उ�ोगमा रुपान्आध�ु नक, व्यवसा�य, �दगो एवं आत्म�नभर्
कृ�ष क्षे�को �वकास ग प�रयोजनाको सोच रहेको छ।
२.२.२ ल�य
सम� कृ�ष मूल्य �ृ�लाका अवयवहरुको एक�कृत संयोजन र पचालनमाफर्त खा� पोषण सुरक्
सु�नि�त गद� कृ�ष औ�ो�गक�करण उन्मुख �गो आ�थर्क अवसरहरु �ृजना गर� रा�को सम � �वकासम
टेवा पुयार्उने प�रयोजनाको ल�य रहेको छ
२.२.३ प�रयोजनाको उ�श
े ्यह
यस प�रयोजनका देहाय बमोिजमका उ�ेश्यहरु रहेका छ:(क) �मुख कृ�ष उपजहरुक �विश��कृत क्षे� �नमार् गन�,
त
(ख) �नयार् योग् कृ�ष वस्हरुक
मूल् अ�भवृ�� गद� ��तस्पधार्क क्षम अ�भवृ�� गन�,
(ग) कृ�षलाई सम्मानजन नाफामूखी व्यवसाका रुपम �वकास गदै रोजगार�का अवसरहर
सृज्न
र गन� र
(घ) बहुसरोकारवाला �नकायहरबीचको कायर्मूल समन्व माफर् �भावकार� सेवा �वाहको
सु�नि�तता गन�।
२.३ प�रयोजनाका संभागहर
यस प�रयोजना अन्तगर्त देहाय बमोिजमका सम्भागहरु रहेका:(क) साना व्यवसा�य कृ�ष उत्पाद केन्�(पकेट) �वकास कायर्�।
(ख) व्यवसा�य कृ�ष उत्पाद केन् (ब्ल) �वकास कायर्�।
(ग) व्वसा�यक कृ�ष उत्पाद तथा �शोधन केन् (जोन) �वकास कायर्�।
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(घ) वृहत व्यवसा�य कृ�ष उत्पाद तथा औ�ो�गक केन् (सुपर जोन) �वकास कायर्�।
यी संभागहरुम कृ�ष साम�ी आपूत� व्यवस्था, यािन्�क�कर सहयोग, भौ�तक पूवार्धा सहयोग,
अनुसन्धा-िशक्-�सार सुदढ�करण सहयोग, कृ�ष आध�ु नक�करणका ला�ग �वजहरुक सेवा, कृ�षजन्
उ�ोगहर स्थापन, ��तफलमा आधा�रत �ोत्साह अनुदान लगायतका कायर्� सञ् चलन ग�रने प�रयोजना
दस्तावेजमाउल्ले भएको छ।
२.४ प�रयोजना माफर् कृ�षको आधु�नक�करण
प�छल्ल समय नेपालको सम� कृ�ष क्षे� केह� आध�ु नक�करणका संकेत र प�रदृश्य देिखएका छन्।
उ�त कृ�ष साम�ी तथा ��व�धको �योग, यािन्�क�कर, बजारमा आधा�रत कृ�ष उपज उत्पाद तथा
�वतरण, कृ�ष

फमर्क

नाफा

नोक्सानक

�हसाब

राख् न

�चलन

आ�दलाई

कृ�ष

क्षे�

सम�

आधु�नक�करणका �ारिम्भ संकेतको रुपम �लन स�कन्छ कृ�ष क्षे� बढ्द �नजी लगानी यसको अक�
संकेत हो। हाल कृ�ष क्षे� आध�ु नक�करणको ���या थालनी भएताप�न सम� �ामीण कृ�ष
अथर्तन्�ल रुपान्त गन� गर� यो ���या ती� र वा� प�रवेश सापेक हुन सकेको छै न। कृ�ष क्षे�
सम� आधु�नक�करणको ���यालाई ती� पानर र बा� प�रवेशसँग सामन्जस्य ल्याउ आध�ु नक कृ�षका
आयामहरुला समावेश गर� आधु�नक�करणको ���याको थालनी गनर �धानमन्� कृ�ष आध�ु नक�करण
प�रयोजना कायार्न्वयन ग�रए छ।
२.५ रणनी�त
२.५.१ भू�मको वैज्ञा� उपयोग
ु ता
भू�मको वैज्ञा� उपयोग तथा बाँझो जग्गा सदुपयोगक ला�ग माटोको उवर्राशि र बाल�को उपय�
अनुसार मुख्य: देहाय बमोिजम चक्लावन् कायर्�मला �ाथ�मकता �दईनेछ:(क) सहकार� खेती
(ख) करार खेती
(ग) कबु�लयती (�लज) खेती
(घ) स्वेिच् रुपम चक्लावन्द� आव�ता
२.५.२ आध�ु नक कृ�ष ��व�धको अवलम्ब
आधु�नक कृ�ष उत्पाद साम�ी, �शोधन ��व�ध एवं �भावकार� कृ�ष �सार सेवामाफर्त उ�त र न�वनतम
��व�ध अनुशरण गनर् कृषकलाई �े�रत ग�रनेछ ।यसका ला�ग बाल� वस्तु �वशे उत्पादनकाPackage
of Practices �वकास र �वस्तार ग�रनेछ
२.५.३ कृ�ष यािन्�क�कर

कृ�षमा बढ्द �म शि�को अभाव घटाउन र उत्पाद लागत घटाउँदै कायर दक्षता अ�भवृ�� गर�
कृ�षलाई नाफामूखी व्यवसायक रुपम स्था�प गनर कृ�ष क्षे� यािन्�क�करको अत्यन् महत् रहेको
छ। यस प�रयोजना माफर् प�रयोजनाका सबै सम्भागहरु बाल� अनुसारका आवश्य मेिशनर�हरुक
सेट स�हतको क�म हाय�रङ सेन्ट सञ् चलन गर� यािन्�क�करण �व�र् ग�रनेछ। उत्पाद केन्�ह
स्थापन र सवल�करण समेतमा सहयोग पुर् यईने छ।
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२.५.४ पूवार्धा �वकास

कृ�षको रुपान्तरण ला�ग पूवार्धा �वकास तफर मूलतः �सँचाइ, बजार, �शोधन केन्, खा� पर�क्, माटो
पर�क्, प्लाण्क्वारेिन्टन �योगशाको �वकासलाई यस प�रयोजनाले महत् �दएको छ।

ँ ाइ पूवार्धा �वकास
२.५.४.१ �सच
साना �सँचाइ �णाल� �नमार् र सञ् चलनका ला�ग कृ�ष सहकार�हर, उपभो�ा समूहहरलाई �ोत्साह
ग�रनेछ। �सँचाइ नी�तको प�र�ध �भ� रह� पकेट, ब्ल, जोन र सुपरजोनमा �सँचाइको व्यवस्था र
सञ् चलन गनर �नजी तथा सहकार� क्षे�ल �ोत्सा�ह ग�रनेछ। पकेट, ब्ल, जोन र सुपरजोनमा
आध�ु नक �सँचाइ �णाल�हर; थोपा (��प) �सँचाइ, िस्�लर �सँचाइ, सौयर् उजार्मा आधा�रत �सँच
आ�दको स्थापन, ममर् सम्भा तथा सञ् चलनको ला�ग �ोत्साह ग�रनेछ।
२.५.४.२ पो� हाभ�� केन्
ँ ीगत अनुदानको व्यवस्
सावर्ज�न �नजी साझेदार�मा पो� हाभ�� सेवा केन्�ह स्थापनाक ला�ग पूज
ग�रनेछ। यस्त सेवा केन्�हरु स�लन केन्, उपजहरुक �ाथ�मक �शोधन, प्याकेिज एवं भण्डार
सेवा लगायतका सेवाहर एक�कृत रुपम उपलब् हुनेछ।
२.५.४.३ कृ�ष बजार सेवा पूवार्धारह
कृ�ष पकेट, ब्ल, जोन र सुपरजोनहरुम सम्भाव्यता आधारमा कृ�ष उपज संकलन केन्�ह, हाट
बजारहर, पशु वधस्थ, वधशाला, �मटमाटर, �फसमाटर , ए�ीमाटर र ठू ला कृ�ष बजारहरुक �नमार् गनर
ँ ीगत अनुदान �दईनेछ। कृ�ष उपजहरुक सहज बजार�करणका ला�ग कृ�ष बजार सूचना �णाल�को
पूज
उपयोग ग�रनेछ। कृषकहरुला कृ�ष वस्तुहरु माग, आपू�तर, मूल् र सम्भाव बजारका सम्बन्ध
सूचना �दान गनर्क ला�ग आध�ु नक सूचना ��व�धहरुक �योग ग�रनेछ। Plant/Food Quarantine
पूवार्धारहरु �वकास ग�रनेछ। साथै, देशका �व�भ� नाकाहरुम रहेका Plant/Food Quarantine
�योगशालाहरुला अन्रार��य मापदण् अनुरु �वकास एवं सुदढ�करण गर� कृ�ष व्यापारला �व�र्
ग�रनेछ।
२.५.५ कृ�ष उत्पादन साम�
बाल�

उत्पाद

र

उत्पादकत

वृ��का

ला�ग

आवश्य

गुणस्तर�

बीउ/बेनार,

न�, आहारा,

रसाय�नक/�ा�ा�रक मलको सहज उपलब्धत सु�नि�त ग�रनेछ। उत्पाद वृ��का ला�ग स्था �वशेष
उपयु� उ�त र हाई��ड बीउहर �योग बृ�� ग�रनेछ। �नजी र सावर्ज�न �नकायहरुक सहकायर्म
गुणस्तर� बीउ/बेनार उत्पाद, �वतरण र �शोधन गनर �ोत्साह ग�रनेछ। औिचत्यक आधारमा
प�रयोजना सञ् चलन हुने स्थानहरु �नजी क्षे�लाई कृ साम�ी �डपोहर स्थापन गनर् �त्सान गर�
कृ�ष

साम�ीहरुक

उपलब्धत

सु�नि�त

ग�रनेछ।

त्यसैगर,

गाउँपा�लका/

नगरपा�लकाहरुम

बहुउ�ेशीय आध�ु नक नसर्र�ह स्थापन गर� आवश्य �वरुव/बेनारहरुक व्यवस्था ग�रनेछ। कृ�ष
ु ा साथै
साम�ीहरुक गुणस्त सु�नि�तताका ला�ग �योगशाला माफर् �ा�व�धक सेवा उपलब् गराउनक
अनुगमन तथा गुणस्त पर�क्का कायर्ह सञ् चलन ग�रनेछ।
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उत्पाद वृ��का ला�ग हाइ��ड बीउको उपलब्धत तथा पहुँच बढाउन National Seed Vision ले 
प�रलिक्षत गरबमोिजम सरकार� तथा �नजी क्षे�ब हाई��ड बीउको �वकास ग�रनेछ। नेपाल कृ�ष
अनुसन्धा प�रषद माफर् �वकास भएका तथा भ�वष्यम �वकास हुने जातहरुक Inbred line लाई
�नि�त कायर्�व� बनाई सो माफर् �नजी क्षे�ल हस्तान्त गर� बीउ उत्पादनम सहयोग
पुर् यउनुका साथै कृषकहरुबा रुचाईएक हाइ��ड जातहरुला दतार गराउन समेत आवश्य सहयोग
ग�रनेछ।
२.५.६ रासाय�नक र �ा�ा�रक मल व्यवस्था
प�रयोजना क्षे� सहकार�हरु माफर रासाय�नक मल �वतरण गन� व्यवस् अवलम्ब ग�रनेछ।
�ा�ा�रक

मलको

हकमा

तो�कएको

मापदण्

अनुसार

�ा�ा�रक

मल

उत्पाद

गद�

आएका

कम्पन/सहकार�हरुक उत्पादनला पकेट, ब्ल, जोन र सुपरजोनमा बढ� भन्द बढ� �योग गनर
कृषकहरुला

�ोत्सा�ह

ग�रनेछ।

पकेट,

ब्ल,

जोन

र

सुपरजोनमा

हाल

स�ा�लत

कम्पनीह/सहकार�हरुबा �ा�ा�रक तथा जै�वक मल उपलब् गराउन नसक्न अवस्थ रहेमा थप
कम्पन/सहकार�हरुबा �ा�ा�रक मलको गुणस्त सु�नि�त गनर नेपाल सरकारले तोकेको गुणस्त
मापदण् अनुसार �व�� �वतरण गनर उत्पाद, �शोधन र प्याकेिज�म अनुदान सहयोग गनर् स�कनेछ
२.५.७ उत्पाद ��व�ध
उत्पादनक Package of Practices �वकास र �सारका ला�ग �त्ये �विश��कृत उत्पाद क्षे�
कम्तीम १ हेक्टर क्षे�फलमा  ��व�ध �दशर् तथा �सकाइ केन् (Demonstration and

Learning Center) �वकास ग�रनेछ। कृ�ष, पशुपन्छ तथा मत्स् उत्पादनक �व�भ� ��व�धहरुक
�भावकार� �सार त�रकाहर जस्त सहभा�गतात्म �दशर्नक अवलम्ब तथा ��व�ध �सारका ला�ग
सूचना ��व�धको समेत उपयोग बृ�� ग�रनेछ। यस्त ��व�धहरुक �सार र अवलम्बनक ला�ग
सहभा�गतात्म व्यवसा�य उत्पाद ��व�ध �दशर् र स्थलग व्यवहा�र ता�लमहरुक माध्य
अवलम्ब ग�रनेछ।
२.५.८ कृ�ष अनुसन्धा, िशक्षा र �स
कृ�ष अनुसन्धा केन्�ह/फामर केन्�ह सुदृढ�कर र सवल�करण ग�रनेछ। यस्त अनुसन्धा
ु
Basic and Adaptive Research मा
केन्�हरुल �विश��कृत क्षे�हर भूगोल र बाल� उपय�
केिन्�

गनर्क

ला�ग

आवश्य

सुधारका

ला�ग

सहयोग

उपलब्

गराईनेछ

र

�व�मान

फामर/केन्�हबाट उ� �विश�कृत क्ष लगायत कमाण् क्षमा सेवा �वस्तारक ला�ग आवश्य
बीउ/बेनार/न�, �बरुवको �ोत केन्�क रुपम �वकास गद�

पूणर क्षमता सञ् चलनका ला�ग

उत्पादनक आधारमा �ोत्साह अनुदान वृ�� हुने गर� सहयोग उपलब् गराईनेछ। माटो पर�क् गर�
उवर्राशि�  सो माटोमा खेती गनर उपयु� बाल�को �ववरण स�हतको माटो पर�क् काडर उपलब्
गराउनका ला�ग घुम्त माटो पर�क् �योगशालाहर �योगमा ल्याईन छ। यस प�रयोजनाको उ�ेश्
हा�सल गन� �योजनका ला�ग कायर्�व� बनाई कृ�ष �व��व�ालय तथा कलेजहरुला Academic
�योजनका ला�ग अनुसन्धा तथा �सार अनुदान उपलब् गराईने छ। त्यसैगर, �विश��कृत उत्पाद
क्षे� जोन र सुपरजोनहरुम अनुसन्धा, िशक् र �सार इकाईको स्थापन गर� सञ् चलन ग�रनेछ र
कृ�ष कलेज र �व��व�ालयहरुबा उत्पा�द जनशि�लाई इन्टनर् रुपम तथा ��व�ध �सारमा सोह�
उत्पाद क्षे� प�रचालन ग�रनेछ।
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२.५.९ ��तफलमा आधा�रत �ोत्साह अनुदान �णाल�को अवलम्ब
तो�कएको बाल�को �नि�त क्षे� वा सो भन्दा बढ� क्षे�फलमा खेती गरेमा तो�कको प�रमाण वा
सो

भन्द

बढ�

उत्पाद

गरेमा

वा

�ब��

प�रमाणको

आधारमा

कृ�ष

उ�मी,

कृ�ष

समूह/सहकार�हरुला ��तफलमा आधा�रत �ोत्साह अनुदान �दान ग�रनेछ। यस �कारको अनुदान
वढ�मा दुई आ�थर्क बषर्सम्मको ला�ग उपलव्ध गरा। यस्ता �ोत्साहन अनुद सबै बाल�
वस्तुका ला� �व�� प�रमाणको आधारमा �दने गर� �मशः रुपान्त�रत ग�रन।
२.५.१० गुणस्त �नयन्� तथा खा� स्वच्छ स्थापन
खा� स्वच्छता मापदण्डह अवलम्वनका ला�गघुम्त �योगशालाहरुक �योग, अन्तरार्� मान्यत
�ा� �योगशालाहरुक स्थापन, मुख् बजार केन्�हरु �ुत �वषाद� पर�क् �योगशाला स्थापन
लगायतका पूवार्धारहरु �वकास ग स्वच्छ एवम् गुणस्त �माणीकरणको व्यवस् �मलाई कृ�ष
तथा खा� वस्तुहरु उत्पादनला अन्तरार्� बजारमा �वेश गराउने ��याकलापहर सञ् चलन
ग�रने छन्।
२.६. पन्�� योजना र प�रयोजन
कुल गाहर्स्थ उत्पादन २७ ��तशत योगदान रहेको र ६०.४ ��तशत जनसंख्या व� भएको कृ�ष
क्षे� आ�थर्क समृ�� हा�सल ग मूल आधार हो। उच्च र समवेशी  आ�थर्क वृ��को ला�ग कृ�ष
क्षे� वैज्ञा� ढंगले सुधार तथा रुपान्तरण गन �वगतका �यासलाइर् सघन बनाइर् उत्पादन
उत्पादकत्वमवृ�� गन् प
रु
न�आवश्यकता रहेको छ
कृ�ष �वकास रणनी�तको सहयोगी  प�रयोजनाको रुपमा कायार्न्वमा रहेको यस  प�रयोजनाले  कृ�ष,
पशुपन्छ� तथा मत्सजन्य उत्पादनक व्यवसायीकर, यािन्क�करण र �व�वधीकरण गर�  यस 
क्षे�ला ��तस्पध� बनाउन जोड �एको छ। प�रयोजनाका चार सम्भाहरु पके, ब्ल, जोन र
त
सुपरजोनको माध्यमबाट कृ�ष उत्पाद न र उत्पादकत् वृ�� गर�  देशलाइर् �व�भ� बाल�, वस्हरुमा
आत्म�नभर्रता तफर् उन्मुख गर यस  प�रयोजनाले

सहयोग

गन�छ।

पन्�� योजनाले यस

प�रयोजनालाइर् कृ�ष क्षे�को रुपान्तरणकार� आयोजनाको रुपमा प�हचान ग।
2.7 रा��य �ाथ�मकताका बाल� वस् त
आधारभूत खा�ान् मा आत्म�नभर्र हु, पोषण सुरक्षामा टेवा पुर्उने, आयात  ��तस्थापन गन� र
तुलनात्मक लाभ भएका �नयार्त गनर् स�कने आधारमा केह� बाल� वस्तुहरु रा��य �ाथ�मकताको 
वस्तुका रुपमा प�हचान भएका छन्प�रयोजनाका संभागहरुः पके, ब्ल, जोन र सुपरजोन स�ालन
गदार् यी बाल� वस्तुहरु मा मा� सञलन ग�रनेछ। प�रयोजना अन्तगर्सञ् च�लत पकेट, ब्ल, जोन
र सुपरजोनमा भौगो�लक सम्भाव्यता तथा रा��य महत् अनुसूची-१ बमोिजमका बाल�/वस्तुह
छनौट ग�रनेछ।
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प�रच्छ े ३

प�रयोजना कायार्न्वयन संघ, �देश र स्थानी तहको भू�मका
प�रयोजना अन्तगर्तक ा सम्भा; पकेट, ब्ल, जोन र सुपर जोन �वकास  कायर्�महरु स, �देश  र स्थानीय
तहको समन्वय र सहकायर्म ा स�ालन ग�रनेछ। प�रयोजना अन्तग सुपरजोन र जोन �वकास कायर्�
प�रयोजना कायार्न्व इकाईबाट �देश सरकारका �नकाय एवं  स्थानी तहसँगको समन्वयम सञ् चलन
ग�रनेछ। त्यसैगर, ब्ल �वकास कायर्� �देश सरकार अन्तगर्त कृ�ष/पशु सेवा क्षे� हेन िजल्लािस्थ
कायार्लयबा प�रयोजना कायार्न्व इकाई र स्थानी तहसँगको समन्वयम सञ् चलन ग�रनेछ। साथै, पकेट
�वकास कायर्� सम्बिन् स्थानी तहबाट प�रयोजना कायार्न्व इकाई र �देश  सरकार अन्तगरको
कृ�ष/पशु सेवा क्षे� हेन िजल्लािस्थ कायार्लयक समन्वयम सञ् चलन ग�रनेछ। पकेट, ब्ल, जोन र
सुपरजोन �वकास कायर्�मसञ् चलनमा �व�भ� तहका �नकायहरुकोिजम्मेवार�देहाय बमोिजम हुनेछ।
३.1 संघीय �नकाय एवं स�म�तको भू�मका

यस  प�रयोजना कायार्न्वयनमा आवश्यक नी�तगत �नणर्य तथा �व�भ� तहका सरकार� �नकायहर

आवश्यक समन्वयको ला� प�रयोजना �नद�शक स�म�त तथा प�रयोजना कायार्न्व स�म�त  रहनेछ।
प�रयोजनाको सम� कायार्न्वयन एवं �शास�नक व्यवस्थ प�रयोजना व्यवस्थापन इक, प�रयोजना
कायार्न्वयन इक, सुपर जोन इकाई, जोन इकाई लगायतका �नकायहरुबाट  ग�रनेछ। संघीय मन्�ा,
�व�भ� स�म�त तथा इकाईहरुको भू�मका तथा कायर्िजम्मेवार� देहामोिजम हुनेछ:(क) कृ�ष तथा पशुपन्छ� �वकास मन्�ा
(अ) प�रयोजना कायार्न्वयन �नकायहरुलाई समागर्दशर गन�।
(आ) प�रयोजना सञ् चलन एवं व्यवस्थापनमा सहयोग ग।
(इ) प�रयोजना कायार्न्वयनमा सरोकाराख् न �नकायहरुबीचमा समन्वय गन�
(ई) कायार्न्वयनका ला�ग बजेट जनशि� व्यवस्थापन ग।
(उ) प�रयोजना कायार्न्वयनका ला�ग आवश्यक न, रणनी�त, �नद�िशका तथा कायर्�व�धहरुक
तजु्म
र , प�रमाजर्न र स्वीकृत गन
(ऊ) प�रयोजना व्यवस्थापन इकाई र अन्तगर्तका �, सम्पादन ग�रने ��याकलापहरु एव
अपेिक्षत ��तफलहरुको अनु, मुल्यान र �भाव अध्ययन गन�
(ख) कृ�ष/पशु सेवा/खा� ��व�ध तथा गुण �नयन्�ण �वभा
(अ) बाल� वस्तु सम्व� नी, �नद�िशका, मापदण्, कायर्�म एवं Package of Practices तयार�मा
सहजीकरण एवं समन्वय गन�
(आ) �वभाग अन्तगर्तका बाल� वस्तु सम्व� रा��य केन्� फामर् केन्�हरुबाट प�रयोज
कायार्न्वयन इकाईलाई �ा�व�धक पृ�पोषण गन
(इ) प�रयोजनाका �व�भ� संभागहरुको अनुगमन एवं पृ�पोषण गन� 
(ग) प�रयोजना �नद�शक स�म�त
  

यस  प�रयोजनाको �भावकार�  कायार्न्वयनको ला�ग सम� नी�तगत मागर्दशर्नको ला�ग अनु-२

  

बमोिजमको प�रयोजना �नद�शक स�म�त  रहनेछ। प�रयोजना �नद�शक स�म�तको भू�मका देहाय

  

बमोिजम हुनेछ:(अ) प�रयोजनालाई नी�तगत मागरदशन
र  गन�।
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(आ) प�रयोजनासँग सम्बिन्धत सम्पुणर् सरोकारवाला �नकायहरु र क्षे�हरु बीच कायर्मू
स्थापना गराउने
(इ) प�रयोजनाको नी�तगत अनुगमन तथा  मूल्या�न गन�
(ई) प�रयोजनाको बजेट तथा कायर्�मको ढाँचा अनुमोदन गन�
(उ) प�रयोजनाको ला�ग आवश्यक �नद�िशका स्वीकृत गन
(घ) प�रयोजना कायार्न्वयस�म�त
  

प�रयोजना �नद�शक स�म�त एवं प�रयोजना कायार्न्वयन इकाई तथा �देश र स्थानीय तहस

  

समन्वय गन अनुसूची-३ बमोिजमको प�रयोजना कायार्न्वयन स�म�त रहनेछ। प�रयोजन

  

कायार्न्वयन स�म�तको भू�मका देहाय बमोिजम हुन:(अ) प�रयोजना कायार्न्वयनका ला�ग आवश्यक जनशि�को व्यवगन�।
(आ) प�रयोजनाको ला�ग  आवश्यक बजेट तथा कायर्�मह स्वीकृ�का ला�ग  �नद�शक स�म�तमा
�सफा�रश गन�।
(इ) प�रयोजना सञ् चलन सम्वन्धमा आवश्यक कायर्�व�धहरु स्वीकृत गन � एवं �नद�
स्वीकृ�तका ला�ग �नद�शक स�म�समक्ष पेश गन
(ई) प�रयोजनाको �भावकार�  कायार्न्वयन र अनुगमनका ला�ग �न द�शक स�मबाट �नद�शन भए
अनुसार व्यवस्था �मलाउन
(उ) अन्तर �नकायसमन्वयको ला�ग �नद�शक स�म�तबाट �नद�शन भए अनुसार व्यवस्था ग
(ऊ) प�रयोजना सञ् चलनमा आइपरे का समस्याहरु समाधानका ला�ग �न द�शक स�म�तमा पेश गन
(ङ) प�रयोजना व्यवस्थापन इक

  

प�रयोजनाको सम� कायार्न्वयन एवं �शास�नक व्यवस्थापनको ला�ग प�रयोजना व्पन

  

इकाई रहनेछ।
(अ) प�रयोजना कायार्न्वयनका ला आवश्यक नी�, �नयम र कायर्�म तथा ��याकलापहरुक
तजु्मा ग
र
र� प�रयोजना कायार्न्वयन स� वा कृ�ष तथा पशुपन्छ� �वकास मन्�ामा पेश 
गन�।
(आ) प�रयोजनाको सम� कायार्न्वयनको व्यवस्थापन
(इ) प�रयोजनाको सबै तहका कमर्चार�हरुको �शास�नक व्यवस्थापन।
(ई) प�रयोजना �नद�शक स�म�त  र प�रयोजना कायार्न्वयन स�मतको सिचवालयको रुपमा का
गन�।
(उ) प�रयोजना कायार्न्वयन इकाईहरुलाई पृपोषण, मागर्दशर गन�।
(ऊ) प�रयोजना कायार्न्वयनका ला�ग आवश्यक �नद�िशका तथा कायर्�व�धहरुकोमा तथा
प�रमाजर्नकोला�ग आवश्यकव्यवस्पन गन�।
(ऋ) प�रयोजना कायार्न्वयन इकाईबाट �ा� ज/सुपरजोन क्षे� �वस्तारको �स्ताव स ्वीकृत
(ऌ) प�रयोजनाका अपेिक्षत ��तफलहरुको अनु, मुल्या�न र �भाव अध्ययन गन
(ऍ) प�रयोजनाको सफल कायारन्वयनका ला�ग कायमूलक समन्वयको व्यवस्था �मलाउ
(ऎ) प�रयोजनाको सम� ��तवेदन तयार गर� मा�सक, चौमा�सक, अधरवा�षर् र वा�षर् रुपमा कृ�ष
तथा पशुपन्छ� �वकास मन्�ालयमा ��तवेदन गन
(च) प�रयोजना कायार्न्वयन इक
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प�रयोजना अन्तगर्तको ज/सुपरजोन �वकास  कायर्�म स�ालनको ला�ग प�रयोजना कायार्न्व
इकाई रहनेछ।
(अ) जोन/सुपरजोन �वकासका ला�ग तय भएका नी�त तथा कायर्� कायार्न्वयन ग/गराउने।
(आ) प�रयोजना कायार्न्वयनका ला�ग कृ�ष सहका, समुह  र कृ�ष उ�मीहरुको  अ�भमूखीकरण
तथा क्षमता �वकास गन
(इ) सम्िन्धत बाल�को अनुसन्धान तथा �वकास केन् रुपमा कायर् गन� तथ बाल� �वशेषको
पकेट, ब्क, जोन र सुपरजोनसँगको अनुसन्धान �सार सेवा र कृ�ष िशक्षाको सम
(Linkages) र पहुँच (Access) स्थापना गन�।
(ई) बजेट तथा

कायर्�म तजुर्मा र कायार्न्वयनसँग सम्ब �नकायहरुबीच कायर्मूल

समन्वयको व्यवस्था �मलाउ
(उ) िजल्ला िस्थ कृ�ष/पशु सेवा क्षे� हेन� कायार्लयसँगको समन्व वा�षर् बजेट तथा
कायर्�म तजुर्मा ग।
(ऊ) जोन/सुपरजोनमा भएका �व�मान ��व�ध र पूवार्धाहरुको अ�भलेख तयार गन�
(ऋ) जोन/सुपरजोन अन्तगर्तका कृषसमुह, कानुन बमोिजम दतार् भएका कृ�ष उ�मी तथा कृ�ष
सहकार�हरुको �ववरण �ाव�धक गन�।
(ऌ) प�रयोजनको ल�य र उ�ेश्य हा�स गनर सहयोगी कायर्�मसञ् चलन गन�।
(ऍ) जोन/सुपरजोन अन्तगर्त समू�हक खे, सहकार� खेती, करार खेती र चक्लावन्द� खेती �व�र
गन� नी�तलाई कायार्न्वयन ग।
(ऎ) जोन/सुपरजोन अन्तगर्त कृ�ष पूवार्धारहरुको �वकास 
(ए) प�रयोजनाका सरोकारवालाहर (स्थानीय त, �देश  सरकार मातहतका �नकाय, अनुसन्धान र
कृ�ष फामर् केन) सँग समन्वय र सहकायरगन�।
(ऐ) प�रयोजनाको �ग�त �नय�मतरुपमा प�रयोजना व्यवस्थापन ईमा ��तवेदन गन�।
(ऑ) प�रयोजनाबाट तो�कएका प�रयोजना कायार्न्वयन इकाईले �देश स्तरमा समन्वय र �रपो�टर
समेत कायर् गन�
(ऒ) सम्भाब्यताको आधारमा ज/सुपरजोनको क्षे � �वस्तारको ला�ग प�रयोजना व्यवस्
इकाईमा �सफा�रस गन�।
(ओ) स�ा�लत जोन र सुपरजोनको �ोफाईल तयार गन�।
(औ) िजल्लामा स�ा�लत पके, ब्ल, जोन र सुपरजोन �वकास कायर्�मको ला�ग क्षे� �नधा,
कायर्�म तजुर्, अनुगमन, तथ्या� व्यवस्थापनको ला�ग प�रयोजनाको फो कल कायार्ल
रुपमा कायर् गन� ।
(छ) सुपर जोन �ा�व�धक इकाई
  

सुपर जोन �वकास कायर्�म स�ालनको ला�गसुपर जोन �ा�व�धक इकाई रहनेछ।
(अ) सुपरजोन �वकासका ला�ग तय भएका नी�त तथा कायर्�महरुको कायार्न्वयन
(आ) प�रयोजना कायार्न्वयनका ला�ग कृ�ष सहका, समुह  र कृ�ष उ�मीहरुको अ�भमुखीकरण
तथा क्षमता �वकास गन
(इ) सुपर जोन सञ् चलनको ला�ग उपभो�ाहरुको सहयोगमा आन्त�रक व्यवस्थापन �(Code
of Conduct) तयार गर� लागु गन�।
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त ो कृ�ष �वकास  केन्�का रुपमा कायर् गन� त बाल�/वस् त �वशेषको
(ई) सम्बिन्ध बाल�/वस्क
पकेट, ब्क, जोन र सुपरजोनसँगको अनुसन्धान �सार सेवा र कृ�ष िशक्षा सम्बन
(Linkages) र पहुँच (Access) स्थापना गन।
(उ) कायर्�म तजुर्मा तथा कायार्न्वयनसँग सम्बिन्धत �नकायहरुबीच कायर्मूलक 
व्यवस्था �मलाउन
(ज) जोन �ा�व�धक इकाई
जोन �वकास कायर्�म स�ालनको ला�ग जोन�ा�व�धक इकाई रहनेछ।
(अ) जोन �वकासका ला�ग तय भएका नी�त तथा कायर्�महरुको कायार्न्वयन
(आ) प�रयोजना कायार्न्वयनका ला�ग कृ�ष सहका, समुह  र कृ�ष उ�मीहरुको अ�भमुिखकरण
तथा क्षमता �वकास गन
(इ) जोन सञ् चलनको ला�ग उपभो�ाहरुको सहयोगमा आन्त�रक व्यवस्थापन � (Code of
Conduct) तयार गर� लागु गन�।
त ो कृ�ष �वकास केन्�का रुपमा कायर् गबाल�/वस् त �वशेषको पकेट,
(ई) सम्बिनत बाल�/वस्क
ब्क, जोन र सुपरजोनसँगको अनुसन्धान �सार सेवा र कृ�ष िशक्षाको सम (Linkages) र
पहुँच (Access) स्थापना गन।
(उ) कायर्�म तजुर्मा तथा कायार्न्वयनसँग सम्बिन्धत �नकाय कायर्मूलक समन्वयक
व्यवस्था �मलाउन
३.२ �ादेिशक �नकाय एवं स�म�तको भू�मका
�देशस्तरम

प�रयोजना

कायार्न्वयन

सहजीकरणका

अनुगमन स�म�त रहनेछ। �देशस्तरमाप�रयोजनाको

ला�ग

�देश प�रयोजना कायार्न्व समन्व तथा

कायार्न्वयन एवं व्यवस्थापन मन, िजल्लािस्थ

कायार्लय तथा व्लइकाई लगायतका �नकायहरुबाट ग�रनेछ। यी  �नकाय एवं स�म�तहरुको भू�मका
तथा कायर्िजम्मेवार� देहाय बमोिजम हुन:(क) भू�म व्यवस्, कृ�ष तथा सहकार� मन्�ाल
(अ) प�रयोजनाको

ब्ल सम्भाग अन्तगर्तका ��याकलापहरुको कायार्न्वयन  िजल्ल

कृ�ष/पशु सेवा क्षे� हेन� कायार्लय माफर्त गर ।
(आ) भू�म व्यवस्, कृ�ष तथा सहकार�  मन्�ालय र मातहतका सम्बिन्धत कायार्लयहर ब्ल
कायार्न्वयइकाईको स्थापनागन�/गराउने।
(इ) ब्लक अन्तगर्त समू�हकती, सहकार� खेती, करार खेती र चक्लावन् खेती �व�र्न गन।
(ई) प�रयोजना व्यवस्थापन इकाई र स्थानीय तहको समन्वय र सहयोगमा ब्लकक वा�षर्
बजेट तथा कायर्�म तजुर्मा ग।
(उ) सघनरुपमा दुई आ�थर्वषरसम्मस�ालन भएका ब्लक�वकास कायर्�मलाई अपनत्व �ह
्
गर� �नरन्तरता �दने वातत् तत स्थानीय तहमा
वा समुदायस्तरमाहस्तान्तरण गन
(ऊ) हस्तान्त�रत ब्लकहरुमा �नि�त का ला�ग अनुशरण (follow up) ��याकलापहरु
सञ् चलन गन�।
(ऋ) प�रयोजनाका अपेिक्षत ��तफलहरुको अनुगमन तथा मुल्या�न
(ऌ) ब्लक अन्तगर सञ् च�लत कायर्�मको सम� ��तवेद तयार गर�  मा�सक, चौमा�सक र
वा�षर् रुपमाप�रयोजना व्यवस्थापन इकाईमा ��तवेदन ग/गराउने।
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(ख) �देश प�रयोजना कायार्न्व समन्व तथा अनुगमन स�म�त
प�रयोजना स�ालन गनर् �देशस्तरम ा सहजीकरणको ला�ग अनुसू-४ बमोिजमको �देश  प�रयोजना
कायार्न्व समन्व तथा अनुगमन स�म�त रहनेछ।
(अ) प�रयोजना सञ् चलनमा आवश्यकसहजीकरण गन�।
(आ) प�रयोजनाको

�भावकार�

कायार्न्व

र

अनुगमनका

ला�ग

�नद�शक स�म�तको

�नणर्य

कायार्न्वयन ग व्यवस् �मलाउने।
(इ) नयाँ व्ल, जोन र सुपरजोन छनौटको ला�ग �सफा�रस गन�।
(ई) अन्त �नकाय समन्व गन�।
(उ) प�रयोजना स�ालनमा आइपरे का समस्याह समाधानका ला�ग पहल गन�।
(ग) �देश अन्तगर्तकिजल्ल/�ड�भजन कायार्लयहर (कृ�ष �वकास, पशुपन्छ� तथा मत्स्य �व, उ�ोग,
वन, �सँचाइ, ता�लम तथा फामर् केन)
(अ) प�रयोजनाको सहयोगी �नकायको रुपमाकायर् गन�
(आ) प�रयोजनालाई �ा�व�धक पृष् पोषण, कायर्मूलक समन्वयको �त्याभुत गराउ
(इ) प�रयोजनाका अपेिक्षत ��तफलहरुको अनुगमन मुल्या�न
(ई) प�रयोजना कायार्न्वयनमा देिखएका �वषयगत समस्याहरु समाधानमा पहलकदमी �लन
समाधान हुन नसकेका समस्याहरु सम्बिन्धत ग माफर्त प�रयोजना व्यवस्थापन इकाई
��तवेदन गन�।
(उ) प�रयोजना कायार्न्व, समन्वय र अनुगमन मुल्या�नका ला� फोकल अ�धकृतको व्यवस्थ
गर� आवश्यक सहयोगी जनशि�को व्यवस्थापन ग
(ऊ) प�रयोजनाको �वषयगत  �ग�त तयार गर�  प�रयोजना व्यवस्थापन इकाई र सम्बिन
�नकायमा �े�षत गन�।
(घ) ब्लक इका
प�रयोजना अन्तगर्तको ब्लक �वकास कायर्�म स�ालनको ल सम्बिन् िजल्लाक कृ�ष/पशु 
सेवा क्ष हेन� कायार्लयम ब्लक इकाई रहने। �त्ये िजल्लाम तो�कएको अ�धकृत ब्ल
इकाईको फोकल अ�धकृत रहनेछन्।
(अ) प�रयोजना कायार्न्व, अनुगमन तथा मुल्या�नक सम� िजम्मेवार  िजल्ल िस्थ कृ�ष/पशु 
सेवा क्ष हेन� कायार्ल �मुखमा रहने र सरोकारवाला �नकायका िजल्लािस् कायार्लयहरु
सहजीकरण र समन्वयकार कायर गन�।
(आ) तो�कएका बाल�/वस् त �वशेषका ब्लकला स्-सञ् चलन (Self-Sustaining) उन्मु हुने गर�
�देश सरकारको िजल्ल िस्थ कृ�ष/पशु सेवा क्ष हेन� कायार्लयबा २ आ�थर् वषर्सम
सघन रुपम सामू�हक खेती/सहकार� खेती, करार खेती र चक्लावन् खेती �व�र् गन�
कायर्� सञ् चलन गन�।
(इ) दुई आ�थर्क वषर्सम्म स�ालन भए ब्ल �वकास  कायर्�मको प�रपक्व, जोन �वकास 
कायर्�ममा स्तरो�ती वा हाल स�ा�लत जोनम ा समा�हत हुन सक्ने आधार लगायत
�वषयहरु समावेश गर� �देश सरकारको अपनत्व �हण गर � �नरन्तरता वा स्थानीय तह
समुदायस्तरमा हस्तान्तरणको ला�ग ��तवेदन गन
(ई) स�ा�लत ब्लकको �ोफईल तयार गन�।
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३.३ स्थानीय त एवं स�म�तको भू�मका
यस प�रयोजना कायार्न्वयन गन� सन्दभर्मा स्थानीय तह एवं स�म�तहरुको भू�मका देहाय बमोिजम:(क) स्थानीय त
(अ) तो�कएको पकेट �वकास कायर्�म स�ालन गन�
(आ) प�रयोजनाका �व�भ� सम्भागहरुमा तो�कएक कायर्�महरुम ा समन, सहयोग  र सहकायर्
गन�।
(इ) प�रयोजना अन्तगर्त सञ्लन हुने  पकेट/ब्ल/जोन/सुपरजोनको वा�षर्क बजेट तथा
कायर्�म तजुर्माको ला�ग सुझाव �दने
(ई) कृषक समूह/सहकार�हरुलाई अनुगमन तथा सहजीकरण गन�
(उ) प�रयोजनाका �वषयगत अपेिक्षत ��तफलहरुको अनुगमन।
(ऊ) प�रयोजना कायार्न्वयनमा देिखएका समस्याहरु समाधानमा सहजीकरण 
(ख) िजल्लाप�रयोजना कायार्न्वयन समन्वय तथा अनुगमन स�
प�रयोजना

कायार्न्वयनको ला�ग स्थानीयस्तरमा सहिजकरण एवं समन्वय अनुसूची-५

बमोिजमको िजल्ला प�रयोजना कायार्न्वयन समन्वय तथा अनु स�म�त रहनेछ। िजल्ला
प�रयोजना कायार्न्वयन समन्वय तथा अनुगमन स�को भू�मका देहाय बमोिजम हुनेछ:(अ) प�रयोजना सञ् चलनमा सहजीकरण गन�।
(आ) प�रयोजनाका �व�भ� सम्भागहरु तो�कएका कायर्�महरु समन्व तथा अनुगमन गन�।
(इ) अन्त �नकाय समन्व गन�।
(ई) ब्लक क्ष�नधार्रण र जोन क्षे� �वस्तारको ला�ग �सफा�रस 
(उ) प�रयोजना संचालमा आइपरे का समस्याह समाधानका ला�ग पहल गन�।
(ग) पकेट इकाई
प�रयोजना अन्तगर्त पकेट �वकास कायर्�म स�ालनको ला�ग स्थानीय तहको /पशु सेवा हेन� 
शाखामा पकेट इकाई रहनेछ।
(अ) स्थानीय तहको कृ�/पशु सेवा शाखाको �ा�व�धक कमर्चार�लाई पकेट इकाईको सम्पक
व्यि�को रुपमा प�रचालन गन�
(आ) जनश�ी  व्यवस्थापन र पकेट अन्तगर्तका ��याकलापहरु काया, अनुगमन तथा
मुल्या�नको सम� िजम्मेवार� वहन गन
(इ) तो�कएका बाल�/वस्तु �वशेषका पकेटलई स्-सञ् चलन (Self-Sustaining) उन्मुख हुने गर
दुई आ�थर्क वषर्सम्म सघन रुपमा सामू�हक /सहकार� खेती, करार खेती  र चक्लावन्द
खेती कायर्�म सञ् लन गन�।
(ई) पकेट क्षे�को �वकास ए वं �नरन्तरताको लाअनुशरण (follow up) फलोअप कायर्�ममाफर्
सम्बिन्धत बाल�को ब्लकसँग सम्पकर् स्था�पत 
(उ) प�रयोजनाको �वषयगत  �ग�त तयार गर�  प�रयोजना कायार्न्वयन इकाई र िजल्लािस
कृ�ष/पशु सेवा क्षे� हेन� कायार्लयमा �े�षत ग
(ऊ) स�ा�लत पकेटको �ोफाइल तयार गन�।
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प�रच्छ े ४

प�रयोजना संभाग कायार्न्वयन ���य
४.१ साना व्यवसा�यक कृ�ष उत्पादन केन(पकेट) �वकास कायर्�
४.१.१ प�रचयः बाल� वस्तु �वशेषका ला�ग तो�कएको क्षे�फल व ा संख्य न्यूनतम आधार परु ा गरेका र
उत्पादनक �ाथ�मक इकाईको रुपमा रहेका व्यवसा�यक कृ�षको �नि�त  क्षे�ला साना व्यवसा�यक
कृ�ष उत्पादन केन् (पकेट) भ�ननेछ। पकेटमा कृ�ष/पशुपन्छ/मत्स उत्पादन साम�ीको व्यवस,
�ा�व�धक सेवा �वाह  र नवीनतम कृ�ष ��व�धको �सारबाट  कृ�ष/पशुपन्छ/मत्स उत्पादन तथा
उत्पादकत्व वृ�� ग�रने प�रयोजना स�ालनको �थम वषर्मा २१ सय वटा पकेट स्थापना भएका
�थए र प�रयोजनाको अन्त्यसम्मपकेट संख्या१५ हजार पुर् यउने गर� कायर्�म सञ् लन हुनेछन्।
रा��य आवश्यकता र स्थानीय सम्भाव्यताकारमा एउटै  स्थानीय तहको �नि�त क्ल्मा सम्भाव्
त ो पकेट �वकास कायर्�मसञ् चलन गन् प
बाल�/वस्क
रु
न �।
४.१.२ उ�ेश्: साना व्यवसा�य कृ�ष उत्पाद केन् (पकेट) �वकास कायर्�मक उ�ेश् देहाय बमोिजम रहेको छः(क) कृ�ष क्षे�को आधु�नक�करणमा योगदा पुर् यउने गर�  पकेटमा समावेश ग�रएका बाल� वस्तुक
उत्पादन र उत्पादकत्व वृगन,रु
(ख) पकेट क्षे�मा कृ/पशुपन्छ/मत्स उत्पादन साम�ी आपू�तर् तथा �ा�व�धक सेवा �वाह गनु
४.१.३ पकेट �नमार्: पकेट कायर्�म स�ालन गनर् चाहाने कृ/उ�मी/समूह/सहकार�/स�म�तले भौगो�लक तथा
�ा�व�धक संभाव्यताको आधारमा सम्बिन्धत स्थानीय तहमा �नवेदन �दन सक्नेछन् र  �ा� �नवेदनह
�ा�व�धक स�म�तले अध्ययन गर� पेश गरेको ��तवेदनको आधारमा पकेट क्षे� �नधार्रण हु
४.१.४ पकेटको ला�ग  क्षे�/संख्याको न्यूनतम आध: साना व्यवसा�यक उत्पाद न कृ�ष केन (पकेट)
�वकास कायर्�म सञ् लनको ला�ग ता�लका-१ मा उल्लेख भए बमोिज न्यूनतम क्षे�फल वा संख्य
आधार पुरा गनु् प
र
न�छ
ता�लका १: पकेट कायर्�म सञ् लनका आधारहरु
बाल�/वस् त

इकाई

भौगो�लक क्ष

कै�फयत

तराई

पहाड

�हमाल

खा�ा� बाल�

हेक्ट

२०

१५

१०

आलु र तरकार� बाल�

हेक्ट

२०

७

५

दलहन, तेलहन,

हेक्ट

१०

७

५

३००

३००

२००

१०००

१०००

१०००

मसलावाल�, फलफूल आ�द
मौर�

घार संख्य

कन्ये तथा गो�े च्य

के.जी.

च्याउको
बीउ

�सताके च्या

ु ा संख्य
मढ

५०००

५०००

५०००

प्लािस्टक घरमा खे

वगर् �मट

१००००

१००००

६०००

माछा (जलाशय क्ष)

हेक्ट

६

४

-

�ाउट माछा (रेसवे )

वगर् �मट

१५००

१०००

गाई

उ�त संख्य

१००

१००

६०

दै �नक

स्थानी/वणर्शंकर

३००

३००

२००

1000

संख्य
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�लटर दुध

बाल�/वस् त
भ� सी

इकाई

भौगो�लक क्ष

कै�फयत

तराई

पहाड

�हमाल

उ�त संख्य

१००

८०

६०

संकलन

स्थानी/वणर्शंकर

२००

१५०

१००

गन� कृषक

संख्य

उ�मी वा
समूह 
सहकार�

बा�ा

संख्य

१०००

१०००

६००

बंगुर

संख्य

१००

८०

६०

माउ

४.१.५ पकेटको संख्या र कायर्�म सञ्लन अव�ध: स्थानीय तहको �त्येक वडामा कम्ती २ वटा पकेट 
छनौट गर�  प�रयोजनाको आ�थर्क सहयोगमा कायर्�म स�ालन ग�रनेछ। यी पकेटहरु सघनरुपम
सामू�हक खेती/सहकार� खेती, करार खेती र चक्लावन् खेती �व�र्न हुने गर बढ�मा २ आ�थर्क
वषर्सम्म पकेट कायर्�म सञलन हुनेछन्। �देश सरकार र स्थानीय तहल स्थानीय सम्भाव्यता
बाल�हरुमा दोहोरो नपन� गर�  आफ्नो उपलब् �ोत साधनबाट  यस्तै �क�समको पके कायर्�म
सञ् चलन गनर् सक्नेछ वा २ वषर्प�छ यीनै पकेटहरुलाई समेत �नरन्तरता �दन सक्नेछन्। प
छनौट  र कायर्�म स�ालन गदार् ल्लामा रहेको जोन तथा सुपरजोन �वकास कायर्�मलाई सहयो
पगु ्ने गर� गनुर् पन�
४.१.६ पकेटको अन्य संभागहरुसँगको सम्: पकेट क्षे� �वकास एवं �वस्तार भएर वा निजकका पकेटहर
क्ल�रमा एक�कृत भई बाल� वस्तुको ला�ग तो�कएको क्षे�फल वा संख्याको न्यूनतम आधार पुरा
पकेटहरु ब्लकमा रुपान्त�रत हुनेछन्। यसका ल पकेट क्षे� �वकास एवं  �नरन्तरताको
माध्यमबाट ब्लकमा स्तरो�ती  ल�गनेछ र अनुशरण (Follow up) कायर्� माफर् सम्बिन्
बाल�को ब्लकसँ सम्पक स्था�प गराईने छ।

पकेट क्षे�मा भएका उत्पादनले जोन र सुपरजोन

कृ�ष बजार र कृ�ष उ�ोगका ला�ग कृ�ष उपज र कच्चा पदाथर् उपलब्ध गराउनेछन्। त्यस्तै ज
सुपरजोनमा रहेका �ोत  केन्�हरुबाट पकेटका �ग बीउ  र न� लगायत अन्य ��व�धहरु उपलब
हुनेछन्।
४.१.७ सञ् चलन गन�  �नकाय: प�रयोजना अन्तगर्तको साना व्यवसा�यक कृ�ष उत्पादन क (पकेट) �वकास
कायर्�म स�ालन गन� मूख्य िजम्मेवार� स्थानीय तहको हुनेछ र प�रयोजना कायार्न्वयन इकाई एवं
सरकार अन्तगर्तको कृ/पशु सेवा क्षे� हेन� िजल्लािस्थत कायार्लयले कायर्�म स� ालनमा सह
गन�छन्।
४.१.८ पकेट क्ष �नधार्रण र कायर्�म सकृत गन� व्यवस्थ
(क) रा��य आवश्यकता एवं स्थानीय सम्भाब्यताको आधाबाल�/वस्तु �वशेषको पकेट क् स�ालन
गनर् ईच्छुक लिक्षत सम/वगर्ले सम्विन्धत स्थानीय तहमा अनु-६ बमोिजमको ढाँचामा
�नवेदन र अनुसूची-७ बमोिजमको ढाँचामा तथ्या� �ववरण पेश गनुर्पन�
(ख) बाल�/वस्तु �वशेषको पकेट क्षे�को चार �कल्ला �नधार्रण गनर् बमोिजमको �ा�व�धक स�म�त 
रहनेछ। कृ�ष सम्वन्धी कायर्�मको ला�ग कृ�ष शाखाको �मुख सद स्य सिचव र पशु स
शाखाको �मुख सदस्य रहनेछन्। साथ, पशुपन्छ� तथा मत्स्य सम्वन्धी कायर्�मको हकम
सेवा शाखाको �मुख सदस्य सिचव र कृ�ष शाखाको �मुख सदस्य रहनेछन्
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�मुख �शासक�य अ�धकृत वा �नजले तोकेको कमर्चार, सम्बिन्धत स्थानीय 

संयोजक

सम्बिन् स्थानी तहको कृ�ष/पशु सेवा शाखाको �मुख  

सदस्

सम्बिन्धत स्थानीय तह कृ�ष/पशु सेवा शाखाको �मुख   

सदस् सिचव

(ग) �ा�व�धक स�म�तले प�रयोजना कायार्न्व इकाई र िजल्लािस् कृ�ष/पशु सेवा हेन� कायार्लयक
�मुख वा ��त�न�धलाई स�म�तमा आवश्यकत अनुसार आमन्� गनर सक्ने।
(घ) �ा�व�धक स�म�तले देहायको आधारहरुम अध्यय गर� पकेट  क्षे � �नधार्रण सम्बन्धी ��त
तयार गन�छ:(अ) अनुसूची-१ बमोिजमका रा��य महत्वक बाल�/वस् त
(आ) िजल्लामा स�ा�लत जोन वा सुपरजोन अन्तगर्तका बाल�मा किम्५० ��तशत पकेट 
छनौट हुनपु न� 
(इ) स्थानी स्तरम रोजगार� सृजना र उत्पाद वृ�� गनर सक्न बाल�/वस् त
(ई) आयात ��तस्थाप/आत्म�नभर्रता सहयोग पुर् यउने बाल�/वस् त
(उ) �सँचाइ, सडक र सेवा �दायक संस्थ लगायतका आवश्य पूवार्धा भएको
(ऊ) तो�कएको क्षे� चक्लावन् भएको/हुनसक्न वा एउटै गाउँ/वस्त/क्ल्।
(ङ) अनुसूची-८ बमोिजमको मापदण्डहरुको आधारमा मूल्या�न गर� �ा�व�धक स�म�तले �दए
��तवेदन बमोिजम स्थानी तहले बाल�/वस् त �वशेषको पकेट क्ष �नधार्र गर�  पकेट  �वकास 
कायर्�म स�ालन गनर् स्वीकृ�त �द।
(च) सम्बिन्धत स्थानीय तहबाट छनौट भएको पकेट , बाल�/वस्,त क्षे�फल लगायतका �ववर
प�रयोजना कायार्न्वयन इकाईमाफर्त प�रयोजना व्यवस्थापन इकाईमा पेश गनुर
(छ) सम्बिन्धस्थानीय तहमा आगामी .व. मा स�ालन हुने नयाँ पकेट �वकास कायर्�म स�ालनको
ला�ग  �त्येक .व. को का�तर्क म�हना�भ� प�रयोजना कायार्न्वयन इकाईमाफर्त �स्ता�वत 
क्षे� एवं बाल�को �ववरण प�रयोजना व्यवस्थापन इकाईमा पेश गनुर्
४.१.९ पकेट �वकास कायर�म सञ् चलन ���या
4.1.9.1 कायर्�को लिक्षत समुद/वगर् छनौ
(क) स्थानी तहले सावर्ज�न सूचना �काशन गर� तो�कएको पकेट  क्षे� देहायका मध्येबाट इच्छु
लिक्षत समुद/वगर्ला पकेट कायर्�मम सहभागी हुन अनुसूची-९ बमोिजमको ढाँचामा आवेदन आ�ान
गन�छ:(अ) स्थानीय तह वा अन्य सरकार� �नकायमा �नयमानुसार दतार् भएका कृषक स
(आ) कृ�ष कायर् गन� उ�ेश्य स�ह�च�लत कानून बमोिजम दतार् भएका सहकार�ह
(इ) �नयमानुसार दतार् भएकाजल/वन उपभो�ा स�म�तहर
(ई) कानुन बमोिजम दतार् भएका कृ�ष फमर् वा कम्पन
(ख) पकेट कायर्�मम सहभागी हुन इच्छु लिक्ष समुदाय/वगर्ले स्थान तहले तोकेको बाल�/वस्तुम
आधा�रत रह� अनुसूची-१० बमोिजम तो�कएको ढाँचामा आवेदन पेश गन रु पन�छ।
(ग) पकेट कायर्�मम सहभा�गताका ला�ग  �ा�  आवेदनहरुक अनुसूची-११ बमोिजमको मूल्या�नको
आधारहरुमा �ा�व�धक स�म�तले मूल्या� गन�छ। मूल्या�नको आधारहरुलाई स�म�तले आवश्यक
अनुसार �वस्तृतीकर समेत गनर् सक्ने
(घ) �ा�व�धक स�म�तले आवश्यकत अनुसार स्थलग �माणीकरण गनर सक्ने।
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(ङ) �ा�व�धक स�म�तले �ा� आवेदनहरुक मूल्या� गर� �ाथ�मकता�म तोक� �नणर्यक ला�ग स्थानीय त
समक पेश गन�छ।
(च) स्थानीय तले स्थानी तहमा उपलब् वा�षर् बजेटको आधारमा �सफा�रस ग�रएका लिक्षत वगर्
आवेदन स्वीकृ वा अस्वीकृ गनर सक्नेछ
4.1.9.2 उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृकायर्�म स�ालन�कृया
(क) पकेट �नधार्रणको ला�ग ता�लका-१ मा उल्लेख भएबमोिजमको आधार परु ा गरेको पकेटमा उत्पादन
र उत्पादकत्व वृ��का कायर्�महरु �ाथ�मक साथ सञ् चलन गन्प
रु न�छ तर तो�कए बमोिजमको
न्यूनतम क्षे� वा संख्य नपुगेको पकेटको हकमा क्षे�फल �वस्/संख्या वृ��का कायर्�
अ�नवायर रुपमासञ् चलन गन् प
रु
न�छ
(ख) पकेट सञ् चलनको प�हलो वषर्मा पशुपन् तथा मत्सको हकमा पशु संख्या वृ�/न� सुधार/जलाशय
त ो हकमा बीउ/�बरुव/क्षे�फल �वस् कायर्�म सञ् चलन
क्षे � �वस् र कृ�ष तफर्का बाल/वस्क
गनर् कम्तीम६० ��तशत रकम प�रचालन गन्प
र ु न �।
(ग) स्थानीय तबाट स्वीकृ लाभािन्व वगर्को सहभा�गतामा �ा�व�धक स�म�तले ता�लक-२ मा उल्लेख
भएका ��याकलापको सूची मध्येबाट लाभिन्वत वगर्को आवश्यकता र �ा�व�धक दृ��कोणले उप
��याकलापहरु छनौट गर� स्थान दररेटको आधारमा लागत अनुमान तथा कायर्योजन तयार गन्रु
पन�छ।
ता�लका २: पकेट �वकास कायर्�ममा स�ालन हुन ��याकलापको सूची र सञ् चलन �व�ध
�.सं.

��याकलाप/कायर्�

उ�श
े ्

कायर�म सञ् चलन ���याका मूख्य
चरणहर

क.

क्षमता �वकास कायर

१

स्थलगत त�लम

-

उ�त कृ�ष ��व�ध

-

सहभागी छनौट

सम्बन्धी जानका

-

�िशक्षक तथा �िशक्षण�ी 
व्यवस्था

ख.

�सार तथा बा� सेवा

१

सहभा�गतात्मक नवीनतम

ता�लम सञ् चलन

नवीनतम उत्पादन -

��व�ध प�हचान तथा छनौट

उत्पादन ��व�ध �दशर

��व�ध

-

कृषक तथा जग्गा छनौ

(५ रोपनी)

�चार/�सार गन�

-

बीउ 

-

�वजन तथा साम�ी 

व्यवस्था

२

बीउ /बेनार/ मौर�/माछा   -

��व�ध

भ ुरा/पशु न� एवं जै�वक

गन�

पशु उत्पादन सहयो

१

गोठ/खोर �नमार्णसुधार

-

��व�ध �दशर्

-

�नय�मत अनुगमन तथा ��तवेदन

�वस्तार -

�वषाद� ख�रदमा अनुदान

ग.

-

असल  पशुपालन

कृषक छनौट

-

�ोत केन्�को प�हचान

-

ख�रद व्यवस्था

-

�वतरण

-

�नय�मत अनुगमन तथा ��तवेदन

-

कृषक छनौट

अभ्यास �व�र् -

आधु�नक ��व�ध अवलम्ब गर� 

गन�

नयाँ गोठ �नमार्ण तथा सुधार
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�.सं.

��याकलाप/कायर्�

उ�श
े ्

कायर�म सञ् चलन ���याका मूख्य
चरणहर
-

२

पशु प�हचान/पशु बीमा

-

-

असल  पशुपालन

अभ्यास �व�र् -

�नय�मत अनुगमन तथा ��तवेदन

Tagging/ Micro chipping
पशु बीमा कायर्�मसञ् चलन

गन�
३

पशु न� सुधार

-

-

कृषक छनौट

-

�ोत केन्�को प�हचान

-

उ�त 

न� सुधार गन�

जातको

पशु 

न�

(राँगा/साँढेवोका/वीर/पाठापाठ�/पाडी र वाच्छ) ख�रद तथा
�वतरण

४

पशु आहारा व्यवस्था

-

-

गभर् पर�क

-

�नय�मत अनुगमन तथा ��तवेदन

गुणस्तर�य पशु -

कृषक छनौट

आहाराको सहज

-

�ोत केन्�को प�हचान

आपू�तर्म सहयोग

-

उ�त  जातको

भ ुई

तथा डाले 

घाँसको बीउ/ बेनार/ सेटहर
-

साईलेज/TMR/UMMB
लगायत  पशु  आहारा

��व�ध/

कबु�लयती/सामुदा�यक घाँस खेती

*TMR- Total Mixed Ration
U

*UMMB- Urea Molasses Mineral
Block
U

५

पशु स्वास्थ

पशुमा लाग्ने -

स्थान छनौ

(खोप/परजीवी

रोगहरुको जोिखम -

�ा�व�धक कमर्चार�को व्यवस्था

�नयन्�/उपचार/हडर्

न्यूनीकर गन�

-

पशु स्वास्थ्य िश�सञ् चलन

-

खोप तथा औप�ध ख�रद, खोप

-

हेल्)

कायर्�म स�ालन तथा परजीवी
�नयन्�णका ला�ग औष�ध�वतरण

घ

मत्स्उत्पाद सहयोग  

१

मत्स्य पोखर� �नमार्ण 

-

फामर् वायो सेक्यु�रट� व्यवस्

-

�वरामी पशुको उपचार

-

�नय�मत अनुगमन तथा ��तवेदन

मत्स्य पालनको क् -

स्थानतथा कृषक छनौट

�वस्तार गन

�डजाईन तथा लागत अनुमान

-

तयार�
-

पोखर� �नमार्ण

-

�नय�मत अनुगमन तथा ��तवेदन
माछापालन

२

एक�कृत मत्स्य पालन  नवीनतम
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उत्पादन -

��व�ध प�हचान तथा छनौट

�.सं.

��याकलाप/कायर्�

उ�श
े ्

कायर�म सञ् चलन ���याका मूख्य
चरणहर

��व�ध �दशर्

१०)

��व�ध �सार गन�

(रोपनी

-

कृषक तथा पोखर� छनौट

-

मत्स

उत्पादनको ला�ग

आवश्यक भ ुरा, �दशर्न साम�ी
व्यवस्था
-

माछा पोखर�को पानीको गुणस्तर
पर�क्

-

एरेटर लगायतका

आवश्यक

साम�ी व्यवस्था
-

उत्पा�दत माछाको भण्डा तथा
बजार�करणको ला�ग  कोल्ड चेन
व्यवस्था

-

�दशर्नको न�तजा सम्बन्
सामू�हक छलफल

ङ

अन्यकायर्�मह

१

साना

कृ�ष

पशुपालनमा

तथा

�योग हुने 

औजार उपकरण
२

-

पूवार्धार -

�नमार्ण तथा ममर्त सम्
(कुलो

ममर्/

�सँचाइ/

-

कायरबोझ घटाउने
-

साना   �सँचाइ

कृषकको
लागत न्यूनीकर
�संिचत 

आवश्यकता प�हचान
-

ख�रद व्यवस्था

-

�वतरण

क्षे -

�वस्तार गन

कृषक तथा औजार उपकरणको

स्थान छनौ

-

योजना प�हचान

-

सम्झौत

-

�नमार्ण

-

�नय�मत अनुगमन तथा ��तवेदन

माटोको

-

माटो नमूना स�लन

गुणस्तरमा सुधा

-

माटो पर�क्/िश�वर

-

माटो उपचार

क�राको

-

नमुना स�लन

प�हचान तथा

-

बाल� उपचार िश�वर सञ् चलन

व्यवस्था

-

पर�क् एवं  आवश्यक सल्ला

थोपा

सौयर् उजार्म

आधा�रत  �सँचाइ/प्ला��क
पोखर�/ �ूवेल जडान)  

३

४

माटो व्यवस्थाप

बाल� संरक्षण से

-

-

रोग 

सुझाव
५

बीउ पर�क्षण तथउपचार

-

सेवा
६

ज�मन

बाँझो

�वृि�लाई

राख् न
�नरुत्सा�ह

गन� कायर्�मह

-

बीउको गुणस्तर -

नमुना संकलन/ पर�क्

वृ��

-

�वषाद� ख�रद

-

बीउ उपचार

-

बाँझो ज�मनहरुको प�हचान तथा

बाँझो

ज�मनलाई

खेतीयोग्य
ज�मनमा

अ�भलेखीकरण
-

रुपान्तरण ग

प�हचान र छनौट
-
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खेती गन�  कृषक, समुह, सहकार� 
मल,

बीउ,

�सँचाइ

र

औजार

�.सं.

��याकलाप/कायर्�

उ�श
े ्

कायर�म सञ् चलन ���याका मूख्य
चरणहर
उपकरण सहयोग
-

�नय�मत अनुगमन तथा ��तवेदन

(घ) स्थानीय तहको �मुख �शासक�य अ�धकृतले �नयमानुसार �ा�व�धक स्पेिश�फकेश, लागत अनुमान र
कायार्न्वयन कायर् योजना स्व गन�छ।
४.१.१० सम्झौत र अनुदान रकम भ ु�ानी

(क) स्वीकृ भएका लाभ�ाह�सँग स्थानीय तहल सम्झौताक ��पक्षी शतर्ह बारे छलफल गर� संिक्ष
कायर्योजना स�हतअनुसूची-१२ बमोिजमको ढाँचामा सम्झौत गर� कायार्दे �दनपु न�छ।
(ख) सम्झौता बमोिजमको कायर् सम्प� भए प�सम्बिन् लाभ�ाह�लाई �च�लत कानून अनुसार अनुदान
रकम भ ु�ानी ग�रनेछ।

४.१.११ जनशि� व्यवस्था: साना व्यवसा�यक कृ�ष उत्पाद न केन (पकेट) �वकास  कायर्�मको इकाई
सम्बिन्धत स्थानीय तह को क/पशु सेवा शाखामा रहनेछ। पकेट सञ् चलनको ला�ग  आवश्यक
जनशि�को व्यवस्थापन गन� िजम्मेवासम्विन्धस्थानीय तहको हुनेछ
4.1.१२ पकेट स�ालन समन्वय स�म�
(क) स्थानय तहले  पकेट  कायर्�म सञ् चलनमा सहजीकरण गनर् लाभ�ाह�को ��त�न�धत्व रहने गर� एक
पकेट स�ालन समन्वय स�म� गठन गन् प
रु
न �।
(ख) तो�कएको क्षे�फल वा पशु संख्या भए पकेट  एक मा�  कृषक वा संस्थाले सञ् चलन गन�  भएमा
सोह� संस्थाको �ो�ाइटर वासंचालकले नै पकेट स�ालन समन्वय स�म�को भू�मका �नवार्ह गन�।
(ग) एक भन्दा बढ� कृषक वा संस्थाले तो�कए बमोिजमको पकेसञ् चलन गन� भएमा पकेट कायर्�ममा
संलग्न सबै कृषक वा संस्थाको ��त�न�धत्व हुने ग5 सदस्यीय पकेटस�ालन समन्वय स�म�] गठन
ग�रनेछ। यसर� गठन हुने स�म�तमा कम्तीमा २ जना म�हला सदस्य हुनु पन�। स�म�त सदस्य
मध्येबाट एक जना संयोजक हुने र स�म�त एवं सदस्यको पदाव�ध२ आ�थर् वषरको हुनेछ। �वगत 
देिख स�ालनमा रहेका पकेट स�ालक स�म�त बाँक� अव�धका ला�ग पकेट स�ालन समन्वय स�म�तमा
रुपान्तरण हुनेछ
(घ) पकेट स�ालन समन्वय स�म�तको भू�मक देहाय बमोिजम हुनेछ:(अ) पकेट क्षे�मा भएका �व�मान ��व�ध पूवार्धाहरुको अ�भलेख तयारगनर् सहजीकरण गन।
(आ) पकेट  क्षे� अन्तगर्तका कृषक , कृ�ष सहकार�, कानुन बमोिजम दतार् भएका कृ�ष उ�म,
कृ�षसँग सम्बिन्धत कम्पनी वा फमर्हरुको �ववरण अ�ागनर् सहजीकरण गन�

(इ) पकेट अन्तगर् सञ् चलन हुने  ��व�धहरुको �सारमा स्थानीय तहक कृ�ष/पशु सेवा शाखालाई
सहजीकरण गन�।
(ई) सहभा�गतात्मक रुपमा �ा�व�धकको सहयोगम २ आ�थर्क वषरको पकेट  सञ् चलन कायर्योजना
तयार गनर् सहजीकरण गन।
(उ) पकेट  क्षे� अन्तगर्त समू�हक , सहकार� खेती, चक्लावन् खेती र पशुपालन �व�र्मा
सहजीकरण गन�।
(ऊ) पकेट  क्षे� अन्तगर्त स्थापना ग� पूवार्धाहरुको �वका, �योग  र सम्ब�र्नम ा समन्वय
सहजीकरण गन�।
(ऋ) प�रयोजनाका सरोकारवालाहरुसग समन्वय र सहकायरगन�।
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(ऌ) पकेट �वकासको वा�षर् बजेट तथा कायर्�म तजुर्मामा स्थानीय तहसँग समन्वय।
(ऍ) पकेट  �वकास  कायर्�मको �नय�मत अनुगमन एवं  पृ�पोषणमा सम्बिन् स्थानीय तहको
कृ�ष/पशु सेवा शाखालाई सहजीकरण गन�।
(ऎ) स�ा�लत पकेटको �ोफाईल तयार गनर्सहजीकरण गन�।
४.१.१३ अनुगमन तथा मूल्या�न र �ग�त ��तवेदन  
(क) अनुगमन तथा मूल्या�: प�रयोजना कायार्न्वयइकाई, �देश सरकार अन्तगर्तक�नकाय र स्थानीय तहले
पकेट  �वकास  कायर्�म अन्तगर्त स�ा�लत ��याकलापहरुको एकल वा प केट क्षे�का लाभ�ाह
सरोकारवालाहरुको सहभा�गतामा संयु� अनुगमन तथा मुल्या�न गन� स्थानीय त र पकेट स�ालन
समन्वय स�म�तल पकेट कायर्�मको सावर्ज�नक सुनुवाईका ला�ग सजहजीकरण गनुर् पन�
(ख) �ग�त ��तवेदन
(अ) स्थानी तहको कृ�ष/पशु सेवा शाखाले खचर् र उपलिब्ध सम्व चौमा�सक र वा�षर् �ग�त ��तवेदन
तयार गर�  िजल्ला िस्थत प�रयोजना कायार्न्वयन इकाई र � सरकार अन्तगरको कृ�ष/पशु सेवा
हेन� �नकायमा पेश गनु् प
र
न �।
(आ) अनुसूची-१३ र रा��य योजना आयोगले तोकेको ढाँचामा �ग�त  ��तवेदन तयार गर�  िजल्लािस्थ
प�रयोजना कायार्न्वयन इकाईमपेश गन् प
रु
न�छ
(इ) कायर्�मसञ् चलन गन� स्थानीय तले अनुसूची-७ बमोिजमको ढाँचामा पकेटको �ोफाईल तयार तथा
अ�ाव�धक गर� िजल्लािस्थत प�रयोजना कायार्न्वयन इकापेश गन रु पन�छ।
४.२ व्यवसा�यक कृ�ष उत्पादन केन(ब्ल) �वकास कायर्�
४.२.१ प�रचयः बाल� वस्तु �वशेषका ला�ग तो�कएको क्षे�फल व ा संख्य न्यूनतम आधार पुरा गरे का
व्यवसा�यक कृ�ष उत्पादनको �नि�त क्षे�लाई व्यवसा�यक कृ�ष उत्पादन क (ब्ल) भ�ननेछ।
ब्लकमा बी/न�, मल/आहारा र साना कृ�ष यन्� लगायतका उत्पादसाम�ी, �सँचाइ, �व�ुत र सडक

लगायतका कृ�ष पूवार्धा, कृ�ष ऋण, बीमा (बाल�  तथा पशुधन सुरक्) एवं  नी�तगत सहजीकरण र
कृषक व्यवसायीको क्षमता �वकास जस्ता सेवा सु�वधा उपलब्ध गराइ कृ�ष उत्पादन तथा उत्
वृ�� ग�रनेछ। प�रयोजना कायार्न्वको �थम वषर्मा १ सय ५० वटा ब्ल स्थापना भएका �थएर
प�रयोजनाको अन्त्यसम्म दस्तावेजमा तो�कएको ल�य अनुसार ब्लक संख् १५ सय पुर् यउने  गर� 
कायर्�म सञ् लन हुनेछन्। रा��य आवश्यकता र स्थानीय सम्भाव्यताकारमा एउटै  स्थानीय
त ो ब्ल �वकास कायर्�मसञ् चलन गन् प
तहको �नि�त क्ल्मा सम्भाव्य बा/वस्क
रु
न�।
४.२.२ उ�श
े ्य व्यवसा�यक कृ�ष उत्पाद न केन (ब्ल) �वकास कायर्�मको उ�ेश्य देहाय बमोिजम रहेक
छः(क) कृ�ष क्षे�को आधु�नक�करणमा योगदा पुर् यउने गर�  ब्लकमा समावेश ग�रएका बाल� वस्तु
उत्पादन र उत्पादकत्व वृगन,रु
(ख) ब्लक क्षे�मा कृ�ष यािन्�क, कृ�ष पूवार्धार �वकास तथा व्यवसायीकरण �व�र्न गन
४.२.३ ब्लक �नमार: पकेट क्षे� �वकास एवं �वस्तार भएर वा निजकका पकेटहरु क्ल�रमा एक�कृत 
बाल� वस्तुको ला�ग तो�कएको क्षे�फल व ा संख्याको न्यूनतमा आधार पुरा गरेमा पकेटहरु ब
रुपान्त�रत हुन सक्नेछ स्थानी सम्भाव्य र �ादेिशक महत्वको आधारमा �देश सरकारले रा��य
�ाथ�मकताका बाल� वस्तुहरु मध्ये ब्लक क्षे� �नधार्रण ग
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४.२.४ ब्लकको ला�ग क्षे/संख्याको न्यूनतम आध: व्यवसा�य कृ�ष उत्पादन केन् (ब्ल) �वकास 
कायर्�मसञ् चलनको ला�ग ता�लका-३ मा उल्लेख भए बमोिज न्यूनतमक्षे�फल वा संख्याको आध
परु ा गन् प
रु
न �।
ता�लका ३: ब्लक �वकास कायर्�म सञ्लनका आधारहरु
बाल�/वस् त

इकाई

भौगो�लक क्ष

कै�फयत

तराई

पहाड

�हमाल

खा�ा�बाल� 

हेक्ट

१५०

१००

५०

आलु र तरकार� 

हेक्ट

८०

३०

२०

हेक्ट

१००

७०

३०

घार संख्य

1०००

1०००

8००

के. जी.

१००००

१००००

१००००

ु ा संख्य
मढ

२५०००

२५०००

२५०००

हेक्ट

१०

१०

६

हेक्ट

६०

४०

वगर् �मट

३०००

३०००

२०००

उ�त संख्य

२००

२००

१५०

दै �नक २000

स्थानी/वणर्शंकर

६००

६००

३००

�लटर दुध

उ�त संख्य

२००

१५०

१२०

स्थानी/वणर्शंकर

४००

३००

२५०

बाल�
दलहन, तेलहन,
मसलाबाल�,
फलफूल आ�द
मौर�
कन्य तथा गो�े

च्याउको बी

च्या
�सताके च्या
प्लािस्टक घरम
खेती
माछा

(जलाशय

क्ष)
�ाउट माछा
(रेसवे )
गाई

संख्य
भ� सी

संख्य
बा�ा

संख्य

५०००

५०००

३०००

बंगुर

संख्य

५००

५००

३००

संकलन गन� 
कृषक उ�मी 
वा समूह 
सहकार�
माउ

४.२.५ ब्लकको संख्या र कायर्�म सञलन अव�ध: �त्येक स्थानीय तहमा कम्ती२ वटा ब्लक छनौट गर�
प�रयोजनाको आ�थर्क सहयोगमा कायर्�म स�ालन ग�रनेछ। यी ब्लकहर सघनरुपम सामू�हक
खेती/सहकार� खेती, करार खेती र चक्लावन् खेती र साना कृ�ष औजार उकरण �व�र्न जस्त
कायर्� बढ�मा २ आ�थर्क वषर्सम्म कायर्�म सलन हुनेछन्। �देश सरकार र स्थानीय तहल
स्थानीय सम्भाव्यता बाल�हरुमा दोहोरो नपन� गर�  आफ्नो उपलब् �ोत साधनबाट  यस्तै �क�समको
ब्लक कायर्�म सञ्लन गनर् सक्नेछ वा २ वषर्प�छ �नै ब्लकहरुलाई समेत �नरन्तरता �
सक्नेछन्। ब्लक छनौट र कायर्�म स�ालन गद ार् िजल्लामा रहेको जोन तथा सुपरजोन �
कायर्�मलाई सहयोग पुग्ने गर� गनुर् पन
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४.२.६ ब्लकको अन्य संभागहरुसँगको सम: ब्ल क्षे� �वकास एवं �वस्तार भएर वा निजकका पकेट वा
ब्लकहरु क्ल�रमा एक�कृत भई बावस्तुको ला�ग तो�कएको क्षे�फल वा संख्याको न्यूनतमा 
परु ा गरे मा ब्लकहरु जोनमा रुपान्त�रत हुनेछन्। यसका ला�ग क्षे� �वकास एवं �नरन्तरताको
माध्यमबाटजोनमा स्तरो�ती गद ल�गनेछ र अनुशरण (Follow up) कायर्� माफर् सम्बिन् बाल�को

जोनसँग सम्पक स्था�प गराईने छ। ब्लक क्षे�मा भएका उत्पादनले जोन र सुपरजोनका कृ�ष बजा
कृ�ष उ�ोगका ला�ग  कृ�ष उपज र कच्चा पदाथर् उपलब्ध गराउनेछन्। त्यस्तै जोन र सुपरज
रहेका �ोत केन्�हरुबाट ब्लकका ला�ग बीउ र न� लगायत अन्य ��व�धहरु उपलब्ध हु

४.२.७ सञ् चलन गन�  �नकाय: प�रयोजना अन्तगर्तको व्यवसा�यक कृ�ष उत्पादन क (ब्ल) �वकास 
कायर्�म स�ालनको मूख्य िजम्मेवार� � सरकार अन्तगर्तको कृ�ष र पशु सेवा क्षे� हेन� िजल्ला
कायार्लयको हुनेछ र प�रयोजना कायार्न्वयन इकाई र स्थानीय तहले �वकास कायर्�म स�ालनमा
सहजीकरण गन�छन्।
४.२.८ ब्लक क्षे� �नधार्रण र कायर्�म स्वीकृत गन� 
(क) रा��य आवश्यकता एवं स्थानीय सम्भाब्यताको आधा बाल�/वस्तु �वशेषको ब्लक स�ालन गनर
ईच्छुक लिक्षत समु/वगर्ले सम्बिन्धत स्थानीय त अनुसूची-६बमोिजमको ढाँचामा �नवेदनको
साथ अनुसूची-७ बमोिजमको ढाँचामा तथ्या� �ववरण पेश गनुर्पन�
(ख) बाल�/वस् त �वशेषको ब्लक क्षे�को चार �कल्ला �नधार्रण गनर् बमोिजमको �ा�व�धक स�म�त 
रहनेछ।
�मुख, �देश सरकार अन्तगरको कृ�ष/पशु सेवा क्षे� हेन� िजल्लािस्थत काया

संयोजक

�मुख वा �नजले तोकेको ��त�न�ध, प�रयोजना कायार्न्वयन इका

सदस्

फोकल अ�धकृत, �देश सरकार अन्तगरको कृ�ष/पशु सेवा क्षे� हेन�  

सदस्य सिच

िजल्लािस्थत कायार
(ग) �ा�व�धक स�म�तले ब्लकस�ालन हुने सम्बिन्धत स्थानीय तह को क पशु सेवा/शाखा �मुख वा
��त�न�धलाई स�म�तको बैठकमा आमन्�ण गनर् सक्न
(घ) �ा�व�धक स�म�तले देहायको आधारहरुमा अध्ययन गर� बक क्षे � �नधार सम्बन् ��तवेदन
तयार गन�छ:(अ) अनुसूची-१ बमोिजमका रा��य महत्वक बाल�/वस् त
(आ) िजल्लामा स�ा�लत जोन वा सुपरजोन अन्तगर्तका बाल�मा किम् ५० ��तशत  ब्लक
छनौट हुनपु न� 
(इ) स्थानीय स्तरमा रोजगार� सृजना र उत्पादन वृ�� गनर्  बाल�/वस् त
(ई) आयात ��तस्थापनमा सहयोगपुर् यउने बाल�/वस् त
(उ) कृ�ष उ�ोगको ला�ग आवश्यक कच् पदाथर् र ख�रद सु�नि�तता भएक बाल�/वस् त
(ऊ) �सँचाइ, सडक र सेवा �दायक संस्थ लगायतका आवश्यक पूवार्धार भएक

(ए) तो�कएको क्षे�फल चक्लावन्द� /वस्त/हुनसक्ने वा एउटै गाउ/क्ल्मा भएको
(ङ) अनुसूची-८ बमोिजमको मापदण्ड अनुसार मूल्या�न गर � �ा�व�धक स�म�तले �दएको ��तवेदनक
आधारमा िजल्ला प�रयोजना कायार्न्वयन समन ्वय तथा अनुगमन स�म�तको �सफा�रस स �हत �
सरकार अन्तगर्तक कृ�ष/पशु सेवा क्षे� हेन� िजल्लािस्थत कायले  पेश गरे को �स्ताव बमोिजम
�देश  भू�म व्यवस्, कृ�ष तथा सहकार�  मन्�ालयले बाल�/वस् त �वशेषको ब्लक क्षे� �नधार गनर्
स्वीकृ� �दनेछ।
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(च) �देश  भू�म व्यवस्, कृ�ष तथा सहकार�  मन्�ालयले छनौट गरेको ब्ल क क, बाल�/वस्,त क्षे�फ
लगायतका �ववरण प�रयोजना व्यवस्थापन इकाईमउपलब्ध गराउनु पन�छ
(छ) �देश अन्तगर्तका िजल्लामा आगाम.व. मा स�ालन हुने नयाँ ब्लक �वकास कायर्�म स�ालनक
का�तर्क म�हना�भ� �देश भू�म व्यवस, कृ�ष तथा सहकार�  मन्�ालयले

ला�ग  �त्येक .व. को

�स्ता�वत ब्लक क्षे� एवं बाल�को �ववरण प�रय व्यवस्थापन इकाईमा पठाउनु पन�
४.२.९ ब्लक कायर्�म सञ्लन ���या
   ४.२.९.१ कायर्�मको लिक्षत समु/वगर
(क) �देश  भू�म व्यवस्, कृ�ष तथा सहकार�  मन्�ाल वा अन्तगर्त कृ�ष/पशु सेवा क्षे� हेन
िजल्लािस्थत कायार्ल सावर्ज�न सूचना �काशन गर� तोकेको क्षे� देहाय मध्येबाट इच्छु
लिक्षत समुद/वगर्ला ब्ल कायर्�मम सहभागी हुन अनुसूची-९ बमोिजमको ढाँचामा आवेदन
आव्हन गन�छ:(अ) स्थानीय तह वा अन्य सरकार� �नकायमा �नयमानुसार दतार् भएका कृषक स
(आ) कृ�ष कायर् गन� उ�ेश्य स�ह�च�लत कानून बमोिजम दतार् भएका सहकार�ह
(इ) �नयमानुसार दतार् भएकाजल/वन उपभो�ा स�म�तहर
(ई) कानुन बमोिजम दतार् भएका कृ�ष फमर् वा कम्पन
(ख) ब्लक कायर्�मम ा सहभागी हुन इच्छुक लि वगरले  �देश  भू�म व्यवस्, कृ�ष तथा सहकार� 
मन्�ाल /कृ�ष/पशु सेवा क्षे� हेन� िजल्लािस्थत कायार तोकेको बाल�/वस्तुमा आधा�रत रह�
अनुसूची-१० बमोिजमको ढाँचामा आवेदन पेश गन् प
रु
न �।
(ग) ब्ल कायर्�ममा सहभ�गताका ला�ग  �ा�  आवेदनहरुको अनुसूची-११ बमोिजमको मूल्या�नको
आधारहरुमा �ा�व�धक स�म�तले मूल्या� गन�छ। मूल्या�नको आधारहरुलाई स�म�तले आवश्यक
अनुसार �वस्तृतीकर समेत गनर् सक्ने
(घ) �ा�व�धक स�म�तले आवश्यकता अनुसार स्थलग�माणीकरण गनर् सक्न।
(ङ) �ा�व�धक स�म�तले कायर्� एवं लाभ�ाह�को दोहोरोपन नहुने गर� �ा� आवेदनहरुको मल्या� गर� 
�ाथ�मकता�म तोक� स्वीकृ�तक ला�ग �देश सरकार अन्तगरको कृ�ष/पशु सेवा क्षे� हेन
िजल्लािस्थत कायारमा पेश गन�छ।
(च) �देश सरकार अन्तगरको कृ�ष/पशु सेवा क्षे� हेन� िजल्लािस्थत कायले ब्लक कायर्�
सञ् चलनको ला�ग  कायार्लयमा �सफा�रस ग�रएका लिक्ष समुदाय/वगर्को आवेदन स्वीकृत वा
अस्वीकृत गनर् सक्न
४.२.९.२ उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृकायर्�म स�ालन�कृया
(क) ब्ल �नधार्रणको ला�गता�लका-३ मा उल्लेिखत आधार पुरा गरेक ब्लमा उत्पादन र उत्पादकत
वृ��का कायर्�महरु सञ्लन गन्प
रु न�छ तरतो�कए बमोिजमको न्यूनतमक्षे� वा संख्य नपुगेको
ब्लको हकमा क्षे�फल �वस्/संख्या वृ��का कायर्�म अ�नवा रुपमासञ् चलन गन् प
रु
न�छ
(ख) ब्लक सञ् लनको

प�हलो

वषर्मा पशुपन्

तथा

मत्सको हकमा

पशु संख्या वृ�/न�

त ो हकमा बीउ/�बरुव/क्षे�फल �वस्
सुधार/जलाशय क्षे � �वस् र कृ�ष तफर्का बाल/वस्क
कायर्�मसञ् चलन गनर् कम्तीम६० ��तशत रकम प�रचालन गन्प
रु न�।।
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(ग)कायार्लयल

स्वीकृत लाभािन्व

समुदाय/वगर्को सहभा�गताम

ता�लका-४

मा उल्लेख भएका

��याकलापको सूची मध्येबाटलाभािन्व समुदाय/वगर्को आवश्यकता र �ा�व�धक दृ��कोणले उप
��याकलापहरु छनौट गर� स्थानीय दररेटको आधारमा लागत अनुमान तय गन् प
रु
न �।
ता�लका ४: ब्लक �वकास कायर्�ममा स�ालन हुन��याकलापको सू ची र सञ् चलन �व�ध
�.सं.

��याकलाप/कायर्�

उ�श
े ्यह

कायर्�म

सञ् चलन

���याका

मूख्य चरणह
क.

क्षमता �वकास कायर

१

अ�भमूखीकरण कायर्�

- प�रयोजनाबाट सञ् च�लत
कायर्�महरुक

-

सहभागी छनौट

-

कायर्�मसञ् चलन

-

सहभागी छनौट

-

�िशक्षक तथा �िशकसाम�ी

जानकार�
२

स्थलगत त�लम

-

उ�त  कृ�ष

��व�ध

सम्बन्धी जानका

व्यवस्था
ख.

��व�ध तथा �ा�व�धक सहयोग

१

सहभा�गतात्मक

-

व्यवसा�यक उत्पाद
��व�ध

�दशर्

नवीनतम

उत्पादन -

��व�ध �सार गन�

(१०

ता�लम सञ् चलन
��व�ध प�हचान तथा छनौट

-

कृषक तथा जग्गा छनौ

-

बीउ

रोपनी)

�वजन तथा साम�ी 

व्यवस्था
-

��व�ध �दशर्

-

�नय�मत अनुगमन

-

�दशर्नको न�तजा सम्बन्
सामू�हक छलफल

२

३

माटो व्यवस्थापन

बाल� संरक् सेवा

-

-

माटोको गुणस्तरमा -

माटो नमूना स�लन

सुधार गन�

-

माटो पर�क् िश�वर

-

माटो उपचार

रोग  क�राको प�हचान

-

नमुना स�लन

तथा व्यवस्थापन ग

-

बाल�

उपचार

िश�वर

सञ् चलन
-

पर�क्

एवं 

आवश्यक

सल्लाह सुझा
४

५

बीउ उपचार सेवा

बग�चा सुदृढ�करण

-

-

बीउको गुणस्तर वृ��

-

नमुना स�लन /पर�क्

गन�

-

�वषाद� ख�रद

-

बीउ उपचार

-

माग स�लन

स्वस

बग�चा

व्यवस्थापन गर -

स्थान तथा लाभ�ाह� छनौ

उत्पादन बढाउन

लागत अनुमान तयार�  एवं 

-

स्वीकृ�
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-

सुदृढ�करण कायर्�म स�ा

-

अनुगमन तथा ��तवेदन

�.सं.

��याकलाप/कायर्�

उ�श
े ्यह

कायर्�म

सञ् चलन

���याका

मूख्य चरणह
ग.

उत्पादन साम�ी सहयो

१

क्षे� �वस्त

-

कृषक छनौट

उ�त तथा हाई��ड बीउ

-

�ोत केन्�को प�हचान

�वजन,

�बरुव,

-

ख�रद व्यवस्था

एवं  जै�वक

-

�वतरण

�वषाद�हर, सु�म तत्,

-

�नय�मत अनुगमन

रसाय�नक

-

��व�ध �वस्तार गन

मौर�, माछा भ ुरा, पशु न�

तथा

��तवेदन

लगायतका अन्य
उत्पादन साम�ीहरुम
अनुदान सहयोग
२

सेड हाउस,

िस्�न -

कृषकलाई सहज

-

साझेदारको छनौट गन�

हाउस, �ीन हाउस, नेट 

ढंगबाट वेमौसमी खेती  - कायर्योजना बनाउन

हाउस

गनर् सहयोगपुर् यउने

लगायतका

- �नमार्ण गन�
- �नय�मत अनुगमन

उत्पादनपूवार्धारहरु

तथा

��तवेदन
३

बीउ �ोत केन्�स्थपना

-

उ�त 

बीउ

�वजन

उत्पादन गन

- स्थान र कृषक छनौट गन
-

मूलबीउ उपलव्ध गराउन

-

बाल� �नर�क् गराउने

-

बीउ

�माणीकरणमा सहयोग 

गन�
- भण्डारणको ला�ग मेटल �व ,
�सड �वन �वतरण गन�
- अनुगमन गन�
घ

कृ�ष / पशुपालन औजार उपकरण सहयोग

१

पावर�टलर,

�मनी�टलर,

-

कृषकको

कायरबोझ

-

कृषक तथा

स्�यर, आलु ख�े तथा

घटाउने  र लागत 

उपकरणको

उकेरा लगाउने  मेशीन,

न्यूनीकर गन�

प�हचान

औजार
आवश्यकता

झार गोड्ने म�सनहर र

-

ख�रद व्यवस्था

यसमा लाग्ने अन

-

�वतरण

उपकरणहर

-

�नय�मत अनुगमन

तथा

��तवेदन
ङ

पो� हाभ�� सेन्टर स्थाप

१

�ाथ�मक �शोधन केन्, -

कृ�ष उपजहरुको संच ,

गोदाम घर, ��े डंग, ��-

वजार�करण

कु�लङ, नापतौल  मेिशन,
प्याकेिज,
ढुवानी

साधन,

लेव�लङ,

- स्थान प�हचान
लागत अनुमान

र टेिक्नकल

न्यूनीकरमा सहयोग 

स्पेिश�फकेस/

नापनक्सा

गन�

तयार गन�

र

क्ष

-

- कायर्योजना बनाउन

�दशर्न

- ख�रद व्यवस्थापन गन

तथा �व�� कक /स्ट

- �नमार्ण सम्प� ग
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�.सं.

��याकलाप/कायर्�

उ�श
े ्यह

कायर्�म

सञ् चलन

���याका

मूख्य चरणह
- �नयमानुसार सेवा �दान गन�
- �नय�मत अनुगमन

तथा

��तवेदन
च

नसर्र� पूवार्धार �वकास सहय

१

नसर्र� स्थापना 

- गुणस्तर�

�बरुव

उत्पादन गन

-

स्थान तथा कृषक छनौट गन

-

आवश्यकता अनुसारको नसर्र
रेखा�न गन�

-

नसर्र�का ला�ग आवश्य
औजार उपकरण

र

साम�ीहरुको व्यवस्थागन�
- नसर्र� स्थापन
- �नय�मत अनुगमन

तथा

��तवेदन
- गुणस्तर�य�बरुव उत्पादन तथा
�ब�� �वतरण गन�
२

सेड हाउस,

िस्�न -

कृषकलाई सहज

-

स्थान तथा कृषक छनौट गन

हाउस, �ीन हाउस, नेट 

ढंगबाट वेमौसमी खेती  -

आवश्यकता अनुसारको

हाउस लगायतका नसर्र

गनर् सहयोगपुर् यउने

�डजाईन/ स्पेिश�फकेसन बनाउन

पूवार्धारहरु

-

आवश्यक औजार उपकरण र
साम�ीहरुको व्यवस्थापन
- नसर्र� स्थापन
- अनुगमन गन�
- गुणस्तर�य�बरुव उत्पादन तथा
�ब�� �वतरण गन�

छ

साना �सँचाइ �नमार्ण तथा ममर्त सम्भार सहयो

१

साना �सँचाइ �नमार्ण तथा -

�संिचत  क्षे � �वस्त -

स्थान छनौ

ममर्त सुधार   

गन�

-

योजना प�हचान

-

सम्झौत

-

�नमार्

-

अनुगमन तथा ��तवेदन

२

स्यालो �ूबवेल बो�र� -

�संिचत  क्षे � �वस्त -

स्थान छनौ

लगायतका

गन�

-

योजना प�हचान

-

सम्झौत

-

�नमार्ण

-

अनुगमन तथा ��तवेदन

सघन बाल� �णाल�को

-

स्थान छनौ

�वकास गन�

-

योजना प�हचान

-

सम्झौत

-

�नमार्

भू�मगत 

�सँचाइ पूवार्धारह

३

नवीनतम �सँचाइ  ��व�ध
(थोपा

�सँचाइ,

सौयर्

-

उजार्मा आधा�रत �सँचा)
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�.सं.

��याकलाप/कायर्�

उ�श
े ्यह

कायर्�म

सञ् चलन

���याका

मूख्य चरणह
ज

मत्स्य पोखर� �नमार्ण तथा �ाचर� स्थापना सहय

१

मत्स्य पोखर� �नमार्ण  - मत्स्य पालनको क् �वस्तार गन

-

अनुगमन तथा ��तवेदन
स्थान तथा कृषक छनौ
�डजाईन तथा लागत अनुमान
तयार�

२

मत्स्य �ाचर� स्था

गुणस्तर�

माछा

भ ुरा

सुदृढ�कर/ सहयोग     उत्पादनमा सहयोग गन

-

पोखर� �नमार्ण

-

अनुगमन तथा ��तवेदन

-

माछापालन गन�

-

स्था तथा कृषक छनौट

-

�डजाईन तथा लागत अनुमान
तयार�

-

मत्स्य �ाचर
�नमार्/सुदृढ�कर

तथा

सञ् चलन गन�
-

माउ माछाको �ोत प�हचान र  
व्यवस्थापन ग

३

एक�कृत  मत्स्य पाल -

नवीनतम

��व�ध

��व�ध �सार गन�

�दशर्न

(१०

-

अनुगमन तथा ��तवेदन

-

भ ुरा उत्पादन र�ब�� �वतरण

उत्पादन -

रोपनी)

��व�ध प�हचान तथा छनौट

-

कृषक तथा पोखर� छनौट

-

मत्स

उत्पादनको ला�ग

आवश्यक भुर �दशर् ,साम�ी
व्यवस्था
-

�दशर्नको न�तजा सम्बन्
सामू�हक छलफल

झ.

पशु उत्पादन तथा सेवा समन्ध आधारभूत सहयोग   

१

गोठ/खोर सुधार (गाई,

-

भ� सी, बा�ा, ब�ुर )

पशु  रोगको जोिखम

-

कृषक छनौट

न्यूनीकर गन�

-

गोठ/खोरको लागत अनुमान
तथा �डजाईन तयार गन�

-

�नमार्ण साम�ीको व्यवस्थाप
गन�

२

पशु न� सुधार

-

वंश सुधार गन�

-

गोठ/ खोर �नमार्/सुधार गन�

-

अनुगमन गन�

-

कृषक छनौट

-

�ोत केन्�को प�हचान

-

उ�त जातको पशु न� ख�रद 
तथा �वतरण (पाठापाठ�/बोका/वीर/राँगा/साँढे )

-

27

कृ��मा गभार्धा

�.सं.

��याकलाप/कायर्�

उ�श
े ्यह

कायर्�म

सञ् चलन

���याका

मूख्य चरणह

३

पशु 

आहारा

�वकास  -

कायर्�

-

गभर् पर�क

-

अनुगमन गन�

गुणस्तर�य पशु -

कृषक छनौट

आहाराको सहज

-

�ोत केन्�को प�हचान

आपूत�मा सहयोग

-

ुँ
उ�त  जातको भइ त
था डाले 
घाँसको

बीउ/बेनार/सेटहर

�वतरण
-

साईलेज/TMR/UMMB
लगायत 

पशु 

आहारा

��व�ध/कबु�लय�त/सामुदा�यक
घाँस खेती
-

�ा�व�धक अनुगमन गन�

*TMR- Total Mixed Ration
U

*UMMB- Urea Molasses Mineral
Block
U

४

पशु स्वास्थ

पशुमा लाग्ने -

स्थान छनौ

(खोप/परजीवी

रोगहरुको जोिखम -

�ा�व�धक

�नयन्�/

न्यूनीकर गन�

व्यवस्थाप

उपचार/हडर्

हेल्थ)

कमर्चार�को

-

पशु स्वास्थ्य िश�सञ् चलन

-

�योगशाला

पर�क्षण सेव

(गोवर, दुध, रगत)
-

�वज्ञ उपचार से

-

माहामार� �नयन्�

-

खोप तथा

औप�ध

ख�रद,

�योग तथा �वतरण
-

फामर् वायोसेक्यु�रट� सुध

ञ

पशुपन्छ/मत्स बजार �व�र्न कायर्

1

दुग्ध िचस्यान केन - दुध तथा दुग्ध जन् -

समूह र सहकार� छनौट

स्थापन

पदाथर्को बजार�करणमा -

दुध उत्पादनको

सहयोग गन�

स�लन गन�
-

िच�ल�  भ्या

तथ्या�

सञ् चलनका

ला�ग उपयु� स्थानको छनौट
गन�
-

दुध स�लन
अनुसारको

प�रमाण

िच�ल� 

भ्याट

ख�रद व्यवस्थापन गन
-

दुध स�लन

गर�  �ब��

�वतरण गन�
-
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अनुगमन तथा ��तवेदन

�.सं.

��याकलाप/कायर्�

उ�श
े ्यह

कायर्�म

सञ् चलन

���याका

मूख्य चरणह
२

वध स्थ/मासु  पसल

-

स्थापन/सुधार

स्वच्छ मासुक -

मासु व्यवसायी कृषक छनौ

�ब��

मासु पसल सथापनासुधार /

�वतरण

-

गन�

गन�
-

मासु पसलका ला�ग आवश्यक
उपकरणहर (�डप ��ज,
ु मासु काट्ने
उपय�
औजारहर, िशशा/टायल आ�द 
जडान)

-

मासु पसलबाट उत्पादन हुने
फोहोरको उिचत व्वस्थाप
गन�

-

मासु तथा मासु जन्य पदाथर्क
�व�� �वतरण गन�

३

�फस माटर् स्थाप

स्वच् एवं ताजा

-

माछाको

-

अनुगमन तथा ��तवेदन

-

माछा पसलका ला�ग 

�व��

आवश्यक उपकरणह (�डप

�वतरण गन�

��ज, माछाको कत्ला �नकाल्न
औजार, �े�स� गन� औजार,
वेिशन, �स�, पानीको व्यवस्,
िशशा/टायल आ�द जडान)
-

माछा पसलबाट उत्पादन हुने
फोहोरको उिचत व्वस्थाप
गन�

-

ताजा एवं �ोजन माछा तथा
माछाजन्य पदाथर्को �नय�म
�व�� �वतरण �वतरण गन�

ट.

अन्य कायर्�म

१

ज�मन
�वृि�लाई

बाँझो

राख् न

�नरुत्सा�ह

गन� कायर्�मह

-

बाँझो
खेतीयोग्य

ज�मनलाइ  ज�मनमा

रुपान्तरण ग

बाँझो

ज�मनहरुको प�हचान

तथा अ�भलेखीकरण
-

खेती गन�  कृषक समुह,
सहकार� प�हचान र छनौट

-

मल, बीउ, �सँचाइ र औजार
उपकरण सहयोग

-

अनुगमन तथा ��तवेदन

(नोट: ढुवानी साधन ख�रद र पो� हाभ�� पूवार्धा �नमार्/सञ् चलन गदार् �देश मन्�ालयबाट स्वीकृ

�लनु पन�छ।)
(घ) �देश सरकार अन्तगर्तको िजल्लािस्थत /पशु सेवा क्षे� हेन� कायार्लयको �मु �नयमानुसार
�ा�व�धक स्पेिश�फकेश, लागत अनुमान र कायार्न्वयन कायर् योजना स्व गन�छ।
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४.२.१० सम्झौत र अनुदान रकम भ ु�ानी

(क) स्वीकृ भएका आवेदक लाभ�ाह�सँग  कायार्लयल सम्झौताक ��पक्षीय शतर्हरु छलफल गर� 
संिक्ष� कायर्योजना स�अनुसूची-१२ बमोिजमको ढाँचामा सम्झौत गर� कायार्दे �दनपु न�छ।।

(ख) सम्झौता बमोिजम कायर् सम्प� भए प� सम्बिन् लाभ�ाह�लाई �च�लत  कानून अनुसार अनुदान
रकम भ ु�ानी ग�रनेछ।।
४.२.११ जनशि� व्यवस्था: व्यवसा�यक कृ�ष उत्पाद (ब्ल) �वकास  कायर्�मको इकाई �देश सरकार
अन्तगर्तको िजल्लािस्थत /पशु सेवा क्षे� हेन� कायार्लयमा रहनेछ। �त्येक िजल्लामा तो�
अ�धकृत  ब्लक इकाईको फोकल अ�धकृत रहनेछन्। सरोकारवाला �नकायका �फल्ड कायार्लयहर
ु व �ा�
सहजीकरण र समन्वयकार� कायर् गन�छन सघन �ा�व�धक सहयोगका �निम् तो�कएको बाल�मा अनभ
�ा�व�धकलाई �नि�त कायर्�दनक ला�ग कायर �कृ�तको आधारमा पा�र��मक तोक� �ोत व्यि�क रुपम
प�रचालन गनर स�कनेछ।
४.२.१२ ब्लक स�ालन समन्वय स�म
(क) �देश सरकार अन्तगर्तकिजल्ला िस्थकृ�ष/पशु सेवा क्षे� हेन� कायारले ब्लक कायर्�सञ् चलनमा
सहजीकरण र लाभ�ाह�को अनुगमन गनर्लाभ�ाह�को ��त�न�धत्व रहने गर� एक ब्लस�ालन समन्वय
स�म�त गठन गनु् प
र
न �।
(ख) तो�कएको क्षे�फल वा पशु संख्या भएब्लकएक मा� संस्थालेसञ् चलन गन� भएमा सोह� संस्थाका
संचालकले नै ब्लकस�ालन समन्वय स�म�को भू�मका �नवार्ह गन�छन।
(ग) एक भन्दा बढ� संस्थाले तो�कए बमोिजमको ब्लक सञलन गनु् प
र
न� भएमा संलग्न संस्थाको ��त�न�ध
हुने गर� ७ सदस्यीय ब्लस�ालन समन्वय स�म�] गठन हुनेछ। यसर� गठन हुने स�म�तमा कम्तीमा
३ जना म�हलाको सहभा�गता हुनु पन�छ। स�म�तका सदस्यहरु मध्ये एक जना संयोजक हु र स�म�त 
एवं सदस्यको पदाव�ध२ आ�थर्क वषर्को हुनेछ �वगत देिख स�ालनमा रहेका ब्लक स�ालक स�म�त
बाँक� अव�धको ला�ग ब्लक स�ालन समन्वय स�म�तमा रुपान्तरण हु
(घ) ब्लकस�ालन समन्वय स�म�को भू�मका देहाय बमोिजम हुनेछ:(अ) ब्लक क्षे�मा भएका �व�मान ��व�धपूवार्धाहरुको अ�भलेख तयारगनर् सहजीकरण गन।
(आ) ब्लक क् अन्तगर्तका कृ, समुह, कृ�ष सहकार�, कानुन बमोिजम दतार् भएका कृ�ष उ�म,
कृ�षसँग सम्बिन्धत कम्पनी वा फमर्हरुको �अ�ाव�धक गनर् सहजीकरण गन।

(इ) सहभा�गतात्मक रुपमा �ा�व�धकको सहयोगम २ आ�थर्क वषरको ब्लक सञ् चलन कायर्योजना
तयार गनर् सहजीकरण गन।
(ई) ब्लक अन्तगर सञ् चलन हुने  ��व�धहरुको �सारमा �देश भू�म व्यवस, कृ�ष तथा सहकार� 
मन्�ालयअन्तगतको िजल्ला िस्थकृ�ष/पशु सेवा क्षे� हेन� कायार्लयलसहजीकरण गन�।
(उ) ब्लक क्षे� अन्तगर्त समू�हक, सहकार� खेती, चक्लावन् खेती र पशुपालन �व�र्मा
समन्व गन�।
(ऊ) ब्लकमा उत्पादन हुने कृ�ष उपजको �ववरअ�ाव�धक गनर् सहजीकरण गन।
(ऋ) ब्लक क्षे� अन्तगर्त स्थापना ग�रएका पूवार्धारहरु, �योग र सम्व�र्नम ा सहयोग 
समन्वय गन�
(ऌ) प�रयोजनाका सरोकारवालाहरुसग समन्वय र सहकायरगन�।
(ऍ) ब्लक �वकास कायर्�मक �नय�मत अनुगमन एवं  पृ�पोषणमा �देश सरकार अन्तगर्तक
िजल्लािस्थत कृ/पशु सेवा क्षे� हेन� कायार्लयलाई सहजीकरण ।
(ऎ) स�ा�लत ब्लकको �ोफाईल तयार गनर् सहजीकरण गन
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४.२.१३ अनुगमन तथा मूल्या�न र �ग�त ��तवेदन  
(क) अनुगमन तथा मूल्या�: प�रयोजना कायार्न्वयन इक, �देश सरकार अन्तगर्त �नकाय र स्थानीय
तहले ब्ल �वकास कायर्�म अन्तगर्त �लत ��याकलापहरुको एकल वा ब्लक क्षे�का लाभ�
एवं सरोकारवालाहर समेतको सहभा�गतामा संयु� अनुगमन तथा मुल्या�न गनर् सक्छन्। �देश 
सरकार अन्तगर्तको कृ/पशु सेवा क्षे� हेन� िजल्लािस्थत काय र ब्ल स�ालन समन्वय स�म�ले
न
न
ब्ल कायर्�को सावर्ज�नक सुुवाईका ला�ग सहजीकरण ग
ुर् पन�छ
(ख) �ग�त ��तवेदन
(अ) भू�म व्यवस्, कृ�ष तथा सहकार�  मन्�ालय अन्तगर्त कृ�ष/पशु सेवा क्षे� हेन� िजल्लािस
कायार्लयले खचर् र उपलिब्ध सम्व चौमा�सक र वा�षर् �ग�त  ��तवेदन तयार गर�  िजल्ला
िस्थत प�रयोजना कायार्न्वयन इक पेश गन्प
रु न�छ र संचा�लत  कायर्�मको �ववरण सम्बिन्ध
स्थानीय तमा उपलब् गराउन ु पन�छ।
(आ) अनुसूची-१३ र रा��य योजना आयोगले तोकेको ढाँचामा �ग�त ��तवेदन तयार गर� िजल्लािस्थ
प�रयोजना कायार्न्वयन इकाईमपेश गन् प
रु
न�छ
(इ) कायर्�म सञ् चलन गन�  कायार्लयले अनुसूची-७ बमोिजमको ढाँचामा ब्लकक �ोफाईल तयार
तथा अ�ाव�धक गर� िजल्लािस्थत प�रयोजना कायार्न्इकाईमा पेश गन् प
रु
न �।
४.३ व्यवसा�यक कृ�ष उत्पादन तथा �शोधन केन(जोन) �वकास कायर्�
४.३.१ प�रचय: बाल� वस् त �वशेषका ला�ग तो�कएको क्षे� वा संख्याक न्यूनत आधार पुरा गरेका �ाथ�मक
�शोधनका ला�ग आवश्य पूवार्धा स�हतको व्यवसा�य कृ�ष उत्पादनक �नि�त क्षे�ल व्यवसा�य कृ�ष
उत्पादन तथा �शोधन केन्(जोन) भ�ननेछ। जोनमा बीउ/न�, मल/आहारा र कृ�ष यन् लगायतका उत्पाद

सामा�ी, �सँचाइ, �व�ुत र सडक, कृ�ष बजार लगायतका पूवार्धा, कृ�ष ऋण, बीमा (बाल� बीमा तथा पशुधन
सुरक्) एवं  नी�तगत सहजीकरण, कृषक व्यवसायीको क्षमता �व र �ाथ�मक �शोधन उ�ोग �व�र्
जस्त सेवा सु�वधा र पूवार्धा माफर् कृ�ष/पशुपन्छ/मत्स उत्पाद तथा उत्पादकत वृ��, कृ�ष उपज
बजार�करण र �ाथ�मक कृ�ष �शोधन उ�ोगहर �व�र् ग�रनेछ।प�रयोजना कायार्न्वयन �थम वषर्म ३० वटा
जोन स्थापन भएका �थए र प�रयोजना अन्त्यसम् जोनहरुक संख्य ३०० पुर् यइने प�रयोजना दस्तावेजम
उल्ले भए बमोिजम जोनहरुक �वकास ग�रनेछ।
४.३.२ उ�ेश्: व्यवसा�यक कृ�ष उत्पाद न तथा �शोधन केन (जोन) �वकास  कायर्�को उ�श
े ्य देहाय
बमोिजम रहेको छ:(क) जोनमा समावेश ग�रएका बाल�/वस्तुको उत्पादन तथा उत्पादकवृ�� गन� ,
(ख) जोन क्षे�मा कृ�ष यािन्�क�, कृ�ष पूवार्धार �वकास एवं व्यवसायीकरण �व�र्न त
�ारिम्भक �शोधन केन्�हरुको स्थापना  त कृ�ष आधु�नक�करणको आधारिशला तयार गन�,
(ग) जोन तथा आसपासका क्षे�हरुमा रोजगार� सृजना ।
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४.३.३ जोन �नमार्: पकेट  र ब्लक �वकास कायर्�म अन्तगर्त स�ा�लत एउटै िजल्ला �भ�का पक
ब्लकको �वस्तार भएर वा निजकका पकेट र ब्लकहरु क्ल�रमा ए�ककृत भई वस् त �वशेषको ला�ग 
तो�कएको क्षे�/संख्या को न्यूनतम आधार पुरा गरेमा त्यस्तो क्षे�लाई व्यवसा�यक कृ�ष उत्प
�शोधन केन्�(जोन) मा स्तरो�ती गनर् स�कनेछ। सा, �देश र स्थानीय तहबाट स�ालन ग�रएका बाल�
वस् त �वशेषका उत्पादन क्षे�हरुलाई स आवश्यकता र औिचत्यको आधारमा जोनम ा समावेश गन
स�कनेछ। रा��य �ाथ�मकताको आधारमा �ादेिशक एवं बाल� वस्तुगत सन्तुलन कायम हुने गर
प�रयोजनाले तोकेको ल�य अनुसारका जोनहरु �वकास ग�रनेछ
४.३.४ जोनका ला�ग क्षे�/संख्याको न्यूनतआधार
(क) जोन क्षे� छट र जोन �वकास कायर्�मसञ् चलनको ला�ग ता�लका-५ मा उल्लेख भए बमोिज
न्यूनतमक्षे�फल वा संख्याको आधार प गन् प
रु
न �।
ता�लका ५: जोन �वकास कायर्�म सञ् लनका आधारहरु
बाल�/वस् त

इकाई

आधार

कै�फयत

बाल�

हेक्ट

५००

मौर�

घार संख्य

माछा (जलाशय क्ष)

हेक्ट

गाई

उन् त माउ संख्य

२०००

दै �नक ५000 �लटर दुध संकलन गन�

भ� सी

उन् त माउ संख्य

१०००

िच�ल� भ्या स�हतको कृषक उ�मी वा

बा�ा

उन् त संख्य

बंगुर

उन् त माउ संख्य

५०००
५००

समूह सहकार�

१५०००
१०००

(ख) तो�कए बमोिजमको न्यूनतम क्षे� वा संख्य नपुगेको हाल स�ालनमा रहेका जोनको हकमा
क्षे�फल �वस्/संख्या वृ��का कायर्�म अ�नवा रुपमासञ् चलन गन् प
रु
न�छ
४.३.५ जोनको संख्या र कायर्�म स�ालन अव: िजल्लागत बाल� वस्तुको �ाथ�मकतालाई आधार �लई �त्य
िजल्लामाप�रयोजना अव�धसम्ममा बढ�मा५ वटा जोनहरु छनौट गर� कायर्�म स�ालन ग�रनेछ
यी  जोनहरुमा बढ�म ४ आ�थर् वषर्सम्म कायर्�म स�ालन हुनेछन्।  �वकास  कायर्�मक
अनुशरण (follow up) र �नरन्तरत कृ�ष तथा पशुपन्छ� �वकास मन्�ालयले तो केको �नकायबा
हुनेछ।
४.3.6 जोनको अन्य संभागहरुसँगको सम् : पकेट र ब्लकमा हुने उत्पादनले सोह� बा/वस्तुको जोनमा

रहने  कृ�ष बजार र �शोधन उ�ोगको ला�ग  कृ�ष उपज र कच्चा पदाथर् उपलब्ध गराउने छन

त्यस्तै जोनमा रहेका �ोत केन्�हरु बाट ब्लक र पकेटका ला�ग बीउ न� लगायत अन्यहरु
उपलब्ध हुने छन्
४.३.७ जोन क्षे � �वस्: लाभ�ाह� समुदायको माग  र सम्भाव्यता तथा आवश्यकताका आधारमा जोन क
�वस्ता गनर् स�कनेछ। जोन क ्षे� छनौटको ला�ग तो�कएको �ा�व�धक कायर्द लले नै जोन 
�वस्ताको ला�ग अध्यय/अनुगमन गर�  ��तवेदन पेश गन�छ। यसर�  �वस्तार ग�रने क ्षे� ह
स�ा�लत जोन क्षे�को आसपासमा हुनुपन�छ�ा�व�धक कायर्दलको ��तवेदन तथा िजल्ला प�रयोजन
कायार्न्वयन समन्वय तथा अनुगमन स�म�तको �सफा�रस स� प�रयोजना कायार्न्वयन इकाईले जो
क्षे � �वस्तारको ला प�रयोजना व्यवस्थाप इकाईमा अनरु ोध गन�छ। यसर� अनरु ोध �ा�  भएमा
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प�रयोजना व्यवस्थापन इकाईले आसपासका जो�डएका क्षे�हरु समावेश गर� जोन क्षे� �वस्
स्वीकृ�त �दन सक्न।
४.३.८ सञ् चलन गन�  �नकाय: जोन �वकास कायर्� स�ालनको मुख् िजम्मेवार तो�कएको िजल्लाम रहेको
प�रयोजना कायार्न्व इकाईको रहनेछ र �देश सरकार अन्तगरको िजल्ल िस्थ कृ�ष/पशु सेवा क्ष हेन�
कायार्ल र स्थानी तहले सहजीकरण र समन्व गन�छन्।
४.३.९ कायर्�मको लिक्समुदाय/वगर: जोन �वकास कायर्�म देहाय बमोिजमका लिक्षत समु/वगर् सहभागी
हुन पाउने छन्:(क) स्थानीय तह वा अन्य सरकार� �नकायमा �नयमानुसार दतार् भएका कृषक स
(ख) कृ�ष कायर् गन� उ�ेश्य स�ह�च�लत कानून बमोिजम दतार् भएका सहकार�ह
(ग) �नयमानुसार दतार् भएकाजल/वन उपभो�ा स�म�तहर
(घ) कानुन बमोिजम दतार् भएका कृ�षउ�मी, फमर् वा कम्पनी
४.३.१० जोन छनौट
४.३.१०.१ जोन �नधार्रणका आधारह: जोन

�वकास  कायर्�म स�ालनका ला�ग अनुसूच-१

बमोिजमका बाल�/वस्तुमा देहायका आधारमाजोन क्षे� �नधार गन् प
रु
न�:(क) कृ�षमा आधा�रत उ�ोग व्यवसायको ला�ग कच्चा पदाथर्मा �योग हुबाल�
(ख) स्थानीय स्तरमा रोजगार� सृजना गनर् सक्ने /वस् त
(ग) आयात ��तस्थापना र �नयार्त �व�र्नमा सहयोग पुरउने बाल�/वस्तु
(घ) �सँचाइ, सडक र सेवा �दायक संस्थ लगायतका आवश्यक पूवार्धार भएक
(ङ) तो�कएको क्षे�मा सामु�हक खेती तथा चक्लावन्द� भए/हुनसक्ने वा एउट              
को�रडोरमा

रहेको

त ो ब्लक स�ालन भएक
(च) �वगतमा सम्बिन्धत बा/वस्क
(छ) हालको क्षे�, उत्पाद, उत्पादकत र समावेश हुने घरधरु � तथा खेती योग्य जग्
(ज) �स्ता�वत जोन क्षे�  �ोत  केन्�को अवस्,

�मुख  �शोधन तथा बजार�करणका        

अवसरहर
(झ) �स्ता�वत जोन क्षे� �भ� सामु�हक खेती तथा चक्लाबन्द� को हालको अवस्थ    
�वस्तारक संभावना
(ञ) �ोत केन्� �वकासको अवस्
४.३.१०.२ जोन छनौट ���याः जोन छनौट गर� स्वीकृत गन� ���यादेहाय अनुसार हुनेछ:(क)

जोन �वकास कायर्�म माग सम्बिन्धत बाल� वस्तुको पकेट ब्लक कायर्�म स�ालन भईर
क्षे�का इच् लिक्ष समुदाय/वगरले  अनुसूची-१४ बमोिजमको ढाँचामा �ववरण भर� स्थानीय
तहको �सफा�रस समेत संलग्न गर� अनुसूची-१५ बमोिजमको ढाँचामा प�रयोजना कायार्न्वय
इकाईमा आवेदन पेश गनु् प
र
न�छ।

(ख) �ा�व�धक कायर्दल गठ: जोन �वकास  कायर्�म स�ालनको ला�ग �ा�  आवेदन उपर अध्ययन
गर� ��तवेदन पेश गनर् प�रयोजना कायार्न्वयन इकले देहाय बमोिजम �ा�व�धक कायर्दल गठन
गन�छ।
कृ�ष/पशु सेवा अ�धकृत, प�रयोजना कायारन्वयन इका   

संयोजक

�मुख वा �नजले तोकेको ��त�न�ध, �देश सरकार अन्तगरको
िजल्ला िस्थत कृ/पशु सेवा क्षेहेन� कायार्ल   
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सदस्

सम्बिन्धत बा/वस्तुको �वषय �व     

सदस्

(ग) अध्ययन एवं �ा�व�धक ��तवेदनः �ा�व�धक कायर्दले  जोन �वकास  कायर्�म स�ालनको ला�ग
�ा�व�धक रुपम सम्भाव रहे  नरहेको य�कन गर�  अनुसूची-१६ बमोिजमको मूल्या�नको
मापदण्डहरुको आधारममुल्या�न गर� प�रयोजना कायार्न्वयन इकाईमा ��तवेदन पेश गन
ु ोदन एवं  �सफा�रसः
(घ) �देश  प�रयोजना कायार्न्व समन्वय तथा अनुगमन स�म�तबाट अनम
मुल्या�नको आधारमा मापदण्ड पुगेक ा उपयु � �स्तावहरुलाई प�रयोजना कायार्न्वयले
�ाथ�मकता�म स�हत �देश प�रयोजना कायार्न्वयन समन्वय तथा अनुगमन स�म�तमा पेश गन�
यस स�म�तले  �देश अन्तगर्त संभावना भएका रा��य �ाथ�मकताका बाहरुको िजल्लागत 
भौगो�लक क्षे�गत सन्तुलन कायम हुने गर� अनुमोदन गन�छ र प�रयोजना कायार्न्वयन स�म
पेश गनर् प�रयोजना व्यवस्थापन इकाईलाई �सफा�रस गन
(ङ) जोन �वकास  कायर्�म स�ालनको ला�ग �देश  प�रयोजना कायार्न्वयन समन्वय तथा अनुग
स�म�तबाट �सफा�रस भइ आएका �स्तावहरु उपप�रयोजना कायार्न्वयन स�म�तले छलफल गर
प�रयोजना �नद�शक स�म�तमा �सफा�रस गन�छ।
(च) प�रयोजना �नद�शक स�म�तले  प�रयोजना व्यवस्थापन इकाईको �स्तावमा प�रयोजना कायार्न
स�म�तबाट �सफा�रस भएका नयाँ जोन �वकास कायर्�मतथा कायर्क्षे� म छलफल गर� �नणर्य
गन�छ।
४.३.११ जोन �वकास कायर्� सञ् चलन ���या
(क) प�रयोजना कायार्न्वयन इकाईले जोन कायर् क्षे��भ� रहेका ईच्छुक लिक्ष/वगर्लाई जोन �वकास
कायर्�म अन्तगर्त स�ालन हुने �व�भ� कायर्�महरुमा सहभा�गताका ला�ग सूिगन�छ।प�रयोजना
कायार्न्वयन इकाई जोन अन्तगर सञ् चलन हुने सम्पुण कायर्�हरुको अनुसूची-९ अनुसारको
ढाँचामा सावर्ज�नक सूचनाआ�ान गर� लिक्षत समुद/वगरबाट आवेदन माग गन�छ।
(ख) जोन कायर्�ममा सहभागी हुन इच्छुक लिक समुदाय/वगर्ले तोकेको बाल/वस्तुमा आधा�रत रह�
अनुसूची-१० बमोिजमको ढाँचामा �नवेदन पेश गन् प
रु
न�छ।
(ग) जोन अन्तगर्त कायर्�म स�ाल ला�ग प�रयोजना कायार्न्वयन इकाई �ा� हुन आएका
आवेदनहरुक मूल्या�नको ला� देहाय बमोिजमको �ा�व�धक स�म�त रहनेछ।
�मुख, प�रयोजना कायार्न्व इकाई       

संयोजक

�मुख वा �नजले तोकेको ��त�न�ध, �देश सरकार अन्तगरको िजल्ल िस्थ
कृ�ष/ पशु सेवा क्ष हेन� कायार्ल     

सदस्

कृ�ष/पशु सेवा अ�धकृत/�ा�व�धक, प�रयोजना कायार्न्वयन इक

सदस् सिचव

(घ) �ा�व�धक स�म�तले  जोन सञ् चलन हुने  सम्बिन् स्थानी तहको कृ�ष/पशु सेवा शाखा �मुख  वा
��त�न�ध, जोन स�ालन समन्वय स�म�तको संयोजक वा ��त�न�ध  अन्य २ जना पदा�धकार�हरुलाई
बैठकमा आमन्�ण गनर् सक्।
(ङ) तो�कएको जोन क्ष �भ�बाट  जोन कायर्�मम सहभा�गताका ला�ग �ा� आवेदनहरुको अनुसूची-११
बमोिजमको मूल्या�नको आधारहरुम�ा�व�धक स�म�तले मूल्या� गन�छ। मूल्या�नको आधारहरुला
स�म�तले आवश्यकता अनुसार �वस्तृतीक समेत गनर् सक्ने
(च) �ा�व�धक स�म�तले आवश्यकता अनुसार स्थलगत �मािणकरण गनर् सक्
(छ) �ा�व�धक स�म�तले कायर्�मको दोहोरोपन नपन� गर��ा� आवेदनहरुको मूल्या�न गर� �ाथ�मकता�म
तोक� स्वीकृ�तक ला�ग प�रयोजना कायार्न्वयन इकमा पेश गन�छ।
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(ज) प�रयोजना कायार्न्वयन इकले जोन अन्तगर स�ालन हुने  अनुसूची-१७ बमोिजमका ��याकलापहर
सञ् चलनको ला�ग कायार्लयम �सफा�रस ग�रएका लिक् समुदाय/वगर्क आवेदन स्वीकृ वा
अस्वीकृ गनर सक्नेछ
(झ) प�रयोजना कायार्न्वयन इकले जोन �वकास  कायर्�म अन्तगर्त स�ालन हुने ��याकलापको ला
लागत अनुमान, �ा�व�धक स्पेिश�फकेश र कायार्न्व कायर योजना �नयमानुसार स्वीकृ गन् प
रु
न�छ
४.३.१२ जोन स�ालन समन्वय स�म� गठन एवं िजम्मेवार
(क) प�रयोजना कायार्न्वयन इकले  जोन �वकास कायर्�म सञ् चलनमा सहजीकरण र लाभ�ाह�को
अनुगमन गनर् लाभ�ाह�को ��त�न�धत्व रहने गर�  प�रयोजना कायार्न्वयन इकाईमा जोन स्थापना
ला�ग सूचीकृत  भएका �नि�त क्षे � �भ�क ा संस्थाहरुको ��त�न�धत्व हुने ९ सदस्यी जोन
स�ालन समन्वय स�म� गठन गन् प
रु
न�। यसर� गठन हुने स�म�तमा कम्तीमा ३ जना म�हलाको
सहभा�गता हुनु  पन�छ। सदस्य मध्ये एक जन ा स�म�तक संयोजक हुनेछ र स�म�त  एवं सदस्यको
पदाव�ध २ आ�थर्क वषर्क हुनेछ। �वगत देिख स�ालनमा रहेका जोन स�ालक स�म�तसमेत बाँक�
अव�धको ला�ग जोन स�ालन समन्वय स�म�तमा रुपान्तरण हुनेछ
(ख) जोन स�ालन समन्वय स�म�तको भू�मका देहाय बमोिजम हुने:(अ) जोन क्षे�मा भएका �मान ��व�ध र पूवार ्धारहरुको अ�भलेख तयार गनर् सहयोग गन� र ज
सञ् चलन अव�धको कायर्योजना तयारगनर् प�रयोजना कायार्न्वयन इकाईलाई सहजीकरण ।
(आ) जोन अन्तगर्तका कृ, कृषक समुह, कृ�ष सहकार�, उ�मी, कानून बमोिजम दतार् भएका कृ�ष
सम्बिन्धत कम्पनी वा फमको �ववरण अ�ाव�धक गनर्सहजीकरण गन�।
(इ)

जोन क्षे�का कृषकहरुको माग संकलन  प�रयोजना कायार्न्वयन इकाईमा पेश ग, ��व�ध
�सार एवं उत्पा�दत वस्तुको बजार�करण र उ�ोगसँग जोड्न सहजीकरण ।

(ई) जोन अन्तगर्त समू�हक खे, सहकार� खेती, चक्लावन्द � खे

र पशुपालन �व�र्न गनर्

प�रयोजना कायार्न्वयन इकाईलाई सहजीकरगन�।
(उ) प�रयोजना अन्तगर्त स्थापना ग�रएका पूवार्धारह �वकास, �योग  र सम्व�र्न समन्वय र
सहजीकरण गन�।
(ऊ) प�रयोजनाका सरोकारवालाहरुसँग समन्वय र सहकायगन�।
(ऋ) जोन क्षे � �भ� सञ्लन ग�रने  वा�षर्क कायर्को सहभा�गतात्मक योजना तजुर्माको ला
प�रयोजना कायार्न्वयन इकसँग समन्वयगन�।

(ऌ) जोन

�वकास  कायर्�मको अनुगमन

एवं  पृ�पोषणमा

प�रयोजना

कायार्न्वयन इकलाई

सहजीकरण गन�।
४.३.१ सम्झौत र अनुदान रकम भ ु�ानी

(क) स्वीकृ भएका आवेदक लाभ�ाह�सँग प�रयोजना कायार्न्वयन इकाईले सम्झौत ��पक्षीय शतर
बारे छलफल गर� अनुसूची-१२ बमोिजमको ढाँचामा सम्झौत गर� कायार्दे �दनुपन�छ।
(ख) सम्झौता बमोिजम कायर् सम्प� भए प� सम्विन्धत लाभ�ाह�लाई �च�लत कानून बमोिजम अनुदा
रकम भू�ानी ग�रनेछ।

४.३.१ अनुगमन तथा मूल्या� र �ग�त ��तवेदन
(क) अनुगमन तथा मूल्या�: प�रयोजना कायार्न्वयन इकले  जोन �वकास कायर्�म अन्तगर सञ् च�लत
��याकलापहरुको एकल वा जोन क्षे�का लाभ�ाह� एवं सरोकारवालाहरुको सहभा�गतामा संय
अनुगमन तथा मुल्या�न गन�छ।प�रयोजना कायार्न्वयन इक र जोन स�ालन समन्वय स�म�ले जोन
न
न
कायर्�को सावर्ज�नक सुुवाईका ला�ग सजहजीकरण ग
ुर् पन�छ
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(ख) �ग�त ��तवेदन
(अ) सम्बिन् प�रयोजना कायार्न्वयन इकाईले सम्बिन्धत जोन इकाईको सहयोगमा �वकास 
कायर्�मक खचर र उपलिब् चौमा�सक र वा�षर् रुपम तयार गर� �ग�त ��तवेदन सम्बिन्
तालुक �नकायमा पेश गन रु पन�छ।
(आ) अनुसूची-१३ र रा��य योजना आयोगले तोकेको ढाँचामा �ग�त ��तवेदन तयार गर� प�रयोजना
व्यवस्थापन इकाईमपेश गन् प
रु
न�छ।
(इ) अनुसूची-१४ बमोिजमको ढाँचामा जोनको �ोफाईल तयार तथा अ�ाव�धक गर�  प�रयोजना
व्यवस्थापन इकाईमा पेश गनुर्पन�
४.४  बृहत व्यवसा�यक कृ� उत्पादन तथा औ�ो�ग केन् (सुपर-जोन) �वकास कायर्�
४.४.१ प�रचय: बाल� वस्तु �वशेषका ला�ग तो�कएको क्षे�फल वा संख्याको न्यूनतम आधार पुरा गरेका कृ
आधा�रत उ�ोग स�हतको पूवार्धार भएको व्यवसा�यक कृ�ष उत्पाद न र कृ�ष उपज �शोधन हुने �नि�
क्षे�लाई व्यवसा�यक कृ�ष उत्पादन तथा औ�ो�गक क (सुपर-जोन) भ�ननेछ। सुपर-जोनमा बीउ/न�,

मल/आहारा र कृ�ष यन्� लगायतका उत्पाद न साम�ीको उत्प, �योगशाला सेवा, �सँचाइ, �व�ुत  र

सडक, कृ�ष बजार लगायतका पूवार्धारको व्यवस, कृ�ष ऋण, बीमा (बाल�  बीमा तथा पशुधन सुरक्)
एवं नी�तगत सहजीकरण, कृषक व्यवसायी एवं कृ�ष �ा�व�धकको कता �वकास, �शोधन उ�ोग �व�र् र
कृ�ष उपजको गुणस्तर �नयन्�ण लगायतका ��याकलापहरु स�लान गर� वृहत व्यवसा�यक क
उत्पादन र औ�ो�गक केन् � �वकास ग�रनेछ।प�रयोजना कायार्न्वयनको �थम वष ७ वटा सुपरजोन
स्थापना भएका �थए भने प�रयोजना अन्त्यसम् सुपरजोनहरुको संख्य २१ पुर् यइने  प�रयोजना
दस्तावेजमा उल्लेख भए बमोिजम सुपरजोनहरु �वकास ग�रन
४.४.२ उ�श
े ्: बृहत व्यवसा�य कृ�ष उत्पाद तथा औ�ो�गक केन्� (सुपर जोन) �वकास कायर्�को उ�ेश्य
देहाय बमोिजम रहेको छ:(क) सुपरजोनमा समावेश ग�रएका बाल�/वस्तुको उत्पादन तथा उत्पादकवृ�� गन� ,
(ख) सुपरजोन क्षे�मा कृ�ष यािन्�क�, कृ�ष पूवार्धार �वकास एवं व्यवसायीकरण �व�र्न त
�शोधन उ�ोगहरुको स्थापना माफर्त कृऔ�ोगीकरणको आधारिशला तयार गन�,
(ग) �योगशाला सेवा तथा कृ�ष अनुसन्धा र अध्यय संस्थनको क्षम अ�भवृ�� गन�
(घ) सुपरजोन तथा आसपासका क्षे�हरुमा रोजगार� सृजना ।
४.४.३ सुपरजोन �नमार्: जोन �वकास कायर्�म अन्तगर्त स�ा�लत जोनको �वस्तार भएर वा निजकका ब्
जोनहरु क्ल�रमा ए�ककृत भई बाल� वस �वशेषको ला�ग तो�कएको क्षे�/संख्याको न्यूनतम मापदण
परु ा गरे मा त्यस्तो क्षे�लाई बृहत व्यवसा�यक कृ�ष उत्पादन तथा औ�ो�गक(सुपरजोन) को रुपमा
स्तरो�ती गनर् स�कनेछ। सा, �देश र स्थानीय तहबाट स�ालन ग�रएका बाल� वस् �वशेषका उत्पादन
क्षे�हरुल ाई समेत आवश्यकता र औिच आधारमा सुपरजोनमा समावेश गनर् स�कनेछ। रा��य
�ाथ�मकताको आधारमा   �ादेिशक एवं बाल� वस्तुगत सन्तुलन कायम हुने गर� प�रयोजनाले तो केक
ल�य अनुसारका सुपरजोनहरु �वकास ग�रनेछ।
४.४.४ सुपरजोनका ला�ग क्षे�फलको न्यूनतम आ
(क) सुपरजोन क्षे� छनौट सुपरजोन �वकास कायर्�मसञ् चलनको ला�ग ता�लका-६ मा उल्लेख भए
बमोिजम न्यूनतमक्षे�फलको आधार पु गन् प
रु
न �।
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   ता�लका 6: सुपरजोन कायर्�म सञ् लनका आधारहर
बाल�/वस् त

इकाई

आधार

बाल�

हेक्ट

१०००

माछा (जलाशय क्ष)

हेक्ट

१०००

कै�फयत

(ख) तो�कए बमोिजमको न्यूनतमक्षे� वा संख्य नपुगेको हाल स�ालनमा रहेका सुपरजोनको हकमा
क्षे�फल �वस्तार कायर्�म अ�न रुपमासञ् चलन गन् प
रु
न�छ
४.४.५ सुपरजोनको संख्या र कायर्�म स�ालन अव: बाल� वस्तुको �ाथ�मकतालाई आधार �लई �त्ये
�देशमा प�रयोजना अव�धसम्ममा बढ�मा5 वटा सुपरजोनहरु छनौट गर� कायर्�म स�ालन गनर् स�कन
र यी सुपरजोनहरुमा प�रयोजना अव�धसम्म कायर्�म स�ालन हुनेछन्। सुपर इकाईको फलोअप र
�नरन्तरता संघीय सरकारको कृ�ष तथा पशुपन्छ� �वकास मन्�ालयबाट तो�कएको �नकायबाट हुने
४.४.६ सुपरजोनको अन्य संभागहरुसँगको सम्: पकेट, ब्लक र जोनमा हुने उत्पादनले सोह� बा/वस्तुको

सुपरजोनमा रहने  कृ�ष बजार र �शोधन उ�ोगको ला�ग  कृ�ष उपज र कच्चा पदाथर् उपलब्ध गराउ
छन्। त्यस्तै सुपरजोनमा रहेका �ोत केन्�हरुबाट, ब्लक र पकेटका ला�गबीउ न� लगायत अन्य

��व�धहरु उपलब्ध हुने छन
४.४.७ सुपरजोन क्षे � �वस्: लाभ�ाह� समुदायको माग  र सम्भाव्यता तथा आवश्यकताका आधार सुपर
जोनको क्षे� �वस् गनर् स�कनेछ । सुपर जोन क ्षे� छनौटको ला�ग तो�कएको �ा�व�धक कायर्दलले
सुपर जोन क्षे� �वस्ताको ला�ग अध्यय/अनुगमन गर�  ��तवेदन पेश गन�छ  । यसर�  �वस्तार ग�रने
क्षे� हाल स�ा�लत सुपर जोन क्षे�को आसपासमा हुनुपन� �ा�व�धक कायर्दलको ��तवेदन तथा�देश
प�रयोजना कायार्न्वयन समन्वय तथा अनुगमन स�म�तको �सफा�रस स�प�रयोजना कायार्नयन इकाईले 
सुपर जोन क्षे � �वस्तारको ला प�रयोजना व्यवस्थापन इकाईमा अनुरोध गछ। यसर� अनरु ोध �ा� 
भएमा प�रयोजना व्यवस्थापन इकाईले आसपासका जो�डएका क्षे�हरु समावेश सुपर जोन क्षको
�वस्तार गनरस्वीकृ�त �दन सक्न।
४.४.८ सञ् चलन गन� �नकाय: सुपरजोन �वकास कायर्� स�ालनका ला�ग तो�कएको िजल्लाम रहेको प�रयोजना
कायार्न्व इकाईको मुख् िजम्मेवार रहनेछ र �देश सरकारको िजल्ल िस्थ कृ�ष/पशु सेवा क्ष हेन�
कायार्ल र स्थानी तहको कृ�ष/पशु सेवा शाखाले समन्व र सहजीकरण गन�छन्।
४.४.९ कायर्�मको लिक् समुदाय/वगर: सुपरजोन �वकास  कायर्�ममा देहाय बमोिजमका लिक् समुदाय/वगर्
सहभागी हुन सक्ने छन:(क) स्थानीय तह वा अन्य सरकार� �नकायमा �नयमानुसार दतार् भएका कृषक स
(ख) कृ�ष कायर् गन� उ�ेश्य स�ह�च�लत कानून बमोिजम दतार् भएका सहकार�ह
(ग) �नयमानुसार दतार् भएकाजल/वन उपभो�ा स�म�तहर
(घ) कानुन बमोिजम दतार् भएका कृ�ष फमर् वा कम्पन
(ङ) कृ�ष तथा पशुजन्य उ�ो/उ�ोगी
४.४.१0 सुपरजोन छनौट
४.४.१०.१ सुपरजोन �नधार्रणका आधारह: सुपरजोन �वकास  कायर्�म स�ालनका ला�ग अनुसूच-१ बमोिजमका
बाल�/वस्तुमा देहयका आधारमा सुपरजोन क्षे� �नधार गन् प
रु
न�:(क) कृ�षमा आधा�रत उ�ोग व्यवसायको ला�ग कच्चा पदाको रुपम �योग हुने बाल�
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(ख) स्थानीय स्तरमा रोजगार� सृजना गनर् सक्ने /वस् त
(ग) आयात ��तस्थापना र �नयार्त �व�र्नमा सहयोग पुरउने बाल�/वस्तु
(घ) �सँचाइ, सडक र सेवा �दायक संस्थालगायतका आवश्यक पूवार्धार भएक
(ङ) तो�कएको क्षे�मा सामु�हक खेती तथा चक्लावन्द � भए/हुनसक्ने वा एउट को�रडोरमा
रहेको
त ो जोन स�ालन भएको
(च) �वगतमा सम्बिन्धत बा/वस्क
(छ) हालको क्षे�, उत्पदन, उत्पादकत र समावेश हुने घरधरु � तथा खेती योग्य जग्
(ज) �स्ता�वत सुपर जोन क्षे � � �ोत  केन्�को अवस्, �मुख  �शोधन, औ�ो�गक�करण तथा
बजार�करणका अवसरहर
(झ) �स्ता�वतसुपर जोन क्षे� �भ� सामु�हक खेती तथा चक्लाबन्द�को हालको अवस्था
�वस्तारको संभावना
४.४.१०.२ सुपरजोन छनौट ���याः सुपरजोन छनौट गर� स्वीकृत गन� ���या देहाय अनुसार हुने:(क) सुपरजोन �वकास  कायर्�म माग सम्बिन्धत बाल� वस्तु जोन कायर्�म स�ालन भईरहेका
क्षे�का इच् लिक्ष समुदाय/वगर्ले अनुसूची-१४ बमोिजमको ढाँचामा �ववरण भर� स्थानीय
तहको �सफा�रस समेत संलग्न गर� अनुसूची १५ बमोिजमको ढाँचामा प�रयोजना कायार्न्वय
इकाईमा आवेदन पेश गनु् प
र
न�छ।
(ख) �ा�व�धक कायर्दल गठ: सुपरजोन �वकास  कायर्�म स�ालनको ला�ग �ा�  आवेदन उपर
अध्ययन गर� ��तवेदन पेश गनर प�रयोजना कायार्न्वयन इकले देहाय बमोिजमको �ा�व�धक
कायर्दल गठन न् प
रु
न छ।
कृ�ष/पशु सेवा अ�धकृत, प�रयोजना कायार्न्वयन इक   
�मुख वा ��त�न�ध, �देश सरकार अन्तगरको िजल्ला िस्थत कृ/पशुसेवा

संयोजक
सदस्

क्षेहेन� कायार्ल
सम्बिन्धत बा/वस्तुको �वषय �व     
(ग) अध्ययन एवं �ा�व�धक ��तवेदनः

सदस्

�ा�व�धक कायर्दले  सुपरजोन �वकास  कायर्�म स�ालनको

ला�ग  �ा�व�धक रुपम सम्भाव रहे  नरहेको य�कन गर�  अनुसूची-१६ बमोिजमको मूल्या�नको
मापदण्डहरुको आधारममुल्या�न गर� प�रयोजना कायार्न्वयन इकाईमा ��तवेदन पेश गन
(घ) �देश  प�रयोजना कायार्न्व समन्वय तथा अनुगमन स�म�तबाट अनुमोदन एवं  �सफा�रसः
मुल्या�नको आधारमा मापदण्ड पुगेक ा उपयु � �स्तावहरुलाई प�रयोजनयार्न्वयन इकले
�ाथ�मकता�म स�हत �देश प�रयोजना कायार्न्वयन समन्वय तथा अनुगमन स�म�तमा पेश गन�
यस स�म�तले  �देश अन्तगर्त संभावना भएका रा��य �ाथ�मकताका बाल�हरुको िजल्लाग
भौगो�लक क्षे�गत सन्तुलन कायम हुने गर� अनुमोदन गन�छ र प�रयोजनायार्न्वयन स�म�तम
पेश गनर् प�रयोजना व्यवस्थापन इकाईलाई �सफा�रस गन
(ङ) सुपरजोन �वकास कायर्�म स�ालनको ला�ग�देश प�रयोजना कायार्न्वयन समन्वय तथा अनुग
स�म�तबाट �सफा�रस भइ आएका �स्तावहरु उपप�रयोजना कायार्न्वयन स�म�तले छलफल गर
प�रयोजना �नद�शक स�म�तमा �सफा�रस गन�छ।
(च) प�रयोजना �नद�शक स�म�तले  प�रयोजना व्यवस्थापन इकाईको �स्तावमा प�रयोजना कायार्न
स�म�तबाट  �सफा�रस  भएका नयाँ सुपरजोन �वकास  कायर्�म तथा कायर्क्षे� मा�थ छलफल ग
�नणर्य गनछ।
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४.४.११ सुपरजोन �वकास कायर्� सञ् चलन ���या
(क) प�रयोजना कायार्न्वयन इकाईले सुपरजोन कायर्क्षे��भ� रहेका ईच्छुक लिक्ष/वगर्लाई
सुपरजोन �वकास कायर्�म अन्तगर्त स�ालन हुने �व�भ� कायर्�महरुमा सहभा�गताका ला�ग सूि
गन�छ। प�रयोजना कायार्न्वयन इकाई सुपरजोन अन्तगर सञ् चलन हुने सम्पुण कायर्�हरुको
अनुसूची-९ अनुसारको ढाँचामा सावर्ज�नक सूचना आ�ान गर�  लिक्षत समुद/वगरबाट  आवेदन माग
गन�छ।
(ख) सुपरजोन कायर्�ममा सहभागी हुन इच्छुक लिकसमुदाय/वगर्ले तोकेको बाल/वस्तुमा आधा�रत रह�
अनुसूची-१० बमोिजमको ढाँचामा �नवेदन पेश गन् प
रु
न�छ।
(ग) सुपरजोन अन्तगर्त कायर्�म स�ाल ला�ग प�रयोजना कायार्न्वयन इकाई �ा� हुन आएका
आवेदनहरुक मूल्या�नको ला� देहाय बमोिजमको �ा�व�धक स�म�त रहनेछ।
�मुख, प�रयोजना कायार्न्व इकाई      

संयोजक

�मुख वा ��त�न�ध, �देशको िजल्ल िस्थ कृ�ष/ पशु सेवा
क्ष हेन� कायार्ल       

सदस्

कृ�ष/पशु सेवा अ�धकृत/�ा�व�धक, प�रयोजना कायार्न्वयन इक  

सदस् सिचव

(घ) �ा�व�धक स�म�तले सुपरजोन सञ् चलन हुने सम्बिन् स्थानी तहको कृ�ष/पशु सेवा शाखा �मुख वा
��त�न�ध, सुपर

जोन स�ालन

समन्वय स�म�तको संयोजक वा ��त�न�ध 

अन्य २

जना

पदा�धकार�हरुलाई बैठकमा आमन्�ण गनर् सक।
(ङ) तो�कएको सुपरजोन क्ष �भ�बाट  सुपरजोन कायर्�मम सहभा�गताका ला�ग �ा� आवेदनहरुको
अनुसूची-११ को आधारमा आवश्यकता अनुसा �वस्तृतीकर गर�  �ा�व�धक स�म�तले  मूल्या�न
गन�छ।
(च) �ा�व�धक स�म�तले आवश्यकता अनुसार स्थलगत �मािणकरण गनर् सक्
(छ) �ा�व�धक स�म�तले कायर्�मको दोहोरोपन नपन� गर��ा� आवेदनहरुको मूल्या�न गर� �ाथ�मकता�म
तोक� स्वीकृ�तक ला�ग प�रयोजना कायार्न्वयन इकमा पेश गन�छ।
(ज) प�रयोजना

कायार्न्वयन इकाई

सुपरजोन अन्तगर्त स�ालन हुने अनुसू-१८

बमोिजमका

��याकलापहर सञ् चलनको ला�ग कायार्लयम �सफा�रस ग�रएका लिक् समुदाय/वगर्क आवेदन
स्वीकृ वा अस्वीकृ गनर सक्नेछ
(झ) प�रयोजना कायार्न्वयन इकले सुपरजोन �वकास कायर्�म अन्तगर्त स�ालन हुने ��याकलापको ला
लागत अनुमान, �ा�व�धक स्पेिश�फकेश र कायार्न्व कायर योजना �नयमानुसार स्वीकृ गन् प
रु
न�छ
४.४.१२ सुपरजोन  स�ालन समन्वय स�म� गठन एवं िजम्मेवार
(क) प�रयोजना कायार्न्वयन इकले  सुपरजोन �वकास कायर्�म सञ् चलनमा सहजीकरण र लाभ�ाह�को
अनुगमन गनर्लाभ�ाह�को ��त�न�धत्व रहनेगर� प�रयोजना कायार्न्वयन इकाईमसुपरजोन स्थापनाका
ला�ग सूचीकृत  भएका �नि�त क्षे � �भ�क ा संस्थाहरुको ��त�न�धत्व हुने ९ सदस्यी सुपरजोन
स�ालन समन्वय स�म� गठन गन् प
रु
न�। यसर� गठन हुने स�म�तमा कम्तीमा ३ जना म�हलाको
सहभा�गता हुनु  पन�छ। सदस्य मध्ये एक जन ा स�म�तको संयोजक हुन र स�म�त  एवं सदस्यको
पदाव�ध २ आ�थर्क वषर्क हुनेछ। �वगत देिख स�ा�लत सुपर जोन स�ालक स�म�त बाँक� रहेको
अव�धको ला�ग सुपरजोन सन्चाल समन्वय स�म�तमा रुपान्तरण हुन
(ख) सुपरजोन स�ालन समन्वय स�म�तको भू�मका देहाय बमोिजम हुने:-
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(अ) सुपरजोन क्षे�मा भएका �व�मान ��व�ध पूवार्धाहरुको अ�भलेख तयार गनर् सहयोग गन� 
सुपरजोन सञ् चलन अव�धको कायर्योजना तयार गनर् प�रयोजना कायार्न्व इकाईलाई
सहजीकरण गन�।
(आ) सुपरजोन अन्तगर्तक कृषक, कृषक समुह, कृ�ष सहकार�, उ�मी, कानून बमोिजम दतार्
भएका कृ�ष सम्बिन्धत कम्पनी वा फमर्ह�ववरण अ�ाव�धक गनर्समन्व गन�।
(इ) सुपर जोन क्षे�का कृषकहरुको माग संकलन  प�रयोजना कायार्न्वयन इकाईमा पेश ग,
��व�ध �सार एवं उत्पा�दत वस्तुको बजार�करण र उ�ोगसँग जोड्न सहजीकरण ।
(ई) सुपरजोन अन्तगर्त समू�हक खे, सहकार� खेती, चक्लावन् खेती
कायार्न्वयन इकाईसँग समन्वय ।

�व�र्न गनर् प�रयोजना

(उ) प�रयोजना अन्तगर्त स्थापना ग�रएपूवार्धाहरुको �वका �योग र सम्ब�र्नमा समन्व ,
सहजीकरण गन�।
(ऊ) प�रयोजनाका सरोकारवालाहरुसँग समन्वय र सहकायगन�।
(ऋ) सुपरजोन क्षे � �भ सञ् चलन ग�रने  वा�षर् कायर्�को सहभा�गतात्मक योजना तजुर्माक
ला�ग  प�रयोजना कायार्न्वयन इकसँग समन्व गन�।

(ऌ) सुपर जोन �वकास  कायर्�मको अनुगमन एवं  पृ�पोषणमा प�रयोजना कायार्न्वयन इकलाई
सहजीकरण गन�।
४.४.१३ सम्झौत र अनुदान रकम भ ु�ानी

(क) स्वीकृ भएका आवेदक लाभ�ाह�सँग प�रयोजना कायार्न्वयन इकाईले सम्झौत ��पक्षीय शतर बारे
छलफल गर� अनुसूची-१२ बमोिजमको ढाँचामा सम्झौत गर� कायार्दे �दनुपन�छ।
(ख) सम्झौता बमोिजम कायर् सम् प� प� सम्बिन्धत लाभ�ाह�लाई �च�लत कानून बमोिजम अनुदान रक
भू�ानी ग�रनेछ।

४.४.१४ अनुगमन तथा मूल्या� र �ग�त ��तवेदन
(क) अनुगमन तथा मूल्या�: प�रयोजना कायार्न्वयन इकले  जोन �वकास कायर्�म अन्तगर सञ् च�लत
��याकलापहरुको एकल वा जोन क्षे�का लाभ�ाह� एवं सरोकारवालाहरुको सहभा�गतामा संय
अनुगमन तथा मुल्या�न गन�छ।प�रयोजना कायार्न्वयन इक र जोन स�ालन समन्वय स�म�ले जोन
न
कायर्�को सावर्ज�नक सुुवाईका ला�ग सजहज
करण गन् प
रु
न�छ।
(ख) �ग�त ��तवेदन
(अ) सम्बिन् प�रयोजना कायार्न्वयन इकाईले सम्बिन्धत जोन इकाईको सहयोगमा �वकास 
कायर्�मक खचर र उपलिब् चौमा�सक र वा�षर् रुपम तयार गर� �ग�त ��तवेदन सम्बिन्
तालुक �नकायमा पेश गन रु पन�छ।
(आ) अनुसूची-१३ र रा��य योजना आयोगले तोकेको ढाँचामा �ग�त ��तवेदन तयार गर� प�रयोजना
व्यस्थापन इकाईमपेश गनु् प
र
न�छ
(इ) अनुसूची-१४ बमोिजमको ढाँचामा सुपर जोनको �ोफाईल तयार तथा अ�ाव�धक गर�  प�रयोजना
व्यवस्थापन इकाईमा पेश गनुर्प।
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४.५ प�रयोजना कायार्न्वयन इईको संरचना: व्यवसा�यक कृ�ष उत्पाद न तथा �शोधन केन (जोन) �वकास 
कायर्� एवं वृहत  व्यवसा�यक कृ�ष उत्पाद न तथा औ�ो�ग क केन (सुपर जोन) �वकास  कायर्�
स�ालनको ला�ग िजल्लास्तर प�रयोजना कायार्न्व इकाई रहनेछ। प�रयोजना व्यवस्था इकाईको
�सफा�रसमा कृ�ष तथा पशुपन्छ �वकास मन्�ालयबा नेपाल कृ�ष सेवा अन्तगर राजप�ा��त ��तीय �ेणीका
अ�धकृतको नेतृत्वम नेपाल कृ�ष सेवा अन्तगर्त राजप�ा��त तृतीय �ेणीका अ�धकृत, नेपाल कृ�ष सेवा अन्तगर
राजप�अन��त �ेणीका �ा�व�धक सहायक/नायब �ा�व�धक सहायक, नेपाल  कृ�ष अनुसन्धान प�रषद
अन्तगर्तका �ा�व�धक अ�धकृत एवं �ा�व�धक सहायक र नेपा �शासन सेवाका नायब सुब्ब/ख�रदार र
लेखापाल  प�रयोजना कायार्न्वयन इकाईमा खटाईनेछ। सुप जोन एवं जोन �वकास कायर्� स�ालनको
ला�ग प�रयोजना कायार्न्व इकाई अन्तगर सुपर जोन/जोन �ा�व�धक इकाई रहनेछ। प�रयोजना कायार्न्वय
इकाईको दरबन्द� ता�लक-७ मा उल्लेख भए बमोिज वा�षर्क स्वीकृत अस्थायी दरबन्द� अनुरुप हु

ता�लका 7: प�रयोजना कायार्न्वयन इकाईको कमर्चार� �व
�मुख (रा.प.��.�ा.,नेपाल कृ�ष सेवा/समूहकृत नहुने)-१
सुपरजोन

�ा�व�धक

कृ�ष अ�धकृत (रा.प.तृ.�ा., नेपाल कृ�ष सेवा)-१
�ा�व�धक अ�धकृत (T6 ) -१ (नेपाल कृ�ष अनुसन्धान प�रषदबाट का)

इकाई

�ा�व�धक सहायक/नायव  �ा�व�धक सहायक (रा.प.अनं.�.�ा./ रा.प.अनं.��.�ा., नेपाल 
कृ�ष सेवा)-२
�ा�व�धक सहायक (T4 ) - १ (नेपाल कृ�ष अनुसन्धान प�रषदबाट का)
कायार्लय सहयोगी(सेवा करार) 1
जोन �ा�व�धक इकाई

कृ�ष अ�धकृत (रा.प.तृ.�ा., नेपाल कृ�ष सेवा)-१
�ा�व�धक सहायक/नायव  �ा�व�धक सहायक (रा.प.अनं.�.�ा./ रा.प.अनं.��.�ा., नेपाल 
कृ�ष सेवा)-२
कायार्लय सहयोगी(सेवा करार) -1

आ�थर्�शासन शाखा

लेखापाल (रा.प.अनं.�., नेपाल �शासन) -१

�शासन शाखा

नायब सुब्ब (रा.प.अनं.�., नेपाल �शासन)/ख�रदार (रा.प.अनं .��., नेपाल �शासन)1
हलुका सवार� चालक -1
कायार्लय सहयोगी-1 (सेवा करार)
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प�रच्छ ेद५

अन्य कायर्�म
5.1 �ा�व�धक िशक्षालयसँगको सहकायर् व्यवसा�य कृ�ष उत्पादन कायर्

५.१.१ प�रचय: �ा�व�धक िशक्षालयम कृ�ष �वषय अध्ययनर �व�ाथ�हरको अध्ययसँगै उ�मशीलता �वकास 
गर�  भ�वष्यमा दक्ष �ा�व�धक उत्पादन गन� एवं व्यव बनाई रोजगार� सृज्ना गन
र
�ा�व�धक
िशक्षालयसँग सहकायर्म व्यवसा�य कृ�ष उत्पाद कायर्� सञ् चलन ग�रनेछ।
5.१.२ उ�ेश्: �ा�व�धक िशक्षालयसँग सहकायर्म व्यवसा�य कृ�ष उत्पाद कायर्� सञ् चलनको उ�ेश्य
देहाय बमोिजम रहेको छ:(क) �व�ाथ�हरुमा �ा�व�धकसीप एवं उ�मशीलताको �वकास गन�,
(ख) �ा�व�धक िशक्षालयलाई �सकाइ र �ोत  केन्�को रुपमा �वकास,
(ग) अध्ययनर �व�ाथ�लाई अध्ययन खचर् जुटाउन सहयोपुर् यउने।
5.१.3 कायर्�म सञ् लन गनर् स�कन व्यवसा�यक क्षे�
(क) तरकार� खेती
(ख) माछा पालन
(ग)

कुखुरा पालन

(घ) बा�ा पालन
(ङ) च्या खेती
(च) हाँस पालन
(छ) मौर�पालन
(ज) अ� बाल�
(झ) नसर्र
(ञ) कृ�ष, पशुपन्छ� तथा मत्स्यका आधार �योगशाला सेवा
(ट)

स्थान �वशेका अन्य बाल/वस् त

५.१.४ �ा�व�धक िशक्षालय छनौटका आधार: �ा�व�धक िशक्षालयसँगको सहकायर्मा व्यवसा�यक क
उत्पादन कायर्�संचालनको ला�ग �ा�व�धक िशक्षालय छनौटका आधारहरु देहाय बमोिजम हु:(क) व्यवसा�यक कृ�ष उत्पादनको ला�ग बा/वस्तु �वशेषका ला�ग आवश्यक जग्गाको न्यू
क्षे�फल उपलब्ध भ
(ख) जग्गाआफ्नै स्वा�मत्वमा भएको कम्तीम ५ वषरको करार सम्झौता भएको
(ग) नव�वतर् अवधारणालाई �व�र्न गन� �कृ�तको �स्त
(घ) �व�ाथ�को ��तव�ता र सहभागी हुने �व�ाथ� संख्या
(ङ) �व�ाथ� छनौट  ���या, उत्पादन तथा �ब�� योजना र ��तफल  �वतरण ���या समेत उल्लेख
भएको
(च) किम्तमा२५ ��तशत लगानी गन� िशक्षाको ��तव�ता
५.१.५कायर्�मला �ोत्साह गनर प�रयोजनाले उपलब् गराउन सक्ने सु�वध: �ा�व�धक िशक्षालयसँगक
सहकायर्मा व्यवसा�य क कृ�ष उत्पादन कायर्�म संचालनको ला�ग �ा�व�धक िशक्षालयलाई 
बमोिजमको सु�वधा उपलब्ध गराउन सक्न:(क) कृ�ष पूवार्धा �नमार्,
(ख) कायर्�म सञ् चलन हुने  क्षे�म बीउ, �वषाद�, सु�म तत्, कृ�ष औजार, �योगशाला उपकरण
आ�दमा अनुदान उपलब्ध गराउन,
(ग) उत्पा�दत कृ�ष उपजको बजार�करणमा सहयोग पुर् उने।
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५.१.६ व्यवसा�य कृ�ष उत्पाद कायर्�मसञ् चलनका चरण
ता�लका 8: व्यवसा�य कृ�ष उत्पाद कायर्�मसञ् चलनका चरणहर
� सं.
क

चरणहर

कायर

इच्छुक �ा�व�धक सावर्ज�नक सूचना �काशन प�रयोजना कायार्न्वयन इक
िशक्षालयसँग आवेदन म

ख

िजम्मेवार

गन�

इच्छुक �ा�व�धक इच्छा आवेदन पेश गन

�ा�व�धक िशक्षा

िशक्षालयले आवेदन पेश गन
ग

इच्छुक आवेदक स्थलगत �फल्ड सव�

प�रयोजना कायार्न्व इकाई

िशक्षालयको यथाथर् वस
िस्थ�

�व�ेषण

(माग  र

आवश्यकत प�हचान)
घ

व्यवसा�य कृ�ष उत्पाद
कायर्�म

सञ् चलन

मूल्या�,

छनौट

र

प�रयोजना कायार्न्वयन इक

गन�  जानकार�

���या
ङ

सहभा�गतात्मक ब्यवासा�यक ब्यवसा, �व�ाथ� छनौट,

�ा�व�धक

िशक्षाल

र

कृ�ष उत्पादनको आवधरणा लागत अनुमान र कायर् प�रयोजना कायार्न्व इकाई
प� तयार
च
छ
ज

योजना तयार गन�

लागत साझेदार�  र आम्दानी मापदण्ड तयार गन

�ा�व�धक

बाँडफाँड

प�रयोजना कायार्न्व इकाई

कायर् सम्झौत
कायर् सम्प��तवेदन तयार

िशक्षाल
िशक्षाल

र

सम्झौत प� तयार�   र

�ा�व�धक

हस्ताक्षर 

प�रयोजना कायार्न्व इकाई

�ा�व�धक

�ा�व�धक

िशक्षाल

र
र

प�रयोजना कायार्न्व इकाई
झ

अनुगमन तथा मुल्या�

मुल्या�नका सूचक तयार प�रयोजना कायार्न्वयन इक
गर� अनुगमन

मुल्या�न

गन�
5.१.7 �दगोपना: प�रयोजना कायार्न्व इकाईले सम्बिन् िशक्षालयको मुल्या�न गर� आवश्यकताका आधा
स्वीकृत बजेटको प�र�ध�भ� रह� दुई वषर् सम्म कायर्�म सलन गनर् सक्नेछ कायर्�मको
�दगोपनाका ला�ग आम्दानीको२० ��तशत रकम छु �ै कोष स्थापना गर ते�ो वषर्देिख िशक्षाल नै यस
कायर्�मला �नरन्तरत �दनुपन� छ।
५.२ चक्लावन्द�मा पक/ब्ल/जोन कायर्�म सहकार� र �नजी क्षे�बाट सञलन
५.२.१ प�रचय: कृ�ष योग्य जग्गाम ा उत्पादन र उत्पाद कत्व ब स-साना �क�ामा छ�रएर रहेका
जग्गाहरुलाचक्लाबन्दगनर् देहायकाएक वा एक भन्दा बढ����या अपनाउन स�कनेछ:(क) एक आपसमा जग्गा स�ाप�ा गरे
(ख) सहका�रता वा साम�ु हक प��त�ारा संयु� रुपमा खेतीगरेर
(ग) क्ल्मा जग्गा भाडमा �लएर
(घ) कृषक समुह /सहकार�ले वृहत रुपमाखेती गन� व्यवस् गरेर।
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५.२.२ चक्लाबन्द�को आवश्य र औिचत्  
(क) नेपालमा औसत जग्गा स्वा�मत्व ��त प�रवार जम0.68 हेक्टर र खिण्डकृत रु रहेको,
(ख) जग्गाको खण्डीकरणबाट कृ�ष भू�मको उत्पादकत्व कम र,
(ग) कृ�षमा संलग्न जनसंख्या क�र ६० ��तशत  रहेको र संलग् �मशि� अधर् रोजगारको रुपम
रह� उत्पदकत्व न्यून रहे,
(घ) कृ�षमा यािन्�क�करणगनर् चुनौतीरहेको।
५.२.३ उ�ेश्यह
चक्लाबन् कायर्� सञ् चलनको देहाय बमोिजमका उ�श
े ् रहेका छन्:(क) भू�मको बढ्द खण्डीकर एवं बाँझो जग्ग राख् न �वृि�लाई �नरत्स�हत गन�,
(ख) यािन्�क�करको माध्यमबाटउत्पादनलागत न्यूनीकर गन�,
(ग) बजारयोग्य प�रमाणमा कृ�ष उत्पादन गर� ��तपधार्त्मक क्षमता अ�गन�।
५.२.४ चक्लाबन्द�क�क�सम
कृ�ष उत्पादन र उत्पादकत्व बृ��का लान्यूनतम क्षेमा ग�ा/कान्ला सुधार गर, ज�मन सम्याई
वा खिण्डकृत जग्गाला एक�करण गर� वा एकल  बाल�को खेती  गरेर चक्लाबन्द � कायर्�म सञलन
ग�रनेछ । �नजी तथा सावर्ज�नक जग्गामा देहाय बमोिजमको अवधारणाम चक्लाबन्द � कायर्
सञ् चलन गनर् स�कने।
(क)

�नजी  जग्गामा चक्लाबन: �नजी  जग्गामा ता�लक-९ मा उल्लेिखत अवधारण अवलम्बन गर
न्यूनतम क्षेमा जग्गाको एक�करण वा एकल  बाल�को खेती  गरेर चक्लाबन्द � कायर्
सञ् चलन ग�रनेछ।

ता�लका 9: �नजी जग्गामा चक्लाबनको �क�सम र न्यूनतम क्षे
�. स.

१
२

अवधारणा/�क�सम

कृषक व्विस्थत खेती(Farmer
Managed Farming)
समुह/सहकार� व्यविस्थत कृष
खेती (Group/Cooperative Managed
Farmer Farming)

एकलबाल� खेती (Crop
pooling)

चक्लाबन्द� खेत(Land
pooling)

भौगो�लक क्षे(हेक्ट)

भौगो�लक क्षे(हेक्ट)

तराई

पहाड

�हमाल

तराई

पहाड

�हमाल

१०

७

५

१०

३

२

१५

१०

७

१५

५

३

३

सहकार� व्यविस्थसहकार� खेती  
(Cooperative Managed
Cooperative Farming)

१०

७

५

१०

३

२

४

�नजी फमर् व्यविस्थत कृषक खे
(Firm Managed Farmer Farmig)

१०

७

५

१०

३

२

५

�नजी फमर् व्यविस्थत ख (Firm
Managed Farming)

१०

७

५

१०

३

२

(ख) सावर्ज�नक जग्गामा चक्लाब: सावर्ज�नक जग्गाम देहाय बमोिजका अवधारणामा चक्लाबन् कायर्�म
स�ालन हुन सक्नछन्:(अ) सहकार� व्यविसत सहकार� खेती (Cooperative Managed Cooperative Farming)
(आ) �नजी फमर् वविस्थत खेत (Firm Managed Farming)
(ग) चक्लाबन्द� खेतीका �व�भ� �क�समहरुको सै�ािन्तक अवध

44

(अ) कृषक व्विस्थत खेती (Farmer Managed Farming): यस �कारको चक्लाबन् अवधारणामा
�कसानले बाल� �णाल� तथा जातहर छनौटको �नणरय गदर्न् र सबै आवश्यक लगानीहर स्यं 
व्यवस्था गदर्छन। उत्पादन प�ात र बजार सम्बन्धी ग�त�धहरू तथा खेती सम्बन्धी सब
जोिखमका ला�ग कृषक नै िजम्मेवार हुन्छन्। उत्पादन अनुसार �कसानहरु लाभािन्वत हु
(आ) समुह/सहकार� व्यविस्थत कृषक खेत(Group/Cooperative Managed Farmer Farming): यस
�कारको चक्लाबन्द � अवधारणा समुह/सहकार�ले  बाल� �णाल�, जातहर छनौट  र उत्पादन प�ात
बजार सम्बन्धी ग�त�व�धको

�नणर्

गदर्छन्। समुह/सहकार�ले

बीउ,

मल,

�सँचाइ र

यािन्�क�करण जस्ता कायर्हरूमा सहयोग पुउने गदर्छन्। �कसानहरूले उत्पादन ��याकलाप
मा� लगानी गदर्छन्। कृषकहरू उत्पादन अनुसार लाभात हुन्छन् र सहकार� सदस्यका रूप
सहकार�को मुनाफाबाट प�न लाभ �लन्छन्। यस अवधारणाम सहकार�ले व्यवस्था ग�त�व�धहर

स�ालन गन� हुँदा मुनाफा आजर् गदर्छन्

(इ) सहकार�  व्यविस्थ सहकार� खेती   (Cooperative Managed Cooperative Farming): यस 
�कारको चक्लाबन् अवधारणामा सहकार�ले आफ्न वा जग्ग ल�जमा �लई बाल� �णाल�, जातहर
छनौट, उत्पादन प�ात बजार सम्बन्धी ग�त�व�धहरूको �नणर्य गद सहकार�ले बीउ, मल,

�सँचाइ र यािन्�क�कर जस्त कायर्ह व्यवस्था गदर्छन् यस अवधारणामा जग्ग धनीहरूले

�नि�त  भाडा �लने  गदर्छन्  सहकार�को सदस् भए बापत �ा� हुने फाइदाहरूबा लाभ
�लन्छन्
(ई) �नजी फमर् व्यविस्थत कृषक खे (Firm Managed Farmer Farming): यस  �कारको
चक्लाबन् अवधारणामा एक �नि�त  व्यवसा�यक फमर्ल कृषकसँग सम्झौता गदर्छन फमर्ल

बाल� �णाल�, जातहर छनौट, उत्पादन प�ात बजार सम्बन्धी ग�त�व�धहरूको �नणर्य गदर

फमर्ले बी, मल, �सँचाइ र यािन्�क�कर जस्त कायर्हरू सहयोग पुर् यउँदछन् र �कसानहरूले
उत्पादन ��याकलापमा मा� लगानी गदर्छन्। कृषकहरू उत्पादन अनुसार लाभािन्वत हुन्
फमर्ल व्यवस्था ग�त�व�धहर स�ालन गन� हुँदा मुनाफा आजर् गदर्छन्

(उ) �नजी फमर् व्यविस्थत ख (Firm Managed Farming): यस �कारको चक्लाबन्द�वधारणामा
फमर्ले आफ्न वा �लजमा �लएको जग्गाम बाल�  �णाल�, जातहरु छनौ, उत्पादन प�ात बजार

सम्बन्धी ग�त�व�धहरूको �नणर्य गदर् फमर्ले बी, मल, �सँचाइ र यािन्�क�करण जस्ता
कायर्हरू व्यवस्थापन गदर्छन् र जग्गा ध�नहरूले �नि�त भाडा �लने 
(नोट: १.जग्गको एक�करण गर�  चक्लाबन् कायर�म सञ् चलन भएमा सबै �कारको बाल�मा
प�रयोजनाबाट सहयोग ग�रने तर एकल बाल�को खेती  माफर्त चक्लन्द� भएमा बीउ उत्पा, बहु 
वष�य बाल� तथा नगदे बाल�मा मा� सहयोग ग�रने। )
५.२.५ उपलब्ध हुने सु�वधाह: चक्लाबन्द� कायर्�मलाई �ोत्साहन गनर् प�रयोजनाले देहायका सु�वधा उ
गराउन सक्ने:-  
(क) कृ�ष पूवार्धार �नमार,
(ख) बीउ, �वषाद�, सु�म तत्, कृ�ष औजार आ�दमा अनुदान उपलब्ध गराउन,
(ग) ��व�ध र �ा�व�धक सेवा टेवा उपलब्ध गराउन,
(घ) उत्पा�दत कृ�ष उपजको बचतसु�नि�त हुने गर� बजार�करणमा सहयोग पुर् यउने,
(ङ) बाल� बीमा गनर् सहजीकरण गन,
(च) ५ ��तशत भन्दा कम ब्याज दरमा कृ�ष ऋण उपलब्ध गराउन �सफा गन�।
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५.२.६ चक्लाबन्द� कायर्सञ् चलनका चरणहर
ता�लका १0: चक्लाबन्द� कायर्�म सञलनका चरणहर
� सं.

चरणहर

कायर

१

चक्लाबन्द� गन� क्षे�को प�ह

क

इच्छुक कृष, उ�मी,,

समूह र

सहकार�हरुसँग आवेदन मा
ख

िजम्मेवार

सावर्ज�नक सूचना प�रयोजना कायार्न्वयन इक
�काशन गन�

इच्छुक आवेदकको यथाथर् वस् स्थलगत �फल्ड सव�

प�रयोजना कायार्न्व इकाई

िस्थ� �व�ेषण (माग र आवश्यकत
प�हचान सम्बन्धी अ�भमुखीक)
घ
ङ
च

चक्लावन्द � कायर् गन� क, उ�मी,

मूल्या�,  

समूह र सहकार� मूल्या�

छनौट र जानकार�

सहभा�गतात्मक चक्लाबन् चक्लाबन्

लाभ�ाह�  प�रयोजना कायार्न्वयन इक
कायर्क

प�रयोजना कायार्न्वयन इका

आवधारणा प� तयार

आवधरणा प� तयार गन�

र लाभ�ाह�

समुदाय वा संलग्नहरुकसहजीकरण

स�म�त गठन

प�रयोजना कायार्न्वयन इका

स�म�त गठन

र लाभ�ाह�

२

चक्लाबन्द� कायर्को �स्ताव 

क

सम्बिन्धत �ा�व�धकको छनौ

ख

जग्गाको वग�करण

�ा�व�धक प�रचालन

ु
र उपय�

घ
ङ

स�म�तसँग  प�रयोजना कायार्न्व इकाई

सहजीकरण
अन्तर��या गन

बाल�को प�हचान  
ग

प�रयोजना कायार्न्वयन इक
र सम्बिन्धत �ा�व�

ु ान र कायर
लागत अनुमान र कायर् योजना तयार लागत अनम

प�रयोजना कायार्न्व इकाई

गन� 

र लाभ�ाह�

लागत अनुमान

योजना तयार� 
र

�ा� हुने  लागत

ु ान
अनम

र

�ा�

प�रयोजना कायार्न्व इकाई

��तफलको आंकलन गन� 

हुने ��तफलको आंकलन

र लाभ�ाह�

लागत साझेदार�को

लागत साझेदार�को आधार

प�रयोजना कायार्न्व इकाई

तयार गन�

र लाभ�ाह�

आधार तयार

गन� 
३

स्थलगत वस्तिस्थ�को अ�भलेखीकरण

क

आल�  कन्ला र �न�मर्त पूवार्धार �ा�व�धक प�रचालन

प�रयोजना कायार्न्व इकाई

नाप नक्सा तयार

र लाभ�ाह�

सामािजक तथा वातावरणीय पक्षक छलफल र अन्तर��य

प�रयोजना कायार्न्वयन इक

ख
ग
घ

ँ लन
�भाव आक

चक्लावन्द पूव र

र लाभ�ाह�
खेतीबाट  �ा�  यथािस्थ�

��तफलको

प�रयोजना कायार्न्व इकाई

��तफलको मूल्य �नधार्रण ग

आंकलन गन�

आल�  कान्ला र जग् सम्न्ध

समस्या र चुनौती प�रयोजना कायार्न्व इकाई

उत्� हुने सामािजक समस्याहरुक व्यवस्थापन ग

र लाभ�ाह�
र लाभ�ाह�

प�हचान र व्यवस्पन गन�
४

�वस्तृतएक�कृत चक्लावन्द� कायर् योजना तय

क

मस्यौदा नाप नक्सा तयार गन �ा�व�धक प�रचालन

प�रयोजना कायार्न्व इकाई

(पूवार्धार �वकास स�ह)

र लाभ�ाह�

ख

प�रयोजनाको आ�थर्, सामािजक तथा
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छलफल र अन्तर��य

प�रयोजना कायार्न्व इकाई

ग

वातावरणीय पक्षको �भ आंकलन

र लाभ�ाह�

सहभागी हुनेहरुको सुझाव समेत �ा�व�धक प�रचालन

प�रयोजना कायार्न्व इकाई

समावेश

गर�  �वस्तृत एक�कृत

र लाभ�ाह�

चक्लावन्द� कायर् योजना तयगन�
घ

�ववाद व्यवस्थाप

आचार स�हंता तयार गन�

प�रयोजना कायार्न्व इकाई
र लाभ�ाह�

ङ

�वस्तृत एक�कृत चक्लावन्द � काय कायर योजना स्वीकृत गन

प�रयोजना कायार्न्वयन इक

योजना स्वीकृ
५

चक्लावन्द� कायर् योजना कायार्न

क

कायर् सम्झौता ग

ख

चक्लाबन्द

� कायर्

सञ् चलन

सम्झौत प� तयार�   र

प�रयोजना कायार्न्व इकाई

हस्ताक्षर 

र लाभ�ाह�

�कस्तावन्द�मा अनुदा प�रयोजना कायार्न्वयइकाई

�ोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउन

�वाह गन�

ग

�ा�व�धक अनुगमन तथा पृ�पोषण  

�फल्ड अनुगमन गन

प�रयोजना कायार्न्व इकाई

घ

कायर् सम्प� ��तवेदन तयार ग

�ा�व�धक

प�रयोजना कायार्न्व इकाई

५.३ लागत साझेदार�मा बीउ �वजन �ोत केन्/नसर्र� स्थापना सञ् चलन

५.३.१ प�रचय: कृ�ष योग् जग्गाम उत्पाद र उत्पादकत बढाउन स्थानी तहसँगको लागत साझेदार� समन्वयम
बीउ �वजन �ोत केन्� र नसर्रस्थापना गर� बीउ �वजन एवं�बरुवा उत्पादग�रनेछ।
५.३.२ बीउ �वजन �ोत केन्� स्थापनाको आवश्य र औिचत्  
(क) बीउ �वजन उत्पादन र �व�� �वतरणमा�माणीकरण प��त लागू गराउन आवश्यक रहेक,
(ख) बीउ �वजन �व�� �वतरणमा आन्त�रक �नयन्�ण �णाल� लागू गराउआवश्यक रहेक।
५.३.३ उ�ेश्: यस कायर्�मको उ�ेश्य देहाय बमोिजम रहेको:(क) पयार्� प�रमाणमा गुणस्तर�य उ/�बरुवाजन्य साम�ीमा पहुमा वृ�� गर� बीउ  ��तस्थापन दर
बृ�� गन�,
(ख) कृ�ष बाल�को उत्पादन र उत्पादकत्व बृ�� गर� खा� सुरक्षामा टेवा पउने,
(ग) स्थानीय तहमा गुणस्तर�बीउ �वजनको उपलब्धत सु�नि�त गन�।
(घ) स्थानीय रैथानेबीउ �वजनको जगेनार् गन।
५.3.4 नसर्र��ोतकेन्� स्थापना सञ् चलन गन� कृषक वा उ�मी छनौटको आधारहर: नसर्र �ोतकेन् स्थापन
र सञ् चलन गन� कृषक वा उ�मी देहाय बमोिजमको आधारमा छनौट हुनेछ:नसर्र�व्यवसाय दतार् भए।
नसर्र� व्यवसायमा उ�मशीलता हा�सल गरेक
स्थानीय आवश्यकता र सम्भाव्यता भएको ब
कृ�ष �वषय अध्ययन गरेको वा �वगत देिख नसर्र� सम्बन्धी काम गर
५.३.५ सञ् चलन गनर् स�कने कायर्�म
ता�लका ११: स�ालन ग�रने कायर्�/��याकलापहरु 
�.सं.

��याकलाप/कायर्�

क

प�रयोजना,

सञ् चलन �व�ध

स्थानीय तह र - साझेदार स्थानीय तहको छनौ

लाभ�ाह�को लागत साझेदार�मा बीउ  - �नमार्ण स्थलको प�हचान ग
�शोधन/भण्डार गृह  �नमार् (कूल  -

लागत अनुमान र टेिक्नकल स्पेिश�फकेसन र नाप

लागतको

नक्सा तयार गन

किम्तमा १५

��तशत 
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�.सं.

��याकलाप/कायर्�

सञ् चलन �व�ध

लाभ�ाह�को लागत सहभा�गता

-

सूचना �काशन गन�

रहनपु न�  र स्थानीय तहको समेत - कायर्योजना बनाउन

- ख�रद  व्यवस्थापन गन (बीउ  �शोधनसँग सम्बिन्ध

लागत सहभा�गता रहनुपन� )

साम�ी समेत)
- �नमार्ण सम्प� ग गर� �नयमानुसार सेवा �दान गन�
ख 

प�रयोजना र लाभ�ाह�को ५०:५०

-

��तशत  लागत साझेदार�मा बीउ 
उत्पाद तथा बजार�करण

ग

स्थानीय तहसँगको

बाल� �वशेषको आधारमा बीउ उत्पादन गन� जग्गाक
प�हचान गन�

-

ु ान र साझेदार�को आधार तयार गन�
लागत अनम

-

�जनन बीउ/मूल बीउको व्यवस्थान ग

-

बाल� �नर�क् गन� व्यवस्था �मलाउ

-

उत्पा�दतबीउको गुणस्तर �नधार्रगन�/गराउने

-

भण्डारणको उिचत व्यवस्थागन�/गराउने

-

बीउको बजार�करणमा सहयोग गन�/गराउने

लागत  -

साझेदार स्थानीय तहको छनौ

साझेदार�मा नसर्र��ोतकेन्� स्थापन -

सूचना �काशन गन�

र सञ् चलन

-

स्थान तथा नसर्र� उ�मी छनौट ग

-

आवश्यकता अनुसारको नसर्ररेखा�न बनाउने

-

नसर्र�का ला�ग आवश्यक औजार उपकरण 
साम�ीहरुको व्यवस्थापन

-

नसर्र� स्थापन

-

�नय�मत अनुगमन गन�

-

गुणस्तर�य�बरुव उत्पादन तथा�ब�� �वतरण गन�

(नोटः १. जोन र सुपरजोनको उ�ेश्यलाई सहयोग गनर् सक सु�नि�तता भएमा यस प�रच्छ ेदमा उल्ले

भएका कायर्�मह जोन/सुपरजोनको कायर्क्षे� बा�हर समेत स�ालन गनर् स�।

२.स्थानीय तहको छनौट गदार् उत्पा� बीउ/�बरुवको �ब�� �वतरणको सु�नि�तता स्थानीय
तहले गनुपर न�छ।)

५. ४ ��तफलमा आधा�रत �ोत्साहन अनुदान(Output based incentive) कायर्�
५.४.१ प�रचय: �धानमन्�ी कृ�ष आधु�नक�करण प�रयोजना अन्तगर्तका जोन र सुपरजोन सम्भाग तो�कएको
बाल� वस्तुक �नि�त क्षे�फल वसो भन्दा बढ� क्षे�फलमा उत्पादन गन� तो�कएको प�रमाण वा सो
भन्दा बढ� उत्पाद न ग वा बजार�करण गन� कृ�ष उ�मी, कृषक समूह/सहकार�हरुलाई उत्पादन बृ��मा
�ोत्सा�हत गन ��तफलमा आधा�रत �ोत्साहन अनुदान �दान ग�रनेछ।
५.४.२ उ�ेश्: प�रयोजना अन्तगर्तको जोन र सु-जोन सम्भागहरुमा कृ�ष उपजहरुको उत्पादन बृ��का ल
उत्पादनमा संलग कृषकहरुलाई �ोत्सा�हत गनुर् यस कायको उ�ेश्य रहेको छ 
५.४.३ ��तफलमा आधा�रत �ोत्साहन अनुदा

(Output based incentive) उपलब्ध गराउने आधारह

(क) उत्पादकत्व बृ��को आधारमा �ोत्साहन अनु: सम्विन्धत जोन र सु-जोनमा माटोको उवर्रा शि ,
उ�त उत्पादन सा�ीको उपलब्धता र उ�त  उत्पादन ��व�ध अवलम्बन लगायतको आधारम
प�रयोजना कायार्न्वयन ईकाईले तो�कएको वा/वस्तुको गत .व. भन्दा किम्तम १० ��तशत 
उत्पादकत्व बृ��को ल�य �नधार्रण गन�छ। यसर� �नधार्रण ग�रएको ल�य सो बा सम्विन्ध
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न
जातका ला�ग उ� क्षे� औषत उत्पादकत्व भन बढ� हुनेगर�  �नधार्रण ग ुर्पन�
तो�कए
बमोिजम उत्पादकत्व बृ��को ल�य हा�सल गन� कृषकलाई ��त हेक्१० हजार रुपैयाँ नबढ्ने गर
अनुदान उपलब्ध गराईने छ
(ख) क्षे�फल �वस्तारको आधारमा �ोत्साहन अन: स्थान �वशेषमा खेती नग�रएका तर सम्भावना भए

�सजनल बाल�हरु जस्तै चैते ध, �हउँदे  मकै, बसन्ते मकै र म�सनो धा, आलु, फलफूल, मसलाबाल�
आ�दमा क्षे�फल �वस्तारको आधार�ोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराईनेछ । यस �कार �ोत्साहन
अनुदान कायर्�ममा सहभागी हुन ईच्छु क कृ�ष उपज उत्पादक प�रयोजना कायार्न्वय इकाईले 
�नधार्रण गरेक उ�त ��व�ध प्याकेज वलम्वन गर� उत्पादन गनुर् प। यसर� अनुदान �वतरण गदार्
�व�नयोिजत वजेटको प�र�ध�भ� रह� ��तहेक्टर१० हजार रुपैयाँनबढ्ने गर� अनुदान उपलब्ध गराईन
छ।

(ग) बजार�करणको आधारमा �ोत्साहन अनुदा: यस  �कारको �ोत्साहन अनुदान संस्थागत रुपम �ब��
ग�रएको प�रमाणको आधारमा उत्पादक कृषकहरुलाउपलब्ध गराईनेछ ।पशुजन्य उत्पादन; दुधमा
��त �लटर र. २, खसी बोकाको हकमा ��त  के.जी. (जी�वत तौल) ५० रुपैया र ब�ुरको हकमा ��त 
के.जी. (जी�वत तौल) २० रुपैया र महको हकमा ��त  के.जी. ६० रुपैयाको दरले संस्थागत रुपम
बजार�करण ग�रएको प�रमाणको आधारमा उत्पादक कृषकहरुलाई �ोत्साहन अनुद ान उपलब्ध गरा
छ।
(घ) �ोत बीउ उत्पादनमा अनुदा: �माणीकरण प��त अनुसार उत्पादन भएको मूल र �मािणत बीउमा ��त
के.जी. का दरले  �ोत्सहन अनुदान उपलब्ध गराउन स�कने। यसर� अनुदान उपलब्ध गराईने बाल,
जात, मापदण्, अनुदान दर एवं अनुदान �वाह  ���यामा प�रयोजना व्यवस्थापन इकाईबाट सहजीकर
हुनेछ ।
५.४.४ स�ालन �व�ध
(क) सूचना �काशनः सम्विन्धत जोन र सु-जोनमा �व�नयोिजत वजेटको प�र�ध�भ� रह� �ोत्साहन अनुदान
�वतरणको ला�ग प�रयोजना कायार्न्वयन इकाईले सूचना �काशन गन�
(ख) अनुगमन तथा मुल्या�नः जोन तथा सुपर जोन �वकास  कायर्�म स�ालनका ला�ग गठन भएको
�ा�व�धक स�म�तले �ोत्साहन अनुदान कायर्�मका ला�ग �नधार्रण भए को�  �वस्ता, उत्पादकत्व बृ�
र बजार�करण प�रमाण अनुगमन मूल्या�न गर� प�रयोजना कायार्न्वयन इकाईमा पेश गन�छ
(ग) उत्पाकदत्व बृ��को आधारमा उपलब्ध गराई�ोत्साहन अनुदान �वतरणका ला�ग तो�कएको ल�य �ा�
भए नभएको मापनका ला�ग �सष् टम्यािण्टर् यण्ड स्याम्प� (Systematic Random Sampling) का
ु ा �प क�ट� ग�रनेछ। तो�कएको
आधारमा जोनमा किम्तमा ४५ र सुपरजोनमा किम्तमा ६० नमन
् ् क्
क्षे�मा लगाइने वा/वस्तुको तो�कएको ल�य अनुरुपको उत्पादकत्व हा�सल भएमा तत तत
कृ�ष बाल�/वस् त उत्पादनमा संलग्न कृषकहरुले सम्बिन्धत संस्था माफर्त उपलव्ध बजेटको 
रह� तो�कएको �ोत्साहन अनुदान �ा� गन�छन्
(घ) ��तफलमा आधा�रत  �ोत्साहन अनुदान कायर्�म स�ालनको ला�ग ल�य �नधार, �प क�ट�, औषत 
उत्पादकत, ��व�ध प्याकेज लगायका �वषयमा प�रयोजना कायार्न्वयन इकाईले कृ/पशु सेवा �वभाग 
अन्तगर्तको सम्विन्धत /वस्तु सम्व� रा��य केन्� वा फामर ् वा नेपाल कृ�ष अनुसन्धान प�रषद
वा प�रषद अन्तगर्तक ा सम्विन ्धत /वस्तु सम्व� केन्� वा �द ेश सरकार अन्तगर्तको सत 
बाल�/वस्तु सम्व� फामर् केन्�हरुसँग समन्वय गनुर्
(ङ) यसर� उपलब्ध गराईने �ोत्साहन अनुदान बढ�मा दुई आ�थर्क वषरको ला�ग उपलव्ध गराईनेछ
यस्ता �ोत्साहन अनुदानलाई �व�� प�रमाणको आधारमा �दने गर� �मशः रुपान्त�रत ग�रन
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(च) ��तफलमा आधा�रत  �ोत्साहन अनुदान उपलव्ध गराउने सम्वन्ध बाल�/वस्तु एवं जात छनौ,
मापदण्, ���या लगायतका �वषयमा प�रयोजना व्यवस्थापन इकाईले आवश्यकता अनुसार �वस्तृती
गन�छ ।
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प�रच्छ े ६

प�रयोजना न�तजा अनुगमन तथा मूल्या�न ���य
६.१ न�तजा अनुगमन तथा मूल्या�: यस प�रयोजना अन्तगर सञ् चलन हुने सम्पूण ��याकलापहरुक �नय�मत न�तजा
अनुगमन सम्बिन् स्थानी तह, �देश, �वभाग, मन्�ाल, �धानमन्�ी तथा मिन्�प�रषदको कायार्लय ए
रा��य योजना आयोग लगायतका �नकायहरु माफर्त एकल वा संय रुपमा हुनेछ
ता�लका १२: अनुगमन तथा मुल्या�नको �कार तथा �व�
अनुगमन/

समय/पटक

आधार

�व�ध

िजम्मेवार

�नय�मत

कायर्योजन

�फल्ड अनुगम/�ग�त

स्थानीय त, �देश 

स�मक्/सावर्ज�नक

सरकार

सुनुवाई/सामािजक पर�क्

प�रयोजना

मूल्या�को
�कार
���यागत

र

भौ�तक तथा

चौमा�सक/

कायर्योजना �ग�त �फल्ड अनुगम/�ग�त

स्थानीय त, �देश 

�व�ीय �ग�त

वा�षर्

��तवेदन

स�मक्/सावर्ज�नक

सरकार

सुनुवाई/सामािजक पर�क्

प�रयोजना

र

संलग्नत
आन्त�र

चौमा�सक/

कायर्योजन

�फल्ड अनुगम/�ग�त

स्थानीय त, �देश 

वा�षर्

�ग�त 

स�मक्/सावर्ज�नक

सरकार

��तवेदन,

�फल्ड अनुगमन सुनुवाई/सामािजक पर�क्

र

प�रयोजना

��तवेदन
ते�ो पक

चौमा�सक

कायर्योजन

�ग�त 

सरोकारवालासँग 

��तवेदन/

सरकार

अन्तर��य
स्वतन्

स्थानीय त, �देश 
र

प�रयोजना

�ग�त  प�रयोजनासँग सम्विन्ध स्थानीय त, �देश 

कायार्न्वय

समस्या

स�ालनका

��तवेदन,

मध्याव�धमा

स�मक्षक

एक पटक

अनुगमन ��तवेदन

स्वतन् दस्तावेजहरुको अध्य सरकार
एवं �व�ष
े ण

र

प�रयोजना

सरोकारवालासँग 

र

स्वतन्� स�म

अन्तर��य
न�तजाका सूचकहरु
स�हतको �ग�त ��तवेदन
संयु�

आ�थर्क

वा�षर्

प�रयोजनासँग सम्विन्ध स्थानीय त, �देश 

वषरको

कायर्�,प�रयोजना

दस्तावेजहरुको अध्य सरकार प�रयोजना,

अन्तम

कायार्न्वय

एवं  प�रयाजना कायार्न्वय रा��य

चरणमा

भएका

योजना

चरणमा भएका मूल्यांकनका आयोग 

र

मूल्यांकनका

��तवेदनहरुको �व�ेष

�धानमन्�ी तथा

��तवेदन

�ग�त 

मिन्�प�रषादको

सरोकारवालासँग 
अन्तर��य
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स�मक्/

कायार्ल

६.२ प�रयोजनाको अनुगमन तथा मूल्या�न �व�: यस प�रयोजना अन्तगर्त सञ्लन हुने सम्पूणर् ��याकलापहरु
अनुगमन तथा मूल्या�न एकल वा संयु� रुपमा  हुनेछ। सम्बिन्धत क्षे�हरुमा उपलब्ध हुने सु�
साथै सञ् चलन हुने कायर्�मह, हा�सल भएका उपलिब्धहरु र खटाईएका जनशि�हरुको कायर्दक्
क्षमताका सम्बन्धमा अनु-१९ बमोिजम �नय�मत अनुगमन र मूल्या�न हुनेछ। कायरमको �भावकार� 
अनुगमनका ला�ग  एक न�तजामा आधा�रत  व्यवस्थापन सूचना �णाल (Result Based Management

Information System) को स्थापना गर कायार ्न्वयन ग�रनेछ। यस प�रयोजना अन्तगर्त स�लत 
��याकलापहरुको अनुगमनको ला�ग ३ तहको अनुगमन �णाल� अवलम्बन ग�रनेछ। अनुगमन
मूल्या�नलाई सफ्टवेयरको माध्यमवाट  न�तजामा आधा�रत कृ�ष व्यवस्थापन सूचना � (ARMIS)
न
को �वकास  गर�  व्यविस्थत ग�रनेछ। लाभाित वगर् अुगमनका ला�ग िजल्ला प�रयोजना क
ायार्न्
समन्वय तथा अनुगमन स�म�त तथा स्थानीय तहलाई समेत िजम्मेवार वनाइन
पकेट अन्तगर् सञ् च�लत ��याकलापहरुका �ा�व�धक पक्षको अनुगमन त मूल्या�का ला�ग स्थानीय
तहलाई िजम्मेवार बनाइने। ब्लक अन्तगर सञ् च�लत ��याकलापहरुका �ा�व�धक पक्षको अनुग
तथा मूल्या�का ला�ग  �देश  भू�म व्यवस्था कृ�ष तथ ा सहर�  मन्�ालय मातहतको िजल्ला िस्थत
कृ�ष/पशु सेवा क्षे� हेन� कायार्लयलाई िजम्मेवार बना।
जोन र सुपरजोन अन्तगर्सञ् च�लत ��याकलापहरुको �ा�व�धक पक् अनुगमन तथा मूल्या�का ला�ग 
प�रयोजना कायार्न्वयन इकाईलाई िजम्मेवार बनाइन प�रयोजनाको �भावकार�  कायार्न्व अनुगमनको
ला�ग रा��य योजना आयोगको नेतृत्वमा सरोकारवाला �नकायका पदा�धकार�हरु स�हत अधवा�षर् रुपमा
�मशन (�ोजेक्ट सपोटर् �म) हुनेछ। प�रयोजना व्यवस्थापन इकाईमा ��तफ मूल्या� शाखाको
स्थापना ग�रनेछ

प�रयोजना

व्यवस्थापन र सम्व� �न/व्यि�हबीच

कायर्सम्पाद न सम्झौ

(Performance Agreement) ग�रनेछ  र सोको आधारमा कायर्सम्पादनमा आधा�रत �ोत्साहन �णा
(Performance Based Incentive System) अवलम्बन ग�रनेछप�रयोजनालाई आवश्यक �नद�शन र
नी�तगत सुधारको ला�ग वषर्मा कम्तीक २ पटक प�रयोजना �नद�शक स�म�तको वैठक र �नद�शक
स�म�तमा पेश गनु्प
र न� नी�तगत र �ा�वधक �वषयमा आवश्यक �नद�शनको लगी �त्येब चामासक अव�ध
प�रयोजना कायार्न्वय स�म�तकवैठक वस्नेछ 
प�रयोजनाका सम्भागहरुम सञ् च�लत कायर्�महरुको चौमा�सक र वा�षर्क अव�ध स�मक् ग�रनेछ।
प�रयोजनाको न�तजा अनुगमन मूल्या�का ला�ग  �वभागीय �नकायहरुलाई समेत िजम्मेवार वनाइनेछ
प�रयोजना �नद�शकले  माननीय कृ�ष तथा पशुपन्छ� �वकास मन्�ी माफर्त सम्माननीय �धानमन्�ी
वा�षर् रुपमा प�रयोजनाको �ग�त ��तवेदन पेश गन� व्यवस्था हुनेछ। प�रयोजनाको अनुगमन त
मूल्या�को प��त, समय ता�लका र िजम्मेवार �नका ता�लका २० मा उल्लेख ग�रएको छ।
ता�लका १३: अनुगमन तथा मुल्या�नकोसूचक तथा िजम्मेवार �नका
अनुगमन/मूल्या�

समय अव�ध

कायर्�मको

चौमा�सक

�नय�मत स�मक्
कायर्�मको
अनुगमन

सूचकहर
र

िजम्मेवार �नका

ल�य वमोिजमको �ग�त  (भा�रत,

प�रयोजना

वा�षर्

�व�ीय),��तफल

इकाई/ �देश

�नय�मत

िस्वकृत कायर्�म अनुसा कृ�ष तथा पशुपन्छ� �वकास
कायर्�म भ/नभएको, कायर्�म मन्�ाल/
सञ् चलनमा

�कृया,
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प�रयोजना

कायर्�व�ध व्यवस्थाप

अनुसरण गरे/नगरेको, सुशासनको
�व�ध आ�द

व्यवस्थाप

इकाई/�वभाग/�देश

अनुगमन/मूल्या�
प�रयोजना �मसन

समय अव�ध
�त्येक६ म�हना

सूचकहर

िजम्मेवार �नका

प�रयोजना दस्तावेज अनुसार रा��य योजना आयोग, अथर्
कायर्�म र बजेट
कायर्योजन,
भौ�तक

�व�नयोजन,

ख�रद 

�ग�त,

�कृया,

मन्�ाल,

कृ�ष तथा

पशुपन्छ� �वकास मन्�ा

जनशि�को

अवस्थ, अनुगमनको ढाँचा आ�द 
मध्यव�ध

प�रयोजनाको छै ट�

कायर्�मको उपलिव,

मूल्या�

वषर

�ग�त 

र खचर्

भौ�तक

तटस्थ �नका

,अपेिक्ष

उपलिव्धको अवस्, रोजगार�को
अवस्थ
प�रयोजना सम्प� प�रयोजनाको

प�रयोजना अव�धभरको ��तफल,

��तवेदन

सम� भौ�तक र �व�ीय �ग�त,

अिन्तम वष

प�रयोजना व्यवस्थापन इक

उपलिव्ध आ�
�भाव मूल्या�

प�रयोजना समा�  प�रयोजना
भएको
वषर्म

३/४

क्षे�का वा�सन्दा तटस्थ �नका

जीवनस्तरमा सुधा, आयस्तरमा
वृ�� आ�द
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प�रच्छ ेद७

उपलब् हुने सेवा सु�वधाहर
७.१ उपलब्ध हुने सेवा सु�वधाह: तो�कएका पकेट, ब्ल, जोन र सुपर जोनमा सञ् चलन हुने ��याकलापहरुका
ला�ग  नेपाल सरकारले तो�क �दएको अवस्थामा बाहेक बढ�मा देहाय अनुसार सेवा सु�वधाहरु उपलब
गराइने छ।
ता�लका १४: प�रयोजनाबाट उपलब्ध हुने सु�वधाहर
�.स.

�ववरण

सु�वधा

१

कृ�ष उत्पादन साम�ीहर(बीउ, बेनार, �बरुव, माछा भ ुरा पशु न�

ब�ढमा ५० ��तशत

लगायत)
२

�ा�व�धक सहयोग

ब�ढमा १०० ��तशत

३

�योगशाला सेवाहर

ब�ढमा 85 ��तशत

४

कृ�ष औजार तथा उपकरणहर

ब�ढमा ५० ��तशत

५

साना �सँचाइ पूवार्धारह

ब�ढमा ८५ ��तशत

६

उत्पादनोपरान्त तथा कृ�ष व्यवसाय सेवा पूवार्धा

ब�ढमा ८५ ��तशत

नोट: १) केह� अत्यावश्यक उत्पादन साम�ीहरुको व्यवस्थापनका ला�ग �नद�शक स�म�तको �नणार्य
सहजीकरणका �वषयहरु थप हुन सक्नेछन
७.२ अपेिक् ��तफल र अवलम्बन ग�रने �व�ध
७.२.१ अपेिक्षत ��त
(क) प�रयोजना अव�धभरमा सम्भाव्यता र औिचत्यका आधारमा प,ब्ल,जोन र सुपर जोनको संख्यामा
वृ�� गद�  �मश:१५००० पकेट, १५०० ब्ल, ३०० जोन र २१ सुपर जोनहरु स्थापना भएक
हुनेछ  । उपरो� ल�य �ा��को ला�ग  भौगो�लक सम्भाव्यता तथा स्थानीय आकताका आधारमा
प�रयोजनाको अव�धमा �त्येक स्थानीय तहको �त्येक वडा२ वटा पकेट र �त्येक स्थानीय तहम२
वटा ब्लक स्थापना हु, �त्येक िजल्लामा बढ�म ५ जोन र �त्येक �देशमा बढ�मा ५ सुपरजोन
स्थापना भएको हुने। रा��य र �ादेिशक महत्व र स्थानीय समव्यताका तो�कएका बाल�हरु कम्ती

४ लाख  7 हजार हेक्टरमा खेती भई क�रब ६६ लाख  मे.टन कृ�ष उपज र दुध तथा मासु  थप
उत्पादन हुने अनुमान ग�रएको छ।

(ख) प�रयोजना अव�धमा तो�कएका बाल� वस्तुक उत्पादन वृ�� गर� आयात ��तस्थापन र �नयार्त �व�र्
माध्यमबाट �म: आत्म�नभर्र उन्मुख भएको हु
(ग) प�रयोजनाको �थम वषर्मा क�रब ८ लाख  ७० हजार आिं शक र ४३ हजार ५०० स्थाय रोजगार� 
सृजना भएको हुनेछ। प�रयोजनाको अिन्तम वषर्मा क�र ५ लाख  १० हजार आंिशक र २५ हजार
५०० स्थाय रोजगार�को संख्या कायम रहनेछ
(घ) प�रयोजना अव�धभरमा कुल लगानी क�रब र. १ खवर ३० अवरबाट मूल् अ�भवृ�� स�हत क�रब र. २०

खवर ९५ अरव ७५ करोड मूल् बरावरको रकम कुल गाहर्स उत्पादनम योगदान पुगेको हुनेछ।
जसबाट कृ�ष �वकास रण�न�तको प�हलो १० वषरको ल�य हा�सल गनर महत्वपूण सहयोग पुग्ने।

७.२.२ अपेिक्षत ��तफल हा�सगनर्का ला�ग अवलम्बन ग�रने �व
(क) �त्येक िजल्लाबाट रा��य आवश्य, स्थानीय सम्भाव्यता र तुलनात्मक लाअनुसूची-१ अनुसारका
३ देिख ५ वटा बाल�/वस्तुहरुको छनौट ग�रन।
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(ख) बाल� अनुसार तो�कएको न्यूनतम क ्षे�फल हुने गर� सम्भाव ्य क्षे�, ब्ल, जोन र सुपर जोन
क्षे� छनौट ग�रन।
(ग) पकेट, ब्ल, जोन र सुपर जोनहरुमाउपलब्ध हुन सेवा सु�वधाहरु माफर्त मूल्य �ृखलाका अवयव
स�हतको एक�कृत सघन ��याकलापहरु सञ् चलन गर�  �मुख  कृ�ष वस्तुहरुको उत्पा वृ��
ग�रनेछ।प�रयोजना
(घ) उ�त तथा हाई��ड  बीउहरुको उलब्धत, �सँचाइको सहज पहुँच, गुणस्तर� रसाय�नक र �ा�ा�रक
मलहरुको आवश्यक प�रमाणम ा सहज उपलब्, कृ�ष यािन्�क�कर,

बजार�करण, उत्पादनपरान्त

मूल्य अ�भवृ�, �मुख खा�ा� बाल�को न्यूनतम समथर्न मूल्य लगायतमा सहजीकरण माफर्त उत्
अ�भवृ��का ला�ग �ोत्साहन ग�रनेछ
(ङ) पकेट, ब्ल, जोन र सुपर जोनहरु सञ् चलन प�ात सृजना हुने  रोजगार�का अलावा कृ�ष उ�ोग 
स्थापना रसञ् चलन माफर्तवा�षर् ५ लाख आंिशक र २५ हजार स्थायी रोजगार� सृजना हुने।
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प�रच्छ े ८

आ�थर्क �ोत व्यवस्थ, प�रयोजनाको �दगोपना र ब�हगर्म
८.१ आ�थर्क �ोत व्यवस्थ
प�रयोजनाका ला�ग  आवश्यक �ोत व्यवस्थाप न नेपाल सरकबाट हुनेछ। स्वीकृत प�रयोजनाको ला�ग
आवश्यक पन� बजेट कृ� तथा पशुपन्छ �वकास मन्�ालयका ला�ग �ा� बजेट ��ल�को सीमा�भ� रह� अथर्
मन्�ालयले वा�षर्क �व�नयोजनका माध्यमबाट व्यवस्थापन गन�छ। यसर� �जन हुने बजेट  कृ�ष तथा
पशुपन्छ� �वकास  मन्�ालयमा �ा� हुनेछ र कायर्�मका आधारम ा सम्बि सरोकारवाला �नकायलाई
आवश्यक बजेट �व�नयोजन ग�रनेछ। यसको अ�त�र� लाभ�ाह�हरुवाट यजना छनौट  प�ात ग�रने लागत 
सहभा�गता, �देश सरकार र स्थानीय सरकार समेतवाट प�रयोजनाको �नरन्तरताको ला�ग आवश्यक आ�थ
�ोतको व्यवस्था ग�रनेछ
८.२ प�रयोजनाको �दगोपना र ब�हगर्मन रणनी� (Sustainability and Exit Strategy)
८.२.१ समन्वयात्मक रुपमा कायरसञ् चलन हुनःे कृ�ष, पशुपन्छ�तथ मत्स �वकासको कायर्मा सं, �देश र
स्थानीय तहको कायर् िजम्मेवार� अनुस तीन तहको सरकारहरुको समन्वय स्-सञ् चलन (SelfSustaining) उन्मुख हुने गर� प�रयोजना अन्तगर्त प,ब्ल, जोन र सुपरजोन �वकास  कायर्�म
स�ालन ग�रनेछ।सुपरजोन र जोन �वकास  कायर्�म स्थानीय तह र �देश सरकारसँगको समन्वय

प�रयोजना कायार्न्वयन इकाईब, ब्लक �वकासका कायर्�म प�रयोजना कायार्न्वयन इकाई र स्थ

तहसँगको समन्वयमा �देश सरकारअन्तगरको िजल्लािस्कृ�ष/पशु सेवा क्षे�हेन�कायारबाट  र पकेट 
�वकासकायर्�म प�रयोजना कायार्न्वयन इकाई �देश सरकारअन्तगरको िजल्लािस्कृ�ष/पशु सेवा
क्षे�हेन�कायारको समन्वयमा सम्बिन्धत स्था तहबाटसञ् चलन ग�रनेछ।रा��य खा� तथा पोषण
सुरक्, आयात  ��तस्थापन र मुलुकको अथर्तन्�योगदानपुर् यउने  महत्वपूणर ् बा/वस्तुहरुको उत्पा
तथा उत्पादकत्व बृ��लाई टेवा पुग्ने गर� प, ब्ल, जोन र सुपर जोन क्षे� �नधार्रण  कृ�ष �सार
सेवा, कृ�ष िशक्षा र अनुसन्धानका कायर्हरु �मशः संस्थागत गद� ल�

८.२.२ पकेट, ब्लक रजोनको स्तरो��त र रुपान्त जोन एवं सुपर जोन �वकास  कायर्�मलाई टेवा पुर् उने 
गर�  पकेट  र ब्लक क ्षे� �नधार्रण ग�रनेछ। प�रयोजना अन्तगर्तको संभागहरुको प, तो�कएको
क्षे�/संख्या एवं पूवार्धारको मापदण्ड र कायर्सम्पादनका आधारहरुमा पकेट  कायर्�मबाट
ब्ल, ब्लक �वकास कायर्�मबाट जोन र जोन �वकास कायर्�मब ाट सुपर जोन �वकास कायर्�
स्तरो�ती गन� अवधारणामा प�रयोजना अन्तगर्तको प, ब्ल, जोन र सुपर जोन �वकास  कायर्�म
स�ालन हुनेछन्। साथै, पकेट  र ब्लक प�रपक्व  तो�कएको न्यूनतम क्फल/संख्या एवं पूवार्धारक
मापदण्ड पुरा गर� जोन वा सुपर जोन �वकास कायर्�मको उ�ेश्य प�रपू�तर्मा सहयोगी �स� हुन स
अवस्थामा पकेट र ब्लकलाई जोन वा सुपरजोनमा समा�हत समेत गनर् स�कनेछ। हाल स�ा�लत जोन 
सुपरजोन �वकास  कायर्�ममा रा��य आवश्यकताक आधारमा �ादेिशक एवं बाल� वस्तुगत सन्तुल
कायम गर�  प�रयोजना अन्तगर्त स�ा�लत एक सम्भागलाई तो�कएको मापदण्डको आधारमा मा�
सम्भागमा�नि�त संख्याम मा� स्तरो�तीस�हत रुपान्तरण गनर् स�कन
८.२.३ जोन सुपर जोनको स्तरअवन�त वा र�/खारेज हुने अवस्था कुनै �नि�त क्षे� र बाल� वस्तुमा जोन �वक
कायर्�म चार आ�थर्क वषर्सम्म र सुपरजोन �व कास कायर्�म प�रयोजना अ�वधभर स�ालन हुने
कायर्�म कायार्न्वयनको �ममा कुनै /सुपर जोनको क्षे�/संख्याको तो�कएको न्यूनतम आधार पुर
नभएमा वा कायर् सम्पादनर र �ग�त  औसत भन्दा कमजोर देिखएमा र लाभ�ाह� समुदायबीच मै �ववाद
देिखएमा आवश्यक सुधारको ला�ग �े�रत र सहजीकरण ग�रनेछ। प�रयोजनाबाट आवश्यक पहल गदा
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समेत सुधार नभएमा यस्ता न्यूनतम आधार पुरा नगरेका वा कमजोर कायर् सम्पादनस्तर भए
�ववा�दत  जोन सुपरजोनहरको कायर्�म स�ालनको ते�ो वषर्मा देहाय बमोिजमको कायर्दल गठन ग
अनुसूची-२0 बमोिजम आधारमा मूल्या�न गर� कायर्दलले �दएको ��तवेद न बमोिजम अवन�त व
र�/खारेज गनर् स�कनेछ
व�र� अ�धकृत, प�रयोजना व्यवस्थापन इका    

संयोजक

कृ�ष/पशु सेवा �वभाग वा कृ�ष/पशु सेवा �वभागले तोकेको बाल� वस्तुसँ
सम्बिन्धत समूहको अ�धक     

  

सदस्

अ�धकृत, �देश सरकारको िजल्लािस्थत कृ/पशु सेवा हेन� कायार्लय  

सदस्

�मुख, सम्बिन्धत स्थानीय तहको क/पशु सेवा शाखा     

सदस्

�मुख, प�रयोजना कायार्न्वयन इक      

सदस् सिचव

८.२.४ कायर्�मको �नरन्तर: प�रयोजना दस्तावेजमा उल्लेख भए बमोिजम पकेट र ब्लक दुई , जोन चार
वषर् र सुपरजोन प�रयोजना अव�धभर स�ालन हुनेछन्। कुनै संभाग अन्तगर्त कायर्�म स�ालन ह
तो�कएको अव�ध पुरा भएमा वा प�रयोजना अव�ध समा�  प�ात  प�न प�रयोजनाले हा�सल गरे को
उपलिब्धलाई कायम राख्दै थप �वकास �वस्तार र �नरन्तरता �दन आवश्यक व्यवस्था 
8.2.4.1 पकेट  र ब्लक �वकास कायर्�मको �नरन्त: प�रयोजना दस्तावेजमा तो�कए बमोिजम २ आ�थर्क
वषर्सम्म स�ालन भएका पकेट वा ब्लक �वकास कायर्�महरु जोनरो�ती वा हाल स�ा�लत 
जोन �वकास कायर्�ममा समा�हत भएमा सोह� बमोिजम स�ालन हुनेछ । त, २ आ�थर्क वषर्सम
स�ालन भई जोन �वकास कायर्�ममा स्तरो�ती वा हाल स�ा�लत जोन �वकास कायर्�ममा समा�
हुन नसकेमा सम्विन्धत स्थानीय तहले उ� पकेट �वकास काम र सम्विन्धत �देश सरकारल
उ� ब्लक �वकास कायर्�मको अपनत्व �हण गर� पकेट र ब्लक �वकास कायर्�मलाई �नरन
�दनुपन�छ ।
8.2.4.1 व्यवसा�यक कृ�ष उत्पाद न तथा �शोधन केन(जोन) �वकास कायर्�मको �नरन्तर: चार आ�थर्क
वषर् वा प�रयोजनाको सुरुवातबाट�ालनमा आई पाँचौ वषर्मा स�ालनमा रहेका व्यवसा�यक कृ�ष
उत्पादन तथा �शोधन केन्(जोन) �वकास कायर्�म सुपर जोन �वकास कायर्�ममा स्तरो�ती 
हाल स�ा�लत सुपरजोन �वकास कायर्�ममा समा�हत भएमा सोह� बमोिजम स�ालन हुनेछ । त,
सुपर जोन �वकास  कायर्�मम सतरो�ती वा हाल स�ा�लत सुपर जोन �वकास  कायर्�ममा
समा�हत हुन नसकेका जोन �वकास कायर्�मलाई पाँचौ वा छ�ठौ वषर्मा हस्तान्तरण ग�रन
८.२.५  हस्तान्त: तो�कएको �नि�त अव�धसम्म कायर्�म स�ालन ग�रसकेप�छ वा प�रयोजना अव�ध समा
भए प�ात  पकेट, ब्ल, जोन र सुपर जोन �वकास  कायर्�म हस्तान्तरण हुनेछन्। यस
हस्तान्तरण गदार् अपनत्व �लई कायर्�म स�ालनलाई �नरन्तरता �दन ईच्छुक भएमा स्थान
�देश सरकारलाई प�हलो �ाथ�मकता �दईनेछ । साथै, �देश सरकार र स्थानीय तहको समन्वय 
सहकायर् एवं लाभ�ाह�को पहुच सु�नि�त हुने गर�  �स्तावको आधारमा सम्बिन्धत समुदायस्त
सहकार�, कानून बमोिजम दतार् भएका कम्प, उ�मी वा व्यवसायीहरुबाट नै स�ालन हुने गर
��मक रुपमा

हस्तान्तरण समेत गनर् स�कने जोन �वकास  कायर्�मको �दगोपना र

�नरन्तरताको ला�ग हस्तान्तरण भएक प�हलो र दो�ो वषर् जोन क्षे� आवश्यक �ोतको
व्यवस्थापन स�हत लागत सहभा�गतको आधारमा प�रयोजना कायार्न्वयन इकाईमाफर्त अन
(Follow up) कायर्�म सञ् लन ग�रनेछ।
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प�रच्छ ेद९

�व�वध
९.१ कारवाह�को व्यवस्
अनुदान सहयोग �ा� गन� कृषक÷समूहहरुल �ा� अनुदानलाई दुरुपयो गरेको पाइएमा वा असम्बिन्
ु बमोिजम कारवाह� गर�
क्षे� खचर गरेको पाईएमा नेपाल सरकारको �च�लत ऐन �नयम तथा कानन
सरकार� वाँक� सरह रकम असुल उपर ग�रनेछ।
९.२ �च�लत कानून लागू हुने
�च�लत कानूनमा उल्ले भएकोमा सोह� बमोिजम तथा उल्ले नभएको कायर्�मक हकमा यसै बमोिजम
कायार्न्व हुनेछ।
९.३ म्यानुअ संशोधन तथा प�रमाजर्
कृ�ष तथा पशुपन्छ �वकास मन्�ालयल यस म्यानुअ तथा यसका अनुसूचीहरुम आवश्य प�रमाजर् एवं
संशोधन गनर सक्ने।
९.४ खारेजी तथा बचाउ
(क) प�रयोजना सञ् चलन सम्बन्ध साना व्यवसा�य कृ�ष उत्पादन केन (पकेट) �वकास कायर्�म
सञ् चलन कायर्�व�, २०७३, व्यवसा�य कृ�ष उत्पादन केन् (ब्ल) �वकास कायर्� सञ् चलन
कायर्�व�, २०७३, व्वसा�यक कृ�ष उत्पादन तथा �शोधन केन्(जोन) �वकास कायर्� सञ् चलन
कायर्�व�, २०७३, कृ�ष औ�ौ�गक क्षे(सुपर जोन) �वकास कायर्� सञ् चलन कायर्�व�, २०७३
र ��तफलमा आधा�रत �ोत्साह अनुदान (Output Based Incentive System) कायर्� सञ् चलन
कायर्�व�, 2073 खारे ज ग�रएका छन्।
(ख) खारे ज ग�रएका कायर्�व�ध बमोिजम भए गरेका काम कारवाह� यसै म्यानुअल बमोिजम भए गरेको
मा�ननेछ।
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अनुसूचीहरु
अनुसूची-१
(प�रच्छ ेद२ को २.७, प�रच्छ ेद४ को ४.१.८ को घ (अ), ४.२.८ को घ (अ), ४.३.१०, ४.४.१०
र प�रच्छ ेद७ को ७.२.२ सँग सम्बिन्)
रा��य महत्वका�ाथ�मकता �द� बाल�/वस्तुहर
(१) धान
(२) मकै

(३) गहुँ

(४) तरकार�
(५) आलु
(६) सुन्तलजात फलफूल
(७) स्या

ँ
(८) आप
(९) केरा

(१०) दुध (गाई, भैसी)
(११) माछा
(१२) मासु (बा�ा, बंगुर)
(१३) �नयार्त ��र् बाल� (कफ� अलै ची, अदुवा, बेसार)
(१४) दलहन/तेलहन बाल� 
(१५) मौर�

नोटः प�रयोजनाका संभागहरुसञ् चलन गदार् यी बाल� वस्तुलाई �ाथ�मकतामा राखसञ् चलन ग�रनेछ।
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अनुसूची-२
(प�रच्छ ेद३ को ३.१ (ग) सँग सम्बिन्)

प�रयोजना �नद�शक स�म�तको व्यवस्थ
माननीय कृ�ष तथा पशुपन्छ �वकास मन्�       -

अध्य

माननीय सदस् (कृ�ष हेन�), रा��य योजना आयोगको सिचवालय     -

सदस्

अध्य, रा��य �कसान आयोग       

       - सदस्

सिचव, �धानमन्� तथा मिन्�प�रषद् कायार्ल

- सदस्

सिचव, अथर मन्�ाल

- सदस्

सिचव, कृ�ष तथा पशुपन्छ �वकास मन्�ाल (कृ�ष तफर)

- सदस्

सिचव, कृ�ष तथा पशुपन्छ �वकास मन्�ाल (पशुपन्छ �वकास तफर)

- सदस्

सिचव, उजार, जल�ोत तथा �सँचाइ मन्�ाल

- सदस्

सिचव, वन तथा वातावरण मन्�ाल

- सदस्

सिचव, उ�ोग, वािणज् तथा आपू�तर मन्�ाल       

- सदस्

सिचव, िशक्, �वज्ञ तथा ��व�ध मन्�ाल       

- सदस्

सिचव, भूमी व्यवस्, सहकार� तथा गर�बी �नवारण मन्�ाल     

- सदस्

डेपूट� गभनर्, नेपाल रा� ब� क        

- सदस्

अध्य, बीमा स�म�त         

- सदस्

अध्य, नेपाल उ�ोग वािणज् महासंघ       

- सदस्

अध्य, उ�ोग प�रसंघ         

- सदस्

सह सिचव, योजना तथा �वकास सहायता समन्व महाशाखा, कृ�ष तथा पशुपन्छ �वकास मन्�ाल

- सदस्

प�रयोजना �नद�शक, �धानमन्� कृ�ष आधु�नक�करण प�रयोजना    

      - सदस्य सिच

प�रयोजना �नद�शक स�म�तमा आवश्यकता अनुसार बढ�मा ५ जना आमिन्�त सदस्य रहन सक्नेछन् र कुनै सद
थप घट गन् परेमा प�रयोजना �नद�शक स�म�तको �नणर
रु
्यबाटनर् स�कने।
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अनुसूची-३
(प�रच्छ ेद३ को ३.१ (घ) सँग सम्बिन्)
प�रयोजना कायार्न्व स�म�त को व्यवस्थ
सिचव, कृ�ष तथा पशुपन्छ �वकास मन्�ाल      

अध्य  

कायर्कार �नद�शक, नेपाल कृ�ष अनुसन्धा प�रषद     

सदस्

सहसिचव, �धानमन्� तथा मन्�ीप�रषद् कायार्लय    

सदस्

सहसिचव (कृ�ष हेन�), रा��य योजना आयोगको सिचवालय     

सदस्

सहसिचव, अथर मन्�ालय       

सदस्

सहसिचव, उजार जल�ोत तथा �सँचाइ मन्�ालय     

सदस्

सहसिचव, वन तथा वातावरण मन्�ालय      

सदस्

सहसिचव, उ�ोग वािणज् तथा आपू�तर मन्�ालय     

सदस्

सहसिचवहर, कृ�ष तथा पशुपन्छ �वकास मन्�ालय     

सदस्

�देश सिचवहर, भू�म व्यवस् कृ�ष तथा सहकार� मन्�ालय    

सदस्

महा�नद�शक, कृ�ष �वभाग         

सदस्

महा�नद�शक, पशु सेवा �वभाग        

सदस्

महा�नद�शक, खा� ��व�ध तथा गुण �नयन्� �वभाग      

सदस्

महा�नद�शक, �सँचाइ �वभाग      

  

सदस्

रिज�ार, सहकार� �वभाग         

सदस्

सदस्य सिच, रा��य �कसान आयोग       

सदस्

कायर्कार �नद�शक, कृ�ष उ�म केन्�      

सदस्

प�रयोजना �नद�शक, �धानमन्� कृ�ष आधु�नक�करण प�रयोजना   

        

सदस् सिचव

प�रयोजना कायार्न्वयन स�म�तमा आवश्यकता अनुसार बढ� ५ जना आमिन्�त सदस्य रहन सक्नेछन् र कु
सदस्यथप घट गनु् परेमा प�रयोजना �नद�शक स�म�तको �नणर
र
्यबाट गनर् स�कन
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अनुसूची-४
(प�रच्छ ेद३ को ३.२ (ख) सँग सम्बिन्)
�देश प�रयोजना कायार्न्व समन्व तथा अनुगमन स�म�तको व्यवस्
सिचव, भू�म व्यवस्, कृ�ष तथा सहकार� मन्�ाल

अध्य

�मुख, कृ�ष अनुसन्धान �नद�शनाल, नेपाल कृ�ष अनुसन्धा प�रषद

सदस्

महाशाखा �मुख, उ�ोग, पयर्ट, वन तथा वातावरण मन्�ाल

सदस्

महाशाखा �मुख, भौ�तक पूवार्धा �वकास मन्�ाल

सदस्

महाशाखा �मुख, योजना महाशाखा, भू�म व्यवस्, कृ�ष तथा सहकार� मन्�ाल

सदस्

�मुख, प�रयोजना कायार्न्वयन इक

सदस्य सिच

यस स�म�तमा आवश्यकता अनुसार बढ�मा ५ जना आमिन्�त सदस्य रहन सक्नेछन् र कुनै सद थप घट गनु्र
परेमा प�रयोजना �नद�शक स�म�तको �नणर्यबाट गनर् स�कन।
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अनुसूची-५
(प�रच्छ ेद३ को ३.३ (ख) सँग सम्बिन्)
िजल्ल प�रयोजना कायार्न्वयन समन तथा अनुगमन स�म�तको व्यवस्
�मुख, िजल्ला समन्वय स�म

अध्य

�मुख वा �नजले तोकेको ��त�न�ध, सम्बिन्धत स्थानीय त

सदस्

�मुख िजल्ला अ�धकार वा ��त�न�ध, िजल्ला �शासन कायार्

सदस्

िजल्ला समन्वय अ�धका

सदस्

�मुख, �सँचाइ �वकास �ड�भजन/सव-�ड�भजन कायार्ल

सदस्

�मुख, �ड�भजन/सव-�ड�भजन वन कायार्ल

सदस्

�मुख, घरेलु तथा साना उ�ोग कायार्ल

सदस्

�मुख, कृ�ष ज्ञान के

सदस्

�मुख, भेटेर�नर� अस्पताल तथा पशु सेवा �वज्ञ क

सदस्

अध्य,  िजल्ला उ�ोग वािणज्य स

सदस्

संयोजक, जोन/सुपरजोन सञ् चलन समन्व स�म�त

सदस्

�मुख, प�रयोजना कायार्न्वयन इक

सदस्य सिच

यस स�म�तमा आवश्यकता अनुसार बढ�मा ५ जना आमिन्�त सदस्य रहन सक्नेछन् र कुनै सद थप घट गनु्र
परेमा प�रयोजना �नद�शक स�म�तको �नणर्यबाट गनर् स�कन।
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अनुसूची-६
(प�रच्छ ेद४ को ४.१.८ (क) र 4.2.८ (क) सँग सम्बिन्)
पकेट/ब्ल मागका ला�ग आवेदन फारम (नमूना)

�ी �मुखज्य        

�म�तः………………….

.............................................. (कायार्ल)
.......................।
�वषय: पकेट/ब्लक स्थापना ग पाउँ बारे।

         �स्तुत �वषयमा हामी तप�सल बमोिजमका कृषक समूह/कृ�ष सहकार� संस्थ/जल/वन उपभो�ा
स�म�त/कृ�ष उ�मीहरु यस ............... िजल्लाको .................................................... गा.पा./न.पा.

�भ� 

कमाण्ड क्षे� रहने गर� सा व्यवसा�यक कृ�ष उत्पाद न केन (पकेट)/ व्यवसा�यक कृ�ष उत्पाद न केन (ब्ल)
त ो पकेट/ब्ल क्षे� �नधार्रण ग�दनु हुन यो
स्थापना गर� सञ् लन गनर् ईच्छुक भएकोल............... बाल�/वस्क
�नवेदन पेश गरे का छ�।

                                                                    �नवेदक
�.सं.

कृषक समूह/ कृ�ष सहकार� संस्थ/

ठेगाना

सम्पकर् .

जल उपलभो�ा स�म�त/ कृ�ष उ�मीको

अध्यक

दस्तख

/�ोपाईटरको नाम

नाम

�नवेदन साथ संलग्नकागजातहर
(१) सम्बिन्धत �नकायम कृ�ष समूह/कृ�ष सहकार� संस्थ/जल/वन उपभो�ा स�म�त/कृ�ष फमर् दतार् तथा
नवीकरण भएको �माणप�को ��त�ल�प।
(२) पकेट/ब्ल माग गन� संस्थ (हर) को कायर् स�म�तक �नणर्यको ��त�ल�।
(३) कायर्�म सञ् लन हुने स्थनीय तहको �सफा�रस(ब्लककोहकमा)।
(४) अध्य/�ोपाईटरको नाग�रकता वा प�रचय खुल्ने �माप�को ��त�ल�प।
(५) अनुसूची-७बमोिजमको �ववरण।
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अनुसूची-७
(प�रच्छ ेद४ को ४.१.८ (क), ४.१.१३ ख (इ), 4.2.८ (क) र ४.२.१३ ख (इ) सँग सम्बिन्)
पकेट/ब्ल क्षे� मागको ला�ग आधारभुत तथ्या� फा
(१) �स्ता�वतपकेट/ब्ल �वकास हुने बाल�को नामः
(२) �स्ता�वतपकेट/ब्ल �वकास ग�रने स्थान
(३) �स्ता�वतपकेट/ब्ल क्षे�मा प�रयोजना अन्तगर्त सलन भै सकेका पकेट/ब्लकको �ववरण
पकेट / ब्लक सञ् लन

गाउँपा�लका/

भएको बाल�/वस् त

नगरपा�लका

वडा नम्ब

पकेट/ब्लकको क्षे�

पकेट / ब्लक

(हेक्ट)

सञ् चलनको अव�ध

(४) �स्ता�वतपकेट/ब्ल क्षे� अन्तगर्त कायर्�ममा समावेश हुन सक्ने घरधुर�हरुक
गाउँपा�लका/नगरपा�लका

वडा नम्ब

लिक्षत कृषक घरधुर� संख

(५) �स्ता�वतपकेट/ब्ल क्षमा समावेश हुने खेती योग्यजग्गको �ववरण
जग्गाको �क�स

क्षे�फ(हेक्ट)

�संिचत (हेक्ट)

अ�संिचत (हेक्ट)

�संिचत भए �सँचाइको
�ोत

खेत
पाखो
बार�
जम्म
(६) �स्ता�वतपकेट/ब्लकसञ् चलन क्षे�क�मुख बाल�को हालको क्षे�, उत्पादन तथा उत्पादकत्व �व
पकेट/ब्लक क्षे�

कुल क्षे�

उत्पादकत

कुल उत्पाद

अनुमा�नत �व��

हालको �मुख बाल� 

(हेक्ट)/संख्य

(मे.टन/हेक्ट)

(मे. टन)

प�रमाण (मे. टन)

वस्तुह
बहुवष�य बाल�
�सजनल बाल�हर
पशुपालन
मत्स्यपा

(७) �स्ता�वत पकेट/ब्ल कायर्�बाट  �ा� हुने अपेिक्षत उपलिबर (पकेट/ब्ल सञ् चलन प�ात  �ा� हुने 
उपलिब्ध �ववरण उल्लेख ग)
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(क) फलफुल बग�चा
जग्गाको

जम्माबोट

पूणर रुपमा

आंिशक रपमा

जम्मा उत्पा

थप �वस्ता हुने

क्षे�

संख्य

उत्पादनशी बोट

उत्पादनशी

(मे.टन)

क्षे�

संख्य

बोट संख्य

(हेक्ट)

(ख) �स्ता�व �सजनल बाल�
जग्गाको

तो�कएको बाल�ले 

उत्पादत्(मे.टन

क्षे�

ढाक्ने क्षे

��त हेक्ट)

जम्मा उत्पा

थप �वस्तारहुने क्षे� (हेक्ट)

(ग) �स्ता�व पशुपालन
पशुपालन

पशुधनको संख्य

��त पशुधन उत्पाद

जम्मा उत्पा

थप हुने पशुधन संख्य

(दुध र मासु)

(घ) �स्ता�व मत्स्यपाल
माछाको

पोखर� 

जलाशय क्षे�फ

जात

संख्य

(हेक्ट)

उत्पाद (मे.टन)

उत्पादकत

थप हुने जलाशय

(मे.टन/हेक्ट)

क्षे�फ(हेक्ट)

(८) �स्ता�वतपकेट/ब्ल मा उल्लेख ग�रएको बाल/वस्तुको �ा�व�धक एवं भौगो�लक उपयु�ता
(९) �स्ता�वतपकेट/ब्ल मा उल्लेख ग�रएको बाल/वस्तुको बजार�करणको सम्भावन
�मुख बजार

उपलब्धबजार पूवार्धा

उत्पादनको बजार�करण योजन

(१०) �स्ता�वतपकेट/ब्ल सञ् चलन गनर्आवश्य कृ�ष उत्पादन सामा�ी उपलब्धताको �ोत एवं अवस
उत्पाद सामा�ी

उपलब्ध �ो

(११) �स्ता�व पकेट/ब्ल अन्तगरको बाल�/वस्तुको उत्पादनको ला�आवश्य कृ�ष पूवार्धाहरुको उपलब्ध
(१२) �स्ता�वतपकेट/ब्ल क्षे� �भ� सामु�हक खेती वा क्ल�र खेतीको हालको अवस्था एवं �वस्तारको सम्
-
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(१३) �स्ता�वतपकेट/ब्ल कायार्न्वयनबाट थप हुन सक्ने रोजगार�का अवस
आंिशक रोजगार�

पूण्का�लन रोजगा
र
र

दै �नक ज्यालदार

(१४) �स्ता�वत पकेट/ब्ल माग गनु्का आधारहर
र
(न्युनतम क्षे�फल वा सं, सस्थागत क्ष, आवेदक
संस्थाहरुको य�ह �कृका कायर्�म सन्चालन गरेको अनु आद�)
(१५) �स्ता�वतपकेट/ब्ल र बाल�/वस् त छनौट गनार्को पु�या
(१६) �स्ता�वतपकेट/ब्ल माग गन� संस्थाको �ोफाइ
(पकेट/ब्ल माग गन� संस्था एक भन्दा बढ� भए यो �ोफाइल �मश थप गद� जा)

कृ�ष समूह/कृ�ष सहकार�/स�म�त र कृ�ष फमरको नाम:
गठन भएको �म�त:
संस्थाको ठेगान:
तपा�को समूह/संस्था कुनै सरकार� संस्थामआव� छ भने सो संस्थाको
नाम ..............................................दतार् न..........
कृ�ष

समूह/कृ�ष

सहकार�/स�म�त

कृ�ष फमर् कसर� गठन

र

भएको हो? कसको गठन

भयो?......................
कृ�ष समूह/कृ�ष सहकार�/स�म�त र कृ�ष फमर्गठन खास उ�श
े ्य के हो?...................
मा�सक बचत छ वा छै न ? य�द छ भने क�त.............
क) ब� कः..........................................................

ख) खाता नं.

कृ�ष समूह/कृ�ष सहकार�/स�म�त र कृ�ष फमर्कायार्न्वयनको �म
(क) �नणर्य(   ) (ख) नगद� खाता  (  )  
घ) दतार् �माण प� (   )  

(ग) ब� क खाताको �ववरण ( )

ङ) अचल सम्प�तको स्वा�मत्वको �माण (   )

च) अन्य भए खुलाउनुहोस्...................
जम्मा शेयर सदस्य संख
कृ�ष समूह/कृ�ष सहकार�/स�म�त र कृ�ष फमर्कासदस्यको �ववर
�.सं.

सदस्यको ना

ठेगाना

खेती योग्य ज�म/पशु संख्य

नोट: १. यस अनुसूचीलाई पकेट र ब्लक�ोफाइल �योजनको ला�ग समेत �योग ग�रनेछ।
२. सम्बिन्धत कायारले आवश्यकता अनुसार बाल/वस्तु �वशेषका ला�ग यस अनुसूचीलाई
�वस्तृतीकरण गनर् सक्।
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अनुसूची-८
(प�रच्छ ेद४ को ४.१.८ (ङ) र 4.2.८ (ङ) सँग सम्बिन्)
पकेट/ब्लकमूल्या�न मापदण
�.सं.

सूचका� आधार

अ�धकतम अ�

१.

�स्ता�वतकमाण्ड क्को क्षे�/संख्य

१०

२.

सम्भा�वत लाभािन्ववगरको संख्या

१०

३.

बाल�/वस्तुको क्षे/संख्या �वस्तारको सम्भा

१०

४.

�स्ता�वत बाल/वस्तुको �ा�व�धक एवं भौगो�लक उपयु�त

१०

५.

�स्ता�वत बाल/वस्तुको स्थानीय आवश्यकता तथा �ादेिशक म

१०

६

कृ�ष उत्पादन सामा�ी आपू�तर् तथा उत्पादन पूवार्धारको स  

१०

७.

�स्ता�वत बाल/वस्तुको सामु�हक वा क्ल�र खेतीको सम्भा

१०

८

उत्पादनक बजार�करणको सम्भावना तथा बजार सु�वध

१०

९

रोजगार� सृजना (संख्य)

१०

१०

प�रयोजनाको उ�श
े ्य �ा�मा सहयोग

१०

नोट: �ा�व�धक स�म�तले आवश्यकता अनुसार मूल्या�न मापदण्डलाई �वस्तृतीकरण गर�  अनुसार मूल्या�नगन�छ।
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अनुसूची-९
(प�रच्छ ेद४ को ४.१.९.१ (क), 4.2.९.१ (क), 4.3.1१ (क) र 4.4.1१ (क) सँग सम्बिन्)

सूचनाको ढाँचा (नमुना)
...........
.....................
�धानमन्�ी कृ�ष आधु�नक�करण प�रयोजन
.................... कायार्लय
सूचना नं.:
सूचना �कािशत �म�त:      
आ.व. ……………. मा �धानमन्�ी कृ�ष आध�ु नक�करण प�रयोजना, ………………….(कायार्लयको ना) अन्तगर्
तप�सलका क्�हरुमा �नम्न कायर्�म सञ् चलन गन्प
रु न� भएकोले इच्छ कृ�ष समूह/सहकार�/जल/वन
उपभो�ा स�म�त/कृ�ष फमरहरुले आवश्य क कागजात स�ह यो सूचना �कािशत  भएको �म�तले  ......औ ं  �दन �भ�
अथार् त (�म�त .............. गते �भ�) यस .............(कायार्ल) मा तो�कएको ढाँचा (अनुसूची-१०) अनुसार आवेदन
न
दतार् ग ुर्हुन सम
्बिन्धतमा जानकार�  गराइन्छ। साथै यस �वषयमा थप जानकार�का ला�ग ……………….
(कायार्ल) मा सम्पकर् गनर् स�क।

क) पकेट/ब्ल/जोन/सुपरजोनका कायर्क्षे (गाउँपा�लका/नगरपा�लका): ………
ख) कायर्�मह: …………
�नवेदन साथ पेश गनु्प
र न� कागजातह
(१) सम्बिन्धत �नकायम कृ�ष समूह/सहकार�/संस्थ/स�म�त/कृ�ष फमर

दतार् तथा

नवीकरण

भएको

�माणप�को ��त�ल�प
(२) कायर्�म सञ् चलन हुने स्थन (जग्ग/ज�मन) को स्वा�मत्व खुल्ने काग वा भाडाको जग्गा भएमा
कम्तीम ५ वषरको सम्झौतानाम।
(३) �नवेदकको नाग�रकता वा प�रचय खुल्ने �माप�को ��त�ल�प।
(४) कायर् स�म�तक �नणर्यको ��त�ल�।
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ु ूची-१०
अनस
(प�रच्छ ेद४ को ४.१.९.१ (ख), 4.2.९.१ (ख), 4.3.1१ (ख) र 4.4.1१ (ख) सँग सम्बिन्)
अनुदानका ला�ग आवेदन फाराम (नमूना)
�ी �मुखज्य        

�म�तः………………….

...................................
...........................कायार्ल,  ...............।
�वषय: ................................।
         �स्तुत �वषयमा यस ................(कायार्ल) बाट  �म�त..............................मा �कािशत सावर्ज�नक
सूचना बमोिजम

समूह/सहकार�/संस्थ/स�म�त/कृ�ष फमरका सदस्यहरुल

आवश्यक कागजात स�हत हा�ो

.................... कायर्� अन्तगर् .................................. (��याकलापहरुको ना) सञ् चलन गनर् इच्छु
भएकोले सहभागी गराई �दनुहुन यो �नवेदन पेश गरेको छु /छ�।
                                                                    �नवेदक
.......................
�.सं.

कृषकको नाम

ठेगाना

प�त/पत् नको नाम

सम्पकर् .

दस्तख

�नवेदन साथ संलग्नकागजातहर
(६) सम्बिन्धत �नकायम कृ�ष समूह/सहकार�/संस्थ/स�म�त/कृ�ष फमर

दतार् तथा

नवीकरण

भएको

�माणप�को ��त�ल�प
(७) कायर्�म सञ् चलन हुने स्थन (जग्ग/ज�मन) को �ववरण   वा भाडाको जग्गा भएमा कम्तीम ५वषरको
सम्झौतानाम।
(८) �नवेदकको नाग�रकता वा प�रचय खुल्ने �माप�को ��त�ल�प।
(९) कायर् स�म�तक �नणर्यको ��त�ल�।
�नवेदनसाथ संलग्न गनुर्पन� तथ्या� फारामढाँचा
भाग १ कृ�ष समूह/ सहकार�/ संस्थ/ स�म�त र कृ�ष फमरको �ववरण
१.

कृ�ष समूह/सहकार�/संस्थ/स�म�त/कृ�ष फमरको नाम:

२.

कृ�ष समूह/सहकार�/संस्थ/स�म�त/कृ�ष फमर गठन भएको �म�त:

३.

कृ�ष समूह/सहकार�/संस्थ/स�म�त/कृ�ष फमरको ठेगाना:

४.

तपा�को समूह/संस्था कुनै सरकार� संस्थामआव� छ भने सो संस्थाको
नाम ..............................................दतार् न..........

५.

कृ�ष समूह/सहकार�/संस्थ/स�म�त/कृ�ष फमर

कसर� गठन

समूह/सहकार�/संस्थ/स�म�त/कृ�ष फमर गठन भयो?......................
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भएको हो? कसको सहयोगमा

कृ�ष

६.

कृ�ष समूह/सहकार�/संस्थ/स�म�त/कृ�ष फमर गठन खास उ�श
े ्य के हो?...................

७.

मा�सक बचत छ वा छै न ? य�द छ भने क�त.............
क) ब� कः..........................................................

८.

ख) खाता नं.

कृ�ष समूह/सहकार�/संस्थ/स�म�त/कृ�ष फमर कायार्न्वयनको �म
(क) �नणर्य(   ) (ख) नगद� खाता  (  )  
(घ) दतार् �माण प� (   )  

(ग) ब� क खाताको �ववरण ()
(ङ) अचल सम्प�तको स्वा�मको �माण प� (   )

(च) अन्य भए खुलाउनुहोस्...................
९.

कृ�ष समूह/सहकार�/संस्थ/स�म�त/कृ�ष फमर सदस्यताको �ववर

�.सं.

सदस्यको ना

�ल�

प�त/पत् नको नाम

      

खेतीयोग्यज�मन/पशु संख्य

कै�फयत

भाग २ �स्त�वत ��याकलाप

१. कायर्�को िशषर्:
२. कायर्�को पूण् �ववर
र
:
३. कायर्�को महत्व:
४. कायर्�मबाट हुन फाइदा:
५. कायर्�मबा स्थानीय अवसरहरुको कसर� �योहुन् ?
६. कृ�ष समूह/सहकार�/संस्थ/स�म�त/कृ�ष फमरबाट यस्ता ��याकलापहरु प�हल्भएको छ वा छै न ?
(क) छ  (   )    

(ख) छै न (    )

७. �स्ता�वतकायर्�मबा सबै अथवा बाहुल्यता भएका समू/सहकार�/संस्थ/स�म�त सदस्य कसर�लाभािन्व हुन्?
८. वातावरणीय दृ��कोणबाट  उपयु� भ/ नभएको ?
भाग ३ आ�थर्क प
१.

�स्ता�वतकायर्�को अनुमा�नत कुल लागत र.

२.

समूह/सहकार�/संस्थ/स�म�त/फमरको आफ्नोयोगदान र.

३.

......................कायार्लबाट माग गरेको अनुदान रकम र.

४.

�स्ता�वतकायर्�को अनुमा�नत लागत �ववरण

५.

�स्ता�वत ��याकला कायार्न्वयन योज
-

आवश्यक स–सामान कुन, कहाँ र कसर� छनौट गन� ?

-

कस्तो �कारको स–सामान को माफर्त �� गन� ?

-

प�रयोजनाबाट उत्पादन हुने बाल/वस्तुको बजार�करण कसर� हुन ?

-

�म तथा �म लागत व्यवस्थापन कसर� गन?

-

अन्य �ववर
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अनुसूची-११
(प�रच्छ ेद४ को ४.१.९.१ (ग), 4.2.९.१ (ग), 4.3.1१ (ङ) र 4.4.1१ (ङ) सँग सम्बिन्)
पकेट/ब्ल/जोन/ सुपरजोन �वकास कायर्�मकालाभ�ाह� छनौट मूल्या�न मापदण (नमूना)
�.सं.

सूचका� आधार

अ�धकतम सम्भाव अ�

अ.

�मुख मापदण्ड(६५)

१.

कायर्�को

कमाण्ड क्षे�

लाभािन्व

वगर्

१०

(समूह/सहकार�/संस्थ/स�म�त/ फमर आ�द)
२.

�स्ता�वत कायर्ले समेट्ने क्/संख्य

१०

३.

सामािजक एवं लै ��क सहभा�गता (म�हला, पुरु, द�लत आ�द)

१०

४.

�स्ता�वत कायर्ले उत्पादन ब,

�शोधन र बजार�करणमा पगु ्ने

१५

सहयोग
५.

�स्ता�वत कायर्ले सृजना गन� रोजगार�को अव

१०

६.

�स्ता�वत बाल/वस्तुको भोगो�लक एवं �ा�व�धक उपयु�त

१०

आ.

सहायक मापदण्ड(३५)

१.

�स्तावको आवश्यक कागजातको ���या पूरा भए

२.

समान

�कृ�तका

अनुदान

पहुँच

सहयोगको

५
नभएका

५

सहभागी  लिक्षत वको नगद वा वस्तुगत योगदान प�रमाण र

५

समूह/सहकार�/संस्थ/स�म�त/ फमर्ह आ�द
३.

��तव�ता
४.

�स्ता�वत बाहेक प�रयोजनाबाट  लाभािन्व

हुन सक्ने अन्

५

(सहायक) लाभािन्व वगर्ह
५.

�स्ता�वत कायर्को सृजत्मता एवम् नवीनता

५

६.

आवेदकको संस्थागत क्षमता तथा कायर् अ

५

७.

�स्ता�वत कायर् कृषकको माग एवं आवश्यकता अनुरुप/नरहेको

५

नोट: कायर्�मको �कृ�त अनुरुप �ा�व�धक स�म�तल मूल्या�को मापदण्ड आवश्यकता अनुसार प�रमाजर्न
�वस्तृतीकरण एवं सहायक मापदण बनाउन र सोह� अनुसार मूल्या� गनर् सक्नेछ
चेक�ल�
�.सं.

चेक�लस्

मापदण्ड पूरा
गरेको
छ

छै न

सूचना
छै न

१

उ�ेश्य तथा अपेिक्षत ��त (प�रणाम र ��तफल) उल्लेख भएकोछ ?

२

ु  छ ?
तो�कएको भौगो�लक क्षे� ला�ग उपय�

३

आ�थर् रुपमा सवल छ? लागत भन्दा लाभबढ� छ छै न ?

४

समूह संस्थाले व्यवस्थापन गनर्  �कृ�तको छ  छै न ? दक्ष जनशि�को पया
मा�ामा संलग्नता छछै न ?

५

�स्ता�वत ��याकलापहरु अपेिक्षत ��तफल �ा� गनर् पयार्?

६

�स्ता�वत ��याकलापहरु उल्लेिखत बजसीमा �भ� �ा� गनर् स�कन �कृ�तका छन्?

७

�स्ता�वत��याकलापहरु तो�कएको समसीमा �भ� सम्प� गनर् स�कन?

८

��याकलाप सञ् चलन कायर्योजनाले संलग्न सबैमबाँ�ढएको भू�मका �� पारेको छ ?
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�.सं.

चेक�लस्

मापदण्ड पूरा
गरेको
छ

छै न

सूचना
छै न

९

अन् �ोतबाट प�न बजेट �व�नयोजन भई दोहोरोपना नभएको बारे �� पारेको छ ?

१०

��याकलाप सञ् चलनमा आधारभूत �ोत �ा� गनर सक्ने पयार्� संभावना रहेको ?

११

के  �स्ता�वत कायर्�मल कुनै प�न सावर्जनीक स्थ जस्त धा�मर्क स्, सावर्ज�नक
घर, खानेपानीको मुहान, चौतारा आ�द लाई ��तस्थापन गन� अवस्था ?

१२

कुनै प�न अन्यग�रब, द�लत र सीमान्तकृत समुदायको जी�वकोपाजर्नमा कुनै �क�समक
नकारात्मक असर पन� संभावना रहेको छ?

१३

के �स्ता�वतकायर्� ले म�हलाहरुको कायर्बोझ थप गन� संभावना रहेको?

१४

कायार्न्वयनका कारणले समुद समुदायबीच �ववाद आउने संभावना रहेको छ ?

१५

अरुले आजर्गरे को सम्पि, उसको स्वईच्छाले बाह, क्ष�त गन� कारहुने संभावना
रहेको छ ?

१६

प�हचान भएका सामािजक वातावरणमा नकारात्मक असर न्यूनीकर गनर् सामािजक
व्यवस्थापन योजना बनाएको ?

२०. अन्य कै�फय य�द

केह� भएमा:

स्थलगत�नर�क् प�ातको �नणर्य:
U

�नणर्

िचन् () लगाउनुहोस

अ�हले कै अवस्थामा कायार्न्वयन गनर् उपय
वातावरणीय �माणीकरण मापदण्डमा सफल भए अ�हले कै अवस्थामा कायार्न्वयन 
उपयु� छ
कायार्न्वयन गनर् उपयछै न।
कायार्न्वयन गनर् उपयछै न भने के कारणले छै न ? कारण �दनुहोला?
………………………………………………………………………………………………
कायर्�मको तुलनात्मक िच�रे (नमूना)
�नवेदन सूचना नं:   
�.सं.

�स्ताव पेश
गन�

�ा�ा�
�मुख मापदण्ड(६५)

जम्मा �ा�ा�(१००)

सहायक मापदण्ड(३५)

नोट: को�को अंकले अ�धकतम जनाउँछ।
�ा�व�धक स�म�तका सदस्यहरुका नाम दस्तखत
�.स.

नाम

दस्तख

आमिन्�त सदस:
�यरवेक्:
�म�त:
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कै�फयत

अनुसूची-१२
(प�रच्छ ेद४ को ४.१.१० (क), 4.2.१० (क), 4.3.1३ (क) र 4.4.1३ (क) सँग सम्बिन्)
सम्झता प� (नमूना)
�धानमन्�ी कृ�ष आधु�नक�करण प�रयोजन ............................कायर्�मसञ् चलनसँग सम्बिन्धत सम्झ प�
         

   सूचना/सम्झौता नं.........

                                                                    �म�त................
�धानमन्�ीकृ�ष आधु�नक�करण प�रयोजनाको प�रयोजना कायार्न्वयन म्यान, २०७७ र �ा�व�धक स�म�तको �म�त 
................................को
अन्तगर्तक

�नणर्य बमोिज............................................................जोन/सुपरजोन

..............................................................................कृ�ष फमर/कृषक समूह/सहकार� 

संस्थ/वन/जल उपभो�ा स�म�त  (यस  प�छ दो�ो पक्ष भ�न) र प�रयोजना कायार्न्व इकाई (यस  प�छ  �थम
पक्ष भ�न) बीच देहाय बमोिजमको शतर् पालना गन� गर� यो सम्झौ-प�मा हस्ताक्षर गर�/एक ��त 
�लय�/�दय�।
१) सम्झौता गन� पक्ष र प�रयो
क) .......................जोन/सुपरजोन अन्तगर्तको कृ�ष फ/कृषक समूह/सहकार� वन/जल उपभो�ा स�म�तबाट 
सम्झौता गन� आ�धका�रक ��त�न�ध:
१) नाम :
२) ��त�नधत्व गन� समू/सहकर�को नामः    
३) ठेगाना :
ख) प�रयोजना स्थलको �ववर

१) गाउँपा�लका/नगरपा�लका .............................................वडा नं.............गाउँ/टोल........................
ग) प�रयोजना कायार्न्वयन अव
        १) शुरु हुने �म�त:
        २) सम्प� हुने �म�त:
२) प�रयोजना कायार्न्व इकाई अन्तगर्सञ् चलन हुने ��याकलाप सम्न्धी �ववरण
क) कायर्�को नाम :
ख) कायर्�को �क�सम :
ग) कायर्�को कूल लागत र. ......................
घ) कायर्�बाट �त्यकलाभािन्व हुने
१) कृषक प�रवार संख्या:
२) जनसंख्या:
३) समुदाय :
४) द�लत/जनजा�त
४ सम्झौताका शतर्ह
४.१ यो सम्झौता प� �धानमन्�ी कृ�ष आधु�नक�करण प�रयोजन, प�रयोजना कायार्न्वयन इक............को
.......... कायर्�म कायार्न्वयन ग .................. जोन/सुपरजोन अन्तगर्त ............................
...................... कृ�ष फमर/कृषक समूह/सहकार� संस्थ/वन/जल उपभो�ा स�म�त  र प�रयोजना कायार्न्वय
इकाई बीच ..................................................... स्थापन/सहयोग गन� �योजनाको ला�ग �योग ग�रनेछ। यस 
कृ�ष उ�मी/कृषक समूह/सहकार� संस्थामा देहाय बमोिजम स्पेिश�फ शन अनुसारको पूवार्धार �नमार/मेिशनर� 
उपकरण साम�ी ख�रद एवं व्यवस्थापन ग�रने।
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�.सं.

मेशीन उपकरणको नाम

स्पेिश�फकेश

मोडेल

४.२

सम्झौत प�मा हस्ताक्षर गरेको �म�तदेिख यो सम् �ारम्भ भएको मा�नने।

४.३

दो�ो पक्षले सम्झौतामा हस्तभएप�छ तत्काल काम शुरु गनुर् प।

४.४

दो�ो पक्षले यस प�रयोजन सञ् चलनका ला�ग सम्झौता ग�एको ��याकलापहरुको लागतमा तो�कएको
...........��तशतमा नगदै  वा अन्य �क�समले सहभा�गताको सु�नि�त गनुर् पन।

४.५

दो�ो पक्षले यसै प�रयोजनाको ला�ग आफ्नै समूह �ोत बाहेक अन्य कुनै सरकार, गै� सरकार� संघ
संस्थाबाट सहयो, अनुदान आ�द �ा� गरे को भए स्प� रुपमप�रयोजना कायार्न्व इकाईलाई जानकार� 
गराउनु पन�छ।

४.६

दो�ो पक्षले प�रयोजना अन्तगर्त ��याकलासञ् चलन गदार्प�रयोजना कायार्न्व इकाई वा सम्बिन्ध
�ा�व�धकले �दएको �नद�शन अनुसार गन् प
रु
न �।

४.७

दो�ो पक्षले प�रयोजना अन्तग सञ् चलन भएको ��याकलापहरुको कायर् सम्प� ��तवेदन सम्ब
�ा�व�धकबाट तयार गर�/गराई �त्यक लाभािन्व कृषकहरुको बैठक �नणर्यबाट अनुमोद न गराए प�ा
मा� सम्झौता बमोिजमको अनुदान रकम भ�ानी �दइनेछ। यसर�  भ ु�ानी  पाउन दो�ो पक्षल
अ�नवायर्रुपमा तो�कएको लागत साझेदार� ��तशत स�हतको काम सम्प� ��तवेदन पेश गनुर् ।

४.८

यस  प�रयोजनाको �नमार्/मेशनर� उपकरण ख�रद  कायर् सम्झौ प�मा तो�कएको अव�ध �भ� सम्प�
गनु्प
र न �।

४.९

�थम पक्षले सम्झौता बमोिजम खचर् रक�बल भरपाई स�हतको कायर सम्प� ��तवेदन दो�ो पक्षब
�ा�  भए प�ात र.........................।(अक्षरेप ........................................................रुपया) मा
नबढ्ने गर� �नयमानुसारको कन्टेन्जेन्स १.५ ��तशत अ��म कर क�ा गर� दो�ो पक्षलाई भु�ान
उपलब्ध गराउने छ वा सम्झौता बमोिजमको पूवार्धार �नमार्णका लसाम�ी आपू�तर्कता/मेशनर� उपकरण
आपू�तर्कतार्लाई सोझै भुनी �दन सक्ने । दो�ो पक्षले भु�ानी पाउन अ�नवा रुपमा �वल �वजक पेश
गनु् प
र
न�।  

४.१०

दो�ो पक्षको लापरवाह�को कारणबाट कायर् सम्प� नभई हानी नोक्सानी भएमा त्यसको सम्पूणर् िज
सम्बिन्धत .................................................कृ�ष फमर/कृषक समूह/सहकार� संस्थ/ वन/जल 
उपभो�ा स�म�तको हुनेछ।

४.११

दो�ो पक्षले यो सम्झौता बमोिजमको सम् कामकारवाह� (व्यवसा�यक योजन, �डजाईन, इ��मेट अनुसार)
सम्प� गर� प�रयोजना सञ् चलनमा ल्याउनु पन�।

४.१२

दो�ो पक्षले प�रयोजनाको �नमार्ण कायर्मा लागेको खचर् �ववरणको सावर सुनुवाई �थम पक्षक
��त�न�ध र अन्य सरोकारवालाहरुको िस्थ�मा गराउनु पन�छ।

४.१३

दो�ो पक्षले प�रयोजनाको �नमार्ण कायर् शुरु गनुर् भन्, प�रयोजना �नमार्ण कायरसञ् चलन हुदै गरेको र
प�रयोजना सम्प� भैसक प�छको फोटोहर

अिन्तम भु�ानीको ला�ग पेश ग�रने �बल

भपार्इका

साथमा अ�नवायर् रुपमा संलग्न गनुर् ।
४.१४

दो�ो पक्षले कृ�ष उत्पादन सहका ला�ग  �लइएको अनुदान रकम प�रयोजना �नमार्/मेशनर� उपकरण
ख�रद  कायर्मा �योग नगर� �हन�मना भएको देिखएमा वा हेलचक्��को कारणबाट  प�रयोजनाबाट  �नमार्ण
ग�रएको पूवार्धारह/मेशनर� उपकरणहरुको हानी नोक्सानी भएमा �च�लत �नयम कानून बमोिजम �दइएक
अनुदान रकम दो�ो पक्षबाट असुल उपर ग�रन।

४.१५

�धानमन्�ी कृ�ष आधु�नक�करण प�रयोजन वा प�रयोजना कायार्न्व इकाईबाट  �नर�क्षणमा जान
�ा�व�धकलाई �नर�क् तथा अनुगमनमा दो�ो पक्षले अ�नवा रुपमा आवश्यक सहयोग गन पन�छ।
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४.१६

प�रयोजना सम्प� भई हस्तान्तरण भई सकेप�छ सोको ममर्त सम्भार सम्बन्धी कायर् दो�ले गनु्र
पन�छ।

४.१७

�नमार्ण कयर् अथवा यस सम्बन्धी दो�ो र �थम पक्बीच कुनै �ववाद आएमा प�रयोजना कायार्न्व
इकाईको �नणर्य अिन्तम हुन।

४.१८

यो सम्झौतामा उल्लेख भएका कुराहरुमा यसै बमोिजम र अन्य कुराहरुमा �च�लत कानून बमोिजम ह

४.१९

दो�ो पक्षले समयमा कायर् सम्प� गसकेमा सम्झौता बमोिजमको रकम भु�ानी �दन �थम पक्ष बा
हुने छै न।

४.२०

सम्झौताको सम्बन्धमा कुनै �ववाद उत्प� भएमा �च�लत कानून अनुसार ह।

४.२१

स्थानीय आवश्यकता अनुसार दुबै पक्षको सहम�तमा  उल्लेिखत शतर्हरुमा फेरबदल गनर् स�क।

४.२२

अन्य कुनै वुदामा थपघट गनु् परेमा दुबै प
र
क्षको आपसी समझदार�मा ग�रन।

४.२३

संलग्न फारामह
क) प�रयोजनाको स्वीकृत ��याकलापहरु र लागत अनुम
ख) प�रयोजनाबाट �त्यकलाभािन्व हुने समूह/कृषकहरुको नाबाल� �ववरण

न
उपरो� बमोिजम कायर् गनर् म्जुर छ
नी दस्तखत गन:
�थम पक्षको तफर्
नाम थरः
पद  
दस्तखत ...............................................
�म�तः    .................................................

साक्ष१

साक्ष२

नाम :

नामः

पद   

पदः

दस्तख

दस्तख

दो�ो पक्षको तफर्
कृ�ष फमर/कृषक समूह/सहकार�/वन/जल उपभो�ा स�म�तबाट सम्झौता गन� आ�धका�रक ��त�न�ध
नाम
��त�नधत्व गन� कृ�ष फम/कृषक समूह/सहकार�/वन/जल उपभो�ा स�म�तको नाम
ठेगाना
दस्तखत
संस्थाको छापः 
साक्ष१

साक्ष२

नाम :

नामः

पद   

पदः

दस्तख

दस्तख
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प�रयोजनाको स्वीकृत ��याकलापहरु र लागत अनुम       
�.सं.

प�रयोजना ��याकलापहर

इकाई

��त इकाई दर

कुल लागत र.

लागत व्यह�ने�ोत
प�रयोजना

संस्थ

नोटः यसै लाई आधार मानी पकेट/ब्लकमासञ् चलन हुने कायर्�मका ला�ग सम्झौता प� तयार गनर् स�कन
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अनुसूची-१३

(प�रच्छ ेद४ को ४.१.१३ ख (आ), 4.2.१३ ख (आ), 4.3.1४ ख (आ), र 4.4.1४ ख (आ) सँग 
सम्बिन्)
…………………………मन्�ाल
�धानमन्�ी कृ�ष आधु�नक�करण प�रयोजन
…………………………………………………….कायार्ल, ………….
आ. व.…………………. को ………………………………… अव�ध सम्मको �ग�त�ववरण
बजेट उप-शीषर् नं :         
�.सं.

संभागको

कायर्�म

वडा

क्षे�फ उत्पादकत्

नाम

स�ालन

नं.

(हे.)

(.....पकेट/ब्

भएको

क/जोन/सुपर

स्थानीय त

(मे.टन/हे.)

�व�नयोिजत 

खचर् (र.

लाभिन्वत

स�ा�लत 

बजेट 

हजारमा)

संख्य

मूख्य मूख् उपलिब्

(र.हजारमा)

��याकलाप

जोन)

योजना शाखा �मुख    

आ�थर्क शाखा �मु   
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कायार्लय �मु

��तफल/

अनुसूची-१४
(प�रच्छ ेद४ को ४.३.१०.२ (क) र 4.4.1०.२ (क) सँग सम्बिन्)

जोन/सुपर-जोन क्षे� मागको ला�ग आधारभुत तथ्या� फा
(१) �स्ता�वतजोन/सुपर-जोन �वकास हुने बाल�को नामः
(२) �स्ता�वतजोन/सुपर-जोन �वकास ग�रने स्थान
(३) �स्ता�वतजोन/सुपर-जोन क्षे�मा प�रयोजना अन्तगर्त सलन भै सकेका पकेट/ब्ल/जोनको �ववरण
पकेट/ब्ल/जोन

गाउँपा�लका/नगरपा�ल

सञ् चलन भएको बाल� 

का

वडा
नम्ब

पकेट/ब्ल/जोनको

पकेट/ब्ल/जोन

क्षे�फ(हेक्ट/संख्य)

सञ् चलनको अव�ध

/वस् त

(४) �स्ता�वतजोन/सुपर-जोन अन्तगर्त कायर्�ममा समावेश हुन सक्ने घरधुर�हरुको 
गाउँपा�लका/नगरपा�लका

वडा नम्ब

लिक्षत कृषक घरधुर� संख

(५) �स्ता�वत जो/सुपर-जोन क्षमा समावेश हुने खेती योग्यजग्गको �ववरण
जग्गाको �क�स

क्षे�फ(हेक्ट)

�संिचत (हेक्ट)

अ�संिचत (हेक्ट)

�संिचत भए �सँचाइको
�ोत

खेत
पाखो
बार�
जम्म
(६) �स्ता�वत जो/सुपर-जोन सञ् चलन क्षे�क�मुख बाल�को हालको क्षे�, उत्पादन तथा उत्पादकत्व �व
जोन/सुपर-जोन क्षे�क

कुल क्षे�

उत्पादकत

कुल उत्पाद

अनुमा�नत �व��

हालको �मुख बाल� 

(हेक्ट/संख्य)

(मे.टन/ हेक्ट)

(मे. टन)

प�रमाण (मे. टन)

वस्तुह
बहुवष�य बाल�
�सजनल बाल�हर
पशुपालन
मत्स्यपा
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(7) �स्ता�वत जो/सुपर-जोन सञ् चलनबाट  �ा� हुने अपेिक्षत उपलिबर (जोन/सुपर-जोन सञ् चलन प�ात  �ा� हुने 
उपलिब्ध �ववरण मा� उल्लेख ग)

(क) �स्ता�व बहु वष�य बाल� (क) फलफुल बग�चा
जग्गाको

जम्माबोट

पूणर रुपमा

आंिशक रपमा

जम्मा उत्पा

थप �वस्ता हुने

क्षे�

संख्य

उत्पादनशी बोट

उत्पादनशी

(मे.टन)

क्षे�

संख्य

बोट संख्य

(हेक्ट)

(ख) �स्ता�व �सजनल बाल�
जग्गाको

तो�कएको बाल�ले 

उत्पादत्(मे.टन

क्षे�

ढाक्ने क्षे

��त हेक्ट)

जम्मा उत्पा

थप �वस्तारहुने क्षे�

(ग) �स्ता�व पशुपालन
पशुपालन

पशुधनको संख्य

��त पशुधन उत्पाद

जम्मा उत्पा

थप हुने पशुधन संख्य

(दुध र मासु)

(घ) �स्ता�व मत्स्यपाल
माछाको

पोखर� 

जलाशय क्षे�फ

जात

संख्य

(हेक्ट)

उत्पाद (मे.टन)

उत्पादकत

थप हुने जलाशय

(मे.टन/हेक्ट)

क्षे�फ(हेक्ट)

(८) �स्ता�वत जो/सुपर-जोन क्ष �भ�का �मुख �शोधन तथा बजार�करणका अवसरहरु
जोन/सुपर-जोन

क्षे � �भ�का �मु (�स्ता�वत बाल� वस्तुका हाल सञ्लनमा रहेका �शोधन उ�ोगहर, थप उ�ोग 

कृ�ष �शोधन उ�ोगहरु 
उत्पादन

�वस्तारको सम्भाव, कच्चा पदाथर्को उपलब्धता आ�द लाई �ष उल्लेख गन�)

हुने बाल� वस्तुको �मु (स्थानीय तथा बा� बजार र बजार सम्ब)

बजारहरु
बजार पूवार्धारको अवस्
बजार

�वस्तारको अवसर तथा

च ुनौ�तहर
बजार�करण योजना

(९) �स्ता�वत जो/सुपर-जोन मा उल्लेख ग�रएको बाल/वस्तुको �ा�व�धक एवं भौगो�लक उपयु�ता 
-
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(१०) �स्ता�वत जो/सुपर-जोन अन्तगर्हाल उपलब्ध कृ�ष पूवार्धार
(११) �स्ता�व जोन/सुपर-जोन क्षे� अन्तगर्त �नमार्ण गनुर्पन� कृ�ष पू एवं सु�वधाहरु (�संचाई पूबार्धा, बजार
सु�बधा, भण्डारण सु�बध, िचस्यान केन, कृ�ष �शोधन उ�ोगहरु आद)
(१२) �स्ता�वत जोन/सुपर-जोन क्षे � �भ� सामु�हक खेती तथा चक्लाबन्द� को हालको अवस्था एवं �वस्
सम्भावना
(१३) �स्ता�वतजोन/सुपर-जोन कायार्न्वयन बाट थप हुन सक्ने रोजगार�अवसरहर
आंिशक रोजगार�
पूण्का�लन रोजगा
र
र
दै �नक ज्यालदार
(१४) �स्ता�वत जोन/सुपर-जोन सञ् चलनको ला�ग सम्बिन्धत स्थानीय तहको लागत साझेदार� सु�नि�त हु
आधारहरु
- (स्थानीय तहको सहकायर् सम्बिन्, स्थानीय तहको कृ�ष �बकासको योजना एबं �ाथ�मकत आद�)
(१५) �स्ता�वत जोन/सुपर-जोन माग गनु्का आधारहर
र
(न्युनतम क्षे�फल वा सं, सस्थागत क्ष, आबेदक
संस्थाहरुको य�ह �कृ�तका कायर्�म सन्चालन गरेको व आद�)
(१६) �स्ता�वतजोन/सुपर-जोन र बाल�/वस् त छनौट गनार्को पुष्�
(१७) �स्ता�वतजोन/सुपर-जोन माग गन� संस्थाको �ोफाइ
(जोन/सुपर-जोन माग गन� संस्था एक भन्दा बढ� भए यो �ोफाइल �मश थप गद� जा)

कृ�ष समूह/कृ�ष सहकार�/स�म�त र कृ�ष फमरको नाम:
गठन भएको �म�त:
संस्थाको ठेगान:
तपा�को समूह/संस्था कुनै सरकार� संस्थामआव� छ भने सो संस्थाको
नाम ..............................................दतार् न..........
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कृ�ष

समूह/कृ�ष

सहकार�/स�म�त

कृ�ष फमर् कसर� गठन

र

भएको हो? कसको गठन

भयो?......................
कृ�ष समूह/कृ�ष सहकार�/स�म�त र कृ�ष फमर्गठनको खास उ�ेश्य के हो?...................
मा�सक बचत छ वा छै न ? य�द छ भने क�त.............
ब� कः..............................................ख) खाता नं ……………….
कृ�ष समूह/कृ�ष सहकार�/स�म�त र कृ�ष फमर्कायार्न्वयनको �म
(क) �नणर्य(   ) ख) नगद� खाता  (  )  
घ) दतार् �माण प� (   )  

ग) ब� क खाताको �ववरण ()

ङ) अचल सम्प�तको स्वा�मत्वको �माण (   )

च) अन्य भए खुलाउनुहोस्...................
जम्मा शेयर सदस्य संख
कृ�ष समूह/कृ�ष सहकार�/स�म�त र कृ�ष फमर्कासदस्यको �ववर
�.सं.

सदस्यको ना

ठेगाना

खेतीयोग्य ज�म/पशु संख्य

नोट: १. प�रयोजना कायार्न्वयन इकाईले आवश्यकता अनुसार ब/वस्तु �वशेषका ला�ग यस अनुसूचीलाई
�वस्तृतीकरण गनर् सक्।

२. यो अनुसूची जोन र सुपर जोन �ोफाइल �योजनको ला�ग समेत �योग हुनेछ।
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अनुसूची-१५
(प�रच्छ ेद४ को ४.३.१०.२ (क) र 4.4.1०.२ (क) सँग सम्बिन्)
जोन/सुपर-जोन मागका ला�ग आवेदन फारम (नमूना)
�ी �मुखज्य        

�म�तः………………….

�धानमन्� कृ�ष आधु�नक�करण प�रयोजना
प�रयोजना व्यवस्था इकाई,  .......................।
�वषय: जोन/सुपर-जोन स्थापना गर� पाउँ बार ।

         �स्तुत �वषयमा हामी तप�सल बमोिजमका कृषक समूह/कृ�ष सहकार� संस्थ/वन/जल उपलभो�ा
स�म�त/कृ�ष उ�मीहरु यस ............... िजल्लाको .......................... .......................... गा.पा. तथा
......................... .......................... न.पा.

�भ�  कमाण्ड क्षे� रहने ग व्यवसा�यक कृ�ष उत्पाद न तथ

�शोधन केन्�(जोन)/ बृहत व्यवसा�यक कृ�ष उत्पादन तथऔ�ो�गक केन्�(सुपर-जोन) स्थापना ग�र सञ् लन गनर्
ईच्छुक भएकोले............... बाल�/वस् त को जोन/सुपरजोन क्षे� �नधार्रण ग�दनुहुन यो �नवेदन पेश गरेका छ�।

                                                                    �नवेदक
�.सं.

कृषक समूह/कृ�ष सहकार� संस्थ/जल 

ठेगाना

सम्पकर् .

उपभो�ा स�म�त/कृ�ष उ�मीको नाम

अध्यक

दस्तख

/�ोपाईटरको नाम

�नवेदन साथ संलग्न गनुर् पनकागजातहर
(१) सम्बिन्धत �नकायम कृ�ष समूह/कृ�ष सहकार� संस्थ/वन/जल  उपभो�ा स�म�त/कृ�ष फमर् दतार् तथा
नवीकरण भएको �माणप�को ��त�ल�प।
(२) जोन/सुपर-जोन माग गन� संस्थ (हर) को कायर् स�म�तक �नणर्यको ��त�ल�।
(३) कायर्�म सञ् लन हुने स्थानीय तहको �सफा�रस प।
(४) अध्य/�ोपाईटरको नाग�रकता वा प�रचय खुल्ने �माप�को ��त�ल�प।
(५) अनुसूची-१४ बमोिजमको �ववरण।
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अनुसूची-१६
(प�रच्छ ेद४ को ४.३.१०.२ (ग) र 4.4.1०.२ (ग) सँग सम्बिन्)
जोन/सुपर-जोन �नवेदन मूल्या�नमापदण्
�.सं.

सूचका� आधार

अ�धकतम अ�

१.

�स्ता�वतकमाण्ड क्को क्षे�/संख्य

१०

२.

सम्भा�वत लाभािन्ववगरको संख्या

१०

३.

बाल�/वस्तुको क्षे/संख्या �वस्तारको सम्भा

१०

४.

�स्ता�वत बाल/वस्तुको �ा�व�धक एवं भौगो�लक उपयु�त

१०

५.

त ो पकेट/ब्लक सञ् लन भएको अव�ध
सम्बिन्धत बा/वस्क

१०

६

चक्लाबन्द�को सम्भा र कृषकको तत्परत  

१०

७.

कृ�ष �शोधन उ�ोग स्थापना र सञ् लनको अवस्था तथा सम्भाव

१०

८

रोजगार� सृजना (संख्य)

१०

९

स्थानीय तहको लागत साझेदार�को ��तव�त

१०

१०

प�रयोजनाको उ�ेश्यमा सहयो

१०

नोट: �ा�व�धक स�म�तले आवश्यकता अनुसारमूल्या� मापदण्डलाई �वस्तृतीकरण गर� सो अनुसार मूल्या�नगनर् सक्नेछ
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अनुसूची-१७
(प�रच्छ ेद४ को ४.३.११ (ज) सँग सम्बिन्)
जोन संभाग अन्तगर सञ् चलन ग�रने मुख् कायर्�/��याकलाप
�.सं.

��याकलाप/कायर्�

उ�श
े ्यह

कायर�म सञ् चलन ���याका मूख्य
चरणहर

क.
१

क्षमता �वकास कायर
स्थलगतजोन अ�भमुखीकरण

- प�रयोजनाबाट 

सञ् च�लत

कायर्�महरुको जानका
२

स्थलगत त�लम

-

कृ�ष

उ�त 

��व�ध

सम्बन्धी जानका

-

सहभागी छनौट

-

कायर्�मसञ् चलन

-

सहभागी छनौट

-

�िशक्षक तथा �िशक
व्यवस्था

ख.

��व�ध तथा �ा�व�धक सहयोग

१

सहभा�गतात्मक व्यवसा�
नवीनतम

-

उत्पादन ��व�ध

साम�ी

नवीनतम

उत्पादन -

��व�ध �सार गन�

�दशर्) कम्तीमा१० रोपनी(

ता�लम सञ् चलन
��व�ध प�हचान तथा छनौट

-

कृषक तथा जग्गा छनौ

-

�डजाईन तयार

-

बीउ �वजन तथा साम�ी व्यवस्था

-

��व�ध �दशर्

-

�नय�मत अनुगमन

-

�दशर्नको न�तजा सम्बन्धी सामू�
छलफल

२

बाल� वस्तुको �ोतकेन्�को -

उ�त 

बीउ�वजन/न�   - स्थान र कृषक छनौट

स्थापन

उत्पादन गन

- सूचना �काशन
-

मूलबीउ उपलव्ध गराउन

-

बाल� �नर�क् गराउने

-

बीउ �माणीकरणमा सहयोग गन�
- भण्डारणको ला�ग मेटल �व, �सड �वन
�वतरण गन� 
- �नयमानुसार अनुगमन गन�

३

४

माटो व्वयवस्थापन �योगशाल -

माटोको गुणस्तरमा -

माटो नमूना संकलन

सेवा

सुधार

-

माटो पर�क् िश�वर

-

माटो उपचार

-

स्थान छनौ

बाल� संरक् �योगशाला सेवा

-

रोग  क�राको

प�हचान

तथा

व्यवस्थापनक -

लागत अनुमान

ला�ग 

�योगशालाको

स्पेिश�फकेसन तयार गन

स्थापना गन
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र टेक्नीकल

-

सूचना �काशन गन�

-

नमुना संकलन

-

बाल� उपचार िश�वर सञ् चलन

-

पर�क् एवं आवश्यक सल्लाह सुझ

�.सं.

��याकलाप/कायर्�

उ�श
े ्यह

कायर�म सञ् चलन ���याका मूख्य
चरणहर

५

बीउ उपचार �योगशाला सेवा

-

बीउको गुणस्तर वृ��का

-

स्थान छनौ

ला�ग 

-

लागत अनुमान

�योगशालाको

�नमार्ण हुने

६

र टेक्नीकल

स्पेिश�फकेसन तयार गन
-

सूचना �काशन गन�

-

नमुना संकलन /पर�क्

-

�वषाद� ख�रद

-

बीउ उपचार

स्वस्थ बग�च -

माग स�लन

व्यवस्थापन गर -

स्थान तथा लाभ�ाह� छनौ

उत्पादनबढाउने

-

लागत अनुमान तयार� एवं स्वीकृ�

-

सुदृढ�करण कायर्�म स�ा

-

अनुगमन तथा ��तवेदन

-

लागत अनुमान तयार�

�वजन, �बरुव, रसाय�नक एवं 

-

सूचना �काशन गन�

जै�वक �वषाद�हरु तथा सु�म

-

कृषक छनौट

तत्व लगायतका अन्

-

�ोत केन्�को प�हचान

उत्पादन साम�ीहरुमा अनुदान

-

कायर्योजना तयार

सहयोग

-

ख�रद व्यवस्था तथा �वतरण

-

अनुगमन तथा ��तवेदन

-

कृषक तथा

बग�चा सुदृढ�करण

-

ग.

उत्पादन साम�ी सहयो

१

उ�त तथा हाई��ड  बीउ

घ   

कृ�ष औजार उपकरण सहयोग

१

साना कृ�ष उपकरण   (पावर

-

-

��व�ध �वस्तार गन

कृषकको

कायरबोझ

�टलर ,�मनी �टलर, स्पेय,

घटाउने 

र लागत 

आलु ख�े तथा उकेरा

न्यूनीकर गन�

लगाउने  मेशीन, झार गोड्ने मेशीनहर

र

औजार उपकरणको

आवश्यकता प�हचान
-

ख�रद व्यवस्था

-

�वतरण

-

सूचना �काशन गन�

अन्

उपकरणहर)
२

ठू ला कृ�ष उपकरण   

-

कृषकको

कायरबोझ

घटाउने 

र लागत  -

न्यूनीकर गन�

कृषक तथा

औजार उपकरणको

आवश्यकता प�हचान
-

लागत अनुमान

र टेक्नीकल

स्पेिश�फकेशन तयार

३

-

ख�रद व्यवस्था

-

कायर्योजना तयार� एवं �वतर

कृ�ष यािन्�क�रका ला�ग  - कृषकहरुलाई आवश्य Custom
Hiring
Center
पन� उपकरणहरुको सेवा स्थापन
सभर्सुलभ रुप उपलव्ध
गराउने

-

सूचना �काशन गन�
कृषक तथा

औजार उपकरणको

आवश्यकता प�हचान
लागत अनुमान
स्पेिश�फकेशन तयार
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र टेक्नीकल

�.सं.

��याकलाप/कायर्�

उ�श
े ्यह

कायर�म सञ् चलन ���याका मूख्य
चरणहर

ङ
१

-

ख�रद व्यवस्था तथा सेवा सञ् चलन

-

अनुगमन तथा ��तवेदन

पो� हाभ�� सेन्टर स्थाप
�ाथ�मक

�शोधन

गोदाम

केन्,

घर,

कृ�ष उपजहरुको संच,

-

वजार�करण

बाल� 

र

- स्थान प�हचान गन

क्षत -

न्यूनीकरमा सहयोग गन�

सुकाउने खलान
तौलाई,

प्याकेिज,

लेव�लङ,

-

सूचना �काशन गन�
- कायर्योजना बनाउन
- ख�रद व्यवस्थापन गन
- �नमार्ण सम्प� ग
- �नयमानुसार सेवा �दान गन�

�संगल  क्याब ढुवानी 
साधन,

र टेिक्नकल

स्पेिश�फकेस/नापनक्सा तयार गन

(thresing floor), ��े डंग,
��कु�लङ-,

लागत अनुमान

- अनुगमन तथा ��तवेदन

�दशर्न तथा

�व�� कक/स्ट
२

सहकार� स�ाल  माफर्त कृ�ष -

कृ�ष उपजको सहज

- सूचना �काशन

उपजको वजार�करण

बजार�करण गराउने

- कायर्योजना बनाउन
- ख�रद व्यवस्थाप(लागत ईिस्टमे)
- �नय�मत सेवा �दान
- सञ् चलन अनुगमन

३

कृ�ष बजार स्थापन

स्थानीय स्तरमा कृ� - स्थान प�हचान गन

-

उपजको बजार�करण

-

लागत अनुमान

र टेिक्नकल

स्पेिश�फकेस/नापनक्सा तयार गन
-

सूचना �काशन गन�
- कायर्योजनाबनाउने
- ख�रद व्यवस्थापन गन
- �नमार्ण सम्प� ग
- �नयमानुसार सेवा �दान गन�
- अनुगमन तथा ��तवेदन

4

शीत  भण्डा/बीउ

भण्डा

-

सु�वधा

च

नसर्र� पूवार्धार �वकास सहय

१

स्वस्थ तथा गुणस्तर �बरुव
उत्पादनका ला�ग सरकार-

-

कृ�ष उपजको संचय गर�  -

स्थान छनौ/सम्भाव्यता अध्

मूल्य अ�भवृ�� गन

-

�डजाईन/ईिस्टमे/सञ् चलन �व�ध

-

सूचना �काशन

-

मूल्या� तथा छनौट

-

सम्झौत/�नमार्

-

सञ् चलन/अनुगमन

-

फरफारक

�दगो �ोत केन्� �वकास -

सूचना �काशन गन�

गन�

स्थान तथा कृषक छनौट गन

-
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�.सं.

��याकलाप/कायर्�

उ�श
े ्यह

कायर�म सञ् चलन ���याका मूख्य
चरणहर

�नजी/समूह/सहकार�को

-

साझेदार�मा उच्च ��व�धयु�

आवश्यकता अनुसारको नसर्र रेखा�न
बनाउने

   नसर्र� स्थाप

-

नसर्र�का ला�ग आवश्यक औजा
उपकरण र साम�ीहरुको व्यवस्था
गन�
- नसर्र� स्थापन
- �नय�मत अनुगमन गन�
- गुणस्तर�य

�बरुव

उत्पादन तथा

�ब���वतरण गन�
२

कृषकलाई सहज ढंगबाट  -

सूचना �काशन गन�

�ीन हाउस लगायतका नसर्र�

वेमौसमी खेती गनर् -

स्थान तथा कृषक छनौट गन

पूवार्धारहरु

सहयोग पुर् यउने

आवश्यकता अनुसारको

सेड हाउस,

िस्�न

हाउ,

-

-

�डजाईन/स्पेिश�फकेसन बनाउने
-

आवश्यक औजार उपकरण र
साम�ीहरुको व्यवस्थापन
- नसर्र� स्थापन
- �नय�मत अनुगमन गन�
- गुणस्तर�य

�बरुव

उत्पादन तथा

�ब���वतरण गन�
छ

साना �सँचाइ �नमार्ण तथा ममर्त सम्भार सहयो

१

साना

�सँचाइ

�नमार्ण तथा -

ममर्त सुधार   

�सँचाइका स-साना अ�त  -

सूचना �काशन गन�

संवेदनिशल 

स्थान छनौ

क्षे�म -

सुधार गर�  �संिचत  क्षे -

योजना प�हचान

�वस्तार गन

�डजाईन/नक्सा एवं लागत अनुमा

-

तयार�

२

स्याल

�ूबवेल लगायतका

-

भू�मगत �सँचाइ पूवार्धारह

भू�मगत 

जल�ोतको

-

सम्झौत /�नमार्ण गन

-

अनुगमन तथा ��तवेदन

-

सूचना �काशन गन�

उपयोग गर� �संिचत क्षे -

स्थान छनौ

�वस्तार गन

-

योजना प�हचान

-

�डजाईन

ु ान
नक्स/एवं लागत अनम

तयार�

३

नवीनतम �सँचाइ ��व�ध थोपा)

�सँचाइ सौयर् उजार �सँचाइ   (
       

-

�संिचत  क्षे � �वस्को

-

सम्झौत/ �नमार्ण गन

-

अनुगमन तथा ��तवेदन

-

सूचना �काशन गन�

ला�ग वैकिल्पक ��व�धको -

स्थान छनौ

�योग गन�

-

योजना प�हचान

-

�डजाईन/नक्सा एवं लागत अनुमान

88

�.सं.

��याकलाप/कायर्�

उ�श
े ्यह

कायर�म सञ् चलन ���याका मूख्य
चरणहर
तयार�

ज

मत्स्य पोखर� �नमार्ण तथा �ाचर� स्थापना सहय

१

मत्स्य पोखर� �नमार्ण 

- मत्स

पालनको

क्ष

�वस्ता गन�

२

मत्स्य �ाचर� स्थाप गुणस्तर�
सहयोग    

माछा

भ ुरा

उत्पादनमा सहयोगपुर् यउने

-

सम्झौत/�नमार्ण गन

-

अनुगमन तथा ��तवेदन

-

सूचना �काश गन�

-

लागत ईिस्टमेट तयार

-

स्थान तथा कृषकछनौट

-

पोखर� �नमार्ण गर� माछापालन गन

-

सूचना �काशन गन�

-

लागत ईिस्टमेट तयार

-

स्थान तथा कृषक छनौ

-

मत्स्य �ाचर �नमार्ण तथा सञ् चलन
गन�

-

माउमाछाको

�ोत

प�हचान

र  

व्यवस्थापन ग

३

एक�कृत

मत्स्य पालन  -

��व�ध �दशर् (0.५

हेक्ट)

नवीनतम

-

भ ुरा उत्पादन र�ब�� �वतरण

-

अनुगमन तथा ��तवेदन

उत्पादन -

��व�ध �सार गन�

��व�ध प�हचान तथा छनौट

-

कृषक तथा पोखर� छनौट

-

मत्स

उत्पादनको ला�ग आवश्य

भ ुरा �दशर् ,साम�ी व्यवस्थाप
-

�दशर्नको न�तजा सम्बन्धी सामू�
छलफल

झ

पशु उत्पादन तथापशु सेवा सम्बन्धी  आधारभूत सहयोग 

१

गोठ/खोर सुधार(गाई, भ� सी,

-

बा�ा, ब�ुर )

पशु 

रोगको

न्यूनीकर गन�

जोिखम

-

सूचना �काशन गन�

-

कृषक छनौट

-

ु ान तथा
गोठ�डजाईन को लागत अनम
तयार गन�

२

पशु न� सुधार

-

वंश सुधार गन�

-

�नमार्णसाम�ीको व्यवस्थापन ग

-

गोठ/खोर �नमार्/ सुधार गन�

-

�ा�व�धक अनुगमन गन�

-

सूचना �काशन गन�

-

कृषक छनौट

-

पशु संख्याको अ�भलेखराख् न

-

�ागीङ गन� 

-

�ोत केन्�को प�हचान

-

उ�त  जातको पशु  न� ख�रद तथा
�वतरण
पाठ�/बोका/वीर/राँगो/साँढे )
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(पाठा-

�.सं.

��याकलाप/कायर्�

उ�श
े ्यह

कायर�म सञ् चलन ���याका मूख्य
चरणहर

३

पशु �जनन केन्� स्थना

पशुको जातीय सुधार

-

�ा�व�धक अनुगमन गन�

-

सूचना �काशन गन�

-

कृषक तथा स्थान छनौ

-

उ�त 

जातको

पशु 

न�

(बोका/वीर/राँगो/साँढे )

४

पशु आहारा �वकास कायर्�

-

-

पशु �जनन् केन्� स्थाप

-

सेवा सञ् चलन

-

�ा�व�धक सेवा अनुगमन

गुणस्तर�य पशु -

कृषक छनौट

आहाराको सहज

-

�ोत केन्�को प�हचान

आपूत�मा सहयोग

-

उ�त  जातको भ ुइ तथा डाले  घाँ सको
बीउ/ बेनार/ सेटहर

-

साईलेज/ TMR/UMMB लगायत पशु 
आहारा

��व�ध

/

कबु�लय�त/सामुदा�यक घाँस खेती
५

�ा�मण

कृ�ष/पशु सेवा

-

कायर्कता
६

ञ
1

पशु स्वास्थ्य स

-

�ा�व�धक सेवा उपलव्ध -

कृ�ष/पशुसेवा �ा�व�धक छनौट

गराउने  

सेवा सञ् चलन गन�

-

पशुमा लाग्ने रोगहरुक -

स्थान छनौ

जोिखम न्यूनीकर गन�

-

�ा�व�धक कमर्चार�को व्यवस्थापन ग

-

पशु स्वास्थ्य िश�सञ् चलन

-

खोप तथा औपधी ख�रद तथा �वतरण

पशुपन्छ/मत्स वजार �व�र्न कायर्
दुग्ध िचस्यान केनस्थापन

- दुध

तथा

दुग्ध जन् -

सूचना �काशन गन�

पदाथर्को बजार�करण -

समूह र सहकार� छनौट

सहयोग हुने 

-

दुध उत्पादनकोतथ्या संकलन गन�

-

िच�ल�  भ्या

सञ् चलनका ला�ग 

उपयु� स्थानको छनौट गन
-

दुध संकलनको

प�रमाण अनुसारको

िच�ल� भ्याटख�रद व्यवस्थापन गन
2

डेर� पसल स्थापन/सुधार

- स्वच/

ु  दुध
गुणस्तय�

-

दुध संकलन गर� �ब�� �वतरण गन�

-

सूचना �काशन गन�

तथा दुग्धजन्य पदाथर् -

दुग्ध व्यवसायी कृषक छन

�ब�� �वतरण हुने

-

डेर� पसल स्थपनासुधार गन�/

-

डेर� 

पसलका ला�ग 

उपकरणहरु �मिल्क�

आवश्यक
,�डप ��ज)

ल्याक्टो �म ,क्याआ�द (
-

दुध तथा दुग्ध जन्य पदाथर्को �नय�
�ब�� �वतरण �वतरण गन�
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��याकलाप/कायर्�

उ�श
े ्यह

कायर�म सञ् चलन ���याका मूख्य
चरणहर

3

वध

स्थ/मासु  पसल

स्वच

-

स्थापन/सुधार

मासुको

�ब�� �वतरण हुने

-

सूचना �काशन गन�

-

मासु व्यवसायी कृषक छनौ

-

मासु पसल स्थपनासुधार गन�/

-

मासु 

पसलका ला�ग 

आवश्यक

उपकरणहरुउपयु� मासु  ,�डप ��ज)
/टायल ,काट्ने औजारह�ससा जडान ,
आ�द (
-

मासु पसलबाट उत्पादन हुने फोहोरको
उिचत व्वस्थापन ग

-

मासु तथा मासु जन्य पदाथर्को �नय�म
�ब�� �वतरण �वतरण गन�

4

पशु संकलन केन्� स्थाप

-

-

अनुगमन तथा ��तवेदन

-

सूचना �काशन गन�

बजार�करणमा

-

समूह र सहकार� छनौट

सहयोग पुर् यउने

-

स्थान छनौ

-

लागत अनुमान र �ा�व�धक �डजाईन

पशुजन्

उपजको

स�हतको कायर् योजन
-

�नमार्ण समा�ी तथा ख�रदको
व्यवस्थापन ग

-

पशु संकलन

केन्� �नय�मत रुपम

सञ् चलन गन�
५

�फस माटर् स्थाप

-

स्वच् एवं ताजा
माछाको

-

अनुगमन तथा ��तवेदन

-

माछा पसलका ला�ग आवश्यक

�व��

उपकरणहर (�डप ��ज, माछाको

�वतरण गन�

कत्ला �नकाल्ने औज, �े�स� गन� 
औजार, वेिशन, �स�, पानीको व्यवस्,
िशशा/टायल आ�द जडान)
-

माछा पसलबाट उत्पादन हुने
फोहोरको उिचत व्वस्थापन ग

-

ताजा एवं �ोजन माछा तथा माछाजन्य
पदाथर्को �नय�मत �व�� �वतरण
�वतरण गन�

ट

अन्य कायर्�म

1

ज�मन बाँझो राख् न �वृि�लाई

-

बाँझो

ज�मनलाई

�नरुत्सा�हत गनर् �ोत्साहन

खेतीयोग्य

कायर्�मह

रुपान्तरण ग

-

अनुगमन तथा ��तवेदन

-

बाँझो

ज�मनमा

ज�मनहरुको प�हचान तथा

अ�भलेखीकरण
-

खेती गन�  कृषकसहकार� 
प�हचान र छनौट

-
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,समुह ,

मल ,बीउ ,�सँचाइ र औजार उपकरण

�.सं.

��याकलाप/कायर्�

उ�श
े ्यह

कायर�म सञ् चलन ���याका मूख्य
चरणहर
सहयोग

२

��तफलमा आधा�रत  �ोत्साहन -

उत्पादन बृ��को ला�ग -

��तफल ल�य �नधार्र

अनुदान

उत्पादनमा संलग् -

उत्पादक कृषक प�हचान तथा छनौ

कृषकलाई

�ोत्साहन अनुदान �वा

गन�

92

�ोत्सा�हत -

अनुसूची-१८
(प�रच्छ ेद४ को ४.४.1१ (ज) सँग सम्बिन्)
सुपरजोन संभाग अन्तगर सञ् चलन ग�रने मुख् कायर्�/��याकलाप
�.सं.

��याकलाप/कायर्�

क.
१

उ�श
े ्यह

क्षमता �वकास कायर
स्थलगत प�रयोजना - प�रयोजनाबाट 
अ�भमुखीकरण

२

कायर्सञ् चलन ���याका मूख्य चरणह

स्थलगतता�लम

सञ् च�लत

कायर्�महरुको जानका
-

कृ�ष

उ�त 

��व�ध

सम्बन्धी जानका

-

सहभागी छनौट

-

कायर्�मसञ् चलन

-

सहभागी छनौट

-

�िशक्षक तथा �िशक साम�ी
व्यवस्था

ख.

��व�ध तथा �ा�व�धक सहयोग

१

सहभा�गतात्मक व्यवसा�य -

न�वन

उत्पादन ��व�ध �दशर) १

�सार गन�

उत्पादन ��व�ध -

हेक्ट(

ता�लम सञ् चलन
��व�ध प�हचान तथा छनौट

-

कृषक तथा जग्गा छनौ

-

बीउ �वजन तथा साम�ी व्यवस्था

-

��व�ध �दशर्

-

�नय�मत अनुगमन

-

�दशर्नको न�तजा सम्बन्धी सामू�
छलफल

२

बाल� वस्तुको �ोत केन्�को -

उ�त 

बीउ�वजन/न�   - सूचना �काशन गन�

स्थापन

उत्पादन गन

- स्थान र कृषक छनौट गन
-

मूलबीउ उपलव्ध गराउन

-

बाल� �नर�क् गराउने

-

बीउ �माणीकरणमा सहयोग गन�
- भण्डारणको ला�ग मेटल �व, �सड 
�वन �वतरण गन� 
- �नयमानुसार अनुगमन गन�

३

४

माटो व्वयवस्थापन �योगशाल -

माटोको गुणस्तरमा -

माटो नमूना संकलन

सेवा

सुधार

-

माटो पर�क् िश�वर

-

माटो उपचार

-

स्थान छनौ

बाल� संरक् �योगशाला सेवा

-

रोग  क�राको

प�हचान

तथा

व्यवस्थापनक -

लागत अनुमान

ला�ग 

�योगशालाको

स्पेिश�फकेसन तयार गन

स्थापना गन

-

सूचना �काशन गन�

-

नमुना संकलन

-

बाल� उपचार िश�वर सञ् चलन

-

पर�क्

एवं  आवश्यक सल्ला

सुझाव
५

बीउ उपचार �योगशाला सेवा

-

बीउ उपचार
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र टेक्नीकल

माफर्त -

स्थान छनौ

�.सं.

��याकलाप/कायर्�

उ�श
े ्यह

कायर्सञ् चलन ���याका मूख्य चरणह

बीउको गुणस्तर सुधार

-

गन�

६

लागत अनुमान

र टेक्नीकल

स्पेिश�फकेसन तयार गन
-

सूचना �काशन गन�

-

नमुना संकलन /पर�क्

-

�वषाद� ख�रद

-

बीउ उपचार

स्वस्थ बग�च -

माग स�लन

व्यवस्थापन गर -

स्थान तथा लाभ�ाह� छनौ

उत्पादन बढाउन

-

लागत अनुमान तयार� एवं स्वीकृ�

-

सुदृढ�करण कायर्�म स�ा

-

अनुगमन तथा ��तवेदन

-

लागत अनुमान तयार�

�वजन, �बरुव, रसाय�नक एवं 

-

सूचना �काशन गन�

जै�वक �वषाद�हरु तथा सु�म

-

कृषक छनौट

तत्

लगायतका अन्य

-

�ोत केन्�को प�हचान

उत्पादन साम�ीहरुमा अनुदा

-

कायर्योजना तयार

सहयोग

-

ख�रद व्यवस्था तथा �वतरण

बग�चा सुदृढ�करण

-

ग.

उत्पादन साम�ी सहयो

१

उ�त तथा हाई��ड  बीउ

-

��व�ध �वस्तार गन

-    अनुगमन तथा ��तवेदन
घ

कृ�ष औजार उपकरण सहयोग

१

साना

कृ�ष उपकरण   -

(पावर�टलर

,�म�न

�टलर,

कृषकको
घटाउने 

स्पेय, आलु ख�े तथा उकेरा

कायरबोझ

-

र लागत 

औजार उपकरणको

आवश्यकता प�हचान
-

ख�रद व्यवस्था

लगाउने  मेशीन, झार गोड्ने

-

�वतरण

मेशीनहर

-

अनुगमन तथा ��तवेदन

-

सूचना �काशन गन�

र

न्यूनीकर गन�

कृषक तथा

अन्

उपकरणहर)
२

ठू ला कृ�ष यन्�उपकरण   

-

कृषकको

कायरबोझ

घटाउने 

र लागत  -

न्यूनीकर गन�

कृषक तथा

औजार उपकरणको

आवश्यकता प�हचान
-

लागत अनुमान

र टेक्नीकल

स्पेिश�फकेशन तयार

३

-

ख�रद व्यवस्था

-

कायर्योजना तयार� एवं �वतर

-

अनुगमन तथा ��तवेदन

कृ�ष यािन्�क�रका ला�ग  - कृषकहरुलाई आवश्य Custom
Hiring
Center
पन� उपकरणहरुको सेवा स्थापन
सभर्सुलभ रुपम ा उपलव
गराउने

-

सूचना �काशन गन�
कृषक तथा

औजार उपकरणको

आवश्यकता प�हचान
लागत अनुमान

र टेक्नीकल

स्पेिश�फकेशन तयार
-
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ख�रद 

व्यवस्था

तथा

सेवा

�.सं.

��याकलाप/कायर्�

उ�श
े ्यह

कायर्सञ् चलन ���याका मूख्य चरणह
सञ् चलन
-

ङ
१

अनुगमन तथा ��तवेदन

पो� हाभ�� सेन्टर स्थाप
�ाथ�मक

�शोधन

कृ�ष

केन्, -

उपजहरुको संच,

गोदाम घर, ��े डंग, ��कु�लङ-,

वजार�करण

तौलाई, प्याकेिज, लेव�लङ,

न्यूनीकरमा सहयोग गन�

र

क्ष

�संगल  क्याब ढुवानी साधन,

- स्थानप�हचान गन�
-

लागत अनुमान

र टेिक्नकल

स्पेिश�फकेस/नापनक्सा तयार गन
-

�दशर्न तथा �व�� क स्ट/

सूचना �काशन गन�
- कायर्योजना बनाउन
- ख�रद व्यवस्थापन गन
- �नमार्ण सम्प� ग
- �नयमानुसार सेवा �दान गन�
- अनुगमन तथा ��तवेदन

२

सहकार� स�ाल  माफर्त कृ�ष -

कृ�ष उपजको

उपजको वजार�करण

बजार�करण गराउने

सहज

- सूचना �काशन
- कायर्योजना बनाउन
- ख�रद व्यवस्थाप(लागत ईिस्टमे)
- �नय�मत सेवा �दान
- सञ् चलन तथा अनुगमन

३

कृ�ष बजार स्थापन

स्थानीय स्तरमा कृ� - स्थान प�हचान गन

-

उपजको बजार�करण

-

लागत अनुमान

र टेिक्नकल

स्पेिश�फकेस/नापनक्सा तयारगन�
-

सूचना �काशन गन�
- कायर्योजना बनाउन
- ख�रद व्यवस्थापन गन
- �नमार्ण सम्प� ग
- �नयमानुसार सेवा �दान गन�
- अनुगमन तथा ��तवेदन

4

कृ�ष उ�ोग स्थापन

-

कृ�ष उपजको

�शोधन

-

सम्भाव्यता अध्

-

�डजाईन/ईिस्टमे/सञ् चलन �व�ध

-

सूचना �काशन

-

मूल्या� तथा छनौट

-

सम्झौत/�नमार्

-

सञ् चलन/अनुगमन

कृ�ष उपजको संचय गर�  -

सम्भाव्यता अध्

मूल्य अ�भवृ�� गन

-

�डजाईन/ईिस्टमे/सञ् चलन �व�ध

-

सूचना �काशन

-

मूल्या� तथा छनौट

-

सम्झौत/�नमार्

-

सञ् चलन/अनुगमन

गन�  

5

शीत  भण्डा/बीउ

भण्डा

-

सु�वधा

६

�फस माटर्स्थापन

-

स्वच् एवं ताजा
माछाको
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�व��

-

माछा पसलका ला�ग आवश्यक
उपकरणहर (�डप ��ज, माछाको

�.सं.

��याकलाप/कायर्�

उ�श
े ्यह

कायर्सञ् चलन ���याका मूख्य चरणह

�वतरण गन�

कत्ला �नकाल्ने औज, �े�स� गन� 
औजार, वेिशन, �स�, पानीको
व्यवस्, िशशा/टायल आ�द जडान)
-

माछा पसलबाट उत्पादन हुने
फोहोरको उिचत व्वस्थापन ग

-

ताजा एवं �ोजन माछा तथा
माछाजन्य पदाथर्को �नय�मत �व�
�वतरण �वतरण गन�

च

नसर्र� पूवार्धार �वकास सहय

१

स्वस्थ तथा गुणस्तर �बरुव

-

उत्पादनका ला�ग सरकार-

अनुगमन तथा ��तवेदन

�दगो �ोत केन्� �वकास -

सूचना �काशन गन�

गन�

-

स्थान तथा कृषक छनौट गन

-

आवश्यकता अनुसारको नसर्र

�नजी/समूह/साझेदार�मा उच्च
   ��व�धयु� नसर्र� स्थाप

रेखा�न बनाउने
-

नसर्र�का ला�ग आवश्यक औजा
उपकरण र साम�ीहरुको व्यवस्था
गन�
- नसर्र� स्थापन
- �नय�मत अनुगमन गन�
- गुणस्तर�य �बरुव

उत्पादन तथा

�ब���वतरण गन�
२

कृषकलाई सहज ढंगबाट  -

सूचना �काशन गन�

�ीन हाउस लगायतका नसर्र�

वेमौसमी खेती गनर् -

स्थान तथा कृषक छनौट गन

पूवार्धारहरु

सहयोग पुर् यउने

आवश्यकता अनुसारको

सेड हाउस,

िस्�न

हाउ,

-

-

�डजाईन/स्पेिश�फकेसन बनाउने
-

आवश्यक औजार उपकरण र
साम�ीहरुकोव्यवस्थापन ग
- नसर्र� स्थापन
- �नय�मत अनुगमन गन�
- गुणस्तर�य �बरुव

उत्पादन तथा

�ब���वतरण गन�
छ

साना �सँचाइ �नमार्ण तथा ममर्त सम्भार सहयो

१

साना

�सँचाइ

�नमार्ण तथा -

ममर्त सुधार   

�सँचाइका स-साना अ�त  -

सूचना �काशन गन�

संवेदनिशल 

स्थान छनौ

क्षे�म -

सुधार गर�  �संिचत  क्षे -

योजना प�हचान

�वस्तार गन

�डजाईननक्सा एवं लागत अनुमान/

-

तयार�

२

स्याल

�ूबवेल बो�र�  -

भू�मगत 

जल�ोतको
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-

सम्झौत �नमार्ण गन/

-

अनुगमन तथा ��तवेदन

-

सूचना �काशन गन�

�.सं.

��याकलाप/कायर्�
लगायतका

उ�श
े ्यह

भू�मगत  �सँचाइ

पूवार्धारह

कायर्सञ् चलन ���याका मूख्य चरणह

उपयोग गर� �संिचत क्षे -

स्थान छनौ

�वस्तार गन

-

योजना प�हचान

-

�डजाईन नक्सा एवं लागत अनुमा/
तयार�

३

नवीनतम �सँचाइ ��व�ध
(थोपा

-

�सँचाई/सौयर् उजार्म

आधा�रत �सँचाई)

�संिचत  क्षे � �वस्को

-

सम्झौत �नमार्ण गन/

-

अनुगमन तथा ��तवेदन

-

सूचना �काशन गन�

ला�ग वैकिल्पक ��व�धको -

स्थान छनौ

�योग गन�

-

योजना प�हचान

-

�डजाईननक्सा एवं लागत अनुमान/
तयार�

ज

मत्स्य पोखर� �नमार्ण तथा �ाचर� स्थापना सहय

१

मत्स्य पोखर� �नमार्ण 

- मत्स

पालनको

क्ष

�वस्ता गन�

२

मत्स्य �ाचर गुणस्तर�

माछा

भ ुरा

स्थापन/सुदृढ�कर सहयोग    उत्पादनमा सहयोगपुर् यउने

-

सम्झौत �नमार्ण गन/

-

अनुगमन तथा ��तवेदन

-

सूचना �काश गन�

-

लागत ईिस्टमेट तयार

-

स्थान तथा कृषक छनौ

-

पोखर� �नमार्ण गर� माछापालन गन

-

अनुगमन तथा ��तवेदन

-

सूचना �काशन गन�

-

लागत ईिस्टमेट तयार

-

स्थान तथा कृषक छनौ

-

मत्स्य �ाचर �नमार्/सुदृढ�कर
तथा सञ् चलन गन�

-

माउमाछाको

�ोत

प�हचान

र  

व्यवस्थापन ग

३

एक�कृत मत्स्य पाल ��व�ध
�दशर्

-

(१ हेक्ट)

नवीनतम

-

भ ुरा उत्पादन र�ब�� �वतरण

-

अनुगमन तथा ��तवेदन

उत्पादन -

��व�ध �सार गन�

��व�ध प�हचान तथा छनौट

-

कृषक तथा पोखर� छनौट

-

मत्स उत्पादनको ला�ग आवश्य
भ ुरा �दशर् ,साम�ी व्यवस्थाप

-

�दशर्नको न�तजा सम्बन्धी सामू�
छलफल

झ

अन्य कायर्�म

1

ज�मन बाँझो राख् न �वृ�ीलाई

-

बाँझो

ज�मनलाइ  -

�नरुत्सा�हत गनर् �ोत्साहन

खेतीयोग्य

कायर्�मह

रुपान्तरण ग

ज�मनमा

बाँझो

ज�मनहरुको प�हचान तथा

अ�भलेखीकरण
-

खेती गन�  कृषकसहकार�  ,समुह ,
प�हचान र छनौट

-
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मल

,बीउ

,�सँचाइ

र

औजार

�.सं.

��याकलाप/कायर्�

उ�श
े ्यह

कायर्सञ् चलन ���याका मूख्य चरणह
उपकरण सहयोग

२

-

अनुगमन तथा ��तवेदन

��तफलमा आधा�रत  �ोत्साहन -

उत्पादन बृ��को ला�ग -

��तफल ल�य �नधार्र

अनुदान

उत्पादनमा संलग् -

उत्पादक कृषक प�हचान तथा

कृषकलाई

छनौट

गन�

�ोत्सा�हत
-
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�ोत्साहन अनुदान �वा

अनुसूची-१९

(प�रच्छ ेद६ को 6.2 सँग सम्विन्)
अनुगमन/�मण ��तवेदन
अनुगमन टोल� �मुखको नाम :      

पद :

अनुगमन/�मणमा सहभागी संख्या:      

अनुगमन/�मणको अव�ध :

अनुगमन/�मणकोउ�ेश् :

अनुगमन/�मणमा सहभागी पदा�धकार�हरु:

अनुगमनको ग�रएको संस्थ/कायर्�म:

�फल्ड अनुगमनका �ममा ग�रएका कायर्ह:

कायार्लयको सुशासन सम्बन्धी अवस
कायार्लय सरसफाई
समय पालनाः
पोशाकः
�नय�मत बैठकः
प�रप�को कायार्न्वय
सरोकारवालासँगको समन्वय
लिक्षत कायर्�मको �ग�त अवस

अनुगमनमा देिखएका समस्या र चुनौती:

समस्या र चुनौती समाधानाथर् गनुर् पन� कायर:
�. सं.

समस्या र चुनौत

समस्या समाधानाथर् गनर् पन� काय

१
२
३
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िजम्मेबार �नका

अनूसुची-२०
(प�रच्छ ेद८ को ८.२.३ सँग सम्विन्)
जोन/सुपरजोन मुल्या�नको आधारह
जोन/सुपरजोनको मुल्या�न तप�सल वमोिजमको सुचकलाई आवश्यकताको आधारमा थप �वस्तृतीकरण ग
ग�रनेछ।

मुल्या�न कायर्दलले यस फाराम बमोिजमको मुल्या �न ��तवेदनका साथमा स्था

सरोकारवालहरुको कायर्�म सन्चालनको ला�ग सहयोग तथा तत्प,

लाभ�ाह�  �बचको समन्वय व

�वबादको अबस्था एबं जोन कायर्�मको सम � �भावका�रता बुझ्न फोकस �ुप छलफल गर� स्थ
��तवेदन समेत पेश गन�छ।
�.स.

सूचक

आ.व……..

आ.व……..

आ.व……..

मुल्या�नको
अ�धकतम अ�

१

वा�षर्कभा�रत �ग�त ��तशत

१०

२

वा�षर्क �व�य �ग�त ��तशत

१०

३

कायर्�म स�ालनबाट व्यवसा�य क्षे�

१०

(हे)/संख्यामा भएको बृ�
४

बाल�/वस्तुको बजार�करण प�रमाण(मे. टन.)

१०

५

जोन/सुपरजोन क्षे�को कृ�ष �शोधन उ�ो

१०

सँगको सम्बन्ध तथा कच्चा पदाथर् आपू�त
प�रमाण

६

कायर्�म सन्चालनबाट बृ�� भएक

१०

रोजगार�को संख्य
७

कायर्�मबाट लाभ�ाह�को संख्यमा

भएको

१०

कायर्�म संचालनको सावर्ज�नक सुनुव

१०

बृ��
८

(पटक)
९

कायर्�म सन्चालनको सम� पारदिशर् तथा

१०

लाभािन्वत कृषकको ��त��य
१०

कायर्�म सन्चालनबाट प�रयोजन ा उ�ेश

१०

�ा��मा भएको सहयोग
जम्म

१००
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अनुसूची-२१
(��व�ध �दशर्न �योनको ला�ग कृ�ष उत्पादन रेकडर् पुिस्
कृ�ष उत्पादन रेकडर् पुिस् (��व�ध �दशर्न �योजनको ला�)
कृषकको नाम
सदस्य रहेको कृषक समूजल  /सहकार�/
उपभो�ा स�म�तको नाम
नगरपा�लकागाउँपा�लका/
वडा नं.
मोबाइल नम्ब
कृ�ष अनुदान सहयोग �क�सम
बाल�
जात
क्षे�
बीउ छरेको �म�त
रोपा�को �म�त
1. माटो पर�क्
उपलब्ध पोषक तत
�म�त

नाइ�ोजन

�पएच

फस्फोर

पोटास

केहेक्ट/.जी.

२. पानीको �ोत र �व�ेषण �ववरण
�ोत

�म�त

नहर

तत्

पोखर�

वो�र�

�पएच

कृ�ष यन्� उपकरणको �यो

संख्य

ईसी

३. जग्गाको तयार
�म�त

ग�त�व�ध

�टप्पण

४. मलखाद �योग �ववरण
�म�त

मलखादको नाम

�योग मा�ा
जी.के).(

�व�ध
जग्गा तयार�को
समय
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फ�टर्गेश

टप �े�स�

५ .�सँचाइ �योग �ववरण
�म�त
�व�धनहर :/पोखर�बो�र� /
�टप्पण
६. कृ�ष उत्पादन काय
ग�त�व�ध

�म�त

��मक

�म�त

��मक

�म�त

��मक

�म�त

��मक

गोडमेल
थाँ�ो वा टेका �दने
बाल� कटानी
………………

७. �वषाद� �योगको �ववरण
�म�त

�वषाद�को नाम

�वषाद�को
खतरा स्त

मा�ा
(�म.�ल./�ाम ��त 

रोग क�रा

�लटर)

पानीको

�व�ध

मा�ा

८. कटानीको �ववरण बाल�
�म�त

मा�ा (के.जी)

मूल्य(.र)

�व�� (.र)

जम्म
९.बाल� अवलोकन �ववरण
�म�त

अवलोकनकतार

�टप्पण

सुधारात्मक सुझा

१०. ता�लम
�म�त

�वषय

स्थान र �क�स
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�िशक्षकको न

कै�फयत

११.खेती लागत
�ववरण

�वस्तृत �ववर

मा�ा

कुल लागत

��त इकाई लागत

जग्गाको तयार
बीउ/छन�/बेनार सान�
मलखाद
�वषाद�
�सँचाइ/�व�ुत
��मक
अन्य खच
जग्ग/अन्य उपकरण
�लज
ब्या
अनुदान
कुल खचर
१२. �ा� गरेको सेवा सु�वधाहर
�ा� सु�वधाको �ववरण

सु�वधा �दान गन� �नकाय

�म�त

मूल् र.

१३. उत्पादन रआयको आंकलन
वषर

उत्पाद
मुख्य उत्पा

खेती लागत र.

कुल आम्दान र.

शु�

आम्दान

र.

उप उत्पाद

वतर्मा
अिन्त
सुधार ��तशत
नोटः ��व�ध �दर ्शन �योजनको कृ�ष उत्पादन रेकडर् पुिस्तकाको ढाँचा /वस्तु अनुसार फरक फरक �क�समको
आवश्यक भएमा यसै ढाँचालाई आधार मानी बनाउन स�कनेछ
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