कृिष ूसार कायर्बम स ालन
िनदिशका तथा नम्सर्
२०७४/२०७५

(बाली, बागवानी, व्यावसाियक िकट, बाली संरक्षण, माटो, मत्ःय, कृिष ूसार र
बजार सम्बन्धी िवषयगत कृिष िवकास कायर्बमह

नयाँ तथा पिरमाजर्न भएका कायर्िविध समेत)

नेपाल सरकार

कृिष, भूिम व्यवःथा तथा सहकारी मन्ऽालय

कृिष िवभाग

कृिष ूसार िनदशनालय
हिरहरभवन, लिलतपुर
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साथै

ूकाशक

:

नेपाल सरकार
कृिष, भूिम व्यवःथा तथा सहकारी मन्ऽालय
कृिष िवभाग

कृिष ूसार िनदशनालय
हिरहरभवन, लिलतपुर
फोनः ०१–५५२४९१४, ०१–५५२३६०२
फ्याक्सः ०१–५०१००२७
इमेलः krishiprasar@gmail.com
वेभसाइटः agriextension.gov.np

सं ःकरण

:

एघार

ूित

:

५००

मुिण

:

िहसी ूेस, लिलतपुर, फोनः ०१-५५५१४४४

यो पुःतक कृिष ूसार िनदशनालयको वेभसाइट
agriextension.gov.np बाट पिन ूा

गनर् सिकनेछ ।

कृिष ूसार कायर्बम स ालन
िनदिशका तथा नम्सर्
२०७४/२०७५

(बाली, बागवानी, व्यावसाियक िकट, बाली संरक्षण, माटो, मत्ःय, कृिष ूसार र
बजार सम्बन्धी िवषयगत कृिष िवकास कायर्बमह

नयाँ तथा पिरमाजर्न भएका कायर्िविध समेत)

नेपाल सरकार

कृिष, भूिम व्यवःथा तथा सहकारी मन्ऽालय

कृिष िवभाग

कृिष ूसार िनदशनालय
हिरहरभवन, लिलतपुर
जे
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साथै

दुई शब्द
सामािजक, सांःकृितक, भौगोिलक, जलवायु तथा जैिवक िविवधताले उपलब्ध गराएको

अवसर, सम्भावना तथा समयसापेक्ष कृिष ूिविधको ूयोगबाट कृिष उत्पादन साममी

एवं पूवार्धारमा आवँयक ौोत साधन व्यवःथापन माफर्त आशाितत
उत्पादन एवं उत्पादकत्व वृि

सम्बोधन गनर् िभ िभ

पमा कृिष

गनर् कृषकह को आवँयकतालाई ूभावकारी

िकिसमका कृिष ूसारका प ित तथा रणनीितह

गनुर् पन हुन्छ । हालको सं ःथागत सं रचना अनुसार कृिष िवकासमा आव

पमा

अवलम्वन
िविभ

सरकारी कायार्लय (सं घ, ूदे श तथा ःथानीय तह), गैर सरकारी सं घ सं ःथा र नीिज क्षेऽह बाट कृषक एवं

कृिष उ मीह को आवँयकता, माग, अवसर र सं भावनाको आधारमा कृिष क्षेऽको िवकास र सं ःथागत

पमा

मूल्य ौृ ला (Value Chain) को आधारमा िनयिमत कृिष ूािविधक सेवा टे वा तथा कृिषजन्य उत्पादन
सामामी िवतरण सम्विन्ध सहयोगात्मक भूिमका हुन सक्ने दे िखन्छ ।
उक्त िविभ

िनकायह बाट बेला बेलामा िवषयगत कृिष ूसार कायर्बमह

तथा िविधबाट स ालन भै रहेकोले उक्त कायर्बमह

एउटै ःथलमा आ आफ्नो तिरका

स ालन गदार् एक पता कायम हुन आवँयकता

दे िखन्छ। यःता कायर्बमह को कायार्न्वयनमा एक पता ल्याई उपयुक्त र ूभावकारी

पमा कायर्बम स ालन

गनर् ूािविधक/आिथर्क पक्षका ूकृया र मापदण्डमा समानताको आवँयकता पदर्छ । हालसम्म ःवीकृत भएका
नयाँ र पिरमािजर्त ूािविधक तथा आिथर्क नम्सर् एवं मापदण्डह लाई समेटी कृिष ूसार िनदशनालयको वािषर्क
ःवीकृत कायर्बम अनुसार “कृिष ूसार कायर्बम स ालन िनदिशका तथा नम्सर् २०७४/७५” ूकाशन गिरएको

छ । यस िनदिशकामा समेिटएका िवषयवःतुह ले िविभ

कायर्बमह मा एक पता ल्याई स ालन गन आधार

ूदान गनुक
र् ा साथै सेवा ूवाहमा साम ःयता कायम गनर् म त पुयार्उँदछ ।

वतर्मान सं वैधािनक व्यवःथा अनुसार कृिष क्षेऽमा कृिष उत्पादन व्यवःथापन र कृिष ूसारको स ालन र

िनयन्ऽण ःथानीय तहको अिधकार तथा कायर्क्षेऽ अन्तगर्त रहेको र ूत्येक तहमा कृिष क्षेऽको मापदण्ड

िनमार्ण गनर् जनशिक्त अभाव र दक्षता कमी हुन सक्ने दे िखन्छ । यस िनदिशकामा उल्लेिखत ूािविधक

मापदण्ड तथा नम्सर् नमुना मागर्दशर्नको

पमा िलन र ःथानीय तहका साथै ूदे श सरकारले पिन आ-आफ्नो

पिरवेशको आधारमा आवँयकता अनुसार पिरमाजर्न गनर् यस िनदिशकाले सहयोग पुग्न सक्ने दे िखन्छ । कृिष
ूसार तथा सेवामूलक कायर्बम स ालन गन सम्बिन्धत िनकायह का लािग यस िनदिशकाले ूािविधक पिरक्षण
(Technical Audit) गन आधार ूदान गनछ भने अक तफर् आिथर्क पारदिशर्ता तथा कायर्स ालनमा आईपन
समःयालाई समेत समाधान गनर् सहयोग पुग्ने िव ास िलइएको छ ।

अन्त्यमा, यस पुःतकको ूकाशनमा मह वपूण र् भूिमका खेल्नुहन
ु े कायर्बम िनदशक ौी िन

दाहाल (पाण्डे)

लगायत कृिष ूसार िनदशनालय पिरवारलाई हािदर्क धन्यवाद िदन चाहन्छु । यस िनदिशकाको ममर् अनु प

सरोकारवालाह को सहभािगतामा अिधकतम साधनबाट ौोत पिरचालन गद ूभावकारी एवं पारदशीर् ढं गबाट

कायर्बम स ालन गनर्मा टे वा पुयार्उने अपेक्षा राखेको छु ।
जे
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डा. िडल्ली राम शमार्

महािनदशक, कृिष िवभाग

हाॆो भनाई
िव व्यापीकरणसँगै कृषक तथा उपभोक्ताह को सोच र चाहनामा दे खा पनर् थालेको

पिरवतर्नको पिरवेशले गदार् एक्लो सरकारी ितन तहबाट माऽै यःता िबयाकलाप र

सेवाटे वा अपयार्

दे िखने भएकोले कृिष िवकासका लािग सं ःथागत बहुलताको बाटो

पिहल्याउनु पन आवँयकता महसुस गिरएको छ । यस पिरूेक्षमा कृिष ूसार सेवामा
सं लग्न सरकारी, गैरसरकारी तथा नीिज क्षेऽका िनकायह

बीच साम ःयता कायम

िनदिशका, कायर्िविध र मागर्दशर्न पिन ःप का साथ िनिदर्

हुनपु न दे िखन्छ । कृषकह लाई कृिष ूसार सेवा

गद कृिष ूसारले अिघ बढ्नु पन िःथित भएकोले नेपाल सरकारको नीित, रणनीित,
पुयार्उने िविभ

िनकायह

रहेको वतर्मान पिरूेक्षमा सेवामाहीलाई ूदान गनुप
र् न सेवा िनधार्िरत ूकृया तथा

पिरमाण र ूािविधक मापदण्डका आधारमा िनिदर्

हुन ु आवँयक छ । यसले सीिमत साधन र ौोतको सदुपयोग

ु ो साथै साझेदारी र सहकायर्लाई पिन ूोत्साहन ूदान गदर्छ । यसका अितिरक्त यसबाट कायर्बम
हुनक

कायार्न्वयनमा सहजता, सरलता र पारदिशर्ता पिन हुन जान्छ । साथै कायर्बमह को कायार्न्वयनमा एक पता

तथा ूभावकािरता ल्याउन कायर्बमको ूािविधक र आिथर्क मापदण्डको आवँयकता पदर्छ ।
कृिष िवकासको एितहािसक सं ःथागत िवकास िव.सं . १९७८ बाट शु

भएता पिन िव.सं . २००८ सालमा कृिष

िवभागको ःथापना भै ःथापनाकाल दे िख नै कृिष ूसारको माध्यमबाट नेपालको कृिष िवकासका लािग मह वपूण र्

भूिमका िनवार्ह गद आएको छ । हालसम्म कृिष िवभाग आफै, यस अन्तरगतका १२ वटा कायर्बम

िनदशनालय, ७ वटा राि य कायर्बम तथा ७५ िज.कृ.िव.का र अन्य गरी कृिष िवभाग अन्तरगत १८४ वटा
कायार्लयले कृिष ूसारको कायर् गद आएकोमा नयाँ सं रचना अनुसार सरकारका ितन तहह

(सं घ, ूदे श

तथा ःथानीय तह) माफर्त कायर्बम स ालन गनुर् पन दे िखन्छ।यसमा मुलभूत पमा आिथर्क मापदण्डमा

आधािरत िवगतका नम्सर्ह लाई समय सापेक्ष ूािविधक मापदण्डमा आधािरत गरी नम्सर्मा समसामियक सुधार

गद लिगएको छ । यसैको िनरन्तरताको

पमा यो “कृिष ूसार कायर्बम स ालन िनदिशका तथा नम्सर्

२०७४/७५” तयार पािरएको छ । य िप अिधकांश नम्सर् पिरमाजर्न भै नसकेकोले िवगतका ःवीकृत नम्सर्ह

पिन यस ूकाशनमा समावेश गिरएका छन् । यसमा कृिष नीित, कृिष ूसार कायर्बमका ूािविधक तथा आिथर्क
मापदण्ड, िनदिशका एवं नम्सर्ह

समेत समावेश गिरएको हुँदा िवशेषत ःथानीय तहबाट स ालन हुने िवषयगत

कृिष ूसार कायर्बमह का लािग सहयोग पुग्न जाने िव ास गिरएको छ ।

अन्त्यमा, यस िनदिशकाको तयारीमा सिबयताका साथ लािगपनुर् हुने यस िनदशनालयका विर

अिधकृत ौीधर

कृिष ूसार

वाली र कृिष ूसार अिधकृत िदपेन्ि मणी लािमछाने लगायत पुःतक तयार पानर् योगदान

पुयार्उनु हुने अन्य सबै कमर्चारीह लाई धन्यवाद िदन चाहन्छु । साथै यस कायर्मा ूत्यक्ष र अूत्यक्ष पमा
सहयोग पुयार्उने अन्य िनकाय एवं महानुभावह

जे
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ूित पिन हािदर्क कृत ता व्यक्त गदर्छु ।

िन

दाहाल (पाण्डे)

कायर्बम िनदशक

कृिष ूसार िनदशनालय
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समग्र कृिष प्रसार कायर्क्रम स ब धमा
नेपालमा कुल माहःथ उत्पादनको किरब एक ितहाई योगदान र रोजगारी दुई ितहाई जनसं ख्या

कृिष क्षेऽबाट ूा
खा

हुने भएकोले जीिवकोपाजर्नको ूमुख ॐोतको

दे िखएता पिन कृिष उत्पादन र उत्पादकत्वमा

सुरक्षा र अथर्तन्ऽमा ठू लो ूभाव परे को ःप

आशाितत ूितफल ूा

अपेिक्षत वृि

पमा रिह गिरबी न्यूनीकरण,

गनर् नसिकएको अवःथा दे िखएको छ । कृिष उत्पादन र उत्पादकत्वमा

हुन नसक्नुमा मनसुनको अिनि तता, जलवायु पिरवतर्न, िसँचाइको अभाव, रोग तथा

िकराको ूकोप महामारीको

र् क्षेऽमा कृिष उत्पादन साममीको िनयिमत
पमा दे खा पनु,र् दुगम

ु जःता पूवार्धार सुिवधाको आवँयकता
आपूितर्को समःया, कृिष सडक, िसँचाइ, बजार, िव त
अनुसार िवःतार हुन नसक्नु, मूल्य ौृ लामा आधािरत कृिष उ म तथा ूिविध िवकास र उपयोगमा

कमी र कृिष अनुसन्धानबाट िवकास गिरएका नयाँ ूिविध तत्काल कृषक समक्ष नपुग्नु आिद कृिष

िवकासमा समःया दे िखएका छन् ।
िव व्यापी

पमा खा

पदाथर्को मूल्य वृि

तथा अपयार्

उत्पादन एवम् जलवायु पिरवतर्नको

नकारात्मक ूभाव पिररहे को पिरवेशमा कृिषजन्य वःतुह को उत्पादन र उत्पादकत्व वृि
सहज आपूितर् गराउनुको साथै आन्तिरक तथा बा
सन्तुलन अिभवृि

बजारका अवसरह को उपयोग गरी व्यापार

गनुर् आवँयक छ । नेपालको गिरबी घटाउने ूमुख क्षेऽ भनेको कृिष क्षेऽ हो ।

जवसम्म कृिष बालीको उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृि
ँ ै न । आिथर्क
दे िखद

गद

हुँदैन तवसम्म गिरबी घटाउन सम्भव

पले सकृय मािमण युवावगर् िवदे िशने बम बढ्दै जाँदा कृिष क्षेऽमा ौम

शिक्तको अभाव भएको तथा उनीह ले ःवदे शमै कृिषजन्य उ म स ालन गनर् इच्छु क दे िखएको

हुनाले त्यःता युवाह लाई कृिष क्षेऽमै सं लग्न गराई सम्भािवत िवदे िशन सक्ने जनशिक्तलाई ःवदे श

मै रोजगारी िदलाउन युवा-मैऽी, व्यावसाियक तथा यािन्ऽकरण सिहतको आधुिनक कृिष प ितको

िवकास गिरनु आवँयक भईसकेको छ ।

कृिष िवकासका लािग ३ वटा क्षेऽ वा घटक कृिष िशक्षा, कृिष अनुसन्धान र कृिष ूसारको

मह वपूणर् भूिमका रहन्छ । कृिष िशक्षा अन्तगर्त कृिष सम्बन्धी ूािविधक, ःनातक, ःनातको र,

िव ावािरिधसम्मको अध्ययन हुने कृिष ूािविधक िशक्षालय, कृिष कलेज, कृिष िव ान अध्ययन

सं ःथान, कृिष तथा वन िव िव ालय पदर्छन् जसले कृिष ूसार र अनुसन्धानका लािग आवँयक

कृिष जनशिक्त उत्पादन गदर्छ । कृिष अनुसन्धान अन्तगर्त कृषकह ले हाल भोिगरहे का कृिष

सम्बन्धी व्यवहािरक समःयाह
अनुसन्धान पिरष

तथा सै ािन्तक

र यस अन्तगर्तका

ानका िवषयमा अनुसन्धान हुन्छ जुन नेपाल कृिष

अनुसन्धान िनकायह बाट ूिविध िवकास गिरन्छ ।

गैरसरकारी सं ःथाह ले पिन यःता िवषयमा अनुसन्धान गनर् शु
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गरे का छन ।

कृिष ूसार माफर्त कृिष अनुसन्धानबाट िवकास गिरएका समयसापेक्ष पिरमािजर्त ःथानीय र

निवनतम् कृिष ूिविधह

सरकारी, गैरसरकारी तथा नीिज क्षेऽको सं लग्नतामा कृषकको माग र

ूािविधक सम्भाव्यता अनुसार कृिष ूसार कायर्कतार्को माध्यम ारा कृषक तथा उ मी समक्ष पुयार्ई

सेवा ूवाह गिरन्छ । कृिष ूसारले कृषक र अनुसन्धान बीच ूिविध ओहर दोहर हुने पुलको

भूिमका िनभाउँदछ । निवनतम् कृिष ूिविध भनेको कृषकह को लािग कुनै बालीको नयाँ जात,
बाली लगाउने तिरका, मलखाद ूयोग गन तिरका, गोडमेल गन तिरका, िसँचाइ गन तिरका, रोग

कीरा लागेमा िनयन्ऽण गन तिरका, िवषादी ूयोग गन तिरका, लागत घटाउने र न्यूनतम ौोत
साधन उपयोग गन खालका कृिष औजार तथा उपकरण आिद पदर्छन् । कृिष ूसारले कृषकको
ान, सीप र मनोभावनामा पिरवतर्न ल्याई कृिष उत्पादनका साथै आयमा वृि

गरी जीवनःतरमा

सुधार ल्याउन सहयोग पुयार्उँदछ । कृिष ूसार “एउटा भोको मािनसलाई माछा िदने नभई
उसलाई माछा मान तिरका िसकाउनु पदर्छ” भ े दशर्नमा आधािरत छ । तुलनात्मक

पमा ूसार

एउटा कमजोर माध्यम हो । यसले कृषकले गनर् नचाहेको काम बलजफ्ती गराउन सक्दै न र

सम्झाई बुझाई गरे र समझदारीबाट माऽै यसले काम गदर्छ । कृिष ूसार कायर्को सफलता कृषक
र उसको पिरवारका समःयाह

हल गन तिरका वा प ितह मा भर पदर्छ ।

अनुसन्धानबाट िसफािरस गिरएका कृिष ूिविध र सीपलाई ूभावकारी ढ ले लिक्षत वगर्

िविभ

समक्ष पुयार्उने दाियत्व कृिष ूसार कायर्कतार्को रहेको छ । कृषक समक्ष बढी भन्दा बढी ूिविध
र सीपह

ूभावकारी

पमा पुयार्उन कृिष ूसार िशक्षा, तिरका र ूसार प ितह को भूिमका

मह वपूणर् हुन्छ । कृिष ूसार कृिष िवकासको एक िवधा हो जसले कृषकलाई नयाँ नयाँ

ूिविधह

अपनाउन ूोत्साहन गरी फाईदा िलन सहयोग पुयार्उँछ । कृिष ूसारले आवँयक सेवा

साममीको सदुपयोग गराउन िसकाउने माऽ है न, कृषकका समःयाह को समाधान समेत खोजी

कृषक कहाँ पुयार्उँछ । कृषकलाई वाःतिवक अथर्मा सहयोग पुयार्उन िफल्डमा काम गन

ूािविधकह ले िवशेष िकिसमको व्यवहार गनर् सक्नु पदर्छ । उनीह

अत्यन्त पारदशीर्, इमान्दार र

कमर्ठ ब ुपन कुराको साथै कृषकसँगको आचरणमा पिन ध्यान िदनुपन हुन्छ । कृषकको पक्षमा
आफूलाई ूःतुत गनर् सके माऽ कृषक िव ःत हुन्छन् र नयाँ ूिविध ःवीकादर्छन् ।

िविभ

ूसार िव ह ले कृिष ूसारको पिरभाषा एवं कायर्ह

आफ्नै ढं गबाट ूःतुत गरे को पाइन्छ,

तापिन हाॆो पिरवेशमा ूसारले मुख्यतया दे हाय अनुसार तीन वटा कायर्ह

ँ ालेको हुन्छ ।
अग

१.

शैिक्षक पक्ष: यसले ूिविधबारे सूचना ूवाह गरी जानकारी िदने, ठीक बेठीक छु

२.

अवलम्बन पक्ष: यसले नयाँ ूिविध महण गरी कायर् व्यवहारमा अपनाउन ूोत्सािहत गदर्छ ।

सीप दक्षता ूदान गन र सक्षम तुल्याउन सहयोग गदर्छ ।
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ाउन सक्ने

३.

समाधान पक्ष: यसले कृषकह ले भोगेका र भोग्न सक्ने समःयासँग पिरिचत रही िविभ
िनकाय वा व्यिक्तको समन्वय र सहकायर्मा समाधानका उपायह

कायर् गदर्छ ।

खोजी कृषकसमक्ष पुयार्उने

िवगतका समयदे िख कृिष अनुसन्धानबाट िवकिसत जुनसुकै कृिष ूिविध कृषक समक्ष कृिष िवभाग
अन्तगर्त केन्िीय ःतरका िवषयगत िनदशनालय र कायर्बम हुँदै िजल्ला कृिष िवकास कायार्लय,

कृिष सेवा केन्ि र कृिष ूािविधकको माध्यम माफर्त हुने गरे को अवःथा िथयो भने हालको नयाँ
सं रचना अनुसार अिधकांश कृिष ूसार कायर्बमह

ःथानीय तह माफर्त र बाँकी कायर्बम ूदे श

सरकार र सं घीय सरकार माफर्त हुने अवःथा दे िखन्छ । यो िनदिशका ःथानीय तह माफर्त हुन
सक्ने िविभ

िकिसमका कृिष ूसार कायर्बमको लािग ढाँचा वा नमुनाको

पमा रिह कायर्बम

स ालनमा ठू लो सहयोग हुने िव ास िलईएको छ । यसरी वृहद दायरा िलएको कृिष ूसारलाई

सीिमत क्षेऽ िभऽ ल्याउन सान्दिभर्क नभएतापिन कृिष ूसार िनदशनालयले अ

ू

र कायार्न्वयन

योग्य (Workable) तुल्याउने िहसाबमा मािथ उल्लेिखत दुई वटा पक्षलाई समेटी खास गरे र िफल्डमा
गिरने कायर्ह को कायार्न्वयन ूिबया र बजेट खचर् ूिबयामा एक पता आओस्, कायर्बमह

सुव्यविःथत एवं कृषकोपयोगी बनून ् र वे जुको समःया पिन नरहोस् भ े

कायर्बम स ालन िनदिशका तथा नम्सर् तयार गिरएको छ ।
यस िनदिशकामा िविभ

ि कोणबाट कृिष ूसार

भागह मा कृिष ूसार कायर्बम (बाली, बागवानी, व्यावसाियक िकट, बाली

सं रक्षण, माटो, मत्ःय, कृिष ूसार र बजार सम्बन्धी िवषयगत कृिष िवकास कायर्बमह ) को
तपिसल अनुसारको िववरण ूःतुत गिरएको छ ।

१.

पिरचय/पृ भूिमः कायर्बमको पिरभाषा, मह व, सरोकारवाला र सहभािगता समेत

२.

कायर्बमको उ ेँयः

३.

कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः शु

दे िख अिन्तमसम्म बमब

४.

कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् कृयाकलाप अनुसार खचर्

५.

नोट/ि व्यः आवँयकता अनुसार थप गनर् सिकने

६.

उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: अथर् मन्ऽालयको र कृिष िवकास मन्ऽालयको
सहमित वा िनणर्य िमित

यस िनदिशकामा तपिसलका भागह

कायम गिरएका छन् ।

भाग क : कृिष ूसार तथा तािलम कायर्बम
भाग ख : बाली िवकास कायर्बमह
भाग ग

: बागवानी िवकास कायर्बमह

भाग घ : बाली सं रक्षण कायर्बमह
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भाग ङ

: व्यावसाियक िवकास कायर्बमह

भाग च : माटो व्यवःथापन कायर्बमह
भाग छ : बजार िवकास कायर्बमह
भाग ज : मत्ःय िवकास कायर्बमह
भाग झ : अन्य कायर्बमह

भाग ञ : कृिषसँग सम्बिन्धत ःवीकृत नयाँ र पिरमाजर्न भएका कायर्िविधह
भाग ट

: अनुसूचीह
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भाग क : कृिष प्रसार तथा तािलम कायर्क्रम

(साना िसँचाइ र सहकारी खेती कायर्क्रम समेत)
कृिष क्षेऽलाई समय सापेक्ष र नितजामूखी बनाउन कृिष ूसार सेवाले सरल, सुलभ, सहज, सक्षम,
सहभािगतात्मक र सहयोगीको

पमा भूिमका खेल्नुपन आवँयकता दे िखन्छ । िव व्यापारीकरण र

ँ ाली सकेको नेपालको वतर्मान अवःथामा आयात ूितःथापन तथा िनयार्त
खुल्ला अथर्तन्ऽ अग

ूब र्नलाई ूोत्सािहत गन बजारमुखी कृिष उत्पादनका िबयाकलापह
च ुनौतीह

पूरा गनर् कृिष ूसार सेवाले िनम्न उ ेँय ूाि

(क) राि य कृिष नीित अनु प ूितफल ूा

गनर् सहयोग गदर्छ ।

अगाडी बढाउनुपन

गनर्,

(ख) दीगो िवकासको लआय ूाि को लािगयो गदान गनर्,
(ग) कृिष िवकास रणनीितको लआय ूा

गनर्,

(घ) कृिष क्षेऽ माफर्त गिरबी न्यूिनकरणमा सहयोग गनर्,
(ङ) परम्परागत कृिष ूणालीलाई व्यावसाियकरण गनर् र

(च) कृिष िवकास कायर्बमलाई सहभािगतामूलक एवं समावेशी बनाउन ।
कृिष ूसार वतर्मान अवःथामा आधािरत हुन ु पदर्छ । मािनसलाई त्यस कायर्मा सं लग्न गराउँदछ,
जसले उसको कल्याण गदर्छ । मािनसलाई आफ्नो आवँयकता पिहचान गनर् सहायता गदर्छ । मुख्य
पमा मािनसका चाहनाह

अपनाउँदछ ।

कायर्बमह

र आवँयकताह मा केिन्ित हुन्छ । ूजातािन्ऽक तौर तिरका

िवःतारै

बनाउँदछ ।

कायर्बमह

लचकदार

राख्छ ।

समाजको

सं ःकृितमा आधािरत हुन ु पदर्छ । ःथानीय अगुवाह को उपयोग गदर्छ । भावी अगुवा र मानवीय
ौोतह को िवकास गदर्छ । ःथानीय

पमा उपलब्ध साधनह को ूयोग गदर्छ । तािलम ूा

िवशेष को सेवा उपयोग गदर्छ । पिरवारका सबै सदःयह लाई समेटछ । िनरन्तर

पमा मूल्या न

गिरनु पदर्छ । सामूिहक तिरका अपनाउँदछ र राि य नीित अनु प हुनपु छर् । ूसार कायर्को
सफलता कृषक र उसको पिरवारका समःयाह

हल गन तिरकाह मा भर पदर्छ ।

कृिष ूसार एक शैिक्षक िवधा हो जसले कृषकह लाई नयाँ नयाँ ूिविधह

िसकाएर समम िवकास

गनर्मा म त गदर्छ । मानवको िसक्ने कायर् जीवनभर चिलरहने ूिबया हो । पिरवतर्नशील सं सारमा

चाहे ूाकृितक हुन ् चाहे कृिऽम, सबै वःतु गितशील छन् । यसै कारण नयाँ नयाँ अवधारणाह

नयाँ

नयाँ िस ान्तह

नयाँ नयाँ समःयाह को ूादुभार्व भइ नै रहेको हुन्छ । यी नयाँ नयाँ

मािनसले ूमुख

पमा तीन वटा तत्वह लाई सन्तुिलत गरे को हुन्छ । सवर्ूथम मानव ःवयं एउटा

अवःथाह सँग सामना गनर् मािनसले सँधै िसक्ने बम जारी राखेको हुन्छ । िसक्ने सन्दभर्मा

तत्व हो जसले आफूिभऽको शिक्तको उपयोग गरे र आफ्नो सोच बदल्न सक्दछ र वा

शिक्त र

ू कायर् गनर् सक्दछ । पौरािणक कथा अनुसार जामवन्तले हनुमानजीको
साधनको उपयोग गरे र अ त
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शिक्त उजागर गरीिदए पिछ हनुमानले समुिपार गरे का िथए । यःतै अक ूमुख तत्व हो मानव
विरपिरको पिरवेश अथवा वातावरण । मािनसलाई विरपिरका वःतुह
समाजका मूल्य र मान्यताह

जःतै अन्य व्यिक्तह ,

भौितक सं शाधनह ले ूत्यक्ष वा अूत्यक्ष सकारात्मक वा

नकारात्मक ूभाव पािररहेका हुन्छन् । ियनलाई सन्तुिलत राखेर कुनै पिन कामह

पदर्छ । यसै कुरामा मानवले आफ्ना इच्छा आकांक्षा र आवँयकताह
साधनह

सम्पादन गनुर्

पूितर् गन सन्दभर्मा िविभ

िनमार्ण अथवा िसिजर्त गरे को हुन्छ । जःतै तािलम िदएर सक्षम व्यिक्त तयार गन, नयाँ
िनमार्ण गन, नयाँ नयाँ

नयाँ उपकरणह

आिद आिद । समि गत

ान तथा ूिविधको खोजी गन भौितक पूवार्धारह

बनाउने

पमा भ ुपदार् कृिष ूसार िशक्षाले कृषकलाई आफ्नै खु ामा उिभन सक्ने

बनाउँछ भ ुमा अत्युिक्त नहोला । व्यिक्त अथवा यस सन्दभर्मा कृषक िवकिसत हुन चाहन्छ, योग्य
ब

चाहन्छ र दक्ष बनेर सवर् ोमुखी उ ित गनर् चाहन्छ भ े अवधारणामा नै कृिष ूसारको दशर्न

आधािरत रहन्छ । कृषकको

ान, सीप, मनोवृि

या सोचाइ र कायर् व्यवहारमा पिरवतर्न ल्याए माऽ

कुनैपिन नयाँ कायर् गनर् सिकने हुँदा ूथमतः ूसार िशक्षा ारा उल्लेिखत िदशामा पिरवतर्न ल्याउने
काम गनुर् पदर्छ ।

अिन्तममा भ ु पदार् कृिष ूसारले,

 कृषकलाई आफ्ना आवँयकता पूितर्को लािग आफ्नै शैिक्षक ौोतको ूयोग गनर् म त गदर्छ ।

 कृषकलाई

िसकाउँछ ।

सामािजक, आिथर्क

तथा

राजनैितक

क्षेऽको

पिरवतर्नलाई

 कृषकको आवँयकतालाई सम्बोधन गन कायर्बम र िबयाकलापह
 कृषकलाई समूहसँग काम गनर् िसकाउँछ ।

व्यवःथापन

गनर्

िवकिसत गनर् म त गदर्छ ।

 कृषकलाई ूिशक्षक बनाउँछ ।

ूिविध हःतान्तरण तथा महण ूिबयाः पिहलाको हःतान्तरण ूिबया र हालको हःतान्तरण
ूिबयामा धेरै फरक छ । पिहला कृषकको आवँयकता बुझी कायर्बम तजुम
र् ा गिरन्थ्यो भने अिहले

योजना तजुम
र् ा दे िख सबै चरणमा कृषक ःवयं को सहभािगता हुन्छ । यसरी ूिविध गाउँ ःतरसम्म

पुयार्ए पिन कृषकले महण गनर् पिन सक्छ नगनर् पिन सक्छ । महण ूिबया िनम्नअनुसार पाँच
चरणमा िवभािजत हुन्छ ।

 जानकारीको चरणः यो चरणमा कृषकले नयाँ िवचार अवधारणा, ूिविध बारे थाहा पाउँछ । तर

पिन िवःतृत जानकारी पाएको हुँदैन । उदाहरणको लािग कुनै ूिविध बारे सुनेको हुन्छ तर त्यो

कसरी गन, के फाइदा छ आिद िवःतृत थाहा पाएको हुँदैन ।

 चाहना/आकांक्षाको चरणः यो चरणमा कृषकले चाहना बढाएको हुन्छ र पिरणाम ःव प थप

जानकारी बटु ल्दछ ।
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 मूल्या नको चरणः यो चरणमा कृषकले नयाँ िवचारलाई मानिसक

पमा ःथािपत गदर्छ र

अिहलेको र भिवंयको कल्पना गदर्छ । साथै धेरै सोच िवचार गरी सके पिछ परीक्षण गन नगन

बारे िनणर्य गदर्छ । उसले नयाँ िवचारमा ूिविधको आफ्नो अवःथा र व्यवःथा मा उपयुक्त होला
नहोला भ े िदशामा मूल्या न गदर्छ ।

 परीक्षणको चरणः यो चरणमा कृषकले नयाँ ूिविधलाई सानो ःकेलमा परीक्षण गरी कःतो

पिरणाम िनःकदो रहेछ भनेर हे दर् छ । नयाँ ूिविधबाट फाइदा बेफाइदा के हुन्छ सानो
ःकेलबाट पिन केही स ेत िमल्दछ । परीक्षणले व्यावहािरक मूल्या न गनर् म त गदर्छ ।

भएमा कृषकले ूिविध महण गदर्छ भने असन्तु

 महणको चरणः परीक्षणको नितजाले सन्तु

भएमा अवलम्बन नगनर् पिन सक्दछ ।

िविभ

अनुसन्धान तथा िनकायबाट िसफािरस गिरएका कृिष ूिविध र सीपलाई ूभावकारी ढ ले

लिक्षत वगर् समक्ष पुयार्उने दाियत्व कृिष ूसार कायर्कतार्को हो । कृषक समक्ष बढी भन्दा बढी
ूिविध र सीपह

ूभावकारी

पमा पुयार्उन कृिष ूसार िशक्षा, तिरका र ूसार प ितह को भूिमका

मह वपूणर् हुन्छ । हाल अपनाईएका कृिष ूसार िबयाकलापका शैिक्षक िविध वा तिरकाह

लाई

मुख्यतः िनम्नानुसार तीन ौे णीमा िवभाजन गनर् सिकन्छ ।
१. व्यिक्तगत तिरका

२. समूह तिरका

३. समुदाय तिरका

१= व्यिक्तगत िविध वा तिरकाः यःतो तिरकामा ूसार कायर्कतार्ले एक पटकमा एकजना कृषकसँग

माऽ सम्पकर् गरी कृिष सम्बन्धी सर सल्लाह, कृषकको समःया र आवँयकताबारे सोधपुछ
गरी आवँयक सरसल्लाह िदने काम गदर्छ ।

२. समूह िविध वा तिरकाः हाल कृिष ूसारका िविधह
मािनन्छ । दुई वा सो भन्दा बढी कृषकह
आवँयक

मध्ये कृषक समूह िविध मह वपूणर्

सँग सम्पकर् राखी कृिष ूिविध ूसारका लािग

ान, सीप, सरसल्लाह र कृिष सम्बन्धी आइ परे का समःयाह

छलफल गिरने ूसार

तिरकालाई समूह तिरका भिनन्छ । समूहमा सदःयह को साझा उ ेँय र चाहना रहन्छन् ।
नेपालको कृिष क्षेऽमा औपचािरक

हो । यसभन्दा अगाडी पिन समूहह

पमा समूह गठन गन ूणाली बसेको २०४९ सालबाट

त हुन्थे नै तर पिन कृिषको िवकास हेत ु औपचािरक

पमा ःथािपत एवं स ािलत िथएनन् ।
समूह सामूिहक

पमा कायर् सम्पादन गनर्, समूहको समःया समाधानबाट किहले काँही

व्यिक्तगत समःया पिन समाधान हुन्छ । यसकारण पिन समूहको आवँयकता महसुस गिरन्छ,

व्यिक्तगत सुरक्षा र सम्मानको लािग, सामूिहक साहस वृि

गनर्, सबै िकिसमका व्यिक्तलाई

समावेश गनर्, सबैको अनुभवबाट राॆो योजना बनाउन, कायर् िवभाजन गरे र काम गनर्, सीिमत
ौोत साधनको सही उपयोग गनर्, कम खिचर्लो तर ूभावकारी

सं ःथाह सँग सम्बन्ध बढाउन, िछटो छिरतो

पमा कायर् तामेल गनर्, अ

पमा काम गनर्, आपसी सदभाव बढाउँदै आफ्नो
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काम आफ गन बानी बसाउन र आवाज बुलन्द गनर् आवँयक पदर्छ । समूहको आकार कऽो
हुनपु छर् भ े िवषयमा ःथान िवशेष, िवषयगत ूकृित, भौगोिलक एवं आिथर्क, सामािजक
अवःथालाई िवचार गरी १५-२५ जनाको समूह उपयुक्त दे िखन्छ ।

यस तिरका अन्तगर्त सामूिहक बैठक र छलफल, तािलम, कृषक ॅमण, कृषक िदवस, कृषक

गो ी, कृषक ूितयोिगता र ूदशर्न कृयाकलापह
िमिनकीट आिद िवधीह

अन्तगर्त तिरका ूदशर्न, नितजा ूदशर्न,

पदर्छन् । समूहगत ूसार प ितबाट कम खचर् र सीिमत ूसार

कायर्कतार् ारा धेरै कृषकह लाई ूसार सेवा पुयार्उने, ूिविध ूसारण िछटो र ूभावकारी ढ ले
ूसारण हुन्छ, सामूिहक सोचको िवकास र कृषकह

फाइदा हुन्छ ।

बीच ूभावकारी सूचना आदान ूदान हुने

३. समुदाय तिरकाः यस अन्तगर्त रे िडयो, टे िलिभजन ूसारण, ूकाशनह
जनामा एकै पटक ूसार भई फाईदा हुन्छ ।

आिद पदर्छन् । धेरै

कृिष प्रसार तथा तािलम कायर्क्रम अ तगर्तका कायर्क्रमह

१. सं थागत िवकास कायर्क्रम
िव मान प ितमा मुख्यतया सं ःथागत िवकास कायर्बम अन्तगर्त कृषकह लाइर् समूहमा सं गिठत
हुन सहयोग पुयार्इन्छ र उनीह को समूहलाई नै कृिष ूसारको सुिनयोिजत एवं सशक्त माध्यमको
पमा उपयोग गिरन्छ । समूह सम्बन्धी अवधारणाह

िभ ा िभ ै हुन सक्ने भएतापिन ियनीह लाई

सामान्यतया कुनै खास उ ेँय हािसल गनर्को लािग कृिष िवकास सेवा एवं ूिविध ूवाह गन
सं ःथागत िवकासका माध्यमको

पमा िलइएको छ भने कृषकह ले पिन समन्वयात्मक तथा

सहभािगताको आधारमा ूािविधक एवं अन्य सुिवधाह

ूा

गन साधनको

पमा िलएका छन् ।

समूह माफर्त उठाईएको आवाजलाई सरकारी िनकाय एवं गैर सरकारी सं ःथाह बाट बढी मान्यता
पाउने गरे को छ । अतः कृषक समूह सक्षम र ूभावशील ब

आवँयक छ । ूभावशील कृषक

समूहमा िनम्न िवशेषता सिहत कायर् गन क्षमता रहेको दे िखन्छ
 िनिदर्

उ ेँय, समान चाहना, समःया पिहचान गनर् र समाधानको लािग िनणर्य गन क्षमता ।

 सबै सदःयह को सिबय सहभािगता र भौितक दुरी एकता तथा अन्य समानता ।

 बिलयो र गितशील नेतत्ृ व ।

 िनयिमत एवं कायर्मूलक वैठकह
 योजनाव

।

तवरले काम गन पिरपाटी र आय आजर्नमा वृि

 आन्तिरक ौोत साधनह को उपयोगमा जोड ।
 वा

ौोत साधनह

उपलब्ध गराउन कृयाशील ।
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।

१.१ कृषक समह
ू गठन/पुनगर्ठन कायर्क्रम
१.१.१ पिरचय/प ृ ठभूिमः

िमल्दाजुल्दा समःया, आवँयकता र चाहनाह
िमिल आफ्ना िनि त साझा उ ेँयह

भिनन्छ । अथार्त िनधार्िरत उ ेँय ूा
मनोवै ािनक
भ

भएका न्यूनतम् १५ वा सो भन्दा बढी व्यिक्तह

सामूिहक ूय

िमली बनेको मािनसह को भेला वा जमात नै समूह हो

सिकन्छ । कुनै पिन समूहले आफ्ना िनणर्यह
पमा आव

गनर् बनाईएको सं गठनलाई समूह

गनर् न्यूनतम् १५ वा सो भन्दा बढी सामािजक तथा

पले अन्तरआिौत व्यिक्तह

गन र िनयिमत

ारा ूा

आफ गरी आफ्ना सदःयह ले नै कायार्न्वयन

भै समूहको िहतका लािग र िनि त उ ेँय हािसल गनर्का लािग

कायर्बम स ालन गन गरे का छन् भने त्यःता समूहलाई सकृय समूह भिनन्छ । कुनै भेला वा

जमातलाई समूह ब का लािग समान उ ेँय, सदःयह बीच साथर्क अन्तरिबया, सदःयह बीच
ःथायी सम्बन्ध, सदःयह

बीच िनकटता, आत्मीयता तथा अपनत्वको भावना र सदःयह बीच केही

हदसम्म अन्तरिनभर्रता जःता आधारभूत पक्षह
समम कृिष िवकासमा सं लग्न िविभ

पुरा भएको हुन ु पदर्छ ।

िनकायह माफर्त कृषकह लाई समयसापेक्ष कृिष ूसार

सेवाटे वा सरल, सहज, सुलभ, िमतव्ययी एवम् महणयोग्य तबरले उपलब्ध गराउन कृिष उत्पादन
ूणालीमा एउटा सुसंगिठत व्यवःथा/प ितको आवँयकता समय अनु प महसुस हुँदै आयो । यसै

पिरवेशमा कृिष ूसारसँग सम्बिन्धत सबै ूकारका सेवाटे वा लाई एकीकृत गद “एउटै छानोमुिन”

बाट ूवाह गन िविभ

समेत गिरएको दे िखन्छ । तर ूच ुर भौगोिलक तथा जलवायु

अभ्यासह

िविवधता र न्यूनतम पूवार्धार िवकास भएको नेपाल जःतो दे शको कृिष ूसार सेवा टे वालाई

व्यिक्तगत भेटघाटको पिरपाटी अनुसार ूवाह गनुर् भन्दा कृषक समूह माफर्त ूवाह गराउँदा
ूभावकारी, िमतव्ययी एवं िछटो छिरतो
सक्ने तथ्य िविभ
सम्प

पमा बढी भन्दा बढी कृषकह को समेत सहभािगता हुन

ूकारका ूसार प तीह को परीक्षणबाट पृ पोषण भएको पाईन्छ । एक्लै ले

गनर् नसकेको काम सामूिहक

पमा सम्प

गरी त्यसबाट आिथर्क तथा सामािजक ःतरमा

सुधार ल्याउन तथा धेरै भन्दा धेरै कृषकह लाई कायर्बममा समावेश गराई िछटो छिरतो

पमा

ूिविध िवःतार गनर् कृषक समूहको भूिमका अहम् रहन्छ । साथै कृषकह माझ नेतत्ृ व िवकास गरी
ःथानीय ौोत र साधनको समुिचत ूयोग ारा सो क्षेऽको समम िवकासमा कृषक समूहले टे वा

पुयार्उने गरे को पाइएको छ । ियनै तथ्यह लाई मनन् गद मौजुदा रहे को न्यून सं ख्याका कृिष ूसार
कायर्कतार् माफर्त अिधक कृषकह

समक्ष कृिष ूसार सेवाटे वा ूवाह गद कृिषको समि गत िवकास

ु े तत्कािलन ौी ५ को सरकार, कृिष मन्ऽालय अन्तगर्त कृिष िवकास िवभागबाट समूह
गन हेतल

गठन तथा स ालन कायर्िविध िनदिशका, २०५० तयार गरी कृिष ूसारमा समूह प ित ूणाली

स ालन गरी हाल सम्म अवलम्बन गिरँदै आएको छ । यसबममा सु का अवःथामा कृषक

समूहह का भूिमका ूभावकारी भै सोही अनु प कृिष िवकासमा समेत सकारात्मक नितजाह
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हािसल

हुँदै आए । समयको ूवाहसँगै कृषक समूहह को सं ख्या, ितनीह को ःवािमत्वमा रहेका चल अचल
ौोत साधन आिदमा अिधकतम वृि

जिटल र गम्भीर समःयाह

ु ा साथै ितनीह को स ालन तथा व्यवःथापन सम्बन्धी
हुनक

समेत सृजना भएको पाइयो ।

१.१.२ कायर्क्रमको उ दे यः

 व्यिक्त/समुदायको आम समःया िमलेर समाधान गनर् ।
 समुदायमा आपसी छलफल र सहमितमा िवकास िनमार्णको काम गनर् ।

 कृिष पेशालाई व्यावसाियक

पमा अिघ बढाउन ।

 समुदायलाई चािहने कृिष लगायत अन्य सामामीको उपलब्धता सहज

पमा गराउन ।

 एक अकार्को समःया बुझी समुदायमा सहयोगको भावना एवं वातावरण बनाउन ।
 सं ःथागत िवकास र सहयोग कायार्लय सहज बनाउन ।

 कृिष उपजलाई व्यविःथत

पमा बजारमा पुयार्उन ।

 व्यिक्त/समुदायलाई आवँयक पन सूचना एवं ूिविध आदान ूदान गनर् ।
 समुदायको सामािजक वातावरण भैm झगडा मुक्त बनाउन ।
 सामूिहक खेती ूणाली अवलम्बन गनर् ।
 सहकारीको िवकास गनर् ।

१.१.३ कायर्क्रमको प्रािविधक पक्ष/स चालन प्रकृया/कायर्िविधः
कृषक समूह गठन गनर्को लािग िनि त ूकृया हुन्छ । हतारमा समूह गठन गनुह
र् ँद
ु ै न । िनि त

ूकृयाह

अवलम्वन गरी समूह गठन गदार् माऽ समूहले पयार्

ँ ागत
समूह गठन ूकृयालाई बुद

पिरपक्वता र साथर्क मह व राख्दछ ।

पमा िनम्न बमोिजम ूःतुत गिरएको छ ।

क) ूारिम्भक कृषक भेलाको तयारी


इच्छु क कृषकह को भेला तथा अिभमुखीकरण कायर्बम आयोजना गन ।



सरोकारवाला िनकायह लाई आमन्ऽण गनर् सिकने ।




कृषक भेलामा छलफलको एजेण्डा, िमित, समय तथा ःथान तय गन ।

कृषक भेला सचांलनका लािग कृषकह मध्ये एकजनाले िजम्मेवारी िलई नेतत्ृ व गन ।

ख) छलफल स ालन



कृषक भेलाको उ ेँय र आवँयकता (समूह गठनको उ ेँय र आवँयकता) ू

पान ।

ँ ा िटपोट गरी िनणर्य पुिःतका तयार
कृषक भेलाका एजेण्डाह मा बमशः छलफल गद बुद
गन ।



समूह सदःय ब

इच्छु क व्यिक्तह

छनौट गरी नामावली तयार गन ।



उक्त भेलाले तदथर् सिमित गठन र कायर् िवभाजन गन ।
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ग) तदथर् सिमितको बैठक स ालन


बैठकका िवषय वःतुह

तय गरी तदथर् सिमितका सदःयह लाई जानकारी िदने ।



सम्बिन्धत िनकायह लाई िनमन्ऽणा गन ।



आवँयक कागजात तयारी गन ।



समूहको िवधानको खाका तयार पान ।



समूह िहतकोष सम्बन्धी िनणर्य गन ।



समूहको उ ेँय र कायर्बम तजुम
र् ा गन ।



सम्बिन्धत िनकायमा िवधान दतार् गराउन िजम्मेवारी िदने ।



तदथर् सिमित गठन भएको एक मिहना िभऽ ूारिम्भक साधारण सभाको आयोजना गन।

घ) ूारिम्भक साधारणसभाको स ालन र िजम्मेवारी


७ सदःयीय कायर् सिमितको गठन गन



समूहको वािषर्क कायर् योजना तथा कायर्बम तयार गरी अनुमोदन गन



िवधान मःयौदा मािथ छलफल एवं ःवीकृत गन ।



बैक खाता स ालन सम्बन्धी िनणर्य गन ।



आवँयकता अनुसार िनणर्यह

गन ।

सं रचना र कायर् िवभाजनM ःवीकृत िवधान अनुसार समूहको कायर्कारीणी सिमित गठन गनर् सिकन्छ ।

समूहको उ ेँय, आवँयकता तथा अनुकुलता अनुसार ५ दे िख ९ जना सम्मको कायर्कारीणी सिमित

गठन गनर् सिकन्छ ।


कृषक समूह दतार् गन : ःथानीय तहको आिथर्क िवकास शाखा/कृिष क्षेऽ हेन इकाई/

शाखामा कृषक समूह दतार् गिरनेछ। यसको लािग कृषक समूहले समूह िववरण फाराम

सिहतको िनवेदन फाराम (समूह िवधानको अनुसूची १) तथा समूह िवधान (पिरिश

१)

सिहतको िनवेदन सो इकाई/शाखामा पेश गनुप
र् नछ । यसका लािग सम्बिन्धत इकाई/
शाखाले कृषक समूह दतार्को लािग

. १००/- राज

शुल्क िलइ दतार् गनुर् पनछ ।

कृषक समूह गठन तथा व्यवःथापनका लािग अनुसूची १ दे िख अनुसूची ९ सम्म

आवँयकता अनुसार अनुसूचीह

ूयोग गनुर् पनछ । यसरी दतार् गिरएको कृषक समूहको

अविध २ वषर् रहनेछ ।



कृषक समूह पुनगर्ठन गन : िवधानमा उल्लेख भए बमोिजम कृषक समूहले आफ्नो
आवँयकताको आधारमा समूह पुनगर्ठन गनर् सक्नेछ। साथै कृषक समूहको साधारणसभा

वषर्को एकपटक भाि मसान्तसम्ममा गनुप
र् न हुन्छ । कृषक समूहले आफ्नो समूहको
साधारणसभा/ पुनगर्ठन गरी सम्बिन्धत इकाई/ शाखालाई जानकारी िदनु पनछ ।
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कृषक समूह नवीकरण गन :- कृषक समूहले आफ्नो कृषक समूह दतार् ूमाण–पऽको

नवीकरण गनुर् पनछ । यसको लािग कृषक समूहले ूा

गरे को कृषक समूह दतार्

ूमाण–पऽ सिहतको िनवेदन सम्बिन्धत इकाई/शाखामा म्याद सिकएको ३५ िदन िभऽ पेश
गनुर् पनछ र सो को लािग

. ५०/- राज

सिकएको ३६ औ ं िदन दे िख एक वषर् सम्म

शुल्क िलइ नवीकरण गनुर् पनछ । म्याद

. १००/- राज

शुल्क िलइ नवीकरण गनर्

सिकनेछ । एक वषर्सम्म पिन नवीकरण नगरे को खण्डमा ूित वषर्

नवीकरण शुल्क थप हुँदै जानेछ ।

. १००/- को दरले

१.१.४ कायर्क्रमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापद ड/न सर् :
रिज र, फाइल, कलम, समूहको छाप आिद

. ३००।-

अन्य ःवीकृत सरकारी/िजल्ला/ःथानीय दर रे ट अनुसार

१.१.५ द्र ट यः

समूह गठनका आधारह

:-

ःथानीय िनकायको आिथर्क िवकास शाखा/ कृिष शाखा/ कृिष क्षेऽ हेन शाखा/ इकाईले समूह

ँ ामा ध्यान िदनु ज री दे िखन्छ ।
गठन गदार् दे हायका बुद

क) कृषकह को आवँयकता र ःथानिवशेषको कृिष उत्पादनको सम्भाव्यता

ख) सेवा पुयार्उनुपन घरधुरी सं ख्या र कृषक सं ख्या

ग) कृषकह को आिथर्क, सामािजक िःथित र ौोतसाधनको अवःथा

घ) कृषक समूहमा िविभ

ङ) समूहमा आव

वगर्का कृषकह को ूितिनिधत्वको सुिनि तता (समावेशीकरण)

गराउन वाःतिवक कृषकह को सुिनि तता र छनौट

१.१.६ कृषक समह
ू गठनका लािग सद यह को छनौट गदार्

यान िदनप
ु न बँद
ु ाह

समूह गठनको ूारिम्भक अवःथामा वाःतिवक कृषकह को छनौटमा ऽुिट भएमा समूह अिघ बढन

नसक्ने भएको हुनाले सदःयह

क) साझा कायर् उ ेँय िलएका

चयन गदार् दे हायका कुराह मा ध्यान पुयार्उनु ज री दे िखन्छ ।

ख) समान आिथर्क एवं सामािजक ःतर भएका
ग) सकभर साक्षर एवं िशिक्षत कृषकह

घ) समूहगत कायर्मा समय िदन सक्ने

भएका र शैिक्षकःतरमा समानता भएका ।

ङ) उत्पादन समूहको हकमा सकेसम्म सँगसँगै खेत भएका

च) एउटै समूदायमा बसोबास गन

छ) एकाघरको एक जना भन्दा बिढ सदःय एउटै समूहमा सदःयता िलन सक्ने छै नन् ।
ज) कुनै एक समूहमा आव
छै न ।

भई सकेको सदःय अक त्यःतै ूकृितको समूहमा आव

झ) कृिष पेशालाई मुख्य पेशाको

पमा अं गालेका हुनपु न।

- 12 _

हुन सक्ने

फाराम नं. १

कृषक समूह दतार् फाराम
िजल्ला:१. दतार् नं. :२. समूहको नाम:३. समूहको िकिसम:४. समूहको ठे गाना:गा.पा./न.पा. :वडा नं. :५. गठन िमित:३. समूहको िकिसम : मिहला :

६.जम्मा सदःय:- मिहला :

पु ष :

पु ष :

िमिौत :
गठन हुँदा समूहको उ ेँय :
फाराम नं. २

आिथर्क वषर्को अन्तमा सदःय सं ख्याको िःथित
आिथर्क सदःय सं ख्यामा थप/घट सदःय ारा जम्मा भएको घट/बढको कारण (कोलम २ मा बढीको
वषर्

र जम्मा बचतकोष

कोषको मौजुदा िःथित

सं ख्या
.
सं ख्या
.
सं ख्या
.
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लािग + र घटीको लािग - िचन्ह लगाऔ ं)

फाराम नं. ३
समूहको बचत कोषको वािषर्क िःथित
आिथर्क वषर्

गत वषर्को रकम

.

बचत कोषमा घट/बढको कारण

नोट:- यो िववरण (फाराम) आ.व.को पिहलो िदन (ौावण १गते) सम्बिन्धत कृिष ूसार

कायर्कतार् ारा अिनवायर्

पमा अ ाविधक बनाई राख्नुपछर् ।

१.१.६ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष िवकास मन्ऽालय (सिचव ःतर)को िमित
२०६१/८/२५ को िनणर्यानुसार

१.२ अ तर कृषक समह
ू प्रितयोिगता कायर्क्रम
१.२.१ पिरचय/पृ भूिमः िजल्ला वा ःथानीय तहमा रहेका कृषक समूहह को िबयाकलाप एवं
ूगितको आधारमा ूितःपधार्त्मक मूल्यांकन गरी उत्कृ
ूितयोिगता स ालन गिरन्छ ।

१.२.२ कायर्बमको उ ँ
े यः उत्कृ

िलने ।

समूहह लाई पुरःकृत गनर्को लािग यो

समूहलाई पुरःकृत गरी मनोबल बढाउने र कायर्मा सफलता

१.२.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः

 सवर्ूथम ूितयोिगतामा भाग िलन चाहने िजल्ला वा ःथानीय तह िभऽका कृषक समूहह को

पूणर् िववरण िलई ितनीह लाई सूचीकृत गनुर् पदर्छ ।

 ःथानीय ूितिनिध, कृिष िवकास सिमित ूितिनिध सिहत कृिष ूािविध ह को एक टोलीबाट

िनम्न आधारह मा मूल्यांकन गरी ूथम, ि तीय, तृतीय र सान्त्वना ःतरमा उत्कृ

पुरःकृत घोिषत गनुप
र् नछ ।

१.२.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् :
ूथम

. १५००।-

ि तीय

. १२००।-

तृतीय

. ९००।-

सान्त्वना

. ५००।-
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समूहलाई

१.२.५ ि व्यः मूल्यांकनका आधारह
ब.सं .

तपिसल अनुसार हुनेछ ।
मूल्यांकनका आधारह

पूणार्

1

समूहको बैठक स ालन र िलइएका िनणर्यह

10

2

िहतकोष ःथापना र पिरचालन अवःथा

10

3

नेतत्ृ वको छनौट र िवकास बम

10

4

समूहले छर िछमेकमा पुयार्एको कृिष ूसार सेवा

10

5

समूह िववरण तथा अन्य रे कडर्

10

6

मािमण िवकास वक लगायत सम्बिन्धत सरकारी एवं गैर सरकारी

10

िनकायबीचको सम्बन्ध
7

अन्य समूहसं गको सम्बन्ध तथा अितिरक्त कृयाकलापह

10

8

समूहको ौृजनिशलता/अमसरता

10

9

समूह िभऽको सं ःथागत िवकास/िटम िःपिरट

10

समूहको कायर् सम्बन्धी वािषर्क योजना (सामािजक सेवा समेतलाई िवचार

10

10

गनुप
र् न)
१.२.६ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष िवकास मन्ऽालय (सिचव ःतर)को िमित
२०६५/०९/०१ को िनणर्यानुसार

१.३ उ कृ ट कृषक समह
ू सद य प्रितयोिगता
१.३.१ पिरचय/पृ भूिमः िजल्ला वा ःथानीय तहमा कृषक समूहह को उत्कृ

पिहचान गरी पुरःकृत गदार् उनीह
अन्तगर्त वःतुगत आधारमा उत्कृ

सदःयह को यथाथर्

ूोत्सािहत भै काममा चाख वढ्न जाने हुँदा यस ूितयोिगता

सदःयलाई पुरःकृत गिरन्छ ।

१.३.२ कायर्बमको उ ँ
े यः मािनस ःवभावैले आफ्नो कामको ूितफल चाहने ूाणी भएकोले

िजल्ला वा ःथानीय तहका कृषक समूहह मा उत्कृ

काम गरी रहेका सदःयह लाई उनीह को

मनोबल वढाउँदै कदर गनुरर् अन्य सदःयह लाई राॆो काम गन ूितःपधार्त्मक वातावरण सृजना

गनुर् ।

१.३.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः
 सवर्ूथम कृषक समूहह लाई नै उत्कृ

सदःयह को मूल्यांकन गनर् लगाउनुपनछ ।

 कृषक समूहले गरे को िनणर्यलाई िजल्ला वा ःथानीय तहको सं योजकत्वमा गिठत मूल्यांकन

सिमितले पुनरावलोकन गनुर् पदर्छ ।
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 िजल्ला वा ःथानीय तहका ूािविधक/िवशेष , सम्बिन्धत ूितिनिध र कृिष िवकास सिमितको

ु
ूितिनिधको सं यक्त
टोलीले िनम्न आधारह मा सम्भाव्य सदःयह को मूल्यांकन गरी एक
िजल्लाबाट बढीमा १० (दश) जना उत्कृ

सदःयह को पिहचान गनुप
र् नछ ।

१.३.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् : सम्पूणर् कृषक समूहबाट छािनएका १०
जना कृषकह लाई ूित व्यिक्त

५०० का दरले पुरःकृत गनर् सिकने छ ।

१.३.५ ि व्यः मूल्यांकनका आधारह
ब.सं .

तपिसल अनुसार हुनेछ ।

मूल्यांकनका आधारह

पूणार्

1

बैठक स ालन र िनणर्य िलन पुयार्एको योगदान

10

2

िहतकोष ःथापना गनर् िनयिमत

10

3

नेतत्ृ व िलने क्षमता

10

4

समूह सदःयले छरिछमेकमा पुयार्एको कृिष ूसार सेवा

10

5

समूह सदःयले अ

10

6

सम्बिन्धत सरकारी एवं गैर सरकारी िनकाय सं गको सम्बन्ध

10

7

अन्य समूहसं गको सम्बन्ध

10

8

नयाँ काम गनर् ौृजनिशलता/अमसरता

10

समूह िभऽको सं ःथागत िवकास/िटम िःपिरटको भावना

10

समूहको कायर् सम्बन्धी वािषर्क योजना (सामािजक सेवा समेतलाई िवचार गनुपर् न)

10

9
10

पले रकम जम्मा गरे /नगरे को

सदःयह लाई पुयार्एको सहयोग

यसरी छािनएका १० जना कृषकह लाई िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयले िनधार्िरत रकम पुरःकार
ःव प ूदान गनुप
र् नछ ।

१.३.६ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष िवकास मन्ऽालय (सिचव ःतर)को िमित
२०६१/०८/२५ को िनणर्यानुसार

२. िदवस कायर्क्रम
२.१ िव व खा य िदवस
२.1.१ पिरचय/पृ भूिमः सन् १९८१ दे िख खा

तथा कृिष सं गठन ःथापना भएको िदन ूत्येक

वषर्को १६ अक्टोवरमा सं सार भरका लगभग १८० भन्दा बिढ सदःय रा ह मा िव

खा

मनाइन्छ । यसै अनु प नेपालमा पिन सन् १९८१ अथार्त िव.सं . २०३८ सालमा ूथम िव
िदवस मनाइएको िथयो । कृिष उत्पादन तथा खा

खा

सुरक्षा सम्बन्धी जनःतरमा चेतना जगाउने र

यस क्षेऽमा लािग रहेका सं घ सं ःथाह लाई ूोत्सािहत गनर् बािषर्क पमा खा
समन्वय गरी यो िदवस केिन्िय र िजल्ला ःतरमा मनाउँदै आइएको छ ।
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िदवस

तथा कृिष सं गठनसँग

२.1.२ कायर्बमको उ ँ
े यः

 भोकमरी र कुपोषणको अन्त्य गनर्का लािग जनचेतना अिभवृि

 कृिष तथा खा

उत्पादन वृि

गन ूयासमा अिवरल

गन ।

पमा लाग्न र खा

नागिरकको नैसिगर्क हक हो भ े जनचेतना ूत्येक समाजमा पुयार्उने ।

 खा ा , फलफूल, तरकारी, पशु पं क्षी, बीउ िवजन लगायत िविभ

वःतु पाउनु ूत्येक

बाली उत्पादक उत्कृ

कृषक, मिहला, व्यापारी, व्यवसायी, कृिष उ मी, कृषक समूह एवं िव ाथीर्ह लाई सम्मािनत
गद राि य तथा िजल्ला ःतरमा जनचेतना मूलक कायर्बम आयोजना गरी पुरःकार ूदान गन ।

 खा

उत्पादन तथा खा

पहुँच बढाउन हौसला ूदान गन ।

२.1.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः

 िव ाथीर्ह बीच िनबन्ध ूितयोिगता गराउनुको साथै कृषक, मिहला तथा वुि जीवीह बाट

ूवचन जःता कायर्बमह

आयोजना गरी जनसाधारणलाई आकृ

गनुर् पदर्छ ।

सुरक्षामा योगदान िदने कृषक समूह तथा सहकारीह को सहभािगतामा चेतनामूलक

 खा

व्यानर, प्लेकाडर् सिहतको झाँकीले नगर पिरबमा गन जःता कायर्बम आयोजना गरी खा

सुरक्षा सम्बन्धी जनचेतना फैलाउने कायर् गनुर् पदर्छ ।

 उक्त िदवसको ूितवेदनको साथै आफ्नो िजल्ला खा ा मा आत्मिनभर्र भए नभएको िववरण

तथा खा

उत्पादन िःथितको िवःतृत िववरण सिहत सम्बिन्धत िनकायमा ूितवेदन पठाउनु

पदर्छ ।

२.1.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् :
िजल्ला ःतरः

िनवन्ध ूितयोिगतामा िवजयी िव ाथीर्ह लाई नगद तथा शैिक्षक साममी पुरःकार ूदान गनर्ः
 ूथमः

. २,०००।-

 ि तीयः

. १,५००।-

 तृतीयः

. १,०००।-

 सान्त्वनाः

. ८००।-

 ूितयोिगता छनौट सिमितका चार सदःयलाई

. २,०००।-

का दरले िदइने पािरौिमकः
 समारोह आयोजना खचर्ः

िव

खा

. ५००।. ४,०००।-

िदवस सम्बन्धी व्यानर/प्लेकाडर् सिहत कृषक समूह/सहकारीह को झाँकीले नगर

पिरबमा गनर्ः
 व्यवःथापन खचर्ः

. ५,०००।-
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िव

खा

िदवसको नारा सिहतको जानकारीमूलक व्यानर तयार गरी बढी भन्दा बढी नागिरकले

दे ख्ने ठाउँमा टाँग्नः व्यानर (४ वटा) तयारी खचर्ः

. ४,०००।-

केन्ि ःतरः
उत्कृ

कृषक/व्यवसायी/उ मी/समूह/सहकारी/बजार सिमित/उ ोग/व्यावसाियक फमर् तथा सेवा

ूदायकलाई पुरःकार िवतरण गनर्ः
 ूथमः

िव

. १०,०००।-

 ि तीयः

. ८,०००।-

 तृतीयः

. ६,०००।-

 सान्त्वनाः

. ४,०००।-

खा

िदवस सिमितले ःवीकृत गरे को कायर्िविध बमोिजमका अन्य कृयाकलापह मा गनुप
र् न

खचर्को हकमा ूचिलत िनयमानुसार गन ।

२.1.५ ि व्यः केन्िःतरमा िव

खा

िदवसको अवसरमा ूदान गिरने राि य ःतरको पुरःकार

व्यवःथा तथा िवतरण सम्बन्धी कायर्िविध िव
आयोजना गिरने ।

खा

िदवस सिमितबाट ःवीकृत गराई सो बमोिजम

२.1.६ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: अथर् मन्ऽालय (मा. अथर्मन्ऽीःतर) को िमित
२०६७/५/१३ को िनणर्यानुसार ूा

२०६७/६/२१ को ःवीकृत

सहमित र कृिष मन्ऽालय (सिचव ःतर)बाट िमित

२.२ िव व वातावरण िदवस
2.2.१ पिरचय/पृ भूिमः िव का िविभ

ु ह
मुलक

खास गरे र िवकासोन्मुख रा को वातावरणीय

समःयालाई केिन्ित गरी जनसमुदायमा चेतना बढाउन यो कायर्बम स ालन गिरन्छ ।

2.2.२ कायर्बमको उ ँ
े यः िजल्लाका बुि िजवी, कृषक, मिहला समुदायलाई िव

िदवसमा सहभागी गराई जनसमुदायमा वातावरणीय समःया अवगत गराउनु ।

वातावरण

2.2.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः
 िव ाथीर्ह

बीच िनबन्ध ूितयोिगता, वुि िजवीबाट ूवचन कायर्बम आिदको आयोजना गरी

जनसाधारणलाई वातावरणीय समःया बारे सचेत गराउनुपछर् ।

 उक्त िदवसको ूितवेदनको साथ साथै िजल्लामा वातावरण सं रक्षणको लािग स ालन गिरएको

कायर्बम िववरण सिहत ूितवेदन सम्बिन्धत िनकायमा पठाउनुपदर्छ ।

2.2.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् : ःवीकृत सरकारी/िजल्ला/ःथानीय दर रे ट
नम्सर् अनुसार
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2.2.५ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष िवकास मन्ऽालय (सिचव ःतर)को िमित
२०६१/०८/२५ को िनणर्यानुसार

२.३ िज ला

तरीय कृषक िदवस

2.3.१ पिरचय/पृ भूिमः कृषकह लाई कृिष अनुसन्धान िबयाकलापह बारे जानकारी गराउन कृिष
फामर्, मत्ःय केन्ि आिदमा लगी अवलोकन गराउने र स ािलत गितिवधी बारे अवगत गराउनुको

साथै फामर् केन्िका वै ािनकह सँग कृषकको अन्तरिबया गराउन यस िकिमसको िदवस स ालन
गिरन्छ । यो कायर्बमलाई कृिष ूिविध हःतान्तरण गन बममा मह वपूणर् मािनएको छ ।

2.3.२ कायर्बमको उ ँ
े यः कृषकह लाई नयाँ ूिविध तफर् आत्मिव ास जगाउने
अगुवाको

पमा रहे का कृषकह लाई जुटाई छलफल गन र िविभ

ि कोणले कृषक

िबयाकलापह

दे खाउने अिन

यस कायर्बमबाट फकपिछ आफ्नो छरिछमेकीह मा िसकेको कुरा ूसार गनर् उत्ूेिरत गराउने ।
2.3.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः

भाग र िवषयवःतु ूितिनिधत्व हुने गरी अगुवा कृषक वा साधारण

 िजल्लाका िविभ

कृषकह लाई छनौट गनुर् पदर्छ ।

 कृषकह लाई

अनुसन्धान

फामर्ह मा

रहेका

उत्कृ

नितजाह

दे खाउनु,

वै ािनकसँग

अन्तरिबया गनर् फामर् केन्ि र कृषकको िफल्डमा अिमम सम्पकर् कायम गरी ितिथ िमित
यिकन गनुर् पदर्छ ।

 पूव र् िनधार्िरत फामर्, केन्ि र िफल्डमा लगी अवलोकन गराउनुपदर्छ । अवलोकन गरी सकेपिछ

सम्बिन्धत वै ािनक वा कृषकसँग अन्तरिबयात्मक छलफल गराई अवलोकन गरे का कुन कुन

ूिविधह

उनीह ले अनुकरण गनर् लायक िथयो, सो को समीक्षा गनुर् पदर्छ ।

2.3.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् : ःवीकृत सरकारी/िजल्ला/ःथानीय दर रे ट

अनुसार

2.3.५ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष िवकास मन्ऽालय (सिचव ःतर)को िमित
२०६५/०९/०१ को िनणर्यानुसार

३. कृिष मेला प्रदशर्नी
३.१ िज ला

तरीय कृिष मेला प्रदशर्नी

3.1.1 पिरचय/पृ भूिमः “दे खेपिछ िव ास वढ्छ” भ े वाःतिवकताको आधारमा कृषकह

उत्पािदत कृिष उपजह

ूदशर्नमा राखेर उनीह

ारा

बीच ूितःपधार् गराई दशर्कह ले ूिविध िसकी

बढी उत्पादन गनर् सकुन् भ े ध्येयले यो कायर्बम स ालन गिरन्छ ।
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3.1.२ कायर्बमको उ ँ
े यः

 ःथानीय चाड, पवर्, मेला आिदको अवसरमा कृिष मेला ूदशर्नी आयोजना गरी उत्पादक

कृषकह लाई उत्कृ ताको आधारमा कदर गनुर् ।

 दशर्क कृषकह लाई ूोत्सािहत गनर् नयाँ नयाँ उ त ूिविधह

बारे जानकारी गराउनुको साथै

नयाँ ूिविध अपनाई नसकेका दशर्क कृषकह लाई समेत नयाँ तथा उ त ूिविध अपनाउन
ूोत्सािहत गनुर् ।

3.1.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः

 ूदशर्नी गन ितिथ, िमित र ःथान िनि त गरे पिछ व्यापक ूचार ूसार गनुर् पदर्छ, जसबाट

वहुसंख्यक कृषकह लाई अवलोकन गन मौका िमलोस् ।

 यःतै गरी सहभागी कृषक, समूह तथा िनकायह लाई पिन अिमम जानकारी गराई सहमित

िलनुपदर्छ ।

 ूदशर्नी आयोजक सिमित गठन गरी िविभ

कामह को िजम्मा िदने काम गनुर् पदर्छ ।

 कृषकका उत्पादन तथा उ त उत्पादन सामामीह

व्यविःथत

पमा राख्ने ूबन्ध िमलाउनुपदर्छ ।

 ूदिशर्त उत्पादनह

गनुर् पदर्छ ।

दे खाउने ूदशर्न कक्षह

बीच ूितःपधार् गराई मूल्यांकन टोलीले उत्कृ

कायम गरी

ठहयार्एकालाई पुरःकृत

3.1.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् :
पुरःकृत गनर् सिकने आइटमह

(खा ा

बाली, दलहन तथा नगदे बाली, फलफूल, तरकारी,

आलु, माछा तथा िविवध) अिधकतम जम्मा ७ कृिष आइटम सम्ममा ूित आइटम
को दरले

. २५००।-

. १७,५००।- पुरःकार रकम ूित आइटम-

 ूथम

. १,०००।-

 ि तीय

. ७००।-

 तृतीय

. ५००।-

 सान्त्वना

. ३००।-

 ःटल िनमार्ण

. ७,०००।-

 व्यानर तथा ूसार

. १,०००।-

 िचयापान (एकमु )

. २,९००।-

कुल जम्मा

. २८,४००।-

3.1.५ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष िवकास मन्ऽालय (सिचव ःतर)को िमित
२०६१/८/२५ को िनणर्यानुसार
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४. प्रभावकािरता अ ययन कायर्क्रम
४.१ कृिष प्रसार शैिक्षक तिरका प्रभावकािरता अ ययन कायर्क्रम
4.1.१ पिरचय/पृ भूिमः कृिष ूसारमा धेरै ूकारका शैिक्षक तिरकाह
सक्षम

बनाईन्छ

।

िवःतृत

पमा

ूचलनमा

ल्याइएका

कृिष

ूयोग गरी कृषकह लाई

ूसार

तिरकाह मा

ूदशर्न

कायर्बमह , गो ी, ॅमण, िदवस आिद हुन ् । कृिषका समःया पिहचान गरी समाधान गन उ ेँयले
कृिष ूसार शैिक्षक तिरकाह

तिरकाह

स ालन गन पिरपाटी बःदै आएको छ । ूत्येक कृिष ूसार शैिक्षक

उ ेँयमूलक हुन्छन् ।

4.1.२ कायर्बमको उ ँ
े यः कायर्बम स ालन गनर् िलइएको उ ेँय कि को पिरपूितर् भयो भ े
पक्षमा अध्ययन गरी कृिष ूसार शैिक्षक तिरकाह को कायार्न्वयन ूिबयामा सुधार ल्याउनु ।

4.1.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः कृिष ूसारमा शैिक्षक तिरका
ूभावकािरता अध्ययन गन कायर्बम थालनी भए प ात् कितपय िजल्लाह ले एकै पटक र वषर्मा

धेरै तिरकाह को ूभावकािरता अध्ययन गन गिरएका छन् । यस कायर्बम अन्तगर्त िजल्ला कृिष
िवकास कायार्लयले गन ूभावकािरता अध्ययन एक सानो अध्ययन हो ।

4.1.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् :
ू ावली िनमार्ण र ूितवेदन छपाई

. ३०००।-

िचयापान

. २०००।-

4.1.५ ि व्यः

ूत्येक वषर् एक एक वटा अध्ययन गरी ूसार कायर्बमलाइर् सु ढ गनर् सिकनेछ । यसथर् यस
कायर्बम अन्तगर्त एक वषर्मा नितजा ूदशर्न (तिरका ूदशर्न समेत) अक वषर्मा उत्पादन ूदशर्न
गद ५ वषर्मा ५ वटा मुख्य मुख्य कृिष ूसार शैिक्षक तिरकाह को ूभाव अध्ययन गिरनेछ । यस

अध्ययनको लािग ूत्येक सेवा केन्ि अन्तगर्त स ािलत कायर्बमह
ूसार तिरकाह

मध्येबाट ५ वटा मुख्य कृिष

ँ ाह
छनौट गनुर् उपयुक्त हुनेछ । यस अध्ययनमा िनम्न बुद

समावेश हुनपु नछ ।

 अध्ययन गनर् खोिजएको कृिष ूसार शैिक्षक तिरका ूयोगबारे पूव र् पिहचान भएको समःयाको

िववरण ।

 उक्त ूसार तिरका ूयोग गदार् िलएका उ ेँयह
 कायर्बम स ालन गनर् अपनाइएको बमब

ूभावकािरता ।

र सो अनु प भए नभएको लेखाजोखा ।
खुडिकलाह

र ूयोग भएका साममीह को

 समयानुकूल भए भएनन् भ े पुनरावलोकन ।
 अन्य कृिष ूसार तिरकाह सं गको समायोजन तथा उत्पादन कायर्बमसँग आब

पुगेको टे वा (ूभाव) ।
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भई त्यसमा

 कायर्बम स ालन गनर् िलइएको उ ेँय अनु प ूभाव परे को कृषक सं ख्या/पिरवार ।
 आगामी वषर् सुधार गनुप
र् न ूिबयाह

।

 यो अध्ययन स ालन गदार् आिथर्क िव ष
े ण तथा तथ्या

िनदशनालयबाट ूकािशत आिथर्क

िव ष
े ण अध्ययन कायर्बम कायार्न्वयन िनदिशकामा िदइएको ू ावली आवँयक हेरफेर ल्याई

ूयोग गनर् सिकनेछ ।

4.1.६ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष िवकास मन्ऽालय (सिचव ःतर)को िमित
२०५३/३/११ को िनणर्यानुसार

४.२ कृषक समह
ू प्रभावकािरता अ ययन कायर्क्रम
4.2.१ पिरचय/पृ भूिमः कृिष ूसार कायर्बममा कृषक समूह पिरचालनको मह वपूणर् भूिमका
रहन्छ । कृषक समूहको सकृयता अथार्त कृिष िवकास कायर्मा ियनीह
छन् भनेर मूल्यांकन गनर् सानो

कितको ूभावकारी भएका

पमा ूभावकािरता अध्ययन गनर् सिकन्छ ।

4.2.२ कायर्बमको उ ँ
े यः

 कृषक समुदायमा कृिष ूिविध पुयार्उन समूहको नेतत्ृ वको लेखाजोखा गनुर् ।

 कृिष िवकासमा आवँयक पन ौोत साधन र ूािविधक सेवा जुटाउन िलइएको अमसरताको

लेखाजोखा गनुर् ।

र्
उ ेँय पिरपूितर्को आधारमा ूभावकारी
 िजल्लामा स ािलत कृषक समूहह लाई उपयुक्त
हुन नसकेका समूहह लाई सु ढ गन सन्दभर्मा कमजोर पक्ष औ ंल्याउनु ।

4.2.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः

र्
उ ेँयह लाई ख्याल गरी
 कुनै समूह ूभावकारी छ छै न भ ेबारे छानिवन गनर् उपयुक्त
अध्ययन गनुप
र् न हुन्छ ।

 मूल्यांकन गदार् यस िनदिशकामा िदएका आधारह मा अं क िदई मूल्यांकन गनुर् पदर्छ ।
 यसरी मूल्यांकन गदार् आिथर्क िव ष
े ण तथा तथ्या

िनदशनालयबाट ूकािशत आिथर्क िव ष
े ण

अध्ययन कायर्बम िनदिशकामा िदईएको ू ावलीमा आवँयक हेरफेर ल्याई ूयोग गनर्
सिकनेछ ।

4.2.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् :
ू ावली िनमार्ण र ूितवेदन छपाई

. ३०००।-

िचयापान

. २०००।-

४.२.५ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष िवकास मन्ऽालय (सिचव ःतर)को िमित
२०५३/३/११ को िनणर्यानुसार
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५. तािलम कायर्क्रम

कृिष ूिविध हःतान्तरण एवं िवःतार गनर् तािलमलाई ूभावकारी माध्यमको

पमा िलइएको छ ।

कृिष िवकास कायर्बममा सं लग्न ूािविधकह को कायर् दक्षता वढाउँदै लै जानको साथै कृषकह मा
अन्तरिनिहत

कायार्लयह

ान सीप अिभवृि

गनुर् नै तािलम कायर्बमको ूमुख च ुनौती हो । िजल्ला कृिष िवकास

मूलतः िनम्नानुसार तािलम कायर्बमह को कायार्न्वयनमा केिन्ित रहनुपदर्छ ।

५.१ िज ला

तरीय कृषक तािलम

५.१.१ पिरचय/पृ भूिमः िजल्लाःतरीय तािलम भ ाले सदरमुकाम वा अन्यऽ जहाँ स ालन गिरने
भएता पिन सहभािगको (आफ्नो घर वा सािवकको बसोबास दै िनक ओहोर-दोहोर गनर् नभ्याईने ४

कोस भन्दा बढी भई) आवासको व्यवःथा गनुप
र् न तािलम सम्झनुपदर्छ । कृिषका िविभ
िवशेष तािलमह

िवषय

िजल्लाःतरमा १-३ िदनसम्म स ालन गिरनेछ । यस तािलम २०-२५ जना

कृषक सहभागी हुनेछन् ।

५.१.२ कायर्बमको उ ँ
े यः कृषकह को िवषय िवशेष

ान सीप अिभवृि

गनुर् ।

५.१.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः

 तािलममा सहभागी छनौट गदार्, समूहमा योगदान पुयार्एको, आफूले िसकेको कुरा अ लाई

िसकाउन अमसर रही गाउँको कृिष िवकासमा केही गर भ े भावना भएको कृषक हुनपु नछ ।

तािलममा मिहला कृषकलाई ूाथिमकता िदई िमिौत समूहबाट समेत सकभर मिहला सहभागी
छनौट गनुप
र् नछ ।

 तािलम व्यवःथापनमा सं लग्न हुने ूािविधकह सँग िमली तािलम कायर्बम तयार गरी तािलम

सं योजकले िनम्नानुसार कायर् गनुप
र् नछ ।

 सहभागी हुने कृषकह लाई तािलमको जानकारी गराई सहभागी हुन बोलाउने ।

 शैिक्षक साममीह

(ौव्य- ँय साममीह ) को व्यवःथा िमलाउने ।

 तािलम कायर्बममा िफल्ड ॅमण, िफल्ड तािलम, िफल्ड अध्ययनको व्यवःथा भएमा सम्बिन्धत

सं ःथाह सँग पूव र् सम्पकर् राखी कायर्बम िनि त गन ।

५.१.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् :
िस.नं.

नम्सर्को िववरण

इकाई

नम्सर् दर

१

कायर्पऽ वापत पािरौिमक

./कायर्पऽ

८००।-

२

ूवचन वापत पािरौिमक

./कायर्पऽ

७००।-
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िस.नं.
३

नम्सर्को िववरण

इकाई

सहभागीको खाजा सं योजक, ौोत व्यिक्त, ूितवेदक र

सहयोगी कमर्चारीलाई समेत (उदघाटन तथा समापन

नम्सर् दर

./सहभागी/िदन

२००।-

./सहभागी

७५।-

समारोहमा एक एक पटक खाजा थप गनर् सिकने)
४

मसलन्द (शैिक्षक साममी)

५

तािलम सामामी (कच्चा पदाथर्, नमुना, इन्धन,

र् न साना ितना औजार
पोकावन्दीका सामान, खिरद गनुप

ूचिलत

बजार दर

आिद)
६

तािलम सुिवधा (तािलम कक्ष तथा भाडामा िलनुपन

ूचिलत

उपकरणको भाडा)

बजार दर

७

सं योजक भ ा (अिधकतम १५ कायर् िदनसम्म ूितिदन)

५००।-

८

सहयोगी भ ा (अिधकतम १५ कायर् िदनसम्म ूितिदन)

१५०।-

९

वःतुगत टे वा

३०००।-

िविवध (ूमाण पऽ, पानी, सरसफाई, तुल ईत्यािदका

१०००।-

ूितवेदकको पािरौिमक

१०००।-

१०
११

लािग)

५.१.५ ि व्यः


िजल्लाःतरीय तािलमको हकमा अथर् मन्ऽालयबाट ःवीकृत कायर् स ालन िनदिशकामा उल्लेख

भएको िजल्ला/नगरःतरको दर अनुसारको मापदण्डलाई आधार िलई तािलम खचर् गनुर् पनछ ।


एउटा कक्षाको अविध किम्तमा १ घण्टा ३० िमनेट हुन ु पदर्छ ।



िविभ

ःतरको तािलमह

(अिधकृतःतर, ूा.स/ना.ूा.स. ःतर, अगुवा कृषकःतर आिद) को

लािग कायर्पऽ तयार पादार् ूिशक्षाथीर्ह को ःतर सुहाउँदो शब्दावलीह

पदर्छ । यसरी तयार पािरएको कायर्पऽह

तथा भाषा ूयोग गनुर्

कम्तीमा ७५० शब्दको ूबन्ध सम्झनुपछर्,

पारदशर्क पाना, ूःतुतीकरण िटपोट वा ूःतुतीकरणको ूयोजनका लािग तयार पािरएको अ
त्यःतै सामामीको छायाँूित कायर्पऽ हुँदैन ् ।



एकपटक ूःतुत गरे को कायर्पऽ पुनः ूयोग गनर् परे को खण्डमा उक्त कायर्पऽमा आधुिनकतम

ूिविधह


समेत समावेश गरी पिरमाजर्न गरे र माऽ ूयोग गन ।

ूःतुत गिरने कायर्पऽमा ूिशक्षाथीर्ह को ःतर, कायर्पऽको शीषर्क, ूःतुतकतार्को नाम, पद

तथा ूःतुत गरे को िमित समेत उल्लेख गनुर् पनछ ।
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सम्बिन्धत कायार्लयले स ालन गरे को तािलममा सोही कायार्लयको ौोत व्यिक्त भएको
अवःथामा कक्षा िलए वापतको पािरौिमक नपाउने तर कायर्पऽ वापतको रकम पाउनेछ ।



िजल्लाःतरीय तािलम भ ाले सदरमुकाम वा अन्यऽ जहाँ स ालन गिरने भएता पिन सहभािगको
(आफ्नो घर वा सािवकको बसोबास दै िनक ओहोर दोहोर गनर् नभ्याईने ४ कोस भन्दा बढी

भई) आवासको व्यवःथा गनुप
र् न तािलम सम्झनुपदर्छ ।


कृषक तािलम, ॅमण र गो ी आिदमा सहभागी कृषकको दै िनक तथा ॅमण भ ा सम्बन्धमा

कृषकह लाई सरकारी कामकाजको दौरानमा ॅमण गदार् ॅमण खचर् िनयमावली - २०६४ को

अनुसूची २ र ३ मा व्यवःथा भए अनुसार चतुथर् तहले पाउने सरह दै िनक भ ा ूदान गन ।
(अथर् मन्ऽालयको िमित २०६५/९/४ च.नं . १०५ को सहमित पऽानुसार)


ॅमण खचर् िनयमावली, २०६४ (चौथो सं शोधन, २०७२) को िनयम २० अनुसार अन्य

व्यिक्तलाई िदइने ॅमण खचर् सम्बन्धमा गैरसरकारी व्यिक्तलाई नेपाल िभऽ वा िवदे शमा ॅमण
गराउने नेपाल सरकारबाट िनणर्य भएमा िनजले पाउने दै िनक भ ा तथा ॅमण खचर् र अन्य
खचर् नेपाल सरकारको िनणर्यमा उल्लेख भए बमोिजम हुनेछ र यःता व्यिक्तलाई दै िनक ॅमण

भ ा तथा ॅमण खचर् िदनुपन भएमा कुन तहका कमर्चारीले पाए सरह दै .ॅ.भ. खचर् िदन भ े



कुरा समेत ःप

खोली पेश गनुर् पनछ ।

िविभ

व्यिक्तह लाई यःता समारोहमा आमन्ऽण गिरएको अवःथामा यःता सबै

िविश

व्यिक्तह को खाजा, खाना व्यवःथा गिरएको अवःथामा बढीमा एकमु

खचर् गनर् सिकनेछ तर िविश


. २०००।- सम्म

व्यिक्तह को उपिःथित भएको ूमािणत हुन ु पनछ ।

एक कायर्बम एकजना सं योजकलाई कायर्बमको ूितवेदन बुझाएपिछ र दुई जनासम्म
सहयोगीलाई भ ा िदन सिकनेछ ।



सम्बिन्धत कायार्लयले स ालन गरे को तािलममा सोही कायार्लयको ौोत व्यिक्त भएको
अवःथामा कक्षा िलए वापतको पािरौिमक नपाउने तर कायर्पऽ वापतको रकम पाउनेछ ।



वःतुगत टे वा भ ाले तािलमका सहभागीलाई नव ूा

सीप उपयोग कायर्मा अिभूेिरत गनर्

सहायता ःव प ूदान गिरने वःतु सम्झनु पदर्छ जःतै बाभाको माउ, मौरीको घार, पशु

ःवाःथ्य परीक्षण िकटजःता चीजवःतु, साधन वा उपकरण आिद ।


सं योजक तािलम अविधमा िवदा बसेमा भ ा नपाउने र सं योजकको काम सहयोगीले गरे बापत
सं योजकले पाउने भ ा पाउने छै न ् ।



तािलमका लािग ईन्धन र सम्बिन्धत कमर्चारीको दै िनक ॅमण भ ा र अन्य खचर् यसमा
समावेश गिरएको छै न ।



िवःतृत

पमा पिरिश

३ मा उल्लेख गिरएको छ ।
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५.१.६. उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: अथर् मन्ऽालयको (उप ूधानमन्ऽी एवं अथर्
मन्ऽीःतर)

िमित

२०७३/१०/२०

को

िनणर्य

र

कृिष

िवकास

मन्ऽालयको

िमित

२०६६/१०/२५ को िनणर्यानुसार

५.२ िज ला तरीय िवषादी खुद्रा िवक्रेता तािलम
5.2.१ पिरचय/पृ भूिमः िवषादी आयात िनयार्त खुिा िवबी िवतरण िवषादी छकर्ने र शं ष
े णका

लािग गिरने पं िजकरण तथा इजाजत पऽ ूदानको िवषय सं वेशनिशल िवषय हो । िवषादी

व्यवःथापन गनर्का लािग सरोकारवाला िनकायलाई थप िजम्मेवार र दक्ष बनाउन ज री छ ।

िविभ

समयमा गिरएको अध्ययन र सभक्षण िवषादी ूयोग सम्बन्धमा सल्लाह र िसफािरसमा

िवषादी खुिा िवबेताको भूिमका मह वपूणर् रहेको दे िखन्छ । जीवनाशक िवषादी ऐन, २०४८ र
िनयमावली, २०५० मा भएको ूावधान बमोिजम िवषादीको िवबी िवतरण गनर्को लािग िवषादी

िवबेताले अिनवायर्

पमा िवषादी खुिा िवबेता इजाजत पऽ िलनुपन हुन्छ । इजाजत पऽ िलनको

लािग सम्बिन्धत व्यिक्तले िवषादीको सुरिक्षत भण्डारण तथा ूयोग सम्बन्धी तािलम िलई त्यस

प ात् िलइने परीक्षामा उ ीणर् हुन ु पदर्छ । सोही ूयोजनको लािग िजल्लामा िवषादी खुिा िवबेता

तािलम स ालन गिरन्छ ।

5.2.२ कायर्बमको उ ँ
े यः कृषक समुदाय तथा िवषादी खुिा िवबेताह लाई िवषादीको सुरिक्षत

भण्डारण तथा िनयिन्ऽत ूयोग गनर् ूोत्साहन गनर्,इच्छु क िवषादी खुिा िवबेताह लाई िवषादी खुिा

िवबेता इजाजत पऽ िलनुपूव र् तत् सम्बन्धी आवँयक

ान तथा सीप ूदान गरी क्षमता अिभबूि

गनर् र िवषादी व्यवःथापनमा थप िजम्मेवार बनाउन ।

5.2.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः


िवषादी खुिा ईजाजत पऽ सुरिक्षत भण्डारण एवं ूयोग स ालन कायर्िविध २०७१ अनुसार
तािलम स ालन गनुर् पनछ ।



िजल्लामा िवषादी पसल स ालन गिररहेका वा िवषादी पसल खोल्न इच्छु क िवषादी िवबेता/
व्यिक्तह बाट आवँयक सं ख्यामा आवेदन ूा

भैसकेपिछ िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयले

तािलम िमित िनधार्रण गरी सम्बिन्धत िवबेताह लाई सहभागी हुन जानकारी गराई ःवीकृत

र् गराउनुपदर्छ ।
नम्सर् बमोिजम तािलम आयोजना गनु/



िवषादी िनिरक्षकको सं योजकत्वमा तािलम स ालन गनुर् पनछ ।



तालमा सहभागी सं ख्या २० दे िख २५ जना हुन ु पनछ ।



यसको जानकारी िवषादी पि करण तथा व्यवःथापन शाखामा पठाई ू पऽ माग गनुर् पदर्छ ।



छ िदनसम्म स ालन हुने यो तािलममा िवषादीको सुरिक्षत भण्डारण तथा ूयोग सम्बन्धी

कक्षाह

स ालन गनुप
र् नछ ।
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5.2.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् :
िजल्ला ःतरीय तािलमको नम्सर् अनुसार खचर् गन र ू

पिरक्षण ूित पुिःतका

२५ का दरले थप खचर् हुने ।

पऽ तयार गदार्

५०० र पुिःतका

5.2.५ ि व्यः


तािलम स ालन िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयका वा.सं .अिधकृत र अन्य िवषय िवशेष ह ले

गन र िजल्लामा ौोत व्यिक्त नभएको अवःथामा क्षेऽीय बाली सं रक्षण ूयोगशाला तथा िवषादी
पि करण तथा व्यवःथापन शाखाबाट ौोत व्यिक्त माग गनुर् पदर्छ ।



तािलम प ात परीक्षा स ालन गरी सो को उ रपुिःतका िवषादी पि करण तथा व्यवःथापन
भएपिछ िजल्लामा कायर्रत बाली सं रक्षण अिधकृतले

शाखामै पठाउनुपनछ । Result Sheet ूा

इजाजतपऽ िलन इच्छु क उ ीणर् िवषादी िवबेताह बाट आवेदन िलई िवबी कक्ष समेत

िनरीक्षण गरी िवषादी खुिा िवबेता इजाजत पऽको लािग कायर्वाही अिघ वढाउनुपनछ ।



छ िदने िवषादी िवबेता तािलममा समावेश गिरने मुख्य मुख्य िवषयह
 िवषादीबारे जानकारी पिरभाषा िव

तपिसलका हुनेछ ।

र नेपालमा यसको इितहास

 जीवनाशक िवषादी ऐन २०४८ र िनयमावली २०५० बारे जानकारी ।

 जीवनाशक िवषादी िनयमावली २०५० र िवषादी व्यवःथापन सम्बन्धी िनदिशका २०७०

बारे जानकारी ।

 िवषादी खुिा िवबेता इजाजत पऽ उपलब्ध गराउने िविधबारे जानकारी ।

 जीवनाशक िवषादी र ितनको ूकार ।

 िवषादीको िवषालुपना र यसका आधारमा िवषादीको वगीर्करण

 नेपालमा पिन्जकृत िवषादी िववरण र ूितविन्धत िवषादीबारे जानकारी

 िवषादीको शं लेषण र िवषादी ूयोगबारे जानकारी

 िवषादीको सूचक पऽ सं केतर शव्दह

ूिविधक नाम र व्यापािरक नाम िवषालुपना र

सावधानी

 िवषादी र वातावरण
 िवषादी खुिा िवबेता पसलमा ॅमण र अवःथावारे मा ूयोगात्मक अभ्यास
 बाली उपचार िशिवर आवँयकता स ालन ूकृया र िवकासबम
 रोगको क्षितको पिहचान र व्यवःथापन
 हानीकारक िकराको क्षितको पिहचान र व्यवःथापन
 जैिवक िवषादीको ूयोग िविध भण्डारण र व्यवःथापन
 जीवनाशक िवषादी र ितनको िवषालुपना ।
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 िवषादीको दु पयोग र दूरपयोगको व्यवःथापनमा पखर्ने समयको अवलम्वन एवं सरोधकार

िनकायको भूिमका

 लाभदायक िकरामा िवषादी असर
 िवष लागेको लक्षण र ूाथिमक उपचार
 िवषादी जन्य दुघट
र् नाह

र ितनबाट वच्ने उपायह

 िवषादीको सुरिक्षत ूयोग, ढु बानी र भण्डारण

 िवषादी ूयोग गदार् ूयोग गिरने सुरिक्षत पिहरनह

।
।

 रासायिनक िवषादी ूयोग न्यूनीकरण गन िविध
 एकीकृत शऽुजीव व्यवःथापन

5.2.६ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: अथर् मन्ऽालयको (उप ूधानमन्ऽी एवं अथर्
मन्ऽी

ःतर)

िमित

२०७३/१०/२०

को

िनणर्य

र

कृिष

िवकास

मन्ऽालयको

िमित

२०७१/०९/३० को िनणर्यानुसार

५.३ घु ती
5.3.१

थलगत कृषक तािलम

पिरचय/पृ भूिमः

िविभ

कायर्बम

िनदशनालय

कायार्लयह को ूभावक्षेऽ िभऽका िजल्लाह को पकेट क्षेऽह

अन्तगर्त

रहेका

फामर्/केन्ि

र

तथा अन्य कृषक समूह लाई छोटो

समय अविधको कृषक ःतरीय तािलम स ालन गन कायर् ज री भएको र पकेटक्षेऽका

कृषकह को समःया थलोमा समाधान गन र समयसापेक्ष नयाँ ूिविधह

कृषक समक्ष पुयार्उन यस

तािलमको अं हम् भूिमका रहेकोले यस िकिसमको तािलम पकेटक्षेऽमा तथा कृषक समूहह का
बीचमा स ालन गनर् आवँयक महसुस भएको छ ।
5.3.२ कायर्बमको उ ँ
े यः
 बाली, बागवानी, मौरी, च्याउ लगायत अन्य मह वपूणर् ूिविधको समय सापेक्ष

हःतान्तरण गन ।

पमा ूसार एवं

 सम्बिन्धत बालीको पकेटक्षेऽ एवं कृषक समूहह लाई आइ परे का समःयाह को◌े ःथलगत

पमै समाधान गन ।

 कृषकह लाई ूिविध अनुसरण गनर् उत्ूेिरत गन र जाग क कृषकलाई ूािविधक

िदलाउने ।

5.3.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः

 घुम्ती ःथलगत तािलम १ दे िख २ िदनसम्म हुन सक्ने छ ।

 घुम्ती ःथलगत तािलम मत्ःय पकेट एवं मत्ःय कृषक समूहमा स ालन हुन ु पनछ ।
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ान

 घुम्ती ःथलगत तािलममा न्यूनतम १५ र बढीमा २५ जना सहभागी र सहभागीमध्ये ५०

ूितशत मिहला सहभािगता हुन ु पनछ ।

 फामर्/केन्ि/िनदशनालयह ले तािलम कायर्बम स ालन गदार् िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयको

समन्वयमा स ालन गनुर् पनछ ।

 घुम्ती ःथलगत तािलमममा सहभागी हुने कृषकह ले दै िनक ॅमण भ ा र होटलबास खचर्

पाउने छै नन् ।

 घुम्ती ःथलगत तािलममा १ िदनमा ४ वटा कक्षा भन्दा बिढ कक्षा रािखने छै न ।

5.3.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् :
िस.नं.

नम्सर्को िववरण

इकाई

नम्सर् दर

१

कायर्पऽ वापत पािरौिमक

./कायर्पऽ

७००।-

२

ूवचन वापत पािरौिमक

./कायर्पऽ

६००।-

३

सहभागीको खाजा (सं योजक, ौोत व्यिक्त, ूितवेदक र सहयोगी

./सहभागी

२००।-

कमर्चारीलाई समेत)

/िदन

४

मसलन्द (शैिक्षक साममी)

./सहभागी

५

तािलम सामामी (कच्चा पदाथर्, नमुना, इन्धन, पोकावन्दीका
र् न साना ितना औजार आिद)
सामान, खिरद गनुप

६

तािलम सुिवधा (तािलम कक्ष तथा भाडामा िलनुपन उपकरणको

७५।ूचिलत
बजार दर
ूचिलत

भाडा)

बजार दर

७

सं योजक भ ा

५००।-

८

सहयोगी भ ा

१५०।-

९

वःतुगत टे वा

३०००।-

१०

िविवध (ूमाण पऽ, पानी, सरसफाई, तुल ईत्यािदका लािग)

१०००।-

११

ूितवेदकको पािरौिमक

१०००।-

5.3.५ ि व्यः

 सेवा कृषक ःतरीय तथा घुम्ती ःथलगत कृषक तािलमको हकमा अथर् मन्ऽालयबाट ःवीकृत

गाउँःतरको दर अनुसारको मापदण्डलाई आधार िलई तािलम खचर् गनुर् पनछ ।

 तािलम स ालन खचर् फामर्/केन्ि/िनदशनालयबाट बेहोिरनेछ ।
 तािलमका लािग सहभागी कृषक छनोट गदार् तािलम िनदशनालयको नम्सर् अनुसार सम्बिन्धत

िजल्लाको कृिष सेवा केन्ि अन्तगर्तका गािवसह बाट हुन ु पनछ ।
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 तािलम स ालन गदार् सकेसम्म कृिष सेवा केन्ि र सो अन्तगर्त सम्बिन्धत बालीको पकेट र

कृषक समूहमा नै स ालन गरी कृिष सेवा केन्िका ूा.स./ना.ूा.स. ह लाई समेत ूिशक्षकका
पमा सहभागी गराउनु पनछ ।

 तािलम स ालन हुने िमित, समय र ःथान िनि त गरी सो को जानकारी सम्बिन्धत कायर्बम

िनदशनालयमा पठाउनु पनछ ।

 घुम्ती तािलममा ७५% मिहलाको सहभािगता गराउने ।

5.3.६. उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: अथर् मन्ऽालयको (उप ूधानमन्ऽी एवं अथर्

मन्ऽी

ःतर)

िमित

२०७३/१०/२०

को

िनणर्य

र

कृिष

िवकास

मन्ऽालयको

िमित

२०६६/१०/२५ को िनणर्यानुसार

५.४ कृषक समह
ू पिरचालन तािलम
5.4.१ पिरचय/पृ भूिमः नेपालको कृिष ूसार कायर्बममा कृषक समूहले मह वपूणर् भूिमका

खेलेको सवर् िविदतै छ । यसै पिरूेक्षमा समूहह लाई अझ बढी ूभावकारी एवं समन्वयात्मक
पमा स ालन गनर् कृषक समूहह

ूािविधकह

र िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयका कायर्रत िफल्ड ःतरका

(ूा.स., ना.ूा.स.) बीच िनरन्तर सम्पकर् कायम गनर् कृषक समूह पिरचालन तािलम

कायर्बमको शु वात गनर् खोिजएको छ । यस कायर्बमको सफल कायार्न्वयनबाट एकाितर कृषक
समूहह

सवल एवं सु ढ भई कृिष ूसार कायर्बमको ःतर वृि

यसबाट सेवामाहीमा ूशःत पहुँच वृि
समूहह

हुन जाने दे िखन्छ भने अक ितर

हुन जाने भै िफल्डमा कायर्रत ूािविधकह

वीचको पारःपिरक सम्बन्धमा वृि

हुन जानेछ । यस ूिबयाबाट कृषकह को सही

समःया पिहचान हुने र कृिष ूसार कायर्बम अझैबिढ ूभाबकारी ब
यसबाट ूािविधकह को

जाने कुरा िनि त छ । साथै

ान, िसप, र मनोवल बढने पिन िव ास गिरएको छ ।

5.4.२ कायर्बमको उ ँ
े यः कृषक समूहह
हुन जाने भै िफल्डमा कायर्रत ूािविधकह
हुने ।

र कृषक

सवल एवं सु ढ हुने र सेवामाहीमा ूशःत पहुँच वृि

र कृषक समूहह

वीचको पारःपिरक सम्बन्धमा वृि

5.4.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः

 साधारणतया एक जना ूा.स./ना.ूा.स.ले आफ्नो सेवा केन्ि अन्तगर्त गिठत कृषक

समूहह मा ूित मिहना बढी मा १० वटा समूहलाई तािलम ूदान गनर् सक्नेछ ।

 तािलमह

स ालन गदार्समूह बैठकको िदनमा नै स ालन गनुप
र् नछ ।

 तािलममा ूा.स./ना.ूा.स.ले िसजन अनुसार वा बाली िवशेष अनुसार कम्तीमा दुई ओटा
Impact Points (समूहको व्यवःथापन तािलमको साथै िसजन अनुसारको बाली सम्बन्धी
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जःतै ः आलुको िसजनमा आलुमा लाग्ने डढु वा रोग सम्बन्धी जानकारी र रोकथामका

उपायह ) तयार गरी

ान वा जानकारी िदनुपनछ ।

 ूत्येक तािलममा Impact Points बारे समूहलाई तािलम िदए बापत

. १०० ूित तािलम

िदईने छ । यसको लािग तािलमको समूह अध्यक्ष वा समूहका अन्य पदािधकारीबाट
. १०० भ ुक्तानी निदने ।

िसफािरस गरी अिनवायर् पेश गनुर् पनछ । अन्यथा

 तािलम िददा एक मिहनामा एक समूहलाई एक पटक अथार्त ् दोहोर्यार्एर तािलम निदने र

एक िदनमा एउटा माऽ तािलम स ालन हुनपु न ।

 तािलम स ालन गदार् सकभर सेवा केन्िको कायर् क्षेऽ अन्तगर्तका गा.िव.स. ह मा गिठत

कृषक समूहह

मध्ये कम्तीमा एउटा गा.िव.स. मा एउटा समूहलाई समावेश गनुर् पनछ

भने कायार्लयले हेन कायर्क्षेऽ भएको नगरपािलका र गा.िव.स.ह मा पिन यःता तािलम
स ालन गनर् सिकनेछ । तािलममा आवँयक सबै िवषय समेट्नुपनछ ।

 कृषक समूह पिरचालन गदार् मिहला तथा िपछिडएका वगर्ह

िवशेष ूािथिमकता िदनुपनछ ।

समावेश भएका समूहह लाई

5.4.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् :

 अथर् मन्ऽालयबाट ःवीकृत गाउँःतरको दर अनुसारको मापदण्डलाई आधार िलई तािलम खचर्

गनुर् पनछ ।

5.4.५ ि व्यः

 तािलम स ालन गदार् सबै सेवा केन्िह मा िवषयगत समूहका ूािविधकह

(ूा.स./

ना.ूा.स.) नभएको अवःथामा अन्य समूहका ूािविधकह बाट पिन तािलम कायर्बम
स ालन गनर् सिकनेछ ।

 आ.व. २०६२/६३ दे िख यो कायर्बम स ालन भएकोले वािषर्क बजेट कायर्बममा

आवँयकता अनुसार समावेश गन ।

 तािलम प ात सहभागी लाई आवँयक सहयोग जुटाउन िज.कृ.िव.का. ले Facilitate

गनुप
र् नछ ।

 यो समूह पिरचालन तािलम हालको लािग पूणर् िनक्षेपण लागु भएका िजल्लाह मा माऽ

स ालन गिरनेछ ।

5.4.६ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: अथर् मन्ऽालयको (उप ूधानमन्ऽी एवं अथर्

मन्ऽी

ःतर)

िमित

२०७३/१०/२०

को

िनणर्य

२०६६/१०/२५ को िनणर्यानुसार
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र

कृिष

िवकास

मन्ऽालयको

िमित

६. गो ठी कायर्क्रम
६.१ िज ला

तरीय कायर्क्रम तजम
ुर् ा गो ठी कायर्क्रम

६.१.१ पिरचय/पृ भूिमः

कृषक सहभािगतामा समःया पिहचान गरी ूा
क्षेऽका कायर्बमह लाई आयोजनागत

िवमशर् गनर् यो गो ी स ालन गिरन्छ ।

ूाथिमकताको आधारमा िनक्य ल गिरएका िविभ

पमा िजल्ला ःतरीय कायर्बम तजुम
र् ा गन सम्बन्धमा िवचार

६.१.२ कायर्बमको उ ँ
े यः
 िजल्लाःतरको ूभावकारी योजना िनमार्ण गनर् ूा.स./ना.ूा.स. ह लाई छलफलमा सहभागी

गराउनु ।

६.१.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः
 बजेट र कायर्बम तजुम
र् ा गदार् लेखा ूमुख, ूशासन शाखा ूमुख र िजन्सी फांटमा काम

गन कमर्चारीह ले सहयोग पुयार्उनुपनछ ।

 हरे क पकेट क्षेऽको ूितिनिधत्व हुने गरी ूा.स./ना.ूा.स.ह

सहभागी गराई कायार्लय

ूमुखले गो ी स ालन गन र सह स ालकमा योजना अिधकृत रहने ।

 गो ीबाट ूा

भएको कायर्बम तथा बजेट िजल्ला कृिष िवकास सिमितमा पेश गरी

िजल्लाको कृिष िवकास कायर्बम तजुम
र् ा गनर् पूवार्धार उपलब्ध गराउनुपनछ ।

६.१.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् :
िस.नं.

नम्सर्को िववरण

इकाई

नम्सर् दर

१

कायर्पऽ वापत पािरौिमक

./कायर्पऽ

८००।-

२

ूवचन वापत पािरौिमक

./कायर्पऽ

७००।-

३

सहभागीको खाजा

./सहभागी/िदन

२००।-

४

मसलन्द (शैिक्षक साममी)

./सहभागी

७५।-

५

सं योजक भ ा

५००।-

६

सहयोगी भ ा

१५०।-

७

िविवध (ूमाण पऽ, पानी, सरसफाई, तुल ईत्यािदका लािग)

१०००।-

८

ूितवेदकको पािरौिमक

१०००।-
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६.१.५ ि व्यः

 िजल्लाःतरीय गो ीको हकमा अथर् मन्ऽालयबाट ःवीकृत कायर् स ालन िनदिशकामा उल्लेख

भएको िजल्ला/नगरःतरको दर अनुसारको मापदण्डलाई आधार िलई तािलम/गो ी खचर् गनुर्

पनछ ।


एउटा कक्षाको अविध किम्तमा १ घण्टा ३० िमनेट हुन ु पदर्छ ।



िविभ

ःतरको तािलमह

(अिधकृतःतर, ूा.स/ना.ूा.स. ःतर, अगुवा कृषकःतर आिद)को

लािग कायर्पऽ तयार पादार् ूिशक्षाथीर्ह को ःतर सुहाउँदो शब्दावलीह

तयार गनुर् पदर्छ । यसरी तयार पािरएको कायर्पऽह

तथा भाषा ूयोग गरी

कम्तीमा १५०० शब्दको ूबन्ध

सम्झनुपछर्, पारदशर्क पाना, ूःतुतीकरण िटपोट वा ूःतुतीकरणको ूयोजनका लािग तयार
त्यःतै सामामीको छायाँूित कायर्पऽ हुँदैन ् ।

पािरएको अ


सम्बिन्धत कायार्लयले स ालन गरे को तािलममा सोही कायार्लयको ौोत व्यिक्त भएको
अवःथामा कक्षा िलए वापतको पािरौिमक नपाउने तर कायर्पऽ वापतको रकम पाउनेछ ।



गो ीका लािग ईन्धन र सम्बिन्धत कमर्चारीको दै िनक ॅमण भ ा र अन्य खचर् यसमा समावेश
गिरएको छै न ।

६.१.६ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमितः अथर् मन्ऽालयको (उप ूधानमन्ऽी एवं अथर्

मन्ऽी ःतर) िमित २०७३/१०/२० को िनणर्य र कृिष िवकास मन्ऽालयको िनणर्य िमित
२०५४/६/३० को िनणर्यानुसार

६.२ िज ला

तरीय कृषक गो ठी

6.2.१ पिरचय/पृ भूिमः कृिषका कायर्बमह

वाःतवमा सबै कृषकको लािग नै हुन्छन् । त्यःता

कायर्बमह मा कृषकको पृ पोषण अिनवायर् हुन्छ । यसमा कृिष िवकासको बममा कृषकह लाई
एिककृत गरी कृिषका िविवध पक्षह मा छलफल गिरन्छ ।

6.2.२ कायर्बमको उ ँ
े यः योजना िनमार्ण दे िख कायार्न्वयन, मूल्यांकन आिदमा िजल्लाका

कृषकह सँग औपचािरक एवं अनौपचािरक

पमा छलफलह

गन अवसर ूदान गनु/
र् गराउनु ।

6.2.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः
 सवर्ूथम के िवषयमा कःता कृषकह

गिरनुपदर्छ ।

समावेश गरी छलफल गन हो अिमम

पमा

 सबैलाई अिमम सूचना िदनुपदर्छ ।
 सम्बिन्धत कृषकह

सहभागी गराई यःतो गो ीको गरी कृषकह लाई छलफलमा

अिभूेिरत गद सबैको सहभािगता जुटाउनुपदर्छ

 अन्त्यमा केही िनंकषर् िनकाली सोही अनुसार आगामी कायर्बम तय गनुर् पदर्छ ।
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 सकेसम्म सहभागीह लाई बढी भन्दा बढी छलफलमा भाग िलने वातावरण गराई

उनीह बाट अिन्तम िनक्य ल िनकािलनु पदर्छ ।

6.2.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् : िजल्ला ःतरीय कायर्बम तजुम
र् ा गो ी
कायर्बम नम्सर् अनुसार

6.2.५ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: अथर् मन्ऽालयको िमित िनणर्य र कृिष िवकास
मन्ऽालयको िमित िनणर्य िमित २०६१/८/२५ को िनणर्यानुसार

६.३ कृषक सम या पिहचान तथा सम या समाधान गो ठी (PCPS)
६.३.१ पिरचय/पृ भूिमः कृषकका समःयाह

पिहचान गरी ती समःयाह

समाधान गन गरी कृिष

िवकास कायर्बम तजुम
र् ा गनर् सके त्यःता कायर्बमह

साँच्चै नै ूभावकारी हुन्छन् । कृषकह को

िनकटतम सहभािगतामा समःया पिहचान गन िविभ

तिरकाह

ूचलनमा आएका छन् । यःता िविधह

जःतै PRA, RRA, PCPS, FNA

मध्ये कृषक समःया पिहचान र समाधान िविध ूयोग गनर्

सरल दे िखएकोले कृिष िवकास कायर्बममा यो िविध ूयोग गरी कृषक सहभािगतामा समःया
पिहचान र समाधानको लािग कायर्बम तजुम
र् ा गन गिरन्छ ।
६.३.२ कायर्बमको उ ँ
े यः

 कृषकह को भेला वा भैरहे का समूह सदःयह को बैठकमा कृिषका िव मान समःयाह

पिहचान गन ।

 एक्ला एक्लै कृषकह को िवचार र िनणर्य भन्दा सबैको िवचार िनक्य ल गरी पिहचान

गिरएको समःया वाःतिवक हुन्छ भ े भावना जगाउदै समूहका अनुभव आदान ूदान गद
नयाँ खोज र िवचार तफर् उनीह लाई उत्ूेरणा गन ।

 िभ

िभ

समःयाह

मािथ छलफल गरी समान मन्जुरीमा पुग्न सघाउँदै त्यःता

मन्जुरीबाट समःया समाधानका उपायह

पिहल्याउने ।

ु ी वातावरणको ौृजना गन ।
 कृषक केिन्ित वा गाउँमख

६.३.3 कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधःसमःया सं कलन र समःया समाधान

गो ी स ालन गनर् वैठकको िमित एवं गाउँ िनि त भएपिछ सहभागी हुने सं ख्याको आधारमा िनम्न
िलिखत साममीह

सं कलन गनुर् पदर्छ ।

 कागज (सेतो फुल्ःकेप), पेिन्सल, कागजका ठू ला पानाह

िविभ

(करीव ५०-१०० से.मी.),

रं गका िचनो लगाउने कलमह , सेलोटे प, धागो, िपन र थिम्पनह

।

 करीव १५-२० िमनेटसम्म ूत्येक सदःयह लाई आफूले भोगेका समःया ख्याल गनर्

उत्ूेिरत गद समःया पिहचान शु

गनुर् पदर्छ ।
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 आ-आफ्नो पिहचान भएका समःयाह को सूची तयार गरी त्यसै अनु प छलफल गनर्

िविभ

उप समूहमा िवभािजत गनुर् पदर्छ । सहभागीह लाई आ-आफ्नो िवचार व्यक्त गनर् र

उप समूहको छलफलमा
 समःया

ान एवं अनुभव ूदान गन समान अवसर िदईनुपदर्छ ।

पिहचानको दौरानमा कृिष ूसार कायर्कतार्ले उप समूहह लाई उनीह को

वाःतिवक काम के हो भ े ःप

गनुम
र् ा माऽ सीिमत रही माग भएको अवःथामा माऽ

सहयोग पुयार्उनुपदर्छ । यिद केही समूह सदःयह

िनरक्षर छन् भने लेखपढमा सहयोग

पुयार्उन लेखपढ गनर् जा े (ःकूलका केटाकेटी) सहयोगीको ूबन्ध िमलाई उनीह को
िवचार िटपोट गरी िदनुपछर् ।

सँगै वसेर ूत्येक उप समूहले पिहल्याएका समःयाह

 सबै उप समूहह

सँगसँगै राखी

त्यःता समःयाह को पूणर् सूची तयार गन ।

 त्यसपिछ उप समूहह

छु ा छु ै बसेर अिन्तम समःया सूचीका समःयाह

वगीर्करण

(Ranking) गन । यसरी Ranking गदार् गम्भीर समःयालाई ठू लो अं क (नम्बर) िदएर बमशः
घटाउँदै आउनुपदर्छ । (जःतै ५, ४, ३, २, १) ।

 उप समूहह

पुनः सं रचना गरी छु ै बैठक गन । समूहबाट पािरत समःयाह

मािथल्ला दे िख ३० ूितशत समःयाह लाई ूाथिमकताको आधारमा छु
समूहह

मध्येबाट

ाउनुपदर्छ । उप

ाईएको ौे णी अिभलेखकतार्ले लेखी राख्नुपदर्छ ।

ारा छ

 समूह सहमितको आधारमा ूाथिमकता ूा

समःयाह को एउटा अिन्तम सूची तयार गनुर्

पदर्छ । सो को अिभलेख वुझाउने मािनस वा अिभलेख कतार्ले राख्नुपदर्छ ।

 कायर्बमह

माध्यमबाट छु

छु

ाउन तथा आगामी योजना बनाउन समूहको उपयोग गिरन्छ जसको

ाइएका वा सो मध्येबाट केही समःयाह को समाधान गनर् म त िमल्दछ ।

 समूहले कायर्बमह

बमब

पमा तयार गरी कायार्न्वयन गनुर् पदर्छ ।

 यो समःया सं कलन र समःया समाधानको ूिबया आवँयकतानुसार िनरन्तर

नै रहन्छ ।

पमा चिल

६.३.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् :
िस.नं.

नम्सर्को िववरण

इकाई

नम्सर् दर

१

कायर्पऽ वापत पािरौिमक

./कायर्पऽ

८००।-

२

ूवचन वापत पािरौिमक

./कायर्पऽ

७००।-

३

सहभागीको खाजा

./सहभागी/िदन

२००।-

४

मसलन्द (शैिक्षक साममी)

./सहभागी

७५।-

५

सं योजक भ ा

५००।-
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िस.नं.

नम्सर्को िववरण

इकाई

नम्सर् दर

६

सहयोगी भ ा

१५०।-

७

िविवध (ूमाण पऽ, पानी, सरसफाई, तुल ईत्यािदका लािग)

१०००।-

८

ूितवेदकको पािरौिमक

१०००।-

६.३.५ ि व्यः

 ःथलगत गो ीको हकमा अथर् मन्ऽालयबाट ःवीकृत कायर् स ालन िनदिशकामा उल्लेख भएको

गाउँःतरको दर अनुसारको मापदण्डलाई आधार िलई तािलम/गो ी खचर् गनुर् पनछ ।

६.३.६ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: अथर् मन्ऽालयको (उप ूधानमन्ऽी एवं अथर्
मन्ऽी

ःतर)

िमित

२०७३/१०/२०

को

िनणर्य

र

कृिष

िवकास

मन्ऽालयको

िमित

२०५४/६/३० को िनणर्यानुसार

७. भ्रमण कायर्क्रम
७.१ अ तर िज ला कृषक भ्रमण
७.१.१ पिरचय/पृ भूिमः कृषकह लाई वरपरका िजल्लाका उत्पादन ःथल वा फामर्ह मा ॅमण

गराउँदै आईएको भएता पिन हालको पिरूेआयमा यःतो ॅमणलाई बाली उत्पादन कायर्बमसँग
आब

गराउनुपदर्छ । यःतो ॅमणबाट िविभ

अवलोकन गरी िसक्ने मौका पाउँदछन् ।

कृषकह ले िजल्लाह मा कृिष ूिविधह बारे

७.१.२ कायर्बमको उ ँ
े यः कृषकह लाई नौलो (उ त) ूिविध दे खाएर त्यसबाट ूभािवत भई

नयाँ ूिविध अवलम्बन गनर् सघाउ पुयार्उनु ।

७.१.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः

 ॅमणको लािग केही पढे का, िसक्न सक्ने र िसकाउने भावना भएका कृषक छनौट गनुर्

पदर्छ ।

 ॅमण कायर्बम (अवलोकन ःथल, बःने ःथान आिद) अिमम

गिरने ःथल एवं सम्बिन्धत व्यिक्तह

पमा तयार गरी ॅमण

तय गरी ॅमण कायर्बम ूारम्भ गनुर् पदर्छ ।

 ॅमणको सु मा पिरचय िलने िदने गरी कायर्बम ःप

पले वताई िदनुपदर्छ ।

 ॅमणको बममा सबैलाई सक्दो सहुिलयत िदई लाभूद तुल्याउनुपदर्छ र अन्त्यमा समीक्षा

गनुर् पदर्छ ।

 ३-५ िदन अविधिभऽ कृषक आफ्नो गा.िव.स.बाट ॅमण शु

र फकर्न बाटोको म्याद बाहे क) गनुर् पदर्छ ।

 सहभागी कृषकह

३०-३५ जना हुन ु पदर्छ ।
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गनर्, सदरमुकाममा भेला हुन

७.१.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् :
िस.नं.

नम्सर्को िववरण

इकाई

नम्सर् दर

.

ःवीकृत दर अनुसार

./अवलोकन ःथल

६००।-

./सहभागी/िदन

२००।-

./सहभागी

७५।-

१

बस िरजभशन भाडा तथा व्यवःथापन

२

ःथलगत अवलोकन वापत ूःतुितको पािरौिमक

३

सहभागीको खाजा

४

मसलन्द (शैिक्षक साममी)

५

सं योजक भ ा

५००।-

६

सहयोगी भ ा

१५०।-

७

िविवध

१०००।-

८

ूितवेदकको पािरौिमक

१०००।-

७.१.५ ि व्यः ५ िदनभन्दा बढी अविधको ॅमण गराउनु पदार् िवभागीय ूमुखबाट ःवीकृती िलएर
स ालन गनर् सिकनेछ ।

७.१.६ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: अथर् मन्ऽालयको (उप ूधानमन्ऽी एवं अथर्
मन्ऽी

ःतर)

िमित

२०७३/१०/२०

को

िनणर्य

र

कृिष

िवकास

मन्ऽालयको

िमित

२०६१/८/२५ पिरमाजर्न िमितः २०६५/९/१ को िनणर्यानुसार

७.२ अ तर समह
ू कृषक भ्रमण
7.2.१ पिरचय/पृ भूिमः उत्कृ

कृषक समूहले गरे को कृिष गितिविध ूत्यक्ष

समूहलाई उत्ूेिरत गनर् अन्तर समूह कृषक ॅमण गिरन्छ ।
7.2.२ कायर्बमको उ ँ
े यः

 कृषकह लाई िजल्लािभऽै उत्कृ

गराई िविभ

पमा हेरी अन्य

कृषक समूहको उत्पादन ःथल वा फामर्ह मा ॅमण

गितिविध अवलोकन गन मौका ूदान गनुर् ।

 एउटा समूहका सदःयह लाई िजल्लािभऽै अ

समूहह मा भए गरे का गितिविधह को

अवलोकन गराई एक आपसमा िसक्ने मौका ूदान गनुर् ।

 िजल्लाका िविभ

समूहह

बीच आपसी िमऽता अिभवृि

गराउनु ।

7.2.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः

 ॅमणमा लिगने ःथानका कृषक समूहलाई अिमम खवर गरी उनीह लाई आफूले गरे का

कृिषजन्य कृयाकलापह को साथै अन्य िवकास कायर् बारे वताउन तयारी हुने व्यवःथा
िमलाउनुपदर्छ ।
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 यो कायर्बम उल्लेिखत अन्तर िजल्ला कृषक ॅमणमा जःतै कायर्िविध अपनाई छोटो

िजल्ला िभऽै स ालन गनुप
र् नछ ।

पमा

7.2.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् : अन्तरिजल्ला कृषक ॅमणको नःसर् अनुसार

खचर् गन

7.2.५ ि व्यः अन्तर समूह कृषक ॅमणकोहकमा अथर् मन्ऽालयबाट ःवीकृत कायर् स ालन
िनदिशकामा उल्लेख भएको गाउँःतरको दर अनुसारको मापदण्डलाई आधार िलई खचर् गनुर् पनछ ।

7.2.६ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: अथर् मन्ऽालयको िमित िनणर्य र कृिष िवकास
मन्ऽालयको िमित िनणर्य िमित २०६१/८/२५ को िनणर्यानुसार

८. अ य कृिष प्रसार कायर्क्रम
८.१

य

य प्रदशर्न कायर्क्रम

८.1.१ पिरचय/पृ भूिमः दे श िवदे शका िविभ

ःथानमा ूचिलत कृिषका िविभ

िबयाकलापह को

जानकारी गराई कृषक समुदायमा नयाँ कृिष ूिविधबारे चेतना जगाउन यो कायर्बम स ालन
गिरन्छ ।

८.1.२ कायर्बमको उ ँ
े यः ौव्य ँय साममी ूदशर्न गरी कृिष ूिविध अनुकरण गनर् सघाउ

पुयार्उन कृषकह लाई उत्ूेिरत गराउनु ।

८.1.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः
 ौव्य

ँय साममी ूदशर्नको लािग उपयुक्त ःथलको व्यवःथा गरी आवँयक उपकरणह

जःतै िभिडयो, िरल, जेनेरेटर आिदको व्यवःथा िमलाउनुपदर्छ ।

 आवँयक िरल डिब को लािग कृिष सूचना तथा सं चार केन्िमा समयमै सम्पकर् गरी

व्यवःथा िमलाउनुपदर्छ ।

 ूसारण साममी तथा ःथान, िमित र समयको िनधो भइसकेपिछ कृषकलाई अिमम सूचना

िदई िनधार्िरत समय र ःथानमा जम्मा हुन आमह गनुर् पदर्छ ।

 ूसारण समय मिहला कृषकह लाइर् समेत उपयुक्त हुने गरी करीव ३ दे िख ६ घण्टा

कायम गनुर् पदर्छ ।

८.1.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् :
ौव्य ँय ूदशर्न (ःबीन भाडा, िभिडयो क्यासेट खिरद, डिव
३०००।-
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खचर् र िचयापानको लािग)

.

८.1.५ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष िवकास मन्ऽालय (सिचव ःतर)को िमित
२०५३।३।११ को िनणर्यानुसार

८.२ िवशेष बाली स ताह कायर्क्रम
८.2.१ पिरचय/पृ भूिमः

ःथानीय

ूाथिमकता

ूा

िवशेष

बाली

उत्पादनमा

कृषक/कृषक

समूह/ःथानीय राजनैितक, सामािजक तथा अन्य नेतत्ृ व गन व्यिक्तह को सहभािगता जुटाउन स ाह
व्यापी

पमा यःतो कायर्बम स ालन गिरन्छ । बाली स ाह खा ा , दलहन, नगदे बाली

लगायतका बालीह मा स ालन गिरन्छ ।
८.2.२ कायर्बमको उ ँ
े यः

 मौसम अनुसार कृषक/कृषक समूहलाई उ त िवशेष बाली लगाउन उत्ूेरणा ूदान गनुर् र

कृिष ूसार कायर्कतार्ह लाई मौसम अनुसारको िवशेष बाली कायर्बम बारे सजग, सचेत र

सिबय बनाउनु ।

 उत्पादन क्षेऽमा ूभावकारी कायर्बम स ालन गनर् ःथानीय नेतत्ृ वको समथर्न ूा

जनसहभािगता वृि

गरी

गराउनु

८.2.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः

 िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयह को नेतत्ृ व, कृिष कायार्न्वयन सिमितको सं लग्नता र सम्बिन्धत

कृिष सेवा केन्िह को सिबयतामा िजल्लाव्यापी

स ाह आयोजना गनुर् पदर्छ ।

पमा ूभाव िवःतार गनर् मौसमी िवशेष बाली

 िजल्लामा आवँयकता महसुस भएका िवषयह मा यःता कायर्बम िजल्लाको सदरमुकाम,

सम्भाव्य कृिष केन्ि एवं उपयुक्त गा.िव.स.ह मा आयोजना गनर् करीव १५ िदन अगावै योजना

गनुर् पदर्छ ।

 िजल्लाको भौगोिलक िःथित अनुसार एक वा सो भन्दा बढी बाली छानी तीनै बालीह को

स ाह कायर्बमको आयोजना गनुर् पदर्छ ।

८.2.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् : कायर्बम स ालन गनर् (िचयापान,
व्यवःथापन ूचार साममी र अन्य गरी)

. ५०००।-

८.2.५ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष िवकास मन्ऽालय (सिचव ःतर)को िमित
२०५३/३/११ को िनणर्यानुसार

८.३ उ कृ ट प्रा.स./ना.प्रा.स. लाई पुर कृत गन
८.3.१ पिरचय/पृ भूिमः कृषक समुदायसँग निजक रही ूा.स./ना.ूा.स.ह ले नै कृिष िवकास
कायर्बमह

स ालन गदर्छन् र उनीह मा ूािविधक दक्षताको साथै कृषकह को उ ित गराउने
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भावनात्मक ूितव ता हुन ु पदर्छ । यसको लािग उनीह को मनोवल अिभवृि
आफूमा अन्तिनर्िहत

गनुर् पदर्छ । अतः

ान, सीप र गुणह को िनरन्तर िवकास गद कृिष िवकासमा लािग रहन

ूोत्सािहत गनर्, िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयह ले वषर्मा २ जनासम्म ूा.स./ना.ूा.स.ह लाई
पुरःकृत गनर् सक्ने व्यवःथा छ ।

८.3.२ कायर्बमको उ ँ
े यः

 ूा.स./ना.ूा.स.ह लाई कृषक समुदायमा राॆो काम गरी कृिष िवकासमा सेवा पुयार्एको

मान्यता ूदान गनुक
र् ो साथै कृषक समुदायलाई समेत पुरःकृत ूािविधकको सहभािगतामा सेवा
टे वा अझ अिघ वढने हौसला ूदान गनुर् ।

 अन्य ूा.स./ना.ूा.स. ह लाई कृिष िवकासमा लािग रहन ूोत्सािहत गनुर् ।

८.3.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः
 ूा.स./ना.ूा.स.ह लाई उत्कृ

 ूारिम्भक छनौट
 कायर्रत ूा.स./ना.ूा.स.ह

ठहर गदार् िनम्न अनुसार गनुप
र् नछ ।

ँ ाह को आधारमा ूितःपधार्मा आउन
मध्येबाट िनम्न ५ बुद

सक्नेको माऽ छोटो नाम सूची (short list) तयार गन ।
o
o
o
o
o

िनजामती सेवामा रहं दा पालन गनुप
र् न अनुशासनमा रहेको ।
किम्तमा वषर्को २०० िदन कायर्बममा खटे को ।

आफ्नो कायार्लयको अन्य कमर्चारीह सँग सामन्जःयता भएको ।
कृिष ूिविध तथा ूसार िविधको

ान भएको ।

कृषक समुदायसँग वैमनःयता नभएको ।

८.3.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् :
ूथमलाईि तीयलाई -

. ५०००।- (पाँचहजार) सिहत ूसं सा-पऽ
.३०००।- (तीनहजार) सिहत ूसं सा-पऽ

८.3.५ ि व्यः

उपयुक्त
र्
आधारमा छोटो नाम सूचीमा परे का ूा.स./ना.ूा.स. ह लाई मूल्यांकन गन फारामका

ँ ाह मा अं क गणना गदार् िनम्नानुसार गनुप
ूत्येक बुद
र् नछ ।

 ूितःपधीर् ूा.स./ना.ूा.स.ह लाई अं क िदन लगाई यसबाट गणना हुने

 अिधकृतह लाई अं क िदन लगाई यसबाट गणना हुने
 कायार्लय ूमुखले अं क िदई यसबाट गणना हुने

३० ूितशत
३० ूितशत
४० ूितशत

सबभन्दा बढी अं क पाउनेलाई ूथम र त्यस भन्दा कम पाउनेलाई ि तीय पुरःकार ूदान
गनुप
र् नछ ।
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ूा.स./ना.ूा.स.ह लाई उत्कृ

ठहर गन मूल्यांकन फाराम नमुना

नाम थर ...............................................

पद ..........................................

नोकरी वषर् ............................................

कायर्रत क्षेऽ ..............................

उत्कृ

कायर् गरे को िववरण

आफ्नो कायर् क्षेऽमा सकृय कृषक समूह सं ख्या (१, २, ३, ४, ५) पाएको अं क
उत्पादन तथा उत्पादकत्व वढाएको (१, २, ३, ४, ५)
बालीह

कायार्न्वयन गरे को कृिष ूसार कायर्बमको ःतरीयता (१, २, ३, ४, ५)
अन्य ूा.स./ना.ूा.स.ह लाई सहयोग गन र िटम िःपिरटको भावना (१, २, ३, ४, ५)
आफ्नो कायर् क्षेऽका कृिषका समःयाह

(१,२,३,४,५)

ूःतुत गन र समाधानका उपाय सोच्ने क्षमता

८.3.६ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष िवकास मन्ऽालय (सिचव ःतर)को िमित
२०५४/१२/६ को िनणर्यानुसार

८.४ कृिष बल
ु ेिटन प्रकाशन
८.4.१ पिरचय/पृ भूिमः िजल्ला र ःथानीय ःतरमा जनचेतना जगाउन, ूिविध ूसार गनर् तथा
कृिषको व्यावसाियकरण तथा िविविधकरणमा टे वा ूदान गनर् एवं कृिष सम्बन्धी गितिविधह बारे

सरोकारवालाह लाई सुसूिचत गराउने उ ेँयले कृिष बुलेिटन ूकाशन गिरनेछ । यो कायर्बम

िजल्ला, क्षेऽीय ःतरका कायार्लयह

र िनदशनालय तहबाट पिन स ालन गनर् सिकनेछ ।

८.4.२ कायर्बमको उ ँ
े यः ःथानीय ःतरमा कृषकको आवँयकता अनुसार ूिविध ूसारण गन
तथा कृिष गितिविधह बारे सरोकारवालाह लाई सुसूिचत गराउने ।

८.4.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः

 िजल्लाःतरमा सम्भाव्य ूिविधह लाई समेटेर जानकारीमुलक ूिविध, आगामी िसजनमा गिरने

ूमुख कृिष कमर्ह , अनुसन्धानबाट िसफािरस भएका नया ूिविध, सफलताको कथा, समःया

समाधानमूलक जानकारी तथा मुख्य मुख्य कृिष गितिविध इत्यािद सं लग्न गरे को हुनपु नछ ।

 बुलेिटन ूकाशन गदार् िजल्ला ःतरमा सम्पादक मण्डल बनाई यथासम्भव बाली, बागवानी,
मत्ःय, बाली सं रक्षण, बजार, कृिष ूसार आिद सबै क्षेऽका जानकारी समेिटएको हुनपु नछ ।

 ूकाशनलाई यथासम्भव सहभािगतात्मक बनाउनुपनछ ।
 बुलेिटन न्यूनतम A4 size paper मा किम्तमा ५०० ूित ूकाशन गनुप
र् नछ ।
 बुलेिटन

ै मािसक एवं चौमािसक

पमा ूकाशन गनर् सिकनेछ ।
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८.4.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् :
 बुलेिटन ४ पेजको लािग बढीमा

 वुलेिटन ६ पेजको लािग बढीमा
 वुलेिटन ८ पेजको लािग बढीमा

. ४०००।. ६०००।. ८०००।-

 रि न फोटो राखेर रि न छपाई गदार् ५०% रकम थप गनर् सिकने ।
 पहाडी िजल्लाका लािग उपरोक्त बजेटमा २५% थप खचर् गनर् सिकने ।

८.4.५ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष िवकास मन्ऽालय (सिचव ःतर)को िमित

२०६५/९/१ को िनणर्यानुसार

८.५ मल
ू कृषक समह
ू बैठक
८.5.१ पिरचय/पृ भूिमः िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयमा दतार् भई सेवाकेन्ि अन्तगर्त स ालनमा

रहेका कृिषका िविभ

समूहह मा आव

कृषक समूहह लाई पिरचालन गरी कायर्बममा

ूभावकािरता र पारदिशर्ता ल्याउन ूत्येक समूहबाट ूितिनिधत्व भई मूल सिमितको बैठक बःनेछ ।

८.5.२ कायर्बमको उ ँ
े यः कृषक समूहह को समन्वय र सहकायर्बाट ूभावकारी र पारदशीर्
बनाउने
८.5.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः

 सेवाकेन्िको ूािविधकले बैठकमा सहजीकरण गनुप
र् नछ ।

 पहाडमा ६ तथा तराई र िहमाली िजल्लामा ४ वटा सेवाकेन्िका लािग माऽ कायर्बम

गिरनेछ ।

 एक पटकमा ३० जना भन्दा बढी सहभागीको खचर् उपलब्ध गराइने छै न ।

ु ानीका लािग सम्बिन्धत सेवाकेन्ि ूमुख एवं अिधकृतको िसफािरस अिनवायर् छ ।
 खचर् भक्त
८.5.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् : ःवीकृत सरकारी/िजल्ला/ःथानीय दर रे ट
अनुसार
८.5.५ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष िवकास मन्ऽालय (सिचव ःतर)को िमित

२०६५/०९/०१ को िनणर्यानुसार

८.६ प्रािविधक वातार्लाप कायर्क्रम
८.6.१ पिरचय/पृ भूिमः यो कायर्बम मत्ःय, बाली एवं बागवानीका फामर्/केन्ि एवं क्षेऽीय माटो

तथा बाली सं रक्षण ूयोगशाला तथा कायर्बम िनदशनालयह

माफर्त स ालन हुनेछ । यसका लािग

सो अन्तगर्तका ूभावक्षेऽका फामर्/केन्ि एवं िजल्लाह का कृिष िवकास कायार्लयका सम्बिन्धत
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िवषय िवशेष

तथा ूािविधकह

एवं कृषक बीच ूिविध, ूसार, समन्वय, समःया र कायर्बम

कायार्न्वयनका बारे मा एक आपसमा छलफल गनर् यो कायर्बमको मह व रहे को छ ।

८.6.२ कायर्बमको उ ँ
े यः

कायर्बम िनदशनालय, फामर्/केन्ि तथा िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयका सम्बिन्धत कमर्चारीह

एवं आवँयक परे को खण्डमा कृषकह लाई समेत समावेश गरी ूािविधक वातार्लाप, छलफल एवं

परामशर् गरी समःया समाधान गन ।

८.6.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः
 यो कायर्बम मत्ःय िवकास केन्ि, बाली तथा बागवानी फामर्, तािलम केन्ि, क्षेऽीय बीउिवजन,

माटो तथा बाली सं रक्षण ूयोगशाला एवं कायर्बम िनदशनालयमा सम्बिन्धत िवशेष

कृषकह

तथा

बीच अन्तरिबया गनर्/गराउन ूत्येक चौमािसकमा एक ूािविधक वातार्लाप स ालन

गनर् सिकनेछ ।

 सहभागी केन्िका ूमुख, अिधकृत,ूा.स./ना.ूा.स, क्षेऽ सहायक र िफल्डम्यान तथा िजल्ला

कृिष िवकास कायार्लयका ूमुख/िवषय िवशेष अिधकृत र ूा.स./ना.ूा.स. मध्येबाट बढीमा २

जना ूािविधकह

वातार्लापमा सहभागी हुन सक्नेछन् ।

 िजल्ला कृिष िवकास कायार्लय लगायत सहभागी अन्य िनकायका कमर्चारीह को दै .ॅ.भ. र

होटलबास खचर् सम्बिन्धत कमर्चारीको कायार्लयबाट नै भ ुक्तानी गनुर् पनछ ।

 एउटा ूािविधक वातार्लापमा साधारणतया एक िदन र सहभागी सं ख्या २५ जनाभन्दा बढी हुने

छै नन् ।

 ूािविधक वातार्लापको िनणर्य आयोजक फामर्/केन्ि/ूयोगशालाह ले अिनवायर्

पमा सम्बिन्धत

िनदशनालयमा पठाउनु पनछ ।

 ूािविधक वातार्लापमा फामर्/केन्ि/ूयोगशालाह ले कृषकह लाई सहभागी गराउदा बढीमा

चार जना कृषकह

माऽ सहभागी गराउने र दै .ॅ.भ. र होटलबास खचर् िदन नसिकने व्यहोरा

सहभागी हुने कृषकह लाई पऽमाफर्त पूव र् जानकारी िदएर माऽ सहभागी गराउने ।
 कृषकह लाई अिधक

पमा सहभागी गराउन आवँयक भएको अवःथामा पिन जम्मा सहभागी

२५ जनासम्म माऽ हुने गरी कृषकह लाई सहभागी गराउन सिकनेछ ।

८.6.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् :
खाजा र ःटे शनरी खचर् तािलम/गो ीको नम्सर् अनुसार
८.6.५ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: िवकास मन्ऽालय (सिचव ःतर)को िमित
२०६५/०९/०१ को िनणर्यानुसार
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८.७ कृषक समह
ू /कृषक सहकारी सं थाको प्र तावना/मागमा आधािरत कायर्क्रम
८.7.१ पिरचय/पृ भूिमः

कृिष िवकास कायर्बममा कृषक समूह तथा कृषक सहकारी सं ःथाह को मह वपुणर् भूिमका रहेको

छ । कृिष क्षेऽमा लगानी आकषर्ण गनर्, िविभ
ूभावकारी

साझेदारह को शीप, दक्षता तथा अनुभवलाई

पमा पिरचालन गनर् साझेदारी ूणाली माफर्त कृिष ूसार सेवा एवं उत्पादन कायर्मा

ूभावकािरता ल्याउन मह वपुणर् योगदान पुयार्उने कृषक समूह एवं कृषक सहकारी सं ःथाह

माफर्त कृिष कायर्बम स ालन गनर् सिकने ूबल सम्भावना छ । साथै गाउं गाउं सम्म सन्जाल

फैिलएका कृषक समूह एवं कृषक सहकारी सःथांह को िहतकोष रकम उल्लेख्य रहेको तर
ूभावकारी पिरचालन हुन नसकेको िःथित िव मान छ । कृषक समूह तथा कृषक सहकारी

सं ःथाह को िहतकोष रकमलाई कृिष क्षेऽमा ूभावकारी पिरचालन गनर् उपयुक्त िविध एवं नीितको
आवँयकता

उपभोक्ता

कृषक

समूहह बाट,

िविभ

गो ीह

तथा

औपचािरक

अध्ययन

अनुसन्धानबाट ूःतुत भएको पाइन्छ । कृषक समूह एवं सहकारी सं ःथाह को अनुत्पादक

िहतकोषलाई ूभावकारी पिरचालन गरी कृिष ूसारमा ौोत जुटाउन कृषक समूह एवं सहकारी
सं ःथाह लाई मह वपुणर् साझेदारको

पमा पिहचान गनुर् ज री भएको छ ।

८.7.२ कायर्बमको उ ँ
े यः

 कृषक समूह एवं कृषक सहकारी सं ःथाको िहतकोष रकमलाई कृिष क्षेऽको उत्पादन एवं

उपलिब्ध मुलक क्षेऽमा ूभावकारी पिरचालन गन ।

 समूह/सं ःथाको सं ःथागत लगनिशलता कायर् दक्षता एवं िजम्मेवारी पनको िवकास गद क्षमता

वृि

गन ।

 कृिषको व्यवसायीकरणमा टे वा पुयार्उने ।

 कृषक समूहह लाई सहकारीकरण तफर् उन्मुख गराउने ।

८.7.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः

कृषकह लाई समूहमा सं गिठत हुन सहयोग पुयार्ई उनीह को समूहलाई नै कृिष ूसारको
सुिनयोिजत एवं सशक्त माध्यमको

पमा उपयोग गन उ ेँयले िज.कृ.िव.का.मा दतार् भएका कृषक

समूह एवं सहकारी सं ःथाह को ूःतावनाको आधारमा समूह/सं ःथालाई उत्पादन साधनको आपुितर्,
उत्पािदत वःतुको खिरद िबबी, स लन ूशोधन, ूिविध ूसार तथा समूह/सहकारीमा आधािरत

खेती ूिविध स ालन ूकृयामा सहयोग पुयार्उन िज.कृ.िव.का. बाट सहयोग ूा

कायर्बम स ालन गनर् सिकने छ । समूह/सहकारी सं ःथाले पेश गरे का ूःतावनाह

गरी साझेदारीमा

मध्ये उपयुक्त

ूःतावनाको छनौट गरी सो समूह वा सं ःथालाई आिथर्क एवं ूािविधक सहयोग उपलब्ध
गराइनेछ ।
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कायर्बम स ालन कायर्िविध
 िज.कृ.िव.का.ले वािषर्क कायर्बम बजेटमा बजेट ूःताव गन ।


कायर्बम बजेट ूःताव गदार् एक वषर्का लािग स ालन गनर् सिकने आयोजनाका लािग बजेट
ूःताव गन

 िज.कृ.िव.का. बाट साझेदारीका लािग सावर्जिनक

पमा सूचना ूवाह गन ।

 साझेदारी कायर्बम ूःताव गदार् कृिष िवकास कायार्लयबाट सेवा ूभावकािरतामा वृि

आय आजर्न कायर्बम, ूिविध ूसार कायर्बम जःता कायर्बमका लािग ूाथिमकता िदने ।

गन,

 कायर्बमका लािग समूह /सहकारी सं ःथाबाट तोिकएको ढांचामा िनवेदन िलने ।
 कायर्बम स ालनका लािग समूह/सं ःथा छनौट गदार् मिहला, दिलत, जनजाती, िवप

पछािड परे का वगर्लाई ूाथिमकता िदने ।

वगर् एवं

 समूह/सं ःथाको ूःतावना कायार्न्वयन सम्बन्धी िनणर्य िजल्ला कृिष िवकास सिमितबाट ःवीकृत

गराउनु पन ।

 आयोजना छनौट र मूल्यांकनका आधार िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयले िव मान नीित

िनदिशका तथा आिथर्क कायर्िविध िनयमावली अनु प िनधार्रण गरी सोही आधारमा गन ।

 ःवीकृत भएका आयोजना समूह सं ःथा वा उपभोक्ता सिमित माफर्त स ालन गन ।

 कायार्लयबाट उपलब्ध गराउने रकम समूह/सःथांको बैकं खाता माफर्त उपलब्ध गराउने ।

समूहले

आफ्नो

रकम

जम्मा

गरे

पिछ

माऽ

कायार्लयबाट

रकम

उपलब्ध

गराउने ।

कायार्लयबाट पिहले एकितहाई माऽ रकम उपलब्ध गराउने ।
 कायर्बम िनधार्िरत आ.व.िभऽ सम्प

गरी सक्नु पन ।

 समूह/सं ःथाले कायर्बमको public audit गराउनु पनछ ।

 समूह/सं ःथाको रे कडर् कृिष ूसार अिधकृतले राख्नु पनछ ।

 िज.कृ.िव.का.बाट उपलब्ध गराइने रकम सम्झौता अनु प उपलब्ध गराइनेछ । यसका लािग

आयोजना ःवीकृत भएपिछ कायार्न्वयन गनुर् अिघ सम्बिन्धत समूह/सं ःथासँग कायार्लयले

सम्झौता गनछ ।

 कायर्बम स ालन तथा कायार्न्वयनका लािग सम्झौता गदार् उपभोक्ता सं ःथा र कायार्लयलको

तफर्बाट अिन्तम कायार्न्वयन योजना तयार गरी दुवै पक्षको उ रदाियत्व ःप
पनछ ।

 कायर्बमको अनुगमन मूल्यांकन सयुक्त
 कायर्सम्प

पले तोक्नु

पमा गनुप
र् नछ ।

भए पिछ समूह/सं ःथाले कायर् सम्प

ूितवेदन पेश गनुर् पनछ । सो ूितवेदनको

आधारमा कायार्लय तफर्बाट उपलब्ध गराइने रकम पूणर्
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ु ानी गिरनेछ ।
पमा भक्त

८.7.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् :

 िनवेदक समूह सहकारी सं ःथाले कुल कायर्बम बजेट आयोजनाको किम्तमा ५० ूितशत

रकम व्यहोनुर् पन ।

 कायार्लयबाट कायर्बमको औिचत्य अनु प बढीमा

गराउन सिकने ।

. २५ हजारसम्म सहयोग उपलब्ध

ु
 कायर्बम कृषक समूह/सहकारी सं ःथा तथा िज.कृ.िव.का.बाट सं यक्त

पमा स ालन गन ।

८.7.५ ि व्यः
आवेदन फाराम
िवषयः ूःतावनामा आधािरत कायर्बम सम्बन्धमा ।
ौीमान् ूमुखज्यू,

िजल्ला कृिष िवकास कायार्लय . . . . . .
महोदय,
ूःतुत िवषयमा त्यस कायार्लयबाट स ालन गिरने ूःतावनामा आधािरत अनुदान कायर्बम ूा ीका

लािग हाॆो कृषक समूह/कृषक सहकारी सं ःथाको िनणर्य ूितिलपी र तपिसलको िववरण सिहत यो
िनवेदन पेश गरे का छ । हामी त्यस कायार्लयले तोकेको कायर्िविधह

कायर्बम स ालन गनर् पुणर्

अपनाई सोही अनुसार

पमा सहमत छ ।

ूःतावना पऽः
१.

समूहको पृ भूिमः

२.

समूह/सं ःथाको नामः

३.

समूह/सं ःथा दतार् िमितः

४.

िकिसमः दिलतः

५.

समूह सदःय सं ख्याः

जनजातीः

६.

समूह बैठक ूकृयाः

८.

समूहले गनर् चाहेको कायर्बमको नामः

९.

कायर्बम स ालन ःथलः

७.

िहतकोष रहम

िमौीतः

अन्यः

. िहतकोष पिरचालन ूकृयाः

१०. कायर्बमबाट लाभािन्वत हुने पिरवार सं ख्याः
११. कायार्बमबाट ूा

हुने ूितफलः

१२. समूह/सं ःथाले गनर् चाहे को कायर्बमको सं िक्ष

िववरणः

१३. माग गरे को कायर्बमलाई लाग्ने जम्मा बजेट

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

१४. समूह/सं ःथाको आफ्नो ौोतबाट व्यहोिरने
१५. समूह/सं ःथाले माग गरे को आिथर्क सहयोग

.
.

कृषक समूह/सं ःथाको छापः

िनवेदक

हःताक्षर
नामः
समूह/सं ःथाको पदः
८.7.६ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष िवकास मन्ऽालय (सिचव ःतर)को िमित

२०६५/०९/०१ को िनणर्यानुसार

८.८ तािलम तथा प्रदशर्न फामर्

थापना तथा स चालन कायर्क्रम

तािलम तथा ूदशर्न फामर् ःथापना तथा स ालन कायर्बमस ालन गनर् कायर्िविध तजुम
र् ा गरी कृिष
िवकास मन्ऽालयले २०७३/०८/०६ को िनणर्यबाट ःवीकृत गरी लागू गरे को छ । तािलम तथा
ूदशर्न फामर् ःथापना तथा स ालन कायर्िविध, भाग ञ को कायर्िविध १ मा िवःतृत
भएकोले उक्त कायर्बम स ालन ःवीकृत कायर्िविध अनुसार गन ।

पमा उल्लेख

९. साना िसँचाइ तथा सहकारी खेती कायर्क्रम
९.१ साना िसँचाइ िवशेष कायर्क्रम
९.1.१ पिरचय/पृ भूिमः साना िसँचाइ िवशेष कायर्बले पहाडमा बढीमा २५ हेक्टर र तराईमा

बढीमा १०० हेक्टर सम्ममा (िसँचाइ नीित) िसँचाइ हुनेगरी स-साना अःथायी वांध, पैनी, छे कवार,

कुलो सुधार, सं रक्षण,

ूम पाइप, पोिलिथन पाइप, पोखरी िनमार्ण, पम्प,

ा ी, इनार िढक्कीपम्प,

मोनोब्लक पम्पसेट, पवन पम्प, हाइसोिलक रयाक, साइकल पम्प, पिसर्यन िव्हल, िगयर पम्प,

थोपा िसँचाइ, िःू कलर िसँचाइ आिदको िनमार्ण व्यवःथापन गनर्मा नेपाल सरकारको तफर्बाट
बढीमा

. १ लाख ५० हजारसम्मको अनुदान िदने र उपभोक्ताको तफर्बाट कम्तीमा १५ ूितशत

योगदान ूा

गरी स ालन गिरने िसँचाइ का स-साना िःकमलाई जनाउँछ । यो कायर्बम कृषक

सहकारी सं ःथा/उपभोक्ता सिमित वा सं ःथा/कृषक समूहह मा केिन्ित रहेर माऽ कायार्न्वयन
गिरनेछ । जलौोत ऐन २०४९ अन्तगर्त मान्यता ूा

िज.कृ.िव.का. अन्तगर्त वा अ

हुने गरी ःथािपत उपभोक्ता सं ःथा र

कसै बाट कृिष िवकासको लािग ःथािपत कृषक समूहह

जःता

उपभोक्ताह को सहभािगतामा कायार्न्वयन योजना तयार पारी यस कायर्बम सम्बन्धी िनदिशका
र् नछ ।
अनु प कायर् सम्पादन गनुप
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९.1.२ कायर्बमको उ ँ
े यः िसँचाइका स-साना िःकमह

बनाएर कृषक सहभािगताको आधारमा

दे शका सम्पूणर् िजल्लाका कृषकलाई उत्पादन वृि को माध्यमबाट आय आजर्नमा टे वा पुयार्उनुनै
यसको ूमुख उ ेँय हो ।

९.1.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः

 सूचना ूवाह - िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयले साना िसँचाइ िवशेष कायर्बम स ालन गदार्

अपनाउनुपन आधारह

तथा कायर्िविध बारे आ-आफ्नो क्षेऽमा कृिष सेवा केन्ि तथा गाउँ

िवकास सिमित माफर्त अिधकतम सूचना ूवाह गराउनुपनछ ।
 िनवेदन

-

उपयुक्त
र्

कायर्बम

अन्तगर्त

स ालन

हुने

कुनै

पिन

िसँचाइ

आयोजनाको

कायार्न्वयनको लािग सहकारी सं ःथा/उपभोक्ता सिमित वा सं ःथा/कृषक समूहबाट दतार्को

ूमाण-पऽ सिहत साना िसँचाइ िवशेष कायर्बम कायार्न्वयन िनदिशका, २०६१ को अनुसूची १

बमोिजम िनवेदन/माग फाराम कृिष सेवा केन्िमा पेश गनुर् पनछ । यसरी पेश हुन आएका
आयोजनाह को सेवा केन्िका ूािविधकह ले िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयमा िसफािरससाथ
िनवेदन/माग

फाराम

दतार्

गराउनु पनछ ।

यसरी

माग

पऽ

दतार्

सं ःथा/उपभोक्ता सिमित वा सं ःथा/कृषक समूहको तफर्बाट ूित आयोजना

गराउँदा

सहकारी

. १००।- का

दरले राजःव दािखला गरी वक भौचर वा नगद पेश गनुप
र् नछ । यःतो माग बारे सम्बिन्धत गाउँ
िवकास सिमितलाई जानकारी िदएको हुनपु नछ ।

 आयोजना (ःकीम) को मोटामोटी लागत र िनवेदक सं ःथा/समूहले व्यहोन ूितशत समेत

आफ्नो िनवेदनमा खुलाउनुपनछ ।

 छनौट ूिबया - िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयले दफा ३ वमोिजम साना िसँचाइ कायर्बम

बारे माग भई आएका िनवेदनह को ूारिम्भक छनौट गरी िजल्ला कृिष िवकास सिमितबाट

पािरत गराउनुपनछ । यसरी पािरत भएका आयोजना (ःकीम) ह को लागत इि मेट दे हाय

अनुसार हुन ु पनछ ।


. २५,०००।- भन्दा कम रकमको साममीमाऽ उपलव्ध गराउने ःकीमको सम्बन्धमा
आिथर्क ूशासन सम्बन्धी िनयमावली, २०५६ को िनयम ६३ को उप िनयम (१०) वमोिजम
ु
िनवेदक सं ःथा/समूह र सम्बिन्धत कृिष सेवा केन्िका ूा.स./ना.ूा.स. ले सं यक्त

पमा

आयोजनाको लागत तयार गरी ःवीकृितको लािग िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयमा पेश गनुर्

पनछ । ःवीकृित प ात िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयले उक्त साममीह

अनुदान ःव प

हःतान्तरण गनर् सक्नेछ । यःता साममीह मा पाइप, पम्पसेट (ःयालो

ूववेल ूयोजन

वाहेक), िनमार्ण साममी आिद िलन सिकनेछ ।
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. १,५०,०००।- सम्म लागत लाग्ने सम्भावना
इि िनयिरङ िवषयमा तािलम ूा

भएका ःकीमको हकमा इिरगेशन

ूा.स./ना.ूा.स.ले ःथलगत सभक्षण गरी लागत इि मेट

तयार गरी ःवीकृितको लािग िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयमा पेश गनुर् पनछ ।


. १,५०,०००।- भन्दा बढी लागत लाग्ने सम्भावना भएका ःकीमको हकमा उपलव्ध

भएसम्म कृिष िवकास मन्ऽालय र अन्तगर्तका िनकायमा कायर्रत इिन्जिनयर/ओभरिसयरबाट र
सो उपलव्ध नभए माऽ अन्य सरकारी िनकायमा कायर्रत इिन्जिनयर/ओभरिसयर/सवओभरिसयरबाट

ःथलगत

सभक्षण

र् नछ ।
िज.कृ.िव.का. मा पेश गनुप

गरी

लागत

इि मेट

तयार

ःवीकृितको

गरी

लािग

 यी सबै िकिसमका िःकमको लागत इि मेटको ःवीकृित िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयका

ूमुखबाट गनुर् पनछ । उक्त कायर्को लािग आवँयक पन दै .ॅ.भ. िजल्ला कृिष िवकास

कायार्लयले व्यहोनुर् पनछ (साना िसँचाइ िवशेष कायर्बम कायार्न्वयन िनदिशका (२०६१/६२)
मा पिरमाजर्न, नेपाल सरकार (सिचव ःतरीय) िनणर्य िमित २०६४/०९/११) ।

 लागत इि मेट - लागत इि मेट तयार गदार् ईिःटमेट अं कको ५ ूितशत किन्टन्जेन्सी ःव प

रािखनेछ जसमध्ये २.५ ूितशत साममीको लािग र वांकी २.५ ूितशत लेवर (ौम) का लािग

ूयोग गनर् सिकने छ । यसरी लागत अनुमान वा खचर्को िववरण अनुसार िजल्ला कृिष िवकास
कायार्लयले सहकारी सं ःथा/उपभोक्ता सिमित वा सं ःथा/कृषक समूहसँग खचर् एवं सम्प

गन

कायर्को वाँडफाँड गरी साना िसँचाइ िवशेष कायर्बम कायार्न्वयन िनदिशका, २०६१ को

अनुसूची २ र ३ बमोिजम सम्झौता गनुप
र् नछ । साथै रकम खचर् गदार् नेपाल सरकारको ूचिलत
आिथर्क ऐन िनयम अनुसार गनुर् पनछ ।
 सं शाधन पिरचालन तथा कायार्न्वयन योजना - िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयले सहकारी

सं ःथा/उपभोक्ता सिमित वा सं ःथा/कृषक समूहको सहभािगतामा कायार्न्वयन योजना तयार पानुर्
पनछ । आयोजना कायार्न्वयनमा सहकारी सं ःथा/उपभोक्ता सिमित वा सं ःथा/कृषक समूह र

िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयले आ-आफ्नो उ रदाियत्व ू
 इिरगेशन ईिन्जिनयिर

तािलम -

पमा उल्लेख गनुर् पनछ ।

. १,५०,०००।- सम्मका ःकीमको लािग इि मेट तयार

गनर् सक्ने गरी क्षमता िवकास गनर् नेपाल सरकारबाट मान्यता ूा

तािलम सं ःथा (कृिष

तािलम केन्ि, CTEVT र अन्तगर्तका ूािविधक िशक्षालय आिद) बाट कृिषमा कायर्रत

ूा.स./ना.ूा.स. ह लाई कृिष इिरगेशन इिन्जिनयिर

िवषयमा तािलम िदने ।

 कायर् स ालन - नेपाल सरकारको ूचिलत ऐन िनयम वमोिजम िजल्ला कृिष िवकास

कायार्लयले अमसरता िलई सम्बिन्धत सहकारी सं ःथा/उपभोक्ता सिमित वा सं ःथा/कृषक
समूह ारा पारदिशर्ता अपनाई िनमार्ण कायर् गराउनु पनछ । िनमार्ण सम्बन्धी ूिबयागत एवं
व्यवःथापकीय िजम्मेवारी िज.कृ.िव.का.को रहनेछ ।
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 कायर् सम्प

पले सम्प

पनछ ।

ूितवेदन - िडजाइन, इि मेट र सम्झौता अनुसार आयोजना (ःकीम)को कायर् पूणर्
भई स ालन भएको अवःथामा तपिसल वमोिजम कायर् सम्प

ूितवेदन िदनु

 िनमार्ण कायर् सुपरिभजन गन वा फाइनल िवल तयार गरी भ ुक्तानीको लािग पेश गन वा

सुपरिभजन गरी फाइनल िवल तयार गन ूािविधकबाट आइटमवाइज कायर् सम्प

ूितवेदन

तयार गरी सम्बिन्धत सेवा केन्ि माफर्त सहकारी सं ःथा/उपभोक्ता सिमित वा सं ःथा/कृषक

समूहमा पेश गन ।
 यसरी ूा

कायर् सम्प

ूितवेदन बारे सहकारी सं ःथा/उपभोक्ता सिमित वा सं ःथा/कृषक समूह

तथा सम्बिन्धत कृिष सेवा केन्िबाट ःथलगत िनरीक्षण गरी सन्तोषजनक

पमा सम्प

भएको

िनमार्ण कायर्को अिन्तम भ ुक्तानी र ःकीमको स ालन अवःथा बारे संःथा/ सिमित/ समूहको

वैठकबाट िनणर्य गराई िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयमा पेश गन ।
 वैठकको िनणर्य सिहत कायर् सम्प

ूितवेदन ूा

भएपिछ िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयका

सं योजकको िसफािरसमा िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयले साधारणतया १ (एक) ह ा िभऽ

ु ानी िदने व्यवःथा गनछ ।
फाइनल भक्त

ु ानी िदनुपन अवःथामा
 आयोजनाको ूकृित अनुसार १-३ पटकमा भ ुक्तानी िदने । एकैपटक भक्त
कायर् सम्पादन ूितवेदन तयार पारी ःकीमको स ालनको अवःथाबारे सं ःथा/ सिमित/ समूहको

ु ानी िदन सिकनेछ । १ पटक भन्दा बढी
बैठकबाट िनणर्य गराई सं योजकको िसफािरसमा भक्त

िकःतामा रकम भ ुक्तानी गराउनु पन खण्डमा सम्झौता पऽमा ःप
 िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयले कायर् सम्प

खुलाउनु पनछ ।

भएका आयोजनाह को जानकारी यथासमय

िजल्ला कृिष िवकास सिमितमा गराउने र सम्बिन्धत सं ःथा/सिमित/समूहलाई कायर् सम्प ताको
ूमाण पऽ सिहत आयोजना हःतान्तरण गन ।

 ममर्त/सम्भार - आयोजना सम्प

भई हःतान्तरण भैसकेपिछ सोको ममर्त/सम्भार गन सम्पूणर्

िजम्मेवारी सम्बिन्धत सहकारी सं ःथा/उपभोक्ता सिमित वा सं ःथा/कृषक समूहको हुनेछ ।

 अनुगमन/सुपिरवेक्षण - साना िसँचाइ िवशेष कायर्बमको अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बिन्धत

िज.कृ.िव.का.को अितिरक्त सम्बिन्धत िजल्ला कृिष िवकास सिमित, सम्बिन्धत क्षेऽीय कृिष

िनदशनालय, कृिष इिन्जिनयिर
 कृिष

इिन्जिनयिर

िनदशनालय र कृिष ूसार िनदशनालयबाट गिरनेछ ।

िनदशनालयको

भूिमका

-

कृिष

इिन्जिनयिर

िनदशनालयले

िसँचाइ

कायर्बमका ूािविधक अनुगमन सुपिरवेक्षणको साथै िजल्लाले िवशेष िकिसमको ूािविधक

सहयोग माग गरे को अवःथामा सहयोग पुयार्उने

९.1.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् : स–साना अःथायी वांध, पैनी, छे कवार,
कुलो सुधार, सं रक्षण,

ूम पाइप, पोिलिथन पाइप, पोखरी िनमार्ण, पम्प,

ांकी, इनार िढक्कीपम्प,

मोनोब्लक पम्पसेट, पवन पम्प, हाइसोिलक रयाक, साइकल पम्प, पिसर्यन िव्हल, िगयर पम्प,
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थोपा िसँचाइ, िःू कलर िसँचाइ आिदको िनमार्ण व्यवःथापन गनर्
गनर् सिकने छ । जलौोत ऐन २०४९ अन्तगर्त मान्यता ूा
िज.कृ.िव.का. अन्तगर्त वा अ

. १,५०,०००।– सम्म खचर्

हुने गरी ःथािपत उपभोक्ता सं ःथा र

कसै बाट कृिष िवकासको लािग ःथािपत कृषक समूहह

जःता

उपभोक्ताह को सहभािगतामा कायार्न्वयन योजना तयार पारी यस कायर्बम सम्बन्धी िनदिशका
र् नछ ।
अनु प कायर् सम्पादन गनुप

९.1.५ ि व्यः आयोजना छनौट गनुर् अगािड दे हायका आधारह लाई ध्यान िदनुपनछ ।


कृषक समूहको लािग आयोजना छनौट गन सम्बन्धमा िजल्ला कृिष िवकास कायार्लय अन्तगर्त
वा अन्य िनकायबाट गठन एवं दतार् भई किम्तमा एक वषर्को अविध पुरा गरे का, िनयिमत
बैठक बःनुका साथै समूह स ालन प ित एवं ूिबयाह

िवकासको लािग सकृय

अनुसार स ालन भैरहे का र कृिष

पले िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयको सम्पकर्मा रही कृयाशील रहेका

कृषक समूहको लािग माऽ आयोजना छनौट गनुर् पनछ ।



सतह िसँचाइ तथा पोखरी िनमार्ण गन सन्दभर्मा सामूिहक िसँचाइलाई केिन्ित गन ।



जनसहभािगताको आधारमा ःथानीय ौोतको बढी पिरचालन गन सक्षम उपभोक्ता सिमित वा

सं ःथा/कृषक समूहलाई केिन्ित गरी कायर्बम स ालन गन उ ेँय अनु प सहभागी सं ःथाले

कूल लागतको न्यूनतम १५ ूितशत रकम नगद वा ौमदान वा िजन्सी वा तीनै थरी
सहयोगको

पमा व्यहोनुर् पनछ ।



सामूिहक िसँचाइका लािग जाली, पम्प आिद व्यवःथा गरी तत्कािलन िसँचाइ व्यवःथा गन ।



दिलत, मुक्त कमैया, सामािजक
िवशेष

पले सोिचनुपन ।

पमा िपछिडएका तथा िवप

वगर्का समूहह को िहतलाई



मिहला कृषक समूहह को सहभािगता हुने गरी छनौट हुनपु न ।



आयमूलक कृिष व्यवसायीकरण तफर् उन्मुख गराउने कायर्बम स ालन भएका ःथलह मा

िसँचाइ सुिवधा पुयार्उने


ि कोण राख्नुपन ।

यथासम्भव िनधार्िरत पकेटह को उत्पादन कायर्बममा टे वा पुग्ने गरी आयोजनाको छनौट

हुनपु न ।


बाढी पिहरो आिदले क्षित पुयार्एका चालु िसँचाइ कुलाह मा स-साना दुरीमा

ूम पाइप र

पोिलिथन पाइप व्यवःथा गरी तत्कािलन िसँचाइ समःया समाधान गन जःता िसँचाइ िवकासका

कायर्ह लाई सहयोग पुयार्उने ।


सहकारी सं ःथा/उपभोक्ता सिमित/कृषक समूहह बाट कायर्बमको लािग जायज माग आउनुपन
र ितनको कायार्न्वयनमा अिनवायर् सहभािगता हुनपु न ।



ूितकूल वातावरणीय असर न्यून पान िकिसमका आयोजनाह लाई ूोत्सािहत गन ।

- 51 _



सम्भव भएसम्म िसँचाइ कायर्बम हे न अन्य िनकायह सँग समन्वय राखी अथार्त दोहोरो नपन
गरी कायर्बम स ालन गन र कणार्ली अ ल िवशेष कृिष कायर्बम लागु भएका िजल्लाह मा
पिन सो कायर्बमसँग तालमेल िमलाई स ालन गन ।



छनौट भएका आयोजना सोही आिथर्क वषर् िभऽ पुरा हुनपु न ।

९.1.६ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: नेपाल सरकार (िवभागीय मन्ऽीःतर) को
िमित

२०६१/९/१

को

िनणर्यानुसार

ःवीकृत

एवं

अथर्

मन्ऽालयको

च.नं.

४२

िमित

२०७०/५/२५ को सहमती र कृिष िवकास मन्ऽालय (मा.मन्ऽीःतर) को िमित २०७०/६/१७
को सं शोिधत िनणर्यानुसार

९.२ सहकारी खेतीमा आधािरत िसँचाइ कायर्क्रम
९.2.१ पिरचय/पृ भूिमः किम्तमा २५ जना कृषक िमली कृिष कायर्बम स ालन गनर् बनाइएको
कृषक सहकारी सं ःथा माफर्त उच्च पहाडमा कम्तीमा २ हेक्टर, पहाडमा कम्तीमा ५ हे क्टर र
तराईमा कम्तीमा १० हेक्टरमा खास गरी क्लःटरको

पमा िसँचाइ गन उ ेँय राखी स ालन

गन कायर्बमलाई नै सहकारी खेतीमा आधािरत िसँचाइ कायर्बम भिनन्छ । यसमा एउटा िःकमको
लािग बढीमा

. ३ लाखसम्म नेपाल सरकारको तफर्बाट खचर् गनर् सिकनेछ र किम्तमा १५

ूितशत सम्बिन्धत कृषक सहकारी सं ःथाबाट खचर् गनुप
र् नछ । कृिष व्यवसायमा सं लग्न साना तथा

मझौला कृषकह को कृिष व्यवसायलाई व्यावसाियकरण एवं बाली िविविधकरण गनर्, हाल स ालन
भैरहेको समूह प ितलाई सु िढकरण एवं ूभावकारी बनाउन र उपलब्ध िसमीत ौोत साधनह को
अिधकतम उपयोग गरी कृषकह को आम्दानी एवं रोजगारीका अवसर वृि

गरी जीवनःतरमा

सुधार ल्याउन सहकारी खेतीमा आधािरत साना िसँचाइ ःकीम कायर्बम कायार्न्वयन िनदिशका,

ँ ाइ
२०६१ तयार पािरएको छ । चालु आ.व.को ःवीकृत कायर्बममा सहकारी खेती तथा साना िसच
कायर्बम उल्लेख भए अनुसार सहकारी खेती स ालनको लािग यो िनदिशका तयार पािरएको हो ।
यस कायर्बमले िवशेष गरे र कृिष सहकारीमा आव

भै सं गिठत साना तथा मझौला कृषकह लाई

िसँचाइ सुिवधामा िवशेष ूाथिमकता िदई ूोत्सािहत गन रणनीित अवलम्बन गरे को छ । यस

सहकारी खेतीमा आधािरत साना िसँचाइ ःकीम कायर्बम स ालन गनर्को लािग जग्गाह को
एिककृत (Cluster) गरी कृिष व्यवसाय स ालन गनर् सं गिठत भएका िजल्ला कृिष िवकास

कायार्लयबाट पिरचािलत २५ जना वा बढी सदःय भएको सकृय कृषक समूहह लाई सहकारी
कायार्लयमा दतार् गराई वा कृिष व्यवसाय स ालन गनर् िविभ

सं घ सं ःथाले सहकारी खेतीको

अवधारणा अनुसार व्यावसाियक कृिष उत्पादन, बजार र ूशोधन कायर् गन उ ेँयले कृषकह

सं गिठत भई सहकारी कायार्लयमा दतार् गिरएका सहकारी सं ःथा/समूहह

समावेश हुन सक्नेछन् ।

यस कायर्बमले एकाितर सहकारीको माध्यमबाट कृषकह लाई सं गिठत हुन अिभूेिरत गदर्छ भने
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(िसँचाइ र अन्य साममी) को सिह सदुपयोग हुन गई उत्पादन

अक तफर् उत्पादन साममीह

बृि मा म त पुग्नुका साथै नेपाल सरकारले ूदान गन सेवाको ःतर वृि

हुने दे िखन्छ । यसरी

सहकारीमा दतार् भएका कृषक समूहलाई िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयको अगुवाईमा िसचाई
. ३,००,०००।- (तीन लाख) सम्म अनुदान रकमको

सं बन्धी व्यवःथापनको लािग बढीमा

व्यवःथा गिरएको छ, जस अनुसार कृषकह ले सामूिहक

पमा वांध, पैनी, कुलो िनमार्ण एवं

पुनिनर्मार्ण, पम्पसेट, पाईप, ःूी लर, ःयालो वोिर , तारजाली आिद कायर् गरी िसँचाइको व्यवःथा

गनर् सक्नेछन् । यस बममा गिठत सहकारी सं ःथाले िसँचाइ सम्बन्धी व्यवःथापनमा सामूिहक
र् नछ ।
पमा काम गनुक
र् ा साथै सहकारी ऐन, २०४८ अनुसार कायार्न्वयन गनुप
९.2.२ कायर्बमको उ ँ
े यः कृषकह लाई सहकािरतामा आब

रही िविवध कृिष कायर्बम

स ालन गनर् ूोत्सािहत गन र अत्यन्त आवँयक भएका क्षेऽह मा कृिष सहकारी माफर्त िसँचाइका
िःकमह

कायार्न्वयन गरी उत्पादन बृि को माध्यमबाट कृषकको आय आजर्नमा टे वा पुयार्उने ।

यस कायर्बमले खास गरे र गरीब कृषक, दिलत एवं मिहला कृषकह लाई ूाथिमकता िदनेछ ।
९.2.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः

 सूचना ूवाहः िज.कृ.िव.का.ले यःता िसँचाइ ःकीम माग गदार् अपनाउनुपन आधारह

कायर्िविधबारे कृिष सेवा केन्ि तथा गा.िव.स. माफर्त अिधकतम सूचना ूवाह गराउनुपनछ ।

तथा

 िनवेदनः सहकारी खेतीमा अधािरत साना िसँचाइ िःकम कायर्बमको अनुसूची १ अनुसारको

िनवेदन सिहत सहकारी खेतीमा आधािरत साना िसँचाइ ःकीम कायर्बममा सहभागी हुने कृिष
सहकारी सं ःथाले राज

वापत

. ३००।- (िफतार् नहुने गरी) वुझाई ःकीमको ूःताव

(Proposal), सहकारी सं ःथा दतार् ूमाण-पऽको ूितिलपी, कृिष सेवा केन्िको िसफािरस, ःकीम

स ालनको लािग सं ःथाको िनणर्य ूितिलपी र िनवेदक सं ःथा तथा िजल्ला कृिष िवकास
कायार्लयले व्यहोन रकम छु ा छु ै दे िखने गरी िनवेदक सं ःथाबाट तयार गिरएको मोटामोटी
लागत िववरण समेत पेश गनुप
र् नछ ।

 सहकारी खेतीमा आधािरत साना िसँचाइ ःकीमह

सहकारी सं ःथाको सदःयह

ारा गिठत

उपभोक्ता सिमितह बाट स ालन गिरनेछ र आफले नगरी दोौो व्यिक्त वा अन्य सं ःथालाई

ठे क्काप ामा िदन पाइने छै न ।

 ःकीम ूःतावमा िनवेदक सं ःथाले आफ्नो तफर्बाट गन कायर्ह , अनुमािनत लागत र िजल्ला

कृिष िवकास कायार्लयले गनुप
र् न कायर्ह
कायर्बमको अनुसूची २ अनुसार ःप

 यसरी ूा

समेत सहकारी खेतीमा अधािरत साना िसँचाइ िःकम

खुलाउनुपनछ ।

भएका ःकीमलाई िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयले ूारिम्भक ूितवेदन सिहत

िजल्ला कृिष िवकास सिमितको बैठकमा िनणर्याथर् पेश गनुप
र् नछ ।
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 िजल्ला कृिष िवकास सिमितको वैठकबाट िनणर्य भै छनौट भएका ःकीमको भौितक सं रचना

िनमार्ण र अन्य व्यवःथापनको लगत इि मेट सम्बिन्धत ूािविधकबाट तयार गराई कूल
लागतको ५ ूितशत रकम अिमम धरौटी ःव प सम्बिन्धत सहकारी सं ःथाले िज.कृ.िव.का.को
र् नछ । आयोजना सम्प
धरौटी खातामा जम्मा गनुप

भई जाँचपास भै सकेपिछ धरौटी रकम

सम्बिन्धत सहकारी सं ःथालाई िफतार् िदईनेछ । ःकीमको लगत इि मेट िजल्ला कृिष िवकास

कायार्लयले ःवीकृत गनछ ।

 लगत इि मेट तयार गदार् इि मेट अं कको ५% रकम कन्टीजेन्सी ःव प राख्नुपनछ । उक्त

५% रकम दै िनक ॅमण भ ा र सम्बिन्धत आवँयक सामान खिरद एवं अन्य काममा ूयोग

गनर् सिकनेछ ।

 िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयले आयोजनाको लागत जित भएतापिन सहकारी खेतीमा आधािरत

साना िसँचाइ ःकीम स ालन गनर् ूित ःकीम विढमा

. ३,००,०००।- (तीन लाख) अनुदान

रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ र उक्त रकमबाट सम्भाव्यता र आवँयकता अनुसार एक वा

एक भन्दा विढ ःकीमह

पिन स ालन गनर् सिकनेछ ।

 सहकारी खेतीमा आधािरत साना िसँचाइ ःकीमको कायार्न्वयनको लािग छनौट भएका सहकारी

सं ःथाले उक्त ःकीम कायार्न्वयन गनर् लाग्ने कूल लागतको घिटमा १५ ूितशत लागत जन
ौमदान वा नगदको

पमा वा दुवै सम्बिन्धत सहकारी सं ःथाले जुटाउनुपनछ ।

 िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयले उपलब्ध गराउने रकम विढमा

. ३,००,०००।- (तीन

लाख) ४ िकःतामा उपलब्ध गराइने छ । पिहलो िकःता आयोजना शु
ूितशत अथार्त बढीमा

सम्प

. ६०,०००।- (सा ी हजार), दोौो िकःता ५० ूितशत काम

भएपिछ थप ३० ूितशत अथार्त विढमा

ःकीमको ८० ूितशत काम सम्प

. ९०,०००।- (नब्बे हजार), तेौो िकःता

भएपिछ थप ३० ूितशत अथार्त विढमा

(नब्बे हजार) र चौथो िकःता बाँकी २० ूितशत अथार्त विढमा
हजार) आयोजना सम्प

गनर्को लािग २०

भै कायर्सम्पादन ूितवेदन ूा

(तीन लाख) सम्म उपलब्ध गराइनेछ ।

. ९०,०००।-

. ६०,०००।- (सा ी

भएपिछ गरी कूल ३,००,०००।-

 कायर्बम ःवीकृत भैसकेपिछ सहकारी खेती गन सहकारी सं ःथा/समूहले सहकारी खेतीमा

अधािरत

गनुप
र् नछ ।

साना

िसँचाइ

िःकम

कायर्बमको

अनुसूची

३

अनुसारको

करारनामा/सम्झौता

९.2.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् : सहकारी खेतीमा आधािरत साना िसँचाइ
िःकम कायर्बमका लािग यसमा सहकारी सं ःथाको

पमा दतार् भएका कृषक सहकारी सं ःथाह ले

स ालन गनर् सक्ने गरी एउटा आयोजनाको लािग

. ३,००,०००।- सम्म अनुदान िदने ूावधान

छ।
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९.2.५ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: अथर् मन्ऽालयको िमित २०७०/५/२५ को

सहमती तथा कृिष िवकास मन्ऽालयको िमित २०७०/६/१७ को िनणर्यानुसार

९.३ सहकारी खेती कायार् वयन कायर्क्रम
9.3.१ पिरचय/पृ भूिमः “सहकारी खेती/कृिष व्यवसाय” भ ाले नेपाल सरकारको ःवािमत्वमा

रहेको जग्गा, ःथानीय िनकायको ःवािमत्व वा िनयन्ऽणमा रहेको जग्गा, करारमा िलइने जग्गा,
सावर्जिनक

पमा उपभोग भई रहे को जग्गा वा ती जग्गाह मा सामूिहक

ँ ी र ौमको आधारमा ूितफल ूा
लगानी गरी पूज

ँ ी र ौम
पमा पूज

गन उ ेँयले सहकारी सं ःथा माफर्त कृिष वःतु

उत्पादन, ूशोधन तथा िविब िवतरण गनर्का लािग गिरने सहकारी खेती ूणालीलाई सम्झनु पदर्छ ।

कृिषमा उत्पादकत्व बढाउन “गाउँ गाउँमा सहकारी घर घरमा भकारी” नारा अन्तगर्त साना
िकसानह लाई सहकारी अवधारणामा खेती गनर् उत्ूेिरत गिरनेछ । दिलत तथा सामािजक
िवप

पमा

एवं िपछिडएका जनजाित, मिहला, सुकुम्वासी, मुक्त कमैया र भूमीिहनलाई सहकारीमा आव

गरी सम्भाव्यताका आधारमा अितबमण नहुने गरी सामूदाियक वन, मुक्त कमैया क्षेऽ, नयाँ
ु ीय ूसारण लाईनमुिन रहे को खाली जग्गा र सरकारी बांझो जग्गामा
वृक्षारोपण भएको क्षेऽ, िव त

खेती गनर् ूोत्साहन गिरनेछ” भ े आिथर्क वषर् ०६५/६६ को बजेटमा उल्लेख भए अनुसार सो को

कायार्न्वयनको लािग सहकारी सं ःथा माफर्त खेती गनर् यो “सहकारी खेती िनदिशका, २०६५”
तजुम
र् ा गरी लागु गिरएको छ ।
9.3.२ कायर्बमको उ ँ
े यः

 सहकारी खेती ूणाली माफर्त लिक्षत वगर्को जीवनःतर माथी उठाउने,

 सहकारी खेती /कृिष व्यवसायका लािग लिक्षत क्षेऽको जग्गा सदुपयोग गन,

 सहकारी माफर्त कृिष साममीको आपूितर् तथा बालीको व्यावसाियक उत्पादन, खिरद िविब,

भण्डारण र बजािरकरणको ूब र्न गन,

 कृिषको उत्पादन बढाउने,
 कृिषलाई उ ोगको

पमा िवकास गन ।

9.3.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः


सूचना ूवाहः िजल्ला कृिष िवकास/पशु सेवा/िडिभजन सहकारी कायार्लयले यःता ःकीम/ूःताव

माग गदार् अपनाउनु पन आधारह

तथा कायर्िविधबारे सेवा केन्ि/उप-केन्ि तथा गा.िव.स.

माफर्त अिधकतम सूचना ूवाह गराउनु पनछ । पशु सेवा सहकारी सं ःथा छनौटको सन्दभर्मा

िजल्ला पशु सेवा कायार्लयले ूािविधक

पमा उपयुक्त
र्
ःथान/सहकारीको पिहचान सिहत
ँ सम्बिन्धत बं गरु तथा कुखुरापालन
िजल्ला कृिष िवकास सिमितमा पेश गनछ । तर पशु सेवासग

समूह/सिमित भएमा सोही समूह/सिमितलाई सहकारीमा पिरणत गनर् ूाथिमकता िदनेछ ।



िनवेदनः सहकारी खेती कायार्न्वयन कायर्िविध, २०६५ को अनुसूची १ (क र ख) अनुसारको

िनवेदन सिहत सहकारी खेतीमा आधािरत ःकीम/ ूःताव सिहत कायर्बममा सहभागी हुने
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कृिष/पशु

सहकारी

सं ःथाले

राज

वापत

.

१००।-

(िफतार्

नहुने

गरी)

वुझाई

ःकीम/ूःताव (Proposal), सहकारी सं ःथा दतार् ूमाण-पऽको ूितिलिप, कृिष/पशु सेवा
केन्िको िसफािरस, ःकीम/कायर्बम स ालनको लािग सं ःथाको िनणर्य ूितिलपी र िनवेदक

सं ःथा तथा िजल्ला कृिष िवकास/पशु सेवा कायार्लयले व्यहोन रकम छु टृ ाछु ै दे िखने गरी
िनवेदक सं ःथाबाट तयार गिरएको मोटा मोटी लागत िववरण समेत पेश गनुर् पनछ ।



सहकारी खेतीमा आधािरत ःवीकृत ःकीम/ूःताव सहकारी सं ःथाको सदःयह

ारा गिठत

सिमितह बाट स ालन गिरनेछ र आफले नगरी दोौो व्यिक्त वा अन्य सं ःथालाई ठे क्कापटृ ामा
िदन पाइने छै न ।



ःकीम/ूःतावमा िनवेदक सं ःथाले आफ्नो तफर्बाट गन कायर्ह , अनुमािनत लागत र िजल्ला

कृिष िवकास/पशु सेवा तथा केन्िीय कायार्लयले गनुर् पन कायर्ह

कायार्न्वयन कायर्िविध, २०६५ को अनुसूची २ (क र ख) अनुसार ःप



यसरी ूा

समेत सहकारी खेती

खुलाउनु पनछ ।

भएका ःकीम/ूःतावलाई िजल्ला कृिष िवकास/पशु सेवा कायार्लयले ूारिम्भक

ूितवेदन मःयौदा सिहत िजल्ला कृिष िवकास सिमितको बैठकमा िनणर्याथर् पेश गनुर् पनछ ।
पेश भएका ूःताव छनौट गदार् सिमितले िनम्न आधारह मा छनौट गन छ ।





ूािविधक उपयुक्तता

आिथर्क ूःतावमा िनवेदन िदने सहकारी सं ःथाले व्यहोन ूितशत

िजल्ला कृिष िवकास सिमितको वैठकबाट िनणर्य भै छनौट भएका ःकीमको भौितक सं रचना

िनमार्ण र अन्य व्यवःथापन कायर्को सम्बिन्धत ूािविधकबाट तयार गिरएको लागत ईि मेट
सम्बिन्धत िजल्ला कृिष िवकास कायार्लय/िजल्ला पशु सेवा कायार्लयले ःवीकृत गनछ ।

9.3.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् :


लगत इि मेट तयार गदार् इि मेट अं कको ५% रकम कन्टीजेन्सी ःव प राख्नु पनछ । उक्त

५% रकम िजल्ला कृिष िवकास/पशु सेवा कायार्लयबाट अनुगमनको लािग दै िनक ॅमण भ ा

र आवँयक सामान खिरद एवं अन्य काममा ूयोग गनर् सक्नेछ ।


िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयले सहकारी खेती ःकीम कायर्बम स ालन गनर् ूित ःकीम
विढमा

. ६,००,०००।- (छ लाख) अनुदान रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ । उक्त रकम

िनम्न िलिखत िशषर्कमा खचर् गनर् सिकनेछ ।

(क) चालु खचर्ः यस अन्तरगत बढीमा कुल अनुदान रकमको ३०% िनम्न बमोिजमका
कायर्को लािग खचर् गन । जःतै - सहकारी सचेतना तथा पूव र् सहकारी िशक्षा तािलम,

सहकारी व्यवःथापन तािलम, सहकारी लेखा ूणाली सम्बन्धी तािलम, कृिष/पशु तािलम

आिद । यसका अितरीक्त कृिष उत्पादन साममी खरीद तथा सेवा/साममी/ ौोतमा खचर्
गनर् सिकनेछ ।

(ख) पूंजीगत खचर्ः यस अन्तरगत बिढमा कूल अनुदान रकमको ७०% सम्म िनम्न

बमोिजमका कायर्का लािग खचर् गन । जःतै - औजार, यन्ऽ उपकरण, मेिशनरी, पशुवःतु
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तथा िनमार्ण कायर्ह


आिद ।

सहकारी खेती ःकीम/ूःतावको कायार्न्वयनको लािग छनौट भएका सहकारी सं ःथाले उक्त
ःकीम/ूःताव कायार्न्वयन गनर् लाग्ने कूल लागतको घिटमा १५ ूितशत लागत जन ौमदान

वा नगदको


पमा वा दुवै सम्बिन्धत सहकारी सं ःथाले जुटाउनु पनछ ।

िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयले उपलब्ध गराउने रकम विढमा

. ६,००,०००।- (छ

लाख) ३ िकःतामा उपलब्ध गराइने छ । पिहलो िकःता आयोजना शु
ूितशत , दोौो र तेौो िकःता कायर् सम्प


गनर्को लािग २०

ूगितको आधारमा उपलब्ध गराइनेछ ।

कायर्बम ःवीकृत भैसकेपिछ सहकारी खेती गन सहकारी सं ःथा/ समूहले सहकारी खेती

कायार्न्वयन कायर्िविध, २०६५ को अनुसूची ३ (क), (ख) र ४ (क), (ख) अनुसारको

करारनामा/ सम्झौता गनुर् पनछ ।

9.3.५ ि व्यः नेपाल सरकारले सहकारी सं ःथामा आव

लिक्षत वगर्लाई सम्भाव्यताका आधारमा

लिक्षत क्षेऽमा रहेको खाली जग्गा, ःथानीय िनकायको ःवािमत्व वा िनयन्ऽणमा रहेको जग्गा वा
सरकारी बाँझो जग्गा सहकारी खेती गन ूयोजनको लािग उपलव्ध गराउन सक्नेछ ।
ःकीम/कायर्बम छनौटका आधारह


सहकारीको भावना एवं ममर् अनु प व्यावसाियक
समावेश दिलत तथा सामािजक

पमा िवप

सुकुम्बासी, मुक्त कमैया र भ ुमीहीनह

एवं िपछिडएका आिदवासी, जनजाती, मिहला,

समावेश भएको कृिषसहकारी सं ःथाले ःकीम/ कायर्बम

स ालन गनछन् ।



पमा खेती गनर् उत्सुक लिक्षत वगर्मा

जनसहभािगताको आधारमा ःथानीय ौोतको विढ पिरचालन गनर् सक्षम कृिष/पशु सहकारी
सं ःथा हुन ु पनछ ।



ूितकूल वातावरणीय असर न्यून हुने आयोजनाह लाई िवशेष



छनौट भएका ःकीम/ कायर्बमह



लिक्षत वगर्का मिहलाह

िदइनेछ ।

पमा िलइनेछ ।

सोही आिथर्क वषर् िभऽ पूरा हुन ु पनछ ।

ारा स ािलत सहकारी सं ःथाह लाई छनौट ूिबयामा ूाथिमकता

9.3.६ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष िवकास मन्ऽालय (सिचवःतर) िमित
२०६५/११/९

को

िनणर्यानुसार

तथा

नेपाल

२०६६/८/१५ को ूथम पटक सं शोिधत िनणर्यानुसार

सरकार

(िवभागीय

मन्ऽीःतर)

िमित

९.४ लाि टक पोखरी िनमार्ण कायर्क्रम
िसं चाईको सुिवधा नपुगेको तथा आंिशक िसं िचत क्षेऽह मा कम लागतमा वषार्तको पानी, खेर
गैरहेको पानी तथा िहउँ सं कलन गरी कृषकह लाई िसँचाइ सुिवधा उपलव्ध गराउन लाभािन्वत
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बगर्को आिथर्क साझेदारीमा प्लाि क पोखरी िनमार्ण कायर् गनर् गराउन यो प्लाि क पोखरी िनमार्ण

कायर्िविध २०७० (पिहलो सं शोधन, २०७३) कायार्न्वयनमा ल्याईएको छ । िसं िचत क्षेऽको

िवःतार गद कृिष क्षेऽको व्यवसायीकरण, िविविधकरण तथा सघनीकरण माफर्त खा

सुरक्षा तथा

गिरवी िनवारणमा टे वा पुयार्उने पृ भूिममा स ालन गिरने यो कायर्बम व्यावसाियक कृषक उ मी/
कृषक समूह/कृिष सहकारी सं ःथा/उपभोक्ता सं ःथा वा सिमित लाई उपलव्ध गराईने छ ।

िसँचाइको सुिवधा नपुगेका तथा आंिशक िसं िचत क्षेऽह मा कम लागतमा प्लाि क पोखरी िनमार्ण
गरीकृिष क्षेऽको व्यवसायीकरण, िविविधकरण तथा सघनीकरण माफर्त खा

सुरक्षा तथा गिरवी

िनवारणमा टे वा पु-याउने कायर्बमको उ ेँय रहेको छ । प्लाि क पोखरी िनमार्ण कायर्िविध
२०७० (पिहलो सं शोधन, २०७३) पिरमाजर्न गरी कृिष िवकास मन्ऽालयले २०७३/०८/०६
को िनणर्यबाट ःवीकृत गरी लागू गरे को छ । प्लाि क पोखरी िनमार्ण कायर्िविध २०७० (पिहलो
सं शोधन, २०७३) भाग ञ को कायर्िविध २ मा िवःतृत
स ालन ःवीकृत कायर्िविध अनुसार गन ।

पमा उल्लेख भएकोले उक्त कायर्बम

१०. कृिष क्षेत्रमा करार तथा साझेदारीमा कायर्क्रम
१०.१ कृिष, भिू म

यव थापन तथा सहकारी म त्रालय अ तगर्त करार तथा साझेदारीमा

कायर्क्रम

१०.1.१ पिरचय/पृ भूिमः कृिष मन्ऽालय अन्तगर्तका कायर्बम कायार्न्वयनमा सामूदाियक सं ःथा,
गैरसरकारी सं ःथा, सहकारी सं ःथा, िनजी क्षेऽमा सं गिठत सं ःथा, ःथानीय िनकाय, फमर् एवं कम्पनी
समेतको सहभािगता जुटाउदै आपसी समन्वय एवं समझदारीबाट सीिमत साधन र ॐोतको मूल्य
ूभावकारी उपयोग गरी दशौ योजनाले िनदिशत गरे अनु प रणनीित अन्तगर्त नीिज क्षेऽ, ःथानीय

िनकाय एवं गैर सरकारी क्षेऽ समेतलाई कृिष िवकास कायर्मा सहभागी गराई दीघर्कालीन कृिष
योजना अनु प िदगो र ूभावकारी उपलिब्ध हािसल गनर्, िनरन्तर िविविधकरण र िविश ीकरण

भइरहेको कृिष व्यवसायमा सरकारी क्षेऽको अलावा गैरसरकारी क्षेऽबाट उपलब्ध हुन सक्ने

िविश ता र सेवा समेतको पिरचालन गनर्स र सीिमत साधन र ॐोतको ूभावकारी उपयोग गद

लिक्षत समूहसम्म पारदशीर् ढं गले सेवा पुयार्उन वान्छनीय भएकोले आिथर्क ूशासन सम्बन्धी
िनयमावली, २०५६ को िनयम १९९ ‘क को उपिनयम (३) ले िदएको अिधकार ूयोग गरी

नेपाल सरकारले यो िनदिशका बनाई जारी गरे को छ ।

१०.1.२ कायर्बमको उ ँ
े यः कृिष िवकास कायर्मा अन्य सरोकारवालाह लाई सहभागी गराई कृिष
क्षेऽमा िदगो र ूभावकारी उपलिब्ध हािसल गनर् र कृिष व्यवसायमा िविविधकरण र िविश ीकरण

गरी सरकारी क्षेऽको अलावा अन्य क्षेऽलाईपिरचालन गनर् ।
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१०.1.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः
करार तथा साझेदारीमा कायर्बम स ालन गन कायार्लयबाट गनुप
र् न कायर्ह
 सरोकारवाला राि य तथा ःथानीय तहमा कायर्रत सबै गैर सरकारी क्षेऽको अिभलेख तयार

गन ।

 कायर्बम छनौट गदार् Problem Census Problem Solving (PCPS), Participatory Rural Appraisal
(PRA), Farmers Need Assessment (FNA) जःता सहभािगतात्मक िविध अपनाई गनुर् पन ।

 आवँयकताको आधारमा ःथानीय सम्भाव्यता र तुलनात्मक लाभलाई समेत

वा साझेदारी सेवाको लािग उपयुक्त कायर्बमह
गराउने ।

ि गत गरी करार

पिहचान गरी कायर्बम तथा बजेट ःवीकृत

 अन्य कृिष, भूिम व्यवःथापन तथा सहकारी मन्ऽालय अन्तगर्त करार तथा साझेदारीमा

कायर्बम स ालन िनदिशका २०६१ मा उल्लेख भए वमोिजम गन ।

१०.1.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् : आिथर्क ूशासन सम्बन्धी िनयमावली,
२०५६ सं शोधन सिहतमा िदएको अिधकार ूयोग गरी खचर् मापदण्ड बनाउने ।

१०.1.५ ि व्यः
करार तथा साझेदारीमा स ालन गनर् सिकने कायर्बमह


प्याकेज/कृयाकलाप िवशेष करार वा साझेदारीमा िदने - आवँयकता पिहचान, सम्भाव्यता
अध्ययन,

सं ःथागत

िवकास

(समूह

गठन-पिरचालन-व्यवःथापन),

कृषक

समूह

तथा

सिमितह मा पूिँ जको िवकास तथा व्यवःथापन, ूिविध िवकास, क्षमता िवकास, तािलम, गो ी,
योजना तजुम
र् ा, अनुगमन, मूल्यांकन, बजार व्यवःथापन तथा ूवधर्न, कृिष उत्पादन साममीको
उत्पादन तथा िवतरण, वःतुगत (Commodity Based) आय आजर्न कायर्बम, ूभावकािरता

अध्ययन, आधारभूत सवक्षण, िवमा आिदका साथै मन्ऽालय अन्तगर्तका उपयुक्त कुनै पिन
िबयाकलाप, कायर्बम तथा आयोजनाह लाई ःवीकृत कायर्बम अनुसार वा मन्ऽालयको
ःवीकृित िलएर यस िनदिशकाको अिधनमा रही सम्बिन्धत कायार्लयले प्याकेज/कृयाकलाप
िवशेष करार वा साझेदारीमा कायर्बम स ालन गनर् सिकने छ ।



जनशिक्त उपलब्ध गराउन करारमा िदने - मन्ऽालय अन्तगर्तका कायार्लयह ले ःवीकृत
कायर्बम अनुसार (परामशर्दाता, मोिटभेटर, िटम सुपरभाइजर, िफल्ड टीम जःता सामािजक
पिरचालक (Social Mobilizer) तथा गणक आिद यस िनदिशकाको अिधनमा रही करारमा सेवा

िलन सिकने छ ।

१०.1.६ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष िवकास मन्ऽालय (सिचव ःतर)को
िमित २०६५/०९/०१ को िनणर्यानुसार
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भाग खः बाली िवकास कायर्क्रम
नेपालको अथर् व्यवःथामा कृिष क्षेऽले मुख्य योगदान पुयार्उने भएकोले कृिष क्षेऽको समम िवकास
गरी कृिष उत्पादनमा वृि

ल्याउनु ठू लो च ुनौतीको िवषय हुन गएको छ । यसका लािग उत्पादन

वृि मा ूयोग गिरने कृिष उत्पादन साममीह

व्यवःथापन गरी कृिषको ूित इकाई क्षेऽमा हुने

उत्पादकत्व तथा आिथर्क वृि मा समेत ूभाव पानर् सिकन्छ । आधुिनक खेती ूणाली, नयाँ जातह

कृषकह सँग िमिनकीट, ूदशर्न, तािलम तथा गो ी माफर्त ूचार ूसार गन, िजल्लालाई खा ा

र

बीउमा आत्मिनभर्र गराई िनयार्त गन, व्यवसायमुखी कृषक, कृषक समूह तथा सहकारीलाई

गुणःतरीय बीउ उत्पादनमा सं लग्न गन, िसं िचत क्षेऽमा बाली सघनता बढाउने, माटोको उवर्राशिक्त

बढाउने कायर्बम स ालन गन, िजल्ला िभऽका सरकारी, गैरसरकारी सं ःथा एवं सामूदाियक सं घ,
सं ःथालाई एिककृत बाली िवकास कायर्बम िभऽ समावेश गन कायर्बमह

बाली िवकास कायर्बम

अन्तगर्त पदर्छन् । कृिष िवकासको ऐितहािसक पृ भूिमलाई िनयाल्दा बाली िवकास कायर्बम

अन्तगर्त अ

बाली, दलहन बाली, तेलहन बाली तथा नगदे /औ ोिगक बालीह को उत्पादन एवं
गनर् कृिष िवकाससँग सम्व

उत्पादकत्व अिभवृि

िनकायह ले आ-आफ्नो क्षेऽबाट आधुिनक

ूिविधको अनुसन्धान एवं ूचार/ूसारमा ूमुख भूिमका िनभाई आइरहेको तथ्य सवर्िविदतै छ ।
फलःव प कृिष क्षेऽको िवकास समयानुसार अिघ बढी रहेको भएता पिन िवगत एक दुई दशक

यता अूत्यािसत

पमा जनसं ख्या वृि

उत्पादकत्वमा अिभवृि

भईरहे कोले सोही अनुपातमा ूित इकाई जमीनबाट

गरी कृिष उत्पादनमा थप वृि

बाली िवकास कायर्बम अन्तगर्त खा ा

ल्याउनु अत्यावँयक भएको छ ।

बाली (धान, मकै, गहुँ जःता अ ) , दलहन बाली (मसुरो,

ु ी, वदाम जःता तेल बाली) र औ ोिगक
चना, भटमास जःता दाल) तेलहन बाली (तोरी, सूयम
र् ख

बाली (उखु, जुट, कपास) उत्पादन गरी आत्मिनभर्र गराई िनयार्त ूब र्न गनर् सै ािन्तक तथा

ूयोगात्मक











ान िदने िनम्न कायर्बमह

पदर्छन् ।

नितजा ूदशर्न, उत्पादन ूदशर्न प्याकेज ूदशर्न, बालीचब ूदशर्न जःता ूदशर्न कायर्बम
व्यावसाियक बाली उत्पादन कायर्बम
बाली तथा बीउ आत्मिनभर्र कायर्बम

िसिचं त क्षेऽमा सघन बाली िवकास कायर्बम
माटो तथा मलखाद परीक्षण सेवा कायर्बम
बीउ परीक्षण सेवा कायर्बम

कृिष औजार र उपकरणमा सहयोग कायर्बम
बाली कटानी कायर्बम
बिढ अ

उत्पादन ूितयोिगता कायर्बम

अन्य उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृि

कायर्बम
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बाली िवकास कायर्क्रम अ तगर्तका कृिष प्रसार कायर्क्रमह

१. प्रदशर्न कायर्क्रम
१.१ खा या न, दाल र तेलहन बालीका लािग नितजा प्रदशर्न कायर्क्रम
1.1.१ पिरचय/पृ भूिमः कुनै नयाँ ूिविधको मह व िस

गरी कृषकह लाई दे खाउन नयाँ ूिविध

र पुरानो ूिविधको तुलनात्मक पिरणामको लािग यो ूदशर्न स ालन गिरन्छ । अनुसन्धान ारा
ूमािणत भई िसफािरस गिरएका उ त ूिविधको नितजालाई कृषकको ःथानीय/परम्परागत

ूिविधको नितजासँग तुलाना गरी उ त ूिविधह

राॆो र उपयुक्त छ भनेर दांजेर दे खाइने

तिरकालाई नितजा ूदशर्न भिनन्छ । यस ूदशर्नको मुख्य उ ेँय उ त ूिविधह
ूिविधह भन्दा राॆा छन् भनेर कृषकह लाई िव ास िदलाई उ त ूिविधह

पूराना

अपनाउन लगाउनु

ँ ाले दे ख्ने हुनाले यसबारे कृषकलाई
हो । नितजा ूदर्शनमा कृषकले आफ्नै हातले ूदशर्न गन र आख

बढी िव ास हुने हुँदा कृषकह ले उ त ूिविधह

सहजै महण गनर् सक्दछन् । नितजा ूदशर्नमा

रासायिनक मल ूयोग गरी वा ूयोग नगरी रोिपएको धानको दुइ जातका बालीह

उदाहरणको

पमा तुलना गनर् सिकन्छ । यःतो ूदशर्नमा कृषकह लाई रासायिनक मल ूयोग नगिरएको

बालीभन्दा रासायिनक मल ूयोग गिरएको बालीबाट उत्पादन बढी भएको भ े कुरा कृषकह लाई

तुलना गरे र दे खाउन सिकन्छ । त्यःतै गरे र उ त गहुको बीउ र ःथानीय गहुको बीउबाट हुने
उत्पादन पिरणाम पिन दाँज्न सिकन्छ । नितजा ूदशर्न गनार्ले दुवै कृषक समुदाय / ूसार

कायर्कतार्ले अन्य कृषकह लाई नयाँ ूिविधबारे पूणर् िव ासका साथ जानकारी उपलब्ध गराउन
सक्दछन् । नितजा ूदशर्न पूरा गनर्लाई लामो समय लाग्ने भएता पिन सो ूिविधको नितजा ूा

भइसकेपिछ ूिविधह लाई कृषक समुदायमा महण गराउन ज्यादै ूभावकारी भएको पाइएको छ ।
यस कायर्बमलाई सफल बनाउन राॆरी कायर्बम तजुम
र् ा गनुर् आवँयक छ । खा ा

बाली, दाल,

तेलहन, कपास तथा अन्य बालीह मा एकै पटक एक अथवा एक भन्दा बढी ूिविधह को तुलना

गरी दे खाउन पिन यो शैिक्षक तिरका ूयोग गनर् सिकन्छ ।
1.1.२ कायर्बमको उ ँ
े यः

 ूदिशर्त ूिविध ःथानीय हावापानी सुहाउँदो छ भ े कुरा दे खाउँदै नयाँ ूिविधको उपयुक्तता

िस

गनुर् ।

 उ त ूिविध र पुरानो ःथानीय ूिविधको नितजा दाँजेर नयाँ उ त ूिविधह

महण गनर् आकषर्ण गनुर् ।

 उ त ूिविधको ूभाव दे खाई कृषकह लाई आकिषर्त गनुर् ।

कृषकह लाई

 कृषकह को वातावरणमा उ त ूिविध ूयोग गरी महणयोग्य छ भ े कुराको िव ास

िदलाउनु ।
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1.1.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः

नितजा ूदशर्नको लािग जग्गा छनौट गदार् िनम्न कुरामा ध्यान िदनुपदर्छ ।
 सकभर सिजलै सँग िनरीक्षण गनर्/ गराउन सिकने िहसावमा सडकको छे उछाउमा हुन ु

पदर्छ । गाईवःतुले नोक्सान पुयार्उने िकिसमको हुन ु हुँदैन ।

 नितजा ूदशर्न कुनै एक खास समःयालाई िलएर गदार् बढी ू


पं िक्तमा रोप्ने िव

छ वा प ित ।



ःथानीय जात िव

उ त जात ।



िकटनाशक औषिध छन िव



हिरयो मलको ूयोग िव



हुन जान्छ । जःतै

नछन ।
ूयोग नगन ।

रासायिनक मल ूयोग गन िव

ःथानीय गोठे मलको माऽ ूयोग गन आिद ।

 ूदशर्न साममीको साथमा िनम्न कागजातह

कृषकलाई िदने व्यवःथा िमलाउनुपदर्छ ।

 ूदशर्न गनर् लािगएको िकिसम, ूदशर्नमा ूयोग हुने बीउको नाम, जात, बीउ लगाउने

समय, मलजल िदने समय, कटानी गन समय, अनुमािनत उत्पादन, ूदशर्नबाट आशा

गिरएको उपलब्धी आिद िववरण भएको पचार् ।

 कृषकको नाम, ठे गाना, बीउ लगाईएको समय, ूयोग भएको मलखादको माऽा र समय,

ूयोग गिरएका ूिविधह

उपलब्ध भएका िववरणह

र समय, ूदशर्न ूित कृषकको धारणा जःता ूदशर्न गदार्

रे कडर् गनुर् पदर्छ ।

 सबै साममी जुटाई सकेपिछ कृषकह लाई सहभागी गराई ूदशर्न कायर् गनुर् पदर्छ र सबै

कुराह को अिभलेख गरे र राख्नुपदर्छ । जःतै ः




वषार् भएको िदन

रोग कीरा लागेको भए िववरण ।

 ूदशर्न प्लटमा िनम्न िववरण सिहतको वोडर् राख्ने व्यवःथा गनुर् पदर्छ ।


ूदशर्नको िकिसम



कृषकको नाम



बाली िकिसम/ जात



क्षेऽफल



मलखादको माऽा



आरम्भ गरे को िमित आिद ।

 नितजा ूदशर्न प्लटमा कृषकह

जुटाई समय समयमा अवलोकन ॅमण गराउनुपदर्छ ।

 नितजा ूदशर्न प्लटमा ूदशर्न गिरएको बालीको रे कडर् िव ष
े ण गरी त्यसको सकारात्मक

नितजा अन्य कृषकह मा पिन िवःतार गनुर् पदर्छ ।
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नितजा ूदशर्न गदार् ूसार कायर्कतार्ले अपनाउनु पन कायर् ूणाली
ूदशर्न शु

गनुभ
र् न्दा अिघको अवःथा

 नितजा ूदशर्नको लागी सरकार ारा तयार पािरएको नीित र िनदशन राॆरी बुझ्नु पदर्छ ।
 कृषकलाई फाइदा हुने ूिविधमाऽ ूदशर्न गनुप
र् दर्छ ।

र् दर्छ ।
 ूदशर्नले गनर् खोिजएको र सोिचएका उ ेँयह लाई पूरा गनुप

 सहयोगी र ूगितशील कृषकलाई ूदशर्नको लािग छनैट गनुप
र् दर्छ ।

ु दर्छ ।
 ूदशर्न रािखने प्लट÷जग्गा एकैनास र औसत उवर्राशिक्त भएको हुनप

 ूदशर्नसम्बन्धी आवँयक जानकारी ूा

गनुप
र् दर्छ ।

 आवँयक साममी बन्दोवःत गनुप
र् दर्छ ।

ूदशर्न स ालन अविधको अवःथा
 ूदशर्नबारे राॆरी ूसार गन

 ूदशर्कसँग सल्लाह गरी िछमेकी कृषकह लाई बेलाबेलामा ूदशर्न ःथलमा भेला र ॅमण

गराउने ।

 ूदशर्न ःथलमा कृषकह लाई ॅमणको बेला कुराकानी गन मौका िदने ।
 कृषकह को उपिःथितमा ूदशर्न स ालन गन ।

 नितजा ूदशर्न ःथलमा समय-समयमा िनरीक्षण गन ।
 ूत्येक िबयाकलापह को अिभलेख तयार पान ।
 ूदशर्न ःथलमा साइनबोडर् सबैले दे ख्ने गरी राख्ने ।

 कृषकह को उपिःथितमा नितजाह लाई तुलना गरे र दे खाउने ।

 नितजाबारे कृषकह लाई ूसार गनर् लगाउने ।

ूदशर्नपिछको अवःथा

 पिहले गिरएको ूदशर्नबाट विरपिरका क्षेऽह मा कःतो ूभाव पय सो प ा लगाउने ।

 पिहलेको तुलनामा बढी कृषकह ले अनुसरण गरे मा सो िटप्पणी गन ।
 पिहले गिरएको ूदशर्नमा राॆा कुराह

दे िखए अक ूदशर्नमा ूयोग गन ।

 कृषकह लाई मन्तव्य िदन अनुरोध गन ।

1.1.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर्ः

 पहाडमा १ रोपनी र तराईमा २ क ा क्षेऽफलमा नितजा ूदशर्न स ालन गिरने छ । ूदशर्नको

लािग आवँयक बीउ र मलखाद बाली अनुसार िसफािरस दर माऽ ूयोग गिरनेछ । यःता
साममीह को लािग आवँयक रकम ःथानीय िजल्ला दररे ट अनुसार लागत अनुमान तयार गरी

सोको आधारमा न्यूनतम लागत तोिक खचर् गनर् सिकने छ । बाली सं रक्षण िवषादीको हकमा
जम्मा

. ५००।- ूित ूदशर्न नबढ्ने गरी खचर् गनर् सिकने छ ।
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 ूदशर्नको साइनबोडर् ःथानीय (िजल्ला) दररे ट अनुसार लागत अनुमान तयार गरी सो को

आधारमा न्यूनतम लागत तोिक बनाउन उपयुक्त हुने छ ।

बाली िवकास कायर्बम अन्तगर्त ूदशर्न स ालन नम्सर्

क) तराईका लािग
/f;folgs dn l;kmfl/z ug'{kg]{ If]km
-s6\7f_
l;kmfl/z
dfqf aLp b/
afnL
g=k|=÷
gfkmkf] -s]hL/x]_ -s]hL/x]_ af=r=k|= p=k|=
wfg
100:30:30
40
2
6
-l;+lrt_
wfg
60:20:20
40
2
6
-cl;+lrt_
ux'F -l;+lrt_ 100:50:25 120
2
6
ux'F
50:50:20
120
2
6
-cl;+lrt_
ds}
20
2
6
-lxpFb]±jif]{_ 60:30:30
30:20:10
90
2
6
hf}, pjf
kmfk/
30:20:10
50
2
6
sf]bf]
20:10:10
5
2
6

cfjZos kg]{ /f;folgs dn -s]=hL=_
cfjZos kg]{ aLp
-s]=hL=_
g=k|=÷af=r=k|=
p=k|=
g=k|=÷
p=k|= o'l/of l8=P=kL= kf]6f; o'l/of l8=P=kL= kf]6f;
af=r=k|=
2.67

8.00 12.79 4.35

3.33

2.67

8.00

2.22 22.68 8.70

7.56

2.90

38.37 13.04 10.00
6.67

8.00 24.00 11.66 7.25

2.78 34.97 21.74 8.33

8.00 24.00 4.41

7.25

2.22

1.33

6.99

4.35

3.33 20.98 13.04 10.00

6.00 18.00 3.21

2.90

1.11

9.64 8.70

3.33

3.33 10.00 3.21

2.90

1.11

9.64 8.70

3.33

0.33

1.00

2.33

1.45

1.11

6.99

3.33

4.00

13.23 21.74 6.67

4.35

tf]/L, /fof]

60:40:20

8

2

6

0.53

1.60

6.43

5.80

2.22 19.28 17.39 6.67

;"o{d'vL

60:40:20

12

2

6

0.80 2.40

6.43

5.80

2.22 19.28 17.39 6.67

tLn

40:30:20

5

2

6

0.33

1.00

4.10

4.35

2.22 12.29 13.04 6.67

e'm;]tLn

40:30:20

7

2

6

0.47 1.40

4.10

4.35

2.22 12.29 13.04 6.67

skf;

60:40:20

25

2

6

1.67

5.00

6.43

5.80

2.22 19.28 17.39 6.67

df;

20:20:20

15

2

6

1.00

3.00

1.76

2.90

2.22

5.29

8.70

6.67

d'+u

20:20:20

30

2

6

2.00 6.00

1.76

2.90

2.22

5.29

8.70

6.67

d';'/f]

20:20:20

40

2

6

2.67

8.00

1.76

2.90

2.22

5.29

8.70

6.67

af]8L

20:40:30

40

2

6

2.67

8.00

0.63

5.80

3.33

1.89 17.39 10.00

/x/

20:40:30

25

2

6

1.67

5.00

0.63

5.80

3.33

1.89 17.39 10.00

rgf

20:40:20

60

2

6

4.00 12.00 0.63

5.80

2.22

1.89 17.39 6.67

s]/fp

15:40:10

80

2

6

5.33 16.00

-

5.80

1.11

-

17.39

e6df;

10:40:30

50

2

6

3.33 10.00

-

5.80

3.33

-

17.39 10.00

नोट :

१. रासायिनक मलह

3.33

युिरया ४६:०:०, िड.ए.पी. १८:४६:०, पोटास (एम.ओ.पी.) ०:०:६० ।

२. तािलकामा उल्लेिखत रासायिनक मलह बाहेक अन्य रासायिनक मलको हकमा यसमा उल्लेिखत
िसफािरस माऽाअनुसार हनु पनछ ।
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३. न.ू.=नितजा

ूदशर्न,

उ.ू.=उत्पादन

ूदशर्न,

फःफोरस, पोटास, १हे.=२० रोपनी=३० क ा

बा.च.ू.=बाली

चब

ूदशर्न,

नाफपो=नाईशोजन,

ख) पहाड तथा उच्च पहाडका लािग
cfjZos kg]{ /f;folgs dn -s]=hL=_
ug'{kg]{ If]qkmn cfjZos kg]{ aLp
/f;folgs dn l;kmfl/z
-/f]=_
-s]=hL=_
g=k|=÷af=r=k|=
p=k|=
afnL
l;kmfl/z dfqf aLp b/
g=k|
=
÷
g=k|
=
÷
gfkmkf] -s]hL÷x]_ -s]hL÷x]_
p=k|=
p=k|= o'l/of l8=P=kL= kf]6f; o'l/of l8=P=kL= kf]6f;
af=r=k|=
af=r=k|=
wfg
100:30:30
-l;+lrt_
wfg
60:20:20
-cl;+lrt_
ux'F -l;+lrt_ 100:50:25
ux'F
50:50:20
-cl;+lrt_
ds}
-lxpFb]±jif]{_ 60:30:30
30:20:10
hf}, pjf

40

1

3

1.33

4.00

9.59

3.26

2.50 28.78 9.78

7.50

40

1

3

1.33

4.00

5.67

2.17

1.67 17.01 6.52

5.00

120

1

3

4.00 12.00 8.74 5.43

2.08 26.23 16.30 6.25

120

1

3

4.00 12.00

3.31

5.43

1.67

20

1

3

0.67

2.00

5.25

3.26

2.50 15.74 9.78

7.50

90

1

3

3.00 9.00

2.41

2.17

0.83

7.23

6.52

2.50

9.92 16.30 5.00

kmfk/

30:20:10

50

1

3

1.67

5.00

2.41

2.17

0.83

7.23

6.52

2.50

sf]bf]

20:10:10

5

1

3

0.17

0.50

1.75

1.09

0.83

5.25

3.26

2.50

tf]/L, /fof]

60:40:20

8

1

3

0.27 0.80 4.82 4.35

1.67 14.46 13.04 5.00

;"o{d'vL

60:40:20

12

1

3

0.40 1.20

4.82 4.35

1.67 14.46 13.04 5.00

tLn

40:30:20

5

1

3

0.17

0.50

3.07

3.26

1.67

9.22

9.78 5.00

e'm;]tLn

40:30:20

7

1

3

0.23

0.70

3.07

3.26

1.67

9.22

9.78 5.00

skf;

60:40:20

25

1

3

0.83

2.50

4.82 4.35

1.67 14.46 13.04 5.00

df;

20:20:20

15

1

3

0.50

1.50

1.32

2.17

1.67

3.97

6.52

5.00

d'+u

20:20:20

30

1

3

1.00

3.00

1.32

2.17

1.67

3.97

6.52

5.00

d';'/f]

20:20:20

40

1

3

1.33

4.00

1.32

2.17

1.67

3.97

6.52

5.00

af]8L

20:40:30

40

1

3

1.33

4.00 0.47 4.35

2.50

1.42 13.04 7.50

/x/

20:40:30

25

1

3

0.83

2.50

0.47 4.35

2.50

1.42 13.04 7.50

rgf

20:40:20

60

1

3

2.00 6.00

0.47 4.35

1.67

1.42 13.04 5.00

s]/fp

15:40:10

80

1

3

2.67

8.00

-

4.35

0.83

-

13.04 2.50

e6df;

10:40:30

50

1

3

1.67

5.00

-

4.35

2.50

-

13.04 7.50

१. रासायिनक मलह
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२. तािलकामा उल्लेिखत रासायिनक मलह
िसफािरस माऽाअनुसार हुन ु पनछ ।

३. न.ू.=नितजा

ूदशर्न,

उ.ू.=उत्पादन

बाहेक अन्य रासायिनक मलको हकमा यसमा उल्लेिखत
ूदशर्न,

फःफोरस, पोटास, १हे.=२० रोपनी=३० क ा

बा.च.ू.=बाली

- 65 _

चब

ूदशर्न,

नाफपो.=नाईशोजन,

1.1.५ ि व्यः
फाइदाह

 नितजा ूदशनले कृषक र ूसार कायर्कतार्लाई उ त ूिविध ूित िव ावस बढाउँछ ।

 नयाँ ूिविधह को अनुसरण कृषकह ले चाँडै गदर्छन् ।
 ूिविध ूसार ूभावकारी ढ ले हुन्छ ।

बेफाइदाह

 नितजा उपलव्ध गराउन लामो समय लाग्दछ ।

 महं गो शैिक्षक तिरका हो ।

 भिनए जःतो ूदशर्न ःथल र कृषक पाउन किठनाइ पछर् ।

1.1.६ ःवीकृत भएको िमितः अथर् मन्ऽालय (मा.अथर्मन्ऽीःतर)को िमित २०६९/१/१३ को

िनणर्यानुसार सहमित र कृिष तथा सहकारी मन्ऽालय (सिचव ःतर) को िमित २०६९/१/२५ को
िनणर्यानुसार

१.२ कपास बालीका लािग नितजा प्रदशर्न कायर्क्रम
1.2.1 पिरचय/पृ भूिमः अनुसन्धान ारा ूमािणत भई िसफािरस गिरएका कपासका उ त ूिविधको

नितजालाई कृषकको ःथानीय/परम्परागत ूिविधको नितजासँग तुलाना गरी उ त ूिविधह

राॆो र

उपयुक्त छ भनेर दांजेर दे खाइने तिरकालाई नितजाूदशर्न भिनन्छ । यस ूदशर्नको मुख्य उ ेँय
उ त ूिविधह
ूिविधह

पूराना ूिविधह भन्दा राॆा छन् भनेर कृषकह लाई िव ास िदलाई उ त

ँ ाले
अपनाउन लगाउनु हो । नितजाूदर्शनमा कृषकले आफ्नै हातले ूदशर्न गन र आख

दे ख्ने हुनाले यसबारे कृषकलाई बढी िव ास हुने हुँदा कृषकह ले उ त ूिविधह

सहजै महण गनर्

सक्दछन् । नितजाूदशर्नमा रासायिनक मल ूयोग गरी वा ूयोग नगरी रोिपएको धानको दुइ
जातका बालीह

उदाहरणको

पमा तुलना गनर् सिकन्छ । कपास बालीमा एकै पटक एक अथवा

एक भन्दा बढी ूिविधह को तुलना गरी दे खाउन पिन यो शैिक्षक तिरका ूयोग गनर् सिकन्छ ।

1.2.2 कायर्बमको उ ँ
े यः कपास बाली उत्पादन ूिविधको मह व कृषकह लाई वुझाउन पुरानो

ूिविध र नयाँ ूिविधको तुलनात्मक पिरणाम दे खाउनु ।

1.2.3 कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः

 खा ा , दाल र तेलहन बालीको लािग नितजा ूदशर्न कायर्बम उल्लेखकायर्िविधमा आवँयक

हेरफेर ल्याई यो ूदशर्न स ालन गनर् सिकनेछ ।
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तराईका लािग
afnL
skf;

/f;folgs dn
l;kmfl/z dfqf
gfkmkf] -s]hL÷x]_

l;kmfl/z
aLp b/
-s]hL÷x]_

60:40:20

25

ug'{kg]{ If]qkmn
-s6\7f_
g=k|=÷
p=k|=
af=r=k|=
2

6

cfjZos kg]{
aLp -s]=hL=_
g=k|=÷
p=k|=
af=r=k|=

cfjZos kg]{ /f;folgs dn -s]=hL=_
g=k|=÷af=r=k|=
p=k|=
o'l/of l8=P=kL= kf]6f;

1.67 5.00 6.43

5.80

o'l/of l8=P=kL= kf]6f;

2.22 19.28 17.39

6.67

पहाड तथा उच्च पहाडका लािग
afnL
skf;

/f;folgs dn
l;kmfl/z dfqf
gfkmkf] -s]hL÷x]_

l;kmfl/z
aLp b/
-s]hL÷x]_

60:40:20

25

ug'{kg]{ If]qkmn
-/f]kgL_
g=k|=÷
p=k|=
af=r=k|=
1

3

cfjZos kg]{
aLp -s]=hL=_
g=k|=÷
p=k|=
af=r=k|=

cfjZos kg]{ /f;folgs dn -s]=hL=_
g=k|=÷af=r=k|=
p=k|=
o'l/of l8=P=kL= kf]6f;

0.83 2.50 4.82

4.35

o'l/of l8=P=kL= kf]6f;

1.67 14.46 13.04 5.00

बाली िवशेष नितजा ूदशर्न िववरण रे कडर् फाराम
बाली ...............................

नितजा ूदशर्नको िकिसम ...........................

उ ेँय-..............................

आवँयक साममीह ....................................

ljj/0f
aLp

dnvfb

emf/kft lgoGq0f ljiffbL
sL6gfzs ljiffbL
l;+rfO{x¿
n]–cfp6

t/fO{
! =========================
@ =========================
# =========================
gfO6«f]hg
kmf]:km/;
kf]6f;

kxf8
pRr kxf8
! ====================== ! ============================
@ ====================== @ ============================
# ====================== # ============================
gfO6«f]hg
kmf]:km/;
kf]6f;

gfO6«f]hg
kmf]:km/;
kf]6f;

! ======================== ! =====================
@ ========================
@ =====================

!
========================
@ ========================

!

#

@

1.2.4 कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर्ः

ूदशर्न कायर्बमको ूकृित अनुसार उपरोक्त ूदशर्न नम्स्र् बमोिजम िसफािरस दर माऽामा ूदशर्न

साममीह को ूयोग गनुर् पनछ । यःता साममीह को लािग आवँयक रकम ःथानीय िजल्ला दररे ट

अनुसार लागत अनुमान तयार गरी सोको आधारमा न्यूनतम लागत तोिक खचर् गनर् सिकने छ ।
ूदशर्न साईन बोडर्को हकमा नितजा ूदशर्नको झ हुनेछ ।
1.2.५ ःवीकृत भएको िमितः अथर् मन्ऽालय (मा.अथर्मन्ऽीःतर) को िमित २०६९/१/१३ को

सहमित र कृिष तथा सहकारी मन्ऽालय (सिचव ःतर) को िमित २०६९/१/२५ को िनणर्यानुसार
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१.३ खा या न, दाल र तेलहन बालीका लािग उ पादन प्रदशर्न कायर्क्रम
1.3.1 पिरचय/पृ भूिमः
तिरका ूदशर्नमा ूसार कायर्कतार् र तािलम ूा
उ त कृिष ूिविध,

ान र सीपह

अगुवा कृषक ारा कृषकह को समूहलाई बोलाई

कसरी ूयोग गनुर् पदर्छ भ े कुराह

बमब

पमा

िसकाइन्छ । यस ूदशर्नमा ूसार कायर्कतार्ले कुनै उ त ूिविधको िवषयमा शु दे िख अन्त्यसम्म

गनुर् पन वा जा ु पन कुराह

िसकाउँछ । यसरी बमब

पमा िसकाइसकेपिछ ूदशर्नमा सहभागी

कृषकह ले ूिविधबारे पूणर् पमा जानकारी िलई त्यःतो ूिविध महण गनर् सक्षम हुन ु पदर्छ ।

तरकारी बीउ नसर्रीमा राख्ने, िवषादी छन, िब वा काँटछाँट गन, तरकारी लगाउने ूिविधह बारे

कृषकह लाई तिरका ूदशर्न गनर् सिकन्छ । उदाहरणको लािग तरकारीको बीउ नसर्रीमा राख्ने
िवषयमा हो भने ूसार कायर्कतार्ले कृषकह लाई माटोको तयारी, मलखाद िमसाउने, झारपात

हटाउने, कीटनाशक िवषादी ूयोग, नसर्री व्याडको तयारी, रे खा न गन, बीउ रोप्ने, छापो राख्ने आिद
बमब

पमा उ त ूिविध कृषकह लाई ूयोगात्मक

सक्छन् र ूसार कायर्बम ूभावकारी हुन सक्दछ ।

पमा िसकाइने हुंदा उनीह ले राॆरी बुझ्न

नितजा ूदशर्न भन्दा बढी क्षेऽफल जग्गामा उ त तिरका र साधन ूयोग गरे र बढी उत्पादन िलने

िहसाबले कृषकह लाई ूोत्सािहत गनर् उत्पादन ूदशर्न स ालन गिरन्छ । साथै यसमा बाली िवशेष

उ त ूिविध एवं साधनह
गिरन्छ ।

ु
सं यक्त

पमा ूयोग गनर् सघाउ पुयार्उन पिन यो कायर्बम स ालन

1.3.2 कायर्बमको उ ँ
े यः

ु ूयोगको उपयुक्तता दे खाई कृषकह लाई
 बाली िवशेष अपनाउनुपन िवशेष ूिविधह को सं यक्त
उक्त बाली ूिविध तफर् आकृ

 कृषकह लाई उ त ूिविधबारे

गराउनु ।

ान उपलब्ध गराउनु ।

 िसफािरस गिरएका ूिविधबारे कृषकह लाई िव ास र चाख उत्प

लगाउनु ।

गराई ूिविध महण गनर्

 उ त ूिविधह लाई ित
ु गितले ूसार गराउनु ।

1.3.3 कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः नितजा ूदशर्नको लािग जःतै ूदशर्न
क्षेऽ छनौट गरी कृषकको सहभािगतामा आरम्भ गनुर् पदर्छ र यो ूदशर्नलाई िचनाउने गरी सं िक्ष
िववरण सिहतको वोडर् राख्ने व्यवःथा िमलाउनुपदर्छ । धेरै सं ख्यामा स ालन गनर् िविभ

किठनाई

हुने हुँदा जे जित गिरन्छ त्यसलाई ःतरीय तुल्याई वहुसंख्यक कृषकह लाई लाभािन्वत गराउन
बाली कटाई (Harvesting) को वेला २०-२५ जना कृषकह
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जुटाएर दे खाउनुपदर्छ ।

उत्पादन ूदशर्न कायर्बममा ूसार कायर्कतार्ले अपनाउनुपन कायर् ूणाली
शु

गनुर् भन्दा पिहलेको अवःथा

 वःतुिःथितको िव ष
े ण गन (कृषकह को िशक्षा, चाहना, आवयकता, सामािजक सं ःकार, माटो,

बाली -ूणाली, बजार व्यावःथापन, साधन ौोत) ।

 ूदशर्नलाई आवँयक साममी जुटाएर राख्ने ।
 बमब

पले ूदशर्न गनर् योजना तयार गन

 सरल र ःप

पले िसकाउन पूवार्भ्यास गन ।

 सबैको लािग उपयुक्त र पायक पन ःथानको छनौट गन ।

शु

गदार्को अवःथा

 उपिःथत सबै कृषकह लाई िमलाएर राख्ने (ूदशर्नकतार्लाई सबै सहभागी कृषकह ले

राॆरी दे ख्न सकून्)

 ूदशर्नको मह व र उ ेँय बारे कृषकह लाई जानकारी िदने

 मुख्य कुराह लाई बढी जोड िदई यसको मह वबारे ूकाश पान ।

 ूदशर्नलाई सबै कृषकले दे ख्न र सु

सकेका छन् छै नन् सो प ा लगाउने ।

 आवँयक परे मा कृषकह को पिन सहयोग िलने

 कृषकलाई सोधपुछ र सुझाव िदन अनुरोध गन ।

 कृषकका राॆा कुराह लाई ूशंसा गन र सु े ।
 मुख्य-मुख्य बुदाह लाई अन्त्यमा दोहोर्यार्उने।

 यस सम्बन्धी िलफलेट र पम्फलेट भए कृषकलाई िवतरण गन ।

 सहभागी कुंकह को नाम र ठे गाना नोट गन ।
 अन्त्यमा धन्यवाद

ापन गरी िवदाइ गन ।

ूदशर्न पिछको अवःथा

 ूदशर्नमा केही कमी कमजोरीह

भए अक पटकको ूदशर्नमा सुधार गन ।

 कृषकह लाई ूदशर्नमा िसकाए अनु प उनीह ले ूिविध अनुसरण गरे वा गरे नन् सो प ा

लगाउने ।

 कृषकलाई आफ्नो बारीमा ूदशर्न गरे को ूिविधमा केही कमी कमजोरी भएमा तत्कालै

सुधार गनर् सल्लाह िदने ।

 कृषकले ूदशर्न ःथलमा िनम्त्याएको खण्डमा जाने ।

1.3.4 कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर्ः

पहाडमा ३ रोपनी र तराईमा ६ क ा क्षेऽफलमा उत्पादन ूदशर्न सं चलन गिरने छ । ूदशर्नको
लािग आवँयक बीउ र मलखाद बाली अनुसार िसफािरस दर माऽा उपरोक्त ूदशर्न नम्स्र् बमोिजम
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ूयोग गिरनेछ । यःता साममीह को लािग आवँयक रकम ःथानीय दररे ट अनुसार लागत अनुमान

तयार गरी सोको आधारमा न्यूनतम लागत तोिक खचर् गनर् सिकने छ । बाली सं रक्षण िवषादीको
हकमा जम्मा

. १०००।- ूित ूदशर्न नबढ्ने गरी खचर् गनर् सिकने छ । ूदशर्न साइन बोडर्को

हकमा नितजा ूदशर्नको झ नै हुनेछ ।

क्षेऽफल : पहाडमा ३ रोपनी र तराईमा ६ क ा
1.3.5 ि व्यः
फाइदाह

 धेरै कृषकह ले एकै समयमा उ त ूिविधह

िसक्न सक्छन् ।

ँ ाले दे ख्ने हुनाले िव ास भई नयाँ ूिविध अपनाउन आत्मवल बढ्दछ ।
 कृषकले ःवयं आख

 थौरै समय र लागतमा धेरै कुराह लाई िसकाउन सिकन्छ ।
 अनपढ कृंकह लाई यो माध्यम ूभावकारी हुन्छ ।

बेफाइदाह

 ूयोगात्मक सीपह

माऽ िसकाउन सिकन्छ ।

1.3.6 ःवीकृत भएको िमितः अथर् मन्ऽालय (मा.अथर्मन्ऽीःतर)को िमित २०६९/१/१३ को

िनणर्यानुसार सहमित र कृिष तथा सहकारी मन्ऽालय (सिचव ःतर) को िमित २०६९/१/२५ को
िनणर्यानुसार

१.४ बाली चक्र (CroppingPattern) प्रदशर्न कायर्क्रम
1.4.1 पिरचय/पृ भूिमः

उत्पादनका लािग चािहने सबै साधनह

ूयोग गरी िजल्लामा स ािलत िसँचाइ उप आयोजना र

वा॑ै मिहना िसँचाइ हुन सक्ने क्षेऽह मा पकेटको
उत्पादन गनर् यो कायर्बम स ालन गिरन्छ ।

पमा सघन बाली चब ूणाली अपनाई बाली

1.4.२ कायर्बमको उ ँ
े यः

 मलखाद, उ त बीउ, एिककृत बाली सं रक्षण, िसँचाइ एवं आधुिनक ूािविधक प्याकेजको

पमा ूयोग गरी बाली सघनता तथा उत्पादकत्व वृि

 वषभिर िसँचाइ हुन सक्ने क्षेऽमा उपलब्ध िविभ

चबको एिककृत
उत्पादकत्व वृि

गनर् कृषकह लाई अिभूेिरत गनुर् ।

ूिविधह को साथ साथै उपयुक्त बाली

पमा ूयोग गरी कृषकह लाई बाली सघनता ३०० ूितशत पुयार्उन र

गनर् उत्ूेिरत गनुर् ।

1.4.3 कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः

 नितजा ूदशर्नमा जःतै उत्पादन क्षेऽ छनौट गरी कृषकको सहभािगतामा यो कायर्बम

आरम्भ गनुर् पदर्छ । यःतो ूदशर्न सं भव भएसम्म हरे क पकेट क्षेऽमा कृिष अनुसन्धान
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केन्िह बाट िसफािरस गिरएको ूिविधको आधारमा वषभिर स ालन गरी त्यहां कृषक

ॅमण समेत गराई वहुसंख्यकलाई लाभािन्वत तुल्याउनुपदर्छ ।

 बाली अनुसार गिरने िविभ

कृयाकलापह को रिज डर्मा अिभलेख राख्नुपदर्छ ।

 ूदशर्न साममीको साथमा ूदशर्नमा ूयोग हुने बाली चब, हरे क बालीको नाम तथा जात,

बीउको ःतर, बीउ लगाउने समय, मलजल िदने समय, कटानी गन समय, िविभ

बालीह को अनुमािनत उत्पादन, ूदशर्नबाट आशा गिरएको उपलब्धी आिद िववरण भएको
पचार् कृषकह लाई िदने व्यवःथा िमलाउनुपदर्छ ।

 कृषकको नाम, ठे गाना, लगाईएको बाली चब बाली लगाइएको समय, ूयोग भएको

मलखादको माऽा र समय, ूयोग गिरएका ूिविधह

र समय, ूदशर्न ूित कृषकको

धारणा बालीह को उत्पादन ूदशर्न गदार् उपलब्ध भएका िववरणह

रे कडर् गनुर् पदर्छ ।

 यसको लािग आवँयक पन समामी एिकन गरी उपलब्ध गराउनुको साथै ूदशर्न प्लटमा

िनम्न िववरण सिहतको वोडर् राख्ने व्यवःथा गनुर् पदर्छ ।



ूदशर्नको नाम



कृषकको नाम



ूयोग गिरएको बाली चब



ूदशर्न क्षेऽफल



बीउको ःतर



मलखादको माऽा



बाली लगाईएको िमित



ूदशर्न शु

गरे को िमित आिद ।

 ूदशर्न प्लटमा हरे क बाली चब हेरेर िसजनमा कृषकह

जुटाई अवलोकन गराउनुपदर्छ ।

 बाली कटाई (Crop Cutting) को वेलामा २०-२५ जना कृषकह

दे खाउनुपदर्छ ।

जुटाएर उत्पादन नितजा

1.4.4 कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर्ः

ूदशर्न कायर्बमको ूकृितअनुसार उपरोक्त ूदशर्न नम्स्र् बमोिजम िसफािरस दर माऽामा ूदशर्न
साममीह को ूयोग गनुर् पनछ । यःता साममीह को लािग आवँयक रकम ःथानीय िजल्ला दररे ट

अनुसार लागत अनुमान तयार गरी सोको आधारमा न्यूनतम लागत तोिक खचर् गनर् सिकने छ ।
ूदशर्न साईन बोडर्को हकमा नितजा ूदशर्नको झ हुनेछ ।
1.4.५ ःवीकृत भएको िमितः अथर् मन्ऽालय (मा.अथर्मन्ऽीःतर)को िमित २०६९/१/१३ को
सहमित र कृिष तथा सहकारी मन्ऽालय (सिचव ःतर) को िमित २०६९/१/२५ को िनणर्यानुसार
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१.५ उ नत बीउ कीट िवतरण कायर्क्रम
1.5.1 पिरचय/पृ भूिमः

कुनै पिन नयाँ/उ त बीउह को अनुसन्धान केन्ि तथा कृषकको घरबारीमा जातीय परीक्षण गरी
िसफािरस भएका नयाँ जातह लाई अथवा भिवंयमा िसफािरस हुन सक्ने नयाँ ÷उ त जातह लाई

कृषकको

वातावरणमा

पुयार्ई

यथाशक्य

चाँडो

िवःतार

गनर्

र

आवँयक

सुधारको

लािग

कृषकह बाट थप जानकारी र ूितिबया सं कलन गिरने कायर्बमलाई उ त बीउ कीट भिनन्छ ।
उ त बीउ कीट कायर्बम हाॆो दे शमा िजल्ला कृिष िवकास कायार्लय अन्तगर्त ूसार

कायर्कतार् ारा कृषकको घरबारीमा पुयार्उने भएता पिन यसको सम्पूणर् कायार्न्वयन भने कृषकले
आफ्नै वातावरणमा गदर्छ ।

नेपालको पिरूेआयमा हेन हो भने उ त बीउ कीटलाई अनुसन्धानकतार् र ूसार कायर्कतार्ह ले

आफ्ना-आफ्नै िकिसमले ूयोग गद अएको पाइएको छ । अनुसन्धानकतार्ह ले िमिनिकटलाई नयाँ

िसफािरस भएका वा हुन बाँकी रहेका जातह लाई कृषकको ूितिबया सं कलन गन उ ेँयले ूयोग

गदर्छन् । जबिक ूसार कायर्कतार्हले उ त बीउ कीट ारा नयाँ जातह लाई कृषकको जग्गामा

ूदशर्न गराई िवःतार गन एक ूसार माध्यमको

पमा ूयोग गरे को दे िखन्छ । उ त बीउ

कीटबाट कृिष ूिविधको ूसार र मूल्यांकन एकैपटक गिरने हुँदा यो कायर्बम कम खिचर्लो र
ूभावकारी हुन्छ ।

कुनै ःथान िवशेषमा सफलता पाएको कुनै पिन उ त या ःथानीय जातको बीउलाई सोही ःथानको

आवहवासँग िमल्ने अन्य कुनै ठाउमा उ त बीउ िकट िवतरण माफर्त िवःतार गनर् यो कायर्बम

स ालन गिरन्छ ।

1.5.2 कायर्बमको उ ँ
े यः

 कुनै एक ःथानमा लोकिूय भएको बालीको बीउ त्यस ःथानको आसपासका कृषकह लाई

जानकारी िदन सो बीउ ूसारण गनुर् ।

 परीक्षण केन्िमा उपयुक्त ठहर भएका नयाँ ÷उ त जातह

कृषकको घरबारीमा पुयार्ई िवःतार

गन र सो जातबारे अनुसन्धानकतार्ले कृषकको ूितिबया जानकारी ूा

गन ।

 कृषकलाई हुने सम्भाव्य नोक्सानीबाट जोगाउने र आवँयक नोक्सानी पुयार्उने कुराह लाई

सुधार गन

 कृषकह लाई राॆो जात र ूिविधह

उनीह लाई नै छनौट गन अवसर िदने ।

 नयाँ जातबारे कृषक र ूसार कायर्कतार्ह लाई उपयोग गनर् िव ास बढाउने ।

1.5.3 कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः

 कुनै एक ठाउँमा लोकिूय दे िखएका ःतरीय बीउ खिरद गरी स-साना प्याकेटमा राखी िनम्न

कागजातह

सं लग्न राखी कृषकह लाई िवतरण गनुर् पदर्छ ।
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 बीउको जात, बीउ लगाउने समय, मल हाल्ने समय, िसँचाइ गन र कटानी गन समय,

अनुमािनत उत्पादन, बीउ उपलब्ध हुने क्षेऽह
कृषकह लाई जानकारी गराउनुपदर्छ ।

आिद िववरण भएको कागजातबाट सो बारे

 कृषकको नाम, ठे गाना, बीउ लगाईएको समय, ूयोग भएको मलखादको माऽा र समय, ूयोग

गिरएका ूिविधह

र समय, बीउ ूित कृषकको धारणा जःता िववरणह

 कृषकले मन पराएमा सोही बीउबाट क्षेऽ िवःतार हुन्छ ।

रे कडर् गनुर् पदर्छ ।

 ूदशर्नलाई ःथानीय वातावरणमा राख्ने व्यवःथा िमलाउने ।
 ूदशर्न परीक्षणको िवशेष उ ेँयबारे ःप

गन ।

 सहयोगी र ूगितशील कृषकलाई उ त िवउ िकट ूदशर्कको लािग छनौट गन ।
 साधारणतया हािन-नोक्सानी सहन सक्ने कृषकलाई छा ु उपयुक्त हुन्छ ।

 ूदशृन
र् ःथल बाटोको निजक हुनपु दर्छ ।

 ूदशर्न गदार् शु को अवःथादे िख अन्त्यसम्मको अवःथामा ूसार कायर्कतार्को उपिःथित हुन ु

आवँयक छ ।

 ूसार कायर्कतार्ले ूदशर्न ःथलमा समय-समयमा ॅमण गरी ूत्येक ॅमणको अिभलेख तयार

पाद जानुपदर्छ ।

 रोिपएको िमित, खेतीमा लागेको लागत मूल्य, जग्गाबाट ूा

जानकारीह को अिभलेख िटप्पणी गनुप
र् दर्छ ।

भएको खुद आम्दानी र आवँयक

1.5.4 कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर्ः
बाली अनुसार पहाडमा बढीमा १ रोपनी र तराईमा बढीमा १.५ क ा क्षेऽफलमा उ त बीउ िकट
िवतरण गनर् सिकने छ । प्यािक

खचर् लगायत साममीह को लािग आवँयक रकम ःथानीय

िजल्ला दररे ट अनुसार लागत अनुमान तयार गरी सोको आधारमा न्यूनतम लागत तोिक खचर् गनर्

सिकने छ ।

१.५.५ ःवीकृत भएको िमितः अथर् मन्ऽालय (मा.अथर्मन्ऽीःतर)को िमित २०६९/१/१३ को

सहमित र कृिष तथा सहकारी मन्ऽालय (सिचव ःतर) को िमित २०६९/१/२५ को िनणर्यानुसार

२. बाली उ पादन प्रितयोिगता कायर्क्रम
२.१ खा या न बाली उ पादन प्रितयोिगता कायर्क्रम
2.1.1 पिरचय/पृ भूिमः

कृिष ूसारको िस ान्त अनुसार कृषकलाई मानिसक

पमा ूोत्साहन गरे पिछ माऽ उसलाई नयाँ

ु का कृषकह लाई उ त ूिविध अपनाउन तफर्
ूिविध अपनाउने वातावरण िदन सिकने हुँदा मुलक
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अमसर गराई अत्यिधक उत्पादन र ूितःपधार्त्मक खेती गराउन यो ूितयोिगता स ालन गिरन्छ ।

यःता ूितयोगीह ले कृिष ूािविधकको राय सल्लाह अनुसार खेती गदर्छन् ।
2.1.2 कायर्बमको उ ँ
े यः

 कृषकलाई आफूले गरे को काम वापत सम्मान र कदर समेत िदएर ूोत्साहन गनुर् ।

 बढी उत्पादन िभत्र्याउने अिभलाषा पूरा गद कृषकलाई आत्मिव ास िदलाउनु ।

2.1.3 कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः
 िवषयगत ूितयोिगता स ालन सम्बन्धी कायर्िविध सम्बिन्धत ूितयोिगता अन्तगर्त िदईएको

छ । ूितयोिगता िनंपक्ष र उ ेँयमुखी बनाउनुपदर्छ भ े कुरामा जोड िदनुपनछ ।

 खा ा

बाली उत्पादन ूितयोिगतामा किम्तमा १० जना सहभागी कृषकह ले भाग

िलएको हुनपु छर् । १० भन्दा कम कृषकले भाग िलएमा त्यःतो ूितयोिगताले मान्यता

पाउदै न । तर कायर्रत ूा.स./ना.ूा.स. ले कित जनालाई सहभागी बनाउन सक्दछन् सो

क्षमताको आधारमा कृषक सं ख्या तोक्नु वान्छनीय हुनेछ ।

 ूितयोिगतामा भाग िलन चाहने कृषकह ले बाली लगाउनुभन्दा एक मिहना अगािड

बालीको जात, बीउ उपलब्ध गन ौोत, उत्पादन बढाउन अपनाइने उ त ूिविध इत्यािद

खोिलएको िनवेदन दरखाःत फाराम (सं लग्न नमुना अनुसार) भरी िजल्ला कृिष िवकास
कायार्लयमा दतार् गराउनुपदर्छ ।

 यसरी दतार् भएका नामावली कृिष िवकास कायार्लयका ूमुखले

जुगरी गहुँ बालीको लािग

पौषसम्म, मकै बालीको लािग चैऽसम्म र धान बालीको लािग आषाढ सम्ममा सम्बिन्धत

क्षेऽीय कृिष िनदशनालय र कृिष ूसार िनदशनालय, हिरहरभवनमा पठाई सक्नुपनछ ।
िढला गरी पठाईएका नामावलीह

रे कडर् गिरने छै न ।

 ूितयोगी कृषकले उ त ूिविध अपनाई खेती गनुर् पदर्छ । सो गरे को नगरे को सम्बन्धमा

िवषय िवशेष

भैरहनुपनछ ।

टोलीबाट समय समयमा बाली लगाईएको प्लटको िनरीक्षण गरी िरपोिटर्

 बाली तयार भएपिछ ूितयोगी कृषकले बाली कटानी गन िदन िकटान गरी सं भव भएसम्म

िलिखत सूचना िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयलाई िदनुपदर्छ ।

 साना िकसानले पिन भाग िलन सकुन भ े

ि कोण राखी यो ूितयोिगता पहाडमा ३

रोपनी र तराईमा ६ क ा जग्गामा स ालन गनुप
र् न ूावधान रहेको छ ।

 कृिष ूसार कायर्कतार्ले १ िदनमा बढीमा ३ जनाको ूितयोिगताको कटानी च ुटानी आिद

कायर् गन गरी तािलका बनाउनुपदर्छ ।

 दे शका िविभ

गन ।

भू-वातावरण (Ecology) लाई ूितिनिधत्व हुने गरी यो कायर्बम स ालन
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 पाँचवटै क्षेऽका तीनवटै भौगोिलक क्षेऽको ूितिनिधत्व गन गरी कृषक छनौट गिरने ।
 सहभागी

हुन इच्छु क कृषकले िज.कृ.िव.का.मा अिमम िनवेदन िदनुपन र िनवेदक

कृषकलाई छनौटका आधार तथा अन्य ूकृयाबारे िज.कृ.िव.का.ले अिमम जानकारी िदई

आवँयकता अनुसार कृषकबाट रे कडर् समेत maintain गन व्यवःथा िमलाउने ।

 सहभागी कृषकह को कृयाकलापबारे क्षे.कृ.िन. र कृिष ूसार िनदशनालयबाट अनुगमन

गनुप
र् न ।

 सबै िजल्लाले यो कायर्बमलाई अिमम ूाथिमकताका साथ आफ्नो वािषर्क कायर्बममा

समावेश गनुप
र् न ।

 बाली िवशेष अनुसारको उत्पादन िसिल

नाघेको नितजालाई मान्यता निदईने ।

 हाइिॄड जातलाई ूितयोिगतामा समावेश नगराउने ।

मूल्यांकन ूिबया

दे हाय वमोिजम मूल्यांकन गिरनेछ ।
(क) उत्पादन मूल्यांकन (८० ूितशत)

उत्पादन रे कडर् िलँदानिजकैको अन्य सेवा केन्ि ूितिनिधको उपिःथित हुनपु न ।

(ख) कृषकको कायर् व्यवहार (२० ूितशत)


कृषकको व्यावसाियकता उ मिशलता
उ म ५, मध्यम-४, सामान्य- ३



उ त ूिविध बारे

ान तथा अनुसरण (बीउ, मलखाद, िसँचाइ, बाली सं रक्षण)

उ म ५, मध्यम-४, सामान्य- ३


कृषकको अमसरता

उ म ५, मध्यम-४, सामान्य- ३


सम्पकर् तथा समन्वय (कृषक, सम्बिन्धत सं ःथा)
उ म ५, मध्यम-४, सामान्य- ३

ूितयोिगतामा लगाईएको बालीको कटानी (च ुटने, उत्पादनको तौल िलने समेत कायर् गदार्)

व.कृ.िव.अ. अथवा िनजको ूितिनिधले िनम्न व्यिक्तह को रोहवरमा गराउने व्यवःथा िमलाउनु

पदर्छ ।


व.कृ.िव.अ./ कृ.ू.अ.अथवा िनजको ूितिनिध अिधकृत ...........................



सेवा केन्ि ूमुख र सम्बिन्धत ूा.स./ना.ूा.स. ..............................





ःथानीय तह ूितिनिध ...............................................
ूितयोगी कृषक ...............................................

ूितयोिगतामा भाग िलने ूित न्दी कृषक १ जना ................................

- 75 _

खा ा

बाली उत्पादन ूितयोिगतामा भाग िलने कृषकले भन िनवेदन फाराम

ौी िजल्ला कृिष िवकास कायार्लय, .............
नेपाल सरकार कृिष िवभागको लािग ूितयोिगताको िनयम अनुसार यिह सालको बढी अ
ूितयोिगतामा

भाग

िलन

इच्छु क

भएको

हुँदा

मेरो/हाॆो

नाम

दतार्

गरी

उत्पादन

पाउन

अनुरोध

र् न्दा किम्तमा १५
गदर्छु/गदर्छ । ूितयोिगताको लािग मैले/ हामीले लगाएको बाली कटानी गनुभ
िदन अगावै मेरा/ हाॆो गा.िव.स.ईलाकामा काम गनुह
र् न
ु े ूा.स./ना.ूा.स.सँग बाली काटन् िदन
िनि त गरी ूितयोिगताको िनयममा उल्लेख भए बमोिजम िनम्नानुसार महानुभावह को सामु े

नमुनाको लािग छािनएको जग्गाबाट बाली काटी, च ुटी हुन आएको उव्जनीको पिरमाण िदन
मेरो/हाॆो मन्जुरी भएको र िजल्ला कृिष िवकास कायार्लय वा सम्बिन्धत ूा.स./ना.ूा.स.को
अनुमित िवना अगावै बाली नकाट्न समेत मन्जुरी छ । यिद काटे मा ूित िन्दता र
भएकोले उक्त ूितयोिगतामा भाग िलन पाउन अनुरोध गदर्छु/ गदर्छ ।

भएपिन मन्जुरी

.......................
िनवेदक कृषकह

कृषकको नाम ...............................................

िमित ....................

गा.पा./न.पा. ................................................
वडा नं. ........................................................
ूितयोिगतामा लगाउने बीउको
नाम ............................................................
जात ............................................................
पिरमाण ........................................................
कहाँबाट ूा

गन ...........................................

बाली लगाउने ठाउँको नाम ................................
ँ ा उपिःथत हुनह
बाली कटानी गरी तौल िनकािलद
े
विर

कृिष िवकास अिधकृत वा िनजको ूितिनिध ौी .............................................

गा.पा./ न.पा. अध्यक्ष/ मेयर वा उपाध्यक्ष/ उप-मेयर वा वडा सदःय वा सिचव ौी ..............
ूितयोिगतामा भाग िलने एक जना ूित िन्द कृषक ौी ............................................

ूितयोगी कृषक ौी ........................................................................................
सम्बिन्धत क्षेऽको ूा.स./ना.ूा.स. ौी ................................................................
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बढी अ

उत्पादन रे कडर् फाराम

बालीको नाम . . . . . . . . . . . . . िजल्ला. . . . . . . . . . .
gd"gf Kn6sf] pTkfbg -u|fd_
qm=
s[ifssf] nufPsf]
s[ifssf] gfd
Kn6
g+
=
!
Kn6
g+
=
@
Kn6 g+= # Kn6 g+= $ Kn6 g+=%
;+=
7]ufgf
hft
@% jlkm @% jlkm @% jlkm @% jlkm @% jlkm

उपयुक्त अ
१

आ.व.. . . . . . . . .
s]hLjf6 hlt{ s6fO{
% j6} Kn6af6 ld;fO{ lnPsf]
!@% ju{
pTkfbg s]=hL=
gd"gfsf] -u|fd_ !@ k|ltzt cfPsf] tf}n -u|fd_ !)- lkm6af6 k|fKt
s}=
s'n !@%
k|lt x]S6/
j=lkm= lr:ofgdf DjfO:r/ ld6/ ePsf] !% 3fd ;'sfPkl5 vf; tf}n -u|fd_

बाली कटानी गरी तौल िनकािलँदाउपिःथ्त हुनेह को नाम, दःतखत र िमित

२
३
कम्पाइलेशन गन. . . . . . . . . .

जाँच गनको . . . . . . . . . . सदर गन . . . . . . . . . . .
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2.1.4 कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/ नम्सर्ः
खा ा

बाली उत्पादन ूितयोिगतामा िवजयी हुने िकसानह लाई ूथम ५ हजार, ि तीय ३ हजार,

तृतीय २ हजार सान्त्वना ५ सय पुरःकार िदने । पुरःकार िवतरण कायर्बमको व्यवःथापन खचर्
. ३ हजार सम्म गनर् सिकने ।

2.1.5 ि व्यः
समावेश गिरने बालीह
तराई

धान, गहुँ

मध्य पहाड

धान मकै

उच्च पहाड

आलु, फापर

2.1.6 ःवीकृत भएको िमितः अथर् मन्ऽालय (मा.अथर्मन्ऽीःतर)को िमित २०६९/१/१३ को

िनणर्यानुसार सहमित र कृिष तथा सहकारी मन्ऽालय (सिचव ःतर) को िमित २०६९/१/२५ को
िनणर्यानुसार

३. बीउ आ मिनभर्र कायर्क्रम
३.१ िज ला तरीय बीउ िबजन आ मिनभर्र कायर्क्रम
3.1.1 पिरचय/पृ भूिमः
कृिष उत्पादनका िविभ

आवँयक साममीह मध्ये बीउको आपूितर्लाई सरल र सुलभ

कृषकःतरमा उपलव्ध गराई खा ा

ःप

बालीको उत्पादन र उत्पादकत्व वृि

पमा

गनर् नव योजनाले

ु का पन्ी िजल्लाह
िदशा िनदशन गरे को छ । नव योजनामा उल्लेख भए अनुसार मुलक

बमशः पूवार् लका धनकुटा, मोर

तनहुँ, नवलपरासी र

र सुनसरी; मध्य-मा लको नुवाकोट, बारा र पसार्; पि मा लको

पन्दे ही; मध्य-पि मा लको प्यूठान, दाङ र विदर्या तथा सुदूर-पि मा लको

डोटी, कैलाली र क नपुरलाई ौोत बीउ उत्पादन िजल्लाको

पमा छनौट गरी ौोत बीउ िवजन

उत्पादन कायर्बम स ालन गिरएको छ । यी िजल्लाह ले मूल बीउबाट ूमािणत ूथम पुःताको
बीउ उत्पादन गन र उक्त ौोत बीउबाट आफ्नै िजल्ला र िछमेकी िजल्लाह

ूमािणत दोॐो

पुःताका बीउ उत्पादन गराउने र ूमािणत दोौो पुःताबाट उत्पािदत उ त बीउ खा ा

उत्पादनका लािग ३/४ वषर्सम्म ूयोगमा ल्याउने तथा ३/४ वषर्पिछ पुन नयाँ बीउ ूयोग गन
कायर्बम अनुसार आ.व. ०५५/५६ दे िख िजल्लाःतरीय बीउ िवजन आत्मिनभर्र कायर्बम स ालन
भइरहेको छ ।

उपयुक्त
र्
उ ेँय अनु प कायर्बम स ालन गदार् िजल्लाह ले भोगेका समःयाह
ूा

अनुभवका आधारमा उल्लेख गदार् वीज वृि
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र अनुगमनबाट

कायर्बम ठू लो क्षेऽफलमा/चक्लावन्दीमा

स ालन हुन नसिकरहे को, मूलबीउबाट उत्पािदत बीउ कृषकह ले सं चय गरी राख्न नसकेकाले
गुणःतरीय बीउ खा ा को

पमा िवबी िवतरण भई गुणःतरीय बीउको दु पयोग भइरहे को

दे िखएकोछ । यसले गदार् उ ेँय अनुसार कायर्बम ूभावकारी हुन सिकइरहेको छै न । यही कुरालाई

ि गत गरी गुणःतरीय बीउ बढी भन्दा बढी माऽामा उत्पादन गरी कृषकबाट कृषकमा साटफेर

हुने बीउलाई गुणःतरयुक्त बीउले ूितःथापन गरी ूित इकाई क्षेऽफलमा उत्पादन तथा
उत्पादकत्व वृि

ु भ िवतरण गनर्
गनर् उत्पािदत गुणःतरयुक्त बीउको सुरिक्षत सं चय एवं सवर्सल

उपयुक्त कायर्बम ल्याउन आवँयक ठानी आ.व. ०५७/५८ मा बाली िवकास िनदशनालयले
तोकेका िजल्लाह मा िजल्लाःतरीय बीउ िवजन आत्मिनभर्र सहयोग कायर्बम स ालन गनर्
लािगएको पिरूेआयमा यो कायर्बम कायार्न्वयनका लािग ःप

िनदिशका ूःतुत गिरएको छ ।

यस लआय ूाि को लािग उत्पादनका ूमुख कारक तत्वह

व्यवःथा गनर् यो कायार्न्वयन

िसँचाइ, मलखाद, बाली सं रक्षणको

अलावा उ त बीउको ूयोजन अित नै मह वपूणर् छ । ःतरीय बीउको ूयोगबाट माऽ पिन

उत्पादनमा १५-२५ ूितशत वृि

हुने तथ्य सवर्ऽ सािवत भई सकेको छ ।

नेपालमा हाल बीउ आपूितर् गन िविभ

ौोतह

मध्ये कृषकह

नै अमपं िक्तमा पदर्छन् । लगभग

९५% नेपाली कृषकह मा परम्परागत ढं गले खेती गिरएको बालीबाट बीउ सं चय गरी धेरै वषर्
सम्म साल वसाली ूयोगमा ल्याउने चलन छ । यःतो िकिसमको बीउ उ त जातको भएता पिन

बीउको आनुवंिशक गुणःतरमा ॑ास आई उत्पादनमा कमी भएको पाइन्छ । िव मान अवःथामा

कृषकले आफ सं चय गरे को बीउमा उॆने शिक्त र भौितक शु ता न्यूनतम ःतरमा भएको पाइन्छ ।

अतः लगभग ९५% कृषकह ले ूयोग गद आएको बीउको गुणःतर सुधानर् सकेमा हालको कृिषको

उत्पादनमा किरब २०% ले वृि
नेपालमा सं ःथागत

गनर् सिकन्छ ।

पमा कृिष साममी कम्पनीले ूत्येक वषर् कृषकको मागको किरब ३-५

ूितशत उ त बीउको आपूितर् गदर्छ । कम्पनीबाट िवबी िवतरण गद आएको बीउ एकाितर

कृषकको माग एवं चाहाना बमोिजम उपलब्ध हुन सिकरहेको छै न भने अक ितर बीउ गुणःतरको
भए पिन मूल्य धेरै हुने, समयमा नपाईने, ःथान िवशेषको लािग उपयुक्त जात उपलब्ध नहुने आिद
कारणले गदार् कृषकह

कम्पनीको बीउमा भर पनर् चाँहदै नन् । तसथर् आफले उत्पादन गरे को

बालीबाट नै बीउको लािग सं चय गनर् बाध्य हुन्छन् । तसथर् यो ूितकूल पिरिःथितलाई समयोिचत

पिरःकृत गद कृषकह लाई सरल र सुलभ तिरकाबाट सःतो र गुणःतर बीउ उपलब्ध गराउन

िजल्लालाई नै आत्मिनभर्रता तफर् अमसर बनाउनु वतर्मान समयको माग हो । यसको लािग ःथानीय

ःतरमा बीउ उत्पादक र िवतरक कृषक समूहह

पिरचालन गरी सुिनयोिजत र ूभावकारी ढं गले

बीउ उत्पादन र िवतरण कायर्बम स ालन गनर् आवँयक महसुश गिरएको छ ।
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3.1.2 कायर्बमको उ ँ
े यः

 िजल्लालाई बीउमा आत्मिनभर्र बनाउन कृषकह को सहभािगतामा गुणःतरीय बीउ उत्पादन
कायर्बम स ालन गरी उिचत मूल्यमा बीउको आपूितर् समयमा गराउने ।

 राि य बीउ िबजन सिमितबाट उन्मोिचत नयाँ जातका बीउको समयमै वृि
उत्पादन अिभबृि मा सहयोग पुयार्उने ।

 बीज वृि

तथा ूसारण गराई

कायर्बमलाइर् कृषक समुदायमा गुणःतरीय बीउको मह व बारे र व्यावसाियकरण गन

तफर् कृषक वा कृषक समूहलाई अिभूेिरत गराउने ।

 िजल्लाःतरीय बीउ िवजन आत्मिनभर्र कायर्बमबाट उत्पािदत खा ा
अक पुःताको बीउ उत्पादन गनर्का लािग सुरिक्षत
अिभूेिरत गराउने ।

 कृषक समूहह लाई खा ा

स ालन गनर् ूोत्सािहत गन ।

बालीको िवजवृि

बालीको गुणःतरीय बीउ

पले सं चय गनर् कृषक समूहह लाई

कायर्बम सं ःथागत र व्यावसाियक

पमा

 गुणःतरीय बीउको उत्पादन, ूशोधन, सुरिक्षत भण्डारण एवं चक्लावन्दी/ठू लो क्षेऽफलमा
िवजवृि

कायर्बम स ालन गनर् कृषक समूहह लाई जाग क बनाउन ।

3.1.3 कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः
 िजल्ला ःतरमा बीज वृि

कायर्बम तजुम
र् ा गनर् सवर्ूथम िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयह ले

िजल्लाको लािग आवँयक उ त बीउको पिरमाण यिकन गनर् तथ्या

तथ्या

सं कलन गनुर् पनछ ।

सं कलन गदार्, िजल्लामा सम्बिन्धत बालीले ढाकेको क्षेऽफल, उ त तथा ःथानीय

जातको बीउले ढाकेको क्षेऽफल, ूमािणत दोौो पुःताको बीउलाई तीन चार वषर् सम्म खा ा

उत्पादनको लािग ूयोग गनर् सिकने तथ्य, बालीको बीउ दर, उत्पादकत्व आिद पक्षह लाई

मध्यनजर रािख कुन वषर्मा कित क्षेऽफलमा मूल बीउबाट ूथम तथा ूथमबाट दोौो पुःताका

बीउह

उत्पादन गन हो सो को िनधो गनुर् पदर्छ । यसरी एिकन गिरएका नयाँ पुःताका

बीउको आवँयकता र पिरपूितर् गन कायर् योजना िजल्ला कृिष िवकास सिमितमा छलफल गरी
िनणर्य गनुर् पदर्छ । यसै बमोिजम ःप

ँ डा सिहत िजल्लामा बीज वृि
आक

कायर्बम तजुम
र् ा एवं

बाली अनुसार िनयिमत

पमा अ ाविधक गनुर्

ँ डाह
स ालन गनुर् पदर्छ । साथै यी सम्पूणर् आक

पनछ ।
 िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयले बीउ िबजनको मह व एवं िजल्ला िभऽका बीउ उत्पादन गनर्
सिकने क्षेऽह बारे कृषकह लाई जानकारी िदई उनीह लाई बीउ उत्पादन कायर्मा लाग्न
ूोत्सािहत गन ।

 ूोत्सािहत कृषकह सँग छलफल गरी सोही समयमा सही कृषकह को पिहचान गरी कृषक

समूह गठन गन र बीउ िबजन कायर्बममा सं लग्न गराउने । कृषक छनौट गदार् बीउ सं चय
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गनर् सक्ने, उत्पादन साधन ूयोग गनर् सक्ने, सहयोगी भावना भएका िकसान वा कृषक समूह
हुनपु नछ । यस छलफलमा ूािविधक

ानको साथ साथै बीउ उत्पादक कृषकह लाई उत्पािदत

बीउ खा ा मा ूयोग नगरी वेच िवखन गनुर् पन, बेचिबखन कृषक आफले वा कृषक समूहले

नै गनुर् पन जानकारी िदनुअित आवँयक छ । यस सन्दभर्मा कृिष िवकास कायार्लयले बीउ
उपलब्धता बारे िजल्ला िभऽ एवं िछमेकी िजल्लाह मा ूचार ूसार र िनजी बीउ व्यवसायी सँग
समन्वय रािख िबबीका लािग सहयोग पुयार्ई िदनुपनछ ।

 िविभ

िहउँदे र वष बालीह को बीज वृि

कायर्बम स ालन गनर् क्षेऽफल तोके प ात्

आवँयक ौोत बीउ (मूल बीउ र ूथम पुःता बीउ) को जात तथा पिरमाण राि य बीउ
िबजन सिमित र बाली िवकास िनदशनालयलाई एक वषर् अगावै पठाउनुपनछ ।

 बीउ उत्पादन कायर्बममा सं लग्न हुने कृषक र कृषक समूहको सहमित पऽ साथ कायर्बमको
एक, एक ूित सम्बिन्धत िनकायह

बाली िवकास िनदशनालय, क्षेऽीय कृिष िनदशनालय,

क्षेऽीय बीउ िबजन ूयोगशाला, क्षेऽीय माटो परीक्षण ूयोगशाला, क्षेऽीय बाली सं रक्षण
ूयोगशाला,

िजल्ला

िःथत

कृिष

िवकास

बक,

कृिष

साममी

कम्पनी,

िजल्ला

िसँचाइ

कायार्लयह लाई उपलब्ध गराउनुपदर्छ । यस पऽको १ ूित सम्बिन्धत कृषक वा कृषक
समूहलाई पिन िदने ।

 छनौट गिरएका कृषकह को खेत जग्गामा िसँचाइ सुिवधा हुन ु पदर्छ, बीउ उत्पादनका लािग
ूित कृषक समूह पहाडमा न्यूनतम् पाँच रोपनी र तराईमा एक हे क्टरको प्लट हुन ु पदर्छ ।

प्लट छनौट गदार् समूहको िनणर्यबाट एक भन्दा बढी कृषकह को प्लट वा एउटा माऽ

कृषकलाई समावेश गनर् सिकनेछ ।

 उ त बीउ उत्पादन, बीउ सं कलन, ूशोधन, सुरिक्षत सं चय, र िवबी िवतरण गन तफर् कृषक
वा कृषक समूहलाई ूोत्साहन गनर् िजल्ला ःतरीय बीउ िवकास ूब र्न कोष (Revolving
Fund) को ःथापना गरी आवँयक सेवा टे वामा सहुिलयत र सुिवधाह
 कृिष िवकास कायार्लयह ले स ालन गन िविभ

शैिक्षक ूदशर्न कायर्बमह को लािग मूल

बीउ आवँयक नभएको खण्डमा िजल्लामा स ािलत बीज वृि

बीउलाई पिन ूयोगमा ल्याउन सिकनेछ ।

ूदान गन ।

कायर्बमबाट उत्पािदत ूमािणत

ँ डा एवं बीउको िःथित सम्बिन्धत कृषक
 कृषक समूहबाट उत्पािदत बीउको वेच िवखनको आक
समूहले िजल्ला कृिष िवकास कायार्लय र िजल्ला कृिष िवकास अिधकृतले बाली िवकास
िनदशनालयलाई िनयिमत

पमा पठाउनुपनछ ।

 दीघर्कािलन कृिष योजनाले िनिदर्
सघनतामा वृि

ल्याई खा ा

गरे को िसं िचत क्षेऽमा ‘‘पकेट प्याकेज रणनीित” अनु प बाली

तथा नगदे बालीको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन गुणःतरीय
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बीउको आपूितर् मह वपूणर् भएकोले बीज वृि

कायर्बमलाई पकेट क्षेऽमा नै स ालन गनुर्

पनछ ।
 बीज वृि

कायर्बमबाट उत्पादन गिरएको बाली, जात, बीउको ःतर, क्षेऽफल, उत्पादन

पिरमाण र गुणःतरको ूितवेदन आिद सम्पूणर् िववरण हरे क बालीको कटानी पिछ िजल्ला कृिष
िवकास कायार्लयले बाली िवकास िनदशनालयमा पठाउनुपनछ ।

कायर्बम स ालनको लािग ूािविधक सेवा र टे वा (Technical Support)

१.

बीउ उत्पादन कायर्बम स ालन गनर् िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयको बाली िवकास

अिधकृतको अगुवाईमा बाली सं रक्षण अिधकृत, कृिष ूसार अिधकृत र बीउ उत्पादक समूहको

अध्यक्षको एक ूािविधक टोली बनाउनुपनछ । यस टोलीले बीउ उत्पादक कृषक समूहको
सहभािगतामा बीउ उत्पादन कायर्बम स ालन गनर् कायर्तािलका (Calender of Operation)
तयार गन र सम्बिन्धत िनकायह लाई पठाउने । साथै उक्त ूािविधक टोलीले समय समयमा

बीउ उत्पादन कायर्बमको िनरीक्षण ूािविधक सहयोग, बीउ उत्पादन समूह बीच समन्वय,

उत्पादक कृषक समूहमा जाग कता वढाउने कायर् गन छ । कायर् तािलकामा कमसेकम तल

ँ ाह
िदएका बुद

२.

समावेश भएको हुन ु पदर्छ ।

क) कृषकको नाम, थर, ठे गाना

ख) बीउ उत्पादन गन थलोको ठे गाना

ग) माटोको नमुना िलने िमित

घ) जग्गा तयारीका िदनह

ङ) बीउ रोपाई, छन िमित

च) िसँचाइ गन िमितह

छ) गोडमेल गन िमितह

ज) Roguing गन िमितह

(Tentative)

िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयबाट कायर् तािलका (Calender of Operation) ूा

हुनासाथ

सम्बिन्धत िनकायह ले आ-आफ्नो तफर्बाट कायर्बम स ालनमा टे वा पर्यार्उनुपनछ ।
३.

िजल्ला ःतरमा िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयले क्षेऽीय बीउ िबजन ूयोगशाला, क्षेऽीय बाली

सं रक्षण ूयोगशाला, क्षेऽीय माटो परीक्षण ूयोगशाला र िजल्ला िसँचाइ कायार्लयह को
समन्वयमा बीउ उत्पादन गन कृषक समूहको लािग बीउ उत्पादन ूिविध, भण्डारण, गुणःतर

िनयन्ऽण, प्यािक
४.

र बजार व्यवःथा सम्बन्धी तािलमको आयोजना गन ।

कायर्बममा सं लग्न ूा.स./ना.ूा.स.ह लाई क्षेऽीय ःतरमा क्षेऽीय कृिष तािलम केन्िको
सं योजकत्वमा क्षेऽीय बीउ िबजन ूयोगशाला, क्षेऽीय बाली सं रक्षण ूयोगशाला र क्षेऽीय

माटो परीक्षण ूयोगशालाह को सहयोगमा बीउ उत्पादन ूिविध तािलमको आयोजना गन ।
५.
६.

कायर्बममा सं लग्न हुने िवषय िवशेष

र ूािविधकह लाई केिन्िय ःतरमा बाली िवकास

िनदशनालयको सं योजकत्वमा बीउ उत्पादन ूिविध सम्बन्धी तािलमको आयोजना गन ।
बीउ उत्पादनका लािग चािहने बीउ ूिविध सम्बन्धी पुिःतकाह

बाली िवकास िनदशनालय,

बीउ िबजन िवकास तथा गुण िनयन्ऽण सेवा शाखा एवं नेपाल कृिष अनुसन्धान पिरष
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अन्तगर्तका िनदशनालय र शाखाह को सहयोगबाट कृिष सूचना तथा सं चार केन्िले तयार

गरी िजल्लालाई उपलब्ध गराउने ।
७.

बीउ बालीको गुणःतर िनयन्ऽण गनर् िजल्लाका तािलम ूा

ूािविधकह ले कमसेकम दुई

पटक बीउ बाली िनरीक्षण गन र बीउ िबजन िवकास तथा गुण िनयन्ऽण सेवा शाखाबाट
उपलब्ध गराइने ूथम तथा अिन्तम िनरीक्षण फामर्ह

भरी सम्बिन्धत क्षेऽीय बीउ िबजन

ूयोगशालामा पठाउने । क्षेऽीय बीउ िबजन ूयोगशालाले सम्पूणर् बीउ उत्पादन क्षेऽ मध्ये

किम्तमा ५-१०% क्षेऽमा बीउ बाली िनरीक्षण गनुर् पनछ । बीउको गुणःतर जोगाउनका

लािग िवशेष गरी बाली कटानी, च ुटानी, सुकाउने र भण्डारण अवःथामा ूािविधकह ले
िनरन्तर िनरीक्षण गरी कृषकह लाई सुझाव िदनुको साथै बीउको िनगरानी राख्नुपदर्छ ।

८.

बीउ तयार भए पिछ भण्डारण गनुर् भन्दा अगािड बीउको नमुना सं कलन गरी बीउ परीक्षणको

लािग सम्बिन्धत क्षेऽीय बीउ िबजन ूयोगशालामा पठाउने । सो वाहेक भण्डारण अवःथामा र
बीउ िबबी गन समयमा पुनः बीउ परीक्षणको लािग नमुना सं कलन गरी ूयोगशालामा

पठाउने । ूमािणत बीउको लािग िनधार्िरत गिरएको ःतर मेल खाने उपयुक्त बीउलाई माऽ
ूमािणत बीउको

पमा िबबी िवतरण गनर् कृषकह लाई ःवीकृती िदइने छ । कृषक/ कृषक

समूहको बीउ ूमािणकरणको लािग आवँयक सम्पूणर् ूिबयाह

कृिष िवकास कायार्लयले सहयोग पुयार्उने छ ।
९.

पूरा गन कायर्मा िजल्ला

बीउ उत्पादक कृषकह लाई गुणःतरयुक्त बीउ उत्पादनमा सहयोग पुयार्उन िजल्ला कृिष
िवकास कायार्लय, कृिष सेवा केन्िमा आवँयकता अनुसार िनम्न उपकरणह

व्यवःथा िमलाईनेछ ।

र साममीह को

(क)

िचःयान जाँच गन उपकरण (Moisture Meter)

(ख)

बीउ छन समयमा बीउ परीक्षण गनर् Petry Dish तथा Plastic Tray, जसमा माटो

वालुवा रािख बीउ परीक्षण गनर् सिकन्छ ।

(ग)

बीउको नमुना िलने (Seed Sampler)

(घ)

बीउ उपचार गन (Seed Treatment Drum)

(ङ)

िविभ

(च)

Measuring Tape

(छ)

तराजु (Pan type)

बालीको बीउको नमुनाह

राख्ने (Plastic Container)

(ज)

साइकल आवँयकता अनुसार

(झ)

ःटे शनरी, forcep, pencil, register, field inspection forms, hand lens, नमुना िववरण
फाराम आिद ।
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कायर्बम स ालनका लािग आवँयक ौोत, साधनह को व्यवःथा
१.

िजल्लाको बीज वृि

पिरष

कायर्बम स ालनको लािग मूल बीउको ौोत नेपाल कृिष अनुसन्धान

अन्तगर्त तोिकएका फामर्/ केन्िह

हुनेछन् । मूल बीउ फामर् वा केन्िह बाट

सम्बिन्धत िजल्लाले समयमै उत्पादन ःथलसम्म ढु बानी गनुर् पनछ । कथम्कदािचत दै वी ूकोप
अथवा अन्य कारणबाट मूल बीउ िवमन गई पयार्

माऽामा उपलब्ध हुन नसकेको खण्डमा

ूमािणत ूथम पुःताबाट पिन कायर्बम स ालन गनर् सिकनेछ ।

२.

बीउ उत्पादक कृषकह लाई ूाथिमकता िदई कृिष साममी कम्पनी वा ूाइभेटबाट रासायिनक
मल उपलब्ध गराउने र आवँयकता अनुसार कृषकह लाई बीउ उत्पादन र व्यवसायको
लािग कृिष िवकास बक माफर्त ऋण उपलब्ध गराउन सहयोग गिरने छ ।

३.

बीउ उत्पादक र व्यवसायमा सं लग्न कृषक वा समूहलाई िनजह को आवँयकता अनुसार
कृिष िवकास बकबाट ऋण उपलब्ध गराउन बकको िनयमानुसार वाधा परे को खण्डमा बीउ

िवकास ूवधर्न कोषबाट ऋण उपलब्ध गराइने छ ।
४.
५.

बीउ उत्पादनको लािग ूयोग गिरने मूल बीउको मूल्यमा २५% अनुदान सहुिलयत ूदान

गिरनेछ ।

ौोत बीउको ढु बानी गनर् (ौोत बीउ उपलब्ध हुने ःथान दे िख कृिष सेवा केन्ि, सम्बिन्धत
कृषक वा कृषक समूहसम्म) आवँयक ढु बानी रकम िजल्ला कृिष िवकास कायार्लय को

बजेटमा व्यवःथा गन । ौोत बीउको आपूितर्मा ःथान िवशेषको आधारमा िजल्ला कृिष िवकास
कायार्लय ले सोझै कृिष केन्ि फामर्बाट बीउ ढु बानी गरी कृषकह लाई उपलब्ध गराउन
सक्नेछन् ।

६.

बीउ बाली सं रक्षणको लािग पहाड र तराईमा ूित हेक्टर

. ५००।- को दरले िजल्ला

कृिष िवकास कायार्लयले बजेटको व्यवःथा गन । साथै समूहमा ःूेयर खरीदको लािग ूित ९

(नौ) िलटरको ःूेयरमा २५% अनुदान उपलब्ध गराउने ।
७.

बीउ सुरिक्षत भण्डारणको लािग मेटल वीनको मूल्यमा २५% सम्म अनुदान िदने । अनुदान

रकम कृिष कायार्लयले आफ्नो बजेटमा व्यवःथा गनुर् पदर्छ । मेटल िवनको लािग सम्बिन्धत
कृिष कायार्लयले पो
व्यवःथा पो

८.

हाभ

हाभ

क्षित िनयन्ऽण शाखासँग समन्वय राख्नुपदर्छ भने ढु वानीको

क्षित िनयन्ऽण शाखाले गनुप
र् नछ ।

कायर्बम स ालनका लािग ूित समूहमा बीउ िवकास ूब र्न कोष (Revolving fund) ःथापना

ःव प

. ५०००।- बजेट व्यवःथा गन । यस कोषको स ालन अनुसूची १ बमोिजम गनुर्

पनछ ।
९.

बीज वृि

सिकनेछ ।

कायर्बम स ालनका लािग एक िजल्लामा बढीमा पाँच वटा समूह गठन गनर्

- 84 _

अनुसूची १

बीउ िवकास ूब र्न कोष (Revolving Fund) को स ालन ूकृया
१.

बीज वृि

. ५०००।- िजल्ला कृिष िवकास

कोष ःथापना ःव प उपलब्ध गराउने रकम

कायार्लयले बजेटमा व्यवःथा गन र उक्त रकम समूहलाई उपलब्ध गराउनुपूव र् समूह िवधान
पमा दतार् भएको हुनपु नछ । यस कोषको ःथापना गदार् कृषक समूहले

सम्मत वैधािनक

आफ्नो तफर्बाट पिन किम्तमा

. ५०००।- रकम अिमम जम्मा गरे को हुन ु पदर्छ ।

२.

कोष पिरचालन, कृिष सेवा केन्िको िसफािरसमा समूहको िनणर्य बमोिजम हुनपु नछ ।

३.

कोषमा

४.

कृषक समूहले ूत्येक चौमािसकमा सम्बिन्धत कृिष सेवा केन्द र िजल्ला कृिष िवकास

जम्मा

भएको

रकम

बीज

वृि

कायर्बममा

सं लग्न

आवँयकता अनुसार ऋण ःव प उपलब्ध गराईने छ ।

समूहका

सदःयह लाई

कायार्लयमा बीज खिरद, िवबी, ऋण लगानी तथा कोषको अ ाविधक रे कडर् पठाउने

उ रदाियत्व सम्बिन्धत समूहको नै हुनेछ ।
५.

कोषको ऋण पिरचालनबारे समय समयमा िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयले िनरीक्षण तथा
अनुगमन गन छ ।

3.1.4 कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर्ः
कृषक समूहलाई बीउ कोष ःथापना ःव प

. ३०००।- दे िख

सिकनेछ । अनुदान बरावरको रकम समूहले अिमम

. ५०००।- सम्म अनुदान िदन

पमा जम्मा गरी कोष पिरचालन गनुप
र् नछ ।

बीउ उत्पादनमा ूयोग हुने ौोत बीउको मूल्यमा ५० ूितशत र ढु वानीमा (ःथल मागर्बाट)

ःथानीय दररे ट अनुसारको लागतमा शतूितशत अनुदान िदन सिकने । रोग तथा िकटनाशक
औषिधमा एकमु

ूित हेक्टर

. ५००।- अनुदान िदन सिकनेछ ।

3.1.5 ि व्यः

गुणःतरीय बीउको माध्यमबाट कृिष उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृि
अहम् ठानेर नव योजनाले बीज वृि

ल्याउन बीउको भूिमकालाई

कायर्बमलाई ूाथिमकता िदई आिथर्क वषर् २०५५/५६

दे िख दे शका १५ िजल्लालाई ौोत बीउ उत्पादन िजल्लाको

पमा छनौट गरी कायर्बम स ालन

गनर् िनदशन गरे को छ । यी िजल्लाह ले मूल बीउबाट ूमािणत ूथम पुःता बीउ उत्पादन गन
छन् र अन्य िछमेकी िजल्लाह को लािग ौोत बीउको

पमा ूथम पुःता बीउ उपलब्ध गराउने

छन् । उक्त ूथम पुःताको बीउबाट सबै िजल्लाह ले दोौो पुःताको बीउ उत्पादन गरी, उत्पािदत
बीउ, िजल्ला भरमा खा ा

उत्पादनको लािग ३-४ वषर् सम्म ूयोगमा ल्याउनुपनछ ।

3.1.6 ःवीकृत भएको िमितः अथर् मन्ऽालय (मा.अथर्मन्ऽीःतर)को िमित २०६९/१/१३ को

िनणर्यानुसार सहमित र कृिष तथा सहकारी मन्ऽालय (सिचव ःतर) को िमित २०६९/१/२५ को
िनणर्यानुसार
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४. औ योिगक बाली िवशेष कायर्क्रम
४.१ उखु औ योिगक बाली िवशेष कायर्क्रम
4.1.1 पिरचय/पृ भूिमः यस कायर्बम सम्बिन्धत िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयको बाली िवकास
अिधकृतले अन्य िवषय िवशेष

एवं उखुबाली अनुसन्धान कायर्बम, िचनी िमल र उखु उत्पादक

सं घका ूािविधक तथा कृषकह को सहयोगमा एवं समन्वयमा स ालन गनछ ।

4.1.2 कायर्बमको उ ँ
े यः उखुबाली अनुसन्धान कायर्बम, िचनी िमल र उखु उत्पादक सं घका

ूािविधक तथा कृषकह को सहयोगमा एवं समन्वय गनर्

4.1.3 कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः

 यस कायर्बम िजल्ला कृिष िवकास कायर्बमले एक आिथर्क वषर्मा बढीमा दुई वटा माऽ

ँ ाले सोही प्लटमा दोॐो र तेॐो वषर् स ालन गनर् Ratoon
स ालन गनर् सक्नेछ । यस बुद
Management, धिनया लगाउने तािलम स ालन तथा िरपोटर् तयार पारी सम्बिन्धत िनकायमा

पठाउने िबयाकलापलाई गणना गिरने छै न ।
 यस ूदशर्नमा अन्तरबालीको

धिनयाँ लगाउनुपनछ ।

पमा पिहलो वषर् आलु वा कोशे बाली तथा दोॐो र तेॐो वषर्

 यस उखुबालीको उत्पादकत्व तथा गुणःतर अिभवृि

कायर्बमको कायर्िविध तथा नम्सर्मा

उल्लेख भए बमोिजम कायर्बम स ालन गदार् िसलिसलेवार

पमा ूत्येक कायर् गनुप
र् नछ ।

4.1.4 कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर्ः
qm=
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hgf
hgf

10
2

0
100

0
200

k6s

1

500

500

500

k6s

1

0

0

0

25
25
50
50
40
40
625
625
400
400
20904 4680 16224
0
3600
3600
4800 4800

9100
32719

0
200

8400 700
13380 19339

4.1.5 ि व्यः
 अन्तरबालीको

पमा आलु लगाउन २४० के.जी. (४०x६) बीउ आलु खिरदको लािग

.

४८०० (२४०x२०) अथवा कोशे बाली लगाउन ४ के.जी. (२०x६/३०) कोशेबालीको
बीउ खिरदको लािग

. ४००(४x५०x२) थप खचर् नेपाल सरकार/ िजल्ला कृिष िवकास

कायार्लयले गनर् सक्नेछ ।

 दोॐो र तेॐो वषर् Ratoon Management को तािलम एक पल्ट ( . १९६५), रासायिनक

मल ( . १४१२), धिनयाको बीउ ३ के.जी. (०.५x६) खिरदमा

. ४५० ( .

१५०x३) तथा िरपोटर् तयार पारी सम्बिन्धत िनकायमा पठाउन ( . ७००) गरी जम्मा
. ४५२७ को कायर्बम उही प्लटमा ूत्येक वषर् स ालन गनुप
र् नछ ।

4.1.6

ःवीकृत

भएको

िमितः

कृिष

तथा

सहकारी

२०६२/११/२६ को िनणर्यानुसार
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मन्ऽालय

(सिचव

ःतर)

को

िमित

४.२ जट
ु औ योिगक बाली िवशेष कायर्क्रम
4.2.1 पिरचय/पृ भूिमः यस कायर्बम सम्बिन्धत िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयको बाली िवकास
अिधकृतले अन्य िवषय िवशेष

एवं जुटबाली अनुसन्धान कायर्बम र जुट िमल्सका ूािविधक तथा

कृषकह को सहयोग एवं समन्वयमा स ालन गनछ ।

4.2.2 कायर्बमको उ ँ
े यः जुट बाली अनुसन्धान कायर्बम, जुट िमल र जुट उत्पादक सं घका
ूािविधक तथा कृषकह को सहयोगमा एवं समन्वय गनर्

4.2.3 कायर्बमको ूािविधक पक्ष/ स ालन ूकृया/कायर्िविधः

 यस कायर्बम िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयले एक आिथर्क वषर्मा बढीमा ितन वटा माऽ

स ालन गनर्सक्नेछ ।

 यस जुटबालीको उत्पादकत्व तथा गुणःतर अिभवृि

कायर्बमको कायर्िविध तथा नम्सर्मा

उल्लेख भए बमोिजम कायर्बम स ालन गदार् िसलिसलेवार

पमा ूत्येक कायर् गनुप
र् नछ ।

4.2.4 कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर्ः
जुट बालीको उत्पादकत्व तथा गुणःतर अिभबृि को नम्सर्
ब.

कृयाकलाप/

मुख्य

सं .

कृयाकलाप

१

कृषक समूह

कृषक समूह गठन तथा

गठन

पिरचालन

कायर्िविध

रकम
इकाइर् पिरमाण

दर

कायर्बम
पटक

1

300

कृषक समूह गठन जम्मा
२

कृ.स.प.
तथा स.
गो ी

गो ी स ालन भ ा (बाली

िवकास अिधकृत–१ कृिष

ूित ६

क ा अथवा ूित

कृषक
समूह

नेपाल सरकार
िजल्ला कृिष

िवकास कायार्लय

३००

३००

३००

३००

जना

2

200

400

400

जना

1

150

150

150

जना

25
1000

1000

625

625

ूसार अिधकृत १)

गो ी सह स ालन भ ा
(ूा.स. वा ना.ूा.स.)
सहभागी
ःटे शनरी
सहभागी खाजा

जना

25

25

पेपर ः

गोटा

1

300

ाण्ड

कृषक समःया पिहचान तथा समाधान गो ी जम्मा
३

ूदशर्न तथा

कृषक खेतमा गिरने

तािलम

ूदशर्नको िडजाइिन

पटक

1

कायर् तािलका

पटक

1

कायर् तािलका रा.औ.बा.िव.का.

पटक

1

तथा सम्बिन्धत नेपाल जुट

- 90 _

300

300

2475

300

2175

ब.
सं .

कृयाकलाप/

मुख्य

कृयाकलाप

कायर्िविध

रकम
इकाइर् पिरमाण

दर

ूित ६

क ा अथवा ूित
कायर्बम

कृषक
समूह

नेपाल सरकार
िजल्ला कृिष

िवकास कायार्लय

िमल्स एशोिसयसनमा पठाउने
कामदार

जना

4

100

जोताई खचर्
जुट िबउ खिरद

माम

माटो नमुना सं कलन तथा पिरक्षण सं ख्या
ूाङगिरक मल (माटोको उवर्रा

टन

2400

2400

400

400

300

0.1

180

180

2

64

128

128

0.9

300

162

40

122

शिक्तमा भइरहे को ॑ासलाई
नजर राखी ूा िरक मलको
ूयोगमा वृि

ल्याउन)

रासायिनक मल रोपाईमा (माटो पिरक्षणबाट आएको नितजाको आधारमा माऽ मलखाद खिरद गिर ूयोग गन)
िड.ए.पी.

के.जी. 0.72

25

108

108

पोटास

के.जी. 1.11

15

100

100

जुट रोपाई तथा तािलम

पटक

1

सहभागी

जना

25
1000

1000

ःटे शनरी
खाजा
ूिशक्षक भ ा
टप से िस

युिरया पिहलो

गोडमेल प ात
टप से िस

युिरया दोौो

गोडमेल प ात
तािलम (Mid Season) तथा

प्याकेट

25

25

625

625

जना

2

200

400

400

के.जी. 0.58

15

53

53

के.जी. 0.58

15

53

53

200

200

पटक

1

जना

25

डाटा िलने
सहभागी
ःटे शनरी
खाजा

प्याकेट

25

25

625

625

जना

2

200

400

400

िसं चाइर्

500

500

रोग कीरा िनयन्ऽण(अिधकतम)

100

100

ूिशक्षक भ ा

जुट कटाई बेलाको तािलम तथा डाटा िलने (पो
सहभागी

जना

ूिशक्षक भ ा

तथा कायर्बमको सिमक्षा)

25

ःटे शनरी
खाजा

हाभ

1000

1000

प्याकेट

25

25

625

625

जना

2

200

400

400
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ब.
सं .

रकम

कृयाकलाप/

मुख्य

कृयाकलाप

इकाइर् पिरमाण

कायर्िविध

दर

क ा अथवा ूित

कृषक
समूह

कायर्बम

ूदशर्न तथा तािलम जम्मा
४

ूित ६

9459

ू. तथा ता.

िरपोटर् तयार पान तथा

को नम्सर्

सम्बिन्धत िनकायमा पठाउने

नेपाल सरकार
िजल्ला कृिष

िवकास कायार्लय

2840

6619

पटक

1

कृषक ूितकृया

जना

10

ूा.स./ना.ूा.स.को ूितकृया

जना

2

100

200

200

सम्बिन्धत िवषय िवशेष

पटक

1

500

500

500

पटक

1

ारा

िब षे न सहितको िरपोटर् लेखन
िरपोटर् रा.औ.बा.िव. कायर्बम
नेपाल जुट िमल्स एशेिसएसन
तथा अन्य िनकायह मा पठाउने
ूदशर्न तथा तािलमको नितजा जम्मा
कुल जम्मा

4.2.५

ःवीकृत

भएको

कृिष

िमितः

तथा

सहकारी

700

0

700

12934

3140

9794

मन्ऽालय

(सिचव

ःतर)

को

िमित

२०६४/६/१७ को िनणर्यानुसार

५. अ य बाली िवकास कायर्क्रम
५.१ क्रप किटङ्ग कायर्क्रम
५.1.१ पिरचय/पृ भूिमः िविभ

बालीको उत्पादन सम्बन्धी आंकडा सं कलन गन िविध अपनाई

गिरने बाली कटानलाई बप किट
अनुमान गनर् स ालन गिरन्छ ।

भिनन्छ । मुख्यतया यो कायर्बम बाली उत्पादनःतर/ दर

५.1.2 कायर्बमको उ ँ
े यः कुन कुन बाली कित कित उत्पादन भयो भ े उत्पादनःतर/दर
िनधार्रण गनर् आंकडा िलनु ।

५.1.3 कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः
 िजल्लामा िविभ

बालीह को कुल उत्पादन अनुमान गनर् र उक्त बालीले ढाकेको क्षेऽफल

बाली िवशेष िनम्नानुसार समूहमा िवभाजन गरी ूत्येक समूहले ढाकेको क्षेऽफल अनुमान गनुर्

पदर्छ ।

 िसं िचत क्षेऽमा उ त जातले ढाकेको क्षेऽफल

 अिसं िचत क्षेऽमा उ त जातले ढाकेको क्षेऽफल

 िसं िचत क्षेऽमा ःथानीय जातले ढाकेको क्षेऽफल

 अिसं िचत क्षेऽमा ःथानीय जातले ढाकेको क्षेऽफल
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 ूत्येक उत्पादन ूितयोिगताको िक ामा िनि त वगार्कारको नमुना क्षेऽफलबाट बाली कटानी

गनुर् पदर्छ । ूित नमुना २५ वगर् िफटको क्षेऽफल कायम गनुर् पदर्छ र यःता ५ वटा
randomized नमुनाबाट उत्पादन रे कडर् िलनुपदर्छ ।

Ramdomized नमुना िलने तिरका

चौडाई तफर्


पूव र् पि म लामो परे को जग्गा छ भने उ र दिक्षण र उ र लामो परे को छ भने पूव र् पि म

िदशाबाट बाली लगाइएको जग्गालाई ५ भागमा िवभाजन गरी बमैसँग िकलाह


गाडने ।

यसरी ५ भागमा िवभाजन गदार् टु िबन आएको पिहलो िकलादे िख दोौो िकलासम्मको पाइला
नापेर नोट गन । मान यो सं ख्या १५ अथार्त १५ पाइला भयो ।



यसरी आएको १५ पाइलाबाट प्लट नमुना सं ख्या ५ घटाउने । यसरी घटाउँदा १५-५=१० भयो ।



यो १० अं क Random तािलका खण्ड ‘क’ को (अिन्तम पृ मा) को पिहलो हरफमा फेला
पान । १० अं कबाट त्यस मुनीको कोलममा १० बरावर वा त्यस मुनीको कुनै पिन सं ख्या

रोज्ने । मानौ यो अं क १ भयो । यसलाई नोट गन ।
लम्वाई तफर्


चौडाई तफर्को दोौो िकलाबाट लम्वाई तफर् पूरै जग्गा नाप्ने । यसरी नाप्दा मान २० पाइला

भयो । यी २० पाइलाबाट चािहएको प्लट नमुना सं ख्या ५ घटाउने । यसरी २०-५ =१५ भयो ।



यो १५ सं ख्या Random table को दै वी सं ख्या तािलकाको पिहलो हरफमा फेला पन ।

१५ बाट त्यस मुनीको कोलममा १५ वरावर अथवा सो मुनीको कुनै पिन सं ख्या रोज्ने । मान

यो सं ख्या ९ भयो ।


अव Random तािलकाबाट िनकालेको चौडाई तफर्को अं क १ र लम्वाई तफर्को अं क ९ लाई
िलने । पिहलो िकलाबाट दोौो िक ा (चौडाई तफर्) ितर १ पाइला नापी िचनो लगाउने र

यहाँबाट िसधा लम्वाई तफर् ९ पाइला नापी िचनो लगाउने ।


यो ःथल (point) दे िख ५ िफट पन गरी िकला गाडने र ५x ५ िफटको वगार्कार क्षेऽ तयार

गरी धागोले घेरी त्यस िभऽको बाली काट्ने ।


Random तािलकामा १ र ९ अं क पिहलो नमुना प्लटको लािग िलई सिकएकोले बाली

काट्नको लािग यो भन्दा िभ ै अं क अिघ िलएको तिरकाबाट प ा लगाई दोौो ःयाम्पल प्लट
िनकाल्नुपछर् ।एवं िरतले तेौो, चौथो र पांचौ नमुना प्लटह

िनकाली कटानी गनुप
र् छर् ।



ूत्येक नमुना प्लटको उत्पादन तौल गरी नोट गन ।



५ वटै प्लटको उत्पादनलाई िमसाई एकै ठाउमा राख्ने र ४ वरावर भाग लगाई १ भागबाट १
केजी छु

ु लगाई कृ.से. केन्ि वा िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयमा
ाई प्याक गन र लेवल

िचःयान जाँचको लािग उपलब्ध गराउने ।
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लेवल लगाउदा दतार् नं., बालीको जात, अपनाएको ूिविध, बाली िःथित िववरण आिद फमट

सिहत उल्लेख गनुर् पदर्छ ।
िचःयान नाप (Moisture Test)


कृिष सेवा केन्ि अथवा िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयमा म्वाइःचर टे ःटर भएमा यसै को

माध्यमबाट र नभएमा ःयाम्पललाई १०-१५ िदन घाममा सुकाई तौल िलने तिरका अपनाई
िचःयान िनकाल्नुपछर् ।

उदाहरण :

अ= १ के.जी नमुनाको शु को तौल =१ के.जी.= १००० माम

प = १ के.जी नमुनाको १०-१५ िदन घाममा सुकाए पिछ हुन आएको तौल = ......... माम
िचःयान ूितशत =


*१००

जितर् १ के.जी. नमुनाबाट १०० माम िलई यसमा रहेका वा

अन्य बीउह

पदाथर् ढुं गा, भूस वा कटहर वा

िनकाली नयाँ तौल नोट गन । जितर् =१०० माम - नयाँ तौल (माम)

उत्पादन दर ूित हेक्टर

१ के.जी.को नमुनाबाट जितर् कटाएर हुन आउने =“क” माम

५ ःयाम्पल (१२५ वगर्िफट) को रे कडर् गरे को उत्पादन = “ख” माम
उत्पादन/ हेक्टर =

के.जी.

५.1.4 कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर्ः

ूित बाली कटानी ःथानीय िजल्ला दररे ट अनुसार १ िदनको अदक्ष ज्यामी ज्याला बराबरको रकम
खचर् गनर् सिकने । उपयुक्त सबै कायर्बमह

िविनयोिजत बजेट र ःवीकृत कायर्बमको पिरिध िभऽ

रही स ालन गनुर् पनछ ।
कृिष िवकास कायार्लयका ूमुखले आफ्नो िजल्लाको ूितयोिगता प्लटमा बाली अविधमै २ पटक

िनरीक्षण गनुर् पदर्छ र िनरीक्षण ूितवेदन सम्बिन्धत क्षेऽीय कृिष िनदशनालय तथा कृिष ूसार

िनदशनालयमा पिन पठाउनुपदर्छ । ूितयोिगताको उत्पादन रे कडर् सं लग्न फमट अनुसार िनम्न िमित

िभऽ िकलोमाम युिनटमा पठाउनुपदर्छ ।
गहुँ बाली

धान र मकै बाली

-

-

आषाढ मसान्तसम्म

माघ मसान्तसम्म ।

५.1.५ ःवीकृत भएको िमितः अथर् मन्ऽालय (मा.अथर्मन्ऽीःतर)को िमित २०६९/१/१३ को
सहमित र कृिष तथा सहकारी मन्ऽालय (सिचव ःतर) को िमित २०६९/१/२५ को िनणर्यानुसार
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भाग गः बागवानी िवकास कायर्क्रम
िव

मानिचऽमा नेपाल एउटा सानो दे श भएतापिन भौगोिलक तथा जैिवक िविवधताको िहसावले

धनी मािनन्छ । िव को कूल भू-भागको ०.१ ूितशत िहःसा ओगटे को नेपाल, जैिवक िविवधताको

िहसाबले २५ औ ं ःथानमा पदर्छ । दे शको किरव दुई-ितहाई जनसं ख्या आिौत रहेको र कूल
गाहर्ःथ उत्पादनमा एक-ितहाई िहःसा भन्दा बढी योगदान पुयार्ईरहेको वतर्मान कृिष क्षेऽिभऽ

िव ष
े ण गदार् पिन कूल कृिष गाहर्ःथ उत्पादनमा किरव एक-चौथाई योगदान बागवानी उप क्षेऽको

रहेको र यस मध्ये किरव आधा िहःसा योगदान फलफूलजन्य उत्पादनबाट हुने गरे को दे िखन्छ ।
नेपालको सांःकृितक, धािमर्क एवं भौगोिलक िविवधता र हावापानीको िविश तालाई हे दार् फलफूल

बाली नेपालको एक ूमुख बालीको

पमा रहेको पाईन्छ । औ ोिगकीरणका लािग कच्चा पदाथर्का

साथै िनकासी हुने अिधकांश बागवानीजन्य बाली/वःतुह

िवशेषतः फलफूल ूकृितका हुने गरे काले

िवदे शी मुिा आजर्नका िहसावले पिन आधारिशला हो भ

सिकन्छ ।

पिन फलफूल व्यवसाय खा

पोषण सुरक्षाका

ि ले माऽ नभई रोजगारी, िनयार्त व्यापार र

बागवानी िवकास कायर्बम अन्तगर्त फलफुल, तरकारी, पुंप, बालीह को खेती उ त तिरका अपनाई

गनर्का साथै ूशोधन तथा सं रक्षण ूिविधको बारे मा जानकारी गराउनुका साथै फलफूल, िचया, कफी

तथा आलं कािरक िव वा, ताजा तरकारी तथा तरकारी बीउ, आलु, कन्दमुल, मसला बालीह को ौोत
व्यवःथापन, िवकास तथा ूब र्न गन कायर्ह

स ालन गिरन्छ । पुनः नेपाल सरकारको िमित

२०६०/८/४ को िनणर्य बमोिजम कृिष तथा सहकारी मन्ऽालयको सं गठन सं रचना ःवीकृत हुँदा
फलफूल िवकास िनदशनालय, तरकारी िवकास िनदशनालय, राि य सुन्तलाजात फलफूल िवकास
कायर्बम, राि य आलु बाली िवकास कायर्बम र राि य मसला बाली िवकास कायर्बमको

पमा

ःथापना भई राि य ःतरमा बागवानी िवकास कायर्बमका समःया समाधान तथा अवसरह को
मागर्दशर्न लगायत बागवानी िवकास सम्बन्धी अन्य ूािविधक सेवाह

पिन कायार्लह बाट हुने

गरे का छन् । आयात ूितःथापन तथा िनयार्त ूब र्न गन उ ेँयले नेपाल सरकारको पकेट प्याकेज

अवधारणा अनु प समय सापेक्ष कायर्बमह
कायार्लयह

तजुम
र् ा गरी दे शका ७५ वटै िजल्ला कृिष िवकास

तथा सबै बागवानी फामर् केन्िह

बढाइएको छ ।

माफर्त् बागवानी िवकासका कायर्बमह
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अिघ

बागवानी िवकास कायर्क्रम अ तगर्तका कृिष प्रसार कायर्क्रमह

१. फलफूल बाली िवकास कायर्क्रम
१.१ फलफूल नयाँ नसर्री

थापना कायर्क्रम

1.1.१ पिरचय/पृ भूिमः फलफूल
कृषक ारा उत्पादन गराई सहज

खेतीलाई

टे वा

पुयार्उन

फलफूलका

िब वाह

ःथानीय

पमा िब वा उपलब्ध गराउन स ालन गिरने यो कायर्बम

फलफूल खेतीको वाहुल्य रहेका िजल्लाह मा केिन्ित गिरन्छ ।
1.1.२ कायर्बमको उ ँ
े यः

 फलफूल खेती गनर् इच्छु क कृषकलाई ःथानीय आवहवामा उत्पादन गिरएका िब वा

उपलब्ध गराउनु ।

 नसर्री ःथापना गरी बोट िब वा आपूितर् गन व्यवसायीह लाई सक्षम तुल्याउने ।

1.1.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः

र् न्दा अगािड िनम्न
 फलफूल नसर्री खेती गनर् इच्छु क कृषकह लाई नसर्री ःथापना गनुभ
अनुसारको शतर् गराउनुपदर्छ ।

 नसर्री ःथापना गरे को २ वषर् दे िख वािषर्क िब वा उत्पादन क्षमता ५००० भन्दा कम हुन

नहुने ।

 नसर्री ःथापना गरे पिछ किम्तमा पिन ५ वषर्सम्म स ालन गनुप
र् न ।
 फलफूल िब वा उत्पादन गदार् तोिकए बमोिजमको फलफूल जात, रसायन,

साइन माऽ ूयोग गनुप
र् न ।

 उक्त शतर्ह

ट ःटक र

सिहत सम्झौता गरे रमाऽ इच्छु क कृषकह लाई नम्सर्मा उल्लेिखत सुिवधाह

उपलब्ध गराउन सिकनेछ ।

1.1.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् :

 ९ िलटर ःूेयर १ थानको मूल्यमा २५ ूितशत अनुदान िदने ।
 ३ थान िसकेचरको मूल्यमा ५० ूितशत अनुदान िदने ।

 ५ थान कलमी चक्कूको मूल्यमा ५० ूितशत अनुदान िदने ।
 िकटनाशक औषिध ५०० एम.एल. सम्म ५० ूितशत अनुदान िदने ।
 प्लाि क िसट १० के.जी.को मूल्यमा ५० ूितशत अनुदान िदने ।
 रोगनाशक औषिध १ के.जी. सम्म ५० ूितशत अनुदान िदने ।

 २ वटा हजारीको मूल्यमा ५० ूितशत अनुदान िदने ।

 ०.५ इन्चको पोिलिथन पाईप १०० िमटरसम्ममा ५० ूितशत अनुदान िदने ।
 ःवीकृत सरकारी/िजल्ला/ःथानीय दर रे ट अनुसार
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1.1.५ ि व्यः उक्त साममीको मूल्य िहसाब गरी बजेट कायर्बम तजुम
र् ा गदार् रकम ूःतािवत गनुर्
पदर्छ ।

1.1.६ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष िवकास मन्ऽालय (सिचव ःतर) को
िमित २०५०/९/२५ को िनणर्यानुसार

१.२ फलफूल नसर्री सु िढकरण कायर्क्रम
1.2.१ पिरचय/पृ भूिमः भई रहेका फलफूल नसर्रीह लाई सु िढकरण गराउन आवँयक
दे िखएको अवःथामा यो कायर्बम स ालन गिरन्छ ।

1.2.२ कायर्बमको उ ँ
े यः भैरहेका नसर्रीह लाई सु ढ गराउदै लै जानु ।
1.2.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः िजल्लाका नसर्रीह

के कःता

अवःथामा छन् अनुगमन गरी ूािविधक टे वा पुयार्उँदा ूभावकारी हुने दे िखएमा यःता नसर्रीह लाई

नम्सर्मा तोिकएको सुिवधा तथा सेवा उपलब्ध गराई सु िढकरण गनुप
र् नछ ।
1.2.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् :

 प्लाि क िसट व्याग १० के.जी ूित नसर्री मूल्यमा ५० ूितशत अनुदान िदने ।

 रोगनाशक औषिध १ के.जी. ूित नसर्री मूल्यमा ५० ूितशत अनुदान िदने ।

 कीटनाशक औषिध ५०० एम.एल. ूित नसर्री मूल्यमा ५० ूितशत अनुदान िदने ।

 ःवीकृत सरकारी/िजल्ला/ःथानीय दर रे ट अनुसार

1.2.५ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष िवकास मन्ऽालय (सिचव ःतर) को
िमित २०५१/७/१३ को िनणर्यानुसार

१.३ नमन
ु ा फलफूल बगचा

थापना कायर्क्रम

1.3.१ पिरचय/पृ भूिमः फलफूल खेती कृषकको अथ पाजर्नका लािग एक आकषर्क व्यवसाय
भएको र यसको लािग ूािविधक

फलफूल क्षेऽमा नमुनाको

पमा बगचा ःथापना गनर् यो कायर्बम स ालन गिरन्छ ।

1.3.२ कायर्बमको उ ँ
े यः
ूदशर्नको

पमा नमुना बगचाह

ूोत्सािहत गराउने ।

ान सीप बढी आवँयकता पन भएकोले ूाथिमकता ूा

ःथापना गरी कृषकलाई पाखो जग्गाह मा फलफूल खेती गनर्

1.3.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः

 एउटा फलफूल उत्पादन पकेट क्षेऽमा एउटा भन्दा बढी नमुना बगचा ःथापना नगन ।

िजल्लामा बढीमा ४ वटासम्म यःता फलफूल फलफूल बगचाह
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स ालन गनर् सिकनेछ ।

 वहुसंख्यक कृषकह ले हे न र् र िसक्न फलफूल सक्ने गरी ूदशर्न ःथल एवं कृषक छनौट गनुर्

पदर्छ ।

 कृषकह को सिबय सहभािगतामा माऽ नम्सर्मा उल्लेख भए अनुसार सुिवधाह

गराउनु पनछ ।

उपलब्ध

1.3.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् :

 आवँयक बोट िब वाको मूल्यमा ५० ूितशत अनुदान ।

 ९ िलटर ःूेयर १ थानको मूल्यमा २५ ूितशत अनुदान ।
 २ वटा िसकेचरको मूल्यमा ५० ूितशत अनुदान िदने ।

 १ वटा ूिनङ
सको मूल्यमा ५० ूितशत अनुदान िदने ।
ु

 ०.५ इन्चको पोिलिथन पाईप १०० िमटरसम्ममा ५० ूितशत अनुदान ।
 ःवीकृत सरकारी/िजल्ला/ःथानीय दर रे ट अनुसार

1.3.५ ि व्यः क्षेऽफल पहाडमा ०.१ हेक्टर (२ रोपनी) र तराईमा ०.२ हे क्टर (६ क ा)

हुनपु नछ । १ िजल्लामा १ आ.व. मा बढीमा ४ वटासम्म माऽ स ालन गनर् सिकनेछ ।

1.3.६ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष िवकास मन्ऽालय (सिचव ःतर) को
िमित २०५०/१/६ को िनणर्यानुसार

१.४ नमन
ु ा फलफूल बगचा यव थापन अनुसरण कायर्क्रम
1.4.१ पिरचय/पृ भूिमः ःथापना गिरएका नमुना फलफूल बगचाह ले उत्पादन निदएसम्म अथार्त

फलफूलह को िकिसम हेरी २-६ वषर्सम्म अनुसरण गिरन्छ ।

1.4.२ कायर्बमको उ ँ
े यः नमुना फलफूल बगचाह को रे खदे ख तथा अनुसरण गनु/
र् गराउनु ।
1.4.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः

अनुसरणको बममा ूितत भएका समःयाह को िनराकरण गनर् आवँयक पन रासायिनक मल,
रोग/कीरानाशक िवषादी, िनलोतुथो, च ुन, आिदको लािग नम्सर्मा उल्लेख भए अनुसारको सहयोग

उपलब्ध गराउनुपदर्छ ।

1.4.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् :
 नमुना

बगचाह मा उत्पादन निदएसम्म (२-६ वषर्) अनुदानमा रासायिनक मल, रोग,

कीरानाशक िवषादी, िनलोतुथो, च ुना आिद समेतमा बढीमा ूथम वषर् वािषर्क
सम्म खचर् गनर् सिकनेछ । दोौो वषर्

. १२५०।-

. १२५०।- को ७५ ूितशत, तेौो वषर्मा ५०

ूितशत, चौथो वषर्मा २५ ूितशत र पांचौ वषर्मा कृषक आफले नै व्यहोनुर् पनछ ।
 ःवीकृत सरकारी/िजल्ला/ःथानीय दर रे ट अनुसार
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1.4.५ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष िवकास मन्ऽालय (सिचव ःतर) को
िमित २०५३/२/२५ को िनणर्यानुसार

१.५ यावसाियक फलफूल बगचा

थापना कायर्क्रम

भौगोिलक क्षेऽ अनुसार ूाथिमकता पाएका फलफूलह

1.5.१ पिरचय/पृ भूिमः िविभ

(सुन्तला

जात, ःयाउ, िलची, आंप, भ ुईकटहर, केरा आिद) व्यावसाियक तवरले उत्पादन गराउन यो

कायर्बम स ालन गिरन्छ ।

1.5.२ कायर्बमको उ ँ
े यः ःथानीय तथा वा

गनर् सहयोग पुयार्उनु ।

बजारमा माग पूितर् गन गरी फलफूल उत्पादन

1.5.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः फलफूल बोट िब वाको काँटछाँट
गनर् िसकेचर, करौती, ूिन
ु

उपलब्ध गराउन सिकनेछ ।

गन चक्कु, ःूेयर जःता उपकरणह

नम्सर्मा उल्लेख भए अनुसार

1.5.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् :

ँ , कफी, ःयाउ, केरा, भ ुईँकटहर, नाःपाित, हलुवावेद, आ वखडा
 सुन्तलाजात फलफूल, आप
आिद बोट िब वाको मूल्यमा ५० ूितशत अनुदान ।

 िसकेचर र कर तीको मूल्यमा ५० ूितशत अनुदान र ःूेयरमा २५ ूितशत अनुदान ।
 एक हेक्टर क्षेऽमा बगचा ःथापना गन व्यिक्त या समूहलाई ःूेयर १, िसकेचर ५, ूिन
ु -स

(कर ती) ५ वटासम्मको मूल्यमा अनुदान िदने र १.० हे. भन्दा कम क्षेऽफलमा बगचा
ःथापना गदार् ूत्येक ५ रोपनीको लािग एक थान िसकेचर र एक थान कर तीको लािग ५०
ूितशत अनुदान िदने ।

 मेवा खेतीको व्यावसाियक बगचा ःथापना गदार् ूित हेक्टरको लािग मेवाको बीउ ४०० माम

र प्लाि क िसट ४ िक.मा. को मूल्यमा ५० ूितशत अनुदान िदने ।

 ःवीकृत सरकारी/िजल्ला/ःथानीय दर रे ट अनुसार

1.5.५ ि व्यः व्यावसाियक बगचाको क्षेऽफल पहाडमा सुन्तला जात, आंप, ःयाउ, नाःपाित,
हलुवावेद, आ , आ वखडा आिदको लािग ५ रोपनी, मेवा, भ ुइकटहर, केरा र किफको लािग २
रोपनी । तराईमा आंपको लािग १५ क ा, मेवा, भ ुइं कटहर, केरा र किफको लािग ६ क ा

क्षेऽफल िनधार्रण गिरएको छ ।

1.5.६ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष िवकास मन्ऽालय (सिचव ःतर) को
िमित २०५२/२/२५ र २०५४/६/१९ को िनणर्यानुसार
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१.६ यावसाियक फलफूल बगचा यव थापन कायर्क्रम
1.6.१ पिरचय/पृ भूिमः व्यावसाियक ःतरमा ःथापना भएका फलफूल बगचाह को व्यवःथापन
गनर् आवँयक ूािविधक सेवा टे वा पुयार्उन कायर्बम स ालन गिरन्छ ।

1.6.२ कायर्बमको उ ँ
े यः व्यावसाियक ःतरमा ःथापना भएका बगचाह लाई ूािविधक सेवा
पुयार्ई कृषकह लाई यसको ूभाव दे खाउनु ।

1.6.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः

 व्यावसाियक ःतरमा ःथापना भएका बगचाह ले उत्पादन िदएसम्म (२-६ वषर्) पनर् आउने

िविभ

समःया सुल्झाउन सघाउ पुयार्उनु पदर्छ ।

 ूथम वषर्मा रासायिनक मल, रोग कीरानाशक िवषादी, िनलोतुथो, च ुन आिदको लािग नम्सर्मा

उल्लेख भए अनुसार ूािविधक सहयोग उपलब्ध गराई आउदा वषर्ह मा यःतो सहयोग
घटाउँदै लै जानुपनछ ।

 बमशः चौथो वषर्सम्म उपरोक्त सहयोग पुयार्एपिछ पांचौ वषर्मा कृषकले नै बगचा व्यवःथापन

रे खदे ख गनुप
र् नछ ।

1.6.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् : नमुना बगचा व्यवःथापनको ःवीकृत नम्सर्

सरह नै गन ।

१.७ बगचा सम या िनदान प्रदशर्न/अिभयान कायर्क्रम
1.7.१ पिरचय/पृ भूिमः महामारीको

पमा फैिलन लागेको रोग कीरा सम्बन्धी समःया िनदान गनर्

फलफूल उत्पादन पकेट क्षेऽह मा सम्बिन्धत फलफूल िवकास िनकायह को सं योजकत्वमा यो
अिभयान स ालन गिरन्छ ।

1.7.२ कायर्बमको उ ँ
े यः

 फलफूलको बोट िब वामा रोग कीरा तथा अन्य समःया िनदान गन ूिविध ूदशर्न गनुर् ।

 समःया िनदान ूदशर्न अिभयानको

पमा स ालन गरी ूभाव दे खाउनु ।

1.7.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः
रोग कीरा िनयन्ऽण गनर् आवँयक साममी/उपकरण आिद नम्सर्मा उल्लेख गिरए अनुसार उपलब्ध
गन व्यवःथा िमलाई आवँयक दे िखएमा समःया िनदान ूदशर्न अिभयानको

स ालन गनुर् पदर्छ ।

1.7.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् :
महामारीको

पमा कायर्बम

पमा फैिलन लागेका रोग, कीरा आिद िनयन्ऽण कायर्को लािग िवषादी ूयोगमा

२०००।- सम्म खचर् गनर् सिकनेछ ।
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1.7.५ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष िवकास मन्ऽालय (सिचव ःतर) को
िमित २०५३/२/२५ को िनणर्यानुसार

१.८ िब वा याकेिजङ्ग चाजर् कायर्क्रम
1.8.१ पिरचय/पृ भूिमः

फलफूलका बोट िब वाह
प्याकेिज

ौोत केन्िबाट लगी कृषकह लाई िवतरण गन गरी ढु बानी गनर् उिचत

गनर् लाग्ने आवँयक चाजर्को व्यवःथा िमलाउने ूावधान रहेको छ ।

1.8.२ कायर्बमको उ ँ
े यः फलफूलको बोट िब वाह

व्यवःथा िमलाउनु ।

ढु बानी गनुभ
र् न्दा अगािड उिचत प्याकेिज

1.8.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः ढु बानी गनुभ
र् न्दा अगािड बोट
िब वाको ूकृित हेरी नम्सर्मा कायम गिरए अनुसार प्याकेिज

गराउन सिकनेछ ।

चाजर् अनुदान ःव प उपलब्ध

1.8.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् :
 १० ूितशत अनुदान ूा

फलफूलको कलमी िब वाह - ःयाउ, आलु, आ वखडा, चेरी,

खुपार्नी, दाँते ओखर, कटु स, कागजी वदाम, नाःपाित, हलुवाबेद, लप्सी, िपकानट, फ्लाविर

िपच, मुन्तला, सुन्तला, जुनार, कागित, भोगटे , चाक्सी, िविमरो, िनबूवा, अं गरु (किट ), अंिजर

(किट ), हेजलनट (किट ), जुनार (किट ), अनार (मािफ्ट ), लोकाट ।

फलफूलको िब वाह - एभोकाडो, िलची, सपाटो, अम्बा, अमला,

 १५ ूितशत अनुदान ूा

ँ (अॆपाली, मिलका), मैकाडेिमयानट ।
ँ (अन्यजात), आप
आप

 ५ ूितशत अनुदान ूा

फलफूलको कलमी िब वाह - केरा (सकसर्), भूईकटहर (जरावाल),

भूईकटहर (सकसर्), ःशबेरी (रनर), िकवी (किट ) ।

 १० ूितशत अनुदान ूा

फलफूलको िवजुिब वा तथा

टःटक िब वाह - दाँते ओखर,

िपकानट, कागजी वदाम, कटु स, किफ, लप्सी, सुन्तला, कागित, िनवुवा, चाक्सी, काजु,
काफल, अलची ।

फलफूलको िवजुिब वा तथा

 १५ ूितशत अनुदान ूा

मेकाडेिमयानट, एभोकाडो, अमला, सिरफा ।

 ५ ूितशत अनुदान ूा

टःटक िब वाह

-

ख कटहर,

फलफूलको सायनःटक िब वाह - निरवाल, सुपारी, मेवा ।

 २० ूितशत अनुदान ूा

फलफूलको सायन ःटक िब वाह - ःयाउ, नाःपाित, आ ,

ँ र अन्य
आ वखडा, ओखर, हलुवाबेद, अं गरु , सुन्तला, जुनार, कागित, मुन्तला, आप

फलफूलह ।
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 १० ूितशत अनुदान ूा

टःटक िब वाह - ःयाउ, हांडे ओखर, आ , मयल, िपकानट,

ज्यािमर, शाइफोिलयट ओरे न्ज ।

 ःवीकृत सरकारी/िजल्ला/ःथानीय दर रे ट अनुसार

1.8.५ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष िवकास मन्ऽालय (सिचव ःतर) को
िमित २०५५/४/१६ को िनणर्यानुसार

१.९ सामग्री ढुबानी कायर्क्रम
1.9.१ पिरचय/पृ भूिमः कायर्बम स ालन गनर् आवँयक पन साममीह
सम्बिन्धत कृिष सेवा केन्िसम्म ढु बानी गराईन्छ ।

ौोत ःथलबाट

1.9.२ कायर्बमको उ ँ
े यः कृषकह लाई साममी ढु बानी गनर् सहयोग पुयार्उनु ।
1.9.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः नम्सर्मा व्यवःथा भए अनु प ढु बानी

अनुदान उपलब्ध गराउन सिकनेछ ।

1.9.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् : कायर्बममा तोिकएको ढु बानी रकम वाहेक
अन्य ःवीकृत लआय अनुसार तोिकएको साममी ओसार पसार गदार् िनिदर्
सेवा केन्िसम्म ूचिलत िनयम अनुसार ढु बानी अनुदान िदन सिकनेछ ।

ौोतबाट सम्बिन्धत कृिष

1.9.५ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष िवकास मन्ऽालय (सिचव ःतर) को
िमित २०४९/१०/२६ को िनणर्यानुसार

१.१० फलफूल िब वा मोटार्िलटी कायर्क्रम
ौोत केन्िबाट कृषकको बगचामा पुयार्उँदा

1.10.१ पिरचय/पृ भूिमः फलफूलको बोट िब वाह

पुयार्उँदै मनर् सक्ने हुँदा सो अवःथा हेरी अनुदान िदइन्छ ।

1.10.२ कायर्बमको उ ँ
े यः ढु बानी गन बममा बोट िब वा मरे मा कृषकलाई पनर् जाने मकार्

कम गनुर् ।

1.10.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः
 फलफूलको बोट िब वाह

समःयाह

ौोत केन्िबाट लगेर कृषकलाई िवतरण नगरे सम्म िविभ

परी मनर् सक्ने वाःतिवकतालाई

मोटार्िलटी ूितशत कायम गिरन्छ ।

ि गत गरी यःता साममीको ूकृित अनुसार

 मरे का बोटिब वाको मूल्य नम्सर्मा उल्लेख भए अनुसार अनुदानको
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पमा िदन सिकनेछ ।

1.10.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् :

 नासपाती, ःयाउ, आ , आ वखडा, कटु स, लप्सी, अंगरु , खुपार्नी, कागजी, वदाम, हलुवावेद,

ओखर र अन्य लेकाली फलफूलमा ५ ूितशत ।

 भ ुइकटहरमा ५ ूितशत ।


ख कटहर, अम्वा, मेवामा १० ूितशत

 आंप, िलचीमा १५ ूितशत

 अन्य फलफूलमा ५ ूितशत

1.10.५ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष िवकास मन्ऽालय (सिचव ःतर) को
िमित २०५१।९।४ को िनणर्यानुसार

१.११ फलफूल नसर्री प्रितयोिगता कायर्क्रम
1.11.१ पिरचय/पृ भूिमः ःथानीय ःतरमै फलफूलका बोट िब वा उत्पादन तफर् लागेका

कृषकह

बीच ूितयोिगता गराईन्छ ।

1.11.२ कायर्बमको उ ँ
े यः

 नसर्री धनी कृषकह मा ूितःपधार्त्मक भावना जगाई ःतरीय बोट िब वा उत्पादन

गराउनु ।

 उत्कृ

नसर्री धनीलाई पुरःकृत गरी हौसला ूदान गनुर् ।

1.11.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः

 ूितयोिगताको लािग न्यूनतम् नसर्री सं ख्या तथा उत्पादन क्षमताः नसर्री ूितयोिगताको

लािग िजल्लामा किम्तमा ५ वटा नसर्रीह ले भाग िलएको हुन ु पदर्छ ।

 भाग िलने ूत्येक नसर्रीले कलमी िब वाको हकमा किम्तमा १००० र बीजु िब वाको

हकमा २००० उत्पादन गरे को हुन ु पदर्छ ।

1.11.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् : नसर्री ूितयोिगता पुरःकार
 ूथम

५०००।-

 ि तीय

३०००।-

 तृतीय

२०००।-

 सान्त्वना ५००।-
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1.11.५ ि व्यः
नसर्री िकिसम
यःता ूितयोिगताह

िशतोंण (ःयाउ, ओखर, कागजी बदाम), समिशतोंण (नासपाती, आ ,

आ बखडा, अंगरु , हलुवावेद, कटु स र िपकानट), सुन्तला जात फलफूल, अनार, एभोकाडो र उंण
ँ , िलची, केरा, भ ुईकटहर,
(आप
बालीह

खकटहर, निरवल, सुपारी, अमला, अम्बा र मेवा) जःता फलफूल

वीचमा छु ाछु ै सम्पादन गनुप
र् नछ ।

आवेदन िदनुपन समय: नसर्री धनीह बाट तोिकएको समयमा आवेदन िलई त्यसको मूल्यांकन गरी

एक मिहना िभऽ ःवीकृित सिहत नितजा ूकाशन गनुप
र् नछ ।

 िशतोंण र समिशतोंण फलफूलह को नसर्रीको लािग भाि मसान्त िभऽ
 उपोंण र उंण फलफूलह को नसर्रीको लािग फाल्गुण मसान्तसम्म ।

पुरःकार िवतरण समारोह िजल्लाबाट स ािलत सबै िकिसमका ूितयोिगताह को लािग एकै पटक
आयोजना गन हुँदा खा ा

बाली उत्पादन ूितयोिगतामा रािखएको व्यवःथापन खचर् वापत

३०००।- नै सबै ूितयोिगताको लािग एकमु

हुनेछ ।

.

1.11.६ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: अथर् मन्ऽालयको (मा. अथर्मन्ऽीःतर) को

िमित

२०६९/१/१३

को

सहमती

र

कृिष

िवकास

मन्ऽालय

(सिचव

ःतर)

को

िमित

२०७०/४/१७ को िनणर्यानुसार

१.१२ फलफूल बगचा प्रितयोिगता कायर्क्रम
1.12.१ पिरचय/पृ भूिमः फलफूल उत्पादन क्षेऽह मा बगचा व्यवःथापन पक्ष र उत्पादकत्वमा

ूितःपधार् गराउन यो कायर्बम स ालन गिरन्छ ।

1.12.२ कायर्बमको उ ँ
े यः उिचत कृषकह लाई बगचा व्यवःथापन कायर्मा ूितःपधार् गराई

बढी फलफूल उत्पादन गनर् ूोत्सािहत गनुर् ।

1.12.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः
 यःता ूितयोिगताह

िशतोंण (ःयाउ, ओखर, कागजीवदाम), समिशतोंण (नाःपाती, आ ,

आ बखडा, अं गरु , हलुवावेद, कटु स र िपकानट), सुन्तलाजात फलफूल अनार, एभोकाडो र
उंण (आंप, िलची, केरा, भ ुईकटहर,
जःता बालीह

खकटहर, निरवल, सुपारी, अमला, अम्वा र मेवा)

बीच छु ा छु ै सम्पादन गनुप
र् नछ ।

 कुनै एक िकिसमको फलफूल लगाएको बगचा वा िमिौत फलफूल बगचाह

ूितयोिगतामा

सिम्मिलत गराउन सिकनेछ । तर िमौीत बगचालाई सिम्मिलत गराउँदा कुन फलफूल को
ूितयोिगतामा समावेश गराउने हो सो ःप

खुलाउनुपनछ ।
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 ूितयोिगताको लािग भूईकटहर वाहेक अन्य फलफूलमा किम्तमा ५० बोट लगाएको बगचा

हुन ु पदर्छ भने भूईकटहर किम्तमा ०.०५ हे. क्षेऽमा लगाएको हुन ु पदर्छ ।

ु नछ ।
 यो ूितयोिगतामा किम्तमा १० जना कृषकह ले भाग िलएको हुनप

 आवेदन िदनुपन समय िशतोंण फलफूलह को लािग ौावण मसान्त िभऽ, समिशतोंण

फलफूलह को लािग ौावण मसान्त िभऽ, उपोंण फलफूलह को लािग भाि मसान्तसम्म र

उंण फलफूलह को लािग चैऽ मसान्त सम्म हुनेछ ।

 िनवेदनह का आधारमा सम्बिन्धत बगचा ॅमण गरी १५ िदन िभऽ िनवेदन ःवीकृत गरी

त्यसको मूल्यांकन गरी एक मिहना िभऽ नितजा ूकाशन गनछ ।

 फलफूल बगचा िनरीक्षण तथा मूल्यांकन गनर् िनम्नानुसार ूािविध ह को बगचा िनरीक्षण तथा

मूल्यांकन सिमित गठन गनुप
र् नछ ।

1.12.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् :
 ूथम

५०००।-

 ि तीय

३०००।-

 तृतीय

२०००।-

 सान्त्वना

५००।-

पुरःकार िवतरण समारोह िजल्लाबाट स ािलत सबै िकिसमका ूितयोिगताह को लािग एकै पटक
आयोजना गन हुँदा खा ा

बाली उत्पादन ूितयोिगतामा रािखएको व्यवःथापन खचर् वापत

३०००।- नै सबै ूितयोिगताको लािग एकमु

1.12.५ ि व्यः

 बगचालाई रोग कीराको

हुनेछ ।

.

ि कोणले मूल्यांकन गदार् रोग कीरा लागेको बोट सं ख्या, रोग

कीराको िकिसम तथा ूकोप िःथित बारे अध्ययन गरी अं क िदनुपदर्छ ।

 काँटछाँट गिरनुपन फलफूलमा काँटछाँट गरे को छ, छै न तथा अन्य फलफूल र हटाउनुपन

हांगाह

हटाएको छ, छै न सो अध्ययन गरी अं क िदनुपनछ ।

ु न वृि
 उमेर अनुसारको हुनप
िदनुपदर्छ ।

भएको छ, छै न सो को आधारमा बोटको वृि

आकारमा अं क

 सम्भव भएमा ५ बोटको औसत उत्पादन िलने, यिद सम्भव हुन नसकेमा ूित बोट औसत

फल सं ख्याको मोटामोटी अनुमान गरी सो को आधारमा उत्पादन िःथितमा अं क िदईनुपछर् ।

 फलको आकारसं ग, ःवादको आधारमा फलको गुणःतरमा अं क िदईनुपदर्छ ।
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फलफूल नसर्री ूितयोिगतामा भाग िलने कृषकह ले भनुप
र् न फाराम
ौीमान् विर

कृिष िवकास अिधकृतज्यू,

..................................................
नेपाल सरकार कृिष िवभागको िनयम अनुसार मलाइर् /हामीलाई ...................... सालको
फलफूल उत्पादन ूितयोिगतामा ूितयोगीको

पमा भाग िलने इच्छा भएको हुँदा मेरो/हाॆो

बगचाको िववरण तपिसलमा उल्लेख गिरए अनुसार भएको व्यहोरा जानकारी गराउँदै उक्त

ूितयोिगताको लािग मेरो/हाॆो िनवेदन दतार् गरी आवँयक कारवाही गन व्यवःथाको लािग

अनुरोध गदर्छु/गदर्छ ।
तपिसल
१.

ूितयोिगतामा सिम्मिलत हुन चाहेको फलफूल बाली ..............................................

२.

बगचाको िकिसम ..........................................................................................

३.

बगचा रहेको ःथान .............. िजल्ला ............... गा.िव.स.............. वडा नं. ........

४.

बगचाको िववरण

िस.नं.

फलफूलको िकिसम

जातह

बोटको उमेर

सं ख्या

गत वषर् फलेको बोट सं ख्या

ःवीकृितः अथर् मन्ऽालयको (मा. अथर्मन्ऽीःतर) को िमित २०६९/१/१३ को सहमती र
कृिष िवकास मन्ऽालय (सिचव ःतर) को िमित २०७०/४ /१७ को िनणर्यानुसार

१.१३ सेलार

टोर िनमार्ण कायर्क्रम

1.13.१ पिरचय/पृ भूिमः िजल्लामा उत्पादन हुने सुन्तलाजात फलफूल तथा ःयाउलाई कृषककै

उत्पादन थलोमा सरल एवं सुलभ तिरकाले भण्डारण गनर्को लािग यस सेलार ःटोर िनमार्ण
कायर्बम स ालन गिरनेछ ।

1.13.२ कायर्बमको उ ँ
े यः

गराउने र ितनको मूल्य अिभवृि

सुन्तलाजात फलफूल तथा ःयाउको उिचत
गन ।

पमा भण्डारण

1.13.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः

 सेलार ःटोर सम्बन्धी नम्सर् सुन्तलाजात फलफूल तथा ःयाउमा समेत लागुगन ।

ु न।
 २ टन क्षमताको सेलार ःटोर २.४४ िम.x२.४४िम.x२.१३ िम. साइजको हुनप

ु न।
 ५ टन क्षमताको सेलार ःटोर ३.६ िम. x २.६ िम.x ३.८ िम. साइजको हुनप

ु न।
 १० टन क्षमताको सेलार ःटोर ४.८ िम. x ४.२ िम. x ४ िम. साइजको हुनप
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 कायर्बम तजुम
र् ा गदार् Potential pocket ह मा टे वा पुग्ने गरी लआय िनधार्रण गन ।
 ःथानीय दररे ट वमोिजम इि मेट गरी तोिकए अनुसारको रकम उपलव्ध गराई सेलार ःटोर

िनमार्ण गराउनुपदर्छ । सेलार ःटोरको िनमार्ण ूथम चौमािसक िभऽ पुरा भई सक्नुपनछ ।

फलफूल िवकास िनदशनालयको ूािविधक मागर्

 सेलार ःटोर िनमार्ण सम्बन्धी सम्पूणर् ूिविधह

दशर्न वमोिजम गन गराउने ।

 Wet and Dry bulb / Max. Min. thermometer अिनवायर्
 िनमार्ण कायर् शु

ु िघ र सम्प
हुनअ

राख्नुपनछ ।

पले राखी रे कडर् राख्नुपन ।

भैसकेपिछ सो कायर्को अनुगमन गरी रे कडर् अध्याविधक

1.13.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् :

 ःथानीय दररे ट वमोिजम कुल इि मेट रकमको २५ ूितशत सेलार ःटोर िनमार्ण अनुदान िदने

र यसरी कुल लागतको २५ ूितशत अनुदान िदँदा िनम्न ूकृया अपनाउने ।

 २ टन क्षमता भएको सेलार ःटोरका लािग

. १०,०००।- भन्दा बढी निदने र कुल लागत

कम भै २५ ूितशतले हुन आउने रकम

. १०,०००।- भन्दा घटी हुन आएमा २५

 ५ टन क्षमता भएको सेलार ःटोरका लािग

. ३५०००।- भन्दा बढी निदने र कुल लागत

ूितशत अनुसार हुन आउने रकम उपलव्ध गराउने ।
कम भै २५ ूितशतले हुन आउने रकम

. ३५०००।- भन्दा घटी हुन आएमा २५ ूितशत

अनुसार हुन आउने रकम उपलव्ध गराउने ।

 १० टन क्षमता भएको सेलार ःटोरका लािग

. ५०,०००।- भन्दा बढी निदने र कुल

लागत कम भै २५ ूितशतले हुन आउने रकम

. ५०,०००।- भन्दा घटी हुन आएमा २५

ूितशत अनुसार हुन आउने रकम उपलव्ध गराउने ।

1.13.५ ि व्यः
लिक्षत समूहः

 २ र ५ टन क्षमताको सेलार ःटोरको लािग उत्पादक कृषक/कृषक समूहह

 १० टन क्षमताको सेलार ःटोरको लािग कृषक सहकारी सं ःथाह

आशाितत ूितफलः

फलफूल उत्पादनले उिचत भण्डारण व्यवःथा पाउने र भण्डारीत फलफूलको मूल्य अिभवृि

जानेछ ।

िजम्मेवार िनकाय तथा व्यिक्तः

हुन

सम्बिन्धत िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयको ूमुख तथा बागवानी िवकास अिधकृत र अन्तगर्त सेवा

केन्ि/पकेट क्षेऽमा कायर्रत ूा.स./ना.ूा.स.ह ।

- 107 _

Abstract of cost for the construction of Cellar Store Building (5 ton capacity)
Site Location: Kathmandu, Lalitpur, Bhaktapur
SN
1

2

3
4
5

6

7
8
a
9
10
a
11
12
13

Detail of Work
E/W Excavation in foundation in hard soil and other
work lift 1.5m. and lead up to 10m all complete as per
instruction of site incharge.
Providing and laying Stone for filling foundation
including soil all complete as per instruction of site
incharge.
Providing and laying Stone masonry in mud mortar in
walls, foundation including necessary bond stone all
complete as per instruction of site incharge.
Sand filling on cavity wall
Providing and fixing in position Localwood chauhkat
for doors, windows and ventilators with holdfast all
complete as per instruction of site incharge.
Providing and fixing 38 mm.thick Localwood
pannelled shutters for doors with handles, 2nos.tower
bolts, locking set all complete as per instruction of site
incharge.
Providing and fixing mosquito net with wooden listy
all complete as per instruction of site incharge.

Quantity Unit

Rate

Amount

14.100 Cu.m.

131.840

1858.94

7.800 Cu.m.

1512.425

11796.92

46.970 Cu.m.

1970.761

92566.64

6.780 Cu.m.

1396.628

9469.14

0.251 Cu.m. 34051.240

8546.86

5.297

Sqm

2462.484

13043.78

1.511

Sqm

798.770

1206.94

Flooring work
Providing and laying Stone soling with sand over
rammed earth including drain all complete as per
1.872 Cu.m.
instruction of site incharge.
Providing and painting two coats enamel paint over
one coat primer of approved colour all complete as per 22.140 Sqm
instruction of site incharge.
Roofing Works
Providing and fixing Thatch Roofing(0.15m) thick
with bamboo rafter and purlin etc.all complete as per
35.316 Sqm
instruction of site incharge.
1/2" HDP Pipe around cavity wall
100
Rm
12 mm steel rod for vent and windows
16.02
kg
Thermometer and barometer and necessary accessories
1
job
Total
5% Contingencies
Grand Total
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0.00
2941.758

5506.97

99.366

2199.96
0.00

651.600

23011.91

16.744
1674.40
62.750
1005.26
4000.000
4000.00
175887.72
8794.39
184682.11
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1.13.६ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष िवकास मन्ऽालय (सिचव ःतर) को
िमित २०६३/७/२१ को िनणर्यानुसार

१.१४ शु य शिक्त भ डार िनमार्ण
1.14.१ पिरचय/पृ भूिमः

फलफूल, तरकारी जःता िछ ै िवमने कृिष उपजह

केही िदनसम्म सं चय गनर् यःतो भण्डार िनमार्ण

गिरन्छ । यसबाट खास गरी मिहला तथा साना कृषकह लाई थोरै पिरमाण भएपिन बढी मूल्य

आउने कृिष उपज उत्पादन गरी उिचत मूल्य आउने मौका िदन तथा िदनहुं बजार लग्न नसक्ने

अवःथामा छोटो अविध सं चय गरी राख्न सघाउ पुग्नेछ ।

1.14.२ कायर्बमको उ ँ
े यः ःथानीय ःतरमा उपलब्ध साममीह

ूयोग गरी शुन्य शिक्त भण्डार

िनमार्ण गनर् टे वा पुयार्उनु ।

1.14.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः कृषकह को सहभािगतामा ःथानीय

ःतरमा उपलब्ध साममी जःनै ईं ा, वालुवा, वांस, डोरी, वोरा ूयोग गरी भण्डार िनमार्ण गनर्
आवँयक सहयोग पुयार्उनुपनछ । साथै यसको ूािविधक सहयोगको लािग पो हाभ

शाखासँग समन्वय कायम गनुप
र् नछ ।

क्षित िनयन्ऽण

1.14.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् :
भण्डार िनमार्ण गनर् आवँयक साममीह
ज्यालामा खचर् गनर् सिकने रकम

जःतै ईटा, बालुवा, बाँस, डोरी, बोरा आिद तथा ज्यामी

. ३२००।-

 ई ा ७०० गोटाको लािग ढु बानी खचर् समेत

. २०००।-

 बालुवा (मिसनो खालको) सात वोराको लािग

. ५००।-

 अन्य साममीह

. ४००।-

वांस, डोरी, बोरा आिदको लािग

 डएक जवान डकमीर्को ज्यालाको

जम्मा

 ःवीकृत सरकारी/िजल्ला/ःथानीय दर रे ट अनुसार

. ३००।-

. ३२००।-

1.14.५ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष िवकास मन्ऽालय (सिचव ःतर) को
िमित २०५७/१०/३ को िनणर्यानुसार

१.१५ हाभि टङ्ग याग (Harvesting Bag) िवतरण कायर्क्रम
1.15.१ पिरचय/पृ भूिमः फलफूललाई िटप्दा गुणःतरीयता कायम गनर् र नोक्सानी कम गनर्

हाभि

व्याग ूयोग गनर् गिरन्छ ।
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1.15.२ कायर्बमको उ ँ
े यः सुन्तला िटपेर व्यागमा राखी सुन्तलामा क्षित हुन निदई नोक्सानी
कम गराउन र गुणःतर कायम राख्न ूयोग गन ।

1.15.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः
(क) िवःतृत िववरण (Detalied description)
(१) मुख (Inlet)
 िनमार्ण साममी

२ लाईनको सादा फलामे रड

 आकार

अधर् चन्िकार

 बािहरी लम्वाई

२८ ईन्च

 िभऽी लम्वाई

१३ ईन्च

 िभऽी र वािहरी रड वीचको दुरी

७ ईन्च

 लक हुक (Lock hook) :

२ लाइनको सादा फलामे रडबाट बनेको ४ ईन्च लामो

ु न।
 रडलाई २ ईन्ची फरािकलो सावर छालाले वेरेर िसलाएको हुनप
(२) झोला (Bag)
िनमार्ण साममी

पानीले निभज्ने प्लाि क िऽपाल (Water proof plastic Tripal)

लम्वाई

२ िफट

आलिभत गोलाई

२ िफट

Triangular Bag lock :

Zinc rod बाट वनेको एक थान

Bag lock :

लम्वाई ४ ईन्च र चौडाई १.२५ इन्चको Water proof प्लाि क

मुखको गोलाई

३८ ईन्ची

िऽपालबाट बनेको ।

Button in Bag Lock :

िजं कबाट वनेको २ थान

(३) बेल्ट (Belt)
िनमार्ण साममी

पानीले निभज्ने प्लाि क िऽपाल

लम्वाई

५० ईन्च (व्यागको मुखको दुवै पि बाट जोिडएको, एकापि बाट ४२

ईन्च र अक पि बाट ८ ईन्च भएको हुनपु न ।

चौडाई

३ ईन्च ।

बेल्ट लक (Belt lock)

आधा लाइनको Zinc rod बाट िनिमर्त ३ ईन्च लम्वाई र १.५ ईन्च

ःपन्ज

बेल्टको बीच भागमा २४ ईन्च लम्वाई, २ ईन्च चौडाई र १ ईन्च

चौडाईको २ वटा लक राख्नुपन ।

मोटाई भएको High Density Sponge राखेको हुनपु न ।
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1.15.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् :
 ूािविधक मापदण्ड अनु प िनमार्ण भएका फल हाभि

व्याग (Harvesting Bag) मा बजार

मूल्यको २५ ूितशत अनुदानमा कृषकह लाई िवतरण गन ।

 ःवीकृत सरकारी/िजल्ला/ःथानीय दर रे ट अनुसार

1.15.५ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष िवकास मन्ऽालय (सिचव ःतर) को
िमित २०६३/३/१२ को िनणर्यानुसार

१.१६ ग्रेिडङ्ग उपकरण (Grading Machine) िवतरण कायर्क्रम
ूयोगः सुन्तलाको (Mandarin Orange) साइज मेिड

गन ।

(क) िवःतृत िववरण (Detalied Description)
(१) िफडर (Feeder)

साममीः फलामे रड १ लाईनको ६ थान र २ लाईन ४२ थान ।
लम्वाईः ३४ ईन्च
चौडाईः २०.५ ईन्च
फीडरः गोलाई ४४ ईन्च
फीडर लक प ीः १ ईन्च फलामे पि

२२ ईन्चको २ थान

बारको उचाईः ५ ईन्ची
(२) ृेम (Frame)

साममीः १ ईन्चको फलामे ए ल रड ।
लम्वाईः ११.५ िफटको २ थान
चौडाईः २१ इन्चीको ८ थान
Frame Slope Angle : २००

(३) खु ा (Foot)
साममीः १ ईन्चको फलामे ए ल रड
३८ ईन्चको २ थान
२८ ईन्चको २ थान
१७ ईन्चको २ थान
१० ईन्चको २ थान

Foot Support २१ ईन्चको ४ थान ।
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(४) मेडर (Grader)
४.१) सी. मेड (C-Grade) ५९-६४ मी.मी. व्यास
लम्वाईः ३१ ईन्च
चौडाईः १७ ईन्च

प्वालको व्यासः ६४ मी.मी.
प्वाल सं ख्याः ६०
बारको उचाईः ५ ईन्च
बार डण्डीः २ लाइनको ६ थान तेस र ९ थान ठाडो
साममीः फलामे रड
४.२) िब-मेड (B-Grade) ६५-६९ मी.मी. व्यास
लम्वाईः ३३.५ ईन्च
चौडाईः १८.५ ईन्च
प्वालको व्यासः ६९ मी.मी.
ँ ाह
अन्य बुद

सी- मेडमा जःतै हुने ।

४.३) ए-मेड (A-Grade) ७०-७५ मी.मी. व्यास
लम्वाईः ३६.५ ईन्च
चौडाईः २१ ईन्च
प्वालको व्यासः ७५ मी.मी.
ँ ाह
अन्य बुद

सी- मेडमा जःतै हुने ।

(५) Knot bolt १६ मी.मी. को १४ थान
(६) मेडर २ लाईन फालामे डण्डीको २१ ईन्चीको ३ थान
(७) झोला (Bag)

साममीः Water proof plastic िऽपाल
उचाईः १ मीटर

Outlet (फल झान वािहर मुख) को लम्वाई x चौडाई = १x१ िफट
Inlet (फलह

मेडरबाट सं कलन गन) को लम्वाई x चौडाई

A grade = ३४ x २१ ईन्च

B grade = ३१ x २१ ईन्च

A grade = २८ x २१ ईन्च

(८) Bag hook = ूित ८ का दरले २४ थान
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1.1६.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् :
 ूािविधक मापदण्ड अनु प िनमार्ण भएका फल मेिडं ग गन मिसन (Grading Machine) मा

बजार मूल्यको २५ ूितशत अनुदानमा कृषकह लाई िवतरण गन ।

 ःवीकृत सरकारी/िजल्ला/ःथानीय दर रे ट अनुसार

1.1६.५ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष िवकास मन्ऽालय (सिचव ःतर) को
िमित २०६३/३/१२ को िनणर्यानुसार

१.१७ बढी घन व रोपण (High density planting) मा सु तलाजात फलफूल नमन
ु ा बगचा
थापना कायर्क्रम

1.1७.१ पिरचय/पृ भूिमः सुन्तलाजात फलफूल खेती नेपालको मध्य पहाडी क्षेऽका कृषकह को
आय आजर्नको एउटा मुख्य ौोत भएको र यसको लािग िवशेष खालको ूािविधक
बढी आवँयक पन भएकोले सुन्तलाजात फलफूलको लािग ूाथिमकता ूा

ान एवं िशप

साथै व्यावसाियक

कायर्बम लागुभएका िजल्लाका पकेट क्षेऽह मा बिढ घनत्वमा िब वा रोपण गरी नमुनाको

बगचा ःथापना गनर् यो कायर्बम ूदशर्नको

पमा स ालन गिरनेछ ।

पमा

1.1७.२ कायर्बमको उ ँ
े यः ितनपाते सुन्तला (Trifoliate Orange) मुलबृन्दमा कलमी गिरएका

सुन्तलाजात फलफूलका िब वाह

माऽ रोपी ूित एकाइ जग्गामा ूचिलत दर भन्दा दुई गुना बढी

सं ख्यामा िब वा लगाई छोटो अविधमै उत्पादन एवं उत्पादकत्व वृि
बढाउन ूदशर्नको

गरी कृषकह को आय

पमा नमुना बगचा ःथापना गराई अन्य कृषकह लाई समेत व्यावसाियक

पमा सुन्तलाजात फलफूल खेती गनर्का लािग ूोत्सािहत एवं अिभूेिरत गराउनु ।

1.1७.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः

 एउटा सुन्तलाजात फलफूल उत्पादन पकेट क्षेऽमा १ दे िख २ वटा सम्म (पकेट साइज

अनुसार) नमुना बगचा ःथापना गन

 एक आिथर्क वषर्मा िजल्ला भरीमा बिढमा ५ वटा सम्म यःता नमुना बगचा ःथापना गनर्

सिकने

 बहुसंख्यक कृषकह ले हे न र् र िसक्न सक्ने गरी मूलबाटो/सडकको निजक ूदशर्न ःथल एवं

कृषक छनौट गन ।

 कृषकसमूह गठन भएको ःथानमा समूहका सदःयमध्येबाट कृषक छनौट गराउने ।
 कृषकह ले आवँयकता महसुसग री उनीह को सिबय सहभािगता हुने अवःथामा माऽ

नम्सर्मा उल्लेख भए बमोिजमको सुिवधाह

उपलव्ध गराउने ।

 यिद कृषकले आफ्नो पुरानो भै रहेको बगचामा िब वा थप गरी High Density Planting गरे को

छ भने उसलाई पिहलो वषर्मा नै फल िटप्ने झोला र कची पिन िदने । त्यसो नगरी कृषकले
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पुरै नयाँ बगचा ःथापना गरे को अवःथामा तेौो वषर् दे िख माऽ फल िटप्ने झोला र किच
उपलब्ध गराउने ।

 दोौो वषर्देिख बगचाको व्यवःथापनको लािग खचर् नमुना बगचा व्यवःथापन नम्सर् अनुसार नै

हुनेछ ।

 कृषकको लािग शतर्ः आवँयक ूांगािरक मलको व्यवःथा एवं ज्यामी खचर् कृषक ःवयम्ले

व्यहोनुर् पनछ, साथै बगचा विरपरी ःथानीय ःतरमा उपलब्ध हुन सक्ने ौोत साधन वा अन्य
सामामीह को ूयोग गरी बारबन्दे जको व्यवःथा गनुप
र् नछ ।

 हाललाई यो नम्सर् सुन्तला र जुनार बालीको हकमा माऽ लागुहन
ु ेछ ।

1.1७.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् :
 क्षेऽफलः २ रोपनी

 आवँयक िब वा सं ख्याः ६२

 आवँयक िब वाको मूल्यमा ५० ूितशत अनुदान । िब वा रोप्ने दुरी ४ िम ह ४ मी. का

दरले ूित रोपनी ३१ बोटका दरले २ रोपनीका लािग २ * ३१ = ६२ (िब वा लगाउने
दुरी, जात, जग्गाको मोहोडा, ठाउँ र माटो अनुसार फरक पनर् सक्दछ) ।

 कलमी िब वा

५०% अनुदानमा

 ९ िल. ःूेयर १ थान

५०% अनुदानमा

 िसकेचर २ थान

५०% अनुदानमा

 ०.५ इन्चको पोिलिथन पाइप १०० मी.

५०% अनुदानमा

 फल िटप्ने झोला २ थान

५०% अनुदानमा

 फल िटप्ने कची २ थान

५०% अनुदानमा

 ूिन
ु

स १ थान

५०% अनुदानमा

 ःवीकृत सरकारी/िजल्ला/ःथानीय दर रे ट अनुसार

1.1७.५ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष िवकास मन्ऽालय (सिचव ःतर) को
िमित २०६३/०७/२१ को िनणर्यानुसार

१.१८ सु तलाजात फलफूल िवकास कायर्क्रम
1.1८.१ पिरचय/पृ भूिमः नेपालमा ५४ भन्दा बढी िबिभ

उ त तथा जं गली जातका फलफूल

उत्पादन तथा उपभोग हुँदै आइरहेको छ । िय सम्पूणर् फलफूल मध्य सुन्तलाजात फलफूल एक

ूमुख फलफुल बाली हो । दे शको पूव र् दे िख पि म सम्मका मध्य पहाडी िजल्ला लगायत सुन्तला

उत्पादन हुने केही िहमाली िजल्ला समेत गरी कुल ४२ िजल्लामा सुन्तलाजात फलफूल सम्बन्धी

व्यावसाियक कायर्बम स ालन भैरहे को छ । यस बाहे क थप १८ िजल्लामा करे साबारी एवं साना
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बगचा ःथापना गन उ ेँयले साधारण कायर्बम स ालन हुँदै आएको छ । यसरी दे शभर किरब
६० िजल्लामा सुन्तलाजात फलफूल कायर्बम स ालन भैरहे का छन् । फलफूल क्षेऽमा िनयार्त

सम्भावना भएको बाली मध्ये सुन्तलाजात फलफुल ूमुख बाली हो । हाल सुन्तलाजात फलफूल
हुने ूमूख पकेट क्षेऽह मा अनुपयुक्त भौगोिलक अवःथा, ूितकूल हावापानी, हानीकारक एवं

सं बामक रोग िकराको ूकोप, बगचा व्यवःथापन तथा गुणःतर फल उत्पादन ूिविध ूयोग नगनुर्
आिद कारणले गदार् केही पकेट क्षेऽह मा दुर् त गितमा बगचा ॑ासका समःयाह

दे िखएका छन् ।

1.1८.२ कायर्बमको उ ँ
े यः बगचा ॑ास सम्बन्धी समःया व्यवःथापन गद ःवःथ एवं गुणःतर

बगचा िवःतार गद फल उत्पादन ूबधर्न गनर् नसर्री ःथलका ःवःथ एवं गुणःतर िब वा उत्पादन
गनर् सुन्तलाजात फलफूल िव वा उत्पादनलाई व्यविःथत गनर् आबँयकता भएको ।

ःवःथ एवं गुणःतर िब वा उत्पादन गनर्
1.1८.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः
 खुल्ला नसर्री ःथापना गदार् भौगोिलक उचाइको हकमा १००० िम. भन्दा माथी माऽ नसर्री

ःथापना गन र १००० िम. भन्दा तल भएका नसर्रीह लाई बन्द गनर् लगाइ ित नसर्रीह बाट

उत्पािदत िब वाको िबिब िवतरण एवं ओसारपसारमा िनयन्ऽण गन ।

 ःवःथ एवं गुणःतर िब वा उत्पादनको लािग "Bud Wood Certification" कायर्बम अनुसार

िब वा उत्पादन गनर् माउ-बोट,

ट-ःटक र कलमी िब वा सबै िनयिन्ऽत ःबीन घरमा हुने

भएकोले माथी उल्लेिखत १००० िम. भन्दा तल वा माथी जुनसुकै उपयुक्त ःथलमा पिन गनर्
गराउन सिकने छ ।

1.1८.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् :

l;=g+=

laj/0f
gofF g;{/L
:yfkgf

gd{\;
1.
(ln= :k]|o/ ! yfgsf] d"Nodf %)Ü, #
yfg l;s]r/df &%Ü, % yfg rSs'df
&%Ü, ls6gfzs laiffbL %)) Pd=Pn=
;Dd d'Nodf &%Ü, /f]ugfzs ljiffbL !
s]=hL= ;Dd d'Nodf &%Ü, Knfli6s l;6
!) s]=hL=df &%Ü, @ j6f xhf/L
d"Nodf &%Ü / )=% OGr kf]nL kfOk
!)) d"Nodf %)Ü cg'bfg .
2. g;{/L Joj:yfkg tyf lj?jf pTkfbg ;]jf
-s_ Knfli6s l;6 lj?jf pTkfbg Ifdtf cg';f/ !%)
ljt/0f
b]lv @)) u]hsf] clwstd !) s]=hL=
;Dd ;]tf] Knfli6s l;6 lhNnf b/ /]6
cg';f/ d'Nodf &% k|ltzt cg'bfg .
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k'i6\ofO{
;'Gtnfhft kmnkm"n g;{/L Ps
clt ;+a]bgzLn k]zf ePsf] /
pTkflbt a]gf{sf] :j:ytf sfod
ug{ kg]{ ePsf]n] g;{/L wlgx?nfO{
al9 hjfkmb]xL / lhDd]jf/ agfpg
cGo kmnkm"ndf eGbf al9 cg'bfg
k|ltzt k|:tfj ul/Psf] 5 .
jflif{s %))) eGbf a9L sndL
a]gf{ pTkfbg ug]{ g;{/Lx?sf]
nflu dfq of] ;'lawf pknAw
u/fpg] .

l;=g+=
laj/0f
-v_ kf]nL Jofu
ljt/0f

gd{\;
lj?jf pTkfbg ug{ @)) b]lv @%)
u]hsf] ^÷(OGr ;fOhsf] kf]nL Aofu
a9Ldf%) s]=hL= ;Dd lhNnf b//]6
cg';f/ d"Nodf &% k|ltzt cg'bfg .

k'i6\ofO{
!= jflif{s%))) eGbf a9L sndL
lj?jf pTkfbg ug]{ g;{/L
x'g'kg]{ .
@= jflif{s !)))) eGbf a9L
lj?jf pTkfbg ug]{ g;{/L nfO{
%) s]=hL= / ;f] eGbf sd t/
%))) eGbf al9 pTkfbg ug]{
g;{/LnfO{ @% s]=hL= pknAw
u/fpg] .
-u_ ?6-:6s aLp sndL lj?jf pTkfbg ug{ ?6–:6s
jflif{s %))) eGbf a9L sndL
pdfg{sf] nflu aLp v/Lb ug{ a9Ldf
lj?jf pTkfbg ug]{ g;{/Lx?sf]
v/Lb
!) s]=hL= ;Dd d"Nodf &% k|ltzt
nflu k|fljlws l;kmfl/; cg';f/
pknAw u/fpg] .
cg'bfg .
-3_ sL6gfzs
%)) Pd=Pn=;Dd w'nf] jf emf]n
g;{/L a]gf{sf] u'0f:t/ / :j:ytf
laifflb
laiffbLsf] d"Nodf &% k|ltzt cg'bfg . sfod ug{ yk ;x'lnot pknAw
u/fpg]
-ª_ /f]ugfzs
! s]=hL==;Dd emf]n ljiffbL d'Nodf &% g;{/L a]gf{sf] u'0f:t/ / :j:ytf
ljiffbL
k|ltzt cg'bfg .
sfod ug{ yk ;x'lnot pknAw
u/fpg]
3
Knfli6s
:j:y la?jf pTkfbg ug{ al9
!))) ld= eGbf dfly / jflif{s
g;{/L 3/
vlr{nf] / em+eml6nf] x'g] ePsf]n]
!)))) eGbf a9L sndL la?jf
lgdf{0f .
pTkfbg ug]{ btf{ ePsf lghL g;{/Lx? lghL g;{/L wlgx?nfO of] k|lalw
tkm{ cfslif{t / yk ;x'lnot
nfO{ k6s k6s ul/ a9Ldf @ j6f
;Dd lhNnfsf] b//]6 / Oli6d]6 cg';f/ k|bfg ug{ a}hgL ls/0f -cN6«f
ef]O{n]6 /]_ ;+/lIft Knfli6s 3/
!@) lh=P;=Pd= (gram per sq
meter) sf] l;Nkfplng, af+;, sf+l6,
agfpg of] cg'bfg k|bfg ug]{ .
hfnL, tf/, 8f]/Ldf nfUg] d"Nosf] &%
k|ltzt cg'bfg lbg] .
4 xf]ªnªljª
xf]ªnªljª -Pr=Pn=la=_ z+sf:kb kft ;'Gtnfhft kmnkm'ndf lu|lgª /f]u
-Pr=Pn=la=_ gd"gf lk=l;=cf/=-kf]lnd/]h r]g
lgoGq0f ug{ z+sf:kb kft gd"gf
z+sf:kb kft l/oS;g_ k/LIf0f ug{ k|lt gd"gf zt
;+sng ul/ lk=l;=cf/= k/LIf0f
k|ltzt k|lt gd'gf ?= !)))÷– /
lk=l;=cf/=
ug{sf] nflu k|lt gd'gf
-kf]lnd/]h r]g Joj:yfkg vr{ Psd'i7 ?=@)))÷– sf ?=!)))÷– / k|lt lhNnf k|lt
b/n] sfo{qmd k|:tfj ug]{ .
l/oS;g_
jif{ sDtLdf %) jf ;f] eGbf al9
ePdf Joj:yfkg vr{ jfkt ?=
kl/If0f*
@)))÷– k|:tfj ug]{ .
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l;=g+=

laj/0f
g;{/L l;+rfO
Knfli6s
kf]v/L
lgdf{0f .

gd{\;
5
jflif{s %))) eGbf a9L lj?jf pTkfbg
ug]{ g;{/Lsf] nflu % ld= nDafO, # ld=
rf}8fO / !=@ ld= ulx/fO ;fOhsf]
kf]v/L lgdf{0f ug{ !@) lh=P;=Pd=
(gram per sq. meter) sf] l;Nkfplng
l;6df ahf/ b//]6 cg';f/ k"0f{ cg'bfg
/ kf]v/L lgdf{0f sfo{ g;{/L wgL :jo+n]
Aoxf]g]{ u/L sfo{qmd k|:tfj ug]{ .
6
a8–p8–k|df0fLs/0f sfo{qmd
-s_ dfp af]6,
j9Ldf ?= % nfv ;Ddsf] nfut
Oli6d]6df %) k|ltzt cg'bfg lbg] .
?6-:6s /
sndL lj?jf
pTkfbg hfnL
3/ lgdf{0f

k'i6\ofO{
kfgLsf] >f]t ;fgf] ePsf] :yfgdf
kfgL ;+sng u/L g;{/Ldf l;+rfO
;'ljwf k'¥ofpgsf] nflu of]
;'ljwf pknAw u/fpg] .

;'Gtnfdf nfUg] ;+qmfds /f]u ;fg]{
l;6«; l;Nnf / nfxL ls/f lgoGq0f
u/L :j:y lj?jf pTkfbg ug{ clt
cfaZos kg]{ ePsf]n] ;'Gtnfsf
lghL g;{/L wlgx?n] cfufdL
lbgdf qmdzM lgoGqLt 3/ agfO{
To; leq :j:y lj?jf pTkfbg
ug'{kg]{ 5 .
-v_ l8«k l;+rfO{
Nfut Oli6d]6 cg';f/ nfUg] vr{df &% ;DalGwt ;Knfo;{sf] b//]6
;]6 h8fg . k|ltzt n] a9Ldf ?= !% xhf/ eGbf
cg';f/ sfo{qm|d agfO{ k|:tfj
ga9fO{ cg'bfg lbg] .
ug]{ .
*
o;sf] k/LIf0f lj1fg tyf k|ljlw k|lti7fgdf ul/g] / k/LIf0f jfkt k|lt gd"gf ?= !))).– z'Ns nfUg] .
1.1८.५ ि व्यः ःवीकृत सरकारी/िजल्ला/ःथानीय दर रे ट अनुसार
1.1८.६ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: अथर् मन्ऽालयको िमित २०७०/७/१४

को पऽानुसार सहमित र कृिष िवकास मन्ऽालय (सिचव ःतर) को िमित २०७०/७/२१ को
िनणर्यानुसार

२. तरकारी बाली िवकास कायर्क्रम
२.१ तरकारी खेतीका लािग वेनार् उ पादन तथा सामद
ू ाियक नसर्री यव थापन कायर्क्रम
२.१.1 पिरचय /पृ भूिमः खा ा
कृषकह

बालीको तुलनामा तरकारी बालीको बीउ मह ो हुने तथा सबै

ःवःथ्य बेनार् उत्पादन गनर् सक्षम नहुने अवःथा छ । यःतो िःथितमा अदक्ष वा अधर्दक्ष

सीपको कारण साना तथा मझौला कृषकह ह को जोखीम न्युनीकरण गनर् र सम्भािवत पकेट
क्षेऽमा बढी मूल्य जाने तरकारी बालीको बेनार् उत्पादन, िवबी िवतरण तथा व्यवःथापनबाट
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समुदायमा

तरकारी

व्यवसाय

व्यवःथापनको ठू लो मह व छ ।

ूबधर्नमा

टे वा

पुग्ने

भएकोले

सामूदाियक

तरकारी

नसर्री

२.1.२ कायर्बमको उ ँ
े यः

 व्यावसाियक तरकारी खेती िवःतारको लािग सामूिहक तरकारी नसर्री स ालन गन ।

 भौितक पूवार्धार (बाटो, िवजुली, िसचाई, बजार) भएको क्षेऽमा पकेट प्याकेज कायर्बम

अन्तगर्त

साना

तथा

सीमान्तकृतकृषकलाई

सं लग्न

गराई

उत्पादनसँग

व्यावसाियक तरकारी खेती िवःतार गरी कृषकह को आय आजर्नमा वृि

आव

गन ।

 तरकारी खेतीमा सं लग्न साना एवं सीमान्तकृतकृषक सदःयह को बेनार् उत्पादन

सीपको िवकास गन ।

गनर्

ान तथा

2.1.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष स ालन ूकृया/कायर्िविधः

 सम्भािवत तरकारी उत्पादन क्षेऽ (पकेट क्षेऽ) मा कृषक समूह तथा कृषक सहकारी

सःथां माफर्त कायर्बम स ालन गन, समूह गठन नभएको ःथानमा कृषक समूह गठन

गन ।

 उत्पादन क्षेऽ छनौट गदार् २ दे िख ५ हे. सम्म (पहाड र उच्च पहाडमा न्यूनतम २ हे. र

तराईमा ३ हे .) तरकारी क्षेऽफल भएको हुनपु न । ५ हे. सम्मको तरकारी क्षेऽका लािग

एक सामूदाियक तरकारी नसर्री ःथापना गन । तरकारी क्षेऽफल अनुसारको नसर्री क्षेऽफल
र सो का लािग आवँयक पन बीउको माऽा िनधार्रण गन ।
 समूहका सदःयह

कृषक छनौट गन ।

मध्येबाट नसर्रीको लािग उपयुक्त सुिवधा भएको जमीन एवं सहयोगी

 मौसम र क्षेऽ िवशेष उपयुक्त मुख्य मुख्य तरकारी बाली छनौट गन । नसर्री स ालन गनर्

सिकने तरकारी बालीह

काउली समूह, गोलभेडा, भण्टा, खुसार्नी, रायो, प्याज, िजरीको

साग तथा फसीर् समूहका तरकारी बालीह ।

 सामूदाियक तरकारी नसर्री ःथापना र व्यवहािरक सामूदाियक तािलम एउटै प्याकेजको

पमा स ालन गन ।

 नसर्री व्यवःथापन र यसबाट ूा

व्यवःथापन गन ।

िब वा समूह/सं ःथाकै िनणर्यानुसार िबबी िवतरण र

 अनुभवी कृषकलाई नसर्री ःथापना र व्यवःथापनका लािग ूिशक्षकका

एक नसर्रीबाट न्यूनतम ५० कृषक पिरवारलाई सेवा पुयार्उनुपन ।

पमा ूयोग गन र

 सामूदाियक तरकारी नसर्री कायर्बम स ालन गदार् कृषक समूहको िनणर्य, माग र

कायर्बमको आधारमा माऽ गन ।
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 सामूदाियक तरकारी नसर्रीको लगत ईि मेट सम्बिन्धत ूािविधक र कृषक समूहबाट तयार

पान र खचर् िववरण कृषक समूहबाट ूमािणत भएको हुनपु न । सामूदाियक नसर्रीको
ूािविधक लगत समेत राख्ने ।

 एक समूहमा लगातार दुई वषर् भन्दा बढी नसर्रीका लािग अनुदान उपलब्ध नगराउने ।

दोॐो पटकका लािग हजारी, पाइप र ःूेयर उपलब्ध नगराउने ।
2.1.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर्
नसर्री स ालनको लािग आवँयक साममीह

 तरकारी बीउ तरकारी उत्पादन क्षेऽ अनु प आवँयक नसर्री क्षेऽका लािग बाली बीउदर

अनु प आवँयक बीउ पिरमाण यिकन गन ।

 काउली समूह, गोलभेडा, भण्टा, खुसार्नी, रायो, िजरीको साग आिदका लािग १ के.जी.

सम्म ।

 फसीर् समूहका लािग १० के.जी. सम्म ।

 प्याजका लािग ४० के.जी. सम्म ।

 रोगनाशक िवषादी ५०० माम ।

 कीटनाशक िवषादी २०० एम. एल. ।
 पोिलिथन िसट (२०० गेजको) ५ के.जी. सम्म ।

 पोलीिथन व्याग ५ के. जी. सम्म ।

 पोिलिथन । रवर पाइप (०.५ इन्च) ५० मीटर ।

 हजारी (१० िल. क्षमता) १ थान ।
 न्यापःयाक ःूेयर (९ िल. क्षमताको) १ थान ।
 माथी उल्लेखीत बीउ लगायत आवँयक साममीको मूल्यमा ५० ूितशत अनुदान उपलब्ध

गराउने । तर हाइॄीड बीउको हकमा २५ ूितशत माऽ अनुदान िदने ।

 नसर्री तयारी, आवँयक रासायिनक मल तथा कम्पो

व्यवःथा गन ।

खचर् र साइनबोडर् कृषक समूहबाट

2.1.५ ि व्यः

 लिक्षत समूहः साना तथा मझौला कृषकह , व्यवसायउन्मुख तरकारी उत्पादन क्षेऽका

कृषकह ।

 आशाितत ूितफलः साना तथा मझौला तरकारी उत्पादक कृषकको क्षमता िवकास हुने,

व्यवसायउन्मुख तरकारी खेतीको िवःतार तथा िविविधकरण हुने ।

 िजम्मेवार िनकायः िजल्ला कृिष िवकास कायार्लय, कृषक समूह तथा सहकारी सं ःथाह ,

सम्बिन्धत कृिष सेवा केन्ि ।
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2.1.६

उक्त

ःवीकृत/सहमित

कायर्बम

भएको

िमित:

कृिष

िवकास

मन्ऽालयको

िमित

२०६४/०९/११ को िनणर्यानुसार

२.२ बेमौसमी तरकारी खेतीको लािग लाि टक घर िनमार्ण कायर्क्रम
2.2.1 पिरचय/पृ भूिमः
ूितकुल मौसममा िबिभ

ूकारका तरकारीह

रोपी ूितकुल मौसममा उत्पादन गिरने िबिभ

ूकारका ताजा तरकारी लाई बैमौसमी तरकारी खेती भिनन्छ । अतः बेमौसममा गिरने कुनै पिन
तरकारी खेतीको लागी धेरै िमिहनेत र जांगरको आबँयकता पदर्छ । बेमौसममा उत्पादन गिरने
कुनै पिन तरकारीको उत्पादन ूित ईकाइ क्षेऽफलबाट खास मौसममा भन्दा कम उत्पादन भएता

पिन बजार मूल्य बिढ आउनाका कारण मौसमको भन्दा बढीनै फाईदा हुन जान्छ । अतः यसरी

खेती गिरने तरकारीको लागी बेनार् उत्पादन गन काम पिन बेमौसममानै गनुर् पन िनतान्त आबँयक
हुन जान्छ ।

2.2.२ कायर्बमको उ ँ
े यः
 प्लाि क घरमा बेमौसममा पिन मौसमी तरकारी जःतै गुणःतरको तरकारी उत्पादन गरी

मौसमी तरकारीले भन्दा बढी आम्दानी िलन ।

 उपभोक्ताह ले महं गै भए पिन बेमौसममा ताजा तरकारीको आपूितर् गनर्

 बेमौसमी उत्पादनबाट िकसानह मा आत्मिव ासको िवकास भई तरकारी खेतीलाई मुख्य

पेशाको

पमा अपनाउन

 बेरोजगारीको समःया हटाउन सहयोग पुरयाउन

2.2.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः
६० दे िख ८०० िमटर सम्मको लािग मोडल

 प्लाि क घर ३७० मीटर चौडाइ र १२ मीटर लम्वाइको हुन ु पदर्छ

८०० दे िख १४०० िमटर सम्मको लािग मोडल

 प्लाि क घर ५ मीटर चौडाइ र १० मीटर लम्वाइको हुन ु पदर्छ ।
 १४०१ दे िख २००० िमटर सम्मको लािग मोडल

 प्लाि क घर ५ मीटर चौडाइ र १२ मीटर लम्वाइको हुन ु पदर्छ ।
 िनमार्ण ूिबया (किहले बनाउने ?)

६० दे िख ८०० िमटर सम्मको लािग मोडल

 प्लाि क घर ३७० मीटर चौडाइ र १२ मीटर लम्वाइको हुन ु पदर्छ । यस मोडलको ूयोग

काितर्क दे िख फागुन सम्म ूयोग गनर् सिकन्छ । त्यसै ले यसको िनमार्ण कायर् काितर्कको पिहलो
हा ामा िभऽ पूरा भई सक्नुपदर्छ ।
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८०० दे िख १४०० िमटर सम्मको लािग मोडल
यो मोडललाई यो भौगोिलक अवःथामा िविभ
घर िभऽ बषार्यामबाट खेती शु

ूकारले बा॑ै मिहना ूयोग गनर् सिकन्छ । प्लाि क

गनर्को लािग बेनार् रोप्नुभन्दा पिहले नै प्लाि क घर बनाई

सक्नुपदर्छ । छानोमा प्लाि क भने बषार्त शु

हुन लागेपिछ (जे को अन्त दे िख आषाढको पिहलो

ह ा िभऽ) माऽ राख्नुपदर्छ ।
१४०१ दे िख २००० िमटर सम्मको लािग मोडल
यो मोडललाई पिन िविभ

भौगोिलक अवःथामा िविभ

प्लाि क घर िभऽ बषार्यामबाट खेती शु

ूकारले बा॑ै मिहना ूयोग गनर् सिकन्छ ।

गनर्को लािग बेनार् रोप्नुभन्दा पिहले नै प्लाि क घर

बनाई सक्नुपदर्छ । छानोमा प्लाि क भने बषार्त शु

हुन लागेपिछ (जे को अन्त दे िख आषाढको

पिहलो ह ा िभऽ) माऽ राख्नुपदर्छ ।
आवँयक सामामीह
६० दे िख ८०० िमटर उचाई सम्मको लािग मोडल
यस मोडलको प्लाि क घर िनमार्णको लािग तल तािलकामा िदए बमोिजम सामामीह
पदर्छ ।

ब.सं

िनमार्ण सामामीको ूकार

आवँयक

पिरमाण

१.

ठाडो भाटा (५ मी)

१३ (१)

२.

तेस भाटा (१२ मी)

५ (१)

३.

धुरी खामो (२.२० मी)

७ (१)

४.

बलेसी खामो (१ मी)

२६ (१)

५.

सुतली

६.

िम ी

२ के.जी.

१ जना

७.

ज्यामी

१ जना

८.

अलकऽा

१. िल

९.

थम िमटर

१ थान

१०.

हाइमोिमटर

१ थान

११.

५०० गेजको प्लाि क

११ के.जी

प्लाि क घरको साईज - ३.६० * १२.०० = ४३.२० वगर्िमटर, यस मोडलको प्लाि क घर

तल िदइएको िचऽानुसारको हुन ु पदर्छ ।
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t];f]{ ef6f
7f8f] ef6f
w'/L vfdf]

an];L

w'/L vfdf]
t];f]{ ef6f
an];L vfdf]
)=%
hdLgsf] ;tx
#=&)

८०० दे िख १४०० िमटर सम्मको लािग मोडल

यस मोडलको प्लाि क घर िनमार्णको लािग आवँयक सामामीह को िववरण तल तािलकामा िदए

बमोिजम आवँयक पदर्छ ।
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ब.सं .

सामानको नाम

ईकाई

१.

खामोको लािग ता

बाँस

सं ख्या

१०

२.

भाटाको लािग तामा बाँस

सं ख्या

८

३.

बलोको लािग तामा वा ता

सं ख्या

६

४.

बांध्नको लािग प्लाि कको डोरी

२

५.

५० िज.एस.एमको ग्ख् प्लाि क

के.जी.

६.

बाँस

सामानको पिरमाण

बगर् िम.

१७५

प्लाि क जोड्ने वा गाःने टे प

रोल

२

७.

जुटको सुतली

३

८.

सेतो नाईलनको जाली

के.जी
सेट

१

१०.

Max र Min दे िखने थम िमटर

९.

हाईमोिमटर (Dry र Wet bulb)

के.जी

१०५

सेट

१

११.

थोपा िसँचाइ

सेट

१

१२.

अलकऽा

िलटर

२

१३

ज्यामी

सं ख्या

१५

प्लाि क घरको साईज - ५ x १० = ५० वगर्िमटर, यस मोडलको प्लाि क घर तल िदएको

िचऽानुसारको हुन ु पदर्छ ।

िचऽ नं. १ : १० िमटर x ५ िम. को प्लाि क घरको रे खांकन िविध (Layout)

t/sf/L v]lt
ul/g] leqL

@ ld=
@=%
ld

!) ld=

% ld=
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िचऽ नं. २ : चौडाई भागबाट प्लाि क घरको उचाई िःथित

w'/L vfdf]
an];L vfdf]

hldg jflx/
$=$) ld=

hldg jflx/ #=#) ld=
an]zL vfdf]

@=% ld=

hldg leq
^) ;]=ld=

% ld=

िचऽ नं. ३ : १० िमटर x ५ िम. को प्लाि क घरमा भाटा राख्ने तिरका

ef6fx? -t];f]{ ef6x? !) ld=
nfdf] # j6f dfq_
an]zLsf]
jnf]
jn]zL vfdf]

ef6fx?
w'/L vfdf]
Knfi6Lssf] 9f]sf
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िचऽ नं. ४ : गमीर् तथा बषार् िसजनको लािग तयार पािरएको प्लाि क घरको िडजाईन

$)Ü k|sfz l5g]{ ;]tf]
gfO{ngsf] hfnL nufO{
e]G6Ln]zgsf] ?kdf k|of]u

Folded
plastic sheet
White Nylon
Mesh

$)Ü k|sfz k:g] gfO{ngsf]
hfnL nufO{ e]G6Ln]zg /
af/sf] ?kdf k|of]u
cufl8 / k5f8L b'j} tkm{
sf] af+sL efudf Knfli6sn] afg]{

िचऽ नं. ५ : िहउँदको लािग प्लाि क घरको िडजाईन
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Knfli6ssf]
9f]sf

१४०१ दे िख २००० िमटर सम्मको लािग मोडल
प्लाि क घरको साईज - ५ x १२ = ६० वगर्िमटर
यस मोडलको प्लाि क घर िनमार्णको लािग आवँयक सामामीह

बमोिजम आवँयक पदर्छ ।

को िववरण तल तािलकामा िदए

ब.सं

िनमार्ण सामामीको ूकार

पिरमाण

१.

ठाडो भाटा (१० मी) लामो

२५ (५)

२.

तस भाटा (१२ मी) लामो

११ (५)

३.

धुरी खामो (३ मी) लामो

५ (२)

४.

बलेसी खामो (२ मी) लामो

१० (५)

५.

सुतली

६.

िम ी

३ के.जी.

७.

ज्यामी

१ जना

८.

अलकऽा

१ िल

९.

थम िमटर

१ थान

१०.

हाइमोिमटर

१ थान

११.

५०० गेजको प्लाि क

२१ के.जी

२ जना

प्लाि क घरको साईज - ३.६० x १२.०० = ४३.२० वगर्िमटर, यस मोडलको प्लाि क घर

तल िदएको िचऽानुसारको हुन ु पदर्छ ।
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कुन कुन अवःथामा प्लाि क घरमा तरकारी खेती गन ?
बढी वषार्ले िनम्त्याउने रोग कीराबाट बालीलाई जोगाउन र जाडो मौसममा पिन वष तरकारी खेती
गनर् परे मा प्लाि क घर ूिविध अपनाइ तरकारी खेती गनर् सिकन्छ ।

कुन कुन तरकारी बाली किहले लगाउने ?

यस िभऽ सबै ूकारका तरकारी बालीह
तरकारी बालीह
िविभ

लगाउन सिकएता पिन बेमौसममा बढी मूल्य जाने

जःतै गोलभडा, कांबो, ःकुस, फसीर् र भडे खोसार्नीबाट धेरै फाईदा हुने कुरा

अध्ययनह ले दे खाएको पाइएता पिन िनम्नानुसारका तरकारी बालीह

लगाउन सिकन्छ ।

 चैऽ दे िख ौावण सम्म मुख्य बालीको

ु ा बालीको
 काँबा, जुिकनी फसीर्, िततेकरे ला, तने वोडी घुसव
मुख्य बाली सँगस ै लगाई खेती गन ।

o
o

पमा तपिसलका मध्ये कुनै एक

बोडी, रातो कोसा हुने िहमाली लहरे राजमा, होचो बोडी र झाँ े िसमी

 ौावण दे िख मं िसर सम्म मुख्य बालीको

पमा तपिसलका मध्ये कुनै एक बालीको खेती गन ।

ु ार्नी, हाि सुडे खुसार्नी, काउली
गोलभेडा, भेडेखस

काँबा, रातो कोसा हुने िहमाली राजमा, चौमासे िसमी

ु ा बालीको
 घुसव

मिहनामा

पमा तपिसलका मध्य कुनै एक बालीको खेती गन ।

ु ार्नी, हा ीसुँडे खुसार्नी, अकवरे खुसार्नी
 गोलभेडा, भेडेखस

o

िविभ

पमा तपिसलका मध्ये कुनै एक बालीको खेती गन ।
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o

प्याजको लािग सेट र लसुन

o

झाँ े िसमी, झाँ े बोडी

o

रायो, तोरी, पालु ो, धिनयाँ, ४० िदने मुला

o

मं िसर दे िख फाल्गुण सम्म

o

यी बालीह

ौावणमा लगाईएको मुख्य बाली िभऽ काितर्क िभऽ रोप्नुपदर्छ ।

 जुिकनी फिसर्, काँबो, केराउ

 काउली, ॄोकाउली, बन्दा, ग्याँठ, रायो, पालु ो, चम्सुर

कसरी बनाउने ?

आफनै गाउं घरमा पाईने बाँसको ूयोग गरी कम लगानीमा नै बनाउन सिकने ूिविध हो । बाँसको
ूयोग गदार् पाकेको सोझो र िखरीलो बाँस छा ुपदर्छ । नपाकेको काँचो बाँस ूयोग गनुर् हुदैन ।

काँचो बाँस ूयोग गदार् चांडै कुिहएर नोक्सान हुने भएकोले राॆोसँग पाकेको बाँस ूयोग गनर्

िसफािरस गिरएको हो ।

2.2.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् :

!_ ^) b]lv *)) ld6/ ;Ddsf] nflu df]8n -t/fO{ / leqL dw]zsf] nflu_
Knfli6s 3/ lgdf{0fsf] nflu cfjZos ;fdfu|Lx? / vr{sf] ljj/0f
qm=;+=
lgdf{0f ;fdfu|Lsf] k|sf/
kl/df0f
b/ -?_
hDdf -?_
100.00
100.00
!= 7f8f] ef6f -% dL=_
!# -!_
100.00
100.00
@= t;f]{ ef6f -!@ dL=_
% -!_
100.00
100.00
#= w'/L vfdf] -@=@) dL=_
& -!_
100.00
100.00
$= an];L vfdf] -! dL=_
@^ -!_
60.00
120.00
%= ;'tnL
@ s]=hL=
250.00
250.00
^= ld:qL
! hgf
150.00
150.00
&= HofdL
! hgf
100.00
100.00
*= cnsqf
!= ln
3000.00
3000.00
(= ydf]{ld6/
! yfg
500.00
500.00
!)= xfOu|f]ld6/
! yfg
160.00
1760.00
!!= %)) u]hsf] Knfli6s
!! s]=hL
6280.00
hDdf
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@_ *)) b]lv !$)) ld6/ ;Ddsf] nflu df]8n
qm=
;+=
!
@
#
$
%
^
&
*
(
!)
!!
!@


% dL6/ rf}8fO / !) dL6/ nDjfOsf] Knfli6s 3/ agfpFbf lgDgfg';f/sf] vr{
;fdfgsf]
;fdfu|L
OsfO{
b/ -?=_
kl/df0f
10
1000.00
vfdf]sf] nflu afF;
;+Vof
8
100.00
ef6fsf] nflu afF;
;+Vof
6
100.00
anf]sf] nflu afF;
;+Vof
2
100.00
afFWgsf] nflu Knfli6ssf] 8f]/L
s]=hL=
175.00
45.00
j=ld=
%) lh=P;=Pdsf] UV Knfli6s 
2
50.00
Knfli6s hf]8\g] jf uf:g] 6]k
/f]n
105
40.00
j=ld=
;]tf] gfOngsf] hfnL 
1
3000.00
xfO{u|f]ld6/ (Dry / Wet bulb)
;]6
1
500.00
Max / Min b]lvg] ydf]{ld6/
;]6
1
2000.00
yf]kf l;+rfO{
;]6
2
100.00
cnsqf
ln6/
15
100.00
HofdL
;+Vof
hDdf

nfUb5 .
hDdf -?=_
1000.00
800.00
600.00
200.00
7875.00
100.00
4200.00
3000.00
500.00
2000.00
200.00
1500.00
21,875.00

;]tf] gfO{ngsf] hfnL ? #%.- b]lv ? *).- k|lt s]=hL= ;Dd kb{5 .

#_ !$)! b]lv @))) ld6/ ;Ddsf] nflu df]8n -pRr kxf8_
o; df]8nsf] -% x !@ dL=_ Knfli6s 3/ lgdf{0fsf] nflu ;fdfu|Lx? / vr{sf] ljj/0f
qm=;+=
lgdf{0f ;fdfu|Lsf] k|sf/
kl/df0f
b/ -?_
hDdf -?_
500.00
!= 7f8f] ef6f -!) dL nfdf] @% uf]6f_
afF; % yfg 100.00
500.00
@= t];f]{ ef6f -!@ dL_ nfdf] !! uf]6f_
afF; % yfg 100.00
200.00
#= w'/L vfdf] -# dL_ nfdf]% uf]6f_
afF; @ yfg 100.00
500.00
$= an];L vfdf] -@ dL_ nfdf]
afF; % yfg 100.00
60.00
180.00
%= ;'tnL
# s]=hL=
500.00
^= ld:qL
@ hgf 250.00
300.00
&= HofdL
@ hgf 150.00
100.00
*= cnsqf
! ln 100.00
3000.00
(= ydf]{ld6/
! yfg 3000.00
500.00
!)= xfOu|f]ld6/
! yfg 500.00
3360.00
!!= %)) u]hsf] Knfli6s
@! s]=hL 160.00
9640.00
hDdf
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;f/f+z
!_ ^) b]lv *)) ld6/ ;Ddsf] nflu df]8n -t/fO{ / leqL dw]zsf] nflu_
o;sf] nfut vr{ ? ^@*).– kg{ cfp5 . :yfgLo ?kdf kfO{g] afF; / ld:qL / HofdL vr{ hDdf
?= *)).– s[ifsn] Joxf]g]{ / o;sf] af+sL vr{ ?= %$*).– sf] %)Ü ? @&$).– ;/sf/n] cg'bfgsf]
?kdf lbg] .
@_ *)) b]lv !$)) ld6/ ;Ddsf] nflu df]8n -dWo kxf8_
%) ju{ld6/sf] gd"gf Knfli6s 3/sf] nflu cfjZos kg]{ /sd ? @!*&%.– dWo] :yfgLo ?kdf pknAw
x'g] lgdf{0f ;fdfu|Lx? afF;, ;'tnL, HofdLsf] -?=$!)).–_ s[ifsn] cfkm}n] Joxf]g]{ u/L af+sL /xg cfpg]
!&,&&%.– sf] %)Ü ?= ***&=%) cg'bfgsf] ?kdf s[ifsx?nfO{ pknJw u/fpg] .
#_ !$)! b]lv @))) ld6/ ;Ddsf] nflu df]8n -pRr kxf8_
^) ju{ld6/sf] gd"gf Knfli6s 3/sf] nflu cfjZos kg]{ /sd ? (^$).– dWo] g]kfndf :yfgLo ?kdf
pknAw x'g] lgdf{0f ;fdfu|Lx? afF;, ;'tnL, HofdLsf] -?=@^*).–_ s[ifsn] cfkm}n] Joxf]g]{ u/L af+sL /xg
cfpg] ^(^).– sf] %)Ü ? #$*).– cg'bfgsf] ?kdf s[ifsx?nfO{ pknJw u/fpg]
2.2.५ ि व्यः
लिक्षत वगर्ः

 व्यावसाियक

पमा तरकारी खेतीमा सं लग्न ूगितिशल कृषकह ।

 तरकारी खेतीमा सं लग्न कृषक समूह ।

 तरकारी खेतीमा सहकारीकरण भएका कृषक सहकारीह ।

िनमार्ण ःथलको छनौट: सम्म परे को पानी नजम्ने, हुरी बतास नलाग्ने, िदनभरी सूयक
र् ो ूकाश
आउने जःता खुल्ला ःथानह मा िनमार्ण ःथलको छनौट गनुर् उपयुक्त हुन्छ ।

 भौगोिलक उचाई अनुसार प्लाि क घरको िडजाईन र साईज
 िविभ

ूकार र ठाउं अनुसारको उचाई भएका प्लाि क घर बनाउन सिकने भएता पिन तराई,

मध्य पहाड र उच्च पहाडको लािग उपयुक्त हुने Model छनौट गरी Norms ःवीकृत गिरएको
छ।

2.2.६ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष िवकास मन्ऽालय (सिचव ःतर)को िमित
२०६३/०७/३१ को िनणर्यानुसार

२.३ िनजी तरकारी नसर्री

थापना कायर्क्रम

2.3.1 पिरचय/पृ भूिमः िनजी ःतरमा नसर्री ःथापना गरी िजल्लाको आवँयकता पूितर् गनर् यो
कायर्बम स ालन गिरन्छ ।
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2.3.२ कायर्बमको उ ँ
े यः िनजी ःतरमा नसर्री ःथापना गनर् कृषक/समूहलाई ूोत्साहन गरी ौोत
केन्िको

पमा िवकिसत गराउनु ।

2.3.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः नम्सर् पुिःतकामा उल्लेख गिरए

अनुसार बमशः ूथम, ि तीय र तृतीय वषर्सम्म बीउ, पोिलिथन िसट, िवषादी, ःूेयर आिद

साममीह

उपलब्ध गराउन कायर्बम स ालन गनुर् पदर्छ ।

2.3.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् :


ूथम वषर् बीउ, औषिध, पोिलिथन पाईप आधा इन्चको ५० िमटरसम्म, प्लाि क िसट
व्याग, झारी-१, हयाण्ड ःूेयर १ मा (५० ूितशत) गरी बढीमा
अनुदान िदन सिकने ।



दोौो वषर् उक्त साममी मध्ये आवँयक पन साममीमा ५० ूितशतले जम्मा
सम्म अनुदान िदने ।



. १०००।- सम्म

तेौो वषर् उक्त साममी मध्ये आवँयक पन साममीमा ५० ूितशतले
अनुदान िदने ।

. ५००।-

. २५०।- सम्म

2.3.५ ि व्यः तरकारी िनजी नसर्री ःथापना गनर् पहाडमा आधा रोपनी र तराईमा १ क मा
तपिसल वमोिजमको साममीमा िनम्न वमोिजम अनुदान िदन सिकनेछ ।

2.3.६ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष िवकास मन्ऽालय (सिचव ःतर)को िमित
२०५१/१०/१७ को िनणर्यानुसार

२.४ तरकारी याकेज प्रदशर्न कायर्क्रम
2.4.1 पिरचय/पृ भूिमः तरकारी बालीका िविभ
कृषकह लाई त्यःता ूिविधह
स ालन गिरन्छ ।

ूिविधह लाई समेटेर तरकारी खेतीमा सं लग्न

िसकाई आत्मिव ास िदलाउन तरकारी प्याकेज ूदशर्न कायर्बम

2.4.२ कायर्बमको उ ँ
े यः तरकारी उत्पादक कृषकह लाई तरकारी बाली सम्बन्धी नयाँ ूिविध
तफर् उन्मुख गराउनु ।

2.4.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः

 तरकारी खेतीमा सं लग्न कृषकह लाई तरकारी बालीका िविभ

ूदशर्न गनुप
र् नछ ।

 अन्य ूदशर्न कायर्बमह

ूिविधह

समि गत

पमा

जःतै उपयुक्त ूदशर्न प्लट छनौट गरी साइनवोडर् राख्नुपदर्छ ।

 कृषकह लाई बीउ, वेनार्, रासायिनक मल, िवषादी आिद नम्सर् अनुसार उपलब्ध गराई

कायर्बम स ालन गनुर् पदर्छ ।
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2.4.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् :
वेनार्, बीउ, रासायिनक मल, िवषादी औषिध, साइनवोडर् आिदमा ूित ूदशर्न बढीमा
सम्म खचर् गनर् सिकन्छ ।

. १०००।-

2.4.५ ि व्यः क्षेऽफलः पहाडमा १ रोपनी र तराईमा २ क ा
2.4.६ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष िवकास मन्ऽालय (सिचव ःतर)को िमित
२०५६/३/१ को िनणर्यानुसार

२.५ बेमौसमी तरकारी उ पादन प्रदशर्न कायर्क्रम
2.5.1 पिरचय/पृ भूिमः मानव आहारमा तरकारीको बहुत मह वपूणर् भूिमका रहे को हुन्छ । एउटा
वयःक मािनसले ःवःथ्य रहनको लािग दै िनक किरब ३००-३५० माम तरकारी खानु आवँयक

हुन्छ । आजकल िशक्षामा सुधार ःवाःथ्य ूित जनताको सजगता ूचार ूसार पयर्टकह को

आगमनको कारणह ले गदार् होटल व्यवसायमा बढो री,जनसं ख्या,बृि , धािमर्क, लचकता र सडक
यातायातमा सुधार आिद कारणले गदार् िदनानु िदन ताजा तरकारीको माग अत्यिधक माऽामा बढदै

गई राखेको छ । यःतो बढदो माग को आपूितर् केवल मौसमी तरकारी खेतीबाट माऽ सम्भव नहुने

भएकोले बेमौमी तरकारी खेती समेत गनर् पन टडकारो आवँयकता दे खा परे को छ ।
2.5.२ कायर्बमको बढदो तरकारीको मागको आपूितर् वषर्भरी गिररहनु ।
2.5.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः

 िव ान र ूिविधको िवकास सँगै कुनै पिन मौसममा खेती गनर् सिकने उ त जातका िवउ

िवजनह को पिन िवकास भई सकेको छ ।

 बेमौसमी तरकारी उत्पादन गन िबिभ

ूिविधह

मध्ये लगाउने ःथानको पिरबतर्न गरे र

लगाउने समयको फेर बदल वा समयको हेरफेर गरे र, जातीय छनौटको आधार वा जात

अनुसार िसजन तथा मौसमको छनौट गरे र, गुमोज तथा छाूोको ूयोग वा ल्पाःटीकको गुमोज
तथा छाूो िभऽ बेनार्ह

तयार गरे र र मीन हाउस िनमार्ण वा ल्पाःटीक वा िससाको कृिऽम

घर िनमार्ण गरे र गनर् सिकन्छ ।

 पिहले बेमौसमी ठानीने क्षेऽमा पिन यःता उ त जातका तरकारीह

उत्पादन गनर् सिकन्छ ।

मौसमी िहसावले नै

 यस ूकार िशतोंण क्षेऽमा अथवा जाडो समयमा खेती गिरने काउली, बान्दा, गाजर,मुला जःता

तरकारीह

उपयुक्त जातको ूयोगबाट गमीर् याममा पिन खेती गनर् सिकन्छ ।
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2.5.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् :
आवँयक बीउ, औषिध, प्लाि क िसट, प्लाि क व्याग, झारी-१,

ाण्ड ःूेयर-१, पोिलिथन पाइप

०.५” को ५० िमटरसम्मको साममीमा ५० ूितशत अनुदान िदई ूित ूदशर्नमा बढीमा

१०००।-सम्म खचर् गनर् सिकन्छ ।

.

2.5.५ ि व्यः क्षेऽफलः १०० वगर् िमटर ।
सावधानीः


उच्च ूिविध,

ान र सतर्कताको आवँयकता पदर्छ ।



रोगकीरा बढी लाग्ने भएकोले यो जोिखमपूणर् काम हुन्छ ।
िनि त बजारको व्यवःथा भएको हुन ु पदर्छ ।



2.5.६ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष िवकास मन्ऽालय (सिचव ःतर)को िमित
२०५१/१०/१७ को िनणर्यानुसार

२.६ करे सावारी प्रदशर्न कायर्क्रम
2.6.1 पिरचय/पृ भूिमः
तरकारी खेतीले हाॆो दै िनक िजवनमा चािहने पौि क आहारा माऽ िददै न िक, यसले िआर्थक

िःथितलाई पिन राॆो ूगती गन गदर्छ । ताजा तरकारी हाॆो दै िनक खानामा आवँयक पन भएको
हुदां ूायः जसो हामीह ले तरकारी उत्पादनको लािग सानो ःतरमा करे शावारीको खेती गन

गदर्छौ । करे सावारी तथा घरबारी खेती भ ाले घरको निजकमा चारै तफर् बार वन्दे ज गरी भान्सामा
आवँयक पन सबै िकिसमका तरकारीह

कम कम

पमा गिरने खेतीलाई नै करे शावारी भ े

गिरन्छ । हामीह ले सध जसो माछा, मासु अं डा खान असं भव नै हुने हुँदा शरीरलाई चािहने पोषक
तत्वह

पूणर्

पमा ूा

गनर् सिक रहेका हुदैनौ । तसथर् त्यसको पिरपुितर् गनर् िविभ

साग पात र तरकारीह वाटै पोषकतत्वह
पमा ूा

िविभ

िकिसमका

पुरा गनर् करे शा वारी तथा घरबारी खेतीबाट नै सरल

गनर् सक्दछौ । त्यसै ले करे शावारी तथा घर बारी खेती धेरै नै उपयोगी हुने दे िखन्छ ।

िकिसमका तरकारी करे सावारीमा लगाई आफ्नो गृह उपभोग वढाउने

गिरन्छ ।

2.6.२ कायर्बमको उ ँ
े यः

ि कोणले स ालन

 घर पिरवारका सं धै तरकारी उपलब्ध गराउन सानो सानो ःकेलमा तरकारी खेती गनर्

ूोत्साहन गनुर् ।

 घरको निजकै सानो क्षेऽफलमा खेती स ालन गनर्

 सम्पूणर् पिरवारको लािग ताजा तरकारी तथा फलफूल दै िनक ूा
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गनर्

 दै िनक हिरयो ताजा तरकारी , फलफूल खान पाईने र दै िनक

पमा कुटो कोदालो चलाई

रहने हुदां, शरीर पिन ःवःथय रहने र व्यायामको आवँयक नपन

 आफुलाई आवँयक परे को वेला करे शावारीबाट तरकारी िटपेर खान
 बजारबाट खिरद गरे को तरकारीमा िवषादी छरे को हुन सक्छ तर यसबाट ताजा र

िवषादीमुक्त तरकारी ूा

गनर्

 वासी र सडे गलेको तरकारी तथा फलफुल खानबाट सुरक्षीत हुन

2.6.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः

 करे सावारी वनाउं दा घरको निजकै वा घरको पछाडी बनाउने ।

 िसँचाइ सुिवधा भएको वा वाथ मबाट वगेर जाने पानीको िनकाश राॆो भएको र पानीको

सदुपयोग गनर् सिकने ठाउं ।

 ठू ला

ख र छायां नभएको ।

 चारै तफर् वार वन्दे ज भएको ।
 एक कुनामा कम्पो

आएमा किसं गरह

खाडल तयार गनुर् सिकने र त्यसमा तरकारीका पात र वडार, कुडार गरी

तयिह कम्पो

खाडलमा राख्न सिकने निजक भएको ।

 साधारणतया करे सावारी दै िनक उपयोगको लािग हुने हुदां आफ्नो पिरवारको

तरकारीह

 तरकारीह

तथा फलफुल - मौसम अनुसार फल्ने लगाउनु पदर्छ ।

ची अनुसारका

(िसजन अनुसार) कुन जात कुन समयमा लगाउने भ े जानकारी पिन हुन ु ज री

हुन्छ । करे शा वारीको लािग आवँयक पन बीउ, मल, िवषादी आिदको पिन पिहले नै व्यवःथा
गरी राख्नु पदर्छ ।

 यी सम्पुणर् कायर् पुरा भए पिछ माऽ कुन कुन बीउ के कसरी लगाउने भ े िनधो गरी स साना

प्लट बनाई खेती स ालन शु

 िविभ

गनुर् राॆो हुन्छ ।

तरकारीह को बीउको कम्पोिजट पाकेट बनाई कृषकह लाई उपलब्ध गराउनुपदर्छ ।

यःता तरकारीह को बीउको पाकेट उपलब्ध गराउँदा वा॑ै मिहना ताजा र हिरयो

उपलब्ध होस भ े

ि कोण समेत राख्नुपदर्छ ।

2.6.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् : करे सावारीको लािग िविभ
प्याकेिज को िनिम

ःवीकृत नम्सर् अनुसार खचर् गनर् सिकन्छ ।

पमा

बीउ खिरद र

2.6.५ ि व्यः यस कायर्बमको लािग ःथान िवशेष र मौसम अनुसार ३ दे िख ५ िविभ

तरकारीको कम्पोिजट प्याकेट समावेश हुनपु न ।

2.6.६ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष िवकास मन्ऽालय (सिचव ःतर)को िमित
२०५२/१०/१७ को िनणर्यानुसार
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२.७ तरकारी बीउ उ पादन प्रदशर्न कायर्क्रम
2.7.1 पिरचय/पृ भूिमः िदन ूितिदन िविवध तरकारी बालीको ःतरयुक्त बीउ आवँयक पनर्

थालेकोले यःतो आवँयकता पूितर् गनर् यो ूदशर्न स ालन गिरन्छ ।

2.7.२ कायर्बमको उ ँ
े यः तरकारी बीउ उत्पादक कृषक । समूहमा गुणःतरयुक्त तरकारी बीउ
उत्पादन ूिविध ूदशर्न गनुर् ।
2.7.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः
 िविभ

िकिसमका तरकारी बीउ उत्पादन गनर् सिकने भौगोिलक क्षेऽका िजल्लाह मा यो
उपलब्ध गराउनुपनछ ।

कायर्बम स ालन गनर् ूािविधक सेवाको साथै साममीह

 ूािविधक पक्षमा तरकारी िवकास िनदशनालय तथा तरकारी बीउ उत्पादन केन्िसँग समन्वय

कायम गरी कायर्बम स ालन गनुप
र् नछ ।

2.7.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् :
मुल बीउ, औषिध, सुआमतत्व तथा मल आिद साममीमा खचर् गन गरी
कायम गिरएको छ ।

. २५०।- ूित ूदशर्न

2.7.५ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष िवकास मन्ऽालय (सिचव ःतर)को िमित
२०५२/१०/१७ को िनणर्यानुसार

२.८ ओल उ पादन प्रदशर्न कायर्क्रम
2.8.1 पिरचय/पृ भूिमः तराई क्षेऽमा तरकारीको

पमा ूयोग भैरहेको तथा उत्पादकत्व बिढ

भएको ओल (Elephant Foot Yam) को खेती िवःतार भैरहेको छ । यसै पिरूआयमा उ त तिरका
ूयोग गरे र बिढ उत्पादन िलने िहसाबले कृषकह लाई ूोत्साहन गनर् यो उत्पादन ूदशर्न गिरनेछ ।

2.8.२ कायर्बमको उ ँ
े यः ओल (Elephant Foot Yam) उत्पादन गदार् अपनाउनु पन सम्पुणर्
ु
ूिविधह को सं यक्त

पमा ूयोग गरी उत्पादन गिरने तिरका कृषकह लाई दे खाई ओल (Elephant

Foot Yam) उत्पादन तफर् आकर्षण गराउनु ।

2.8.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः
 उत्पादन ूदशर्न गिरने क्षेऽ छनौट गदार् कृषकह

लाई पिन सहभागी गराउनु पनछ ।

 यो उत्पादन ूदशर्न हो भिन िचनाउने गरी सं िक्ष

िमलाउनु पदर्छ ।

 बालीको िबिभ

अवःथामा कृषकह

िबबरण सिहतको बोडर् राख्ने व्यवःथा

लाई भेला गराई त्यसबारे जानकारी गराउनु पदर्छ ।

 बाली कटाईको समयमा २०-२५ जना कृषकह

रे कर्ड राख्नु पदर्छ ।
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लाई जम्मा गराई बाली काटी उत्पादन

2.8.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् :
उत्पादन सामामीः
(क) बीउ

२०० के. जी.

(ख) मल

. ५००

(ग) ूदशर्न बोडर् (३ फीट * २.५ फीट) तथा ढु वानी

. ५००

2.8.५ ि व्यः

क्षेऽफलः १ क ा क्षेऽफल ।
लिक्षत समूहः ओल उत्पादन गन कृषक, कृषक समूह तथा सहकारीह ।
आशाितत ूितफलः गुणःतरीय ओल उत्पादन भई कृषकह ले ओलको उत्पादन र उत्पादकत्व
बृि

गनछन् ।

िजम्मेवार िनकाय तथा व्यिक्तः सम्बिन्धत िजल्ला कृिष िवकास कायार्लय को ूमुख तथा बागवानी
िवकास अिधकृत र अन्तगर्तका सेवा केन्ि/पकेट क्षेऽमा कायर्रत ूा.स./ना.ूा.स. ह ।

2.8.६ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: अथर् मन्ऽालयको (मा. राज्यमन्ऽीःतर) को

िमित २०६८/१०/१९ को सहमती र कृिष तथा सहकारी मन्ऽालय (सिचव ःतर) को िमित
२०६८/११/१९ को िनणर्यानुसार

२.९ उ नत बीउ कीट िवतरण कायर्क्रम
2.9.1 पिरचय/पृ भूिमः कुनै ःथान िवशेषमा सफलता पाएको कुनै पिन उ त या ःथानीय जातको
तरकारी बीउलाई सोही ःथानको आवाहवासँग िमल्ने अन्य कुनै ठाउँमा िवःतार गनर् यो कायर्बम

स ालन गिरन्छ ।

2.9.२ कायर्बमको उ ँ
े यः कृषकह लाई कुनै एक ःथानमा लोकिूय भएको तरकारी बीउलाई

त्यस ःथानको आसपासमा जानकारीको लािग ूसारण गनुर् ।

2.9.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः
कुनै एक ठाउँमा लोकिूय दे िखएका तरकारी बीउह
गरे र कृषकह लाई िवतरण गनुर् पदर्छ ।

खिरद गरी स-साना प्याकेटमा प्याकेिज

2.9.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् : यसको लािग बाली िवकास कायर्बम
अन्तगर्तको नं . २.४ अनुसार गन ।

2.9.५ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: अथर् मन्ऽालय (मा.अथर्मन्ऽी ःतर) बाट
िमित २०६९/१/१३ मा िनणर्य बमोिजम सहमती ूा
२०६९/१/२५ को िनणर्यानुसार
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र कृिष मन्ऽालय (सिचवःतर) को िमित

२.१० सम वया मक कृिष पकेट याकेज कायर्क्रम कायर्क्रम
2.10.1 पिरचय/पृ भूिमः कृषकह को माग अनुसार सम्भाव्यताको आधारमा तरकारी उत्पादन
पकेट छनौट गरे र सम्भाव्य दे िखएका पकेटह मा त्यःता कायर्बम स ालनको लािग ूािविधक
सेवा पुयार्उन को साथै आवँयक उपकरण उपलब्ध गराइन्छ ।
2.10.२ कायर्बमको उ ँ
े यः

 कृषक सहभािगतामा व्यवसाय उन्मुख पकेट प्याकेज कायर्बम स ालन गराउनु ।
 कृषकह लाई खासगरी तरकारी व्यवसायमा उन्मुख गराउनु ।

2.10.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः

 पिहलो- िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयले बाली िवशेष उपयुक्त उत्पादन क्षेऽ (पकेट) मा

आयोजनागत
कायर्बमह

पले कायर्बम तजुम
र् ा गरे पिछ त्यःता कायर्बम ःवीकृत भई सो क्षेऽमा लिगने

समि गत प्याकेजको

पमा स ालन गनुप
र् नछ ।

 दोौो- कृषकह बाट उत्पादन क्षेऽ (पकेट) पिहचान भई आवँयक महसुश भएका साममीह

उनीह कै सिबय सहभािगतामा नम्सर् अनुसार उपलब्ध गराउनुपनछ । यसो गदार् िजल्लाका

अन्य िमल्दा ःवीकृत कायर्बमह सँग प्याकेजका

पमा स ालन गनुप
र् नछ ।

2.10.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् :

 सम्बिन्धत ौोत केन्िह बाट बीउ, वेनार्, किट ह , बीउ आलु (िसडिल

ूबर) र आलुबीउ

आिद खिरद गरी कृषक समूहह लाई ५० ूितशत मूल्यमा अनुदान िदई िवतरण गन ।

 व्यावसाियक तरकारी समूहलाई तरकारी उत्पादन गनर् ूित समूह बढीमा १० के.जी. प्लाि क

सीटमा २५ ूितशत मूल्य अनुदान िदने ।

2.10.५ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष िवकास मन्ऽालय (सिचव ःतर)को
िमित २०५७/८/७ र २०५६/४/२ को िनणर्यानुसार

२.११ तरकारी बाली उ पादन प्रितयोिगता कायर्क्रम
2.11.1 पिरचय/पृ भूिमः िविभ
तफर् ध्यान आकृ

जातका तरकारी उत्पादक कृषकह लाई बढी तरकारी उत्पादन

गराउन यो कायर्बम स ालन गिरन्छ ।

2.11.२ कायर्बमको उ ँ
े यः

 तरकारी उत्पादक कृषकह मा ूितःपधार्त्मक भावना जगाई बढी तरकारी उत्पादन गराउनु ।
 उत्कृ

तरकारी उत्पादक कृषकलाई पुरःकृत गरी ूोत्सािहत तुल्याउनु ।

2.11.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः

 ूितयोिगतामा किम्तमा १० जना कृषकले भाग िलएको हुन ु पदर्छ ।
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 ूितयोिगताको लािग तरकारी बाली लगाउने जग्गा पहाडमा ५ रोपनी तथा तराईमा १ क ा

तोिकएको छ ।

र् नछ ।
 व्यावसाियक तरकारी बाली ूितयोिगता िजल्लाह ले वषर्को १ पटक स ालन गनुप
 ूितयोिगताको लािग एक मौसमको मुख्य तरकारी बालीलाई माऽ समावेश गरी र बाली

लगाउने समय भन्दा अगावै ूितयोिगतामा समावेश गिरने तरकारी बाली बारे कृषकह लाई

जानकारी गराउनुपनछ ।

 ूितयोिगतामा भाग िलन इच्छु क कृषकह ले किम्तमा बाली लगाउन एक मिहना अगावै

तोिकएको ूितयोिगताको दरखाःत फाराम भरे र सम्बिन्धत िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयमा
नाम दतार् गराउनुपनछ ।

 ूितयोिगतामा सहभागी कृषकले १ भन्दा बढी बालीमा भाग िलन पाएतापिन पुरःकार एउटा

तरकारी बालीमा माऽ िदनुपनछ ।

 िनम्न अनुसार उल्लेख भएका व्यिक्तह

सदःय रहेको सिमितले मूल्यांकन गरी िदएको

िसफािरसका आधारमा पुरःकार िवतरणको व्यवःथा गिरनेछ ।

 तरकारी बाली मूल्याकंन गदार् मूल्यांकन सिमितका ूत्येक सदःयले छु ाछु ै गन र अिन्तम

र् नछ ।
अं क सरदरबाट रािखनेछ । पूणार्क १०० भएको उक्त मूल्यांकन िनम्नानुसार गनुप

 मूल्यांकन िविध तरकारी वारीको सरसफाईमा २० अंक रािखएको छ । त्यस अन्तगतर् बालीको

हेरचाहमा,

वारीको

खनजोत,

मलको

ूयोग,

वारीको

ले-आउट

आिदको

असन्तोषजनक, सन्तोषजनक र राॆोमा विगर्करण गरी मूल्यांकन गिरनेछ ।

िवचार

गरी

 बालीको अवःथामा पिन पूणार्

२० अं क रािखएको छ । त्यस अन्तगर्त िब वाको घनत्वमा घन

जनाउनेछ । रोपण तिरका

ांग/लाईन िमलाएर वा जथाभावी रोिखएको छ, सो अनुसार अं क

ठीक र पातलो गरी िवभाजन गिरएको छ । ठीक घनत्व भ ाले िसफािरस गिरएको घनत्वलाई

िदईनेछ । खडा बालीको िःथती भ ाले िब वाले फसल उत्पादन गनर् सक्ने क्षमता मूल्यांकन

गरी नाजुक, राॆो र असल छु याई अं क िदइनेछ ।

 बालीको ःवाःथ्यमा रोग र कीराको ूकोप हे री उच्च, मध्यम र िनम्न गरी अं क िदईनेछ ।

यसको लािग जम्मा २० अं क रािखएको छ ।

 राॆो जातको तरकारी बाली ूयोगलाई वढावा िदन राॆो जात ूयोगका लािग ५ दे िख १०

अं क र िबना ौोतको बीउ ूयोग गरे कालाई १ दे िख ५ अं क िदइनेछ ।

 उत्पादन क्षमता ूित एकाई उत्पादन रवा उत्पादकत्वको आधारमा उच्च, मध्यम र िनम्न

वगीर्करण गिरनेछ । मध्यम उत्पादन तरकारी िवकास िनदशनालयबाट ूकािशत नेपाल तरकारी

खेती पुिःतकाको सरदर उत्पादनलाई िदनुपदर्छ ।
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2.11.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् :
 ूथम

५०००।-

 ि तीय

३०००।-

 तृतीय

२०००।-

 सान्त्वना

५००।-

2.11.५ ि व्यः पुरःकार िवतरण समारोह िजल्लाबाट स ािलत सबै िकिसमका ूितयोिगताह को
लािग एकै पटक आयोजना गन हुँदा खा ा
खचर् वापत

बाली उत्पादन ूितयोिगतामा रािखएको व्यवःथापन

. ३०००।- नै सबै ूितयोिगताको लािग एकमु

हुनेछ ।

2.11.६ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: अथर् मन्ऽालयको (मा. अथर्मन्ऽीःतर) को

िमित २०६९/१/ १३ को सहमती र कृिष िवकास मन्ऽालय (सिचव ःतर) को िमित
२०७०/४/१७ को िनणर्यानुसार

२.१२ घरबारी बगचा

थापना तथा यव थापन कायर्क्रम

2.12.1 पिरचय/पृ भूिमः

नेपालका झण्डै दुई ितहाई जनसं ख्याको मुख्य जीिवकोपाजर्न र रोजगारीको साधन कृिष रहेको छ ।
दे शको कुल माहःथ्य उत्पादनको एक ितहाई भन्दा बढी कृिष क्षेऽले योगदान पुयार्एता पिन कृिष

उत्पादनको िहसाबले िनवार्हमुखी खेती प ितको बाहुल्यता छ । िनवार्हामुखी खेती ूणालीमा आफ्नो
उत्पादनले पािरवारीक पोषणको सुिन ता गनुर् पन भएता पिन नेपालमा कुपोषणको िःथितमा

अपेिक्षत

पमा सुधार हुन सकेको छै न । यसको मुख्य कारक तत्व भनेको सवर्साधारणमा खा

िविविधकरणको अभाव तथा पोषण

ानको न्यूनताले गदार् भएको हो । सन् २०१६ को सवक्षण

नितजा अनुसार नेपालमा पाँच वषर्मिु नका ३६ ूितशत बच्चामा पुड्कोपन, १० ूितशत ख्याउटे ,
२७ ूितशतमा कम तौल र ५३ ूितशतमा रक्त अल्पता िथयो । यसै गिर मिहलामा ११ ूितशत

कम उचाई, १७ ूितशत दुब्ला र ४१ ूितशत मिहलामा रक्त अल्पता िथयो । यो अबःथाबाट
अगािड बढे र िदगो िवकास लक्ष हािसल गनर्को लािग खा मा आधािरत पोषणको ूबधर्न गनर्

बान्छनीय दे िखन्छ ।
खा

तथा पोषण सुरक्षाका लािग घर बगचा एक भरपद

प ित दे िखएको छ । घरबगचामा

तरकारी, फलफूल, कन्दमूल जिडबुटी, पशुपन्छी, मौरी, माछा, च्याउ, डालेघाँस जःता वःतुह
एिककृत व्यवःथापन गिरएको हुँदा िविवध खा

पदाथर्को उत्पादन भई पौ ीक पदाथर्को

उपलब्धतामा टे वा पुयार्उँदछ । ियनै तथ्यह लाई मनन गद Food and Nutrition Security Plan of

Action Nepal 2015 ले Home garden लाई पोषण सुरक्षाको लािग िव मान अवःथामा पोषणको लािग

कृिषका गितिविधह

स ालन गदार् िविभ

नामह

जःतै करे साबारी, पोषण बगचा, घरबारी बगचा
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जःता शब्दह

ूयोग हुँदै आएको छ । िविभ

भौगोिलक क्षेऽमा पाईने ःथानीय तथा मौिलक

जैिवक िविवधताको सं कलन, र उपयोग गनर् गराउन यस घरबारी बगचा ःथापना तथा व्यवःथापन

कायर्बम स ालन गिरनेछ ।

2.12.२ कायर्बमको उ ँ
े यः

 आफ्नै उत्पादनबाट पािरवािरक पोषणको सुरक्षा हुने

 बालीनाली, पशुपन्छी, िकट, मत्ःयजन्य उत्पादनबाट सन्तुिलत पोषण उपलब्ध हुने

 वषभरी ःवच्छ र ताजा उत्पादनको उपयोगमा टे वा पुग्ने

 ःथानीय तथा मौिलक जैिवक िविवधताको सं कलन सम्ब र्न र उपयोग गरी सवर्साधारणको

पोषणमा सुधार र जीिवकोपाजर्नमा म त पुयार्उने
2.12.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः
 सवर्ूथम् समूहका सदःयह

आधारमा ःथानीय खा

भेला गरी कायर्बमबारे र िव िे षत आधारभ ुत तथ्याँ को

र पोषण आवँयक्ता सम्बन्धी सचेतना गोि

स ालन गनुर् पनछ

 तत्प ात ःथानीय आवँयक्ता अनुसारको घरबगचाको नमुना तयार गरी सो बारे मा ःथलगत

ु
तािलम या गोि को माध्यमबाट कृषकह लाई आधारभत

ान र सीप िदनुपदर्छ ।

 नमुना घरबगचालाई कायर् प िदन र आवँयक ूिविध हःतान्तरण गनर् ःथलगत घुम्ती

तािलमह

आवँयक्ता अनुसार स ालन गनुर् पनछ ।

 यःता तािलमह

घरबगचा िनमार्णमा टे वा पुग्ने गरी व्यावहािरक कक्षाका

भएसम्म खेतीका िविभ

 यसरी तािलम ूा

चरण र मौषम समेट्ने गरी चरणगत

पमा र सम्भव

पमा स ालन गनुर् पनछ ।

समूह सदःयह लाई ःथानीय घरबगचा नमुना अनुसार आवँयक पन

जैिवक िविवधता प्याकेज तयार गरी िनशुल्क िवतरण गनुप
र् नछ

 सवर्ूथम् जैिविवधता प्याकेज भ ाले तरकारीह को बीउ, फलफूल तथा डालेघाँसको

िब वा, मौरी, च्याउ, माछा, कुखुरा, हाँस, बाभा, बं गरु आिद समावेस गनर् सिकन्छ भ े बुझनु

पदर्छ ।

 जैिवक िविवधता िववरणको िव ष
े ण, पोिषला खा

पदाथर्को उपलब्धता तथा पयार् ताको

आधारमा समूह सदःयको माग र ूािविधक उपयुक्ततालाई मध्यनजर गरी समूहको
िसफािरसमा जैिवक िविवधता प्याकेज (बीउ, िव वा, पशुपन्छी, मोरी, माछा आिदको) तयार

गनुप
र् नछ ।

 यसरी प्यकेज बनाउन छनौट भएका कम्तीमा ५, ५ तरकारी बालीमा ूशःत पौि क

पदाथर् (ूोिटन, िभटािमन तथा खिनज पदाथर्) हुन ु पदर्छ ।

 मौरी, माछा र च्याउको हकमा बालीको कायर्िविध (नमर्स)् अनुसार नै समूहको िसफािरसमा

इच्छु क सदःयह लाई अनुदान िदन सिकनेछ ।
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 आफले कुखुरा राखेका या राख्ने कृषकलाई अधर्बन्दे ज खोर बनाउन अनुदान िदन सिकन्छ
 च्याउ, मौरीपालन, माछापालनलाई सम्भव भएसम्म ूोत्साहन गनुप
र् नछ ।

 अन्य िनकायह सँग समन्वय तथा सहकायर् गरी साना चौपाया (बाभा, खरायो) र पन्छी

(कुखुरा, हाँस) लाई पिन घरबगचामा समािहत गनर् सिकनेछ ।

 घरबगचा ःथापना तथा व्यवःथापनमा सहयोग पुग्ने या आवँयक पन समूह व्यवःथापन,

नेतत्ृ व िवकास र लेखा तथा अिभलेख राख्नेबारे ःथलगत तािलम िदन सिकने छ ।

 कृिष ूिविधबारे सचेतना, तािलम, तथा अवःथा मूल्या नका कृयाकलापह

र पोषण सम्बन्धी आधारभ ुत सूचकह को अवःथा सम्बन्धी तथ्या
गन कृयाकलापह

पिन समावेस गनर् सिकनेछ ।

बाहेक ःवाःथ्य

तथा अवःथा मुल्यां न

 कृषकको घर विरपिरको जग्गाको उपलब्धता, पिरवारको सदःय सं ख्या, भौगोिलक अवःथा

र ःथानीय साधन ॐोतको उपलब्धताका आधारमा क्षेऽफलको थपघट हुने भएतापिन

किम्तमा १२५ बगर्िमटर हुन ु पनहुन्छ । साधारणतया ५०० बगर् िमटरको क्षेऽफल भएको
घरबगचामा सम्पूणर् तत्वह को राॆो व्यबःथापन गनर् सिकन्छ ।
2.12.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् :
 घरबगचा ःथापना तथा व्यवःथापनको लािग नयाँ समूह गठन र पिहलो वषर् स ालनका बममा

हुने खचर्लाई िनम्न बमोिजम गनर् सिकन्छ ।

क. कृषक समूह गठनः
ख. ःथलगत तािलमः
ग. सामामी अनुदानः

ःवीकृत नम्सर् अनुसार

ःवीकृत नम्सर् अनुसार

ःवीकृत नम्सर् अनुसार ूित समूह

 कृिष सामामी अनुदान जःतै बीउ बेनार्/िब वा सोझै रोप्ने तरकारी बाली, फलफूल बाली, मसला

बाली, जिडबुटी तथा आलं कािरक िब वा, च्याउ, प्लाि क िसट, साना िसँचाइका लािग पोिलिथयन

पाईप, िःूंकलर, जुठेल्नोको पानी सं कलनको लािग िसलपाउिलन िसट, थोपा िसँचाइ, हजारी
आिद ।)

ँ ी अनुदान ःवीकृत नम्सर् अनुसार ूित समूह िदनुपदर्छ (यो रकमबाट समूह
 नगद बीउ पूज
िभऽका अित िवप

र सीमान्तकृत कृषकह को घर बगचा व्यवःथापनका लािग साममीह को

बन्दोवःत गनर् या आय आजर्न गनर्का लािग आवँयक्ता अनुसार ऋण ूवाह गनर् समूहलाई
एकमु

िदईने पूिँ ज हो । यस कोषको रकम पिरचालन गनर्को लािग समूह आफले एक

कायर्िविध बनाएर अिधक्तम समूह सदःयको िहतमा हुने गरी सदुपयोग गनछ) । यो कोष

िवतरणका लािग सम्बन्धीत िनकाय या सं ःथाले सूचना ूकाशन गनर् सक्ने छ ।
 नमुना घरबगचा ःथापनाः ःवीकृत नम्सर् अनुसार
o

अधर्बन्दे ज कुखुरा खोर िनमार्णः ःवीकृत नम्सर् अनुसार
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o
o
o

माहुरी घारः ःवीकृत नम्सर् अनुसार

ु सं कलनः ःवीकृत नम्सर् अनुसार
पशुमऽ

नयाँ ूजाती िभत्र्याउनः ःवीकृत नम्सर् अनुसार

 घरबगचा ॐोत केन्ि ःथापनाः ःवीकृत नम्सर् अनुसार (ूित घरधुरी नबढने गरी)

 सोझै नरोिपने र चाँडै उत्पान गनर् िवशेष ूिविधको ूयोग गरी बेनार् तयार गरी (जःतै लहरे

तरकारी) िविब िवतरण गनर् तथा िब वा आपूितर्का लािग नसर्री स ालन गनर् ॐोत

घरबगचा ःथापनाको लािग सहयोग गिरनेछ । यःता घरबगचा ॐोत केन्िले घरबगका
लािग आवँयक वःतुह

(जःतै पशु, पन्छी, जिडबुटी डालेघाँस) को बीउ, िब वा, बच्चा,

चल्ला जःता बढी भन्दा बढी ूजाितको आपूितर् गनुर् पनछ ।
2.12.५ ि व्यः
अपेिक्षत उपलिब्ध

 वषभरी पोषणयुक्त खा

पदार्को उपलब्धता हुने ।

 घरायसी ूयोजनबाट बचेको उत्पादन िबिब गरे र आयआजर्नमा टे वा पुग्ने ।
 नयाँ िसकाईलाई िवःतार गद अधर् व्यावसाियकता तफर् उन्मुख हुने ।
 जैिवक िविवधतामा वृि

ु ो साथै सं रक्षण हुने ।
हुनक

लिक्षत समूहः सामािजक तथा आिथर्क

ि कोणले िपछिडएका कृषकह

2.12.६ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष िवकास मन्ऽालय (सिचव ःतर)को
िमित २०६५/९/१ को िनणर्यानुसार

२.१३ लाि टक टनेलमा थोपा िसँचाइ प्रदशर्न कायर्क्रम
ँ ाइ कुलो तथा पानी ौोतको अभाव क्षेऽमा प्लाि क टनेलिभऽ थोपा
2.13.1 पिरचय/पृ भूिमः िसच

िसँचाइ ूिविध माफर्त तरकारी (बेमौसमी सिहत) खेती तफर् कृषकह लाई आकिषर्त गनर् यो

कायर्बम स ालन गिरनेछ ।

2.13.२ कायर्बमको उ ँ
े यः

िसँचाइ कुलो र पानीको ौोतको अभावमा पानीको अिधकतम सदुपयोग गनर् स ालन गन ।
नम्सर्मा उल्लेिखत खचर् बाहे कको खचर् कृषक ःवयं ले व्यहोनुर् पनछ ।
2.13.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः
2.13.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् :
 थोपा िसचाई टयांकी सिहत (सानो)
 बांस ६ घाना - ूित घाना

. १३००।-

. १५० का दरलेः
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. ९००।-

 प्लाि क १० के. जी. (ूित के.जी.

. १५५का दरलेः

. १५५०।-

 बीउ, बेनार्, मलखाद, िवषादी इत्यािद एकमु ः

. ६५०।-

 पािरौिमक ज्याला एकमु

. ६००।-

 जम्माः

. ५०००।-

2.13.५ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष िवकास मन्ऽालय (सिचव ःतर)को

िमित २०६५/९/१

२.१४ मल
ु ा बीउ थ्रेसर िवतरण कायर्क्रम
2.1४.1 पिरचय/पृ भूिमः व्यावसाियक

पमा मूलाको बीउ उत्पादन गन क्षेऽलाई माऽ मूलाको

बीउ ाेसर चलाउनको लािग मोटर समेत अनुदानमा उपलव्ध गराई बीउ उत्पादन तफर्
कृषकह लाई आकिषर्त गनर् यो कायर्बम स ालन गिरनेछ ।
2.1४.२ कायर्बमको उ ँ
े यः व्यावसाियक

गनर्

पमा मूलाको बीउ उत्पादन गन कृषाको लागत कम

2.1४.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः व्यावसाियक

पमा मूलाको बीउ

उत्पादन गन क्षेऽलाई माऽ मूलाको बीउ ाेसर १ र उक्त ाेसर चलाउनको लािग मोटर समेतमा
अनुदान िदइनेछ ।

2.1४.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् : मूलाको बीउ ाेसर १ र उक्त ाेसर

चलाउनको लािग मोटर समेतमा ५०% गरी जम्मा

सिकनेछ ।

. ५,०००।- मा नबढाई अनुदान िदन

३. आलु बाली िवकास कायर्क्रम

३.१ आलु बालीमा नितजा प्रदशर्न कायर्क्रम
3.1.1 पिरचय/पृ भूिमः यस अन्तगर्त मुख्यत गुणःतरयुक्त बीउ आलु नितजा ूदशर्न, आलु बालीमा
रोगिकरा व्यवःथापन ूदशर्न तथा आलु बालीमा उ त ूिविध नितजा ूदशर्न स ालन गनर्
सिकनेछ ।

3.1.२ कायर्बमको उ ँ
े यः

गुणःतरयुक्त बीउ आलु नितजा ूदशर्न कायर्बमको हकमा
 गुणःतरयुक्त बीउ ूयोग अथार्त ःवःथ, ठीक साइजको, उिचत शारीिरक अवःथामा रहेको र

तोिकएको जातका बीउ आलुउत्पादन ूिविध िसकाउने ।

 बीउ आलु ःथानीय ॐोत बीउ आलुको तुलना गरे र आलुखेतीमा उ त बीउ आलुको
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सकारात्मक नितजा कृषकह बीच ूदशर्न गन ।
 उ त र गुणःतरयुक्त बीउ आलुको मह व ूसार गन ।

आलु बालीमा रोगिकरा व्यवःथापन नितजा ूदशर्न कायर्बमको हकमा

 ःथान िवशेष आिथर्क मह वका आलु बालीका रोग व्यवःथापन बारे कृषकह लाई ूिविध

िसकाउने ।

 कृषकह को आलु रोग व्यवःथापन गनर् सक्ने दक्षता अिभवृि

गन ।

आलु बालीमा उ त ूिविध नितजा ूदशर्न कायर्बमको हकमा

 आलुको उ त ूिविध जःतै उ त तथा िसफािरस जात तथा अन्य पिरःकृत ूिविध बारे कृषक

समक्ष पुयार्ई ूिविध अनुसरण गराउने ।

 उ त ूिविध सम्बन्धमा कृषकको दक्षता अिभवृि

गन ।

3.1.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः
गुणःतरयुक्त बीउ आलु नितजा ूदशर्न कायर्बमको हकमा

 ूदशर्न ःथल छनौटगदार् ःथानीय ःतरमा न्यून गुणःतरको बीउआलु ूयोग गरी खेती गिरने

क्षेऽमा ूदशर्न स ालन गनुप
र् नछ ।

 क्षेऽफलः ५४० वगर्िमटर (किरब एक रोपनी/डेढ क ा) रोपनी

ु नछ ।
 ूदशर्नका लािग बीउको ौोत (िकिसम) िनम्न बमोिजम हुनप
o

िबयाँबाट उत्पािदत बीउ आलु

o

मुलबीउ वा ूमािणत बीउ

o

ःथानीय बीउ आलु

 ूदशर्न गिरने जग्गालाई ३ वटा प्लट (ूत्येक १८० व.मी.) मा िवभाजन गनुपर् दर्छ ।
प्लटह को बीचमा किरब ५० से.मी. फरािकलो बाटो राख्न हुनपु नछ । सामन्यतया एउटा
प्लटको आकार १५“१२ िमटरको हुनेछ । ूत्येक प्लटमा आलु लगाइने दुरी ७०×२५
कायम गदार् २३ वटा लाइनह

र ूित लाइनमा ४८ वटा बीउ आलु लगाई जम्मा ११०४

वटा बीउ आलुको व्यवःथा गनुप
र् नछ । यसरी मूल बीउ ३० माम साइजको ूयोग गदार् ३५
के.जी. बीउ बीयाँ आलु

ारा उत्पािदत (िसडिलगं टयुवर) औसत १५ माम साइजको ूयोग

गदार् किरब १८ के.जी. तथा ःथानीय बीउआलु औसत २५ मामको ूयोग गदार् ३० के.जी.

बीउआलु आवँयक पदर्छ ।
 मुल बीउ र िसडिल

ुबर आलुूयोग गरे को प्लटह मा िसफािरस गिरएको ूिविध

अपनाउनुपदर्छ भने ःथानीय बीउ आलुूयोग भएको प्लटमा कृषकह ले ःथानीय ूिविध
अपनाउनुपदर्छ । ूदशर्न ःथलमा मूल बाटोबाट ू

दे िखन गरी साइनबोडर् रािखनुपदर्छ ।

 बाली तयार भैसकेपिछ सम्बिन्धत ूािविधकको उपिःथितमा ूदशर्न ःथल पकेट क्षेऽ तथा
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आसपासका कृषकह लाई भेला गराई मूल्या न अन्तरिबया स ालन गनुप
र् नछ । उक्त
अवसरमा िविभ

ॐोत बीउ आलुूयोग भएका छु ाछु ै नितजा, लागत खचर् तथा सम्भािवत

आम्दानी र कृषकह बीच सामूिहक छलफल गराई ूितिबया एवं
गनुप
र् नछ ।

 ूदशर्न स ालन सम्प

सुझावह

सं कलन

भएपिछ राि य आलु बाली िवकास कायर्बमले उपलब्ध गराएको

फमट ढाँचा बमोिजम भरी सम्बिन्धत िजल्लाले तत्थांक िव ष
े ण गरी ूकाशमा ल्याउनुपन र

सो को रे कडर् राि य आलु बाली िवकास कायर्बममा पठाउनुपनछ ।
आलु बालीमा रोगिकरा व्यवःथापन नितजा ूदशर्न कायर्बमको हकमा

 ूिविध ूदशर्नका लािग उपयुक्त उ त जात तथा ःथानीय जात/ूिविध छनौट गनुप
र् नछ ।

 यसका लािग ूदशर्न गिरने ूिविध अनुसार कुल क्षेऽफल (५४० व.मी) लाई ३ (ूत्येक
१८० व.मी.) प्लटमा िवभाजन गरी ूदशर्न स ालन गनर् सिकनेछ । ूदशर्नका लािग न्यूनतम

एक प्लटमा कृषकको ूिविध ूदशर्न गनुप
र् नछ । बीउ आलु लगाउने दुरी मािथ गुणःतरयुक्त
बीउ आलु नितजा ूदशर्नमा जःतै हुनेछ ।

 यस ूदशर्नमा िसडिलं ग टयुबर ूयोग गदार् कुल बीउ ८३ केजी तर यसको बदला अन्य उ त

बीउ आलु पिन ूयोग गनर् सिकने भएकोले त्यःतो अवःथामा अिधकतम ९० केजी सम्म बीउ
ूयोग गनर् सिकनेछ ।

 अन्य कुराह

गुणःतरयुक्त बीउ आलु नितजा ूदशर्नमा उल्लेख भए अनुसार हुनेछ ।

आलु बालीमा उ त ूिविध नितजा ूदशर्न कायर्बमको हकमा

 ूिविध ूदशर्नका लािग उपयुक्त उ त जात तथा ःथानीय जात/ूिविध छनौट गनुप
र् नछ ।

 यसका लािग ूदशर्न गिरने ूिविध अनुसार कुल क्षेऽफल (५४० व.मी) लाई ३ प्लटमा

िवभाजन गरी ूदशर्न स ालन गनर् सिकनेछ । ूदशर्नका लािग न्यूनतम एक प्लटमा कृषकको

ूिविध ूदशर्न गनुप
र् नछ । बीउ आलु लगाउने दुरी मािथ गुणःतरयुक्त बीउ आलु नितजा
ूदशर्नमा जःतै हुनेछ ।
 यस ूदशर्नमा िसडिलं ग टयुबर ूयोग गदार् कुल बीउ ८३ केजी तर यसको बदला अन्य उ त

बीउ आलु पिन ूयोग गनर् सिकने भएकोले त्यःतो अवःथामा अिधकतम ९० केजी सम्म बीउ
ूयोग गनर् सिकनेछ ।

 नितजा ूदशर्न कायर्बम गदार् ूिविधको उ ेँय ू

पिरक्षण, इत्यािद ।

 अन्य कुराह

पानुप
र् नछ जःतो छापो िदने, जातीय

गुणःतरयुक्त बीउ आलु नितजा ूदशर्नमा उल्लेख भए अनुसार हुनेछ ।
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3.1.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् :
क) गुणःतरयुक्त बीउ आलु नितजा ूदशर्न

If]qkmn M %$) j=dL= -!*) j=dL=sf] # j6f Kn6_
qm=
;++=

ljj/0f

! aLp cfn'
!=! d'naLp jf k|dfl0ft aLp
!=@ l;8ln+u 6o'a/
-cf};t !% u|fd ;fOh_
!=# :yfgLo cfn' -@% u|fd
;fOh_
@ /f;folgs dn*

OsfO{
s]hL
s]hL
s]hL
s]hL

gd{\;
kl/df0f
g]kfn
s[ifssf]
b/
;/sf/ -Ü_ bfloTj -Ü_
*#
!))
–
l:js[t :yfgLo b//]6
jf aLp pTkfbs
#%
!))
–
>f]ts]Gb|sf] b//]6
!*
!))
–
cg';f/ .
#)

!))

–

s]hL o'l/of–*=#, !))
l8n/÷:yfgLo b//]6
–
l8PkL–^=%,
cg';f/
kf]6f;–%
# sDkf]i6÷uf]a/ dn
SjL
!)
–
!))
$ afnL ;+/If0f
?=
@%)=)
!))
–
Psd'i6
% ;fOgaf]8{ -#×@=% lkm6_ ;+Vof ! uf]6f
!))
–
:yfgLo b//]6 cg';f/
* o'l/of, l8PkL, kf]6f; pknAw gePdf cGo dn %M%M# s]hL gfMkmMkf]=÷/f]kgLsf b/n] k|of]u ug]{ .
ख) आलु बालीमा रोग िकरा व्यवःथापन नितजा ूदशर्न

यस ूदशर्नका लािग नम्सर् गुणःतरीय बीउ आलु नितजा ूदशर्नमा उल्लेख भए अनुसार हुनेछ ।

ँ ा १.१ मा उल्लेिखत ौोत बीउको हकमा मूल बीउको स ामा ूमािणत
यसका लािग बुद

बीउ/उ त बीउ माऽ पिन ूयोग गनर् सिकन्छ । तर िसडिलं ग टयुबरको स ा अन्य जातको बीउ

आलु पिन ूयोग गनर् सिकने भएकोले उक्त अवःथामा बीउको कुल माऽा अिधकतम ९० केजी

हुनेछ ।

ग) आलु बालीमा उ त ूिविध नितजा ूदशर्न

यस ूदशर्नका लािग नम्सर् गुणःतरीय बीउ आलु नितजा ूदशर्नमा उल्लेख भए अनुसार हुनेछ ।

ँ ा १.१ मा उल्लेिखत ौोतबीउको हकमा मूल बीउको स ामा ूमािणत बीउ/उ त
यसका लािग बुद
बीउ माऽ पिन ूयोग गनर् सिकन्छ । तर िसडिलं ग टयुबरको स ा अन्य जातको बीउ आलु पिन

ूयोग गनर् सिकने भएकोले उक्त अवःथामा बीउको कुल माऽा अिधकतम ९० केजी हुनेछ ।
3.1.५ ि व्यः लिक्षत समूहः बीउ/खायन आलु उत्पादक कृषक/कृषक समूह
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3.1.६ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: अथर् मन्ऽालयको िमित २०६८/०७/१७
च.नं . ९७ को पऽानुसार सहमती ूा

र कृिष तथा सहकारी मन्ऽालय (सिचवःतर) को िमित

२०६८/०८/२० को िनणर्यानुसार

३.२ िबयाँ वारा बीउ आलु उ पादन प्रदशर्न कायर्क्रम
3.2.1 पिरचय/पृ भूिमः आलुको िबयाँ ूयोग गरी आलुखेती गन ूिविध ूसार गन उ ेँयले यो
ूदशर्न स ालन गिरन्छ । यो ूदशर्न स ालन गनर् आलुखेती गिरने पकेट क्षेऽह

खासगरी ःथानीय

बीउ आलुूयोग गनुप
र् न क्षेऽ तथा उ त बीउ आलुढुबानी गनर् पायक नपन िसं िचत क्षेऽलाई

ूाथिमकता िदनुपदर्छ । ूदशर्न ूभावकारी बनाउन एक पकेट क्षेऽको एक समूहमा किम्तमा ५
वटा ूदशर्न स ालन गनुप
र् नछ ।

3.2.२ कायर्बमको उ ँ
े यः आलुको िबयाँबाट आलुउत्पादन गन ूिविध ूदशर्न गन ।
3.2.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः

 ूदशर्न स ालन ःथलको छनौट गदार् आलुबीउ ढु बानी गनर् पायक नपन क्षेऽ जहाँ बीउ

आलुको अभाव हुन्छ, त्यःतो पकेट क्षेऽमा किम्तमा ५ वटा ूदशर्नह

स ालन गनुप
र् नछ ।

 एक मीटर चौडा र २० मीटर लम्बाई भएको प्लट तयार गनर् जम्मा २० वगर्मीटरमा रे खा न

गन । यस ूदशर्नमा जमीनको साइज अनुसार एउटा भन्दा बढी प्लटह

पिन बनाउन

सिकन्छ ।
 बीयाँ ारा बीउ आलुउत्पादन गनर् िसफािरस गिरएको ूिविध अपनाउनुपदर्छ ।
 बाली तयार भैसकेपिछ सम्बिन्धत ूािविधकको उपिःथितमा ूदशर्न ःथल पकेट क्षेऽ तथा

आसपासका कृषकह लाई भेला गराई मूल्या कन अन्तरिबया कायर्बम स ालन गनुप
र् नछ ।

र् नछ ।
 ूदशर्नको सम्पुणर् रे कडर् आलु नितजा ूदशर्नमा उल्लेख भएअनुसार गनुप
3.2.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् :

k|bz{g ;Grfng ug]{ If]qkmn M @% j=dL=

qm=
;++=

ljj/0f

! cfn' aLof
@ /f;folgs dn**
# sDkf]i6÷uf]a/ dn

k|:tfj ul/Psf] gd{\;
OsfO{
kl/df0f
g]kfn s[ifssf]
b/
;/sf/-Ü_ bfloTj-Ü_
–
u|fd %
!))
:jLs[t ;/sf/L .
:yfgLo b//]6 cg';f/
–
u|fd o'l/of–#%)
!))
l8n/ . :yfgLo b//]6
l8PkL–%))
cg';f/
kf]6f;–%))
–
SjL !
!))
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qm=
;++=

ljj/0f

OsfO{

kl/df0f

$ xhf/L -!) nL=Ifdtf _ ;+Vof !
$ afnL ;+/If0f
?=
@%)=)
% ;fOgaf]8{ -#×@=%lkm6_ ;+Vof ! uf]6f

k|:tfj ul/Psf] gd{\;
g]kfn s[ifssf]
b/
;/sf/-Ü_ bfloTj-Ü_
–
!))
:yfgLo b//]6 cg';f/
–
!))
Psd'i6
–
!))
:yfgLo b//]6 cg';f/

*

k|bz{g k|efjsfl/tfsf nflu Ps ;d"xdf Go'gtd% j6f k|bz{g ;+rfng ug'{kg]{ . o;sf nflu cfn'
aLof tyf dnsf nflu dfq cltl/Qm vr{ hf]8g' kg]{5 .
** o'l/of, l8PkL, kf]6f; pknAw gePdf gf=km=kf]= qmdzM @%)M@#)M#)) u|fd k|lt @% j=dL=sf b/n]
k|of]u ug]{ .
3.2.५ ि व्यः लिक्षत समूह

बीउ/खायन आलु उत्पादक कृषक/कृषक समूह
3.2.६ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: अथर् मन्ऽालयको िमित २०६८/०७/१७
च.नं . ९७ को पऽानुसार सहमती ूा

र कृिष तथा सहकारी मन्ऽालय (सिचवःतर) को िमित

२०६८/०८/२० को िनणर्यानुसार

३.३ आलक
ु ो बीउ ढुबानी तथा सख्
ु खा जितर् कायर्क्रम
3.3.1 पिरचय/पृ भूिमः आलुउत्पादन कायर्बममा सघाउ पुयार्उने गरी बीउ ढु बानी गनर् यो

कायर्बमस ालन गिरन्छ ।

3.3.२ कायर्बमको उ ँ
े यः कृषकह लाई आलुको बीउ ढु बानी गनर् सहुिलयत ूदान गनुर्
3.3.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः

 आलुको मूल बीउ निजकको ौोतबाट ल्याउने व्यवःथा गनुप
र् नछ ।

 नम्सर्मा व्यवःथा भए अनुसार आलुको बीउमा पूरै र सुख्खा जितर्मा कूल तौलको दश

ूितशतसम्म अनुदान िदन सिकनेछ ।

3.3.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् :

आलु बीउ ढु वानीमा शत ूितशत र सुख्खा जितर्मा कुल तौल अनुसार १० ूितशतसम्म अनुदान
िदन सिकनेछ ।
3.3.५ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष िवकास मन्ऽालय (सिचव ःतर)को िमित

२०५१/०९/०४ को िनणर्यानुसार
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३.४ आलु बालीमा एिककृत बाली यव थापन कृषक पाठशाला कायर्क्रम
3.4.1 पिरचय/पृ भूिमः आलुिवकास शाखाले ूािविधक सहयोग तथा समन्वय िजल्ला कृिष िवकास
कायार्लय तथा फामर् केन्िले ःथान छनौट, समूह छनौट, पाठशाला स ालन अनुगमन, मूल्यांकन,

कृषक िदवस, ूितवेदन तयार गन गरी आलु बालीमा एिककृत बाली व्यवःथापन कृषक पाठशाला
स ालन ।

3.4.२ कायर्बमको उ ँ
े यः

पमा सहभािगतात्मक कृिष ूसार माध्यमबाट कृषकह मा चेतना जगाई

 ःथलगत

कृषकह

ःवयम्मा पयार्वरणको िव ष
े ण गरी आलुखेतीमा दे खा पन समःयाह को समाधान

गनर् समयमा नै आफले िनणर्य गनर् सक्ने क्षमताको अिभवृि

 कृषकह मा

गन गिरन्छ ।

आलु बालीमा एिककृत बाली व्यवःथापनको

ान िदलाई आलुखेतीमा

िवषादीको ूयोगमा न्यूिनकरण गन तथा कृषकह मा आलुखेतीमा थप

िवकास गरी ःवःथ बीउ आलु तथा खायन आलु उत्पादनमा वृि

ल्याउने ।

ान र सीपको

3.4.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः

ु न सो को
 िजल्लामा कृषक पाठशाला कायर्बम स ालन सहयोगी (Facilitator) को व्यवःथा हुनप
व्यवःथा नभएको अवःथामा सम्बिन्धत िवषय िवशेष

(SMS) लाई पाठशाला स ालन सहयोगी

तािलम ूदान गिरने व्यवःथा हुनपु न । यसरी एिककृत बाली व्यवःथापन (Integrated Crop
Management) कृषक पाठशाला स ालन सहयोगी तािलम ूा

ूािविध ले िजम्मेवारी िलई आलु

बालीमा एिककृत बाली व्यवःथापन कृषक पाठशाला स ालन गनुप
र् न ।

 िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयले िवषय िवशेष

र सेवा केन्ि ूमुख समेत भै पकेट क्षेऽ

िनधार्रण गरी गठन भै सकेका वा पुनगर्ठन गनुप
र् न भए सो गरी मिहला कृषकह

समेत

सहभािगता हुने गरी १५-२५ जनाको कृषक समूह छनौट गरी अन्तिबर्या गो ी गन ।

िजल्लामा आलुको पकेट क्षेऽको जग्गा छनौट गदार् आलु लगाउने क्षेऽको पिहचान गरी त्यहां

िव मान रहेको रोग र आलु उत्पादनमा परे को समःया हेिरनुपदर्छ । पाठशाला स ालन गन

कृषक समूहलाई यस पाठशालाको उ ेँय र उपलिव्धको बारे मा जानकारी गराउनुपदर्छ ।

 िव ष
े ण सं कलन- पाठशाला स ालन गन ःथानको ूमुख समःया र त्यसको समःया

समाधानका उपायको बारे मा िव ष
े ण गिरएको हुन ु पदर्छ ।

 एिककृत रोग व्यवःथापन पिरक्षण अध्ययनह

खेतको व्यवःथा गिरनुपनछ ।

स ालनको लािग किम्तमा १ रोपनी क्षेऽफल

 बाली अविधभर (१४-१६ ह ा) समूहले िनधार्रण गरे को ह ाको १ िदन अध्ययन, तािलम तथा

छलफल कायर्बम स ालन गन ।

- 150 _

 बाली निभत्र्याउँदै अन्य कृषक मा यस ूिविधको िवःतार गन उ ेँय राखी आमिन्ऽत पाहुना र

अन्य कृषकह लाई अध्ययन ःथल ॅमण, ःटल, िनरीक्षण, सांःकृितक कायर्बम नजर, ूमाण-

पऽ िवतरण सिहतको एक समापन समारोह (कृषक िदवस) स ालन गनुप
र् नछ ।

 यस एिककृत बाली व्यवःथापन कृषक पाठशाला कायर्बमलाई कृषकःतरमा िनरन्तरता र दीगो

प िदन अक वषर्मा Follow-up कायर्बम स ालन गनर् िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयले कृषक

पाठशालाका कृषक समूहलाई नै सोझै रकम उपलव्ध गराई पाठशाला स ालन गनर् सिकनेछ ।
3.4.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् :

qm=;+=
lqmofsnfk
cg'dflgt ?=
!%)).))
s cGt/lqmof uf]i7L @ k6s #) hgf s[ifs / ;xefuLx¿nfO{ lrofkfg
-?=@% #) @_
v z}lifs ;fdu|L v/Lb tyf Joj:yfkg vr{ leGbf leGb} ldltdf @ k6s uf]i7L
;~rfng ubf{ cfjZos /lhi6/, sfkL, 86k]g, l;;fsnd, dfs{/k]g, rf6{k]k/
$%).))
u s[ifsnfO{ cfjZostf klxrfg uf]i7L ;~rfng ug{ eQf k|lt JolQm k|ltlbg
*)).))
?= @))÷– sf b/n] @ hgf >f]t JolQmnfO{ @ lbgsf] -@ @ ?= @))_
3 aLp, dn, ljiffbL tyf cGo ;fdu|L

pGgt aLp cfn' pGgt tl/sf l;8 Kn6 k|ljlwsf] nflu *) s]=hL= k|lt
s]=hL= ?= @) sf b/n] –*) @)_
!^)).))

:yfgLo aLp cfn's[ifs tl/sfsf] nflu *) s]=hL= k|lt s]=hL= ?= !%
sf b/n] –*) x !%_
!@)).))

hflto cWoogsf] nflu ljleGg hftsf] aLp cfn' @% s]=hL= k|lt s]=hL=
?= @) sf b/n] –@% @)_
%)).))

l;8lnË 6\o"j/ klxnf] k':tf !) s]=hL= k|lt s]=hL= ?= @% sf b/n] –!) @%_

l6=lk=P;=% u|fd k|lt u|fd ?= @) sf b/n] –!) @)_
@%).))

l8=P=lk=–% s]=hL=–?= !@%, o"l/of–% s]=hL=–?=!)), kf]6f;–% s]=hL=–
@)).))
?= !@%, z"IdtTj–%)) u|fd–?=%%), ljiffbL–#)) u|fd–?=%))
!$))
ª :ynut tflnd ;~rfng

@% hgfnfO{ ?= @% sf b/n] !$ xKtf;Dd –rf}w k6s_ lrofkg vr{
–@% @% !$_
*&%).))
tflnd ;~rfng ;fdu|L

KnfO{p8 af]8{–?= ^)), sn/ k]g–?=%)), a|fpg k]k/–?= !))), udnf–
?=%)), afF;–?=%), :s]n–?=%)), kf]lnlyg Aofu–?= $)), /a/
Aof08–?=%), hfnL sk8f–?=%)), dfs{/ k]g– ?=%)), s}+rL–?= !)),
kmf]6f]skL k]k/– ?=$)), dfl:sË 6]k ?=%), ud–?=%), cfO{Unf;–?=
@))
%$)).))

k|lzIfs eQf @ hgfnfO{ ?= @)) sf b/n] –@ @)) !$_
%^)).))
r ;jf/Lsf nflu O{Gwg afnL cjlw e/L
#))).))
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qm=;+=

lqmofsnfk

cg'dflgt ?=

s[ifs kf7zfnf lbj;
 cfdlGqt hgk|ltlgwL, lhNnf :tl/o sfof{no k|d'v tyf cGo ;xefuL
s[ifsx¿ u/L hDdf !)) hgfnfO{ ?= @% sf b/n] lrofkfg vr{
-@% !))_
 k|yd, lålto / t[lto x'g] s[ifsnfO{ k'/:sf/ /sd qmdzM ?=%)), #)) / @))
 ;f+:s[lts sfo{qmdsf] nflu :6]h lgdf{0f, ;fp08 ;le{;, d]r, 6]a'n,
ef8f, u|fkm k]k/, rf6{ k]k/, lgdGq0ff sf8{, cflbsf] nflu
s[ifs kf7zfnf ;~rfng hDdf vr{

5

@%)).))
!))).))
%))).))
#(,!%).))

3.4.५ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष िवकास मन्ऽालय (सिचव ःतर)को िमित
२०५७/०८/०७ को िनणर्यानुसार

३.५ रि टक

टोर िनमार्ण कायर्क्रम

3.5.1 पिरचय/पृ भूिमः मधुरो ूकाश तथा हावाको सं चारको समुिचत ूबन्ध गरी बीउआलु
भण्डारण गनर्का लािग समुिी सतहबाट किरव २००० मीटर भन्दा बढी उचाईं रहेका पहाडी
क्षेऽमा बनाईने आलु भण्डार घरलाई रि क ःटोर भिनन्छ । तर उ र तफर् मोहडा भएका राॆरी

हावा चल्ने ःथानह मा समुिी सतहबाट १५०० मीटर उचाईं भएका ःथानह मा पिन यःतो

भण्डार घर बनाई राॆरी बीउआलु भण्डारण गनर् सिकन्छ । माथी उल्लेिखत उपयुक्त पहाडी
क्षेऽह मा रि क ःटोर िनमार्ण कायर्बम स ालन गिरने छ ।

3.5.२ कायर्बमको उ ँ
े यः बीउआलु उत्पादन गिरने ःथानह मा बीउआलु सुरिक्षत भण्डारण
गन ।

3.5.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः

 बीउआलु उत्पादन समूह गठन भई गुणःतरीय बीउआलु उत्पादन कायर् थालनी भएका

ःथानह मा यो कायर्बम स ालन गनुप
र् नछ । अनुदान ूा

गनुप
र् न कायर् सम्प

गनर् कृषकले आफ्नो तफर्बाट

गनुप
र् नछ । िनमार्ण कायर् तथा सो को स ालन सम्बन्धी ूकृया कृषकह

सँग सम्झौता गरी तय गिरनेछ ।

 रि क ःटोर िनमार्णका लािग जग्गाको उपयुक्त छनौट गनुर् पनछ तथा जग्गाको व्यवःथापन

कृषक समूहले गनुप
र् नछ । िनजी वा व्यिक्तगत जग्गामा रि क ःटोर िनमार्ण गदार् उक्त ःटोरमा

समूहका कृषकह ले न्यूनतम दश वषर्का लािग ौोत बीउ आलु भण्डारण गनर् पाउने कुराको
यिकन हुनपु नछ ।

 शुंक हावा चल्ने शुंक ःथानह

घरको भ ुईंमा कुलेसाह

जःतै ः कणार्ली क्षेऽ तथा त्यःतै अन्य क्षेऽह मा भण्डार

बनाई त्यःमा पानी भन व्यवःथा िमलाउनु पदर्छ ।
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 िसमेन्ट जोडाईले तापबम बढ्न म त पुरयाउने भएकोले ईंटा वा ढुं गालाई माटोको जोडाईमा

गा॑ो लगाउनु पदर्छ ।

 हावाको सं चार (भेिण्टलेशन) को लािग भ ुई सतहमा २/३ ःथानमा १

भेिण्टलेशन झ्यालह

रािख मुसा वा अन्य कीरा पःन नसक्ने गरी मिसनो तारको जालीले बन्द

गनुर् पदर्छ । यसै गिर ःटोरको िभ ाको मािथल्लो भागमा पिन १

झ्यालह

१ िफटको

१ िफटको भेिण्टलेशन

राखी तारको जालीले बन्द गनुर् पदर्छ ।

 ःटोरको लम्वाई बढी र चौडाई कम हुन ु पदर्छ । ःटोरको गा॑ो सँगै सँगै आलु राख्ने तख्ता

(र्यार्क) बनाउने र िवचमा बाटो राख्नु पदर्छ । तख्ता काठ, वांस वा िनगालोको बनाउन
सिकन्छ ।

 हरे क तख्ता ९ ईन्च दे िख दे िख १ िफटको फरकमा राख्नु पदर्छ । हरे क तख्तामा आलुको

३/४ दाना भन्दा उचाइ नबढाई आलु राख्नु पदर्छ । तख्ताको चौडाई २ िफट, गिहराई ६
ईन्च र लम्वाई आवःयकता अनुसार बनाउनु पदर्छ । आलु राख्दा हरे क दानामा मधुरो ूकाश
पुग्नु आवःयक हुन्छ । ६.५ िफट लामो तख्तामा १०० िकलो आलु राख्न सिकन्छ ।

 ःटोर घरको छाना किच्च (Thatchei) हुन ु पदर्छ । यिद जःताको ूयोग गिरएमा माथीबाट भ ुस,

खर, छ्वाली राख्नु पदर्छ र जःता ूयोग गदार् छानाबाट हावाको सं चार नहुने भएको हुनाले
भेिन्टलेशन झ्यालको सं ख्या बढाउनु पदर्छ ।

 सं भव भएसम्म ःटोर

खमुनी, उ र मोहडा, सेिपलो ःथानमा बनाउनु पदर्छ । तर हावाको

सं चार र घाम पन गरी बनाउन भ ुल्नु हुदैन ।

 रि क ःटोर िनमार्ण गदार् ५ दे िख १० मे.टन क्षमता भएको हुन ु पदर्छ र सो को लािग लगत

िःटमेट र िडजाईन सं लग्न छ ।

 भण्डारण व्यवःथापन
 यो रि क ःटोर गुणःतरीय बीउआलु उत्पादक समूहमा िनमार्ण गिरने भएकोले समूहले उत्पादन

गरे को मुलबीउ १,२ र ३ पुःता माऽ रि क ःटोरमा राख्ने, तत्प ातको पुःताको बीउआलु

(मुलबीउ ४, ५ पुःता) कृषकह ले आफ्नै घरमा उिचत व्यवःथापन गरी भण्डारण गन छन् ।

 रि क ःटोरमा तापबम मापनका लािग Maximum र Minimum Thermometer तथा सापेिक्षक

आिताको लािग Hygrometer राख्ने र समय समयमा रे कडर् िलने गनुर् पदर्छ ।

3.5.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् :

 ५ (पाँच) मे.टन क्षमताका लािग, कायर् सम्प

अनुसार कुल लागतको ५०% वा

अनुदान िदने ।

ूितवेदनको आधारमा ःथानीय दररे ट

. १,५०,०००। (एकलाख पचास हजार) सम्म
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 १० (दश) मे.टन क्षमताका लािग, कायर् सम्प

अनुसार कुल लागतको ५०% वा
अनुदान िदने ।

ूितवेदनको आधारमा ःथानीय दररे ट

. २,७५,०००/ (दुई लाख पचह र हजार) सम्म

रि क ःटोर िनमार्ण नम्सर्मा पिरमाजर्न गनुप
र् न कारणह

 रि क ःटोरको न्यूनतम ध्यान िदनुपन कुरा तथा ूािविधक पक्षह

गनर् ज री भएको ।

कायर्िविधमा सं लग्न

र् दार् मूल्य
 १२ वषर् पिहले ःवीकृत भएको नम्सर्बाट हालको अवःथामा िनमार्ण कायर् गनुप
वृि का कारण िनमार्ण खचर् अत्यािधक वृि

ूितशतसम्म वृि

भएको) ।

भएको (अनुमािनत ४०० दे िख ५००

 िवगतमा रि क ःटोरको साइज न्यूनतम १ मे.टन तोिकएकोमा बीउ आलु उत्पादन तथा

ूयोगलाई ूभावकारी बनाउन तथा िनमार्ण गरीसके प ात रि क ःटोरको उपयोिगता वृि

गनर् ५ दे िख १० मे.टन र सो भन्दा बढी क्षमताको रि क ःटोर िनमार्ण र स ालन गनर्
अत्यावँयक भएको ।

 कृिष मन्ऽालय अन्तगर्त िनमार्ण एवं साना िसचाई लगायत अन्य िनमार्ण कायर्बममा ५०

दे िख ८५ ूितशतसम्म अनुदानको व्यवःथा रहेको ।

 बीउ आलुबाट ूत्यक्ष ूितफल ूा

गराउन आवँयक ।

गनर् ३ दे िख ४ वषर् पखर्नपु न हुंदा अनुदान वृि

 ःथानीय िनकाय तथा अन्य सं ःथाह ले साझेदारीमा कायर् गदार् नेपाल सरकारको ःवीकृत

मापदण्ड अनु प नै कृषक समूह । सं ःथालाई अनुदान तथा अन्य सेवा उपलब्ध गराउन

आधार ूदान गन ।
 यस

सम्बन्धी कायर्बम तजुम
र् ा गदार् सबै तहमा सै ािन्तक सहमित भै सम्बिन्धत

िजल्लाह मा कायर्बम तथा अिख्तयारी समेत उपलब्ध गराईसिकएको । गत वषर् कृिष
इिन्जिनयिरं ग िनदशनालयबाट पेश भएकै क्वािन्टटी इिःटमेटकै आधारमा िजल्लाको दररे ट
अनुसार इिःटमेट गदार् लागत बढन गएको हो । यस अनुसार पेश भएको लागत
इिःटमेटको आधारमा नम्सर् ःवीकृत हुदां चालु आ.व.मा स ालन हुने ःवीकृत कायर्बमका
लािग नेपाल सरकारको थप व्ययभार पन छै न ।

 कृिष िवभाग, कृिष मन्ऽालय अन्तगर्तबाट गुणःतरीय बीउ आलु उत्पादनको उपलब्धतामा

सुधार गरी आलु बालीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व अिभवृि बाट खा सुरक्षा सुिनि त गनर्

ूाथिमकतामा रहेको कायर्बम ।
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3.5.५ ि व्यः
लिक्षत समूहः बीउआलु उत्पादक समूहह
आशाितत् ूितफलः बीउ आलु उत्पादक समूहमा उत्पािदत गुणःतरीय बीउ राॆरी भण्डारण हुनेछ,
जसले गदार् ःथानीय ःतरमा नै बीउआलु आपुतीर् हुन गई आलुको उत्पादकत्व वृि

हुनेछ ।

उपरोक्त अनुसारको िडजाइन (नक्सा) तथा गत वषर्कै क्वािन्टटी इिःटमेटकै आधारमा चालु
आ.व.को िजल्ला दररे ट अनुसार रोल्पा र पवर्त िजल्लामा िनमार्ण गनुप
र् दार् लाग्ने लागत इिःटमेट
सं लग्न छ ।

Cost Estimate for Rustic Store (5 Ton Capacity)
Location : Parbat District
SN
Particular of item
No. Length Breadth Height Quantity Unit
Earthwork excavation
1
1
70
3.5
3
735.00
in foundation
2 Stone soling with sand 1
22.5
19.5
0.5
219.38

5831.71

51.78

11358.61

306.88

29000.23

306.88

40278.10

186.62

38.44

7173.77

262.50

99.41

26095.13

76.86

120483.53

PCC work (1:2:4)

1

21

18

0.25

94.50

4

RCC work (1:2:4)

1

70

1.5

0.25

26.25

2

70

1.5

0.5

105.00
131.25

6

7

Form work

Tor steel
reinforcement
2 kg per cu.ft.
Stone work in mud
mortar

2

70

0.333

46.62

4

70

0.5

140.00

2

Amount

7.93

3

5

Rate

1

70

3

1

210.00

1

70

2.5

3

525.00

1

70

1.5

10

1050.00
1785.00

Deduct

1

3

1.5

9

40.50

14

4

1.5

2

168.00

1

3

1.5

2

9.00
217.50

Net
8

Wood work for
chaukhat

1567.50
1

25

0.25

0.333

2.08

16

12

0.25

0.33

15.98
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SN

Particular of item

No. Length Breadth Height Quantity Unit
1

9

Glass pan fixing

10

0.25

0.33

Rate

Amount

0.83
18.90

1439.24

27198.48

4

3.5

1.5

21.00

94.10

1976.07

10 Panel door shutter

1

2.5

6.5

16.25

383.27

6228.07

11 MS Grill fixing

17

3.5

1.5

89.25

112.50

10040.63

Baffle Rafter

2

25

0.25

0.416

5.20

Truss

2

25

0.25

0.416

5.20

Tie Beam

2

18

0.583

0.416

8.731

King post

2

5

0.25

0.25

0.625

2

6

0.25

0.25

0.750

10

24

0.25

0.25

15.00
1074.06

38135.73

35.776

66.89

2391.98

600.00

85.49

51292.75

300.00

25.00

7500.00

43.00

201.40

8660.20

12 Wooden truss for roof

Purline

35.506
13 Eves board fixing

2

24

0.416

19.968

2

19

0.416

15.808

14 CGI Sheet

1

24

25

15 Thatcha for roof cover
28 gauge GI plain
16
sheet ridge cover
17 Earth filling

1

24

25

1

24

1

15

18

1

270.00

2.48

669.46

1

15

18

0.25

67.50

43.00

2902.50

1

2.5

6.5

16.25

12

3.5

1.5

63.00
187.68

14873.74

17.41

4347.41

18 Sand filling
Mosquito proof
19
wiremess shutter

0.5

79.25
Redymade approved
20 enamel paint two coat
with one primer coat

1

3

2.5

6.5

48.75

16

4

1.5

2

192.00

1

3

1.5

2

9.00
249.75 s.ft.

Total Rs.
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416438.08

Cost Estimate for Rustic Store (10 Ton Capacity)
Location : Parbat District
SN
Particular of item
No. Length Breadth Height Quantity Unit
Earthwork excavation in
1
1
105
3.5
3
1102.50
foundation
2 Stone soling with sand
1
40.5
19.5
0.5
394.875
3 PCC work (1:2:4)
1
39
18
0.25
175.50
4 RCC work (1:2:4)
1
105
1.5
0.25
39.38
2
105
1.5
0.5
157.50
196.88
5 Form work
2
105
0.333
69.93
4
105
0.5
210.00
279.93
6 Tor steel reinforcement
2 kg per cu.ft.
2
393.75
Stone work in mud
7
1
105
3
1
315.00
mortar
1
105
2.5
3
787.50
1
105
1.5
10
1575.00
2677.50
Deduct
1
3
1.5
9
40.50
28
4
1.5
2
336.00
1
3
1.5
2
9.00
385.50
Net
2292.00
Wood work for
8
1
25
0.25
0.333
2.08
chaukhat
28
12
0.25
0.33
27.97
1
10
0.25
0.33
0.83
30.89
9
10
11
12

Glass pan fixing
Panel door shutter
MS Grill fixing
Wooden truss for roof
Baffle Rafter
Truss
Tie Beam
King post

18
1
28

3.5
2.5
3.5

1.5
6.5
1.5

2
4
4
4

25
25
18
5

0.25
0.25
0.583
0.25
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94.50
16.25
147.00
0.416
0.416
0.416
0.25

5.20
10.40
17.462
1.250

Rate

Amount

7.93

8747.56

51.78
306.88

20445.49
53857.58

306.88

60417.15

38.44

10760.65

99.41

39142.69

76.86

176171.13

1439.24

44452.13

94.10
383.27
112.50

8892.31
6228.07
16537.50

SN

Particular of item
Purline

13 Eves board fixing

14 CGI Sheet
15 Thatcha for roof cover
28 gauge GI plain sheet
16
ridge cover
17 Earth filling
18 Sand filling
Mosquito proof
19
wiremess shutter

Redymade approved
20 enamel paint two coat
with one primer coat

No. Length Breadth Height Quantity Unit
8
6
0.25
0.25
3.000
10
43
0.25
0.25
26.88
64.187
2
40
0.416
33.280
2
19
0.416
15.808
49.088
1
43
25
1075.00
1
43
25
0.5
537.50

Amount

1074.06

68940.96

66.89
85.49
25.00

3282.02
91899.51
13437.50

43.00

201.40

8660.20

1
0.25

585.00
146.25

2.48
43.00

1450.49
6288.75

187.68

13888.41

336.00
9.00
393.75 s.ft.
17.41
Total Rs.

6854.03
660354.14

1

43

1
1

15
15

1

2.5

6.5

16.25

11

3.5

1.5

57.75
74.00

39
39

Rate

1

3

2.5

6.5

28
1

4
3

1.5
1.5

2
2

48.75

Cost Estimate for Rustic Store (10 Ton Capacity)
Location : Jinabang VDC, Rolpa
SN
1
2
3
4

5

Particular of item
Earthwork excavation
in foundation
Stone soling with sand
PCC work (1:2:4)
RCC work (1:2:4)

Form work

No. Length Breadth Height Quantity Unit

Rate

Amount

1

105

3.5

3

1102.50

6.64

7320.60

1
1
1
2

40.5
39
105
105

19.5
18
1.5
1.5

0.5
0.25
0.25
0.5

394.875
175.50
39.38
157.50
196.88
69.93
210.00
279.93

191.17
277.25

75488.25
48657.38

299.08

58881.36

38.96

10906.07

2
4

105
105

0.333
0.5

- 160 _

SN
Particular of item
6 Tor steel reinforcement
2 kg per cu.ft.
Stone work in mud
7
mortar

Deduct

No. Length Breadth Height Quantity Unit
2

393.75

1

105

3

1

315.00

1
1

105
105

2.5
1.5

3
10

1
28
1

3
4
3

1.5
1.5
1.5

9
2
2

787.50
1575.00
2677.50
40.50
336.00
9.00
385.50
2292.00

Net
8

9
10
11
12

Wood work for
chaukhat

Glass pan fixing
Panel door shutter
MS Grill fixing
Wooden truss for roof
Baffle Rafter
Truss
Tie Beam
King post
Purline

13 Eves board fixing

14 CGI Sheet
15 Thatcha for roof cover
28 gauge GI plain sheet
16
ridge cover
17 Earth filling
18 Sand filling

Rate
89.27

Amount
35150.06

76.32 174925.44

1

25

0.25

0.333

2.08

28
1

12
10

0.25
0.25

0.33
0.33

27.97
0.83
30.89

1601.33

49458.28

94.50
16.25
147.00

92.10
408.39
139.53

8703.45
6636.34
20510.91

1319.66

84705.04

96.49
63.95
45.50

4736.50
68746.25
24456.25

43.00

275.80

11859.40

585.00
146.25

11.97
186.49

7002.45
27274.16

18
1
28

3.5
2.5
3.5

1.5
6.5
1.5

2
4
4
4
8
10

25
25
18
5
6
43

0.25
0.25
0.583
0.25
0.25
0.25

2
2

40
19

1
1

43
43

1

43

1
1

15
15

0.416
0.416
0.416
0.25
0.25
0.25
0.416
0.416

25
25

39
39
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0.5

1
0.25

5.20
10.40
17.462
1.250
3.000
26.88
64.187
33.280
15.808
49.088
1075.00
537.50

SN

Particular of item
Mosquito proof
19
wiremess shutter

No. Length Breadth Height Quantity Unit

Redymade approved
20 enamel paint two coat
with one primer coat

1

2.5

6.5

16.25

11

3.5

1.5

57.75
74.00

1

3

2.5

6.5

28
1

4
3

1.5
1.5

2
2

Rate

274.80

Amount

20335.20

48.75
336.00
9.00
393.75 s.ft.
14.23
5603.06
Total Rs.
751356.47

िजम्मेवार िनकाय तथा व्यिक्तः सम्बिन्धत िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयका ूमुख, बागवानी िवकास

अिधकृत र अन्तगर्तका सेवाकेन्ि ूमुख, ूा.स./ना.ूा.स.ह ।

3.5.६ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: अथर् मन्ऽालयको िमित २०६८/१०/२६
गतेको पऽानुसार सहमित ूा

भई सम्माननीय ूधान तथा कृिष िवकास मन्ऽी ज्यूबाट िमित

२०६९/६/१२ को िनणर्यानुसार

४. मसला बाली िवकास कायर्क्रम
४.१ अलची बीउ नसर्री

थापना कायर्क्रम

4.1.1 पिरचय/पृ भूिमः सकसर्बाट अलची खेती िवःतार गदार् िविभ

भाइरस रोगको आबमण

बढी दे िखएकोले बीउबाट िब वा उत्पादन गन पिरपाटी वसाल्न यस िकियसमको नसर्रीको ःथापना

गिरन्छ ।

4.1.२ कायर्बमको उ ँ
े यः अलची बीउबाट नै िब वा उत्पादन गनर् उत्ूेिरत गराउनु ।
4.1.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः
अलची बीउ नसर्री ःथापना गन कृषकह लाई िनम्न शतर्ह
 क्षेऽफल किम्तमा १.४ दे िख २ रोपनीको हुन ु पदर्छ ।

पूरा गराउनुपदर्छ ।

 िब वाको गुणःतर तोिकए बमोिजम हुन ु पदर्छ र तेौो वषर् दे िख वािषर्क िब वा उत्पादन

१०००० भन्दा कम हुन ु हुँदै न ।

 नसर्री किम्तमा ५ वषर् स ालन गनुर् पदर्छ । सो नगरे मा नसर्री धनीले िलएको अनुदान िफतार्

गनुर् पदर्छ ।

 नसर्री ःथल ढु वानीको

ि कोणबाट पिन उिचत ःथानमा हुन ु पदर्छ ।
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 नसर्री धनी ःवयमले उिचत मूल्य िनधार्रण गरी िब वा िवबी गरे रमाऽ सुिवधाह

गराउन सिकनेछ ।

 यी शतर्ह

सिकनेछ ।

नसर्री धनीसँग सम्झौतामा उल्लेख गरे र माऽ सुिवधाह

4.1.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् :

उपलब्ध

उपलब्ध गराउन

 पिहलो वषर्

. २५००।- सम्म ूित नसर्री

 दोौो वषर्

. १०००।- सम्म ूित नसर्री

 तेौो वषर्

. ७००।- सम्म ूित नसर्री

4.1.५ ि व्यः क्षेऽफल १.५ दे िख २ रोपनी
4.1.६ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष िवकास मन्ऽालय (सिचव ःतर)को िमित
२०५१/११/११ को िनणर्यानुसार

४.२ अलची नसर्री सु िढकरण कायर्क्रम
4.2.1 पिरचय/पृ भूिमः भैरहेको अलची नसर्रीह

सु ढ गनर्/गराउन यो कायर्बम स ालन गिरन्छ ।

4.2.२ कायर्बमको उ ँ
े यः कृषकह को अलची नसर्रीह लाई सु िढकरण गनर् सहयोग पुयार्उनु ।
4.2.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः

 िजल्लामा भएका अलची नसर्रीह को अनुगमन गरी ियनीह लाई ूािविधक सेवा पुयार्उँदा सुिीने

दे िखएमा सु िढकरण गन कायर्बम स ालन गनुप
र् नछ ।

 सम्बिन्धत िनकायसँग समन्वय कायम गरी पं ◌्रािविधक सेवाका साथै नम्सर् अनुसार साममी

तथा उपकरणह

उपलब्ध गराउनुपनछ ।

4.2.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् :

यस कायर्बममा फलफूल नसर्री सु िढकरण सरह नै गन ।
4.2.५ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष िवकास मन्ऽालय (सिचव ःतर)को िमित
२०५१/७/१३ को िनणर्यानुसार

४.३ नमन
ु ा अलची बगचा

थापना कायर्क्रम

4.3.1 पिरचय/पृ भूिमः नमुनाको लागी अलची बगचाह

गनर् यो कायर्बम स ालन गिरन्छ ।

4.3.२ कायर्बमको उ ँ
े यः नमुनाको

गनुर् ।

ःथापना गरी अलची खेती ूिविध ूदशर्न

पमा अलची बगचा ःथापना गरी कृषकह लाई उत्ूेिरत
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4.3.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः

 अलची बगचाको लािग सुहाउँदो ःथल छनौट गरी कृषक सहभािगतामा ूिविध ूदशर्न गनुर्

पदर्छ ।

 अलची िब वा लगायत अन्य आवँयक उपकरण, िवषादी तथा अन्य साममीह

अनुसार उपलब्ध गराउनुपदर्छ ।

नम्सर्

4.3.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् :

छहारीका लािग लगाइने िब वाको मूल्यमा ५०% अनुदान िदने ।
 अलचीको िब वा बढीमा २००० बोटको मूल्यमा ५०% अनुदान ।
 दुइवटा अलची छु रीको मूल्यमा ५०% अनुदान
 ९ िल. ःूेयरमा २५% अनुदान

 कीटनाशक/रोगनाशक औषिध २०० िम.िल.को मूल्यमा ५०% अनुदान ।

 उपरोक्त साममीह मा िदइने अनुदानको रकम बढीमा

. १७५०।- हुनपु न ।

 क्षेऽफल २ रोपनी ।

4.3.५ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष िवकास मन्ऽालय (सिचव ःतर)को िमित
२०५६/६/२६ को िनणर्यानुसार

४.४ अदव
ु ा/बेसार उ पादन प्रदशर्न कायर्क्रम
4.4.1 पिरचय/पृ भूिमः अदुवा र बेसारको उ त बीउको ूयोग गरी माहामारीको

पमा

फैिलरहेको गानो कुिहने रोगलाई माऽ व्यबःथापन गनर् सिकएमा लगभग ३० ूितशत उत्पादन
हुने दे िखएकोले कृषकह

वृि

समक्ष यो अदुवा/बेसारको उत्पादन ूदशर्न माफर्त खेती ूिविधको

ूसार ूचार गरी व्यवाःथपानबाट उत्पादन वृि

गराउन ज री छ ।

4.4.२ कायर्बमको उ ँ
े यः अदुवा/बेसारको उत्पादन गन व्यावसाियक कृषकह लाई ूदशर्न
माफर्त यी बालीह मा उ त ूिविधतफर् उन्मुख गराई यस बालीको उत्पादन र उत्पादकत्व वृि

गन ।

4.4.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः

 यो उत्पादन ूदशर्न कायर्बम व्यबसाियक अदुवा/बेसार उत्पादन पकेट क्षेऽह मा कृषक

समूहमा स ालन गिरने छ ।

 यो ूदशर्न तराईमा १.५ क ा र पहाडमा १ रोपनी क्षेऽफलमा स ालन गनुर् पनछ ।
 यो ूदशर्न कायर् स ालन गदार् राि य मसला बाली िवकास कायर्बमबाट ूकािशत मसला खेती

ूिविध (अदुवा/बेसार) को आधारमा कायर्ह

स ालन गनुर् पनछ ।
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 बीउको ौोत सरकारी फामर्/केन्िह

वा ूिविधकह को सुपरीबेक्षणमा बीउ अदुवा उत्पादक

समूहकले उत्पादन गरे को िसफािरस गिरएको उ त बीउ ूयोग गिरनु पनछ ।

 बीउ लगाउनु पूब र् अिनबायर्

पमा ौोत बीउलाई २.५ ूितशतको इन्डोिफल एम-४५

(म्यान्कोजेव) र १ माम वेिभि न (कावन्डािजम) ूित िलटर पानीमा िमसाई बनाएको घोलमा
एक घण्टासम्म डुवाइ बीउको उपचार गनुर् पनछ । त्यसपिछ छायांमा सुकाई, िचःयान सुख्खा
भए पिछ माऽ रोप्ने कायर् गनुर् पनछ ।
 िसफारीश गिरए अनुसारको जग्गाको तयारी गरी ूा ािरक र रसायनीक मल ूयोग गरी ३०

से.मी.को फरकमा १० से.मी गिहरो गरी अदुवा/बेसार रोपी ूित रोपिन ५५०० िब वा
कायम गनुर् पनछ ।

 ूत्येक ४ लाइन पिछ पानी िनकासाको लािग कुलेसो बनाउनु पनछ ।
 अदुवा रोपेको ःथानमा ४-५ से.मी बाक्लो हुने गरी छापो िदनु पनछ ।

 बाली सं रक्षण्को लािग आवँयकता अनुसार कीटनाषक र ढु सींनाषक िवषादी ःूे गनुर् पनछ ।
 ूदशर्न ःथलमा सम्पूणर् कायर्ह को रे कडर् राख्ने र सं िक्ष

िबबरण सिहतको ूदशर्न वोडर् राख्ने

कायर् गनुर् पनछ ।

 ःथानीय कृषक/ूिविधकह को भेला गरी माटोबाट अदुवा ख े कायर् गिरनु पनछ ।

4.4.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् :
cb'jf/a];f/ pTkfbg k|bz{g ;+rfng ug{ cfjZos kg]{ ;fdu|Lx?sf] ljj/0f

qm=;+=

;fdfu|L

kl/df0f

!

aLp
 cb'jf
 j];f/

!%) s]=hL=
!)) s]=hL=

@

9'jfgL

Ps k6s

nfut -?=_
:yfgLo -lhNnf_
b//]6 cg';f/
:yfgLo -lhNnf_
b//]6 cg';f/

s}lkmot
#)–$) u|fd ;fO{hsf] x'g] u/L .
Ps k6s -:yfgLo lhNnf b//]6
cg';f/ x'g] u/L_ .

dnvfb

#

$
%

o'l/of

^ s]=hL=

l8=P=lk=

% s]=hL=

kf]6f;

$ s]=hL=

sDkf]i6 dn
v/fgL÷jfn'jf
5fKkf], dlNrË
;fdfu|L kTs/÷
e';

!%) s]=hL=
cfjZostf cg';f/

:yfgLo -lhNnf_
b//]6 cg';f/
:yfgLo -lhNnf_
b//]6 cg';f/
:yfgLo -lhNnf_
b//]6 cg';f/

–
–

cfjZostf cg';f/
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hldgsf] tof/L ug]{ j]nfdf / b'O{
k6s ps]/f lbg] ;dodf k|of]u
ug]{ .
s[ifs ;d"xn] pknAw u/fpg] .
s[ifs ;d"xn] pknAw u/fpg] .
s[ifs ;d"xn] pknAw u/fpg] .

qm=;+=
;fdfu|L
^ jfnL ;+/If0f ljiffbL




&

aLp pkrf/

af]6df 5g]{ /
8«]lGrË

af]8{

kl/df0f

nfut -?=_

OG8f]lkmn Pd–$%
-DofGsf]h]j_ !))
u|fd / %) u|fd
j]leli6g
-sfj]{G8flhd_
 %)) u|fd
9'l;gf;s÷sL6
gf;s ljiffbL
@=% lkm=nDafO{ / @ lkm=
rf}8fO{ ePsf] x'g] u/L

s}lkmot



:yfgLo ahf/
efp cg';f/
x'g]u/L

aLpsf] pkrf/ ug]{ / afnL
cjlwdf cfjZostf cg';f/
ljiffbL :k|] ug]{ .

:yfgLo -lhNnf_
b//]6 cg';f/

4.4.५ ि व्यः

लिक्षत समूहः अदुवा/बेसार उत्पादन गन कृषक समूह/व्यवासाियक कृषकह /कृषक समूह/
सहकारी
आशाितत

ूितफलः

अदुवा/बेसारको

उत्पादन

गन

कृषक

समूह/सहकारी,

व्यावसाियक

कृषकह लाई ूदशर्न माफर्त यी बालीह मा उ त ूिविध तफर् उन्मुख गराई यस बालीको

उत्पादन र उत्पादकत्व वृि

हुनेछ ।

िजम्मेवार िनकायः सम्बिन्धत िजल्ला कृिष िवकास कायार्लय को ूमुख तथा बागवानी िवकास
अिधकृत र अन्तगर्तका सेवा केन्ि/पकेट क्षेऽमा कायर्रत ूा.स./ना.ूा.स.ह

4.4.६ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष िवकास मन्ऽालय (सिचवःतर) को िमित
२०६८/६/१४ को िनणर्यानुसार

४.५ दई
ु ड्रम क्षमताको अलची सक
ु ाउने भ टी िनमार्ण कायर्क्रम
4.5.1 पिरचय/पृ भूिमः अलचीको गुणःतर तथा मूल्य मुख्यतः सुकाउने ूिबयामा िनभर्र हुने
भएकोले िजल्लामा उत्पादन हुने अलचीलाई उत्पादन थलोमा गुणःतरीय सुकेको अलची उत्पादन

गनर् यो कायर्बम स ालन गिरनेछ ।

4.5.२ कायर्बमको उ ँ
े यः अलची सुकाउने ूिविधमा एक पता ल्याई अलचीको दानाको मौिलक

रं ग र वाःना कायम गरी कृषकह ले अलचीको उिचत मूल्य ूा

गन ।

4.5.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः

 कायर्बम तजुम
र् ा गदार् उत्पादन थलोह मा टे वा पुग्ने गरी लआय िनधार्रण गन ।

 भ ी ःथापना गन ःथानमा अलचीको वगान उत्पादन िदने अवःथामा पुगक
े ो हुनपु न ।
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 सहकारी एवं समूह माफर्त गिरने भए समूहको िनणर्य र ूािविधक

ि कोणले पायक पन

जग्गामा गनुप
र् न । उक्त जग्गा व्यिक्तगत भए जग्गाधनीले समूहलाई िलिखत पमा उपभोग गन
अनुमित

िदनुपन

र

सावर्जिनक

जग्गा

सहकारीलाई उपभोग गनर् िदने अनुमित ूा
 िनमार्ण कायर् शु

राख्नुपन ।

हुन ु अिघ र सम्प

भए

सम्बिन्धत

भएको हुनपु न ।

गा.िव.स./न.पा.बाट

समूह

तथा

भैसकेपिछ सो कायर्को अनुगमन गरी रे कडर् अध्याविधक

ु न । सुकेका दानाह मा
 भ ीमा एकपटकमा ४०० के.जी. काँचो अलची सुकाउन सक्ने हुनप
मौिलक रं ग र वाःना कायम हुनपु न ।

 ःथानीय

दररे ट

वमोिजम

उल्लेिखत

आवँयक

सहकारीलाई वाःतिवक लागतको ५० ूितशत वा

साममीह को

िःटमेट

गरी

समूह

तथा

. ७०,०००।- मध्ये जुन रकम कम

हुन्छ सो रकम अनुदान िदई कायर्बम स ालन गनुप
र् न ।

 ूािविधक सल्लाह एवं सुझाव राि य मसला बाली िवकास कायर्बम, खुमलटार, कृिष

इिन्जिनयिर

िनदशनालय, तथा अलची िवकास केन्ि, िफक्कलबाट उपलव्ध गराइनेछ ।

दुई सम क्षमताको अलची सुकाउने भ ी िनमार्ण तथा स ालन िविध

अलची िवकास केन्ि, िफक्कल इलामबाट ःथानीय कृषकह ले ूयोग गन भि लाई सुधार गरी

सुधािरएको ःथानीय भि मा िवकास गिरएको छ । यस भि को िनमार्ण ःथानीय भि

िनमार्ण गिरए झै

िनमार्ण गिरन्छ । यसको आगो बाल्ने ःथानमा सम रािखन्छ, धुवा बािहर पठाउन िचम्नीको ूयोग

गिरन्छ । अलै ची सुकाउने ठाउमा फलामे जालीको ूयोग हुन्छ । यो ूिविध कृषक ःतरमा इलाम

ताप्लेज∙ु आिद पूवीर् पहाडी क्षेऽमा अपनाएको पाईन्छ । यसबाट सुकाइएको अलचीमा मौिलक रं ग

कायम रहन्छ र धुँवाको गन्ध आउदै न । यस भि ले हालसम्म गुणःतरीय अलची तथा िचया
सुकाउने काम पिन गरे को छ ।
यःतो सुधािरएको अलची भि
ठाउमा भि
भि

चाडै न

िनमार्ण गन ःथान घाम लाग्ने पािरलो र सुख्खा हुन ु पदर्छ । सेिपलो

िनमार्ण गदार् िचःयान बढी हुने हुंनाले सम तथा अन्य फलामे सामानह मा िखया लािग
हुन सक्दछ । भि

बनाउने ःथान कृषकको घर र अलै ची बगानबाट टाढा हुन ु हुदैन,

पायक पन ःथानमा िनमार्ण गनुर् पदर्छ । भि

बनाउने ःथानको दुरीको कारणले अलची ओसार

पसार, सामान ढु बानी गदार् ौम शिक्त बढी पनर् जान्छ । भि को मुख अथार्त ् दाउरा बाल्ने ठाउं

हावा जताबाट बहन्छ त्यसै तफर् राख्नु पदर्छ । यसले आगो बाल्न र सम िभऽको धुँवालाई िचम्नी
माफर्त बािहर िनःकन मदत गदर्छ ।
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िनमार्ण िविध
-

लम्बाइ ९ िफट ६ इन्च र चौडाइ ९ िफट बािहरबाट रािखन्छ ।

-

जगको गिहराई ठाउ हेरी २ िफट हुन ु पदर्छ ।

-

समको सतहमा गा॑ो (२ िफट) आई पुगेपिछ गा॑ोलाई ख् आकारमा मोड्नु पदर्छ ।

-

जगको मोटाइ चौडाइ ६० से.मी. अथार्त ् २ िफट राख्नु पदर्छ ।
जग दे िख समको उचाई सम्मको गा॑ो ६० से.मी. नै हुन ु पदर्छ ।

जमीनको सतह दे िख १ िफटको उचाइमा गा॑ो आई पुगेपिछ सम राख्नु पदर्छ ।

जमीनको सतहबाट ३ िफट ८ इन्च गा॑ो पुगेपिछ सममा िचम्नी जोड्नु पदर्छ ।
८ िफट २ इन्च गा॑ोको उचाइ पुगेपिछ ९ िफट ६ इन्चका दुई टु बा िज.आई. पाईप

गा॑ोमा िमलाई राख्ने र बाइिन्ड

वायरले बीच िबचमा बाँध्ने त्यस मािथ लम्बाई तफर् पिहले र

चौडाई तफर् १०-१० से.मी.को फरकमा एक नासले िमलाएर रड राखी ूत्येक रडको
जोडाईमा बाइन्डी∙ वायरले बाध्ने र त्यस मािथ ःतरीय जाली लगाई गा॑ोको चारै तफर्
जालीलाई छोप्ने गरी पुनः ६-८ इन्च गा॑ो लगाई भि

तयार गिरन्छ । भि

मािथको गा॑ोको

चौडाई ३० से.मी. माऽ लगाईन्छ र अलै ची सुकाउने ठा“उ लम्बाइ तफर् ७ िफट ६ इन्च र

चौडाइ तफर् ७ िफट रहन्छ । यस ूकारको भि मा ४०० के.जी. काचो अलै ची एक पटकमा

सुकाउन सिकन्छ ।
-

भि लाई घाम पानीबाट जोगाउन यस मािथ ६ िफटको उचाईमा जःता पाता, टायल वा

भि

स ालन गन िविध

ढु ाको छानो िदनुपछर् ।

सुधािरएको ःथानीय भि

पिहलो पटक अलै ची ूशोधन गदार् िचसो हुने भएकोले २२ घण्टा समय

लाग्दछ भने दोौो पटक भि

ताती सकेको हुनाले १८ घण्टामा अलची सुकाउन सिकन्छ भने एक

पटक अलै ची सुकाउन किरब ३५० िक.लो. सुकेको दाउरा खपत हुन्छ । आगो बाली सकेपिछ
भि

िभऽको तापबम पिहलो एक र आधा घण्टासम्म ५५ िड.से. कायम राख्ने त्यसपिछ पिहलो ६

घण्टा सम्म ४५ िड.से. कायम गन त्यसपिछ अलै ची नसुकुन्जेल सम्म भि

िभऽको तापबम ४०

दे िख ४५ िड.से. कायम गनुर् पदर्छ । भि मा अलची सुकाउन राखेको पिहलो पटक २ घण्टामा

पल्टाउनु पदर्छ त्यसपिछ दोौो पल्टाई १ र आधा घण्टामा, तेौो पटक दे िख अलै ची नसुकुन्जेल

सम्म १-१ घण्टामा पल्टाइ रहनु पदर्छ ।
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4.5.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् :
आवँयक पन साममी एवं जनशिक्तको िववरण
ब.सं .

सामामी पिरमाण

लागत ( .)

क. सामामी
१ सेट

४५,०००।-

ढु ा

२६ घन िमटर

१३,०००।-

३

फलामको रड (१० िम.िम.)

१२५ के.जी.

१०,०००।-

४

ककर्ट पाता (२२ गेज)

१४ वटा

७,०००।-

५

फलामको कीला/काँटी

३ के.जी.

२००।-

६

आधा इन्चको िज.आइ. पाइप

२० िफट

१,५००।-

७

वाइिण्ड

२ के.जी.

२००।-

८

िःटल को जाली (३ िफटे )

९ िमटर

४,५००।-

९

काठको खम्वा (३ इन्च×४ इन्च)

१५ िफटे २ वटा

४,०००।-

१०

काठको खम्वा (३ इन्च×४ इन्च)

१२ िफटे ६ वटा

९,०००।-

११

छानाको लािग वलो र काठको भाटा

आ.अ.

२,०००।-

१२

डोरी/धागो

आ.अ.

१००।-

१

िचम्नी सम किट

२

सेट

वायर

ख. जनशिक्त
१

जग्गा सम्माउने ज्यामी

५ ौम िदन

२

गा॑ो लगाउने दक्ष िम ी

२ × २० = ४० ौम िदन

२०,०००।-

३

काठको काम गन दक्ष िम ी

२ × ५ = १० ौम िदन

१०,०००।-
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१,५००।-

ब.सं .
४

सामामी पिरमाण
सहयोगी ज्यामी

लागत ( .)

२ × २० = ४० ौम िदन

कूल जम्मा
लिक्षत समूहः

१२,०००।१,४०,०००।-

अलची उत्पादन गन कृषक, कृषक समूह तथा सहकारीह ।

आशाितत ूितफलः गुणःतरीय सुकेको अलची उत्पादन भई कृषकह ले अलचीको उिचत मूल्य ूा

गन ।

िजम्मेवार िनकाय तथा व्यिक्तः

सम्बिन्धत

िजल्ला

कृिष

िवकास

कायार्लय

को

ूमुख

तथा

बागवानी िवकास अिधकृत र अन्तगर्तका सेवा केन्ि/पकेट क्षेऽमा कायर्रत ूा.स./ना.ूा.स. ह ।

4.5.६ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: अथर् मन्ऽालय (मा.उपूधानमन्ऽी ःतर) बाट
िमित २०६७/१२/८ मा िनणर्य बमोिजम सहमती र कृिष मन्ऽालय (सिचवःतर) को िमित

२०६७/१२/११ को िनणर्यानुसार

५. किफ खेती िवकास कायर्क्रम
५.१ किफ नसर्री

थापना कायर्क्रम

5.1.1 पिरचय/पृ भूिमः किफ उत्पादन क्षेऽमा ःथानीय कृषक ारा किफ िब वा उत्पादन गराई
माग आपूितर् गनर् यो कायर्बम स ालन गिरन्छ ।

5.1.२ कायर्बमको उ ँ
े यः किफ खेती गनर् इच्छु क कृषकलाई ःथानीय ःतरमै िब वा उपलब्ध

गराउनु ।

5.1.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः

 यो कायर्बम स ालन गदार् फलफूल नसर्री ःथापना गन कायर्िविधमा आवँयक हेरफेर गरी

स ालन गनुप
र् नछ ।

र् न्दा अगािड िनम्न अनुसारको
 किफ नसर्री खेती गनर् इच्छु क कृषकह लाई नसर्री ःथापना गनुभ
शतर् गराउनुपदर्छ ।

 किफ नसर्री ःथापना गरे को २ वषर् दे िख वािषर्क िब वा उत्पादन क्षमता ५००० भन्दा कम

हुन नहुने ।

 किफ नसर्री ःथापना गरे पिछ किम्तमा पिन ५ वषर्सम्म स ालन गनुप
र् न ।
 किफ िब वा उत्पादन गदार् तोिकए बमोिजमको जात, रसायन,

गनुप
र् न ।

- 170 _

ट ःटक र साइन माऽ ूयोग

 उक्त शतर्ह

सिहत सम्झौता गरे रमाऽ इच्छु क कृषकह लाई नम्सर्मा उल्लेिखत सुिवधाह

उपलब्ध गराउन सिकनेछ ।

5.1.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् :

 ९ िलटर ःूेयर १ थानको मूल्यमा २५ ूितशत अनुदान िदने ।

 ३ थान िसकेचरको मूल्यमा ५० ूितशत अनुदान िदने ।

 ५ थान कलमी चक्कूको मूल्यमा ५० ूितशत अनुदान िदने ।
 िकटनाशक औषिध ५०० एम.एल. सम्म ५० ूितशत अनुदान िदने ।
 प्लाि क िसट १० के.जी.को मूल्यमा ५० ूितशत अनुदान िदने ।
 रोगनाशक औषिध १ के.जी. सम्म ५० ूितशत अनुदान िदने ।

 २ वटा हजारीको मूल्यमा ५० ूितशत अनुदान िदने ।

 ०.५ इन्चको पोिलिथन पाईप १०० िमटरसम्ममा ५० ूितशत अनुदान िदने ।
 ःवीकृत सरकारी/िजल्ला/ःथानीय दर रे ट अनुसार

5.1.५ ि व्यः यो कायर्बम फलफूल नसर्री ःथापना सरह गन ।
5.1.६ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष मन्ऽालय (सिचवःतर) को िमित
२०५१/११/११ को िनणर्यानुसार
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भाग घः बाली संरक्षण कायर्क्रम
नेपालमा कृिष िवकासको बढ्दो चासोसँग बाली िबध्वं स गरी उत्पादनलाई ूितकुल असर पान
िविभ

ूकारका रोगह , कीराह , मुसा, चराच ु

ी जःता जीव, जीवाणु नाःने िवषको ूशंग यसमा

गा“िसएको छ । तसथर् कृिष उत्पादन बढाउनु र उत्पािदत वःतुको सं रक्षण गनुर् आजको ूमुख माग
हो । कृिष उत्पादनका बाधक तत्वह

रोपेको िदन दे िख िव वाको िविभ

ूकारका शऽुह ले िविभ

मध्ये िवनाशकारी ूाणीह

धेरै मह वका छन् । माटोमा

अवःथामा र थन्क्याएको अनाजमा बाली िव वाका िविभ

तहमा नोक्सानी पुयार्एका हुन्छन् । हाॆो दे शको पिरूेक्क्षमा कुल कृिष

उत्पादनमा १५ दे िख २० ूितशत सम्म नोक्सान पुयार्एको अनुमान छ । एकातीर बढदो
जनस“ख्याको चापलाई खा ा
भने अक

पिरपूितर् गनर् बिढ अ

उत्पादन गनुर् अित आवँयकता भएको छ,

ितर यित ठू लो नोक्सानलाई बचाउन सके बढदो जनस“ख्या लाई केही हदसम्म

सुलभताका साथ खुवाउन सिकने कुरा िनिवर्वाद छ । आज दे शभरका धेरै ठाउँह मा हाॆा
कृषकह ले उ त ूणालीबाट खेती गन तिरकाह

िसिकसकेका छन् । उ त बीउ, कृिष ूिविध,

रसायिनक मलको ूयोगको साथ साथै बाली सं रक्षणका साधनह

को ूयोग पिन नभै नहुने

वःतुह मा गिन सकेका छन् । तर दुगम
र् मा बःने कृषकह ले बाली-िव वामा लाग्ने शऽुह

कारणबाट समयमा िवषादी उपलब्ध तथा ूयोग नगरे को कारण ूत्यक्ष

को

ू ी
पबाट नोक्सानको अनुभत

गरी रहे का छन् । कीरा र रोगह बाट समय समयमा हुने यस ूकारको ूकोपले हामीलाई ितनको

सामना गनर् सतकर् रहनु पन आवँयकता पदर्छ । तसथर् कृिषमा उ त ूिविधको साथ साथै बाली
सं रक्षण सेवालाई महोत्वकांक्षा िदनु अित ज री छ ।
सं सारमा यी बाधक रोग र कीराह

जन समुदायको ूित न्दीको

छन् । कुनै पिन बालीह मा यी झारपातह

ूकाशर ठाउ ओगट्ने गदर्छन् । अतः खा

पमा हाॆै विरपरी विसरहेका

सँगसँगै उॆेर मुख्य बालीको िचःयान, खा तत्व, सूयक
र् ो
उत्पादन गन किलला बोट िब वाह

लाई िछटो

बढ्नको लागी आरोध गदर्छन् र झारपातले जेिलएको र भिरएको बाली बोटह बाट िनकै कम
उत्पादन हुन्छ । खेतबारीमा भएका बाली िव वाह को छरे को अवःथा दे िख अनाजह

अवःथामा दुख िदने जीव ठहछर्न ् । यी जीवह ले बाली र अ
िसँचाइका कुलाह

सं िचत गन

माऽ नभै कृिष औजारह

तथा

समेतमा दुःख िदई रहेका छन् । सं सारको आंकडालाई हेदार् बालीको

उत्पादकत्व क्षमतािशलमा रोग, कीरा, तथा अन्य कारणह बाट किरब ३८ ूितशत कृिष उत्पादनमा
॑ास आएको पाइन्छ ।

वातावरण तथा जनःवाःथमा बाली सं रक्षण िवषादीको ूितकूल असरलाई न्यून पानर् एकीकृत बाली
सं रक्षण कायर्बम लागु गन र बाली कटानी पिछ हुने नोक्सानी कम गन ूिविधको िवकास तथा

ूसार गरी ःथानीय ःतरमा आपूितर्को व्यवःथा गन, बाली शऽुह को सभ सभलेन्स तथा ूभाव
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नक्सा तयारीका लागी आवँयक उपकरणको व्यवःथा गन र िवषादी िनयन्ऽण तथा व्यवःथापनका
लागी िवषादी ऐन २०४८ कायार्न्वयन गरी िवषादी पं िजकरण, आयात इजाजत पऽ ूदान, खुिा
िवबेता तथा िवषादी िनिरक्षक तािलम जःता कायर्बमह लाई िनरन्तर
रहेको छ ।

पमा स ालन गन नीित

नेपाल सरकारको नीित र पकेट प्याकेज रणनीित अनु प िजल्ला ःतर र क्षेऽीय एवं केन्ि ःतर

िवभाजन गरी बाली सं रक्षण कायर्बमह

तय भएका छन् । िजल्ला ःतरका कायर्बम ह मा (क)

कृषक पाठशाला गठन र पिरचालन । यस अन्तगर्त ःथलगत कृषक अन्तरकृया गो ी गन, ःथलगत

तािलम स ालन गन र कृषक िदवस गनुर् पन हुन्छ । (ख) बाली सं रक्षण उपकरण िवतरण । (ग)
बाली सं रक्षण ूदशर्न । यस अन्तगर्त आई.िप.एम. एूोच ूदर्शन, आई.िप.एम. लाईट शयाप ूदशर्न,
आई.िप.एम. परजीवी ूयोग ूदशर्न र बीउ उपचार ूदशर्न पदर्छन् । क्षेऽीय ःतरका कायर्बमह मा
कृषक पाठशाला स ालन, बाली सं रक्षण ूदशर्न, सहभागीमूलक ूिविध िवकास कायर्बम कायार्न्वयन
गनुर् पन हुन्छ भने केन्िले बाली सं रक्षण सम्बन्धी नीित िनमार्ण, िवषादी व्यवःथापन कायर्बम, पो
हाभ

क्षती िनयन्ऽण कायर्बम, प्लान्ट क्वारे न्टीन, बाली सं रक्षण आकिःमक सेवा, बाली सं रक्षण

कायर्बम अनुगमन तथा बाली सं रक्षण ूिविध ूचार ूसार गदर्छ ।

बाली संरक्षण कायर्क्रम अ तगर्तका कायर्क्रमह

१. आई.िप.एम. कायर्क्रम
१.१ कृषक पाठशाला कायर्क्रम
1.1१.पिरचय/पृ भूिमः
तीन वषीर्य अन्तिरम योजनाले वातावरण र जनःवाःथ्यमा बाली सं रक्षणमा ूयोग हुने िवषादीको

ूितकूल असरलाई न्यून पानर् एकीकृत शऽुजीव व्यवःथापन कायर्बम लागु गनर् िवशेष ूाथिमकता

िदएको िथयो । एकीकृत शऽुजीव व्यवःथापनको सा त िस ान्त अनु प वातावरणीय सन्तुलन
कायम राखी रोग, कीरा तथा झारपात जःता बाली शऽुह को व्यवःथापन ूिविधबारे िनणर्य िलन

सक्ने क्षमता कृषकह मा िवकास गन उ ेँयले Seasonal वषर् भरी नै वा कुनै एक बालीमा बाली

अविधभरको आई.िप.एम. कृषक पाठशाला कायर्बम स ालन गनुप
र् न हुन्छ । उक्त कायर्बम

ःथलगत कृषक अन्तरकृया गो ी, ःथलगत तािलम स ालन, आई.िप.एम. कृषक पाठशाला िदवस
जःता कायर्बमह

समावेश गरी सम्प

गनुप
र् न हुन्छ ।

आधुिनक कृिष ूिविध ूसार गन सशक्त माध्यम तथा ःथलको
आधार बनाई बाली अविधभर कृषक पाठशालाको

पमा उिभएको कृषक समूहलाईनै

प िदई ियनीह कै माध्यमबाट आइ.िप.एम.

ूिविधलाई व्यावहािरक ूयोगात्मक तथा खोजपूणर् िसकाईको िवकास गद ःथलगत
स ालन गिरन्छ ।
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पमा कायर्बम

1.1.२ कायर्बमको उ ँ
े यः

कृिषमा ूमािणत भएका उ त ूिविधह

ःथलगत

पमा सहभािगतात्मक कृिष ूसारको माध्यमबाट

कृिष ूािविधकह ले कृषकह मा र अन्ततोगत्वा कृषकबाट कृषकह मा नै जानकारी तथा चेतना

जगाई ूिविध हःतान्तरणमा कृषक ःवयं लाई आ– आफ्नो खेतबारीमा कृिष पयार्वरण िव ष
े ण (AgroEcosystem Analysis) गराई बाली सं रक्षण गदार् िदगो

वृि

ल्याई खा

रहेको छ ।

पमा पयार्वरणलाई जोगाई कृिष उत्पादनमा

सुरक्षामा सहयोग गरी कृषक ःवं यलाई दक्ष बनाउनु यस कायर्बमको मूल उ ेँय

1.1.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः

 कृषक पाठशाला स ालन गनुर् अगािड आई.िप.एम्.सहजकतार् (IPM Facilitator) / आई.िप.एम.
कृषक सहजकतार् (IPM Farmer Facilitator), जनूितिनिध, सेवा केन्ि ूमुख, िवषय िवशेष

(SMS) समेत ःथलमा गई िजल्लाले िनधार्रण गरे का पकेट क्षेऽह मा गठन भई सकेका,
र् न भए सो गरी नयाँ कृषक, मिहला वा िमिौत समूहको समेत सहभािगता हुने
पुनगर्ठन गनुप

गरी २५ जनाको कृषक समूह छनोट गनर् २ पटक अन्तरिबया गो ी गन ।
 तुलनात्मक अध्ययन तथा पिरक्षणह

स ालन गनर् आवँयक जग्गा (अ बालीको लािग

पहाडमा ५०० वगर् िम., तराईमा १००० वगर् िम. र आलु/तरकारीको लािग ५०० वगर् िम.
खेत/बारीको छनोट गन र कृषकह

 आई.िप.एम. तािलम ूा

जम्मा भई छलफल गन ःथानको िनधार्रण गन ।

कृषक सहजकतार् (Farmer facilitator) भएको िजल्लामा आई.िप.एम.

कृषक पाठशाला कृषक सहजकतार्ह लाई करारनामा गराई िजम्मेवारी िदई स ालन गराउने ।

तािलम ूा

कृषक सहजकतार् भएको िजल्लामा माऽ यो कायर्बम स ालन गन ।

 १ वषर्भरी बिढमा ३ बालीमा, बाली अविधभर कृषक समूहले िनधार्रण गरे को ह ाको एक िदन
िवहान ७ वजे दे िख १२ बजे सम्म अध्ययन र तािलम स ालन गन ।

 हरे क बालीमा, बाली निभत्र्याउँदै अन्य कृषकह मा यस ूिविधको िवःतार गन उ ेँय रािख

आमिन्ऽत पाहुना र अन्य कृषकह लाई अध्ययन ःथल ॅमण, ःटल िनरीक्षण, सांःकृितक
कायर्बम नजर गराई कृषक िदवस मनाउँदा तथा अिन्तम बाली पिछको कृषक िदवसमा

सहभागी कृषकह लाई ूमाणपऽ िवतरण सिहतको एक समापन समारोह स ालन गन ।
 यस आई.िप.एम. कायर्बमलाई कृषक ःतरमा पुयार्ई िनरन्तरता र िदगो

प िदन अक वषर्

दे िख अनुसरण (Followup) कायर्बम स ालन गन र यसको लािग कृषक र िव ान (Farmer &
Science) कायर्बम, पो

हाभ

ूिविध सम्बन्धी िविभऽ कायर्बमह

स ालन गन ।

१.१.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् :
आई.िप.एम्.सहजकतार् (IPM Facilitator) स ालन हुने कृषक पाठशालाह को नमर्स ्
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वािषर्क IPM FFS स ालनको लािग पूव र् तयारी बैठक / अन्तरिबया गो ीको खचर् िववरण

१.

हालको

कृयाकलापह

ब.सं.

रकम

ःथलगत कृषक अन्तरकृया गो ी (२ पटक) गो ीमा छलफल हुने

िवषयह

: आई.िप.एम. को मह व, बाली पाऽो र आधारभ ुत तथ्या

ूःतािवत

रकम

.

६५०० १३५००

फरक
७०००

सं कलन, समूहको मह व, लैिङगक िव ष
े ण, समःया पिहचान, कायर्बम

कायर्योजना तयारीको लािग जम्मा खचर् रकमः
क)

पिहलो पटक अन्तर्कृया गो ी गनर् ४० जना कृषक सहभागी

४०००

ख)

दोौो पटक अन्तर्कृया गो ी गनर् ३० जना कृषक सहभागी

३०००

िभन्दा िभन्दै िमितमा २ पटक सम्म उल्लेिखत िवषयमा गो ी

२५००

ग)

ह लाई िचयापान

ह लाई िचयापान

. १०० का दरले ( .१००Ø४०)

. १०० का दरले ( .१०० Ø ३०)

स ालन गदार् चािहने रिज र, कपी, ःकेल, डटपेन,

िससाकलम, माकर्रपेन, चाटर् पेपर ४० जनाको लािग
घ)

गो ी स ालन गनर् भ ा ूित व्यिक्त ूित िदन

३२००

. २०० का दरले

८००

दरले २ जना आई.िप.एम. सहजकतार् / ौोत व्यिक्तलाई २
िदनको जम्मा (२ Ø २ Ø

ङ)

. ८०० का

.८००)

यातायात खचर् २ पटकको लािग िदनको
२ जनालाई

पिहलो बालीका लािग IPM FFS स ालन खचर् िववरण
हालको

कृयाकलापह

ब.सं.

रकम

२३५०

१.

पिहलो बालीको IPM FFS स ालनका लािग १ िदने Seasonal

क)

खाजा खचर् २७ जना (२५जना कृषक र २ जना

२७००

ख)

गो ी स ालन गनर् भ ा ूित व्यिक्त ूित िदन

१६००

Planning गो ी गनर्
सहजकतार्)को लािग

.१००का दरले (२७× . १००)
. ८०० का

दरले २ जना आई.िप.एम. सहजकतार्लाई १ िदनको जम्मा
(२×८००×१)

ग)

गो ी स ालन गदार् चािहने रिज र, कपी, ःकेल, डटपेन,

िससाकलम, माकर्रपेन, चाटर् पेपर २५ जनाको लािग (ूित

व्यिक्त
घ)

१०००

.४० का दरले)

यातायात खचर् १ िदनको

२०० दरले २ जनालाई
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४००

ूःतािवत

रकम

.

५७००

फरक
३३५०

हालको

कृयाकलापह

ब.सं.

रकम

२.

पिहलो बालीको लािग ःथलगत कृषक पाठशाला स ालन गनर्

क)

२५ जना कृषक र २ जना सहजकतार्को लािग

ख)

. १००

का दरले १६ ह ा सम्मिचयापान खचर् ( .१००×२७×१६)
पाठशाला स ालनको लागी बीउ िवजन, वेनार्, कम्पो

मल,

ँ ाइ, वोडर् तथा अन्य सामामीह , प्लाि क सम,
मलखाद, िसच
साईन वोडर्ह , िवषादी, जैिवक िवषादी, सूआम खा

ूःतािवत

रकम

.

फरक

४५६०० ८७७०० ४२१००
४३२००
१२५००

तत्वह ,

हम नह , पेग, प्लाईउड बोडर्, रं िगन कलम, ॄाउन पेपर,

गमला, ःकेल ठू लो, पोिलिथन व्याग, रवर व्याण्ड, जाली
कपडा, माकर्र पेन, कची, धागो, फोटोकपी पेपर, मािःक

टे प,

भाइल, गम, आिद बढीमा
ग)

आई.िप.एम. सहजकतार्/ौोतव्यिक्तलाई भ ाः २ जनालाई
ूित ह ा

.८००/- का दरले १६ ह ा सम्मका लािग

२५६००

(२×४००×१६)
घ)

६४००

यातायात खचर् १६ िदन (ह ाको एक िदन) को लािग

िदनको

. २०० का दरले २ जनालाई

३.

पिहलो बालीमा कृषक िदवश स ालन गनर् (२ वा ३ बाली अविधभर

क)

आमिन्ऽत जनूितिनिध, िजल्लाःतरीय कायार्लय ूमुख तथा

सम्म IPM FFS स ालन गन भएमा माऽ)
अन्य सहभागी कृषकह

गरी जम्मा १०० जनालाई

१०० का दरले िचयापान खचर्
ख)

.

व्यवःथापन खचर् ःटे ज िनमार्ण, साउण्ड सिभर्स, टे वल, कुिचर्,

भाँडा, साँःकृितक कायर्बमका लािग रकम, माफ पेपर, चाटर्

७३०० १३०००

५७००

१००००

१०००

पेपर, ध्वजापताका, िनमन्ऽण काडर्, फोटोका लािग)
ग)

आई.िप.एम. सहजकतार्/ौोतव्यिक्तलाई भ ाः २ जनालाई
ूित ह ा

.८००/- का दरले १ िदनको लािग

१६००

(२×८००×१)

घ)

यातायात खचर् १ िदनको लािग

४.

पिहलो बालीको ूािविधक ूितवेदन तयार गनर् (२ वा ३ बाली अविधभर

क)

कृषक पाठशालाको ूािविधक ूितवेदन तयारी, फोटोकपी,

जनालाई

२०० का दरले २

४००

सम्म IPM FFS स ालन गन भएमा माऽ)

बाइिन्ड

आिद (दुई ूित)
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१०००

५००

१०००

५००

दोॐो बालीका लािग IPM FFS स ालन खचर् िववरण

१.
क)

ख)

ग)

घ)
२.
क)

हालको

कृयाकलापह

ब.सं.

रकम

ूःतािवत

रकम

.

फरक

दोौो बालीको IPM FFS स ालनका लािग १ िदने Seasonal
Planning गो ी गनर्

खाजा खचर् २७ जना (२५ जना कृषक र २ जना
सहजकतार्) को लािग

.१०० का दरले (२७× .१००)

गो ी स ालन गनर् भ ा ूित व्यिक्त ूित िदन

. ८००

का दरले २ जना आई.िप.एम. सहजकतार्लाई १ िदनको
जम्मा (२×८००×१)

गो ी स ालन गदार् चािहने रिज र, कपी, ःकेल, डटपेन,

िससाकलम, माकर्रपेन, चाटर् पेपर २५ जनाको लािग (ूित

व्यिक्त

. ४० का दरले)

यातायात खचर् १ िदनको लािग
जनालाई ( .२००×१×२)

२०० का दरले २

२७००

१६००

२३५०

५७००

३३५०

१०००

४००

दोौो बालीको लािग ःथलगत कृषक पाठशाला स ालन गनर्
२५ जना कृषक र २ जना सहजकतार्ह लाई

. १०० का

दरले १३ ह ा सम्म िचयापान खचर् ( .१००×२७×१३)

३५१००

पाठशाला स ालनको लागी बीउ िवजन, वेनार्, कम्पो मल,

ँ ाइ , वोडर् तथा अन्य सामामीह , प्लाि क सम,
मलखाद, िसच

ख)

साईन वोडर्ह , िवषादी, जैिवक िवषादी, सूआम खा

तत्वह ,

हम नह , पेग, प्लाईउड बोडर्, रं िगन कलम, ॄाउन पेपर,

गमला, ःकेल ठू लो, पोिलिथन व्याग, रवर व्याण्ड, जाली

१२५००

कपडा, माकर्र पेन, कची, धागो, फोटोकपी पेपर, मािःक

३८५५० ७३६०० ३५०५०

टे प, भाइल, गम, आिदलाई बढीमा

ग)

घ)
३.
क)

आई.िप.एम. सहजकतार्लाई भ ाः २ जनालाई ूित ह ा
.८००/- का दरले १३ ह ा सम्मका लािग

(२×८००×१३)

यातायात खचर् १३ िदन (ह ाको एक िदन) को लािग
िदनको

२०० का दरले २ जनालाई ( .२००×१३×२)

२०८००

५२००

दोौो बालीमा कृषक िदवश स ालन गनर्
आमिन्ऽत जनूितिनिध, िजल्लाःतरीय कायार्लय ूमुख तथा

अन्य सहभागी कृषकह

गरी जम्मा १०० जनालाई

१०० का दरले िचयापान खचर् वापत
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.

10000

७३०० १३०००

५७००

ख)

ग)
घ)
४.
क)

हालको

कृयाकलापह

ब.सं.

रकम

व्यवःथापन खचर् ःटे ज िनमार्ण, साउण्ड सिभर्स, कुिचर्, टे वल,

भाँडा, साँःकृितक कायर्बमका लािग रकम, माफ पेपर, चाटर्
पेपर, ध्वजापताका, िनमन्ऽण काडर्, फोटोका लािग)

आई.िप.एम. सहजकतार्लाई भ ाः २ जनालाई ूित ह ा
८००/- का दरले १ िदनका लािग
यातायात खचर् १ िदनको लािग
जनालाई ( .२००×१×२)

.

२०० का दरले २

ूःतािवत

रकम

.

फरक

1000

१६००
४००

दोौो बालीको ूािविधक ूितवेदन तयार गनर्
कृषक पाठशालाको ूािविधक ूितवेदन तयारी, फोटोकपी,

बाइिन्ड

आिद (दुई ूित)

1000

५००

१०००

५००

तेॐो बालीका लािग IPM FFS स ालन खचर् िववरण

१.
क)

ख)

ग)

घ)
२.
क)

ख)

हालको

कृयाकलापह

ब.सं.

रकम

ूःतािवत

रकम

.

फरक

तेौो बालीको IPM FFS स ालनका लािग १ िदने Seasonal

Planning गो ी गनर्

खाजा खचर् २७ जना (२५ जना कृषक र २ जना
सहजकतार्) को लािग

.१०० का दरले (२७× .१००)

गो ी स ालन गनर् भ ा ूित व्यिक्त ूित िदन

. ८००

का दरले २ जना आई.िप.एम. सहजकतार्लाई १ िदनको
जम्मा (२×८००×१)

गो ी स ालन गदार् चािहने रिज र, कपी, ःकेल, डटपेन,

िससाकलम, माकर्रपेन, चाटर् पेपर २५ जनाको लािग (ूित

व्यिक्त

. ४० का दरले)

यातायात खचर् १ िदनको लािग
जनालाई ( .२००×१×२)

२०० का दरले २

2700

1600

2350

5700

3350

1000

400

तेौो बालीको लािग ःथलगत कृषक पाठशाला स ालन गनर्
२५ जना कृषक र २ जना सहजकतार्ह लाई

का दरले १३ ह ा सम्म िचयापान खचर्

. १००

( .१००×२७×१३)

पाठशाला स ालनको लागी बीउ िवजन, वेनार्, कम्पो मल,

ँ ाइ , वोडर् तथा अन्य सामामीह , प्लाि क
मलखाद, िसच
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35100

12500

38550 73600 35050

हालको

कृयाकलापह

ब.सं.

रकम

ूःतािवत

रकम

.

फरक

सम, साईन वोडर्ह , िवषादी, जैिवक िवषादी, सूआम खा

तत्वह , हम नह , पेग, प्लाईउड बोडर्, रं िगन कलम, ॄाउन

पेपर, गमला, ःकेल ठू लो, पोिलिथन व्याग, रवर व्याण्ड,

जाली कपडा, माकर्र पेन, कची, धागो, फोटोकपी पेपर,
मािःक

ग)

घ)

टे प, भाइल, गम, आिदलाई बढीमा

आई.िप.एम. सहजकतार्लाई भ ाः २ जनालाई ूित ह ा
.८००/- का दरले १३ ह ा सम्मका लािग

(२×८००×१३)

यातायात खचर् १३ िदन (ह ाको एक िदन) को लािग
िदनको

२०० का दरले २ जनालाई ( .२००×१३×२)

20800

5200

कृषक पाठशालाको वािषर्क कृषक िदवस मनाउने तथा अिन्तम ूािविधक ूितवेदन तयारी खचर् िववरण

१.

हालको

कृयाकलापह

ब.सं.

रकम

ूःतािवत

रकम

.

फरक

वािषर्क आई.िप.एम. कृषक पाठशाला िदवस स ालन गनर्
आमिन्ऽत जनूितिनिध, िजल्लाःतरीय कायार्लय ूमुख तथा

क)

अन्य सहभागी कृषकह

गरी जम्मा १०० जनालाई

.

10,000

१०० का दरले िचयापान खचर् वापत
ख)

ूथम, ि तीय र तृतीय हुने कृषक समूहलाई पुरःकार

3250

ःटे ज िनमार्ण, साउण्ड सिभर्स, कुिचर्, टे वल, भाँडा, साँःकृितक
ग)

कायर्बमका लािग रकम, माफ पेपर, चाटर् पेपर,

3,000

11050 18250

7200

ध्वजापताका, िनमन्ऽण काडर् तथा ूमाणपऽका लािग
घ)
ङ)
२.
क)
ख)

आई.िप.एम. सहजकतार्लाई भ ा २ जनालाई १ िदनको
.८००÷-का दरले
यातायात खचर् १ िदनको लािग

२०० का दरले २

जनालाई ( .२००×१×२)

1600
400

वािषर्क ूािविधक ूितवेदन तयार गनर्
आई.िप.एम. कृषक पाठशालाको वािषर्क ूािविधक

ूितवेदन लेखन

आई.िप.एम. कृषक पाठशालाको ूािविधक ूितवेदन (२
ूित) फोटोकपी, बाइिण्डङ
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1000
1000

1000

2000

1000

आई.िप.एम. सहजकतार् (IPM Facilitator) बाट स ालन हुने एक बाली, दुई बाली र तीन बाली
वािषर्क अविधका आई.िप.एम. कृषक पाठशालाह को कुल जम्मा खचर् िववरण
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11050
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500
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1000
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2000
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500

1000

1000

2000
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66500 127150 115200 220450 163900 313750

आई.िप.एम. सहजकतार् (IPM Facilitator) माफर्त स ालन हुने वािषर्क आई.िप.एम.
कृषक सहजकतार्ह

कृषक पाठशालाह को नम्स्र्

ारा वािषर्क IPM FFS स ालनको लािग पूव र् तयारी बैठक/अन्तरिबया गो ीको

खचर् िववरण
ब.
सं.

१.

हालको

कृयाकलापह

ूःतािवत

रकम

रकम

.

8100

14300

फरक

ःथलगत कृषक अन्तरकृया गो ी (२ पटक) गो ीमा छलफल हुने

िवषयह

आई.पी.एम.को मह व, बाली पाऽो र आधारभ ुत तथ्या

सं कलन, समूहको मह व, लैिङगक िव ष
े ण, समःया पिहचान,

कायर्बम कायर्योजना तयारीको लािग जम्मा खचर् रकमः
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6200

ब.
सं.

क)
ख)

ग)

घ)

ङ)

च)

छ)

सहभागीह लाई िचयापान

. १०० का दरले

दोौो पटक अन्र्तकृया गो ी गनर् ३० जना कृषक

सहभागीह लाई िचयापान

. १०० का दरले

िभन्दा िभन्दै िमितमा २ पटक सम्म उल्लेिखत िवषयमा

गो ी स ालन गदार् चािहने रिज र, कपी, ःकेल, डटपेन,

िससाकलम, माकर्रपेन, चाटर् पेपर ४० जनाको लािग
गो ी स ालन गनर् भ ा ूित व्यिक्त ूित िदन
िदनको जम्मा

गो ी स ालन गनर् िज.कृ.िव.का.बाट सहभागी आई. पी.
एम सहजकतार्लाई भ ा ूित व्यिक्त ूित िदन

का दरले १ जनाको २ िदनको

ग)

. ८००

आई.िप.एम. कृषक सहजकतार्लाई यातायात खचर् २

िदनको लािग ूित िदन

. २०० का दरले २ जनालाई

िज.कृ.िव.का.बाट सहभागी आई.िप.एम. सहजकतार्लाई

यातायात खचर् २ िदनको लािग ूित िदन
दरले १ जनालाई

. २०० का

ूःतािवत

रकम

.

फरक

4000
3000

2500

2000

1600

800

400

ारा IPM FFS स ालन खचर् िववरण
हालको

कृयाकलापह

सं.

ख)

. ५००

का दरले २ जना आई.पी.एम कृषक सहजकतार्लाई २

ब.

क)

रकम

पिहलो पटक अन्तर्कृया गो ी गनर् ४० जना कृषक

पिहलो बालीका लािग कृषक सहजकतार्ह

१.

हालको

कृयाकलापह

रकम

ूःतािवत

रकम

.

फरक

पिहलो बालीको IPM FFS स ालनका लािग १ िदने Seasonal
Planning गो ी गनर्

२७ जना (२५ जना कृषक र २ जना सहजकतार्) को

लािग खाजा खचर्

। १०० का दरले)

गो ी स ालन गदार् चािहने रिज र, कपी, ःकेल,

डटपेन, िससाकलम, माकर्रपेन, चाटर् पेपर २५ जनाको

लािग

. ४० का दरले

गो ी स ालन गनर् भ ा ूित व्यिक्त ूित िदन

५०० का दरले २ जना कृषक सहजकतार्लई १

.

िदनको
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2700

1000

1000

3150

6100

2950

ब.
सं.

घ)

ङ)
च)
२.
क)

हालको

कृयाकलापह

रकम

गो ी स ालन गनर् िज.कृ.िव.का.बाट सहभागी

आई.िप.एम. सहजकतार्लाई भ ा ूित व्यिक्त ूित िदन
आई.िप.एम. कृषक सहजकतार्लाई यातायात खचर् १

.

फरक

400

. २०० का दरले २ जनालाई

आई. पी. एम.सहजकतार्लाई यातायात खचर् १ िदनको

200

. २०० का दरले १ जनालाइ

लािग

रकम

800

. ८०० का दरले १ जनाको १ िदनको

िदनको लािग

ूःतािवत

पिहलो बालीको लािग ःथलगत कृषक पाठशाला स ालन गनर्
२५ जना कृषक र २ जना सहजकतार्ह लाई

१०० का दरले १६ ह ा सम्म िचयापान खचर्

.

43200

पाठशाला स ालनको लागी बीउ िवजन, वेनार्,
ँ ाइ, वोडर् तथा अन्य
कम्पो मल, मलखाद, िसच

सामामीह , प्लाि क सम, साईन वोडर्ह , िवषादी,
ख)

जैिवक िवषादी, सूआम खा

तत्वह , हम नह , पेग,

प्लाईउड बोडर्, रं िगन कलम, ॄाउन पेपर, गमला, ःकेल

12500

ठू लो, पोिलिथन व्याग, रवर व्याण्ड, जाली कपडा, माकर्र
पेन, कची, धागो, फोटोकपी पेपर, मािःक

गम, आिदलाई बढीमा
ग)
घ)
ङ)

टे प, भाइल,

२ वटा िवषेश कक्षा स ालन गन ौोतव्यिक्तलाई

भ ाः ूित ह ा

.८०० का दरले२ह ा सम्मका लािग

आई.पी.एम कृषक सहजकतार्लाई भ ा २ जनालाई

ूित

.५००÷- का दरले १६ ह ाको

िवषेश कक्षा स ालन गन ौोतव्यिक्तलाई यातायात

खचर्

. २०० का दरले १ जनालाई २ िदनको

आई.पी.एम कृषक सहजकतार्लाई यातायात खचर् १६

च)

ह ा सम्मको लािग िदनको

३.

पिहलो बालीमा स ालन भएको कृषक िदवश स ालन गनर्

जनालाई

. २०० का दरले २

आमिन्ऽत जनूितिनिध, अितिथ तथा अन्य सहभागी

44900
1600
16000
400

6400

क)

कृषकह

. १०० का

10000

ख)

व्यवःथापन खचर् ःटे ज िनमार्ण, साउण्ड सिभर्स, कुिचर्,

1250

गरी जम्मा १०० जनालाई

दरले िचयापान खचर्
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80100 35200

7300

12650

5350

ब.

हालको

कृयाकलापह

सं.

रकम

ूःतािवत

रकम

.

फरक

टे वल, भाँडा, साँःकृितक कायर्बमका लािग माफ-चाटर्
पेपर, ध्वजापताका, िनमन्ऽण काडर्, आिदका लािग
ग)
घ)
४.
क)

यातायात खचर् १ िदनको

. २०० का दरले २

जनालाई

२ जना कृषक सहजकतार्लाई भ ा

१ िदनको

.५००का दरले

IPM FFS स ालन गन भएमा माऽ)

ग)

घ)

ङ)

(दुई ूित)

500

500

ारा IPM FFS स ालन खचर् िववरण
हालको

कृयाकलापह

सं.

ख)

1000

पाठशालाको ूितवेदन तयारी फोटोकपी, बाइिण्ड

ब.

क)

1000

पिहलो बालीको ूािविधक ूितवेदन तयार गनर् (२ वा ३ बाली अविधभर सम्म

दोौो बालीका लािग कृषक सहजकतार्ह

१.

400

रकम

ूःतािवत

रकम

.

फरक

दोौो बालीको IPM FFS स ालनका लािग १ िदने Seaasonal
Planning गो ी गनर्

खाजा खचर् २५ जना कृषक र २ जना सहजकतार्को

लािग

. १०० का दरले)

गो ी स ालन गनर् कृषक सहजकतार् भ ा ूित व्यिक्त

ूित िदन
जम्मा

. ५०० का दरले २ जना १ िदनको

गो ी स ालन गनर् िज.कृ.िव.का.बाट सहभागी

आई.िप.एम. सहजकतार्लाई भ ा ूित व्यिक्त ूित िदन
. ८०० का दरले १ जनाको १ िदनको

गो ी स ालन गदार् चािहने रिज र, कपी, ःकेल,

डटपेन, िससाकलम, माकर्रपेन, चाटर् पेपर २५ जनाको

लािग

. ४० का दरले

आई. पी. एम.सहजकतार्लाई यातायात खचर् १ िदनको
लािग

. २०० का दरले १ जनालाई

आई.िप.एम. कृषक सहजकतार्लाई यातायात खचर् १

च)

ह ा सम्मको लािग िदनको

२.

दोौो बालीको लािग ःथलगत कृषक पाठशाला स ालन गनर्

जनालाई

. २०० का दरले २
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2700

1000

800

3150

6100

2950

38450

67800

29350

1000

200

400

ब.
सं.

क)

हालको

कृयाकलापह
खाजा खचर् २५ जना कृषक र २ जना सहजकतार्को

लािग

. १०० का दरले १३ ह ासम्म िचयापान खचर्

ूःतािवत

.

फरक

रकम

रकम

7300

12650

5350

500

1000

500

35100

पाठशाला स ालनको लागी बीउ िवजन, वेनार्, कम्पो

मल, मलखाद, िसँचाइ, वोडर् तथा अन्य सामामीह ,

प्लाि क सम, साईन वोडर्ह , िवषादी, जैिवक िवषादी,

ख)

सूआम खा

तत्वह , हम नह , पेग, प्लाईउड बोडर्, रं िगन

कलम, ॄाउन पेपर, गमला, ःकेल ठू लो, पोिलिथन व्याग,

12500

रवर व्याण्ड, जाली कपडा, माकर्र पेन, कची, धागो,

फोटोकपी पेपर, मािःक

बढीमा
ग)
घ)
ङ)
च)
३.
क)

ख)

ग)
घ)
४.
क)

टे प, भाइल, गम, आिदलाई

आई.िप.एम. कृषक सहजकतालाई भ ा २ जनालाई

ूित ह ा

.५००÷- का दरले १३ ह ाका लािग

२ वटा िवशेष कक्षा स ालनका लािग ौोत व्यिक्तलाई

भ ा १ जनालाई ूित

.८००÷- का दरले

२ वटा िवशेष कक्षा स ालनका लािग ौोत व्यिक्तलाई
यातायात खचर्

. २०० का दरले १ जनालाई

आई.िप.एम. कृषक सहजकतार्लाई यातायात खचर् १३

िदनको लािग

. २०० का दरले २ जनालाई

13000
1600
400
5200

दोौो बालीमा कृषक िदवस स ालन गनर्
आमिन्ऽत जनूितिनिध, िजल्लाःतरीय कायार्लय ूमुख

तथा अन्य सहभागी कृषकह
जनालाई

गरी जम्मा १००

. १०० का दरले िचयापान खचर् वापत

व्यवःथापन खचर् ःटे ज िनमार्ण, साउण्ड, कुिचर्, टे वल,

भाँडा, साँःकृितक कायर्बमका लािग माफपेपर,

चाटर्पेपर, ध्वजापताका, िनमन्ऽण काडर्का लािग)

आई.िप.एम. कृषक सहजकतालाई भ ा २ जनालाई

ूित ह ा

.५००÷- का दरले १ िदनका लािग

आई.िप.एम. कृषक सहजकतार्लाई यातायात खचर् १

िदनको

. २०० का दरले २ जनालाई

10000

1250

1000
400

दोौो बालीको ूािविधक ूितवेदन तयार गनर्
आई.िप.एम. कृषक पाठशालाको ूािविधक ूितवेदन
तयारी फोटोकपी, बाइिण्डङ, दुई ूित
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1000

तेौो बालीका लािग IPM FFS स ालन खचर् िववरण
ब.
सं.

१.
क)

ख)

ग)

घ)

ङ)
च)
२.
क)

हालको

कृयाकलापह

रकम

ूःतािवत

रकम

.

फरक

तेौो बालीका IPM FFS स ालनका लािग १ िदने Seasonal

planning गो ी गनर्

खाजा खचर् २५ जना कृषक र २ जना सहजकतार्को

लािग

2700

. १०० का दरले)

गो ी स ालन गनर् आई.पी.एम कृषक सहजकतार्लाई

भ ा ूित व्यिक्त ूित िदन
जना १ िदनको जम्मा

. ५०० का दरले २

1000

गो ी स ालन गनर् िज.कृ.िव.का.बाट सहभागी

आई.पी.एम सहजकतार्लाई भ ा ूित व्यिक्त ूित िदन

800

. ८०० का दरले १ जनाको १ िदनको

गो ी स ालन गदार् चािहने रिज र, कपी, ःकेल, डटपेन,

िससाकलम, माकर्रपेन, चाटर् पेपर २५ जनाको लािग
४० का दरले

.

आई.पी.एम सहजकतार्लाई यातायात खचर् १ ह ा
सम्मको लािग िदनको

. २०० का दरले १ जनालाई

कृषक सहजकतार्लाई यातायात खचर् १ िदनको लािग
िदनको

. २०० का दरले २ जनालाई

3150

6100

2950

38450

67800

29350

1000

200
400

तेौो बालीका ःथलगत कृषक पाठशाला स ालन गनर्
खाजा खचर् २५ जना कृषक र २ जना सहजकतार्को

लािग
खचर्

. १०० का दरले १३ ह ा सम्म िचयापान

35100

पाठशाला स ालनको लागी बीउ िवजन, वेनार्,
ँ ाइ, वोडर् तथा अन्य
कम्पो मल, मलखाद, िसच

सामामीह , प्लाि क सम, साईन वोडर्ह , िवषादी, जैिवक

ख)

िवषादी, सूआम खा

तत्वह , हम नह , पेग, प्लाईउड

बोडर्, रं िगन कलम, ॄाउन पेपर, गमला, ःकेल ठू लो,

12500

पोिलिथन व्याग, रवर व्याण्ड, जाली कपडा, माकर्र पेन,
कची, धागो, फोटोकपी पेपर, मािःक
आिदलाई बढीमा

ग)

टे प, भाइल, गम,

२ जना आई.िप.एम. कृषक सहजकतार्लाई भ ाः ूित

ह ा

.५००÷- का दरले १३ ह ा सम्मका लािग
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13000

ब.
सं.

घ)
ङ)
च)

हालको

कृयाकलापह

रकम

२ वटा िवशेष कक्षा स ालनका लािग ौोत व्यिक्तलाई

भ ा १ जनालाई ूित

.८००÷- का दरले

२ िवशेष कक्षाको लािग ौोत व्यिक्तलाई यातायात
खचर्

. २०० का दरले १ जनालाई

आई.पी.एम कृषक सहजकतार्लाई यातायात खचर्

१३िदनको लािग

. २०० का दरले २ जनालाई

ूःतािवत

रकम

.

फरक

1600
400
5200

वािषर्क कृषक पाठशालाको कृषक िदवस मनाउने तथा अिन्तम ूािविधक ूितवेदन तयारी खचर् िववरण
ब.
सं.

१.
क)

ख)

हालको

कृयाकलापह

रकम

रकम

.

फरक

वािषर्क कृषक आई.िप.एम. कृषक पाठशाला िदवस स ालन गनर्
आमिन्ऽत जनूितिनिध, िजल्लाःतरीय कायार्लय ूमुख

तथा अन्य सहभागी कृषकह
जनालाई

गरी जम्मा १००

. १०० का दरले िचयापान खचर् वापत

ूथम, ि तीय र तृतीय हुने कृषकलाई पुरःकार
ूथम १५००, ि तीय १००० र तृतीय ७५०

10000

3250

ःटे ज िनमार्ण, साउण्ड सिभर्स, कुिचर्, टे वल, भाँडा,
ग)

ूःतािवत

साँःकृितक कायर्बमका लािग रकम, माफ पेपर, चाटर्

पेपर, ध्वजापताका, िनमन्ऽण काडर् तथा ूमाणपऽका

11050

17650

6600

1000

2000

1000

3000

लािग
घ)
ङ)
२.
क)
ख)

२ जना आई.िप.एम. कृषक सहजकतार्लाई भ ाः ूित

ह ा

.५००÷- का दरले १ िदनका लािग

आई.िप.एम. कृषक सहजकतार्लाई यातायात खचर् १

िदनको

. २०० का दरले २ जनालाई

1000
400

अिन्तम ूािविधक ूितवेदन तयार गनर् (सबै १ व २ वा ३ बाली

अविधभर IPM FFS स ालन गन भएमा)

आई.िप.एम. कृषक पाठशालाको अिन्तम वािषर्क

ूािविधक ूितवेदन लेखन

आई.िप.एम. कृषक पाठशालाको ूािविधक ूितवेदन

फोटोकपी, बाइिण्ड

दुई ूित
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1000
1000

आई.िप.एम. कृषक सहजकतार् (IPM Farmer Facilitator) बाट स ालन हुने एक बाली, दुई बाली र

तीन बाली अविधभरका आई.िप.एम. कृषक पाठशालाह को कुल खचर् िववरण

qm=
;+=

ljj/0f

१

k"j{ tof/L a}7s÷cGt/s[of uf]i7L

२

Seasonal Planning uf]i7L
klxnf] afnL
bf]>f] afnL
t]>f] afnL
:ynut s[ifs kf7zfnf ;+rfng
klxnf] afnL
bf]>f] afnL
t]>f] afnL
s[ifs lbjz ;+rfng
klxnf] afnL
bf]>f] afnL
t]>f] afnL
k|fljlws k|ltj]bg tof/L
klxnf] afnL
bf]>f] afnL
t]>f] afnL
s'n hDdf cg'bfg

3

4

5

kf7zfnf ;+rfng ubf{ s[ifs ;d"xn] Aoxf]g'{
kg]{ :yfgLo >f]t ;fwgx? -kf7zfnf ;+rfng
;fdfu|L ?= !%%)) sf] @%Ü_
sfo{qmd dfkm{t Joxf]g]{ s'n hDdf

ljleÌ afnL cjwLsf cfO{=lk=Pd= s[ifs
s'n nfut vr{ ljj/0f
Ps afnL cjlw e/
b'O{ afnL cjlw e/
xfnsf]
k|:tfljt
xfnsf]
k|:tfljt
/sd
/sd ?=
/sd
/sd ?=

kf7zfnfsf]
ltg afnL cjlw e/
xfnsf]
k|:tfljt
/sd
/sd ?=

8100

14300

8100

14300

8100

14300

3150

6100

3150

6100

3150

6100

-

-

3150

6100

3150

6100

-

-

-

-

3150

6100

44900

80100

44900

80100

44900

80100

-

-

38450

67800

38450

67800

-

-

-

-

38450

67800

11050

17650

7300

12650

7300

12650

-

-

11050

17650

7300

12650

-

-

-

-

11050

17650

1000

2000

500

1000

500

1000

-

-

1000

2000

500

1000

-

-

-

-

1000

2000

68200 120150 117600 207700 165000 295250
2500

3875

5000

7750

7500

11625

65700 116275 112600 199950 159500 283625

१.१.४ ि व्यः
१) यिद सहायकःतर (जे.टी.÷जे.टी.ए.) आइ. पी.एम. सहजकतार्बाट पाठशाला स ालन गिरएमा

वा कृषक सहजकतार्ले स ालन गरे को पाठशालामा सहायकःतर (जे.टी.÷जे.टी.ए.) आइ.

पी.एम. सहजकतार् ौोत व्यिक्त
दै िनक भ ा

पमा रहेमा ॅमण खचर् िनयमावलीमा व्यवःथा भए अनुसार

६००। माऽ हुनछ
े ।

२) िवशेष बालीह मा कृषक पाठशाला स ालनको लािग िवशेष व्यवःथा

िवशेष बालीह मा कृषक पाठशाला स ालन गदार् मािथ िदइएका नमर्सह मा तपिसल अनुसार

हेरफेर गनुप
र् न छः
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 फलफूल, िचया, मौरी र माछामा IPM FFS स ालन गदार् IPM Facilitator तथा Farmer
Facilitator दुबैको हकमा Sessonal Planning Meeting एक पटक माऽ हुनेछ ।

 आलु, अदुवा र वेसारमा । IPM FFS स ालन गदार् IPM Facilitator तथा Farmer Facilitator
दुबैको हकमा बीउको िनम्ती छु ै

. ३,०००।- थप हुनेछ ।

१.१.६ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष मन्ऽालय (सिचव ःतर) को िमित

२०७४/८/८ को िनणर्यानुसार

१.२ सभ ए ड सभले स कायर्क्रम (Survey and Surveillance Program)
१.२.१ पिरचय/पृ भूिमः िजल्लाका ूमुख बालीह मा लाग्ने ूमुख रोग कीरा, झारपात, परजीवी,
कीराह

आिदको वःतुिःथितलाईअ ाविधक गन सभ गिरन्छ । सवबाट बाली िब वाका शऽुह को

सही जानकारी उपलब्ध हुने र सभलेन्सबाट शऽुजीवह को जैिवक गितिविध समेत जानकारी हुन
गई शऽुजीवले आबमण गन समय, हानी पुयार्उने अनुकुल वातावरण, बाली नालीको रोग/कीरा

लाग्न सक्ने अवःथा र रोग/कीराको ूकोपको सम्भािवत िःथित आिद समेत जानकारी हुन्छ । अतः
ूत्येक ह ा वा ूत्येक १५ िदनमा अवलोकन र अिभलेख राखी रोग/कीराको भिवंयवाणी

ु ान (सभलेन्स) समेत गिरन्छ ।
पूवार्नम

1.2.2 कायर्बमको उ ँ
े यः बालीह मा लाग्ने ूमुख रोग, कीरा, झारपात, परजीवी कीराह

आिदको वःतुिःथित िववरण ूितवेदन तयार भई िजल्ला, क्षेऽीय र राि यःतरमा रोग िकराको ूभाव
ु ान गनर् सहयोग पुयार्उनु ।
नक्सा समेत तयार भई भिवंयमा रोग/कीरा ूकोपको पूवार्नम

1.2.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूिबया/कायर्िविध

lhNnfel/sf ;a} ;]jf s]Gb|x¿n] ljleGg 8f]d]g cg';f/sf ks]6 If]qx¿df ;e]{ sfo{qmd
;~rfng ug{'kg]{5 . o:tf] ks]6 If]qx¿ 5gf}6 ubf{ s[lif ;]jf s]Gb|af6 ;lhn};+u cfjt hfjt
ug{ ;lsg] x'g'kb{5 . 5gf}6 ul/Psf] gd"gf -Sample_ ks]6sf] ljj/0f lgDgfg';f/ tof/
ug{'kg]{5 .
o
lhNnf ======================== uf=lj=;= ========================
o
af6f]af6 lx8]/ k'Ug nfUg] ;do =============================
o
gd"gf Kn6sf] d'v kIf -Elevation and Slope_
o
df6f]sf] lsl;d ========================
o
afnL rqm ==============================
o
afnL Joj:yfkg ======================
 lhNnf s[lif ljsf; sfof{nosf] dfl;s j}7sdf lglb{i6 kmf/fd cg'?k ul/Psf]
;e]{÷;e]{n]G; sfo{ ;DaGwdf 5nkmn ug{'kg]{5 .
 cjnf]sgaf6 k|fKt glthf ;+sng u/L clen]v ljj/0f tof/ ug{'kg]{5 .
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================ afnL nufOPsf] v]t÷jf/Ldf ;e]{n]G; clen]v kmf/fd
Field Surveillance Record Sheet

lhNnf =================================
ldltM ========================== ;do ============================
:yfg =================================
ljifo ljz]if1sf] gfd ============================================
df};d M /fd|f]÷jfbn nfu]sf]÷3fd nfu]sf]÷xfjf rn]sf] ===================================================
5/]sf] ljiffbL ========================
a[l4 cj:yf ============================================================
kfgLsf] cj:yf÷l;+rfO{sf] Joj:yf M leh]sf]÷;'Vvf
kfgLsf] ulx/fO{ ===============
k|sf]lkt kftsf] ;+Vof
gd"gf PsfO{
hDdf
cf};t
s}lkmot
/f]u -Disease_
!,@,#,$,%,^,&,*,(,!)*
kft d?jf -k|sf]lkt kftsf] If]q _
JofS6]l/on lnkm JnfO6
g]s / gf]8 Jnf:6 -k|sf]lkt jfnf_
cGo
* uf+h cfpg] afnLdf eP, k|lt af]6 uf+h -Tillers_ ;+Vof klg uGg'xf];\ .
k|lt uf+h !) kftdf ePsf] k|sf]lkt kftsf] If]qsf] k|ltzt M
k|sf]lkt kftsf] hDdf ;+Vof x !)) ÷ hDdf af]6 ;+Vof
=================
x:tfIf/

====================afnL nufOPsf] v]t ÷ af/Ldf ;e]{n]G; clen]v kmf/fd
Field Surveillance Record Sheet

lhNnf =================================
ldltM ========================== ;do ============================
:yfg =================================
ljifo ljz]if1sf] gfd ============================================
df};d M /fd|f]÷jfbn nfu]sf]÷3fd nfu]sf]÷xfjf rn]sf] ===================================================
5/]sf] ljiffbL ========================
a[l4 cj:yf ============================================================
kfgLsf] cj:yf÷l;+rfO{sf] Joj:yf M leh]sf]÷;'Vvf
kfgLsf] ulx/fO{ ===============
emf/kft -Weeds_
gd"gf ljGb' -@’ @’_ ÷ Sampling Point (2' 2')
rf}8f kft] emf/ -la?jf ;+Vof_
3f+; -la?jf ;+Vof_
;]h]h -la?jf ;+Vof
s"n ;+Vof
====================
x:tfIf/
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===================== afnL nufOPsf] v]t÷af/Ldf ;e]{n]G; clen]v kmf/fd
Field Surveillance Record Sheet

lhNnf =================================
ldltM ========================== ;do ============================
:yfg =================================
ljifo ljz]if1sf] gfd ============================================
df};d M /fd|f]÷jfbn nfu]sf]÷3fd nfu]sf]÷xfjf rn]sf] ===================================================
5/]sf] ljiffbL ========================
a[l4 cj:yf ============================================================
kfgLsf] cj:yf÷l;+rfO{sf] Joj:yf M leh]sf]÷;'Vvf
kfgLsf] ulx/fO{ ===============
gd"gf PsfO{ k|sf]lkt
sL/fsf]
kftsf] ;+Vof
sL/fx¿
cf};t k|ltzt
s}lkmot
;+Vof
!,@,#,$,%,^,&,*,(,!)
k|lt uf+h÷af]6 -dfs'/f_
8«fug ˆnfO{ . 8]d;]n NkmfO{
:qL :jefjsf] vk6] sL/f
u|fp08 lj6n
cGo ==========================
s"n hDdf
*uf+h

cfpg] afnLdf eP, k|lt af]6 uf+h -Tillers_ ;+Vof klg uGg'xf];\ .

hDdf sL/f ;+Vof x !)) ÷ hDdf af]6/Tillers;+Vof
cf};t

=

hDdf sL/f ;+Vof

/

hDdf af]6 ;+Vof

a[l4 cj:yf
!= ============================= @= =======================================

#= =======================================

$= ============================ %= =======================================

^= =======================================

====================
x:tfIf/
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v]tafnLdf cjnf]sg tyf ;e]{n]G; ljj/0f kmf/fd
lhNnf s[lif ljsf; sfof{no = = = = = = = = =
s[lif ;]jf s]Gb|= = = = = = = = =
qm=;+=

s[ifssf] gfd

;]jf k'¥ofPsf] uf=lj=;= = = = = = = = = =
7]ufgf

afnL

afnL
l:ylt

sL/fsf] k|sf]k
gfd
Iflt

/f]usf] k|sf]k
gfd
IftL

emf/kft
gfd
Iflt

s}lkmot

ljj/0f ;+sng ug]{ = = = = = = =
s[lif ;]jf s]Gb| = = = = = = =
cjnf]sg ldlt= = = = = = =
sfo{qmdsf] cfly{s kIf÷vr{ dfkb08÷gD;{M
of] sfo{qmd afnL ;+/If0f lgb]{zgfnojf6 tof/ ul/Psf] lgb]{lzsfdf pNn]lvt ;fdu|L vl/b ug{ :jLs[t ah]6sf] ldNbf] lzif{saf6 bflvnf clen]v /xg] u/L
;~rfng ug]{ .
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१.३ बाली उपचार िशिवर ( ला ट िक्लिनक) कायर्क्रम
1.3.1 पिरचय/पृ भूिमः
बाली िव वामा रोग, िकरा र अन्य समःयाह को कारणह ले गदार् बाली उत्पादनमा वषनी १५२०% सम्म ॑ास भएको पाईएको छ । कृषकह ले बाली िब वाह का समःयाह को सिह उपचार

ूा

गनर् सिकरहेका छै नन् । िजल्ला कृिष िवकास कायार्लय अन्तगर्त बाली सं रक्षण अिधकृत र कृिष

सेवा केन्ि तथा उपकेन्िह मा जे.टी. वा जे.टी.ए. ह

मापर्mत र पहुँचबाट टाढा रहेका एमोभेट वा

िछमेकीको सल्लाह बमोिजम बाली उपचार गन गरे को यथाथर् छ । एमोभेटबाट िदईने सेवा हेन हो

भने कृषकह ले भनेको मौिखक भरमा िबना कुनै िनरीक्षण तथा पिरक्षणबाट िवषादीह

गरे को पाईन्छ भने िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयमा आउने अिधकांश कृषकह

िसफािरस

पिन रोग कीराको

नमुना निलई आउने गनार्ले अन्दािजको भरमा सल्लाह ूदान गरे को िःथित छ । समःयाको सही
पिहचान िबना कुन िवषादी कित माऽामा ूयोग गन र कसिर ूयोग गन भ े

ान िशपको अभावमा

अन्धाधुन्ध िवषादी छन ूचलनका कारण एकाितर कृषकह को लगानी खेर गैरहेको छ भने
अक तफर् समयमा नै समःया समाधान नहुन ु र िवषादीको ूयोगले मािनस, जीवजन्तु र वातावरणमा

नकारात्मक असर पिररहे को छ । तसथर् एउटा पिरक्षण तथा सत्य तथ्यमा आधािरत गुणःतरीय एवं

भरपद बाली उपचार प ितको आवँयकता टड्कारो छ जसको समाधान भनेको बाली उपचार
िशिवर (प्लाण्ट िक्लिनक) नै हो । बाली उपचार िशिवर एउटा यःतो थलो हो जहाँ कृषकह ले

आफ्नो बालीमा लागेका रोग, िकरा तथा अन्य समःयाको समःयामःत बोट िब वाका नमुना
िशिवरमा ल्याई बाली उपचार िवशेष ह बाट समःया पिहचान तथा समाधानका उपायह
बारे सल्लाह ूा

गदर्छन् ।

बाली उपचार िशिवर २ तिरकाबाट स ालन गनर् सिकन्छः
१) घुम्ती बाली उपचार िशिवर,

२) िनयिमत बाली उपचार िशिवर ।
यी दुवै िशिवरको कायर्िवधीमा खासै िभ ता छै न । िनयिमत बाली उपचार िशिवर िनि त ःथानमा
िनयिमत

पमा आवँयकता बमोिजम एक ह ा वा १५ िदन वा मिहनाको १ पटक वा खास

बालीह को समःयायूक्त समयमा स ालन गिरन्छ भने घुम्ती बाली उपचार िशिवर िजल्लाको
िविभ

क्षेऽह को समःयाको आधारमा घुम्ती

पमा स ालन गनर् सिकन्छ ।

1.3.2 कायर्बमको उ ँ
े यः

कृषकको बालीमा रोग, िकरा तथा अन्य समःयाह को सिह पिहचान गरी समयमै उपयुक्त
व्यवःथापनका उपायह

िदलाउनु नै यसको ूमुख उ ेँय रहेको छ । जसले गदार् जथाभावी

- 192 _

रसायिनक िवषादीको ूयोगलाई कम गरी वातावरण सं रक्षणमा सहयोग पुयार्उनुका साथै बाली
िब वाह को उत्पादन र उत्पादकत्व वृि

गनर् म त पुग्ने छ ।

1.3.3 कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः

 िजल्लाका अ , फलफूल, तरकारी र अन्य बालीह को पकेट क्षेऽलाई समेट्ने गरी समःया

दे िखएका क्षेऽ तथा रसायिनक िवषादीको अत्यािधक ूयोग भइरहे को क्षेऽलाई सम्बोधन गन

गरी धेरै भन्दा धेरै कृषकलाई सहभागी बनाउन पायक पन ठाउँमा बाली उपचार िशिवर
स ालन गनुप
र् दर्छ ।

 बाली उपचार िशिवर स ालन हुने िमित, ःथान र समयको बारे मा कृषकलाई उपयुक्त

माध्यमबाट समय मै जानकारी िदनु पनछ ।

 कृषकले ल्याएको बालीको नमुना र कृषकसँग िलइएको जानकारीका आधारमा समःया पिहचान

गरी समाधानका उपायह

कृषकले बुझ्ने गरी िलिखत

पमा कृषकलाई उपलब्ध गराउनु

पनछ । उक्त िदन बाली नमुनाको समःया पिहचान हुन नसकेमा यथासक्य िछटो उपयुक्त

िनकायमा नमुना पठाई समःयाको पिहचान गराई सम्बिन्धत कृषकलाई उिचत व्यवःथापनका
उपायह

सिहत यथासक्य िछटो जानकारी गराउने व्यवःथा गनुर् पनछ ।

 बाली उपचार िशिवर स ालन अविध १ िदनको हुनेछ ।
 बाली उपचार िशिवरमा सहभागी हुने कृषकह ले दै िनक ॅमण भ ा, होटल बास खचर् र खाजा

खचर् पाउने छै नन् साथै यस कायर्बममा कृषकबाट शुल्क िलने व्यवःथा हुने छै न ।

 बाली उपचार िशिवर बाली उपचार िवशेष

(प्लाण्ट िक्लिनक िवशेष ) को ूत्यक्ष सं लग्नतामा

गनुर् पनछ । सम्बिन्धत िजल्लामा बाली उपचार िवशेष

(प्लाण्ट िक्लिनक िवशेष ) नभएमा

निजकको िजल्ला कृिष िवकास कायार्लय, क्षेऽीय बाली सं रक्षण ूयोगशाला, अनुसन्धान केन्ि,

अध्ययन सं ःथान वा ूािविधक िशक्षालयबाट तािलम ूा

िक्लिनक िवशेष ) को सहयोग िलई स ालन गनर् सिकने छ ।

बाली उपचार िवशेष

(प्लाण्ट

 िजल्लामा अन्य सं घ/सं ःथा/िनकायबाट यस ूकारको बाली उपचार िशिवर स ालन गनुर् पन

भएमा सम्बिन्धत िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयसँगको समन्वयमा स ालन गनुर् पनछ ।

 बाली उपचार िशिवर हुने िमित, समय र ःथान िनि त गरी सो को जानकारी सम्बिन्धत क्षेऽीय

बाली सं रक्षण ूयोगशाला र बाली सं रक्षण िनदशनालयमा पठाउनु पनछ ।

 बाली उपचार िशिवर स ालन गिरएका िजल्लाबाट वािषर्क

सं कलन गिरएको क्षेऽ, बाली क्षेऽ, दे िखएको समःयाह

पमा िशिवर स ालन ःथान, नमुना

र ूदान गिरएका सुझावह

उल्लेिखत

ूितवेदन सम्बिन्धत क्षेऽीय बाली सं रक्षण ूयोगशाला हुँदै बाली सं रक्षण िनदशनालयमा पठाउने
व्यवःथा गनुर् पनछ ।
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1.3.4 कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर्
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1.3.5 ि व्यः

 बाली उपचार िशिवर (प्लाण्ट िक्लिनक) स ालन गनर्को लािग नेपाल कृिष सेवा वा अन्य कृिष

सँग सम्बिन्धत िनकायमा कायर्रत किम्तमा रा. प. तृतीय ौे णीको सेवामा रिह प्लाण्ट िक्लिनक
स ालन सम्बन्धी एक ह े तािलम िलएको व्यिक्तले प्लाण्ट िक्लिनक िवशेष

भिनन्छ भने

कृिष क्षेऽमा कायर्रत अन्य मध्यम ःतरका ूािविधकह ले पिन यस ूकारको तािलम हािसल

गरी बाली उपचार िशिवर (प्लाण्ट िक्लिनक) स ालन गनर् सक्ने छन् ।

 बाली उपचार िशिवर स ालनका लािग इन्धन र कमर्चारीको दै .ॅ.भ. यसमा समावेश गिरएको

छै न । इन्धन र कमर्चारीको दै िनक ॅमण भ ा रकम सम्बिन्धत आयोजक सं ःथा/कायार्लयले

िशिवर स ालन ःथलसम्म पुग्न, कायर्बम स ालन गनर् र फकर्न लाग्ने समयका आधारमा

िबिनयोजन गनुर् पनछ । एूोन र क्याप सेतो रं गको हुन ु पनछ र एूोन र क्यापमा “प्लाण्ट

िक्लिनक िवशेष ” भ े वाक्यांश छापेको वा ईम्ोाईडरी गरे को हुन ु पनछ ।

1.3.६ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: अथर् मन्ऽालय (मा.राज्य मन्ऽीःतर) को

िमित २०६८/१०/१९ को सहमित र कृिष मन्ऽालय (सिचव ःतर) को िमित २०६९/१/२५
को िनणर्यानुसार
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२. बाली संरक्षण सेवा कायर्क्रम
२.१ आकि मक बाली संरक्षण सेवा कायर्क्रम
2.1.१ पिरचय/पृ भूिमः िजल्लाह मा कीरा, रोग आिदले ूायः वष िपच्छे बाली नाली आबमण
गरे का हुन्छन् । किहलेकाँही यसले ूकोपकै

प िलन पिन सक्दछ । यःतो अवःथामा िजल्ला दे िख

केन्िसम्मबाट आकिःमक बाली सं रक्षण सेवा उपलब्ध गराउने व्यवःथा छ ।
2.1.२ कायर्बमको उ ँ
े यः िजल्लामा आकिःमक रोग कीराको ूकोपबाट हुने क्षित कम गनर्
कृषकह लाई सहयोग पुयार्उनु ।

2.1.३. कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः

 िजल्लामा रोग कीराको ूकोप दे िखनासाथ क्षेऽीय कृिष िनदशनालयलाई ूकोपको िववरण

सिहत िनयन्ऽणको लािग अनुरोध गनुप
र् नछ ।
 यसरी अनुरोध गदार् िवषादी ःूेयर, डःटर आिद के कित आवँयक परे को हो सो को माग गरी

ूकोप िनयन्ऽण गनर् ःथानीय िनकाय एवं कृषक समूहह लाईसमेत पिरचालन गराउन तयार

गनुप
र् नछ ।

 यिद क्षेऽीय कृिष िनदशनालयबाट उपलब्ध रकम नपुग हुने भएमा िजल्लाकै ःवीकृत बजेटबाट

कायर्बम स ालन गरी बाँकी हुन आउने रकमको ूयोगबाट क्षेऽीय कृिष िनदशनालयको
ःवीकृित िलई आकिःमक ूकोप िनयन्ऽण गन व्यवःथा िमलाउनुपनछ ।

 यःतो रकम ूयोग गरी ूकोप िनयन्ऽण भैसकेपिछ ूयोग भएको िवषादी तथा उपकरण खिरद

गरे को िववरण िज.कृ.िव. सिमितबाट पािरत गराउनुपदर्छ ।

2.1.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर्:

क्षेऽीय कृिष िनदशनालय माफर्त िजल्लालाई बाली सं रक्षण अनुदानमा

. १,५०,०००।- ूत्येक

क्षेऽीय कृिष िनदशनालयमा राख्ने र आफ्नो क्षेऽ िभऽका िजल्लाह बाट ूा

ूकोप सम्बन्धी सूचना

र मागको आधारमा बाली सं रक्षण िवषादी अथवा साममी वा दुवै खिरद गरी उपलब्ध गराउन
सिकने ।

2.1.५ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष मन्ऽालय (सिचव ःतर) को िमित
२०५१/१०/१७ को िनणर्यानुसार

२.२ बाली संरक्षण उपकरण िवतरण कायर्क्रम
२.२.१ पिरचय/पृ भूिमः कृषकह लाई आवँयक पन साममी जःतै ः ःूेयर, डःटर, मेटलवीन

आिदमा केही अनुदान िदँदा कृषकले यःता साममीको सं मह गन हुँदा यस िकिसमको व्यवःथा
िमलाईएको हो । यी साममी बाली िवशेष कायर्बमको लािग उपयोगी हुन्छन् ।
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2.2.२ कायर्बमको उ ँ
े यः सम्बिन्धत कायर्बमको लािग आवँयक पन साममी उपलब्ध गराई
कृषक/समूहलाई कायर्बममा उत्ूेिरत गनुर् ।

2.2.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः

कृषकको आवँयकता अनुसारका बाली सं रक्षण उपकरण साममीह

जःतै ः ःूेयर, डःटर, मेटलवीन

आिद पिहचान गरी नम्सर्मा उल्लेख भए अनुसार उपलब्ध गराउने व्यवःथा गनुप
र् दर्छ । यःता
साममीह

उपलब्ध गराउँदा सकभर कृषक समूहमा रहने गरी भरपाई समेत गराउनुपदर्छ ।

2.2.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर्:
ःूेयर, डःटर र मेटलिवन खिरदमा २५ ूितशत तथा तरकारी बीउ ाेसरमा (मोटर सिहत) ५०
ूितशत अनुदान िदन सिकनेछ । तर ाेसरमा

. ५०००।- मा नबढाई खचर् गनुप
र् नछ ।

2.2.५ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष मन्ऽालय (सिचव ःतर) को िमित
२०५१/१०/१७ को िनणर्यानुसार

३. बाली संरक्षण अिभयान तथा प्रदशर्न कायर्क्रम
३.१ मस
ु ा िनय त्रण अिभयान कायर्क्रम
३.१.१ पिरचय/पृ भूिमः मुसाबाट हुने क्षितलाई ध्यानमा राखी यसबाट पुग्ने क्षित र महामारी बारे

ूचार ूसार गरी कृषकह लाई जागृत गराई मुसा िनयन्ऽणमा सामूिहक ूयासको थालनी गराउन
यो कायर्बम स ालन गिरन्छ ।

३.१.२ कायर्बमको उ ँ
े यः मुसा िनयन्ऽण एक्लो व्यिक्त वा घर पिरवारको ूयासबाट माऽ सम्भव

नभई यसको लािग सामूिहक ूयास आवँयक पछर् भ े जानकारी गराउनु ।
3.1.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः

 कृषक समूह बैठकमा मुसा िनयन्ऽण गन ूयोगात्मक ूिबया बारे छलफल गन र मुसा खोर,

िजं क सल्फाईड तथा आवँयक अवःथामा अन्य िवषादी िवतरण गनुप
र् दर्छ । पिहलो िदन

कृषकह लाई मुसा बारे जानकारी िदई मुसालाई बानी पानर् घर घरमा खोर र चारा राख्न
लगाउने ।
 दोौो िदन रािखएको चाराह

िनरीक्षण गरी मुसालाई िवष ूयोग गिरएको चारा तथा पासो

सिहतको खोर राख्न लगाउने ।
 तेौो िदन िनरीक्षण गरी मरे का मुसाह

सं कलन गरी सामुिहक छलफल गन ।

3.1.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर्:
एक ःथानमा मुसा िनयन्ऽण अिभयान स ालन गदार्
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. ३०००।- सम्म खचर् गनर् सिकनेछ ।

3.1.५ ि व्यः िजं क सल्फाइड तथा अन्य िवषादी िवतरण गदार् अत्यिधक होिसयार गराउनुपनछ ।
3.1.६. उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष मन्ऽालय (सिचव ःतर) को िमित
२०५१/१०/१७ को िनणर्यानुसार

३.२ आइ.िप.एम. लाईट ट्रयाप प्रदशर्न कायर्क्रम
3.2.१ पिरचय/पृ भूिमः बि मा कीराका वयःक पुतलीह लाई आकिषर्त गराई पासोमा पारी

िनयन्ऽण गनर् ूयोग गिरने यो ूदशर्न ःथानीय समःयाको आधारमा स ालन गिरन्छ । ूदशर्नमा
ूयोग गिरने व ीको छनौट गदार् समेत ःथानीय उपलब्ध ौोतलाई

ि गत गिरन्छ ।

3.2.२ कायर्बमको उ ँ
े यः िवषादीको ूयोग कम गनर्को लािग कृषकह लाई ूिविधको जानकारी
गराउने ।

3.2.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः
 वि को पासोमा आकषर्ण हुने हो वा होइन कीराको पिहचान गन

 कीराको सं ख्याको अवलोकन गन

 िमऽजीवह को उपिःथित धेरै भएमा नराख्ने

 बिनबनाउ शयाप खिरद गन वा नमुना अनुसारको बनाउने
 उपयुक्त ःथानमा ूदशर्न गन
 िनयिमत

पमा अवलोकन तथा कृषकह सँग अन्तरकृया गन

3.2.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर्:

यो ूदशर्न स ालन गदार् लाईट शयाप, लािल्टन वा बल्व, बाटा वा बािल्टन, पोिलिथन व्याग आिद
साममीमा

. १०००।- सम्म खचर् गनर् सिकने ।

3.2.५ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष मन्ऽालय (सिचव ःतर) को िमित
२०६०/९/२१ को िनणर्यानुसार

३.३ आई.िप.एम.परजीवी प्रयोग प्रदशर्न कायर्क्रम
3.3.१ पिरचय/पृ भूिमः कृषकह लाई िमऽ जीवह को पिहचान गरी सुरक्षा गनर् सक्ने र
शऽुजीवह को िनयन्ऽण गनर् परिजवीह को ूयोग ूदशर्न गनर् यो कायर्बम स ालन गिरन्छ ।

3.3.२ कायर्बमको उ ँ
े यः
िवषादीको िवकल्पमा रहेका जैिवक िविधह

मध्ये परिजवीह को कृषकह िबच जानकारी तथा

ूचार ूसार गन
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3.3.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः
समःयाको पिहचान गन
 बजारमा उपलव्ध हुने परिजवीह को माऽ छनौट गन
 ूदशर्न गन कृषक तथा प्लटको छनौट गन

 ूदशर्न गदार् निजकका कृषकह को उपिःथित गराउने

 ूदशर्न पिछको नितजा कृषकह

बीच अन्तरकृया गन

3.3.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर्:
यो ूदशर्न स ालन गदार् कीरा िनयन्ऽणको लािग िविभ

ूकारका एन.िप.भी. र परिजवी खिरद

. १०००।- सम्म खचर् गनर् सिकने ।

गरी ूदशर्न गनर्

3.3.५ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष मन्ऽालय (सिचव ःतर) को िमित
२०६०/९/२१ को िनणर्यानुसार

३.४ आई.िप.एम. एप्रोच प्रदशर्न कायर्क्रम
3.4.१ पिरचय/पृ भूिमः बालीनालीमा खास गरी फल कुहाउने औस
ं ा कीरा िनयन्ऽण गनर् यो ूदशर्न

स ालन गिरन्छ । यस ूदशर्नमा केवल फेरोमन शयाप माऽ नराखी कृषकबाट गनर् सिकने अन्य
िबयाकलापह

जःतै खेतवारीको सरसफाई, उपयुक्त समयमा िसँचाइ गन, आवँयक मलखाद ूयोग

गन कायर्लाईपिन सँगसँगै लिगन्छ । यस िकिसमको एूोच ूदशर्न िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयको
सहभािगतामा वा कृषक ःवयं बाट ःथािपत नमुना बगचामा यथासम्भव स ालन गनर् उिचत हुनछ
े ।

3.4.२ कायर्बमको उ ँ
े यः आइ.िप.एम. का िविभ

जानकारी गराउनु ।

िविधह लाई एउटै थलोमा कृषकह लाई

3.4.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः यो कायर्बम स ालन गन िवःतृत
कायर्िविध बाली सं रक्षण िनदशनालयबाट ूकािशत आइ.िप.एम. कृषक पाठशाला िनदिशकामा

ूःतुत भएकोले सोही बमोिजम गनुप
र् नछ ।

3.4.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर्:

एउटा ूदशर्नको लािग जम्मा ३०० सम्म खचर् गनर् सिकने छ ।
फेरोमेन शयाप

. ३०।- का दरले ५वटाको लािग

. १५०।-

िमथाइल युिजनल, क्युिलयर ५ वटाको लािग

. २५।-

मालािथयन झोल ५० ूितशत

. २५।-

कटन भाइल सपर

. ७५।-

ज्याला तथा अन्य

. २५।-
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3.4.५ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष मन्ऽालय (सिचव ःतर) को िमित
२०५१।८।२६ को िनणर्यानुसार

४. बाली संरक्षण प्रिविध िवकास कायर्क्रम
४.१ सहभािगतामल
ू क प्रिविध िवकास कायर्क्रम
4.1.१ पिरचय/पृ भूिमः

कृषक पाठशालाका सहभागी कृषकह , िजल्ला कृिष िवकास कायार्लय तथा अन्य िनकायका

ु
ूािविधकह को सं यक्त
खोजमूलक अन्तरिबया गरी एिककृत बाली सं रक्षण ूिविध िवकास गनर् यो
कायर्बम स ालन गिरन्छ ।

4.1.२ कायर्बमको उ ँ
े यः कृषकह को सहभािगतामा ःथानीय
गनुर्

पमा रहेका ूिविधह को खोज

४.१.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः
 कृषक र ूािविधकको अन्र्तबीयाबाट ःथानीय

पमा रहेका ूिविधह को पिहचान गन

 कृषककै थलोमा दुवैको सहभािगतामा अध्ययन गन
 नितजा अनुसार कृषकह

िवच जानकारी गराउने

4.1.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर्:
अध्ययनका लािग आवँयक पन साममीह

बीउ, मल, गमला,

ाण्डलेन्स, िवषादी,

नेट, एिःपरे टर, डोरी, आइ.िप.एम. बायो एजेन्टह , बाँस, जाली, कपडा, शयाग
आिदको लािग

. ६९००।-

ह ाको १ िदने १२ ह ासम्म ३ जना सम्मलाई ूितव्यिक्त

. १०० का दरले

(३*१०*१२)

. ३६००।-

इन्धन सवारीको लािग

. ३०००।-

शैिक्षक साममी

. १५००।-

4.1.५ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष मन्ऽालय (सिचव ःतर) को िमित
२०५१/१०/१७ को िनणर्यानुसार
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भाग ङः यावसाियक कीट िवकास कायर्क्रम
कृिष पेशालाइर् व्यावसाियक

पमा िवकास गनर् कृषकह को ौम तथा ःथानीय ॐोत साधनको

सदुपयोग गरी आिथर्क िवकासमा टे वा पुयार्उन औ ोिगक मह वका रे शम, मौरी र च्याउ जःता
बालीह को िवकासको लािग सही नीित िनदशन एवं ूािविधक सेवा िवःतार गन उ ेँयले िव.सं .
२०५२/४/१ मा कृिष िवभाग अन्तगर्त व्यावसाियक िवकास महाशाखाको

पमा ःथापना भई

स ालन हुँदै आएको यो कायार्लय िव.स. २०५७/४/१ दे िख व्यावसाियक कीट िवकास

िनदशनालय नामाकरण भई कायर्रत रही आएको छ । बहुसंख्यक ौमिजवीह को आिथर्क एवं

सामािजक सुधार गनर् ःथानीय ौोत साधन पिरचालन गरी ःथानीय िवकास गनुर् सबैभन्दा मह वपूणर्
र आधारभूत ूिबया मािनएको सन्दभर्मा अिशक्षा, गिरबी र अन्य कितपय कारणह ले गदार् अिधक
ौम जगेडा भई अनुत्पादक

पमा रहेको ौमलाई उपयोगमा ल्याउन औ ोिगक ौम ूधान

व्यवसाय भएको र कूल लगानीको किरव ६० ूितशत ौम पािरवािरक ूयासबाटै आपूितर् हुने हुँदा
यी बालीह को िवकास गरी गुणःतरीय रे शम, मह, मैन तथा च्याउजन्य वःतुह को उत्पादन वृि

गरी आयात ूितःथापन तथा िनयार्त ूब र्न समेत गनर् सिकन्छ । मािमण क्षेऽमा आयमूलक
रोजगारीका अवसरह

ौृजना गनर् रे शमखेती, मौरीपालन र च्याउखेतीलाई अिघ बढाउने नीित

अनु प व्यावसाियक कीट िवकास कायर्बम अन्तगर्त िनम्न तीन ूकारका कायर्बमह

पदर्छन्:

१. मौरीपालन िवकास कायर्बम
२. रे शमखेती िवकास कायर्बम
३. च्याउखेती िवकास कायर्बम
मौरी पालन ःवरोजगार िसजर्ना गन र मौरीह बाट परागसेचन ूिबया बढाई खास गरी बागवानी
बालीह को उत्पादकत्व वृि

गनर्मा सहयोग ूदान गराउने उ ेँयले मौरी पालन व्यवसायको

िवकासलाई अनुकूल ूभाव पुयार्उने, फलफूल िव वा तथा वन वनःपितह को िवतरण तथा पकेट

क्षेऽ िवकास गिरएका क्षेऽह का कृषकह लाई मौरी पालन सम्बन्धी तािलम िदलाई मौरी पालनमा
सिरक गराउने नीित रहे को छ । त्यसै गरी दे शको हावापानी रे शम खेती िवकास गनर् अनुकूल

भएकोले रे शम उत्पादन गरी िनयार्त गनर् र खास गरी मािमण मिहलाह को आय तथा रोजगार
बढाउने र अनुत्पादक समय उपयोग गनर् सिकने सम्भाव्यता भएकोले रे शम खेतीलाई व्यापक

पमा अिघ बढाउने नीित रहेको छ । यी व्यावसाियक बालीह को िवकासको लािग यस

व्यावसाियक कीट िवकास कायर्बम अन्तगर्त रे शमखेती िवकास कायर्बम तफर् सम्भाव्य भौगोिलक
क्षेऽका आधारमा िविभ

नौ वटा र मौरीपालन िवकास कायर्बम तफर् दुई वटा शाखा/कायार्लयह

स ािलत छन् । च्याउखेती िवकासतफर् भने हालसम्म छु ै शाखाको थापना हुन सकेको छै न । यसरी
ःथािपत कायार्लयह , िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयह
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र सम्बिन्धत सरकारी तथा गै॑-सहकारी

सं घसं ःथा, कृषक/कृषक समूहह सँग आव

स ालन हुँदै आएका छन् ।

भई व्यावसाियक कीट िवकासका कायर्बमह

यावसाियक िकट िवकास कायर्क्रम अ तगर्तका कायर्क्रमह

१. मौरीपालन िवकास कायर्क्रम
१.१ मौरी गोला उपहार कायर्क्रम
1.1.१ पिरचय/पृ भूिमः मह एक पौि क

ि कोणबाट मह वपूणर् मौरीजन्य उत्पादन भएकोले

यसको माग िदनानुिदन बढदै गईरहेको छ । मह मौरीबाट उत्पादन हुने एक ूांगािरक उत्पादन
भएकोले यसको उत्पादन र उत्पादकत्व वृि

गनर् सकेमा यसले सहजै अन्तरार्ि य बजार समेत

पाउने र व्यावसियकताबाट आय आजर्नमा मह वपूणर् योगदान िदन सक्ने दे िखन्छ । तर पिन यसको

उल्लेख्य िवकास नभएको र सीमान्तकृत र अित िवप

जनता माझ यसको कायर्बम जान सकेको

छै न । िनजी क्षेऽको केही सं लग्नता रहेपिन हालको अवःथामा सीमान्तकृत तथा गरीब कृषकह

मुलधारमा समेिटन सिकरहेका छै नन् । त्यसै ले कम आयौोत भएका, सीमान्तकृत तथा आिथर्क
िवप ताका साथ जीवन यापन गिररहेका र जाग क भएका लिक्षत समुदायका कृषकह का लािग

यो कायर्बम आवँयक ठािनएको छ । एकपटकको लािग शु को वषर्मा सरकारले केही अनुदान
िदनुपरे पिन त्यसपिछका वषर्ह मा कृषकह

आफको सकृयता र लगानीमा यो कायर्बम अिघ

बढ्न जाने र अन्ततोगत्वा व्यावसाियकतामा पिरणत भै सीमान्तकृत जनताको आिथर्क तथा
ःवाःथमा समेत सुधार हुन जानेछ ।

1.1.२ कायर्बमको उ ँ
े यः
 दीगो

वृि

पमा मौरीपालन कृषकह

गन

वृि

गद सीमान्तकृत तथा गरीब कृषकको आयआजर्नमा

 सम्भाव्य क्षेऽका घर घरमा मौरी पालन भै महको सेवनबाट ःवाःथमा सुधार ल्याउने ।

1.1.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः
 मौरी चरनको लािग उपयुक्त भई सम्भािवत कायर् क्षेऽह को छनोटको लािग गा.िव.स./समूहको

मागको आधारमा ःथलगत िनरीक्षण गरी अन्तरकृया स ालन गन ।

 िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयको ूािविधक टोलीले ःथलगत िनरीक्षण र मौरी पालन क्षेऽको

उपयुक्त सम्भावना क्षेऽको आधारमा ःथानीय िनकाय सँग छलफल गन ।

 कृषक समूहको माग, सकृयता, सम्भाव्यता र PRA / RRA को आधारमा कायर् क्षेऽ छनोटका

लािग िजल्ला िवकास सिमितमा जानकारी गराउने ।

 समुदायबाट समूह/सिमितमा समावेश हुने िनि त आधार अनुसार सदःयह को नामावली तयार

गन ।
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 कायर्बमको जानकारी पिछ जाग क भएका लिक्षत समुदायले मौरी उपहार कायर्बम स ालन

गनर् तत्परता दे खाए पिछ ःथान िवशेषको आधारमा 20 दे िख 25 जना सदःयह

भएको

(िवशेष गरी मिहला) समूह गठन गरी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सिचव, कोषाध्यक्ष र सदःयह को

चयन गरी मौरी उपहार कायर्बम स ालन सिमित गठन गन । उक्त सिमितमा िजल्ला कृिष
िवकास कायार्लय (बा.सं .अ.) पदे न सदःय, पायक पन मौरी ौोत केन्ि (ूोपाईटर) र

सम्बिन्धत गा.िव.स.(सिचव) सदःय रहने ।

 मौरी गोला उपहार कायर्बम भ ाले कम आयौोत भएका वा आिथर्क िवप ताका साथ जीवन

यापन गिररहे का र जाग क भएका लिक्षत समूदायलाई पिहलो वषर्मा ५ ृेमको मौरी गोला
(नयाँ रानु सिहत अण्डा, िविभ

उमेरका लाभार्, िविभ

उमेरका कमीर्मौरीह , कुट, मह र

शऽुजीव रिहत िनरोगी गोला), ूित गोलाको लािग १ िकलो िचनी, ूित गोलाको लािग आधा
िकलो आधार चाका शतूितशत अनुदान र २५% अनुदानमा न्यूटन बी. मौरी घार कायार्लयले
समूह माफर्त सदःयह लाई उपलब्ध गराउने छ ।

 मौरी गोला उपहार कायर्बम स ालन गरे को सिमित/समूहले दोॐो आिथर्क वषर् िभऽ छ

ृेमको मौरी गोला (गुणःतरको मापदण्ड पुगेको) यस कायार्लयमा माग भई लिक्षत मापदण्ड

पुगेको समूह/सिमितलाई पुरानो समूह/सिमितले िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयको सदःयको
उपिःथित र समारोहको बीच हःतान्तरण गनुर् पनछ । यसरी पिहलो सिमित/समूहले दोॐो

सिमित/समूहलाई गोला हःतान्तरण गदार् गोलामा रहेको छ ृेम दोॐो समूहको सदःयले

सोधभनार् गनुर् पनछ भने दोॐो समूह/सिमितलाई िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयले आफ्नो
वािषर्क कायर्बममा समावेश गरी मौरी घार २५ ूितशत अनुदान र ूित गोला १ िकलो िचनी

तथा आधा िकलो आधार चाका शत ूितशत अनुदानमा उपलब्ध गराउन आफने वािषर्क
कायर्बममा समाबेस गराउनु पनछ ।

 मौरी गोला उपहार कायर्बम स ालन गिरएको समूह/सिमितले मौरीपालनमा व्यावसायीकरणको

ूयोजनका लािग पूवार्धार िवकास/मौरी पालन साममीह
धुवादानी, मौरी ः

(खाली घार, महमदानी, िबभेल,

ाण्ड, आधारचाका बनाउने साचो, न्यूिक्लयस घार, ःवािमर्

आिद) कायार्लयमा माग गरे मा सो अनुसारका साममीह

उपलब्ध गराउनु पनछ ।
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व्याग, तािलम

आिथर्क नम्सर् िभऽ रही िनयमानुसार
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;d"xdf cfa4 s[ifssf] ;+Vof cg';f/

qm=
;+=

kl/df0f

1.1.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् :

OsfO{
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 आधुिनक मौरी घारको नक्सा मौरी िवकास शाखा, गोदावरीको ूकाशन बम नं. १६ को

बुकलेट अनुसार हुनपु न ।

 खचर्को आधार ःथानीय िजल्ला दररे ट अनुसार गन ।

1.1.५ ि व्यः

लिक्षत वगर्ः गरीब तथा सीमान्तकृत कृषक समूहह

यस कायर्बमबाट लाभािन्वत हुनछ
े न् ।

िजम्मेवार िनकायः व्यावसाियक कीट िवकास िनदशनालय, मौरी पालन िवकास शाखा, िजल्ला कृिष
िवकास कायार्लय, सम्बिन्धत सेवा केन्ि, मौरी ौोत केन्िह , कृषक समूह तथा सहकारीह ।
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कायर्बमको सम्भाव्य ूितफलः कृषकह

ःवःःफूतर् भई मौरी पालनमा लािगरहने छन् । कम

आयौोत भएका वा आिथर्क िवप ताका साथ जीवनयापन गिररहेका कृषकह को दीगो
आजर्न वृि

व्यावसाियक

भई जीवनःतर तथा ःवाःथमा सुधार हुनेछ । साथै मौरी पालन उनीह

पमा आय

माझ पिन

पमा अगािड बढ्नेछ ।

1.1.६ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: अथर् मन्ऽालय (सिचव ःतर) िमित
२०६६/११/१० को सहमित तथा कृिष मन्ऽालय (सिचव ःतरीय) िमित २०६६/११/१३ को
िनणर्यानुसार

१.२ मौरी प्रदशर्न कायर्क्रम
1.2.१ पिरचय/पृ भूिमः कृषकह लाई उ त ूिविधबाट मौरीपालन गन तफर् अमसर गराउन मौरी
िवकास शाखाले उ त मौरीघार एवं उपकरणको ूयोग गरी मौरी गोला ूदशर्न गद आएको

प्याकेज ूिविध ूभावकारी एवं उपयोगी भएको हुँदा पकेट क्षेऽमा िवःतार गरी मौरीपालनतफर्
अिभ ची वढाउनु अत्यावँयक छ । मौरी उपजह को उत्पादनमा वृि

ल्याई बमशः व्यावसाियक

पमा शु आत गनर् यो कायर्बम स ालन गिरन्छ ।
1.2.२ कायर्बमको उ ँ
े यः

 कृषकह लाई उ त मौरीपालन ूिविध अपनाई मौरीपालन गनर् आकिषर्त गराउनु ।
 ूकृितमा खेर गैरहेको पुंपरस/कुटको उिचत उपयोग गरी मौरी उपजबाट आय आजर्नमा

सुधार ल्याउनु ।

 कृषकह का फलफूल बाली िब वाह मा मौरीको माध्यमबाट परागसेचन ूभावकारी गराई

उत्पादकत्वमा वृि

ल्याउनु ।

1.2.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः

 िव मान फलफूल बगचा, तरकारी बीउ उत्पादन क्षेऽ, तेलहन बाली एवं अन्य वन जं गल मौरी

चरन ौोत साधनको उपलब्धताको आधारमा मौरी पकेट क्षेऽको छनौट गनुप
र् नछ ।

 तराईका िजल्लाह मा एिपस मेिलफेरा र पहाडी िजल्लाह मा एिपस सेराना जातको मौरीपालन

उपयुक्त हुने हुँदा सोही अनुसार पकेट क्षेऽह मा ूिविध ूदशर्न गनर् यो कायर्बम स ालन
गनुप
र् नछ ।

 पकेट क्षेऽका कृषक समूहमा कुनै क्षेऽ िभऽ १ गोला भन्दा बढी ूदशर्नको लािग नराख्ने गरी

सम्बिन्धत िजल्लाको ूािविधकको उपिःथितमा यसबाट सबै कृषकह ले यस कायार्लयको
जानकारी िलन सक्ने गरी स ालन गनुप
र् नछ ।

 ूदशर्नको

हरे क

पक्षमा

उपलब्ध

ूिविध

बमशः

अपनाउँदै

गई

कृषकह ले

ूिविधबारे अनुसरण गनर् थालेपिछ अन्य नयाँ क्षेऽह मा सो ूदशर्न स ालन गनुप
र् नछ ।
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उक्त

 कायर्बम स ालन प ात् उ त ूिविधको ूयोगबाट भएको ूत्यक्ष अूत्यक्ष लाभ बारे

ूािविधक ूगित ूितवेदन अ ाविधक राखी सम्बिन्धत िनकायमा पठाउनुपनछ ।

1.2.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् :
एिपस सेरेना (पहाडी िजल्लाह को लािग)

रानुसिहत ५ ृेमको छाउरा र मौरी गोला
न्यूटन मौरी -१

आधार चाका १ के.जी.

. १,५००।. १,१००।. ४००।-

घुम्ती-१

. २५०।-

रानुढोका-१

. ३०।-

घार ःटे ण्ड -फलामे ३ लाईनको उचाइ -१८”

. २००।-

कचौरा-४

. १००।-

हाइभ टु ल-१

. ७५।-

५ के.जी. िचनी+औषधी

. २४५।-

एिपस मेिलफेरा (तराइ िजल्लाह को लािग)

रानुसिहत ४ ृेमको छाउरा र मौरी भएको गोला
ल्यांग्ःशोथ घार-१

. १६००।. १४००।-

आधार चाका-१ के.जी.

. ४००।-

घुम्ती-१

. २५०।-

घार ःटे ण्ड (फलामे ४ लाईनको उचाई १८”)

. २२५।-

कचौरा -४

. १००।-

हाइभ टु ल-१

५ के.जी. िचनी+औषधी (औषधी बढी आवँयकता पन)

. ७५।-

. ४५०।-

1.2.५ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष मन्ऽालय (सिचव ःतरीय) िमित िनणर्य
िमित २०६१/८/२५ को िनणर्यानुसार

१.३ पर परागत घारमा सध
ु ार प्रदशर्न कायर्क्रम
1.3.१ पिरचय/पृ भूिमः परम्परागत

यो ूदशर्न स ालन गिरन्छ ।

पमा मौरीपालन गिरदै आएको मुढे, खोपे घारमा सुधार गनर्

1.3.२ कायर्बमको उ ँ
े यः परम्परागत मुढे, खोपे तथा माटोको घारह मा सुधार गरी मौरी पालन
व्यवसाय िवकास गनुर् ।
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1.3.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः

 िजल्लाको ूािविधकको ूत्यक्ष सं लग्नतामा कृषकको मुढे, खोपे घारमा सुधार गरी ूित

घार ५ वटा चौकसको ूयोगबारे जानकारी गराई ूत्येक चौकसह मा आधार चाका जडान

गनर् लगाउनुपनछ ।

र् िजल्लाह मा माटाको घार पिन अित उ म पाइएकोले त्यःता क्षेऽह मा
 कितपय दुगम
न्यूनतम मौरी घारको नाप, साइज अनु प माटोको घार बनाउन लगाई चौकोस र छानाको

लािग चािहने काठ, जःतापाता, प्लाि क िसट आिदको व्यवःथा िमलाउनुपनछ ।

 यसरी कृषकको आफ्नो मौरी गोलालाई सुधािरएको परम्परागत घारमा मौरीपालन गनर्

सघाउ पुयार्ई यसलाई अिभयानकै

पमा स ालन गनर् सिकनेछ ।

 सुधािरएको परम्परागत घारह को उत्पादन िःथितको तथ्यांक अ ाविधक राख्दै यस

ूदशर्नलाई अिभयानको

पमा स ालन गनर् सिकनेछ ।

1.3.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् :
खोपे/मुढे घारमा आधुिनक घारको नाप साइज अनुसारको ५ ृेम x

२०।- ले

. १००।-

आधा चाका ूितगोला ५ िपस x २०

. १००।-

रानुढोको
िचनी ूितगोला ४ िकलोको खचर्

. ३०।. ३० x ४

. १२०।-

माटो घारको लािग चािहने जःता पाता, काठ, प्लाि क िसट
औषिध

. ३००।. ५०।-

आधार चाका ूदशर्नूित ूदशर्न यो कायर्बम स ालन गनर्को लािग

. ४००।-

1.3.५ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष मन्ऽालय (सिचव ःतरीय) िमित िनणर्य
िमित २०५७/८v७ र िनणर्य िमित २०६१/८/२५ को िनणर्यानुसार

१.४ रान,ु घार तथा मौरीपालन उपकरण िवतरण कायर्क्रम
1.4.१ पिरचय/पृ भूिमः ःथानीय ःतरमै मौरी ौोत केन्ि ःथापना गनर् र उक्त ौोत केन्िबाट
ःथानीय तवरमा सेवा टे वा पुयार्उन ौोत केन्िको
आधुिनक मौरीपालन उपकरण िवतरण गिरन्छ ।

पमा िवकिसत भएका कृषक समूहलाई

1.4.२ कायर्बमको उ ँ
े यः

 मौरीपालन गनर् इच्छु क तर िनम्न आयौोत भएका कृषकह लाई उ त उपकरणह

अनुदानमा िदई मौरीपालन व्यवसायको

पमा िवकास गनुर् ।
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 व्यावसाियक

साममीह

पमा मेिलफेरा मौरीपालन गनर् शु मा केही बढी लागत लाग्ने हुँदा यी

अनुदानमा िदई व्यवसाय बढाउन ूोत्सािहत गनुर् ।

1.4.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः

 मौरी पकेट क्षेऽ पिहचान गरी मौरीपालक कृषक समूहह लाई तराईमा एिपस-मेिलफेरा र

पहाडी िजल्ला एिपस-सेराना जातको मौरीपालन गनर्को लािग चािहने उपकरणह

उपलव्ध गराउने व्यवःथा िमलाउनुपनछ ।

अनुदानमा

 कृषकको माग अनुसार १ सेटमा मौरी गोला, घार, टोपी, हाइभ टु ल, ःटै ण्ड, ःमोकर,

आधार चाका आिद भएको सेट वा छु ा छु ै िवतरण गनर् सिकनेछ ।

 तर महदानी, मैन, ूेस मेिसन जःता बढी मूल्य जाने साममीह

व्यावसाियक

मौरीपालन गिररहेका कृषक वा कृषक समूहलाई माऽ िवतरण गनुप
र् नछ ।

पमा

 िवतरण गिरएका कृषकह को रे कडर् राखी यःतो उपकरण बमशः नयाँ पकेट क्षेऽका

कृषकह लाई उपलब्ध गराउँदै लै जानुपदर्छ ।

1.4.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् :
मौरी घारको मूल्यमा २५ ूितशत, मौरी गोला र रानु िवतरण लगायत मौरी पालनका लािग
आवँयक पन िविभ

उपकरणह

जःतै ः महदानी, घुम्टी, पेफा, रानुढोका, आधार चाका, क्वीन

एक्सक्लुडर, धुँवादानी, ृेम फीडर, हाइव टु ल्स, कचौरा सिहत घार ः

अनुदान िदने साथै िचनी ूित सेटमा १ के.जी. सम्म अनुदान िदने ।

ाण्ड आिदमा ५० ूितशत

1.4.५ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष मन्ऽालय (सिचव ःतरीय) िमित
२०५७/८/७ को िनणर्यानुसार

१.५ मौरी चरण कायर्क्रम
1.5.१ पिरचय/पृ भूिमः मौरी पालकह लाई मौरी चरणमा उपयुक्त बोट िब वाह को जानकारी

गराउनुको साथै बाली प ितमा समेत सुधार ल्याउन यो कायर्बम स ालन गिरन्छ ।
1.5.२ कायर्बमको उ ँ
े यः
मौरी चरण िवकास गरी वातावरण सुधारमा सहयोग पर्यार्उनुको साथै ूया
उपलब्ध गराउनु ।

1.5.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः
 पकेट क्षेऽका कृषक वा कृषक समूहमा मौरी गोलाह

चरनको लािग बोट िब वा िवतरण गनुप
र् नछ ।
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पिरमाणमा मौरी आहार

िवतरण गिरएको क्षेऽमा नै मौरी

 यःतो बोट िब वा िवतरण गदार् सम्बिन्धत बाली िवकास कायर्बमसँग समन्वय राखी सुन्तला

वा अिमलो जातका फलफूलह , िलची, नासपाती, आ , आ वखडा, निरवल, तोरी, फापर,

क्लोभर, विसर्म आिद उपलब्ध गराउन सिकनेछ ।

1.5.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् :

 बिसर्म, क्लोभर, िलची, िचउरी आिदको बीउ तथा िब वा मूल्यमा ५० ूितशत अनुदान िदन

सिकनेछ ।

 ूित मौरी घारका दरले उपयुक्त बीउ िबजन र बोट िब वाको ५० ूितशत मूल्यमा

१५०।- नबढ्ने गरी अनुदान िदने साथै मौरी चरन बोट िब वा ूित घार १५ गोटासम्म माऽ
िदन सिकनेछ ।

1.5.५ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष मन्ऽालय (सिचव ःतरीय) िमित
२०57/08/07 को िनणर्यानुसार

१.६ मौरी गोला

थाना तरण कायर्क्रम

1.6.१ पिरचय/पृ भूिमः मौरी ौोत केन्ि िवकास भैसकेको िजल्लाह मा मौरीपालक कृषक
समूहको गोला ूाकृितक वन सम्पदा तथा पलफूल उत्पादन कायर्बम स ालन भएको पकेट
क्षेऽमा ःथानान्तरणको लािग यो कायर्बम स ालन गिरन्छ ।

1.6.२ कायर्बमको उ ँ
े यः

 मौरी ःथानान्तरणको मह वबारे ानकारी िदलाई पुंपरस र कुटको सदुपयोग गराउनु ।

 परागसेचनको आवँयकताबारे जानकारी गराई बाली िब वाबाट बढी उत्पादन िलनु ।

1.6.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः

ु
समन्वयमा मौरी ौोत केन्ि
 मौरी िवकास शाखा र िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयको सं यक्त
िवकास भै सकेको िजल्लाह मा पिहलो ५ वषर्सम्म मौरीपालक समूहको गोला ःथानान्तरणमा

किम्तमा ५० गोलाको लािग नम्सर् अनुसार वषर्मा २ पटक माऽ ढु बानी सहयोग पुयार्उनु
पनछ ।

 सकेसम्म फलफूल, तेलहन र उपयुक्त वन क्षेऽह मा मौरी गोला ःथानान्तरण गनर् ूोत्साहन

गनुर् पदर्छ ।

1.6.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् :

 मौरी गोला ौोत केन्ि दे िख सेवा केन्िसम्म ःथानान्तरण गनुप
र् दार् शत ूितशत अनुदान िदने ।

 मेलीफेरा मौरी गोला ःथानान्तरण

- 209 _

 पिहलो ५ वषर्सम्म मौरीपालक समूहको गोला ःथानान्तरणमा किम्तमा ५० गोला चराउन

लग्दा ूित गोला

 तर शु

. ६०।- का दरले वषर्मा २ पटक माऽ ढु बानी अनुदान िदने ।

भएको पिहलो वषर्मा नयाँ ौोत केन्िका िजल्लाह मा पिहलो वषर् किम्तमा २५ गोला

ूित गोला

 ूित व्यिक्त

. ६०।- का दरले वषर्को २ पटक ढु बानी अनुदान िदने ।
. २५- का दरले िचयापान खचर् गन ।

1.6.५ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष मन्ऽालय (सिचव ःतरीय) िमित

२०57/08/07 को िनणर्यानुसार

२. रे शम खेती िवकास कायर्क्रम
२.१ प्रिविध प्रदशर्न कायर्क्रम
2.1.१ पिरचय/पृ भूिमः रे शम खेतीका सम्पूणर् ूिविधह

उत्ूेिरत गराउन यो कायर्बम स ालन गिरन्छ ।

ूचार ूसार गरी मािमण कृषकह लाई

2.1.२ कायर्बमको उ ँ
े यः रे शम खेतीका सम्पूणर् ूिविधह

ूदशर्न गनुर् ।

2.1.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः

 रासायिनक मल, िसकेचर, िवसं बमण औषिध, रे शम कीराको फुल, पात काटने च ुपी,

थमार्िमटरको मूल्यमा पूणर् अनुदान िदनुपदर्छ ।

 मौसमी र सापेक्ष ूािविधक तिरका ूदशर्नको लािग कृषक भेला गराएर वृक्षारोपण गन

तिरका ूदशर्न गनुर् पदर्छ ।

2.1.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् : िकम्बु िब वा रोप्नेदेिख कीरापालन र
कोया उत्पादनसम्मको सम्पूणर् कायर्बम भएको ूिविध ूदशर्नको लािग आवँयक साममी

(रासायिनक मल, कीरा पालन उपकरण आिद) को लािग बढीमा
सिकनेछ ।

. ३०००।- सम्म खचर् गनर्

2.1.५ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष मन्ऽालय (सिचव ःतरीय) िमित
२०५१/६/६ को िनणर्यानुसार

२.२ समह
ू गत सेवा मक तिरका प्रदशर्न कायर्क्रम
2.2.१ पिरचय/पृ भूिमः कृषक समूहमा ूािविधक तथा व्यवःथापकीय तिरका ूदशर्न गनर् यो

कायर्बम स ालन गिरन्छ ।

2.2.२ कायर्बमको उ ँ
े यः समूह ःतरमा रे शम खेती ूिविध ूदशर्न गनुर् ।
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2.2.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः पकेट क्षेऽह मा कृषक समूहह
भेला गराई समूहगत तवरमा ूािविधक तथा िविभ

व्यवःथापन तिरकाह

ूदशर्न गनुर् पदर्छ ।

2.2.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् :
रे शम खेतीको लािग िवषयवःतु अनुसार तिरका ूदशर्न साममीमा

. २००।-

िचयापानमा

. २५।- ूित व्यिक्त

कृषक सहभािगता सं ख्या

१० जना

2.2.५ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष मन्ऽालय (सिचव ःतरीय) िमित

२०५२/१०/२३ को िनणर्यानुसार

२.३ िक बख
ु ेती िव तार कायर्क्रम
2.3.१ पिरचय/पृ भूिमः रे शम खेतीको िवःतारमा व्यापकता ल्याई कोया उत्पादन गनर् सिकने थप
सम्भावनाह

िवकास गनर् यो कायर्बम स ालन गिरन्छ ।

2.3.२ कायर्बमको उ ँ
े यः रे शम खेतीमा मािमण कृषकह को सहभािगता र सं लग्नता बढाई

रे शम खेती क्षेऽ िवःतार गनु/
र् गराउनु ।

2.3.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः

 पकेट पिहचान गरी िनधार्िरत पकेटमा व्यापक ूचार ूसार गनुर् पदर्छ ।
 सहभागी कृषक पिहचान र छनौट गरी समूहमा आव

नै छानेको उत्कृ
गराउनुपदर्छ ।

(समूह गठन) गनुर् पदर्छ र कृषकह ले

कृषकह लाई िजल्ला ःतरीय ॅमण गराई िकम्बुखेतीको अवलोकन

 इच्छु क कृषकह बाट माग सं कलन गरी सो बमोिजम साममीह को व्यवःथा नम्सर्मा उल्लेख

भए अनुसार गनुर् पदर्छ ।

 सहभागी कृषकह को जग्गामा िफल्ड ले-आउट, वृक्षारोपण साममीह को ःथलगत आपूितर्

गराई वृक्षारोपण गराउनुपदर्छ ।

 वृक्षारोपणको िनयिमत रे खदे ख, सुपिरवेक्षण गरी व्यवःथापकीय टे वा पुयार्उनु पदर्छ ।

2.3.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् :
िकम्बुखेती िवःतार

िकम्बु िब वाको मूल्य
िकम्बु िब वा ूित बोट

५० पैसा

ूित किट

१० पैसा

ूित िकम्बु िब वामा अनुदान

१५ पैसा
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िकम्बु िब वा ढु बानी अनुदान
पहाडी िजल्लामा बढीमा

. २०००।- ूित हेक्टर

तराईमा बढीमा

. १५००।- ूित हेक्टर

2.3.५ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष मन्ऽालय (सिचव ःतरीय) िकम्बु खेती
िवःतार

सम्बन्धमा

२०५६/४/२

र

िकम्बु

िब वा

ढु बानी

अनुदान

सम्बन्धमा

िमित

२०५२/१०/२३ को िनणर्यानुसार

२.४ एरी कोया उ पादनसँग स ब ध कीरा पालन यव थापन कायर्क्रम
2.4.१ पिरचय/पृ भूिमः उपलब्ध ौोत साधन र क्षमता एवं सम्भाव्यताको आधारमा एरी कोया

उत्पादन गरी वेचिवखन गराउन यो कायर्बम स ालन गिरन्छ ।

2.4.२ कायर्बमको उ ँ
े यः थप एवं अितिरक्त आय आजर्न गराई कृषकह को आिथर्क उत्थानमा

टे वा पुयार्उनु

2.4.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः
 कोया सुरिक्षत राखी पुतली िनकाल्न लगाउनुपदर्छ ।

 पुतली समाती फुल उत्पादन गराई (वषर्को ३-४ पटक सम्म कृषकह बाटै फुल उत्पादन

गराउन सिकने) ३-४ पटकसम्म कृषकह बाटै फुल उत्पादन गराई सकेपिछ नयाँ बीउ फुल
ूा

गनुप
र् न हुन्छ ।

2.4.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् :
मूल्यमा अनुदान

अं डीरको बीउको मूल्यमा शत ूितशत अनुदान िदइने
रे शम कीराको फुलको मूल्यमा

. २०।- ूित वाकस

चौकी कीराको मूल्य (२०,००० कीराको लािग)

. ४५।-

2.4.५ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष मन्ऽालय (सिचव ःतरीय) िमित
२०५६/४/२ को िनणर्यानुसार

२.५ कोया उ पादनसँग स ब ध कीरा पालन यव थापन
2.5.१

पिरचय/पृ भूिमः

ऐरी

कीरापालन/व्यवःथापन गिरन्छ ।

कोया

उत्पादन

कायर्बमलाई

ूोत्साहन

गनर्

ऐरी

2.5.२ कायर्बमको उ ँ
े यः ऐरी कोया उत्पादन गरी थप आय आजर्न गन मौका ूदान गनुर् ।
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रे शम

2.5.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः
आवँयक पन फुल र िवसं बमण (फमार्िलन, िव्लिच

पाउडर र आर.के.आर. आिद र

रसायनह मा पारा फमर्लिडहाइड, क्याप्टान र वेन्जोइक एिसड आिद) पूणर् अनुदान िदएर यो

कायर्बम स ालन गनुर् पदर्छ ।

2.5.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् :

आवँयक पन फुल र िवषबमण ओैषिध (फमार्िलन, िव्लिच
बनाउन चािहने रसायनह

अनुदान िदन सिकनेछ ।

पाउडर र आर.के.आर. आिद)

(पारा फमर्लिडहाइड, क्याप्टान र वेन्जोइक एिसड आिद) मा पूणर्

2.5.५ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष मन्ऽालय (सिचव ःतरीय) िमित

२०५१/६/६ को िनणर्यानुसार

२.६ िनजी िक बु नसर्री

थापना कायर्क्रम

2.6.१ पिरचय/पृ भूिमः उपलब्ध ौोत, साधन र क्षमता एवं सम्भाव्यताको अिधकतम् पिरचालन

गरे र दक्ष कृषकह बाट उ त िकम्बुको िब वा उत्पादन गराई िब वाको बढ्दो माग पूरा
गनर्/गराउन िनजी क्षेऽमा नसर्री ःथापना गराईन्छ ।

2.6.२ कायर्बमको उ ँ
े यः मािमण कृषकह लाई िकम्बुको िब वा उपलव्ध गराउनुको साथै
अितिरक्त आय आजर्न गराउनु ।

2.6.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः िनम्न शतर्ह

पूरा गन गरी

कृषकह लाई यो कायर्बममा सहभागी गराउनुपदर्छ । िकम्बु िनजी नसर्रीको िनम्ती शतर्ह

ु न । माउ बोट ःवःथ र मजवुत हुनपु न ।
 िकम्बु नसर्री व्याडमा िसँचाइ सुिवधाको व्यवःथा हुनप
ु न।
 उ त जातको िकम्बु बगचा हुनप

 िनजी नसर्री धनीलाई सम्बिन्धत िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयबाट िसफािरस सिहत ूमािणत

गनुप
र् न ।

 उ त जातको माउ बोट ूशःत भएको नसर्रीको लािग कृषकले नै सुिवधा जुटाउनुपनछ ।
 कलमी काटी रोप्न लगाउनु पदर्छ र कलमीको सामियक गोडमेल, मलजल र काँटछाँट

गराउनु पदर्छ ।

 एिककृत बाली सं रक्षण ूकृया अवलम्बन गराउनुपदर्छ ।
 तयारी िब वाको तथ्यांक िनकाल्नुपदर्छ । िकम्वु िब वाको उत्पादन अिभलेख रे शम खेती

िवकास कायर्बम केन्िमा पठाउनुपनछ ।
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 ःवःथ र राॆो िब वा िवतरण गराउने र िवतरण गिरएका िब वा ूयोगको अनुगमन गरी सही

सदुपयोग गराउनु पदर्छ ।

2.6.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् :

ूित नसर्रीको लािग आवँयक जरा अं कुरण हम न, प्लाि क व्याग, िसकेचर-२, करौती-२, च ुपी-२,
हजारी-२, र आधा इन्चको १०० िमटरसम्मको पोिलिथन पाइपमा
अनुदान उपलब्ध गराउने ।

. ५०००।- मा नबढाई

2.6.५ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष मन्ऽालय (सिचव ःतरीय) िमित
२०५१/६/६ को िनणर्यानुसार

२.७ िनजी नसर्री सु िढकरण कायर्क्रम
2.7.१ पिरचय/पृ भूिमः िनजी ःतरमा ःथािपत पुराना नसर्रीह लाई उिचत व्यवःथापन गरी

उत्पादनमूलक तुल्याउन नसर्री सु िढकरण गिरन्छ ।
2.7.२ कायर्बमको उ ँ
े यः पुराना िनजी नसर्रीह

सु िढकरण गनुर् ।

2.7.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः िवगत ५ वषर्देिख उत्पादन गिररहेका
पुराना नसर्री धनीह लाई नसर्री सु िढकरणको लािग मलखाद, औषिध र औजारह
ूािविधक सहयोग समेत पुयार्उनु पदर्छ ।

उपलब्ध गराई

2.7.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् :
िवगत पाँच वषर् दे िख ूत्येक वषर् २५००० िब वा उत्पादन गरी रहेका पुराना नसर्रीह लाई
ूोत्सािहत गनर् मलखाद र औषिधको लािग बढीमा

. ६००।- र औजारह

जःतै िसकेचर २

थान, कर ती २ थान र हजारी १ थानमा ५० ूितशत अनुदान िदने । यसरी अनुदान िदँदा ूित
नसर्री बढीमा

. २०००।- सम्म िदन सिकनेछ ।

2.7.५ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष मन्ऽालय (सिचव ःतरीय) िमित

२०५४/६/१९ को िनणर्यानुसार

२.८ घु ती टोली पिरचालन/िफ ड अिभयान कायर्क्रम
2.8.१ पिरचय/पृ भूिमः
2.8.२ कायर्बमको उ ँ
े यः रे शम खेतीमा ःतरयुक्त उत्पादन/उत्पादकत्व हािसल गनर् यसका
िविवध ूािविधक पक्षह को ठीक ठीक समय, मौसम अनुसार अवलम्बन गराउनु ।

2.8.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः
 िवषय िवशेष

टोली गठन गरी िफल्ड अिभयानको आयोजना गनुर् पदर्छ ।
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 बढीमा २५ जनासम्म कृषकह

सहभागी गराई रे शम सम्बन्धी कायर्बमह लाई सही

कायार्न्वयन गराउन िवशेष िफल्ड अिभयान नै चलाउनु आवँयक छ ।

 उत्पादन पकेटह को िनरीक्षण ॅमण गरी कृषकह को िकम्बु बगचामा मौसम अनुसारको मल,

जल र काँटछाँट सही ढं गबाट गराउने, रे शम कीरापालन कायर्को िनयिमत रे खदे ख र
सुपिरवेक्षण गरी ूिविध प्याकेजको सही अवलम्बन र अनुसरण गराउनुपदर्छ ।

 कोया यथोिचत सं कलन, सम्भार र वेचिवखन गराउनुपदर्छ ।

2.8.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् :

सहभागी सं ख्या बढीमा २५ जवानलाई िचयापानमा ःवीकृत नम्सर् अनुसार खचर् गनर् सिकनेछ ।
2.8.५ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष मन्ऽालय (सिचव ःतरीय) िमित
२०५१/८/२६ को िनणर्यानुसार

२.९ िज ला तरीय कोया उ पादन प्रितयोिगता कायर्क्रम
2.9.१ पिरचय/पृ भूिमः कोया उत्पादन गनर् तथा खेती िवःतार तफर् कृषकह लाई ूोत्सािहत गनर्

यो कायर्बम स ालन गिरन्छ ।
2.9.२

कायर्बमको

उ ँ
े यः

ूितःपधार्त्मक भावना जगाउनु ।

कृषक/समूहह

बीच

गुणःतरयुक्त

रे शम

उत्पादनको

लािग

2.9.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः अन्य बाली ूितयोिगताको जःतै

िजल्लामा रे शम खेती गरी कोया उत्पादन गनर् ईच्छु क कृषकह को ूितयोिगतामा भाग िलने
िनवेदन सम्बिन्धत सेवा केन्ि माफर्त िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयमा अिमम दतार् गराउने र सो

िनवेदन अनुसार िनजलाई ूितयोिगतामा सं लग्न गराउनुपदर्छ ।
2.9.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् :
िजल्ला ःतरीय कोया उत्पादन ूितयोिगता पुरःकार
 ूथम

५०००।-

 ि तीय

३०००।-

 तृतीय

२०००।-

 सान्त्वना

५००।-

मािथ उल्लेिखत रकम बराबरको रे शम खेती सम्बन्धी साममी पुरःकार ःव प उपलब्ध गराउने ।
2.9.५ ि व्यः पुरःकार िवतरण समारोह िजल्लाबाट स ािलत सबै िकिसमका ूितयोिगताह को

लािग एकै पटक आयोजना गन हुँदा खा ा
खचर् वापत

बाली उत्पादन ूितयोिगतामा रािखएको व्यवःथापन

. ३०००।- नै सबै ूितयोिगताको लािग एकमु

- 215 _

हुनेछ ।

2.9.६ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: अथर् मन्ऽालयको (मा. अथर्मन्ऽीःतर) को
िमित

२०६९/१/१३

को

सहमती

र

कृिष

िवकास

मन्ऽालय

(सिचव

ःतर)

को

िमित

२०७०/४/१७ को िनणर्यानुसार

२.१० चखार् िवतरण कायर्क्रम
2.10.१ पिरचय/पृ भूिमः रे शम खेतीमा अिभ ची िलने भूमीिहन/सुकुम्वासी कृषकह लाई रे शम
धागो काट्ने चखार् िवतरण गन व्यवःथा भए अनु प चखार् िवतरण गिरन्छ ।

2.10.२ कायर्बमको उ ँ
े यः रे शम धागो काटने कृषकह लाई रे शम खेतीमा ूोत्सािहत गराई
उनीह लाई कुिटर उ ोगमा सं लग्न गराउनु ।

2.10.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः

 अण्डी र कोया उत्पादन गिररहे का कृषकह लाई िनम्न ःतरका कोया, अण्डी र कोयाबाट

रे शम धागो उत्पादन गराउन चखार् िवतरण गनुर् पदर्छ ।

ु
ूयासमा चखार् उपलब्ध गराउने कायर्
 िज.कृ.िव.का. र रे शम खेती िवकास कायर्बमको सं यक्त
गनुर् पदर्छ ।

2.10.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् :

रे शम खेती िवकास कायर्बम स ालन गिरएका िजल्लाह मा कृषकह
सुकुम्वासी) जो ःपीिन

(खास गरी भूमीहीन,

कुिटर उ ोगमा सं लग्न रही रे शम धागो उत्पादन गदर्छन ती वगर्ह लाई

लिक्षत गरी पूरै अनुदान ूिच चखार्

. १०,०००।- सम्मं िदन सिकनेछ ।

2.10.५ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष मन्ऽालय (सिचव ःतरीय) िमित
२०५३/७/१ को िनणर्यानुसार

२.११ पुरानो बगचा यव थापन कायर्क्रम
2.11.१ पिरचय/पृ भूिमःरे शम खेतीको लािग ःथापना भएको बगचालाई यथोिचत स ालन र
व्यवःथापन गनर् यो कायर्बम गिरन्छ ।

2.11.२ कायर्बमको उ ँ
े यः पुरानो बगचा सुधार गराई रे शम उत्पादनको लािग िकम्वु, तथा

अण्डीको पात बढी उत्पादन गराउनु ।

2.11.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः

 कोया उत्पादन गिररहे का पुरानो बगचाको यथोिचत स ालन र व्यवःथापन गनर् कृषकह लाई

ग्याप िफिल को लािग िब वा, रासायिनक मल, िसकेचर र ूिन
ु

उपलब्ध गराउनुपनछ ।
 सम्बिन्धत ूािविधकह

करौती जःता साममीह

र कृषकको सहभािगतामा उिचत बगचा व्यवःथापन गराउनुपनछ ।
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2.11.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् :
कोया उत्पादन गिररहेका तर बगचा कमजोर बन्दै गइरहेका नमुना पुरानो बगचाको यथोिचत

स ालन व्यवःथापन गनर् कृषकह लाई ग्याप िफिलं गको लािग िब वा, रासायिनक मल, िसकेचर र

ूिन
ु

समा बढीमा

सिकनेछ ।

. ५०००।- ूित हेक्टर बराबरको साममी अनुदान उपलब्ध गराउन

2.11.५ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष मन्ऽालय (सिचव ःतरीय) िमित

२०५३/७/१ को िनणर्यानुसार

२.१२ दश हजार कायर्क्रम
2.12.१ पिरचय/पृ भूिमः रे शम खेतीबाट मिहला कृषकह ले आयआजर्न गनर् सक्दछन् भ े

ि कोणले रे शम खेती तफर् मिहला कृषकह को सहभािगता बढाउन यो कायर्बम स ालन

गिरन्छ ।

2.12.२ कायर्बमको उ ँ
े यः रे शम खेती/धन्दाको सघन र एिककृत
मिहलाह को आयआजर्न वृि

व्यापक गराउनु ।

पमा स ालन गरी

2.12.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः कृषक ःतरमा िवशेषत कोया
उत्पादन कायर्बममा सं लग्न मिहला ारा स ालन गनर् आवँयक पन साममीह

कीरापालन शे ,

ना लो थमार्िमटर, हाइसोिमटर, जाली, बाटा, बािल्टन, चिप वोडर् र चक्कु उपलब्ध गराई कायर्बम
स ालन गनुप
र् नछ ।

2.12.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् :
यो कायर्बम स ालन गनर् आवँयक पन साममीह

(कीरापालन शे , नाङलो, थमार्िमटर,

हाइसोिमटर, जाली, बाटा, वािल्टन, चपीङ नाइफ र बोडर्) खिरद गनर् बढीमा
बरावरको साममी अनुदान ूित कायर्बममा उपलब्ध गराउन सिकनेछ ।

. ४०००।-

2.12.५ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष मन्ऽालय (सिचव ःतरीय) िमित
२०५३/७/१ को िनणर्यानुसार

२.१३ चौकी कीरा पालन घर िनमार्ण कायर्क्रम
2.13.१ पिरचय/पृ भूिमः रे शम कीराको तेौो अवःथासम कीराह

उपयुक्त घर िनमार्ण गनर् सघाउ पुयार्उन यो कायर्बम स ालन गिरन्छ ।

सम्वेदनशील हुने भएकोले

2.13.२ कायर्बमको उ ँ
े यः रे शम कीराको तेौो अवःथासम्म पालन गरी कृषकह लाई सहज
पमा चौकी कीरा उपलब्ध गराउनु ।
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2.13.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः चौकी कीरापालन घर िनमार्ण गनर्
आवँयक साममीह

नम्सर्मा तोिकए अनुसार उपलब्ध गराउनुपनछ ।

2.13.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् :

यो कायर्बम स ालन गदार् सेड िनमार्ण गनर् लाग्ने कुल इि मेटको २५ ूितशत अनुदान िदने ।
यसरी िदईएको २५ ूितशत अनुदान बढीमा

. १२,५००।- भन्दा बढी हुन ु नहुने ।

2.13.५ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष मन्ऽालय (सिचव ःतरीय) िमित
२०५१/0६/0६ को िनणर्यानुसार

२.१४ रे शम स ब धी िविवध सेवा कायर्क्रम
2.1४.१ पिरचय/पृ भूिमःरे शम सम्बन्धी कायर्बममा तोिकएको िबयाकलाप वाहेक अन्य भैपिर
आउने समःया समाधान कायर् गनर् िविवध सेवा कायर्बमह

स ालन गिरन्छ ।

2.1४.२ कायर्बमको उ ँ
े यःरे शम सम्बन्धी कायर्बममा तोिकएको िबयाकलाप वाहेक अन्य
आउने समःया समाधान गन
2.1४.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः

 रे शम सम्बन्धी कायर्बममा तोिकएको िबयाकलाप वाहेक अन्य भैपिर आउने समःया जःतै

िकम्बुको रोग िकटनाशक औषिध, ूचार ूसार माध्यम िकम्बु िब वा, मल, कोया ढु बानी आिद

कायर् गनर् रे शम खेती िवकास कायर्बमको सिबयतामा िविवध कायर्बमह

स ालन गिरन्छ ।

 अतः िविवध सेवाको लािग रे शम खेती िवकास कायर्बमसँग समन्वय गनुप
र् नछ ।

2.1४.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् :
िब वा, मल, कोया, ढु वानी, पा

साममी, पो र, फोल्डर, पम्पप्लेट छपाई र वेला वेलामा भैपरी

आउने िकम्बुको रोग, कीटनाशक िवषादी अनुदान रकमबाट व्यहोनर् सिकने छ । यो रकम रे शम

खेती िवकास कायर्बमबाट व्यहोनछ ।
2.1४.५ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष मन्ऽालय (सिचव ःतरीय) िमित

२०५१/0६/0६ को िनणर्यानुसार

३.

याउ खेती िवकास कायर्क्रम

३.१ क ये तथा गो े

याउ उ पादन प्रदशर्न

3.1.१ पिरचय/पृ भूिमःकन्ये तथा गोोे च्याउ उत्पादन गन ूिविध कृषकह

कायर्बम स ालन गिरन्छ ।

समक्ष पुयार्उन यो

3.1.२ कायर्बमको उ ँ
े यः कन्ये तथा गोोे च्याउ उत्पादन गन ूिविध कृषकह लाई ूदशर्न गनुर् ।
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3.1.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः

 कन्ये च्याउ- यो ूदशर्नको लािग आवँयक पन साममीह

पराल, प्लाि क, च्याउको बीउ

आिद व्यवःथा िमलाई कृषक समूह गठन भएको पकेट क्षेऽमा ूित कृषक समूह एउटा ूदशर्न

स ालन गनुप
र् नछ ।

 गोोे च्याउ- यसको लािग अित आवँयक पन साममीह

पराल, एमोिनयम सल्फेट, कृिष च ुन,

युिरया, िड.ए.पी. तथा च्याउको बीउ र िवषादी औषिधह को व्यवःथा िमलाई कृषक समूह

गठन भएको पकेटमा ूित समूह एउटा ूदशर्न स ालन गनुप
र् नछ ।
३.1.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् :

कन्ये च्याउ- ूित ूदशर्नको लािग आवँयक पन साममीह

आिदमा शत ूितशत अनुदान िदने । यसको लािग बढीमा
अन्य आवँयक साममीह

पराल, प्लाि क, च्याउको बीउ

. १०००।- सम्म खचर् गनर् सिकने ।

जःतै इन्धन, ौम आिद कृषकले नै व्यहोन ।

गोॄे च्याउ- स ालन गिरने ूित ूदशर्न (६० वगर् फीट) आवँयक साममीह

पराल, एमोिनयम

सल्फेट, यूिरया, िड.ए.पी., कृिष च ुन, च्याउको बीउ, िवषादी औषिध आिदमा शत ूितशत अनुदानमा
स ालन गरने र यसको िनिमऽ ूित ूदशर्न

आवँयक साममीह

कृषक आफले व्यहोन ।

. १२५०।- सम्म खचर् गरी स ालन गन । अन्य

३.1.५ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष मन्ऽालय (सिचव ःतरीय) कन्ये

च्याउको हकमा िमित २०५३/८/४ र गोोे

च्याउको हकमा िमित २०५३/८/४ को

िनणर्यानुसार

३.२

याउ बीउ िवतरण कायर्क्रम

3.2.१ पिरचय/पृ भूिमः उ त बीउ िकट जःतै गरी च्याउ खेतीमा अिभ िच राख्ने कृषकह लाई
च्याउको बीउ िवतरण गिरन्छ ।

3.2.२ कायर्बमको उ ँ
े यः कृषकह लाई च्याउ खेती गनर् ूोत्सािहत गनुर् ।
3.2.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः च्याउ उत्पादन समूह वा च्याउ

उत्पादन पकेट क्षेऽका कृषकह लाई ूित कृषक १० बोतलमा नबढाई नम्सर् पुिःतका अनुसार
बीउ उपलब्ध गराउनुपनछ ।

3.2.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् : कृषक समूह गठन भएको वा च्याउ
उत्पादन पकेट क्षेऽका कृषकह लाई ूित कृषक १० बोतलमा नबढाई च्याउको बीउको मूल्यमा
५० ूितशत अनुदान िदन सिकनेछ ।

3.2.५ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष मन्ऽालय (सिचव ःतरीय) िमित

२०५३/८/४ को िनणर्यानुसार
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भाग चः माटो यव थापन कायर्क्रम
बाली िब वाको उमार, वृि
आड िदई खा

र उत्पादनको लािग माटोको ठू लो भूिमका हुन्छ । यसै ले िब वालाई

तत्व र पानी उपलब्ध गराउँछ । आजका िदनह मा भूक्षय, असन्तुिलत रासायिनक

मलको ूयोग, अवै ािनक बाली ूणाली, न्यून ूा ािरक मलको ूयोग, सघन खेती ूणाली आिदले

गदार् माटोको उवर्राशिक्त बमशः घट्दै गइरहे को छ । दीगो तवरले खेती गरी बढी उत्पादकत्व
हािसल

गनर्

माटोको

िनम्नानुसारका कायर्ह

उवर्राशिक्त

कायम

गनुर् आवँयक

हुन्छ ।

यसका

लािग

मुख्यतया

गनुर् पदर्छ ।

 माटोको क्षािरयपना वा अम्लीयपनाको जाँच एवं सुधार
 माटोमा ूा ािरक पदाथर्को अिभवृि -जःतै गोठे मल, कम्पो

आिदको ूयोग ।

मल, हिरयो मल, जैिवक मल

 रासायिनक मल (सूआम तत्व समेत) को सन्तुिलत ूयोग
 वै ािनक बाली ूणालीः माटोको सबै तहको खा

ूा ािरक पदाथर् एवं खा तत्व अिभवृि

तत्वको समूिचत ूयोग हुने, माटोमा

हुने बाली चब अवलम्बन ।

 भूक्षयको रोकथाम गन बालीह को छनौट र ूयोग ।

कृिष उत्पादन र उत्पादकत्व वृि

गनर् माटोको मह वपूणर् भूिमका हुन्छ । खेतीपाती गिरने

जमीनको माटोमा लगातार बोट िब वाह

लगाउँदै गएको खण्डमा माटोमा भएका खा

तत्वह

खेती गिरएका बालीह ले िलएर घटदै जान्छ र िबःतारै माटोको उवर्राशिक्त घटदछ र माटोमा

खोपन बढ्दै जान्छ । त्यसकारण माटोमा उवर्राशिक्त कायम राख्न माटो व्यवःथापन िनरन्तर

गिररहन आवँयक रहन्छ । नेपाल सरकारको २०४९ र २०५२ को सं रचनात्मक सुधार अनु प
कृिष िवभाग अन्तगर्त माटो परीक्षण तथा सेवा शाखा र ५ िवकास क्षेऽमा क्षेऽीय माटो परीक्षण
ूयोगशालाको ःथापना भैसकेको िथयो । स ठनात्मक सुधारकै बममा (२०६१) आएको सं रचना

सुधारबाट यस कायार्लयको नामाकरण माटो व्यवःथापन िनदशनालय भएको छ । केन्िीयःतरमा
माटो व्यवःथापन िनदशनालय र यसको मातहतमा ५ वटा क्षेऽीय माटो परीक्षण ूयोगशालाह
झापाको सु

र

ामा औ ोिगक बालीह को लािग एउटा माटो परीक्षण ूयोगशाला ःथापना भई सेवा

िदने काम भइरहे को छ । यसका साथै िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयह बाट माटो व्यवःथापन

सम्बन्धी िविभ

ूकारका कृिष ूसार कायर्बमह

स ालन हुँदै आईरहेका छन् ।

माटो व्यवःथापन कायर्बमको उ ँ
े य

 दे शको बदिलँदो पिरिःथितलाई मध्यनजर राख्दै समयसापेक्ष मल तथा माटो व्यवःथापन

ूिविधको िवकास गन र ूिविधलाई कृषकःतरसम्म पुयार्ई कृिष उत्पादन बढाउने ।
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 िविवध बालीमा दे िखएको माटोको उवर्राशिक्त ॑ास तथा सो समःयाको पिहचान एवम्

िनराकरणमा सहयोग पुयार्उने ।

 भौगोिलक िवशेषताको आधारमा नेपालको माटोको समःयाको पिहचान गरी िदगो भू-व्यवःथापन

ूित जनचेतना अिभवृि

गन ।

 सरकारी तथा गैरसरकारी सं ःथाह सँग समन्वय गरी माटो व्यवःथापन कायर्बम तथा सेवालाई

व्यापक गद जाने ।

 कृिषमा

बाली

िविविधकरण

तथा

व्यवसायीकरणको

कारणले

समःयालाई न्यूिनकरण गद कृिष उत्पादनमा टे वा पुयार्उने ।

दे शमा

दे िखएको

माटोको

 अध्ययन, अनुगमन तथा सवक्षण गरी माटोको समःया पिहचान गन ।

 समःयायुक्त माटोको अध्ययन िव ष
े ण गरी सोको आधारमा कायर्बम स ालन गन/गराउने ।

माटो व्यवःथापन कायर्बममा स ालन हुने मुख्य मुख्य िबयाकलापह



माटो िव ष
े ण तथा मलखाद िसफािरस
मलखाद िव ष
े ण



जैिवक मल उत्पादन, परीक्षण तथा ूदशर्न



सूआमतत्व िव ष
े ण



माटोको उवर्राशिक्त नक्सा तयार



माटो जाँच िशिवर स ालन



एकीकृत बाली खा तत्व व्यवःथापन-कृषक पाठशाला



भकारो सुधार



गोठे मल/कम्पो



अध्ययन, अनुगमन



ूाँगािरक मल कारखाना ःथापनाको लािग ूािविधक सर सल्लाह तथा अनुदान सहयोग



मल सुधार

भिमर्बेड िनमार्णको लािग कृषकह लाई अनुदान उपलब्ध गराउने

माटो यव थापन कायर्क्रम अ तगर्तका कायर्क्रमह

१. प्रदशर्न कायर्क्रम
आधुिनक कृिष ूिविधह

ूत्यक्ष पमा दे खाउनको लािग ूदशर्न कायर्बम गिरन्छ । िकसानले दे खेर

ूिविध ूित िव ास िलन्छन भ े आधारमा ूदशर्न कायर्बम स ालन गिरन्छ । धेरै भन्दा धेरै
िकसानको पहुँच हुने ःथानलाई ूदशर्न ःथानको

पमा छनोट गिरन्छ । यहाँ कम्पो

मल तयार

गन ूिविध, हिरयो मल नितजा, सुआमतत्व ूयोग, सुआम जैिवक मल ूयोग गोठे मलमूऽ तयार गन
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ूिविध (भकारो सुधार), बायोग्याँस ःलरीबाट कम्पो

बनाउने ूिविध, कृिष च ुन ूयोग, भिमर्कम्पो

र एजोला/बायो ग्याँस ःलरी ूयोग ूदशर्नह को ूािविधक पक्ष उल्लेख गिरएको छ ।

१.१ क पो ट मल तयार गन प्रिविध प्रदशर्न कायर्क्रम:
१.१.१ पिरचय/पृ भूिमः पराल, पातपित र, झारपात तथा अनय जुनसुकै ॐोतबाट ूा

त्था जनावरबाट ूा

हुने िजवांश र खरानी, च ुन र अ

वःतुह

रसायिनक पदाथर्लाई तिरकाब

पमा

खाडल वा थुूो बनाएर तह तह पारी बमैसँग राखी बेला बेलामा पल्टाई कुहाएर तयार पारीएको
मललाई

कमपो

मल

भिनन्छ ।

बाली

िब वामा

रासायिनक

(Supplement) गरी माटोको उवर्राशिक्त बढाउन ःतरयुक्त कम्पो
िदईन्छ ।

१.१.२ कायर्बमको उ ँ
े यः कम्पो

मलको

ूयोगलाई

पिरपूितर्

मल तयार तथा ूयोगमा जोड

मल बनाउने उ त िविधह को व्यवहािरक ूदशर्न गनुर् ।

१.१.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः

 अन्य ूदशर्न जःतै यसमा पिन उपयुक्त ःथान छनौट गरी कृषक सहभागी गराउनुपदर्छ ।

 खाडल तिरकाबाट मल वनाउनका लािग सबभन्दा तलको तहमा पराल, त्यसपिछ गोवर,

ःयाउला, झारपात आिद वःतुह

हलुकासँग िफँजाएर तह तह िमलाएर राख्नु पदर्छ ।

 त्यसपिछ रासायिनक मल र च ुना छकीर् जमीनको सतहमा माटोले िलप्नु पदर्छ ।
 िचःयान कम भएमा बेला बेलामा पानी पिन िदनु पदर्छ ।
 पल्टाउने कायर् २/३ पटक १/१ मिहनाको फरकमा गनुर् पदर्छ ।
 उपयुक्त समयमा मल िनकाल्नुपदर्छ ।
 यःता साममीह बाट कम्पो
o
o
o

कम्पो

मल बनाउने तिरका बमब

पमा ूदशर्न गनुर् पदर्छ ।

खाडल (१.५ मी. * १ मी. * १ मी.) को लािग ज्यामी २ जना

कृिष च ुन ५ के.जी

रासायिनक मल युिरया ३ के.जी, िड.ए.पी. २ के.जी

o

प्लाि क सीट ३ व.मी (२०० गेज)

o

साईनवोडर् २.५ िफट लम्बाइ २ िफट चौडाइ

o

तयारी कम्पो

मलको नमुना परीक्षण (२ नमुना)

१.१.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् : ःवीकृत सरकारी/िजल्ला/ःथानीय दर रे ट
अनुसार
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१.१.५ ि व्यः
कम्पो

मल बनाउने ॐोतह

 पराल, छबाली, उखुको पात, मकैको डाँठ, भ ुस आिद
 झारपात, पात पित र, ःयाउला, झ्याउ आिद

 गाइवःतुको मलमुऽ, गोवर र गोठमा ूयोग भएको सोतर
 खेतवारी गोडेर िनिःकएको झार वा घाँस
 तरकारी केलाएर िनकािलएको बोबा, पात

 किलला बोटका डाँठ, जराह

तथा पात पित र आिद

 कोसेबाली जातका बोट िव वा र पात पित र, असुरो, िततेपाती आिद ।

झारपातबाट माऽै पिन कम्पो

मल बनाउन सिकन्छ तर नाइटे जन मलको माऽा बढाउनका लािग

कम्तीमा ४० ूितशत जित गाईवःतुको मलमुऽ ूयोग गरे मा उच्च कोटीको मल तयार हुन्छ ।
कम्पो

मल बनाउन जोरनको ूयोग

 गोवरको घोल गाइवःतुको मुऽ तथा पुरानो पाकेको मल

 घोडाको िलदी

 बायोग्यासबाट िनःकेको लेदो
 च ुन

 तोरीको िपना
 खरानी
 रसायिनक मल

 इ.एम. (Effective Micro-organism)

 बगैचाको माटो अथवा ूांगािरक पदाथर् ूशःत भएको माटो पानी आिद ।

तयार कम्पो

जांच्ने तिरका

 मल धुलो हुन ु पदर्छ ।

 राखेको वःतुको आकार, ूकार निचिनने हुन ु पदर्छ ।

१.१.६ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष िवकास मन्ऽालय (सिचव ःतर) को
िमित २०६५/०९/०१ को िनणर्यानुसार
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१.२ हिरयो मल नितजा प्रदशर्न कायर्क्रम:
१.२.१ पिरचय/पृ भूिमः ढचा, सनई, विसर्म आिदलाई हिरयो मलको

पमा कसरी ूयोग गनर्

सिकन्छ भ े तथ्य दशार्ई खेती बालीमा हिरयो मल ूयोगबाट माटोको उवर्राशिक्त अिभवृि
उत्पादन वढाउनुपदर्छ ।

गरी

१.२.२ कायर्बमको उ ँ
े यः कृषकह लाई हिरयो मल ूयोग गरे को र नगरे को दुइ प्लटको
तुलनात्मक नितजा समेत अवगत गराउन यो कायर्बम स ालन गनुर् ।

१.२.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः
 िसं िचत क्षेऽमा धान-गहुँ/मकै ूणाली अपनाउने

कृषक समूह सहभागी गराई धान

रोप्नुभन्दा पिहले ूदशर्न प्लटको १/२ जग्गामा हिरयो मल ूयोग गनुर् पदर्छ ।

 हिरयो मल ूयोग गरे को प्लटमा िसफािरसको आधा रासायिनक मल ूयोग गन र हिरयो

मल ूयोग नगरे को प्लटमा िसफािरस बमोिजम रासायिनक मल ूयोग गनुर् पदर्छ ।

 धान पिछ गहुँ/मकै बालीमा पिन यसै गरी रासायिनक मल ूयोग गनुर् पदर्छ । यसबाट

अक बालीमा समेत हिरयो मलको ूभाव हेन र् सिकन्छ ।

 यो नितजा ूदशर्न स ालन गदार् हिरयो मलको बीउ छन र जग्गा जो े काम गरी

सकेपिछ त्यसपिछ लगाउने बाली लगाई मािथ उल्लेख गरे बमोिजम मलखादको ूयोग

गनुर् पदर्छ ।

 यस नितजा ूदशर्न प ात् फरक पनर् आएको उत्पादकत्व/उत्पादनबारे कृषकलाई अवगत

गराउनुको साथै यसको ूितवेदन सम्बिन्धत कायार्लयह मा पठाउनुपदर्छ ।

 ूािविधक मापदण्ड o
o

हिरयो मल बनाउने बालीको बीउ (ढचा, सनई, मुंग आिद) ३ के.जी.

रसायिनक मल नाईशोजन १ के.जी., फःफोरस १ के.जी., पोटास १ के.जी.

o

साईनवोडर् २.५ िफट लम्बाइ, २ िफट चौडाइ

o

माटो परीक्षण ४ नमुना (२ नमुना बाली अिघ, २ बाली बाली पिछ) (पहाड १
रोपनी, तराई १.५ क ा

१.२.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् : ःवीकृत सरकारी/िजल्ला/ःथानीय दर रे ट
अनुसार
ु तत्वावधानमा यो कायर्बम स ालन हुने
१.२.५ ि व्यः क्षेऽीय माटो पिरक्षण ूयोगशालाको सं यक्त
गरी ूयोगशालाले ूदशर्न प्लटको माटोको नमुना सं कलन र िव ष
े ण गन तथा अन्य सबै कायर्ह
िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयले गनुर् पदर्छ ।
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१.२.६ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष िवकास मन्ऽालय (सिचव ःतर) को
िमित २०६५/०९/०१ को िनणर्यानुसार

१.३ सु मत व प्रयोग प्रदशर्न कायर्क्रम:
१.३.१ पिरचय/पृ भूिमः सुआमतत्वको अभाव भएको क्षेऽमा सुआम तत्वयुक्त मलखाद ूयोगबाट

बाली उत्पादनमा वृि

ल्याउन यो कायर्बम स ालन गिरन्छ ।

१.३.२ कायर्बमको उ ँ
े यः सुआमतत्वयुक्त मलखाद ूयोग गरी उत्पादकत्वमा वृि
१.३.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः
 अध्ययनको आधारमा िविभ

ूदशर्न गनुर् पदर्छ ।

सुआम तत्वह

कम भएका लक्षणह

ल्याउनु ।

दे िखएका ःथानमा ूयोग

 सुआमतत्व ूयोग गन उपयुक्त वेलामा सुआम तत्वयुक्त मलखाद साममी आवँयकता अनु प

ूयोग गरे र दे खाउनुपदर्छ ।

 सुआमतत्वको ूयोगबाट बालीमा कःतो ूभाव पदर्छ सो बारे सुआमतत्वको ूयोग गनुर् अिघ र

ूयोगपिछ माटो िव ष
े ण गरी त्यसको ूितवेदन सम्बिन्धत कायार्लयह मा पठाउने र

कृषकलाई समेत जानकारी गराउनुपदर्छ ।
 ूािविधक मापदण्ड o

सुआमतत्व (िजं क सल्फेट, कपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, सोिडयम मोिलब्डेट आिद) विढमा
१.५ केजी

o

साईनवोडर् २.५ िफट लम्बाइ २ िफट चौडाइ

o

माटो परीक्षण ४ नमुना (२ नमुना बाली अिघ, २ बाली बाली पिछ)

o

पहाड १ रोपनी, तराई १.५ क ा

१.३.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् : ःवीकृत सरकारी/िजल्ला/ःथानीय दर रे ट

अनुसार

१.३.५ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष िवकास मन्ऽालय (सिचव ःतर) को
िमित २०६६/१०/२५ को िनणर्यानुसार

१.४ सु म जैिवक मल प्रयोग प्रदशर्न कायर्क्रम:
१.४.१ पिरचय/पृ भूिमः उत्पादन वृि

गनर् अपनाइने िविभ

ूयोग पिन एक भएकोले यो ूदशर्न स ालन गिरन्छ ।

ूिविध मध्ये सुआम जैिवक मलको

१.४.२ कायर्बमको उ ँ
े यः कोसेबालीमा सुआम जैिवक मलको मह व दशार्उनु ।
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१.४.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः

 कोसे बाली भटमास/मुसरु ो लगाउने क्षेऽमा कृषक समूहको सकृय सहभािगतामा ूदशर्न

प्लटको आधा जग्गामा जैिवक मल ूयोग गन र बाँकी जग्गामा नगन ।

 दुवै जग्गाको उत्पादन रे कडर् िलई सम्बिन्धत िकसानलाई जानकारी गराउँदै यसको िववरण

सम्बिन्धत कायार्लयह मा समेत पठाउनुपदर्छ ।

 ूािविधक मापदण्ड o

कोसेबालीको बीउ २.५ के.जी.

o

सुआम जैिवक मल (राइजोिवयम आिद) २०० माम

o

िचनी/गुडको चाक्सी विढमा १ के.जी

o

साईनवोडर् २.५ िफट लम्बाइ, २ िफट चौडाइ

o

पहाड १ रोपनी, तराई १.५ क ा

१.४.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् : ःवीकृत सरकारी/िजल्ला/ःथानीय दर रे ट
अनुसार
१.४.५

उक्त

कायर्बम

ःवीकृत/सहमित

भएको

िमित:

कृिष

िवकास

मन्ऽालयको

िमित

२०६६/१०/२५ को िनणर्यानुसार

१.५ गोठे मलमत्र
ू तयार गन प्रिविध (भकारो सध
ु ार प्रदशर्न) कायर्क्रम:
१.५.१ पिरचय/पृ भूिमः यसमा गहुँत सं कलन

ांकी िनमार्ण गरी यसको सं कलन तथा सं रक्षण

गिरन्छ । गहुँतलाई बालीमा सोझै ूयोग गन तथा भकारोमा िमसाई गोठे मलको गुणःतर बढाउने
कायर् गिरन्छ । भकारोबाट गहुँत िमसाउनको अलावा गोठे मलबाट ूमुख खा तत्व मध्येको
नाइशोजन तत्व न

हुन निदनको लािग छापो िदने, मल तकार्उने र च ुिहएर तथा उडेर नोक्सान

हुन िदनबाट जोगाउने गिरन्छ । यस अन्तगर्त वःतुको लािग गोठ बनाउँदा मुऽ नच ुिहने अथार्त

च ुिहएर खेर नजाने खालको बनाउन कृषकलाई ूेिरत गिरन्छ । ःथानीय ःतरमा पाउने ढुं गा, छपनी

आिद ूयोग गरी कृषककै सहभािगतामा गहुँत बग्ने खालको गोठको भूई िनमार्णमा जोड िदइन्छ
साथै बगेको गहुँतलाई नली माफर्त सं कलन
उत्ूेिरत गिरन्छ ।

ांकमा जम्मा गनर्

ांक र नलीको व्यवःथा गनर्

१.५.२ कायर्बमको उ ँ
े यः गोठबाट गोबर तथा गहुँतलाई सं रक्षण गरी गहँ◌ुतलाई सोझै बालीमा

ूयोग गन तथा गोठे मलको

पमा ूयोगमा ल्याई मलको गुणःतर बढाउने ।
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१.५.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः
ूािविधक मापदण्ड ●

मुऽ सं कलनको लािग गोठ सुधार (इटा, ढुं गा, वालुवा, िसमेण्ट, पात पित र आिदका लािग)

●

गोठे मल खाडल/थुूो मािथ छहारीको व्यवःथा ज्यामी ३ जवान

●

साईनवोडर् २.५ िफट लम्बाइ २ िफट चौडाइ

१.५.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर्: ःवीकृत सरकारी/िजल्ला/ःथानीय दर रे ट

अनुसार

१.५.५ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष िवकास मन्ऽालय (सिचव ःतर) को
िमित २०६५/०९/०१ को िनणर्यानुसार

१.६ बायोग्याँस

लरीबाट क पो ट बनाउने प्रिविध प्रदशर्न कायर्क्रम:

१.६.१ पिरचय/पृ भूिमः हालसम्म हाॆो दे शमा डेढलाख भन्दा बिढ बायोग्यांस प्लान्ट िनमार्ण

भएको तथ्यांक भेिटन्छ । ४ घन िमटर प्लान्ट साईजको िहसाब (८ टन ूित वषर्) ले पिन
त्यसबाट ूितवषर् सालाखाला १२,००,००० मे.टन ूांगािरक मल उत्पादन हुने हुन्छ । ७५ ूितशत
प्लान्ट िबयािशल भएपिन ९,००,००० मे.टन ूांगािरक मल उत्पादन हुने दे िखन्छ ूित टन १८

िक.मा. नाइशोजन, १० िक.मा. फोःफोरस र ६ िक.मा. पोटास को िहसाबले त्यसबाट १६,२००
टन नाइशोजन, ९००० टन फोःफोरस र ४५०० टन पोटास उपलब्ध गनर् सिकन्छ । कृिष
ूितको लगावमा कमीले गदार् ूयोगकतार्ह ले पिन मल भन्दा ग्यासलाई बिढ मह व िदनु, तरल

अवःथाको लेदोलाई ूयोग गनर् अप्ठारो हुन,ु ूािविधक

ानको कमी हुन ु र चिपर् जिडत प्लान्टको

मल ूयोग गनर् नचाहनुले बायोग्याँस ःलरीबाट कम्पो

गिरएको छ ।

बनाउने ूिविध आवँयकता महसुस

१.६.२ कायर्बमको उ ँ
े यः

 लेदोमल वा बायोग्याँस ःलरी उपयोिगता बारे कृषकह लाई जाग क गराउने ।

 लेदोमल वा बायोग्याँस ःलरी कम्पोि ं गको ूदशर्न परीक्षण गन ।
 आय आजर्न तथा मूल्य अिभबृि

कायर्मा लेदोमल उपयोिगता बढाउनु पर्न ।

१.६.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः
 कम्पो

बनाउने खाडल १ िम. लम्बाइ १ िम. चौडाइ १ िम. गिहराइको २ वटा खाडल

कृषकबाट तयार गनर् लगाउने

 प्लाि क िसट (छापोको लािग) ६ व.मी. (२०० गेज)
 ूांगािरक वःतु सं कलनको लािग ज्यामी २ जना
 साईनवोडर् २.५ िफट लम्बाइ २ िफट चौडाइ
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१.६.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् : ःवीकृत सरकारी/िजल्ला/ःथानीय दर रे ट
अनुसार
१.६.५ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष िवकास मन्ऽालय (सिचव ःतर) को
िमित २०६५/०९/०१ को िनणर्यानुसार

१.७ कृिष चन
ु प्रयोग प्रदशर्न कायर्क्रम
१.७.१ पिरचय/पृ भूिमः माटो पिरक्षण नितजाको आधारमा दे िखएको अिम्लयपन घटाउन यो

ूदशर्न गिरन्छ ।

१.७.२ कायर्बमको उ ँ
े यः कृिष च ुन ूयोग गरी माटोको गुणःतर अिभवृि

उत्ूेरण गनुर् ।

गराउन कृषकह लाई

१.७.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः

माटो पिरक्षण िशिवरको नितजा तथा अन्य अध्ययनको आधारमा कृिष च ुन ूयोग गनर् आवँयक

ःथानमा ूदशर्न प्लटको आधा जग्गामा िसफािरस गिरए अनुसार च ुन ूयोग गरी ूदशर्न गनुर् पदर्छ ।
ूािविधक मापदण्ड ●
●
●

कृिष च ुन विढमा ३०० के.जी.

साईनवोडर् २.५ िफट लम्बाइ २ िफट चौडाइ
पहाड १ रो., तराई १.५ क ा

१.७.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् : ःवीकृत सरकारी/िजल्ला/ःथानीय दर रे ट
र नम्सर् अनुसार
१.७.५ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष िवकास मन्ऽालय (सिचव ःतर) को
िमित २०६५/०९/०१ को िनणर्यानुसार

१.८ भिमर्क पो ट प्रदशर्न कायर्क्रम:
१.८.१ पिरचय/पृ भूिमः
अध्यारोमा बःन

चाउने जीिवत ूाणी ग

फ्यांिकएको पदाथर् खुवाई गुणःतरीय कम्पो

मल तयार गन िविधलाई भिमर्कम्पोि

भिनन्छ र

वा भिमर्का

भिनन्छ । यस तिरकाबाट किरव ६० िदनमा ःतरीय

तयार हुन्छ त्यःतो मलमा ग

ौलाको पेटबाट उत्पादन हुने िवशेष ईन्जायम र

उत्पािदत मललाई भिमर्कम्पो
कम्पो

ौलालाई पातपितं गर, भान्छा तथा होटलबाट िनःकने वा

व्याक्टे िरयाह

रहेका हुन्छन् जसले िव वाको वृि

मलमा भएका खा तत्वह

िवकासमा सहयोग गछर्न साथै भिमर्कम्पो

पानीमा घुलनसील र िव वालाई सिजलै उपलब्ध हुन्छन् । “फोहोरलाई
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मोहोरमा

पान्तरण” गन यस ूिविधको मदतले शहर बजारको फोहोर व्यवःथापनमा सहयोग भइ

उक्त फोहोरबाट हुने वातावरण ूदुषणबाट जोगाउन सिकन्छ र उच्च महलमा कौसी तरकारी तथा
पूंप व्यवसायमा खेतीमा समेत उल्लेखनीय योगदान पुयार्उन सिकन्छ ।

१.८.२ कायर्बमको उ ँ
े यः

 परम्परागत गोठबाट िनकािलएको भकारो तथा अन्य सामान खाडलमा कुहाई बनाएको मलमा

िब वाको लागी चािहने खा

तत्व वृि

गनर् कृषकह लाई जाग क गराउन

 कम लागतमा गुणःतरीय मल उत्पादन गनर्
 ःथानीय वातावरण ःवच्छ बनाउन

१.८.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः
भौितक सं रचना टहरा/ दुइ पाखे छाूोमा
 ९० से मी चौडाई र ७५ सेमी बाटो कायम हुने गरी बेड बनाउने

बेड बनाउने तिरकाः

 जमीनको सतहमा चारै ितर १ िफट गारो (ढुं गा ईटा)

 ५ सेमी बालुवा

 ८ सेमी सुकेको पराल छ्वाली

 १० सेमी मिललो माटो
 बच्चा ग

ौला ४०० ूित वगर् मी

 मािथ ४ सेमी गोबरको धुलो

 २० सेमी आधा कुहेको सोतर/झारपात/ूांगािरक ौोतका फोहोर एवं गोबर
 हल्का िसँचाइ

 जुटको बोराले व्याड छोप्ने
 ू येक िदन हलका पानी िदने

१.८.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् : प्लाि क भाँडो, ःपुन, जाली लगायतका
साममी

. १२५०।-, ग

ौला उ त जातको

. २५०।- र अन्य ःवीकृत सरकारी/ िजल्ला/

ःथानीय दर रे ट अनुसार
१.८.५ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष िवकास मन्ऽालय (सिचव ःतर) को
िमित २०६५/०९/०१ को िनणर्यानुसार

१.९ एजोला/बायो ग्याँस

लरी प्रयोग प्रदशर्न कायर्क्रम:

१.९.१ पिरचय/पृ भूिमः िविभ

बालीह मा बायो ग्याँसबाट पैदा हुने ःलरी तथा एजोला ूयोग

गरी बालीमा यसको ूभाव नितजा दे खाउन यो ूदशर्न स ालन गिरन्छ ।
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१.९.२ कायर्बमको उ ँ
े यः एजोला तथा बायो ग्याँस ःलरी ूयोगबाट बालीमा हुने तुलनात्मक

पिरणाम दे खाउनु ।

१.९.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः
 कृषक सहभािगतामा बायो ग्याँसबाट ूा

गन तिरकाह

ूदशर्न गनुर् पदर्छ ।

हुने ःलरीलाई कम्पो

मलको

पमा र िसधै ूयोग

 एजोला तथा ःलरी ूयोग प ात् माटोको उवर्राशिक्तमा परे को ूभाव हेन र् माटो िव ष
े ण

गराउनुपनछ

१.९.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् : ःवीकृत सरकारी/िजल्ला/ःथानीय दर रे ट

अनुसार

१.९.५ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष िवकास मन्ऽालय (सिचव ःतर)को िमित

२०६५/०९/०१ को िनणर्यानुसार

२. माटो पिरक्षण िशिवर/माटो स ताह स चालन कायर्क्रम:
२.१ पिरचय/पृ भूिमः योजनाव

पले खास ठाउँको माटोको समःयालाई ूः

ाउन अिभयानको

पमा माटो पिरक्षण िशिवर स ालन गिरन्छ । यःतो िशिवर एक ह ासम्म स ालन गरी माटो

स ाहको

प िदन पिन सिकन्छ ।

२.२ कायर्बमको उ ँ
े यः

 कृषक सहभािगतामा उवर्राशिक्तको जानकारी िलनुको साथै ःथलगत

पमा माटो िव ष
े ण गनुर् ।

 बाली उत्पादन क्षेऽमा ःथलगत माटो िव ष
े ण कायर् गरी माटो व्यवःथापन सम्बन्धी ूिविधह

िसफािरस गनुर् ।

२.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः

 क्षेऽीय माटो पिरक्षण ूयोगशालाले माटो पिरक्षण िशिवर स ालन गनर् आवँयक पन

रसायन, उपकरणह

र ूािविधक सेवा उपलब्ध गराउनुपनछ ।

 िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयले कृषकह लाई कायर्बमबारे जानकारी गराई अन्य सबै

व्यवःथापन गनुर् पदर्छ ।

 सेवा केन्िःतरमा माटो व्यवःथापन तािलमसँग आव

गनुर् ूभावकारी हुन्छ ।

गरी माटो पिरक्षण िशिवर स ालन

 ूािविधक मापदण्ड o
o
o

माटो परीक्षण िशिवर स ालन २ िदन

पिहलो िदन माटो परीक्षण (१०० नमुना)

दोॐो िदन माटो व्यवःथापन तािलम/अन्तरकृया
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२.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् :

 िचयापान, व्यानर, ःटे सनरी व्यवःथापन आिदको लािग िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयले

. १५०० । ००

खचर् व्यवःथा गन

 माटो पिरक्षण ूयोगशालाले १०० वटा माटोका नमुना परीक्षणका लािग आवँयक

िरएजेन्ट खिरद

. ६६००।०० र इन्धन आिदका लािग

 अन्य ःवीकृत सरकारी/िजल्ला/ःथानीय दर रे ट अनुसार

. ५,०००।-

२.५ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष िवकास मन्ऽालय (सिचव ःतर)को िमित
२०६५/०९/०१ को िनणर्यानुसार

३. एकीकृत खा यत व यव थापन कृषक पाठशाला स चालन कायर्क्रम:
३.१ पिरचय/पृ भूिमः भू-क्षय ूांगािरक पदाथर्को िगरावट, असन्तुिलत तथा अपयार्

मलको ूयोग,

अिम्लयकरण आिदबाट भईरहेको माटोको उवर्राशिक्त ॑ासलाई सुधार गरी िविभ
आवँयकता अनु प खा तत्व आपूितर् गरी िदगो
कायर्बम स ालन गिरन्छ ।

पमा माटोको उवर्राशिक्त अिभवृि

बालीह को
गनर् यो

३.२ कायर्बमको उ ँ
े यः माटोको उवर्राशिक्त कायम राख्न उपलब्ध सबै वैकिल्पक उपायह को

एिककृत ूयोग गनर् ःथलगत

पमा कृषक पाठशाला स ालन गनुर् ।

३.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः एिककृत खा तत्व व्यवःथापन कृषक
पाठशाला स ालन गन छु ै िनदिशका माटो व्यवःथापन िनदशनालयसँग सम्बिन्धत भएकोले सोही

अनु प यो कायर्बम स ालन गनुर् पदर्छ ।

३.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् : एकीकृत खा तत्व व्यवःथापन कृषक
पाठशाला स ालनका िबयाकलाप र खचर् मापदण्ड िनम्न बमोिजम रहेको छ ।
ब.सं .
१

कायर्बम

िबयाकलापह

नम्सर्

एक बाली प ित
पिहलो पटक अन्तरिबया गो ी दुई जना ूिशक्षक समेत
गरी जम्मा ४० जनामा नबढाई िचयापानको लािग
अन्तिबर्या गो ी

३०।- का दरले

१२००

ूिशक्षक भ ा दुई जनालाई

.३०० ूित व्यिक्तका दरले

६००

दोौो पटक अन्तरिबया गो ी तथा समूह गठन गदार्

कृषक र सहभागी समेत गरी ३० जनालाई िचयापान
३० का दरले

९००
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ब.सं .

कायर्बम

िबयाकलापह
ूिशक्षक भ ा दुई जनालाई

नम्सर्

.३०० का दरले

६००

ःथलगत

उल्लेिखत िवषयमा पाठशाला स ालनको लािग चािहने

पाठशाला

रिज र, ःकेल,डटपेन,िससाकलम, माकर्रपेन,चाटर् पेपर,मल

बीउ आिद र तािलम स ालन साममी प्लाईउड बोडर्, रं िगन

सं चालनाथर्
शैिक्षक

सामामी कलम २५, ॄाउन पेपर १६० वटा, गमला ६वटा, वाँस

खिरद
व्यवःथापन

तथा ठु लो ६ वटा, पोिलिथन व्याग आधा के.िज, रवर व्याण्ड,
कपडा आिदको लािग

नोटकपी तथा ःटे शनरी २५ सहभागीलाई

. ३० का

दरले १ पटकको लािग
कृषक

आवँयकता

७५०

पिहचान

गो ी

स ालन

गनर्

५

३००का दरले

पटकको लािग दुई जनालाई

३०००

माटो िव ष
े ण सामामी खिरद
माटो र मलखाद िव ष
े ण
सवारी साधन

६३५०

४३००
३००० का दरले एक पटक

. २०० का दरले ५ पटक

खाजा खचर् २७ जवान ५ पटक

३०००
१०००

३०का दरले

४०५०

आमिन्ऽत जनूितिनिध, िजल्ला ःतरीय कायार्लय ूमुख तथा

अन्य सहभागी कृषकह

गरी जम्मा १०० जनालाई

३० का दरले िचयापान खचर् वापत

३०००

ूथम, ि तीय र तृतीय हुने कृषक समूहलाई पुरःकार रकम

बमशः
दरले

. ३०० र

. ५००,

. २०० ूित व्यिक्तका

१०००

कृषक िदवस स ालन (सूचना ूवाह, व्यानर, िचयापन,
मसलन्द, फोटो धुलाई आिद)
एिककृत

खा तत्व

व्यवःथापन

२०००
कृषक

पाठशालाको

ूािविधक ूितवेदन तयार (३ ूित)
कूल जम्मा रकम
२

५००
३२२५०

दुई बाली प ित
अन्तरिबया गो ी पिहलो पटक अन्तरिबया गो ी दुई
जना ूिशक्षक समेत गरी जम्मा ४० जनामा नबढाई
िचयापानको लािग

३०।-का दरले
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१२००

ब.सं .

कायर्बम

िबयाकलापह
ूिशक्षक भ ा दुई जनालाई

नम्सर्

.३०० ूित व्यिक्तका दरले

६००

दोौो पटक अन्तरिबया गो ी तथा समूह गठन गदार्

कृषक र सहभागी समेत गरी ३० जनालाई िचयापान
३० का दरले

९००

ूिशक्षक भ ा दुई जनालाई

.३०० का दरले

६००

ःथलगत

उल्लेिखत िवषयमा पाठशाला स ालनको लािग चािहने

पाठशाला

रिज र, ःकेल, डटपेन, िससाकलम, माकर्रपेन,चाटर् पेपर,मल

सं चालनाथर्
शैिक्षक

बीउ आिद र तािलम स ालन साममी प्लाईउड बोडर्, रं िगन

सामामी कलम २५, ॄाउन पेपर १६० वटा, गमला ६वटा, वाँस

खिरद
व्यवःथापन

तथा ठु लो ६ वटा, पोिलिथन व्याग आधा के.िज, रवर व्याण्ड,
कपडा आिदको लािग

नोटकपी तथा ःटे शनरी २५ सहभागीलाई

.३० का दरले
१५००

२ पटकको लािग
कृषक आवँयकता पिहचान गो ी स ालन गनर् १०
पटकको लािग दुई जनालाई

३००का दरले

माटो िव ष
े ण सामामी खिरद
माटो र मलखाद िव ष
े ण
सवारी साधन

६३५०

६०००
४३००

३००० का दरले २ पटक

. २०० का दरले १० पटक

६०००
२०००

खाजा खचर् २७ जना कृषक र २ जना पिशक्षक समेत
३० का दरले १० पटक

गरी २७ जनालाई

८१००

आमिन्ऽत जनूितिनिध, िजल्ला ःतरीय कायार्लय ूमुख तथा

अन्य सहभागी कृषकह

गरी जम्मा १०० जनालाई

३० का दरले िचयापान खचर् वापत

३०००

ूथम, ि तीय र तृतीय हुने कृषक समूहलाई पुरःकार रकम

बमशः

. ५००, ३०० र २०० ूित व्यिक्तका दरले

१०००

कृषक िदवस स ालन (सूचना ूवाह, व्यानर, िचयापन,
मसलन्द, फोटो धुलाई आिद)
एिककृत

खा तत्व

व्यवःथापन

ूािविधक ूितवेदन तयार (३ ूित)
जम्मा

२०००
कृषक

पाठशालाको
५००
४४०५०
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ब.सं .
३

कायर्बम

िबयाकलापह

नम्सर्

तीन बाली प ित
ितन बाली चब प ित हुने ठाउमा पाठशाला स ालन गदार् ४ दे िख ५ वटा कक्षा थप

स ालन गनुर् पन हन्छ र त्यसको लािग िनम्न वमोिजम थप रकम समावोस गनुप
र् न हुन्छ ।
बाली चबको आधारमा यो कक्षा थप गिरन्छ । जहाँ थप ४ कक्षाको रकम वमोिजम
समावेश गिरएको छ ।
दुई बाली प ित वमोिजमको खचर्
थप

४४०५०

कायर्बममा खाजा खचर् २५ जना कृषक र २ ूिशक्षक समेत २७

लाग्ने रकम

जनालाई

. ३० का दरले ४ पटक

ूिशक्षक भ ा २ जनालाई

३२४०

. ३०० ूित व्यिक्तका दरले
२४००

४ पटकको लािग
माटो र मलखाद िव ष
े ण

. ३००० का दरले १
३०००

पटकको

सवारी साधन

. २०० का दरले ४ पटक

८००
जम्मा

५३४९०

३.५ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष िवकास मन्ऽालय (सिचव ःतर)को िमित
२०६५/०९/०१ को िनणर्यानुसार

४. रासायिनक मल प्रयोग स ब धी अ ययन कायर्क्रम:
४.१ पिरचय/पृ भूिमः बाली तथा कृषकको ःतर अनुसार उत्पादकत्व वृि
रासायिनक मलको उपयोग िःथित अनुगमन गनर् यो अध्ययन गिरन्छ ।

गनर् योगदान पुयार्उने

४.२ कायर्बमको उ ँ
े यः

 िजल्लामा रासायिनक मलको आपूितर्, मूल्य तथा गुणःतर सम्बन्धमा कृषकह को अवधारणा

प ा लगाई रासायिनक मलको वाःतिवक माग यिकन गनुर् ।

 रासायिनक मलको माग तथा आपूितर् वीचको सन्तुलन प ा लगाउनुको साथै सन्तुिलत मल

उपयोगको लािग आवँयक ूयास गनुर् ।

 िजल्लामा रासायिनक मलको ूयोग सम्बन्धमा आधारभूत तथ्यांक तयार गरी अ ाविधक गद

लै जानु ।
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४.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः

 गा.िव.स. छनौटः पकेट क्षेऽ (िसँचाइ सुिवधा तथा बजारको राॆो व्यवःथा भएको) मध्येबाट
Random Sampling अनुसार ५ वटा गा.िव.स.ह

छनौट गन र बाँकी गा.िव.स. ह

मध्येबाट

पिन ५ वटा गा.िव.स.को छनौट गरी १० वटा गा.िव.स.ह मा यो अध्ययन स ालन गनुप
र् नछ ।
 वडा छनौटः यसरी छािनएका गा.िव.स.का ९ वडाह

मध्ये ूत्येक गा.िव.स.बाट ३ वटा

वडाह लाई छनौट गन । यस अनुसार १० गा.िव.स.बाट ३ वटाका दरले ३० वटा वडाह
छनौट हुनेछ ।

 कृषक घर पिरवार छनौटः ूत्येक वडाबाट १५ जना कृषक घर पिरवार छनौट गदार् एउटा

गा.िव.स.बाट ३ वटा वडा छािनने भएकोले एउटा गा.िव.स.बाट ४५ जना कृषकह
िजल्लाको १० वटा गा.िव.स.बाट ठू ला, मध्यम र साना ितनै ूकारका कृषकह
४५० जना कृषकह

छनौट गनुप
र् नछ ।

र

गरी कुल

 यस अध्ययनको लािग साना कृषक भ ाले पहाडमा १० रोपनी र तराईमा १ हेक्टर भन्दा

कम जग्गा भएका मध्यम कृषकह

भ ाले पहाडमा १० दे िख २५ रोपनीसम्म र तराईमा १

हेक्टर दे िख २ हेक्टर जग्गा भएका र ठू ला कृषक भ ाले पहाडमा २५ रोपनी भन्दा मािथ र

तराईमा २ हे क्टर भन्दा मािथ जग्गा भएका कृषकह लाई मा ुपनछ ।

 एक िजल्लामा ४ जना गणकह ले १५ िदनमा ४५० कृषक घर पिरवारसँग अन्तरवातार् िलन

सक्नेछन ।

 अध्ययनको लािग ू ावलीको नमुना तथा अध्ययन प ात् डाटाूोसेिस

गरी तयार गनुप
र् न

ूितवेदनको नमुना कृिष तथा सहकारी मन्ऽालय, रासायिनक मल इकाईबाट उपलब्ध हुनेछ ।

४.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् :
 ू ावली छपाई

. ५०००।-

 गणकलाई पािरौिमक

. ६७५०।-

 गणकको तािलम व्यवःथापन
 डाटा ूोसेिस
 ूितवेदन छपाई

. ५००।. २७५०।. १५०००।-

४.५ ि व्यः

 ूःतािवत खचर् अनुमािनत भएकोले िनयमानुसार वील भपार्ईबाट खचर् पुं

 कम्प्यूटर कायर् (डाटा ूोसेिस

ाई गन ।

र िव ष
र् नछ ।
े ण) ःथानीय ःवीकृत दररे ट अनुसार गनुप

४.६. उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष िवकास मन्ऽालय (सिचव ःतर)को िमित
२०५८/०९/१८ को िनणर्यानुसार
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५. िब वाको खा यत व सम या अ ययन कायर्क्रम:
५.१ पिरचय/पृ भूिमः िब वाह को िवकाश र वृि का लािग माटोबाट उपलब्ध हुने िविभ

तत्वह को मह वपुणर् भूिमका रहेको हुन्छ । िब वाले ित तत्वह

ूा

खा

गन मुख्य ॐोतह मा माटो,

ूांगारीक पदाथर् र रसायिनक मल पदर्छन् । यस अध्ययनले मुख्यतः माटोमा भएको खा तत्व
सम्बन्धी समःयाह को अध्ययन, गुणःतरीय कम्पो
ॐोतको अध्ययन परीक्षण तथा िविभ

मल बनाउन िविभ

ूांगारीक मलमा भएका खा

ूभावकािरता बारे अध्ययन गरी माटोको उवर्रा शिक्त लाई िदगो
५.२ कायर्बमको उ ँ
े यः माटोमा रहे को िब वाको खा

उपलब्ध ूांगारीक

तत्व जाँच तथा त्यसको

पमा व्यवःथापन गन रहेको छ ।

तत्व सम्बन्धी समःया र ितनका

िनराकरण तथा मलखाद व्यवःथापनमा ूांगारीक ॐोतको ूवर् न गरी माटोको उवर्रा शिक्त
व्यवःथापन, िब वाको िवकास र वृि मा सुधार ल्याई कृिष उत्पादकत्वमा सुधार ल्याउने ।

५.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः

 माटो

व्यवःथापन

अध्ययन गन ।

िनदशनालय

मातहतका

ूयोगशालाह ले

िब वाको

 ःथान िवशेष वा पकेट क्षेऽको बालीनालीको िःथतीबारे मा कृषकह

साथै िफल्ड ॅमण/ अवलोकन गरी सुचना सं कलन गन ।

खा तत्व

समःया

सँग ू ावली माफर्तका

 उक्त क्षेऽमा माटो तथा बोट िब वाको नमुना (कम्ती मा ५० नमुना हुन ु पन आवँयकता

अनुसार नमुना थप गनर् सकीने) सं कलन गन र ूयोगशालामा पिरक्षण गन तथा आवँयक
परे मा िफल्ड परीक्षण गन ।

 डाटा ूोसेिस

गन, समःयाको िवःतृत िव ष
े ण गन, समाधान सिहतको ूितवेदन तयार गन ।

५.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् :
 ू ावली छपाई

 गणकलाई पािरौिमक

६७५०

 गणकको तािलम व्यवःथापन
 डाटा ूोसेिस

 माटोको नमुना सं कलन र ढु बानी

 माटोको नमुना िव ष
े ण (५० नमुना)

५०००
५००

४० ूित नमुनाका दरले

(पी.एच.,टे ,ूा.प,ना,फो,पो,मो,िज,आ,क,म्या आिद)

 ूितवेदन छपाई

जम्मा

२७५०

२०००

१४१५०

१५०००

४६१५०

५.५ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष िवकास मन्ऽालय (सिचव ःतर)को िमित
२०६५/०९/०१ को िनणर्यानुसार
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६. िभरालो जमीनमा गिरने खेती प्रिविध - SALT कायर्क्रम:
६.१ पिरचय/पृ भूिमः
साधारणतया िभरालो जमीनमा भू-सं रक्षण हुने गरी माटोको उवर्राशिक्त बढाउने उपयुक्त तिरकाह

अपनाएर खेती गिरने ूिविधलाई िभरालो जमीनमा गिरने खेती ूिविध अथार्त SALT (Sloping
Agriculture Land Technology) भिनन्छ । कृषकह ह ले आफ्नो

ान, िसप र पिरौमबाट उवर्र

बनाएको माटो भूक्षय माफर्त वा िभरालो जमीनमा भएको माटो र मिललोपनाको अिधकांश माऽा

बषार् वा सतही िसँचाइको पानीले बगाएर लै जाने गछर् । जसले गदार् जमीनबाट माटो, मल, खा तत्व

र िचःयान जःता मह वपूणर् िचजमा कमी आउछ । िभरालो जमीनमा पानी (िचःयान), माटो,
मिललोपना र खा

तत्वको उपयोग, सं रक्षण र सं व र्न गन ूिविधलाई िभरालो जमीनमा खेती गन

ूिविध (साल्ट) भिनन्छ ।

सन १९७१ दे िख १९८० सम्म िफिलिपन्समा एक गैरसरकारी सं ःथाले अनुसंधान गरी िभरालो

जमीनमा खेती गनर् उपयुक्त ूणाली िवकास गरे को छ, जःलाई छोटकरीमा SALT भिनन्छ ।

िफिलिपन्समा राॆो ूभाव दे िखएकोले नेपालमा पिन सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेऽबाट यो ूिविध

ूचार ूसार र िवःतारका लागी िविभ
गरे र मुख्य खा ा

कायर्बमह

स ालन गिरएका छन् । यो ूिविध िवशेष

बालीको उत्पादनमा केिन्ित छ । यो एउटा साधारण, कम खिचर्लो र मह वपूणर्

कृिष वन ूिविध हो । यस ूिविधमा कृषकसँग भएको जीमनको ७५ ूितशत जग्गामा मुख्य
खा ा

बाली र २५ ूितशत जग्गामा नगदे बाली वा घाँस वा फलफूल उत्पादन गिरन्छ । यस

अनुसार परम्परागत खेती ूणालीको तुलनामा मुख्य खा ा

भू-क्षय हुनबाट कम गराउने िवशेषताह

छन् ।

बालीको उत्पादन वृि

हुने र बढी

६.२ कायर्बमको उ ँ
े यः िभरालो जग्गामा खेती गदार् भूक्षय हुन निदने वा कम गन ।
६.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः
िभरालो जमीनमा भू-सं रक्षण हुने गरी माटोको उवर्राशिक्त बढाउन मुख्यत ३ िकिसमका खेती

ूिविध ूयोग गनर् सिकन्छ हेज वृक्षारोपण, फलफूल रोपण र एमो फरे ी । यी ूिविधह मा गिरने
वा अपनाइने कायर्िविध वा ूिबयाह
ब.सं .
१

िनम्न बमोिजम रहेका छन ।

कायर् िववरण

इकाई

तह/िकिसम इकाई पिरमाण

हेज वृक्षारोपण
क) व्याड तयार गन (ूित व.िम.)
ख) व्याडमा माटो मल तथा कीटनाशक औषधी राखी

वृक्षारोपण गन (ूित व.मी.)
२

साधन

फलफूल रोपण (ूित हेक्टर वगार्कार तिरका अनुसार)
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व.िम.

ज्यामी

सं ख्या ०.०७५

व.िम.

ज्यामी

सं ख्या

०.३

कैिफयत

ब.सं .
२.१

२.२

२.३

कायर् िववरण

साधन
तह/िकिसम इकाई पिरमाण

कैिफयत

रे खांकन र सफाई
क) खुला क्षेऽ (जमीन)

हेक्टर

ज्यामी

सं ख्या

४

ख) झाडी बु

हेक्टर

ज्यामी

सं ख्या

१०

ँ , ओखर, कटहर आिद (१० मी. x १० मी.)
क) आप

हेक्टर

ज्यामी

सं ख्या

55

ख) िलची, हलुवावेद, भोगटे आिद (८ मी. x८ मी.)

हेक्टर

ज्यामी

सं ख्या

८६

ग) सुन्तला, ःयाउ, खुपार्नी आिद (६ मी. x ६ मी.)

हेक्टर

ज्यामी

सं ख्या

१५२

घ) कागती, अनार, अम्बा आिद (८ मी. x ८ मी.)

हेक्टर

ज्यामी

सं ख्या

३४२

क वगर्का िब वा

हेक्टर

ज्यामी

सं ख्या

१०

ख वगर्का िब वा

हेक्टर

ज्यामी

सं ख्या

१६

ग वगर्का िब वा

हेक्टर

ज्यामी

सं ख्या

२८

घ वगर्का िब वा

हेक्टर

ज्यामी

सं ख्या

९३

खाल्डो ख

ानयुक्त (२५ ूितशत)
(१ मी. व्यास १ िम. गिहराई)

माटो र मलखाद पुन र्ु

२.४

बेनार् खिरद

२.५

बेनार् ढु वानी

२.६

बेनार् रोपण

२.७

इकाई

िजल्ला
दररे ट

अनुसार

क वगर्का िब वा

हेक्टर

ज्यामी

सं ख्या

१

ख वगर्का िब वा

हेक्टर

ज्यामी

सं ख्या

२

ग वगर्का िब वा

हेक्टर

ज्यामी

सं ख्या

३

घ वगर्का िब वा

हेक्टर

ज्यामी

सं ख्या

६

मिल्च

(सुकेको पात, पराल, खर घाँसबाट)

क) १०० िम. सम्मको दुरीबाट मल्च जम्मा गरी
ख) ५०० िम. सम्मको दुरीबाट मल्च जम्मा गरी
ग) ५०० िम. - १ िक.िम. सम्मको दुरीबाट मल्च

जम्मा गरी
२.८

कम्पो

मल, रासायिनक मल र कीटनाशक औषधी

२.९

ँ ाइ तथा रे खदे ख
क) िसच

िसफािरस
अनुसार

ख) गोडमेल
३

ूािविधकको

एमो फरे ी
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ब.सं .
३.१

कायर् िववरण

इकाई

कैिफयत

डाले घाँस तथा दाउराको लािग)

से.मी. गिहराईको ३ मी. x ३ मी. दुरीमा)

हेक्टर

ख) बेनार् ढु बानी (६० बेनार् ूित प्याकेट)

ज्यामी

सं ख्या

ज्यामी

सं ख्या

१६
दुरी

अनुसार

ग) बेनार् रोप्न

हेक्टर

ज्यामी

सं ख्या

७

घ) घाँसको लािग जमीनको तयारी

हेक्टर

ज्यामी

सं ख्या

२०

ङ) घाँसको बीउ खिरद कोशे घाँस (इनाबुलेटेड)

बीउ

िकलो

४

च) अन्य घाँस

बीउ

िकलो

२०

ज्यामी

सं ख्या

३

छ) घाँसको बीउ छन/सान

हेक्टर

िसल्भी - एमो (कृिष)

हेक्टर

क) एिमकल्चरल िसड ॄोडका

गन

ज्यामी

सं ख्या

१

ख) एिमकल्चरल बप िडबिल

गन

ज्यामी

सं ख्या

२.५

ज्यामी

सं ख्या

४

घ) एिमकल्चरल बप प्लािन्ट

ज्यामी

सं ख्या

३

ङ) एिमकल्चरल हाभ

ज्यामी

सं ख्या

४

ज्यामी

सं ख्या

१

ग) एिमकल्चरल बप ःपट सोइ

च) डाले घाँसको
३.३

तह/िकिसम इकाई पिरमाण

िसल्भी पा र (११११ िब वा ूित हेक्टर) (घाँस,
क) प्वाल ख े (३० से.मी. ल. ३० से.मी. चौ. ३०

३.२

साधन

एमो

फरे ी

गन

गन र जोख्ने

ख िछमल्ने र पात िनकाल्ने

कामको

लािग

औषधी तथा मलखाद हाल्ने कायर्

१ गोटा

गोडमेल, कीटनाशक

६.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् :

ःवीकृत सरकारी/िजल्ला/ःथानीय दर रे ट अनुसार

६.५ ि व्यः
िभरालो जमीनमा खेती गन ूिविध (साल्ट) का १० भागह
भाग १
भाग २
भाग ३

ए ृेम बनाउनु होस ।
समोच्च रे खाह
समोच्च रे खाह

(Contour line) िखच्नुहोस ।

(Contour line) तयार गनुर् होस ।

भाग ४

नाईशोजन िःथिरकरण गन खालका िब वाह को बीउ लगाउनु होस ।

भाग ५

बैकिल्पक रे खा वा तह (Alternate Strip) मा खेती गनुह
र् ोस ।
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७० प्याकेट
/व्यिक्त

आवँयकता
अनुसार

भाग ६

ःथायी बालीह

लगाउनु होस ।

भाग ७

एक विषर्य बालीह

भाग ८

नाईशोजन िःथिरकरण गन खालका

भाग ९

घुम्ती बाली लगाउनु होस ।

लगाउनु होस ।
खह को छाँटकाँट गनुर् होस ।

भाग १० हिरयालीमय रे खा बनाऔ । (Build Green Terraces)
यस ूिविधमा ध्यान िदनुपन मह वपूणर् पक्षह

 िभरालो जमीनमा ए-ृेम को म तले समोच्च रे खाह

 ियनै समोच्च रे खाह मा िविभ

(Contour line) रे खा न गिरन्छ ।

कोशेबाली लगाई हेज रो िनमार्ण गिरन्छ । कोशे बालीह

जःतै

इिपल-इिपल, िसस , ढचा आिद लगाउन सिकन्छ ।
 छे कवारको चौडाई ३०-५० से.मी. रािखन्छ र उचाई ६०-८० से.मी. राख्नु उिचत हुन्छ ।

छे कवार ूत्येक एक दुई मिहनामा काटछाँट गनुप
र् छर् ।
 जमीनको िभरालोपनका आधारमा एउटा समोच्च रे खा दे िख अक को दुरी ४-६ मी. राख्न

सिकन्छ ।

 समोच्च रे खामा हेज रो िवकास गरी हेज रो िवचको खाली ःथानमा खेती गिरन्छ । यसरी

समोच्च रे खा समोच्च रे खामा हेज रो िवकास गरी खेती गदार् भ ु-क्षयमा उल्लेखनीय कमी आई
माटोको उवर्राशिक्त कायम राख्न म त पुग्छ र िदगो उत्पादन हािसल गनर् सिकन्छ ।

 ना ा डाडा पिन यस ूकार खेती ूणाली/ प ित अनुसरण गरे मा हिरया र उवर्र भूिममा

पिरणत हुन सक्छन् ।
 यो ूिविधमा खेती गनर् जमीन तयारी गदार् लाग्ने खचर् कम हुने तथा ूशःत माऽामा ूा ारीक

पदाथर् र नाईशोजन िःथरीकरण हुने फाईदाह

ूिविधह

छन् । यो ूिविध अन्तगर्तका मुख्य खेती

िनम्नानुसार छन् ।

१. िभरालो जमीनमा खेती ूिविध - १

यो एक साधारण कम खिचर्लो कृिष वन ूणाली हो । यस ूिविधमा कृषकसँग भएको जमीनको
७५% जग्गामा मुख्य खा ा

२. साधारण कृिष पशु ूिविध - २
यो ूिविध-१ को

बाली र २५% जमीनमा नगदे बाली उत्पादन गिरन्छ ।

पान्तरण वा पिरवितर्त

प हो । यसमा पशु पाल्नलाई पिन म त िदईएको

हुन्छ । कृषकले आफुसँग भएको जमीन मध्ये २०% मा मुख्य खा ा

बाली, २०% मा नगदे

बाली, २०% मा काठ दाउरा, र ४०% जमीनमा पशुका लागी घास खेती गिरन्छ ।
३. िदगो कृिष वन ूिविध -३

ूिविध-१ र ूिविध-२ बाट यो ूिविध िवकास भएको हो । यसमा काठको उपलव्धताका लागी

व्यिक्तगत/िनजी वन िवकास गिरन्छ । कृषकले आफुसँग भएको जमीन मध्ये २०% जग्गामा
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मुख्य खा ा

लागी उपयुक्त

बाली, २०% मा नगदे बाली उत्पादन गरी वाकी ६०% जग्गामा फिनर्चरका
ख रोिपन्छ ।

४. सानो ःकेलमा कृिष बागवानी ूिविध -४
यस ूिविधमा व्यावसाियक

पमा फलफुल वगचा ःथापना गिरन्छ । यस अन्तर्गत कृषकसँग

भएको कुल जमीन मध्ये ४०% मा मुख्य खा ा
तयार गिरन्छ ।

बाली र बाँकी ६०% मा फलफुल वगचा

६.६ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष िवकास मन्ऽालय (सिचव ःतर)को िमित
२०६५/०९/०१ को िनणर्यानुसार

७. सेवा के द्र

तरीय दीगो भू- यव थापन तािलम

७.१ पिरचयः माटोको उवर्राशिक्त वढाउने खालका ूांगािरक तथा रासायिनक मल, एिककृत
खा तत्व व्यवःथापन, माटो जाँचको आवँयकता आिद र कृषकको माग बमोिजम दीगो माटो

व्यवःथापन सम्बन्धी िवषयमा सै ािन्तक तथा व्यवहािरक तािलम स ालन गिरन्छ ।

७.२ उ ँ
े यः कृषकह लाई ःथलगत तािलम िदई िदगो माटो व्यवःथापन कायर्बममा टे वा पुयार्उनु
।

७.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः

 कृषकको माग बमोिजम िदगो माटो व्यवःथापन तथा माटो जाँचको आवँयकता आिद िवषयमा

कृिष सेवा केन्िःतरमा सै ािन्तक तथा व्यवहािरक तािलम स ालन गनुप
र् नछ ।

 यो कायर्बम स ालन गदार् माटो व्यवःथापन िनदशनालयसँग समन्वय कायम राखी स ालन

गनुप
र् नछ ।

ु नछ ।
 सहभागी सं ख्या २० दे िख २५ जना हुनप
७.४ सेवा केन्िःतरीय कृषक तािलममा खचर्को मापदण्डः

 उक्त सेवा केन्ि ःतरीय तािलमको हकमा अथर् मन्ऽालयबाट ःवीकृत गाउँःतरको दर

अनुसारको मापदण्डलाई आधार िलई तािलम खचर् गनुर् पनछ ।

७.५ ि व्यः उक्त िकिसमको तािलम घुम्ती तािलमको

पमा पिन स ालन गनर् सिकनेछ ।

७.६ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष िवकास मन्ऽालय (सिचव ःतर)को िमित
२०५३/०८/०७ को िनणर्यानुसार
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भाग छः योजना, बजार िवकास तथा आिथर्क िव लेषण कायर्क्रम
िनवार्हमूखी कृिष ूणालीलाई बजारमूखी, ूितःपधीर् र व्यावसाियक कृिषूणालीको

पमा िवकास गरी

कृिष उपजको िबबी िवतरणलाई व्यविःथत बजार ूणालीबाट उपभोक्तासम्म सरल र उिचत

मूल्यमा पूर्यार्उन ितन दशक दे िख सांगठिनक सं रचना िनमार्ण तथा पुनगर्ठन हुँदै पिरवतर्नका
ूयासह

हुने बममा उपयुक्त कृिष व्यवसाय ूब र्न तथा बजार िवकासका लािग िव.सं . २०२९

सालदे िख नै खा

तथा कृिष बजार सेवा िवभागको गठन भै िविभ

कायर्बमह

स ालन हुँदै

आएका िथए । िव.सं . २०६१ साल बैशाख ११ गते तदनुसार इ ी सम्वत् २३ अिूल, २००४
दे िख िव

व्यापार सं गठनको नेपाल पूणर् सदःय बिन सकेको वतर्मान पिरूेक्षमा गुणःतरीय एवं

ूितःपधीर् कृिष उपजको उत्पादन गरी वःतुको अन्तरार्ि य बजारमा समेत िनयार्त पहुंच र ूब र्नमा
थप िजम्मेवारीव्यहोनुर् पन भएको हुँदा िमित २०६०/०८/०४ को नेपाल सरकारको िनणर्यानुसार

कृिष िवभाग अन्तगर्त यस िनदशनालयलाई पिरमाजर्न गरी नयाँ नामाकरण “कृिष व्यवसाय ूब र्न

तथा बजार िवकास िनदशनालय” को सं रचना िमित २०६१/०१/०१ गते दे िख लागु गिरएको हो ।
आ.व. २०६१/६२ बाट कृिष िवभाग, कृिष व्यवसाय ूब र्न तथा बजार िवकास िनदशनालय
अन्तगर्त बजार अनुसन्धान तथा तथ्या

व्यवःथापन कायर्बम, कृिष वःतु िनयार्त ूब र्न कायर्बम

र कृिष व्यवसाय ूब र्न कायर्बम नामक कायार्लयह

रहेका छन् ।

बजार अनुसन्धान तथा तथ्यांक व्यवःथापन कायर्बमले कृिषजन्य वःतुह मा आधािरत उ ोग एवं

व्यवसायको ूब र्न, आन्तिरक बजार िवकास र िनयार्त ूब र्नका साथै कृिष व्यवसाय ूब र्न तथा
बजार िवकासका लािग बजार अनुसन्धान र तथ्या

व्यवःथापन भूिमका खेल्दछ । कृिष व्यवसाय

ूब र्न तथा बजार िवकासका लािग िनयार्त ूब र्न मह वपूणर् मािनन्छ । सरकारी तथा नीिज
क्षेऽको समेत सहभािगतामा कृिषजन्य वःतुह मा आधािरत उ ोग एवं व्यवसायको ूब र्न,

आन्तिरक बजार िवकास रिनयार्त ूब र्न गनुर् बजार िवकासको मुख्य मुख्य दाियत्व हुन आउँछ ।
कृिषजन्य वःतुह को उपयुक्त बजार ूब र्न हुन नसक्नु, िनयार्त ूब र्नमा अनेक व्यवधानह
आउनु जःता िबयाकलापले कृिषको उत्पादन अपेिक्षत

पमा वृि

हन सिकरहेको छै न । ियनै

कुराह लाई मध्यनजर गद कृिष व्यवसाय ूब र्नलाई थप व्यविःथत गरी बजार िवकासमा

मह वपूणर् योगदान पुयाउन कृिष नीित २०६१ तथा कृिष व्यवसाय ूब र्न नीित २०६३
ल्याइएको छ । नेपाल िव

व्यापार सं गठनको सदःय बिनसकेको वतर्मान सन्दभर्मा गुणःतरीय एवं

ूितःपधीर् कृिष उपजको उत्पादन गरी वःतुको राि य एवं अन्तराि य बजारमा समेत िनयार्त पहुँच

र िनयार्तूब र्नमा थप योगदान पुयार्उन आवँयक छ । िनवार्हमुखी तथा छिरएर रहे को कृिष
उत्पादन ूणालीलाई आधुिनक, सघन, ूितःपधीर् एवं व्यवसायमुखी बनाउन अत्यन्त आवँयक भएको

छ । कृिषजन्य वःतुह ले सुिनि त बजार पाउन नसक्नाले कृिष उत्पादन र उत्पादकत्व अपेिक्षत
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पमा वृि

हुन सिकरहेको छै न ् । कृिष व्यवसाय ूब र्न गनर् किठन भएको सन्दभर्मा ूभावकारी

बजार व्यवःथापन ूणालीको िवकासबाट िव

बजारको अवसरह को उपयोग गरी राि य

अथर्तन्ऽमा टे वा पुयार्उन राि य कृिष नीित, २०६१ को व्यावसाियक तथा ूितःपधार्त्मक कृिष

ूणालीका आधारह को िवकास गरी क्षेऽीय र िव

बजारसँग ूितःपधार्त्मक बनाउने उ ेँय

अनु प कृिष व्यवसाय ूब र्न कायर्लाई गित ूदान गनर् आवँयक दे िखन्छ ।

योजना, बजार िवकास तथा आिथर्क िव ष
े ण कायर्बमह

अन्तगर्त कृषकह , कृिष उ मी र बजार

व्यवसायीह लाई उत्पािदत िनम्न कृिष बजार सेवा उपलब्ध गराईरहे को छ ।

१) बजार पूवार्धार िनमार्ण तथा सु िढकरण

 कृिष थोक बजार, सं कलन केन्ि, हाट बजार तथा खुिा िबबी कक्ष िनमार्ण, सुधार तथा

िवकास गन ।

 िशत भण्डार िवकास तथा ूब र्न गन ।

 सावर्जिनक नीिज साझेदारीमा कृिष बजार िवकास गन ।

 कृिष बजार स ालक सिमितको गठन तथा अनुगमन गन ।

 कृिष बजार सम्बन्धी नीित, मापदण्ड तजुम
र् ा र कायार्न्वयन गन ।

 कृिष बजार पूवार्धार िवकास सम्बन्धी आवँयक ूािविधक सेवा ूदान गन ।

 सबै कृिष बजारह मा पूणर्

पमा ूितःपधार्त्मक मूल्य ूणाली लागु गिरने ।

 कृषक, कृषक समूह, सहकारीह लाई बजार सूचना, व्यवःथापन, बजारीकरण िवषयमा क्षमता

अिभवृि

भई मध्यःथकतार्बाट ठिगने िःथतीको अन्त्य गिरने ।

 कृषकह लाई आवँयक कृिष बजार पूवार्धार सेवा ूदान गन

 कृिष उपजको उिचत मूल्य उपलब्ध गराउन ूािविधक सेवा ूदान गन

 कृिष उपज बेच िबखन गनर् जनशिक्त तथा सं ःथागत क्षमता िवकास गनर्

२) कृिष उपजको बजार सूचना सं कलन, िव ष
े ण र ूवाह


खा

सुरक्षा सम्बन्धी सूचना सं कलन, िव ष
े ण तथा ूवाह गन ।



कृिष उपज बजारको खुिा, िसमावितर्य खुिा मूल्य सं कलन, िव ष
े ण तथा ूवाह गन ।



ु भरी कृिष उपज बजार मूल्यलगायत अन्य
कृिष सूचना सम्बन्धी ूिविध िवःतार गरी मुलक
िबयाकलापह को ूचार ूसार एवं जानकारी उपलब्ध गराउने ।



सूचनाको िवषयगत क्षेऽ बढाउने, थोक, फामर्गेट मूल्य आिदको िव ष
े ण गन ।



वािषर्क बजार बुलेिटन ूकाशन गन ।



ु ीय नक्सा न, नेटविकर्
यःता बजारह को िव त

अिधकांश कृिष उपज कारोवारह


खा

उपभोग सवक्षण, तथ्या

ु ीय
िव त

एवं ूभावकारी स ाल िवकास भई र

पमा स ालन गिरने ।

सं कलन, िव ष
े ण र ूकाशन गन ।
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कृषक, व्यापारी तथा कृिष उपज बजार केन्िह मा सूचनाको उपयोग क्षमता बढाउने तािलम र

भौितक सुिवधा िवकास गन ।

३) कृिष बजार सम्बन्धी जनशिक्त िवकास


कृिष बजार स ालक सिमित, कृषक, कमर्चारी, सहकारी सं ःथा लगायतलाई ूिशक्षण तथा तािलम

ूदान गन ।


उत्कृ



पो र, होिड



बजार ूिविध ःथल तथा िनकायबाट िसक्न ॅमण आयोजना गन ।
वोडर् र पा

साममी िनमार्ण तथा उपयोग ारा ूािविधक

कृिष बजार सम्बन्धी सरसल्लाह सेवा ूदान गन ।

ान ूसार गन ।

४) कृिष व्यवसाय, िनयार्त ूब र्न र आिथर्क िव ष
े ण सम्बन्धी नीित, योजना, अनुगमन िनरीक्षण तथा
ूितवेदन तयार

 कृिष तथा पशुपालनमा सम्बिन्धत िवषयगत एवं वःतुगत बजार सम्बन्धी अध्ययन गन ।
 िविभ

बजारहरको ूभाव क्षेऽमा िविभ

सं चार ूणाली माफर्त ूवािहत सुचनाको ूभावकािरता

अध्ययन गरी सुझाव िदने ।

 बजारको माग अनु प उत्पादन कायर् गद जान आन्तिरक र वा

अनुसन्धान कायर्ह

बजारसम्बन्धी अध्ययन

गन र कृिष एवं पशुजन्य उत्पादन कायर्बममा सं लग्न कृिष िवकास

मन्ऽालय अन्तगर्तका िवभाग लगायतका िनकायह लाई सेवा तथा ूािविधक मागर्दशर्न ूदान

गन ।

 उत्पादन लागत र सम्भाव्यता अध्ययन गन ।
 कृिषसँग सम्बिन्धत िवकास आयोजनाह को आधारभ ुत सभक्षण, मध्याविध मूल्या न एवं

ूभावकािरता अध्ययन गन ।

 सामािजक आिथर्क अध्ययन िव ष
े ण गन ।

 कृिष नीित तथा आिथर्क िव ष
े ण सम्बन्धी कायर्ह
 कृिष

गन िनकायह बीच समन्वय ल्याउने ।

तथा पशुजन्य वःतुह को क्षेऽफल, उत्पादन तथा उत्पादकत्व जःता आधारभ ुत

तथ्या ह , िनयिमत

पमा सं कलन, िव ष
े ण एवं ूवाह गनर् सहयोग पुयार्उने ।

 कृिष बालीह को पूव र् सचेतना (Early Warning) अपनाउने सम्बन्धी कायर् गन ।

ु ान गन ।
 बालीनाली (कृिष र पशु) िःथितको आवँयकतानुसार अध्ययन एवं पुवार्नम
र् ाको लािग आवँयक अन्य कृिष तथ्या ह को िव ष
 कृिष नीित, योजना तथा कायर्बम तजुम
े ण
एवं ूवाह गन ।



िजल्लाःतरको उपभोग्य खा ा

िववरण, खा

वासलात, एवं उपभोग्य िःथितको सुचना सं कलन,

िव ष
े ण एवं ूवाह गन
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आिथर्क, सामािजक तथा ूािविधक

ि कोणले सम्भाव्य कृिष व्यवसायह को पिहचान गन ।

िनजी क्षेऽको सं लग्नतामा त्यःता व्यवसायह को िवकास तथा िवःतार गन एवं कायार्न्वयन
तहमा दे िखएका समःयाह को वगीर्करण गरी समाधानका लािग उपायह को खोजी गन ।



कृिष उ ोगह

र कृिष उत्पादन बीच ूभावकारी अन्तर सम्बन्ध कायम गनर् आवँयक

कायर्बम स ालन गन ।


कृिष व्यवसाय ःथापना र स ालनका लािग उ मिशलता र व्यवःथापन एवं सीप िवकास गन

कायर्बमह


स ालन गन ।

कृिष व्यवसाय ूब र्नका लािग कृिष बजार सँग सम्बिन्धत सरकारी, सहकारी, िनजी तथा गै॑र्

सरकारी िनकायह


बीच समन्वय ःथािपत गन ।

कृिष व्यवसायको आिथर्क िव ष
े ण गरी तुलनात्मक लाभका आधारमा उत्पादन योजना बनाउन

सम्बिन्धत िनकायह लाई सुझाव/सल्लाह िदने ।


कृिष उपजह को व्यवसाय/िनयार्त ूब र्न तथा आयात ूितःथापन गनर्उत्पादन, ूशोधन,
भण्डारण तथा िवतरण सम्बन्धी सम्बिन्धत िनकाय तथा व्यावसाियक समूहह लाई ूोत्साहन
तथा सेवा टे वा ूदान गन ।



कृिष व्यवसाय सँग सम्बिन्धत सूचनाह



कृिषलाई व्यावसाियकरण एवं बजारमुखी बनाउन र कृषकह लाई बजारमुखी उत्पादन गराउन

सं कलन एवं ूकाशन र ूवाह गन ।

कृिष व्यवसाय ूब र्न सम्बन्धी तािलम, गो ी, ॅमण जःता कायर्बमह


स ालन गन ।

कृिषजन्य ूशोधन उ ोगह को ःथापना गनर् ूािविधक सम्भाव्यता अध्ययन गन कायर्मा

सहयोग पयार्उने ।


कृिष व्यवसाय ूब र्नका लािग आवँयक पन मेिशनरी सामामीह को िवकास गनर् सहजकतार्को
भूिमका िनवार्ह गन ।



िनयार्तमुखी कृिष उपजह को मेिडङ, प्याकेिजङ,
िवःतार गन कायर्मा सहयोग पुयार्उने ।



ःथानीय सम्भाव्यता, तुलनात्मक लाभ तथा िविश

ाण्डिल , लेबिल

सम्बन्धी सीप िवकास तथा

अवसरह को उपयोग गरी कुनकुन वःतु

र् पक्ष केलाई िनयार्त ूब र्नका लािग सुधारात्मक
िनयार्त गनर् सिकन्छ, सो को सवल र दुवल
उपायह



िव

नीिज सरकारी साझेदारीको अवधारणाअनु प अवलम्बन गन ।

व्यापार सं गठनको ूावधान अनु प गुणःतरीय उत्पादन, ःथानीय तथा बा

उपजह

िवशेषको

ूवाह गदार् मापदण्ड लगायत अपनाउनु पनूिबयाह

बारे को सूचनाह

पमा तयार पारी सेवामाहीलाई उपलव्ध गराउने तथा िव

सम्बन्धमा जनचेतना बढाउने ।
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बजारमा

वःतु

व्यापार सं गठन



कृिष

व्यवसायमा

आइपरे का

आन्तिरक

एवं

बा

पमा पहुँच बढाउन आवँयक जानकारी र िववरणह

उपजह को सुलभ

पक्षलाई ूवािहत गन ।

सम्व


केलाउँदै

समःयाह

बजारमा

कृिष

सं कलन गन र

िनयार्तजन्य कृिष वःतुह को ूव र्नात्मक कायर्मा सहयोग पुयार्उन साममी एवं उपकरणह

कृषकःतरमा अनुदानमा िदने व्यवःथा िमलाउने ।


कृिष क्षेऽमा स ािलत कायर्बमह को लेखाजोखा गरी िनयार्त योजना तजुम
र् ा, नीित िनधार्रणमा

आवँयक तथ्यांक तथा पृ पोषण ूदान गन ।


नेपालबाट आयात िनयार्त भएका ूमुख कृिष वःतुह को िववरण एवं आयातकतार् तथा

िनयार्तकतार्को िववरण तयार गन ।


तुलनात्मक लाभ भएका ूांगािरक/गैरूांगािरक उपजह को पिहचान गरी ूांगािरक पिरक्षण
तथा ूांगािरक खेती तफर् आकिषर्त गुणःतरीय उत्पादनको सुिनि तता गरी िनयार्त ूब र्नमा
सहयोग पुयार्उने ।

योजना, बजार िवकास तथा आिथर्क िव लेषण कायर्क्रम अ तगर्तका कायर्क्रमह

१. प्रकाशन कायर्क्रम
१.१ कायर्क्रम तथा प्रगित पिु तका प्रकाशन कायर्क्रम:
१.१.१ पिरचय/पृ भूिमः िजल्लामा स ािलत र सम्पािदत कायर्बमह
साथै अन्य िववरणह
ूकाशन गिरन्छ ।

तथा भए गरे का ूगितको

समेत सम्बिन्धत सबैलाई जानकारी गराउने उ ेँयले यस िकिसमको

१.१.२ कायर्बमको उ ँ
े यः ूत्येक िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयले आफ्ना सबै एकाईह
बागवानी, योजना, माछा आिद) लाई समेटी वािषर्क कायर्बम, ूगित, िवशेष कायर्ह
अन्य वःतुगत िववरणह

ूकाशन गनुर् ।

(बाली,

र िजल्लाका

१.१.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः
 यो

पुिःतका

िमलाउनुपनछ ।



ूत्येक

आ.व.को

ूथम

कायर्बम तथा ूगित पुिःतकाको िनिदर्
o
o

चौमािसक

सम्ममा

िनकाल्ने

गरी

व्यवःथा

ढांचा अनु प ूकाशन गनुप
र् नछ ।

िजल्लाको नक्सा

खण्ड १ पिरचयात्मक िववरण ।

o

खण्ड २ िजल्ला कृिष िवकास कायार्लय, उ ेँय, कायर्नीितह

o

खण्ड ३ िविभ

ूािविधक शाखाह को कायर्बम िववरण ।
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तथा कायर्बमह ।

o

खण्ड ४ िविभ

ूािविधक शाखाह को कायर्बम ूगित लगायत कृिषसँग

सम्बिन्धत गैर सरकारी सं ःथा एवं कृषक समूहको िववरण ।
o

बजार अनुसन्धान तथा तथ्या

व्यवःथा कायर्बमबाट ूकािशत कायार्न्वयन

िनदिशकामा िदईएको ढाँचामा आवँयकता अनुसार हेरफेर ल्याई अन्य िवषयलाई
समेत समेट्न सिकनेछ ।

१.१.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् : वािषर्क कृिष िवकास कायर्बम तथा

तथ्यांक पुिःतका एक झलक ूकाशन गदार् खचर् ःवीकृत सरकारी/िजल्ला/ःथानीय दर रे ट अनुसार
गनर् सिकने छ ।

१.१.५ ि व्यः वािषर्क कृिष िवकास कायर्बम तथा तथ्यांक पुिःतका एक झलक ूकाशन गदार्
आिथर्क िव ष
े ण अध्ययन कायर्बम कायार्न्वयन िनदिशका आ.व. ०५८/०५९ अनुसूची ४, पेज

नं. ९७ को िनिदर्

ढांचा अनुसार वा यस पुिःतकाको खण्ड (क) मा उल्लेिखत योजना आिथर्क

िव ष
े ण तथा बजार िवकास िशषर्कको िनदिशकामा उल्लेिखत ढांचा अनुसार िववरणह
गनुप
र् नछ ।

समावेश

१.१.६ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष िवकास मन्ऽालय (सिचव ःतर)को िमित

२०५७/०२/२७ को िनणर्यानुसार

२. अ ययन/सवक्षण कायर्क्रम
२.१ आिथर्क पक्षका अ ययन/सवक्षण कायर्क्रम:
ँ सम्बिन्धत अध्ययन सबक्षण कायर्ह
२.१.१ पिरचय/पृ भूिमः आिथर्क पक्षसग

तथा तथ्या

बजार अनुसन्धान

व्यवःथा कायर्बमको ूािविधक रे खदे खमा स ालन गिरन्छ । यःतो अध्ययनको लािग

आवँयक ू ावली उपयुक्त अध्ययन िविधको छनौट तथा अन्य पक्षह मा समेत बजार अनुसन्धान
तथा तथ्या

व्यवःथा कायर्बमले सहयोग पुयार्उने छ

२.१.२ कायर्बमको उ ँ
े यः बजार अनुसन्धान तथा तथ्या

व्यवःथामा सहयोग पुयार्उनु ।

२.१.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः
2.१.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् :
आिथर्क

पक्षका

अध्ययन/सवक्षणह

सम्बन्धमा

कायर्बमह को आिथर्क पक्ष अध्ययन सवक्षणह

िनम्नानुसार खचर् गनर् सिकनेछ ।

िजल्लामा

स ालन

र यःतै अन्य अध्ययनह

ू ावली तथा ूितवेदन छपाई

गिरएका

कृिष

गनर् ूत्येक अध्ययनमा
. ३०००।-

कृषकह को िचयापान (८० जनाको)

. २०००।-
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िवकास

2.१.५ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष िवकास मन्ऽालय (सिचव ःतर)को
आिथर्क पक्षका अध्ययन/सवक्षणह

सम्बन्धमा िमित २०५७/०२/१७ को िनणर्यानुसार

२.२ हाटबजार/संकलन के द्र स भा यता अ ययन कायर्क्रम
२.२.१ पिरचय/पृ भूिमः हाटबजार/सं कलन केन्ि सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धमा सम्भाव्यता

अध्ययनबाट सम्भाव्य दे िखएका ःथलह मा िनजी क्षेऽले अमसरता दे खाएका हाटबजार तथा
सं कलन केन्ि स ालन गनुप
र् ूव र् ठोस सम्भाव्यता अध्ययन गिरन्छ ।

२.२.२ कायर्बमको उ ँ
े यः बजारमुखी कृषक एवं िनजी क्षेऽलाइर् हाटबजार तथा सं कलन केन्ि
स ालन

पुयार्उनु ।

गनुप
र् ूव र् हाटबजार

सम्भाव्यता

अध्ययनबाट

सम्भाव्य

ःथलह

पिहल्याउन

सहयोग

२.२.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः
2.२.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् :
हाट बजार/सं कलन केन्ि सम्भाव्यता अध्ययन
सेवा केन्िःतरीय गोठी - २ वटा
ूितवेदन तयारी

. १२००।.२४००।-

२.२.५ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष िवकास मन्ऽालय (सिचव ःतर)को हाट
बजार/सं कलन केन्ि सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धमा २०५७/१०/२६ को िनणर्यानुसार

३. बजार प्रचार/प्रसार कायर्क्रम
३.१ हाटबजार

थापनाका लािग बजार प्रचार/प्रसार कायर्क्रम:

३.१.1 पिरचय/पृ भूिमः कुनै िनि त ःथानमा हाटबजार ःथापना गनर् सम्भाव्य दे िखएमा त्यःतो

ःथानमा हाटबजार शु वात गनर्को लािग ूचार ूसार गनुर् पदर्छ ।

३.१.२ कायर्बमको उ ँ
े यः हाटबजार ःथापना गनुभ
र् न्दा अगािड पयार्

ूचार ूसार गराउनु ।

३.१.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः

 बजार केन्िको सेवा पुग्ने क्षेऽका कृषक समूह ूितिनिध, व्यापारी, गा.िव.स. ूितिनिध सिहतको

भेला आयोजना गरी िज.कृ.िव.का., कृिष सेवा केन्िले कृष उपज बजार ःथलको स ालन तथा

व्यवःथापन सम्बन्धी िनदिशका, २०५३ (सं शोधन सिहत) बमोिजम स ालक सिमित गठन

गनुप
र् नछ ।

 बजार स ालन ूारम्भ गन ःथान तथा िमित तय गरी बजार ःथल समेत व्यवःथापन आिद

गनुप
र् नछ ।
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 िनधार्िरत ःथानमा बढी भन्दा बढी उत्पादक, व्यापारी, उपभोक्ता सहभािगता गराई सुिवधा िदन

व्यापक ूचार ूसार गनुप
र् नछ । ूचार ूसार गन बममा माइिक

गन, पो र तयार गरी टांःने

र इलाका ःतरीय भेलाको आयोजना गनुप
र् नछ ।
३.१.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् :
 पो र पप्पलेट ूकाशन र िवतरण

. २०००।-

 माईिक

. २०००।-

गरी ूचार ूसारगनर्

 सेवा केन्िःतरीय गो ी २ पटक

. १२००।-

 व्यवःथापन खचर्

 अन्य ःवीकृत सरकारी/िजल्ला/ःथानीय दर रे ट अनुसार

. ५००।-

३.१.५ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: िवकास मन्ऽालय (सिचव ःतर)को िमित
२०६१/०८/२५ को िनणर्यानुसार

३.२ संकलन के द्र

थापना गनर् प्रचार प्रसार गन कायर्क्रम:

३.२.१ पिरचय/पृ भूिमः सं कलन केन्ि तथा हाटबजार ःथापना गनर् ूचार ूसार एवं बजार सूचना
ूवाहको व्यवःथा िमलाउन यो कायर्बम स ालन गिरन्छ ।

3.२.2 कायर्बमको उ ँ
े यः सं कलन केन्ि ःथापना गनुभ
र् न्दा अगािड सो बारे व्यापक ूचार ूसार
गनुर् ।

3.2.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः हाटबजार ःथापना गनर् ूचार ूसार
गन जःतै गरी यो कायर्बम पिन स ालन गनुप
र् नछ ।

3.2.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् :
 पो र, पम्पप्लेट ूकाशन र िवतरण

. २०००।-

 माइिक

गरी ूचार-ूसार गनर्

. २०००।-

 रे िडयो माफर्त ूचार-ूसार गनर्

. २०००।-

 सेवा केन्ि ःतरीय गो ी दुई पटक

. १२००।-

 व्यवःथापन खचर्

. ५००।-

 अन्य ःवीकृत सरकारी/िजल्ला/ःथानीय दर रे ट अनुसार

3.2.५ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष िवकास मन्ऽालय (सिचव ःतर)को िमित

२०६१/०८/२५ को िनणर्यानुसार
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४. कृिष बजार पूवार्धार

थापना कायर्क्रम

४.१ हाटबजार वा संकलन के द्र

थापना कायर्क्रम

४.१.१ पिरचय/पृ भूिमः हाटबजार सम्भाव्यता अध्ययनबाट सम्भाव्य दे िखएका ःथलह मा िनजी

क्षेऽको अमसरता दे िखएका हाटबजारह

स ालनको लािग यो कायर्बम स ालन गिरन्छ ।

4.1.२ कायर्बमको उ ँ
े यः हाटबजार सम्भाव्यता अध्ययनबाट सम्भाव्य दे िखएका ःथलह मा
हाटबजार स ालन गराउन िनजी क्षेऽलाई सहयोग पुयार्उनु ।

4.1.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः

 बजार ःथापना गनर् उपयुक्त ठाउँमा जग्गाको वन्दोवःत गरी कृिष उपज ःथलको स ालन तथा

व्यवःथापन सम्बन्धी िनदिशका २०५३ अनुसार स ालन सिमितको गठन गनुप
र् नछ ।

 बजार स ालनको थालनी, आवँयक ूचार ूसार र आइपन व्यवःथापन एवं स ालन गनर्

िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयले ूािविधक सेवा पुयार्उनुपनछ ।

 सं कलन केन्ि तथा बजार ःथलमा आवँयक पन उपकरण तथा पूवार्धार व्यवःथा गनर् स ालन

सिमितलाई समेत ूोत्साहन गनुर् पदर्छ ।

4.1.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् : हाटबजार वा सं कलन केन्ि ःथापना गदार्
. ५,००,०००।- सम्मको पूवार्धार िवकास सम्बन्धी कायर्बम स ालनको लािग िजल्लाःतर मै

साझेदारीमा सम्प

गनर् ूाथिमकता िदने । यसमा ःथानीय उपभोक्ताले सेड िनमार्ण गिरने जग्गाको

व्यवःथा गनुक
र् ो साथै कुल लागतको किम्तमा २५ ूितशत खचर् व्यहोनुर् पनछ । बाँकी लागतमा

िज.कृ.िव.का. आफले व्यहोनर् सक्नेछ । पाँच लाख भन्दा बिढ लागत लाग्ने बजार पूवार्धार
िवकासका लािग केिन्िय ःतरबाट स ालन गिरनेछ ।

4.1.५ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: िवकास मन्ऽालय (सिचव ःतर)को िमित
२०६१/०८/२५ को िनणर्यानुसार

५. मू य संकलन कायर्क्रम

५.१ कृिषज य व तुह को मू य संकलन कायर्क्रम
5.1.१ पिरचय/पृ भूिमः कृिषजन्य वःतुह को मूल्य स लन चार तहमा हुनछ
े ती हुन खुिा मूल्य

सं कलन, थोक मूल्य सं कलन, सीमावतीर् मूल्य सं कलन र कृषकले पाउने मूल्य सं कलन । मूल्य

सं कलन कायर् िजल्ला िवशेष अनुसार कायर्बममा राखी सम्प
िनदशनालयबाट तोिकएको ढाँचामा गनुप
र् नछ ।
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गनुप
र् नछ । यो कायर् बजार िवकास

5.1.२ कायर्बमको उ ँ
े यः

 कृिषजन्य वःतुको मूल्यको ूवृि

जानकारी िलने ।

 कृषकले पाउने मूल्य कृषकको खेतबारीमा िलने ।

 िविभ

थोक बजारबाट थोक मूल्य सं कलन गन ।

 १५ िदनको फरकमा खुिा मूल्य िलने ।
 भारतका निजकका बजारबाट िसमावतीर् मूल्य सं कलन गन ।

5.1.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः
 खुिा मूल्य सं कलनको हकमा पािक्षक

पमा खुिा मूल्य सं कलन गन ।

 थोक मूल्य सं कलनको हकमा तोिकएका १७ वटा िजल्लाह

पसार्, िचतवन, नुवाकोट, काठमाड , काःकी,

-झापा, मोरङ, धनकुटा, रौतहत,

पन्दे ही, किपलवःतु, सुखत, बाँके, बिदर्या, डोटी,

कैलाली र कन्चनपूर) बाट थोक मूल्य सं कलन गन ।

 िसमावितर्य मूल्य सं कलनको हकमा िसमावितर्य मूल्य सं कलन गदार् तोिकएका बजारह बाट

िनिदर्

फारम अनुसार मािसक

पमा थोक मूल्य सं कलन गन ।

 कृषकले पाउने मूल्य सं कलन (Producer Price) को हकमा धान, गहुँ, मकै, अदुवा, अलची,

कफी, जुट, सुपारी, उखु, दलहन, िचया, माछा, मह, तेलहन आिद कृिष वःतुको मूल्य सं कलन
िनदीर्

फमट अनुसार ूमुख पकेट क्षेऽमा गनुर् पनछ । धान, गहुँ, मकै, दलहन, तेलहन,

अलची, अदुवाको हकमा बाली िभत्र्याएको ३ मिहना िभऽमा मािसक

पमा मूल्य सं कलन गनुर्

पनछ । अन्य बालीह को हकमा बाली िभत्र्याएको/बाली तयार भएको समयको मूल्य उल्लेख
गन ।

 कृिष उपज बजारको खुिा, िसमावितर्य खुिा मूल्य सं कलन, िव ष
े ण तथा ूवाह गन ।

ु भरी कृिष उपज बजार मूल्य लगायत अन्य
 कृिष सूचना सम्बन्धी ूिविध िवःतार गरी मुलक
िबयाकलापह को ूचार ूसार एवं जानकारी उपलब्ध गराउने ।
 सूचनाको िवषयगत क्षेऽ बढाउने, थोक, फामर्गेट मूल्य आिदको िव ष
े ण गन ।

5.1.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् :
 खुिा मूल्य सं कलनको हकमा पािक्षक

खचर् गनर् सिकने छ ।

पमा खुिा मूल्य सं कलन गदार् ूितपटक

. १००।-

 थोक मूल्य सं कलनको हकमा तोिकएका िजल्लाह बाट थोक मूल्य सं कलन गदार् ूित पटक

. १००।- खचर् गनर् सिकने छ ।

 यसरी थोक मूल्य सं कलन गदार् ूित पटक

. २००।- खचर् गनर् सिकने छ ।
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 कृषकले पाउने मूल्य सं कलन (Producer Price) को हकमा यस कायर्को लािग ूितपटक

सँग मूल्य सं कलन गदार्

१००।- खचर् गनर् सिकने छ । भारतका कृषकह

.

. २००।- ूित

पटक खचर् गनर् सिकने छ ।
5.1.५ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष िवकास मन्ऽालय (सिचव ःतर)को िमित
२०६१/०८/२५ को िनणर्यानुसार

६. पो ट हाभ ट/उ पादनोपरा त सध
ु ार कायर्क्रम
६.१ याकेिजङ्ग सध
ु ार कायर्क्रम

6.1.1 पिरचय/पृ भूिमः िछटो िवमने खालका कृिष उपज जःतै ः फलफूल, तरकारीह
भांडोमा प्याकेिज

परम्परागत

गदार् उत्पादन थलोबाट बजारसम्म लै जाने बममा धेरै नास हुन सक्ने हुँदा

उिचत भांडो ूयोग गरी प्याकेिज

गनर् यो कायर्बम स ालन गिरन्छ ।

6.1.२ कायर्बमको उ ँ
े यः कृिष उपज अनुसार उपयुक्त प्याकेिज
िकिसमको भाडामा प्याकेिज

ूोत्साहन गनुर् ।

गन तिरका अपनाई सुहाउँदा

गरी ढु बानी गदार् नाश कम गनर् कृषक तथा कृिष व्यापारीह लाई

6.१.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः

 व्यावसाियक तरकारी तथा फलफूल उत्पादन क्षेऽका कृषक समूहलाई प्लाि क बेट

जःता उपयुक्त ठहिरएका प्याकेिज

 यःतो भांडाह

भाडाह

उपलब्ध गराउनुपदर्छ ।

उपलब्ध गराउँदा कृषक समूहमै रहने गरी भरपाई गराई नम्सर् पुिःतकामा

उल्लेख भए अनु प िदइने व्यवःथा गनुर् पदर्छ
6.१.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् : व्यावसाियक तरकारी/फलफूल कृषक

समूहलाई ूित समूह बढीमा २० वटा प्लाि क बेटमा २५ ूितशत मूल्य अनुदान िदने ।
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भाग जः म

य िवकास कायर्क्रम

नेपालको भौगोिलक िविवधता र हावापानीको िविश तामा िवगत केही समययता हेदार् मत्ःयपालन

नेपालको एक ूमुख ितु गितमा िवकिसत व्यवसायको

पमा रहे को पाईन्छ । ठू लो माऽामा माछा

मासुको लािग आयात भैरहेको पिरूेक्षमा दे शको सम्भाव्य ःथानह
फःटाउन सक्ने माछा पालनको व्यावसाियक

िचसो र न्यानो पानीमा

पमा िवकास र िवःतार हुन सके पिन खा

पोषण

ि ले माऽ नभई पयर्टन, रोजगारी, आयात ूितःथापन र िवदे शी मुिा आजर्नका िहसावले

सुरक्षाका

सिकन्छ ।

पिन आधारिशला हो भ

जलौोत, पयर्टन र कृिष नेपालको िवकासका लािग मह वपूणर् योगदान पुयार्उन सक्ने ूमुख आिथर्क
क्षेऽह

हुन ् ।

कूल

माहःथ

उत्पादनमा

एक

ितहाइ

योगदान

र

दुई

ितहाइ

जनताको

ु को अथर्तन्ऽको मे दण्ड हो । कृिषका तीन
जीिवकोपाजर्नको मुख्य आधार रहेकोले कृिष क्षेऽ मुलक
ूमुख उपक्षेऽह

बाली, पशुपंक्षी र मत्ःय मध्ये मत्ःयले एक गितशील र उदयीमान उपक्षेऽको

पमा आफ्नो पिहचान बनाएको छ । सानो सं रचना एवं कम जनशिक्तका बावजुत मत्ःय वै ािनक

एवं ूािविधक र मत्ःय कृषक तथा व्यवसायीह को अथक ूयासबाट हाल मत्ःय उपक्षेऽले कुल
माहःथ उत्पादनमा 1.34 ूितशत र कृिष क्षेऽको माहःथ उत्पादनमा 4.29 ूितशत योगदान
पुयार्उन सफल भएको छ । आिथर्क वषर् 2073/74 मा मत्ःय उपक्षेऽको वृि दर बमश:

उत्पादनमा 8.96 ूितशत र पोखरीको क्षेऽफल 14.71 ूितशतको हाराहारीमा रहेको छ ।
िवगत दशवषर्मा मत्ःय उपक्षेऽको वृि दर दोहोरो अं कमा रहे कोले कृिषका िविभ
मत्ःय पालन व्यवसाय एक आकषर्क पेशाको

पेशा मध्ये

पमा ःथािपत भएको छ । गिरबी न्यूनीकरण र

पोषण सुधारमा मह वपूणर् भूिमका िनवार्ह गनर् सक्नेदेखेर नै नेपाल सरकारले मत्ःय िवकासका

लािग कायर्बम तथा बजेटमा बमशः वृि

गिररहेको अवःथा छ ।

िवगतको तुलनामा नेपालको मत्ःय िवकासले उल्लेखनीय फड्को मारे को भए तापिनूित वषर् ूित
व्यिक्त माछा उपलब्धताको िहसावले िव

के.जी.)

को

तुलनामा

नेपालमा

धेरै

ु ह
औसत (20 के.जी.) र अल्पिवकिसत मुलक
कम

(3.33

के.जी.)

छ।

मत्ःय

पेशा

(11

ूित

कृषक/व्यवसायीह को आकषर्णसँगै ूािविधकसेवा ूवाहलाई िवःतार गनर् सिकएको छै न । कृिष

िवभाग अन्तगर्तका 14 वटा िनकाय र िजल्ला कृिष िवकास कायार्लय तथा नेपाल कृिष अनुसन्धान
पिरष

अन्तगर्तका 9 वटा िनकायह

कायर्बमह

मत्ःय िवकास र िवःतारमा िबयाशील रही मत्ःय िवकास

सचालन भइरहेका छन् । दे शभर िविभ

ःथानमा रहेका उपभोग नभई खेर गईरहे का

पुरानो पोखरी, खाड्ल, इ ाभ ा तथा अन्य सम्भाव्य क्षेऽह मा नयाँ पोखरी िनमार्ण गराई मत्ःय
उत्पादनमा वृि

तथा मत्ःय व्यवसाय िवकास गनर् ती क्षेऽमा ूािविधक सेवाटे वा, ूदशर्न कायर्बम,

तािलमको साथै मत्ःय नसर्री,

ाचरीको ःथापना गनर् सहयोग गरी माछामा आत्मािनभर्रता बढाई
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कृषकको आयःतरमा वृि

कायर्बमह

म

ल्याउनुको साथै ूाणी ूोिटनको सुलभ आपूितर् गराउन मत्ःय िवकास

स ालन भइ रहेका छन् ।

य िवकास कायर्क्रम अ तगर्तका कायर्क्रमह

१. प्रदशर्न कायर्क्रमह
१.१ धान खेतमा माछापालन नितजा प्रदशर्न कायर्क्रम
१.१.१ पिरचय/पृ भूिमः िसं िचत खेतह बाट एक पटकमा धानबाली माऽ िलने पिरपाटीलाई

पिरवतर्न गरी एिककृत
गिरन्छ ।

पमा माछापालन गन व्यवसायलाई अगािड बढाउन यो ूदशर्न स ालन

१.१.२ कायर्बमको उ ँ
े यः

 धान खेतीको साथसाथै माछापालन गरी कृषकको आिथर्क िःथितमा थप टे वा पुयार्उनु ।

 धान खेतमा मत्ःयपालन गदार् धानको उत्पादन १५-२० ूितशत वृि

कृषकह लाई िव ास िदलाउनु ।

गनर् सिकन्छ भनी

१.१.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः

 धान खेतको तयारी गदार् १.५ दे िख २.५ िफट अग्लो र त्यित नै चौडाईको िडल बनाई

४० िम. लम्वाई, १ िम. चौडाई र ६० से.मी. गिहराई भएको शे न्च िनमार्ण गरी पानीको
ूवेश तथा िनकाश ारमा जाली राख्नुपदर्छ । यसो गदार् शे न्चको आयतन २४ घ.मी. राख्ने ।

 धान रोपेको २ ह ापिछ कमनकापर् िसफािरस गरे अनुसारको दरले सरदर २.५ से.मी.

साइजका (१ माम तौल), ५००० गोटा ूित हेक्टर वा ५ दे िख ८ से.मी. साइजका (५
माम तौल) ३००० गोटा ूितहेक्टरका दरले माछा भरु ा छाड्ने ।

ु नछ र यो सतह िवःतारै
 माछा भ ुरा छाडी सकेपिछ पानीको सतह किम्तमा ३-४ इन्च हुनप
वढाउँदै लग्नुपनछ ।

 माछा पाल्ने धानखेतमा मलखादको ूयोग गदार् सािवकको भन्दा १०-१५ ूितशत वढाएर

राख्नु पनछ ।

 धानबाली काटनुभन्दा ८-१० िदन पिहले नै खेतको पानी सुकाएर माछालाई Trench मा

जम्मा गरी िझक्नुपदर्छ र कूल माछा उत्पादन र धानको कूल उत्पादनको आिथर्क
िव ष
र् नछ ।
े ण तयार गनुप
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१.१.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर्ः

शे न्च िनमार्ण धान खेतको बीचबाट गन । ४० x १ x ०.६ घ.मी. राख्ने ।
ब.

दाियत्व

िववरण

सं .

खचर्को आधार

कृषक

कायार्लय

५०%

५०%

ःथानीय दररे ट अनुसार

१

शे न्च िनमार्ण

२

ठू लो साइजको भूरा व्यवःथा र प्यािकंग चाजर्

१००%

सरकारी दररे ट अनुसार

३

ूदशर्न बोडर् (३ * २.५ िफट)

१००%

ःथानीय दररे ट अनुसार

१.१.५ ि व्यः क्षेऽफलः पहाडमा २/३ रोपनी र तराईमा ४/६ क ा हुनपु नछ ।
१.१.६ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष िवकास मन्ऽालय(सिचव ःतर) को िमित

२०६४/६/१७ को िनणर्यानुसार

१.२ केजमा दाना खुवाएर माछापालन (मनोक चर) प्रिविध प्रदशर्न कायर्क्रम
1.2.१ पिरचय/पृ भूिमः जलाशयको सदुपयोग गनुक
र् ो साथै ठू लो साइजका माछा भ ुरालाई केजमा

प्यालेट दाना खुवाएर माछापालन गनर् यो ूिविध ूदशर्न गिरन्छ ।
1.2.२ कायर्बमको उ ँ
े यः

 दाना खुवाएको र नखुवाएको माछाबाट तुलनात्मक लाभ प ा लगाउनु ।

 ूित इकाई केजको उत्पादकत्वमा वृि

ल्याउनु ।

1.2.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः
 ५ मी. x ५मी. x २मी. (५० घ.मी.) को केजलाई ममर्त, सर-सफाई गरे र सरदर २५ माम

तौलका कमन कापर् माछाका एड्भान्ःड िफ रिलङ ५०० गोटा ःटक गनुप
र् नछ ।

 ःटक गरी सकेपिछ पिहलो र दोौो मिहना ूितिदन १/१ के.जी., तेौो मिहनामा ूित िदन

२.६ के.जी., पांचौ मिहनामा ूित िदन ४ के.जी, छै ठ मिहनामा ूित िदन ४.५ के.जी., सात

मिहनामा ूित िदन ५ के.जी, आठ मिहनामा ूित िदन ६ के.जी, नव मिहनामा ूित िदन

७.५ के.जी. र दश मिहनामा ूित िदन ८.६ के.जी.का दरले दाना िदं दै जानुपनछ ।

ु
र् न अविधमा केज सफा गरे नगरे को, दाना सेडल
 किरव ३०० िदन सम्म माछापालन गनुप
अनुसार िदए निदएको, पानीको तापबम, वृि

िदनमा ःथलगत अनुगमन गनुप
र् नछ ।

जाँच आिद जःता कायर् गनर् हरे क १५/१५

 अक केजमा िसल्भर तथा िवगहेड माछा उि कै सं ख्यामा राख्न लगाई हरे क पटक अनुगमन

गदार् तुलनात्मक िववरण तयार पाद जानुपनछ ।
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1.2.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर्ः

ूित केज (एक ूदशर्न) को लािग आवँयक पन ५०० भ ुराको लािग बढीमा
थम िमटर र आवँयक ःटे शनरीको लािग

जम्मा १० मिहनाको लािग चािहने दाना १२६१।०० िक.मा. को

. २००।-

. १८९१५।- मध्ये पिहलो

सात मिहनाको लािग आवँयक पन दाना ६०३.०० िक.मा. को मूल्य
मिहनाको खचर् र अन्य खचर् कृषक आफले नै व्यहोनुप
र् न ।

. ७५०।-

. ९०४५।- बाँकी ३

१.2.५ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष िवकास मन्ऽालय (सिचव ःतर) को
िमित २०५४/३/२ को िनणर्यानुसार

१.३

याचिलङ्ग निसर्ङ्ग प्रदशर्न कायर्क्रम

1.3.१ पिरचय/पृ भूिमः

ाचिल

गनर् यो कायर्बम स ालन गिरन्छ ।

निसर्

1.3.२ कायर्बमको उ ँ
े यः

गन ूिविध ूदशर्न गरी कृषकह लाई यःतो सीप ूदान

 ःथानीयःतरमा नै ृाई तथा िफ रिल


ाचिल

निसर्

उपलब्ध हुन सक्ने ूिविध ूदशर्न गनुर् ।

मा हुने गरे को बढी मृत्युदरलाई न्यून गनर् कृषकको व्यवःथापकीय

कायर्मा सुधार ल्याउनु ।

1.3.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः

 पोखरी सफा गरी सुकाएको ७ िदन पिछ १५ िकलोमाम ूित क ाका दरले च ुन छकर फेरी

एक ह ा घाममा सुकाउनुपदर्छ ।



ाचिल

छाडनु ४-५ िदन अगािड पोखरीमा ३-४ िफट पानी भरे र यूिरया ८५ माम तथा

ाचिल

छाडने २४ घण्टा अगािड मालािथयन ५० ूितशत झोल ओैषिध ूित क ा (३ िफट

िड.ए.पी. २५० माम ूित क ाका दरले पानीमा घोली चारै तफर् छकर्नुपदर्छ ।


गिहरो पानीको लािग) ३५० एम.एल.को दरले पानीमा िमलाई हावा नचलेको समयमा
छनुप
र् दर्छ ।

 ूित क ा १ लाख

ाचिल लाई २ वटा अण्डा र ५ माम िफस् मील िमसाएर िदनको दुई

पटक १ ह ासम्म खुवाउनुपदर्छ ।

 दोौो ह ामा भ ुटे को भट्मास ७५ ूितशत र गहुँको िपठो २५ ूितशत िमलाएर दाना

बनाउनुपदर्छ । यसरी तयार गिरएको ूित १०० के.जी.दानामा ७० माम िफःमील िमलाई एक
पटकमा २५० मामका दरले िदनको दुई पटक १ ह ासम्म खुवाउनुपदर्छ ।
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 तेौो ह ामा दोौो ह ामा िदएको माऽाको डबल र चौथो ह ामा दोौो ह ामा िदएको माऽाको

३ गुणा बढाई दाना खुवाउने । चौथो ह ा पिछ भ ुरा िवबी योग्य (२-३ से.मी.) हुनेछ । यिद

िवबी नभएमा सोही अनुसार दानाको माऽा वढाउँदै लै जानुपनछ ।
 १ लाख

ाचिल

राखेको नसर्री पोखरीमा ूत्येक ह ा ३ के.जी. गोवरमल, ३३० माम

युिरया तथा ५०० माम िड.ए.पी. ूयोग गनुप
र् नछ ।

 यःतो मलको िमौण र दाना दुवैलाई एकै ठाउँमा िमसाई राख्ने र ूत्येक िदन आवँयक दाना

पानीमा झोल बनाई पोखरीको चारै ितर िकनारामा एकनासले छनुप
र् दर्छ ।
ाचिल



छाडेको एक ह ापिछ मािथ िदए जःतै मालािथयन पुनः ूयोग गन, भ्यागुताको लािग

पोखरीको आउटलेट, इनलेटमा जाली राख्ने, भ्यागुताको फुल अवःथालाई नै न
बचेको बच्चालाई जाल तानेर ःकूप वेटबाट न

गन तथा

गनुर् पदर्छ ।

 ूत्येक िदन िवहान घाम लाग्नुअगावै भरु ाको गितिविध हेरी अिक्सजनको कमी भएमा र रोग

लागेको शंका लागेमा िवशेष सँग सम्पकर् राख्नुपदर्छ ।

1.3.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर्ः
qm=
;+=

;fdu|Lsf] ljj/)f

s[ifssf]
sfof{noaf^
bfloTj -?=_ Joxf]g]{ -?=_

kl/df)f

S}lkmot

1=

r'gf

22=5 s]=hL=

-

100%

:yfgLo b//]^ cg";f/

2=

Xofrlnª
*an Kofs

1 nfv uf]^f
1 Kofs

-

100%

;/sf/L b//]^ cg";f/

3=

c)*f

20 uf]^f

-

100%

:yfgLo b//]^ cg';f/

4=

bfgf -klxnf] xKtf_

1=75 s]=hL=

-

100%

,,

5=

bfgf -bf]>f] xKtf_

3=5 s]=hL=

-

100%

,,

6=

bfgf -t]>f] xKtf_

5=15 s]=hL=

-

100%

,,

7=

bfgf -rf}yf] xKtf_

7 s]=hL=

-

100%

,,

8=

75 s]=hL=

100%

10=

uf]a/dn
/;folgs dn
l*=P=lk=
o"l/of
kf]v/L ;"sfpg], eg]{

11=

kf]v/L dd{t ug]{

100%

12=

HofdL Hofnf
k|bz{g af]*{ -3X2=50
lkm^_

100%

9=

13=

-

1=3 s]=hL=
0=7 s]=hL=

100%

:yfgLo b//]^ cg';f/

100%

1 uf]^f

100%
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:yfgLo b//]^ cg';f/

1.3.५ ि व्यः
ाचिल

ूदशर्न पोखरी छनौटको आधार

पोखरी सुकाउने, सरसफाई, ममर्त आिद कायर् कृषक ःवयम्ले गरी पोखरी ूदशर्नीको लािग तयार

गनुप
र् नछ ।

नसर्री पोखरीको क्षेऽफल
ाचिल

१ दे िख १.५ क ा

ःटिकङ सं ख्या

१ लाख

भूरा उत्पादन (२ दे िख ३ से.मी.) साईजको

४०००० गोटा

मृत्युदर

६० ूितशत

अविध

४ दे िख ५ ह ा ।

१.3.६ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष िवकास मन्ऽालय(सिचव ःतर) को िमित
२०६४/६/१७ को िनणर्यानुसार

१.४ माछाको व ृ िध दर जाँच गन प्रिविध प्रदशर्न कायर्क्रम
1.4.१ पिरचय/पृ भूिमः पोखरीको माछाको बृि दर जाँच गरी यसबाट िविभ

अवःथाह

जःतै

रोग लागेको वा नलागेको दानाको सदुपयोग भएको वा नभएको र माछा वढे नवढे को आिद

जानकारी ूा

गनर् यो ूदशर्न स ालन गिरन्छ ।

1.4.२ कायर्बमको उ ँ
े यः मत्ःय पालनमा िवकास भैरहेको ूिविध कृषकलाई बमशः अपनाउन
ूोत्सािहत गराउनु ।

1.4.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः
 माछाको बृि दर जांच्नको लािग जात अनुसार १० ूितशत माछाको नमुना तौलेर सोबाट ूा

साइज र तौलको रे कडर् राख्नुपदर्छ ।

 मिहनाको एक पटक वृि

दर जाँच गरी गत मिहना र हालको रे कडर्लाई तुलना गरे र माछामा

भएको बृि लाई थाहा पाउन सिकन्छ ।

 सो अनुसार ूितिदन िदइने दाना र मलको माऽा िनधार्रण गनुर् पदर्छ ।

1.4.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर्ः
ljj/)f

gd{\;

:yfgLo>f]taf^ tof/ ul/g] cfxf/
vl/b bfgf -2 s]=hL= ('^f] / lkgf_

:yfgLo b//]^ cg";f/

:^]zg/L, Knfli^s, Jofn]G; cflb
lrofkfg -12 hjfgsf] nflu_

Psd"i^ 200/tflnd lgb]{zgfnosf] s[ifs tflndsf] gd{\; cg';f/

1.4.५ ि व्यः क्षेऽफल - पहाडमाः २-३ रोपनी, तराईमाः ४-६ क ा
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१.4.६ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष िवकास मन्ऽालय (सिचव ःतर) को
िमित २०६४/६/१७ को िनणर्यानुसार

१.५ केिमक सको प्रयोग वारा अ सरे िटभ (इ.यु.एस.) रोग िनय त्रण प्रदशर्न कायर्क्रम
1.5.१ पिरचय/पृ भूिमः च ुनाको अितिरक्त अन्य केिमकल्सबाट अल्सरे िटभ रोग िनयन्ऽण गनर् यो

ूदशर्न स ालन गिरन्छ ।

1.5.२ कायर्बमको उ ँ
े यः माछापालक कृषकह लाई िविभ
रोग िनयन्ऽण गनर् उत्सािहत तुल्याउनु ।

केिमकल्स ूयोग गरी इ.यु.एस.

1.5.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः
 यो रोग िनयन्ऽणको लािग ूभावकारी ठहिरएको प्लाटोमाइिसन १ के.जी. ूित हे क्टरका दरले

३ पटक र चेलाकप १ के.जी. ूित हेक्टरका दरले ३ पटक ूयोग गनुर् पदर्छ ।

 प्लाण्टोमाईिसन २०० माम ूित हे. र चेलाकप १ के.जी.ूित हेक्टरका दरले एकै ठाउँमा

िमसाई वा अलग १५/१५ िदनको फरकमा ३ पटक छनुप
र् नछ ।

र् न्दा पिहले र रसायन छिरसकेपिछ पटक पटक पानीको गुणःतर
 पोखरीमा रसायन ूयोग गनुभ
जाँच गरी रे कडर् राख्नुपनछ ।

 ूदशर्न स ालन गदार्को अवःथा र स ालन प ात् यःको ूभावकािरताका बारे मा ूािविधक

ूितवेदन तयार पारी सम्बिन्धत िनकायह मा जानकारी गराउनुपनछ ।

1.5.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर्ः
qm=
;+=
1=
2=
3=

gd{\;

;fdu|Lsf] ljj/)f

kl/df)f

Knfª^f]dfO{l;g 200 u|f=k|lt x]=sf b/n] 3 k^s
300 u|fd
k|of]u ug]{
r]nfsf]k 1 s]hL k|lt x]=sf b/n] 3 k^s k|of]u
1=5 s]=hL=
ug]{
k|bz{g af]*{ -3X2=50 lkm^_

1

b/ -?=_
:yfgLo b//]^
cg";f/
:yfgLo b//]^
cg";f/
:yfgLo b//]^
cg";f/

1.5.५ ि व्यः स ालन हुने क्षेऽफलः १५ क ा सम्मको पोखरी
१.5.६ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष िवकास मन्ऽालय(सिचव ःतर) को िमित
२०६४/६/१७ को िनणर्यानुसार

- 259 _

१.६ चुनको प्रयोग वारा अ सरे िटभ (इ.य.ु एस.) रोग िनय त्रण प्रदशर्न कायर्क्रम
1.6.1 पिरचय/पृ भूिमः
माछामा दे खा पद आएको अःलरे िटभ रोग फैिलन गएको खण्डमा माछापालन व्यवसायलाई ठू लो

क्षती पुग्ने हुँदा उक्त रोग िनयन्ऽण गनर् यो ूदशर्न गिरन्छ ।
1.6.२ कायर्बमको उ ँ
े यः

अल्सरे िटभ रोग िनयन्ऽण गनर् च ुन ूयोग ूिविध ूदशर्न गरी माछापालक कृषकह लाई यस तफर्

उत्सािहत तुल्याउनु ।

1.6.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः

१०-१२ क ा क्षेऽफल माछा पोखरीमा यू.डी.एस. रोग िनयन्ऽण गनर् घर पो े च ुन ूित क ा १५

के.जी. का दरले वािल्टनमा घोलेर र केही िदनको अन्तरालमा ३ पटक माछा पोखरीको चारै ितर

छनुप
र् दर्छ ।

1.6.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर्ः
qm=
;+=

;fdu|Lsf] ljj/)f

1=

#/ kf]Tg] r'gM 15 s]=hL= k|lt
s^\&fsf b/n] 3 k^s k|of]u ug]{ .

2=

k|bz{g af]*{ -3X2=50 lkm^_

3=

r'g ('jfgL

kl/df)f
500
s]=hL=
1

:jLs[t gd{\;
b/ -?=_
100% :yfgLo b//]^ cg";f/
100% :yfgLo b//]^ cg";f/
100% :yfgLo b//]^ cg";f/

1.6.५ ि व्यः स ालन हुने क्षेऽफलः १०-१२ क ा सम्मको पोखरी । उपरोक्त नम्सर् १२
क ाको लािग हो ।

१.6.६ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष िवकास मन्ऽालय(सिचव ःतर) को िमित
२०६४/६/१७ को िनणर्यानुसार

१.७

याचिलङ्ग

टकीङ्ग तथा दाना िदने प्रदशर्न कायर्क्रम

1.7.१ पिरचय/पृ भूिमः

ाचिल

ःटिक

र दाना िदने तिरका ूदशर्न गरी माछापालन

व्यवसायमा सहयोग पुयार्उन यो कायर्बम स ालन गिरन्छ ।
1.7.२ कायर्बमको उ ँ
े यः कृषकह लाई

ाचिल

ःटिक

तथा दाना िदने ूिविध ूदशर्न गनुर् ।

1.7.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः


ाचिल

ःटक गनुप
र् ूव र् नसर्री पोखरीलाई सुकाएर जं गली माछा, भ्यागुता तथा कीराह

झारपात हटाएर घर पो े च ुन र मलको ूयोग गरी २/३ िदनसम्म सुकाई राख्नुपदर्छ ।
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र

 ःटक गदार्

पदर्छ ।

भएको प्लाि क व्यागको पानी र पोखरीको पानीको तापबम समान हुन ु

ाचिल

1.7.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर्ः
माछा भूरा प्याक गन प्लाि क, डोरी, मैनब ी आिद

. ५०।-

प्लाि क िःू

. ३०।-

व्यालेन्स

माछाको दाना साममी

. ५०।-

ःटे शनरी

. ८०।-

िचयापान ूित व्यिक्त

. २५।- को दरले १२ जवानको लािग

. ३००।-

1.7.५ ि व्यः क्षेऽफलः पहाडमा २-३ रोपनी र तराईमा ४-६ क ा
१.7.६ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष िवकास मन्ऽालय(सिचव ःतर) को िमित

२०५१/९/६ को िनणर्यानुसार

१.८ माछा पोखरीको मिललोपन जाँच गन प्रिविध तिरका प्रदशर्न कायर्क्रम
1.8.१ पिरचय/पृ भूिमः माछा पोखरीको मिललोपन जाँच गन तिरका ूदशर्न गरी माछा
पोखरीबाट के कित फाइदा बढाउन सिकन्छ भ े कुराको सं केत कृषकह लाई िदलाउने यो
कायर्बम गिरन्छ ।

1.8.२ कायर्बमको उ ँ
े यः कृषकलाई माछा पोखरीको पानीको रं गको आधारमा मिललोपन जाँच
तिरका ूदशर्न गनुर् ।

1.8.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः
 पोखरीको मिललोपन जांच्नको लािग सेिचिडक्सको ूयोग गरी सामान्यतया सेिचिडःकको िरिडङ

२० से.मी. दे िख ३० से.मी. भएका पोखरीलाई मिललो पोखरीको

पोखरीह मा ूाकृितक आहार ूयार्

पमा िलनुपदर्छ । यःता

माऽामा हुन्छ ।

 यिद सेिचिडःकको खंकंदिंंतथ ३० से.मी. भन्दा मािथ भएको खण्डमा पोखरीमा मिललोपन

कम भएको हुन्छ । यःतो अवःथामा ूांगािरक तथा रसायिनक मलको ूयोग गनुर् पदर्छ ।

 यिद िरिड

२० से.मी. भन्दा कम भएका खण्डमा मिललोपनको माऽा चािहने भन्दा बढी हुन

गै माछालाई ूितकूल असर पदर्छ र यःतो अवःथामा पोखरीमा दाना मलको ूयोग नगन ।

पानीको माऽा वढाउने तथा पम्प चलाई पानीमा अिक्सजनको माऽा वढाउनुपदर्छ ।
1.8.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर्ः
ljj/)f
:^]zg/L -12 hjfgsf] nflu_

gd{\;

गाउ ःतरकोs[ifs tflndsf] gd{\; cg';f/
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ljj/)f

gd{\;

l;lr l*:s

Psd'i& ?= 250.00

lrofkfg -12 hjfgsf] nflu_

गाउ ःतरकोs[ifs tflndsf] gd{\; cg';f/

१.8.६ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष िवकास मन्ऽालय(सिचव ःतर) को िमित
२०६४/६/१७ को िनणर्यानुसार

१.९ माछा पोखरीको शत्रज
ु ीव िनय त्रण तिरका प्रदशर्न कायर्क्रम
1.9.१ पिरचय/पृ भूिमः माछापालन गिरएको पोखरीह मा सपर् तथा अन्य हानीकारक जीवह बाट

माछा नोक्सानी हुने हुँदा ियनीह बाट माछालाई वचाउने तिरका दे खाउन यो ूदशर्न गिरन्छ ।

1.9.२ कायर्बमको उ ँ
े यः सपर् तथा अन्य ूितपक्षी जीवबाट माछालाई वचाई माछा उत्पादन
वढाउनु ।

1.9.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः
 माछा भ ुरा निसर् /िरयिर

पदर्छ ।

गन पोखरी वा साना भ ुरा रहेको पोखरीमा यो ूदशर्न स ालन गनुर्

 सपर् िनयन्ऽण गनर्को लािग पासोको ूयोग गनुर् पदर्छ । पासो बनाउन ३ िफट x १.५ िफटको

मिसनो तारको जाली ढुं मो बनाई त्यसको दुवै ितर मुखमा १ िफट ह १ िफटको जालीबाट २

ओटा सोली बनाई िफट गनुर् पदर्छ ।

 पासोलाई पोखरीको िकनारामा आधा भाग पानीमा डुवाई राख्दा सपर् फःदछ र फसेको सपर्

मारी सो पासो पुनः ूयोग गनुर् पदर्छ ।

1.9.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर्ः
ljj/)f

gd{\;

;k{sf] kf;f]sf] nflu hfnL -:^Lnsf]_

:yfgLo b//]^ cg';f/

l*h]n -2 ln=_

:yfgLo b//]^ cg';f/

;fa"g/l*^/h]G^ -500 u|fd_

:yfgLo b//]^ cg';f/

*f]/L, /lég sfuh cflb

Psd'i& ?=50.00

:^]zg/L -12 hjfgsf] nflu_

s[ifs tflndsf] gd{\; cg';f/

lrofkfg -12 hjfgsf] nflu_

s[ifs tflndsf] gd{\; cg';f/

1.9.५ ि व्यः If]qkmn kxf*df 0=5-1 रोपनी / t/fO{df 1-1=5 s&\&f
१.9.६ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष िवकास मन्ऽालय (सिचव ःतर) को
िमित २०६४/६/१७ को िनणर्यानुसार
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१.१० पोखरीमा चुनको प्रयोग गन तिरका प्रदशर्न कायर्क्रम
1.10.१ पिरचय/पृ भूिमः माछा पोखरीमा रोगबाट माछालाई वचाउने उपाय गनर् यस िकिसमको

ूदशर्नी गिरन्छ ।

1.10.२ कायर्बमको उ ँ
े यः माछा पोखरीमा च ुन ूयोग गन तिरका ूदशर्न गनुर् ।
1.10.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः
 ूदशर्नको ःथान छनौट गदार् सकेसम्म िवगत वषर्ह मा माछामा इ.यु.एस.रोग लागेको पोखरी

छनौट गनुप
र् नछ ।

ु नछ । माछा भ ुरा
 ूदशर्न स ालन गिरने क्षेऽफल १० दे िख १२ क ा सम्मको पोखरी हुनप
ःटक गनुप
र् ूव र् वा ःटक गरी सकेपिछ दुवै अवःथामा ूदशर्नी स ालन गनर् सिकनेछ ।

 यो ूदशर्न स ालन गिरएको ःथानमा च ुन वाहेक अन्य साममीह

कृषकले नै व्यहोनुर् पनछ ।

1.10.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर्ः
ljj/)f

gd{\;

kf]v/Lsf] nflu r'g 15 s]=hL= k|lt s^\&f

:yfgLo b//]^ cg';f/

:^]zg/L -12 hjfgsf] nflu_

ufp+:t/ s[ifs tflndsf] gd{\; cg';f/

lrofkfg -12 hjfgsf] nflu_

ufp+:t/ s[ifs tflndsf] gd{\; cg';f/

1.10.५ ि व्यः क्षेऽफल - पहाडमाः २-३ रोपनी, तराइमा ४-६ क ा
१.१०.६ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष िवकास मन्ऽालय(सिचव ःतर) को
िमित २०६४/६/१७ को िनणर्यानुसार

१.११ ठूलो साइजको भरु ा हुकार्उने प्रिविध प्रदशर्न कायर्क्रम

1.11.१ पिरचय/पृ भूिमः माछा भ ुरा ढु बानी गदार् हुने मृत्युदर घटाउनको लािग िरयिर

माछा भ ुरा हुकार्उन यो ूिविध ूदशर्न गिरन्छ ।

पोखरीमा

1.11.२ कायर्बमको उ ँ
े यः

 पोखरीमा ःटक गरी सकेपिछ हुने मृत्युदरमा कमी ल्याउनु ।
 माछाको बृि दर िछटो भई छोटो समयमा बढी र ठू ला (१० माम) साइजका भ ुरा उत्पादन

गनुर् ।

1.11.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः
 कायर्बम शु

ु न्दा १५ िदन अगावै िरयिर
हुनभ
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पोखरी सफा गन ।

 भ ुरा हुकार्उने पोखरीको ममर्त, सरसफाई गरी भ ुरा छाडनु अगािड गनुप
र् न सबै कायर्ह

ःवयं को तफर्बाट गनुप
र् नछ ।

कृषक

 पोखरी सुकाएको ७ िदन पिछ १५ के.जी. ूित क ाका दरले च ुना छरी सात िदनम्म

पोखरीलाई घाममा सुकाउने ।

 ृाइ छाड्नु ३-४ िदन पूव र् पोखरीमा ३-४ िफट पानी भरी २० के.जी. गोवरमल तथा ४३०

माम युिरया तथा िडएपी मल Basal Dose को

पमा छनुर् पनछ ।

 डेढ क ाको लािग १२००० गोटाका दरले ृाई (१ इन्च साइजको) ःटक गनुर् पदर्छ र

ःटक गनुप
र् ूव र् ृाई ल्याइएको प्लाि क व्यागलाई ५-१० िमनेटसम्म पोखरीको पानीमा त्यसै

छाडी ःटक गनुर् पदर्छ । भ ुरा मृत्यु दर —४० ूितशत ।

 १२००० गोटा ृाईका लािग बमशः ३.५ के.जी, ५ के.जी., ६.५ के.जी., ७ के.जी., ७.७

के.जी., ८.५ के.जी.का दरले बमशः पिहलो ह ा दे िख सात ह ासम्म दाना िदं दै जानुपदर्छ र
यःतो दानामा २५ ूितशत ूोिटनयुक्त हुनपु नछ ।

 सातौ ह ा पिछ िफ रिल

हुनेछ ।

१० माम साइजको ठू लो भ ुरा (७००० गोटा) हुन्छ र िवबी योग्य

1.11.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर्ः
qm=
;+=

gd{\;
;fdu|Lsf] ljj/)f

kl/df)f

1=

r'gf

22=5 s]=hL=

2=

df%fsf] e'/f
*an Kofs

12000uf]^f
12 uf]^f

3=

bfgf -klxnf] xKtf_

3=5 s]=hL=

4=
5=
6=
7=
8=
9=

bfgf
bfgf
bfgf
bfgf
bfgf
bfgf

5 s]=hL=
5=5 s]=hL=
6=5 s]=hL=
7 s]=hL=
8 s]=hL=
8=5 s]=hL=

10=

k|f+ufl/s dn
/;folgs dn
l*=P=lk=
o"l/of

11=

-bf]>f]
-t]>f]
-rf}yf]
-kf+rf}
-%}&f}+
-;ftf}

xKtf_
xKtf_
xKtf_
xKtf_
xKtf_
xKtf_

b/ -?=_
:yfिनय b//]^
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sfof{noaf^
Joxf]g{] -?=_
100%

cg';f/
;/sf/L b//]^
cg';f/
;/sf/L b//]^
cg';f/
,, ,,
,, ,,
,, ,,
,, ,,
,, ,,
,, ,,

150 s]=hL=
2=0 s]=hL=
1=5 s]=hL=

s[ifssf]
bfloTj-?=_

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

:yf=b//]^
cg';f/

100%

gd{\;

qm=
;+=

;fdu|Lsf] ljj/)f

12=

kf]v/L ;"sfpg] / eg]{

13=

kf]v/L dd{t ug]{

100%

14=

HofdL Hofnf
k|bz{g af]*{
-3X2=50 lkm^_

100%

15=

kl/df)f

1 uf]^f

b/ -?=_

s[ifssf]
bfloTj-?=_
100%

:yf=b//]^
cg';f/

sfof{noaf^
Joxf]g{] -?=_

100%

1.11.५ ि व्यः िरयिरङ पोखरीको क्षेऽफल वरावर १.५-२ क ा, ृाई ःटिकंग (१ इन्च

साइजको) दर वरावर १२००० गोटा, अविध ७ ह ा, भ ुरा उत्पादन लआय (१० माम साइजको)
वरावर ७००० गोटा
१.1१.६ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष िवकास मन्ऽालय(सिचव ःतर) को

िमित २०६४/६/१७ को िनणर्यानुसार

१.१२ बढी माछा उ पादन प्रिविध प्रदशर्न कायर्क्रम
1.12.१ पिरचय/पृ भूिमः वहुजातीय मत्ःयपालन ूणाली अपनाई माछा उत्पादन गनर् अपनाइने
ूिविधह

कृषक समक्ष पुयार्ई उनीह लाई यःतो ूिविध अपनाउन अमसर गराउन यो ूिविध

ूदशर्न गिरन्छ ।

1.12.२ कायर्बमको उ ँ
े यः
 ःथानीयःतरमा उपलब्ध हुने ौोत र साधनह को अिधकतम् उपयोग तथा व्यवःथापन गरी

मत्ःय उत्पादकत्व वढाउनु ।

 वहुजातीय मत्ःयपालन ूिविधको ूयोग र त्यसको ूितफल दे खाउनु ।

1.12.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः
 ४ दे िख ६ क ासम्म पानीको जलाशय क्षेऽफल भएको पोखरीमा सकेसम्म ३-५ वषर् पुरानो

तथा उत्पादकत्वको
पदर्छ ।

ि कोणले मध्यम खालको र किम्तमा १० मिहनासम्म पानी अड्ने हुन ु

 यसरी छािनएको पोखरीलाई पूरै सुकाई सरसफाई एवं ममर्त गन र ७ िदनसम्म त्यसै छाड्नु

पदर्छ ।

 पोखरी सुकाएको ७ िदनपिछ १५ िकलो ूित क ाका दरले घर पो े च ुन पोखरीको िपं ध

लगायत चारै ितर एकनासले छनुप
र् दर्छ ।

 च ुन छिरसकेपिछ ५० िकलो ूितक ाका दरले गोवरमल पोखरीको चारै तफर् छरी १-१.५

िमटरसम्म पानी भनुप
र् दर्छ ।
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 पोखरीमा पानी भरे को ३-४ िदन पिछ २७० माम युिरया र ५५० माम िड.ए.पी. ूित क ाका

दरले पानीमा घोलेर चारै ितर छकर्नुपदर्छ ।

 यसरी तयार पािरएको पोखरीमा माछा भ ुरा छाडनका लािग िविभ

िनम्नानुसार हुन ु पदर्छ ।
माछाको जात
छाड्ने अनुपात (%)

कमन

िसल्भर

िवगहेड

कापर्

कापर्

कापर्

२०

४०

१५

जातका माछा भ ुरा

मास कापर्

रहु

नैनी/भाकुर

१०

५

१०

 सरदर ५-८ से.मी. साइजका ५ माम भन्दा ठू ला तौलका माछा भ ुरा ८००० गोटा ूित

हेक्टर घनत्वको दरले ःटक गनुर् पदर्छ ।

ु ीको समय िमलाई ढु बानी गदार्को भांडो वा
 माछा भ ुरालाई पोखरीमा छाड्दा िवहान र वेलक
प्लाि क व्यागलाई ५-१० िमनेटसम्म पोखरीमा यसै राखी िवःतारै छाडनुपदर्छ ।

 पोखरीमा माछा भ ुरा छाडी सकेपिछ मािथ उल्लेख गरे को माऽामा गोवर मल तथा रासायिनक

मललाई पानीको मिललोपनाको आधारमा १ मिहनासम्म राख्दै जानुपदर्छ ।

 माछाको लािग आवँयक पन दाना ःथानीय ःतरबाट उत्पादन हुने धानको ढु टो (Rice Bran) र

िपना १◌ः१ अनुपातमा िमलाई बनाउनुपनछ ।

 यसरी बनाएको दानालाई ःटक गिरएको माछाको कूल तौलको आधारमा ३-४ ूितशत

ूितिदनका दरले ूयोग गद जानुपनछ ।

ु ा ३-४
 दाना िदँदा ूित िदन िदने कूल दानालाई दुई भाग लगाई िवहान ८-९ वजे र वेलक
वजे गरी िदनको दुई पटक सं घै एकै ःथान (पोखरीको कम गिहरो) र एकै समयमा हुनपु नछ ।

 ूितपक्षी जीव (सपर्)बाट हुने माछा भ ुराको नोक्सानीबाट वचाउन पोखरीको दुई कुनामा सपर्

पासो राख्ने ।

र्ु दर्छ र पानी जाँचको नितजा अध्ययन गरी सो
 पानीको गुणःतर ूत्येक १५-१५ िदनमा हेनप
को आधारमा दानाको माऽा हेरफेर गनुर् पदर्छ ।

 १० मिहना िवतेपिछ पोखरीलाई पूरै

िनकाल्नुपनछ ।

पमा सुकाएर जात, सं ख्या र तौल िलं दै सम्पूणर् माछाह

1.12.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर्ः
qm=
;+=
1=

;fdu|Lsf] ljj/)f

r'gfM 15 s]=hL= k|lt s^\&fsf b/n]

kl/df)f
90
s]=hL
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:jLs[t gd{\;
s[ifssf]
b/
bfloTj
:yfgLo b//]^
cg";f/

sfof{noaf^
Joxf]g]{
100%

qm=
;+=

;fdu|Lsf] ljj/)f

kl/df)f

2=

df%f e'/f -lkmé/lné_ ld>Lt dT:o
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1M1 sf b/n] 8 s]=hL= k|lt x]S^/n]
10 dlxgf ;Dd
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uf]a/dnM a];n *f]h 50 s]=hL= /
s^\&fsf b/n] 10 dlxgf;Dd
/;folgs dn 270 u|fd o'l/of/
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s^\&fsf b/n] 10 dlxgf;Dd 550
u|fd l*=P=kL= k|lt s^\&f sf b/n]
10 dlxgf;Dd

:jLs[t gd{\;
s[ifssf]
b/
bfloTj

sfof{noaf^
Joxf]g]{

1600

;/sf/L b//]^
cg";f/

100%

6 Kofs

;/sf/L b//]^
cg";f/

100%

480

:yfgLo b//]^
cg";f/

100%

3000
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cg";f/
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16=00
33=00
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:yfgLo b//]^
cg";f/
,, ,,
:yfgLo b//]^
cg";f/
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;k{sf] kf;f]sf] nflu hfnL -:^Lnsf]_
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kf]v/Lsf] kfgL ;"sfpg] / eg]{

100%
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;fgf] ltgf] dd{t sfo{ ug]{
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b}lgs HofdL Hofnf vr{
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k|bz{g af]*{ -3X2=50 lkm^_
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cg";f/

50%
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1.12.५ ि व्यः ४-६ क ा सम्मको सालभरी पानी रहने पोखरी हुने पनछ । मािथ उल्लेिखत

पिरमाण ६ क ाको लािग तयार पािरएको हुँदा सो भन्दा कम क्षेऽफल पोखरीमा ूदशर्न गनुर् परे मा

सोही अनुपातमा खचर्को पिरिध घटाई कायर् गन ।

१.१२.६ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष िवकास मन्ऽालय(सिचव ःतर) को

िमित २०६४/६/१७ को िनणर्यानुसार

१.१३ खानेमाछा यािकङ्ग यव थापन प्रिविध प्रदशर्न कायर्क्रम
1.13.१ पिरचय/पृ भूिमः माछा मािरसकेपिछ बजारमा िवबी नभएसम्म ताजा राख्ने उपाय ूदशर्न

गनर् यो कायर्बम स ालन गिरन्छ ।

- 267 _

1.13.२ कायर्बमको उ ँ
े यः

 सफा र ःवःथ माछा बजारमा पुयार्ई िवबी िवतरणमा सहयोग पुयार्उनु ।
 बजारमा माछा तु न्त िबबी नभएमा पिन केही समयसम्म माछालाई ताजा नै राखी िछटो

सडनबाट बचाउनु ।

 पो

हाभ

ूिविध अपनाउन कृषकह लाई सक्षम पाद लग्ने र भैरहेको नोक्सानीलाई

न्यूिनकरण गनुर् ।

1.13.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः

 माछा मािरसकेपिछ सफा पानीले माछालाई राॆोसँग पखालेर वरफको िढक्कालाई सानो सानो

टु बा हुने गरी फुटाएर ठीक गनुर् पदर्छ ।

 साल, भोलार् वा यःतै अन्य िकिसमका हिरयो पातलाई टोकरीमा िमसाएर राखेपिछ पिहलो

वरफका टु बा त्यसपिछ माछा गद बिमक
हुनपु नछ)

पले राख्ने (वरफ र माछाको अनुपात १◌ः१

 जुटको वोराले तलदे िख मािथसम्म माछा र वरफलाई छोपेर बजार चलान गनुर् पदर्छ ।
 ूदशर्नको लािग आवँयक पन २० के.जी. माछा कृषकलाई नै उपलब्ध गराउन लगाई सो

को रकम पिन सोही कृषकलाई नै िदलाउने व्यवःथा गनुर् पदर्छ ।

1.13.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर्ः
qm=
;+=

ljj/)f

gd{\;
kl/df)f
20

b/

1=

j/km -s]=hL_

:yfgLo b//]^ cg";f/

2=

jf+;sf] ^f]s/L, Knfli^s q]m^
-20 s]=hL= Ifdtfsf]_

1

,, ,,

3=

h"^sf] af]/f, ;"tnL, l;of]

1

Psd'i& ?= 50.00

4=

Knfli^s jfN^Lg -10 ln=_

1

:yfgLo b//]^ cg";f/

5=

j/km ('jfgL

,, ,,

१.१3.५ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष िवकास मन्ऽालय (सिचव ःतर) को
िमित २०६४/६/१७ को िनणर्यानुसार

१.१४ करे सा पोखरी प्रिविध नितजा प्रदशर्न कायर्क्रम
1.14.१ पिरचय/पृ भूिमः तराई िजल्लाका अिधकांश भाग तथा मध्य पहा८का केही भागह मा

अिभयानको

पमा स ालन गनर् सिकने सम्भावना रहे को यस िकिसमको ूदशर्न कायर्बम अत्यन्तै

मह वपुण,र् उपयोगी र दीघर्कािलन

पमा िदगोपन हुन सक्ने दे िखन्छ । यहांका अिधकांश
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कृषकह ले एिककृत बाली ूणाली अपनाएका हुन्छन् । जुन व्यवसायीकरण नभै व्यवहािरकरण

हुन्छन् । यःता कृषकको कायर् गन तथा खाने शैलीमा केही पिरवतर्न ल्याई शरीरमा आवँयक पन

वनःपती ूोिटनको अलावा ूाणी ूोिटनमा समेत थप गरी कुपोषणबाट मुक्त गराई िनरोिगता

बढाउनु अपिरहायर् हुन आउँछ । यसका लािग कृषकले आफ्नो घरसँगै जोिडएको खाली जग्गामा

सानै भएपिछ पोखरी िनमार्ण गरी माछा पालन गनर् सकेको खण्डमा आफ्नो पिरवारलाई चािहने
ूाणी ूोिटन आफले तयार पारी आफुलाई चािहएको समयमा उपभोग गनर् सिकन्छ । यो ूिविध

अन्य बाली जःतै , तरकारी, फलफूल पशुपिक्ष, आिदसँग पिन जोिडएकोले कृषकको अन्य कायर्मा

हानी वा घाटा पुग्ने दे िखं दैन । ब

यस ूिविधबाट केही हदसम्म लामखु े को ूकोप िनयन्ऽण गनर्

म त पुग्दछ । तसथर् यस िकिसमको ूिविध सं म्भाव्य िजल्लाह मा अिभयानको
कायार्न्वयन गद लग्न कृषकह लाई उत्ूेिरत गनुप
र् न दे िखन्छ ।

पमा नै

1.14.२ कायर्बमको उ ँ
े यः

 एिककृत बाली ूणालीको ूिविध ूसारण गन ।
 सःतो एवं सूलभ ूाणी ूोिटनको उपलव्धता एवं Feeding Habit (खानेबानीमा) पिरवतर्न

ल्याउने ।

 गाउँघरको वरपर पानी जम्ने खाल्टा खुल्टीबाट वातावरणमा हुने ूितकूल असरलाई न्युिनकरण

गन । (उदाहरणको लािग लामखु े िनयन्ऽण)

 कृषक छनौट गदार् अन्य कृषकह लाई समेत ूिविध हःतान्तरण गनर्सक्ने क्षमता भएको हुन ु

पनछ ।

1.14.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः

 बढीमा ५० वगर् मी. को करे सा पोखरीको लािग जग्गा छनौट गन ।
 करे सापोखरी सम्भव भएसम्म घरको पछािड वा दाँया बाँयाको जग्गा छनौट गन ।

 करे सा पोखरीलाई १०० से.मी. गिहरो हुनेगरी ख े र िडलमा माटो राखेपिछ राॆोसँग खांदी

लेभल िमलाउने ।

 करे सापोखरीमा माछा पालन गदार् कमन कापर् मुख्य बालीको

प्लाङटीभोरस ःटक गन (८५:१५) ।

पमा ःटक गरी केही माऽै

 दाना कृषकको घरको भान्छामा बडी भएको वःतु ूयोग गनर् ूाथिमकता िदने । सो कम भएमा

माऽ ःथानीय ःतरमा उपलव्ध हुने दाना ूयोग गन ।
 माछा भ ुरा (िफङगरिलङ) ६५ गोटा ःटक गन जसमध्ये ५५ गोटा कमन कापर् तथा १०

गोटा िसल्भर कापर् राख्ने ।

 उत्पादन ४ मे.टन/हेक्टरका दरले हुने िहसाबले ूिविध अपनाउने । (२० के.जी. ूित 50

घन िमटर)
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1.14.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर्ः
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qm=;+=
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1.14.५ ि व्यः

छनौट गदार् अपनाउनु पन ूकृयाः
 पानीको ःथायी ॐोतका लािग

ाण्ड पम्प वा कुलो/नहरको पानी लाग्ने व्यवःथा हुनपन ।

ु न।
 कृषकको घर र करे सा पोखरीको ःवािमत्व आफ्नै भएको हुनप
ु न।
 कृषकले केही पशुपालन, हाँस/कुखुरा पालन गरे को हुनप

 पोखरीको िडलमा तरकारी लगाउन इच्छु क कृषकलाई छनौट गनुप
र् न ।
 करे सा पोखरी छनौट गदार् पोखरी खन्दाको लागतको ५० ूितशत कृषकले नै खचर् गनर्

सक्नेलाई छनौट गनुप
र् न ।

 करे सा पोखरी छनौट गदार् मत्ःय पकेट क्षेऽ भएको गाउं लाई छनौट गनर् ूाथिमकता िदने ।

१.१४.६ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष िवकास मन्ऽालय(सिचव ःतर) को
िमित २०६४/६/१७ को िनणर्यानुसार

१.१५ लाि टक पोखरी िनमार्ण गरी म

य पालन प्रदशर्न कायर्क्रम

1.15.१ पिरचय/पृ भूिमः मत्ःय पालनका िविवध तिरका मध्ये प्लाि क पोखरी िनमार्ण गरी सानो

ःकेलमा उपयुक्त जात, तौल तथा साईजका माछा भ ुरालाई दाना व्यवःथा गरी मत्ःय पालन

कायर्बम स ालन गनर् सिकने ूिविधको िवकास भै रहे को छ । यसै पिरूेक्षमा साना एवं सीमान्त
कृषकको जग्गामा सं किलत पानीलाई च ुहावट हुन निदई बहुपिक्षय ूयोगलाई ध्यानमा राखी (माछा
र तरकारी खेती) यो कायर्बम समन्वयात्मक

पमा स ालन गन व्यबःथा िमलाईएको छ ।

1.1५.२ कायर्बमको उ ँ
े यः िसिमत पानीको ूयोगबाट बहुपिक्षय फाईदालाई ध्यानमा राखी

प्लाि क पोखरीमा मत्ःय पालन गरी मत्ःय उत्पादन वढाउने ।
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1.15.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः

 िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयसँग समन्वय गरी त्यहाँबाट स ालन हुने साना िसँचाइ िवशेष

कायर्बमलाई एकीकृत पमा लगी उपयुक्त ःथानमा प्लाि क पोखरी िनमार्ण गनर् अनुरोध गन ।

 बढीमा ५० वगर्मीटरको प्लाि क पोखरीको लािग जग्गा छनौट गन ।
 दक्ष ूािविधकबाट सभक्षण गनर् लगाउने ।

 अनुमान लागत तयार गदार् ूत्येक सं ःथाले गन काम ःप

 रकम खचर् गदार् करे सापोखरीको नम्सर् अनु प खचर् गन ।

उल्लेख गनर् लगाउने ।

 प्लाि क खिरद गदार् पोखरीमा राख्नका लािग प्लाि कको गुणःतर (१५० दे िख २०० गेजको

र २२५ व.मी.) हुन ु पनछ ।

 सरकारी अनुदान बाहे कको ौम र अन्य खचर् ःवयम कृषकले व्यहोनुर् पनछ ।

 मत्ःय पालन गरी पानी िनकास गदार् तरकारी खेतीलाई समेत थोपा िसँचाइ वा कम पानी ूयोग

हुने माध्यम अपनाई पानीको सदुपयोग गनुर् पनछ ।

1.15.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर्ः
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1.15.५ ि व्यः ःथानीय दररे ट भ ाले ःथानीय सरकारी िनकायबाट ःवीकृत दररे ट (िजल्ला /

ःथानीय दररे ट) सम्झनु पदर्छ ।

१.१5.६ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष िवकास मन्ऽालय(सिचव ःतर) को
िमित २०५७/६/१६ र पिरमाजर्न िमितः २०६५/९/१ को िनणर्यानुसार

१.१६ म

य िनजी नसर्री प्रदशर्न कायर्क्रम

1.16.१ पिरचय/पृ भूिमः कृषक समूह ःतरमा िफ रिल

यो कायर्बम स ालन गिरन्छ ।
1.16.२ कायर्बमको उ ँ
े यः

 िनजी क्षेऽलाई िफ रिल

उत्पादन गरी ौोत केन्िको िवकास गनर्

उत्पादन गनर् ूोत्साहन गराउनु ।

 पकेट क्षेऽमा आवँयक पन िफ रिल

आपूितर्मा ठोस योगदान पुयार्उनु ।
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1.16.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः

 ठू लो साइजको भ ुरा हुकार्उने ूिविध ूदशर्न जःतै ूािविधक तथा व्यवःथापकीय कायर् अपनाई

कायर्बम स ालन गनुप
र् नछ ।

1.16.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर्ः
िनजी क्षेऽमा ५ माम साईजको िफ रिल

उत्पादन गनर् क्षमता भएको नसर्रीलाई २.५ हे. मा

व्याविसयक मत्ःय पालन कायर्बमको लािग आवँयक सं ख्या १५ दे िख २५ माम साईजको भ ुरा
उत्पादन व्यवःथापनमा उत्ूेिरत गनर् िनम्न अनुसार खचर् गन ।
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1.16.५ ि व्यः
१.१6.६ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष िवकास मन्ऽालय(सिचव ःतर) को

िमित २०६४/६/१७ को िनणर्यानुसार

१.१७ उ पादक व िनधार्रण प्रदशर्न कायर्क्रम
1.17.१ पिरचय/पृ भूिमः मत्ःय उत्पादन कायर्बम स ािलत िजल्लाह मा मत्ःय उत्पादकत्व
िनधार्रण गनुर् मह वपूणर् मािनन्छ ।
1.17.२ कायर्बमको उ ँ
े यः

 िविभ

िकिसमका मत्ःय खेती ूणालीको वाःतिवक उत्पादकत्व प ा लगाउनु ।

र् ो साथै ूिविध िवकास
 राि य मत्ःय उत्पादनको तथ्यांक तयार पान मुख्य आधार ूदान गनुक
तथा नीित िनमार्णमा टे वा पुयार्उनु ।
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1.17.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः
 िजल्लाको ूोफाइलको आधारमा िविभ

मत्ःय खेती ूणालीको क्षेऽफल र सं ख्या वगीर्करण

गरी िजल्लाको नीिज/सावर्जिनक ठे क्काका पोखरीमा मत्ःय पालन क्षेऽ यिकन गनुर् पदर्छ ।

 मत्ःय खेती ूणालीको कूल जलाशय क्षेऽफलको किम्तमा १० ूितशत क्षेऽफलमा यो

कायर्बम स ालन गनुप
र् नछ ।

 यसरी स ालन गिरएको जलाशयमा रहेका कूल माछा मध्ये ूत्येक जातको किम्तमा १०

ूितशत नमुना िलई बृि दर (िनिदर्ि त अनुसार) िनकाल्नुपनछ ।

 ूत्येक चौमािसकको तेौो मिहनामा उत्पादकत्व िलने जलाशयमा रहेका माछाह को किम्तमा

एक पटक वृि

 यसरी ूा

जाँच गरी माछाको बृि को आधारमा जलाशयको उत्पादकत्व िनकाल्नुपनछ ।

आंकडाको आधारमा िजल्लाभरीको तुलनात्मक िव ष
े ण गरी िजल्लाको अलग अलग

खेती ूणालीको उत्पादकत्व िनधार्रण गनुप
र् नछ ।

 यःतो कायर् गनर् आवँयक सयागनेट कायार्लयले व्यवःथा िमलाउनुपनछ भने िःू

वाल्टीन, टे प आिद जःता साममीह
गनुप
र् नछ ।

व्यालेन्स,

खिरद गरी िजल्ला भरीको कायर्बम स ालनमा ूयोग

 उत्पादन िनधार्रण भैसकेपछ सो को तथ्यांक िववरण सम्बिन्धत िनकायह मा अिनवायर्

पठाउनुपनछ ।

पले

1.17.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर्ः
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1.17.५ ि व्यः
१.१७.६ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष िवकास मन्ऽालय (सिचव ःतर) को
िमित २०53/7/28 को िनणर्यानुसार
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१.१८ माछासँग हाँसपालन सिहत घोलमा एिककृत माछापालन प्रदशर्न कायर्क्रम
1.18.१ पिरचय/पृ भूिमः मध्य तथा सुदरु पि मा ल िवकास क्षेऽ अन्तगर्त दा , बांके, विदर्या,
कैलाली र कन्चनपूर िजल्लामा अविःथत घोलह को सदुपयोग गरी लिक्षत वगर् खास गरी मुक्त

कमैया, दिलत, जनजाती एवं न्यून आय भएका वगर्ह लाई समूहमा आव
आजर्नमा वृि

गरी उनीह को आय

ल्याई गिरबी िनवारण र रोजगारीमा टे वा पुयार्उने उ ेँयले घोलमा मत्ःयपालन

कायर्बम स ालन गिरएको छ । यस कायर्बमबाट उल्लेिखत वगर् िनकै नै लाभािन्वत हुने दे िखन्छ ।
यसमा अझ बढी ूभावकािरता ल्याउन र घोलको उत्पादकत्वमा वृि

ल्याउन एिककृत मत्ःयपालन

(माछासँग हाँस) िनकै उपयोगी हुने दे िखन्छ । जसबाट लिक्षत वगर्को वैकिल्पक आय आजर्नमा थप
टे वा पुग्न गई उनीह को जीवनःतर उकाःनमा ितोता ल्याउन िनकैनै भरपद हुनेछ ।

1.18.२ कायर्बमको उ ँ
े यः

 माछासँग हांस एिककृत गरी ूित इकाई घोलको जलाशय क्षेऽको उत्पादकत्वमा वृि

ल्याउने ।

 लिक्षत वगर्को वैकिल्पक आय आजर्नमा टे वा पुयार्उने ।

1.18.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः
 समूहगत

पमा घोलमा मत्ःय पालन गिररहेका र गन लिक्षत वगर् (मुक्त कमैया, दिलत,

जनजाित एवं न्यून आय भएका) लाई समूहगत

पमा माऽ हांसको चल्ला उपलब्ध गराउने ।

 ूथम वषर्मा लिक्षत वगर्मा समूहमा ूित समूह घोलको क्षेऽफल हेरी ५० दे िख २००

गोटासम्म २ दे िख ३ ह े हांसका चल्ला िनःशुल्क अनुदानका

पमा उपलब्ध गराउने ।

 छनौट गिरएका गिरव एवं िनधर्न समूहलाई हांसको खोर घोलको िडलमा िनमार्ण गनर् लगाउने

र सो को िनमार्ण खचर् वा िनमार्णका लािग साममीको व्यवःथा िमलाउन ःथानीय सं घ/सं ःथासँग

आपसी साझेदारी एवं समन्वय गराउने र सो सम्भव नभए कृषक समूह ःवयं ले नै सो सम्बन्धी

सम्पूणर् खचर् व्यहोन ।

 कृषक समूहबाट हांस खोर िनमार्ण गन ूितव ता जाहेर भएपिछ वा हांस खोर िनमार्ण

भैसकेपिछ माऽै हांस चल्ला उपलब्ध गराउने ।

 ूत्येक समूहलाई खाने हांस उत्पादन गनर् हांस चल्ला लगेको समय दे िख ३ ह ासम्म लाग्ने

दाना अनुदान िदने र बाँकी १२ ह ाको खचर् समूह ःवयं ले व्यहोन ।

 हांसपालन कायर्बमलाई दीगो

माउ हांसको

प िदन समूहले ूा

पमा राखी सोबाट ूा

गरे को हांस चल्लाको १५ ूितशत हांस,

हुने अण्डा ःथानीय कुखुरालाई कोरल्न िदई आफूलाई

आवँयक पन हांस चल्ला तयार पाद जानुपन ।

 यसमा उल्लेख नगिरएका तर हांसपालनका लािग आवँयक पन साममी/वःतुसमूहबाट नै

व्यहोनुप
र् न ।
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 हांसपालन सम्बन्धी समूहलाई जानकारी उपलब्ध गराउन तािलम कायर्बम स ालन गन ।
 हांसपालन कायर्बमबाट ूा

हुने रकममा खचर् कटाई बाँकी रहन गएको रकम मध्ये किम्तमा

१० ूितशत समूह कोषमा जम्मा गनुप
र् न ।

 हांस चल्लाको व्यवःथा सम्बिन्धत िजल्ला कृिष िवकास कायार्लय, मत्ःय िवकास केन्ि वा

मत्ःय िवकास िनदशनालयबाट गनुप
र् न र पालन गिरने ःथानसम्म पुयार्ई ढु बानी अनुदान
उपलब्ध गराउने ।

1.18.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर्ः
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1.18.५ ि व्यः
१.१8.६ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष िवकास मन्ऽालय (सिचव ःतर) को
िमित २०६०/८/१८ को िनणर्यानुसार

२. म

य ढुबानी तथा मोटार्िलिट कायर्क्रम

२.१ माछा भुरा तथा

याचिलङ्ग ढुबानी कायर्क्रम

2.1.१ पिरचय/पृ भूिमः मत्ःय उत्पादन कायर्बम िवःतार गराउन िजल्लाको पायक पन ौोत
केन्ि दे िख कृिष सेवा केन्िसम्म माछा भरु ा तथा

2.1.२ कायर्बमको उ ँ
े यः माछा भ ुरा तथा

ाचिल

ाचिल

ढु बानी गदार् सामान्यतया केही ूितशत मनर्

सक्ने भएकोले कृषकलाई यसबाट पन मकार् न्यून गराउनु ।
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ढु बानी व्यवःथा गनुर् पदर्छ ।

2.1.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः

 िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयले सरकारी केन्िबाट उपलब्ध गन कुल माछा भ ुरा सं ख्याको

बढीमा १० ूितशतसम्म मरे को भ ुरा वरावरको ढु बानी अनुदान िदने व्यवःथा िमलाउनुपनछ ।

2.1.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर्ः
िनिदर्

ौोत केन्ि दे िख िजल्लाको सदरमुकाम/सेवा केन्िसम्म ूचिलत ःथानीय िनयम अनुसार

ढु बानी अनुदान िदन सिकनेछ ।

2.१.५ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष िवकास मन्ऽालय(सिचव ःतर) को िमित
२०49/10/26 को िनणर्यानुसार

२.२ म

य िवज ढुबानी मोटार्िलटी अनुदान कायर्क्रम

2.2.१ पिरचय/पृ भूिमः मत्ःय िवज (साना तथा ठू ला साइजका भ ुरा) ढु बानी गदार् हुन सक्ने
मोटार्िलटीबाट कृषकलाई पन नोक्सान न्यून पानर् यो व्यवःथा गिरन्छ ।

2.2.२ कायर्बमको उ ँ
े यः कृषकको पोखरीमा हुन सक्ने माछा भ ुरा घनत्वमा कमी आउन
निदनु ।

2.2.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः

 ौोत केन्िबाट २० िकलोिमटर भन्दा टाढा भ ुरा पठाउँदा अिनवायर्

माऽ पठाउनुपनछ ।

पले Conditioning गरे र

 प्लाि क व्यागमा प्याक गदार् माछा भ ुराको साइज/तौल हेरी उपयुक्त माऽामा पानी, अिक्सजन

र माछा भ ुराको सं ख्या िमलाई प्याक गनुप
र् नछ ।

 सममा पठाउने भएमा समको क्षमताका आधारमा पानी, माछा भरु ाको धनत्व र अिक्सजन

अनुपातलाई व्यविःथत पानुप
र् नछ ।

 िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयमा लक्ष राखी सोही कायार्लयका ूािविधकले वा िजल्ला कृिष

िवकास कायार्लयको िसफािरसमा कृषक ःवयं ले ढु बानी गराउँदा माऽ मोटार्िलटी अनुदान रकम
उपलब्ध गराउनुपनछ ।

2.2.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर्ः
साना भ ुरा (ृाई)

१० ूितशत

ठू ला भ ुरा (िफ र िलङ)

१५ ूितशत

उपरोक्त अनुदान सरकारी मत्ःय िवकास केन्िह बाट भ ुरा िवबी िवतरण गदार् नै उल्लेिखत
ूितशतमा वृि

गरी सं ख्यात्मक िहसाबमा िदने तर िनजी ौोत केन्िबाट िवबी िवतरण हुने हकमा

मािथ उल्लेिखत मोटार्िलटीको लािग अनुदानको व्यवःथा गन ।
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2.2.६ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष िवकास मन्ऽालय(सिचव ःतर) को िमित
२०६४/६/१७ को िनणर्यानुसार

२.३ हांसको च लामा मोटार्िलटी यव था कायर्क्रम
2.3.१ पिरचय/पृ भूिमः कृषकह लाई हांसको चल्ला ढु बानी गदार् हुने मोटार्िलटीबाट हुन सक्ने

नोक्सानबाट वचाउन यो व्यवःथा गिरएको हो ।

2.3.२ कायर्बमको उ ँ
े यः ढु बानी गदार् हांसको चल्ला मरे र कृषकलाई हुन जाने मकार् घटाउनु ।
2.3.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः

ःवीकृत कायर्बम अनुसार तोिकएको निजकको ौोत केन्िबाट ढु बानी गराउँदा हास चल्लाको उमेर
हेरी २.५ ूितशत मोटार्िलटी अनुदान िदन सिकनेछ ।

2.3.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर्ः
१ दे िख ७ िदनमा

५ ूितशत

८ दे िख १४ िदनमा

२ ूितशत

2.3.५ ि व्यः
2.3.६ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष िवकास मन्ऽालय(सिचव ःतर) को िमित

२०५१/९/४ को िनणर्यानुसार

३. क्षेत्रफल िव तार िनमार्ण तथा सु िढकरण कायर्क्रम
३.१ धान खेतमा माछापालन क्षेत्र िव तार कायर्क्रम

3.1.१ पिरचय/पृ भूिमः िजल्लामा मत्ःयपालन क्षेऽ िवःतार गनुक
र् ो साथै धान खेतमा माछापालन
ूिविध बढी कृषकह मा िवःतार गद लै जान यो कायर्बम स ालन गिरन्छ ।

3.1.२ कायर्बमको उ ँ
े यः यःतो ूिविधबाट हुने फाइदाको बारे मा कृषकलाई चेतना जगाउदै

कृषकको आयआजर्नमा थप टे वा पुयार्उनुको साथै ूित इकाई जमीनमा बाली सघनता बढाई
उत्पादकत्वमा वृि

ल्याउनु ।

3.1.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः
 सम्भाव्य पकेट क्षेऽ छनौट गरी किम्तमा ५ हेक्टर क्षेऽको लािग आवँयक पन ठू लो

साइजका माछा भ ुरा उपलब्ध गराउनुपनछ ।

 अन्य ूिविधह

धान खेतमा माछापालन नितजा ूदशर्नमा िदए अनु प नै यो कायर्बम

स ालन गनुप
र् नछ ।
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3.1.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर्ः
किम्तमा ५ हेक्टर क्षेऽको लािग आवँयक पन ८ माम भन्दा मािथका (ठू ला साइजका) माछा

भ ुराको मूल्यमा ५० ूितशत अनुदान िदन सिकनेछ ।

3.१.६ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष िवकास मन्ऽालय(सिचव ःतर) को िमित

२०६४/६/१७ को िनणर्यानुसार

३.२ घोलमा म

य पालन क्षेत्र िव तार कायर्क्रम

ु का िविभ
3.2.१ पिरचय/पृ भूिमः मुलक

िजल्लामा अबिःथत अन्य जलाशय मध्ये घोल दह तथा

िसमसार पिन ूमुख छन् । हालको तथ्यांकलाई हे दार् यःता जलाशयको क्षेऽफल १२,500 हेक्टर

रहेको छ । िजल्लाका िविवध किठनाईले गदार् यी जलाशयलाई उपयोगमा ल्याउन सिकएको छै न ।
यसरी त्यसै खेर गइरहेको जलाशय क्षेऽलाई केही वषर् िभऽ ५० ूितशत माऽ उपयोगमा ल्याउन
सक्ने हो र उत्पादकत्व १ मे.टन/हे. (हालको अवःथामा) माऽ कायम रहन गएपिन किरब

६,००० मे.टन थप खाने माछा उत्पादन हुन गई राि य माछा उत्पादनमा ठू लो योगदान पुग्न

सक्ने दे िखन्छ । तत्कािलन कृिऽम तथा ूाकृितक जलाशय मत्ःय शाखाको सभक्षण अनुसार
अिधकांश घोलह लाई सानो लगानी माऽ लगाए पिन सदुपयोगमा ल्याउन सिकने भएकोले थोरै

लगानीबाट राि य आम्दानी तथा ूाणी ूोिटनको उपलव्धतामा एक िहःसा थप हुन जाने
सम्भावनालाई नकानर् सिकंदै न ।

3.2.२ कायर्बमको उ ँ
े यः

 खेर गइरहेको जलाशय क्षेऽलाई सदुपयोगमा ल्याउने ।

 समुदायको आिथर्क तथा सामािजक ःतरमा वृि
 राि य माछा उत्पादनमा वृि

ल्याउने ।

ल्याउने ।

3.2.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः

ु नछ ।
 कायर् स ालन गन जलाशय क्षेऽ मत्ःय पकेट क्षेऽिभऽ हुनप

 समूहगत

पमा माऽ कायर्बम स ालन गनुप
र् नछ ।

र् न कायर्को ौम सरकारी अनुदान रकम बराबर वा सो भन्दा बिढ कृषक
 घोलमा गनुप
समूहह बाट पिरचालन गनुप
र् नछ ।

र् ा
 अनुदान रकम त्यस आ.व. मा कुन ठाउँको जलाशयमा िदइने हो सो कायर्बम योजना तजुम

गनुप
र् ूव र् नै कृषक समूहका पदािधकारीह , िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयका ूमुख वा

सम्बिन्धत अिधकृत, मत्ःय िवकास केन्िका ूमुख वा िनजले तोकेको ूितिनिध तथा ःथानीय
गा.िव.स. ूितिनिध बसी क्षेऽ पिहचान गनुप
र् नछ ।
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 अनुदान रकममा ःवािमत्वका आधारमा ःवािमत्व धनीबाट पिन सहयोग िलने गरी सम्झौता

गन ।

 अनुदान रकम िदई सदुपयोगमा ल्याइने घोलह को कम्तीमा छ वषर्को करारनामा कृषक समूह

र ःवािमत्व धनी बीच गराउने ।

 अनुदान िदने जलाशयमा के के कायर् गनर् कित रकम लाग्ने हो सो को लागत इि मेट योजना

तजुम
र् ा पूव र् नै तयार पानुर् पनछ ।

कायर्बम तजुम
र् ा गनुप
र् ूव र् कृषक समूहह मा छलफल गरी कृषकले गनुप
र् न कायर् तथा अनुदान



िदन सिकने कायर्का िबचमा सन्तूलन ल्याउन सहमितमा पूगी िनणर्य गनुप
र् नछ ।

 माथी उल्लेिखत कायर्ह को सम्पुणर् िववरण कायर्बम योजना तजुम
र् ा गदार् साथमा राख्नु पनछ ।
 अनुदान रकम शु को एक वषर् माऽ उपलव्ध गराउनु पनछ ।

3.2.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर्ः
qm=
;+=
1=
1=1
1=2
1=3
2=
2=1
2=2
2=3

ljj/)f
k|of]udf NofOPsf] t/ a(L pknJwLd'ns
x"g g;s]sf
1 x]= ;Ddsf] hnfzo If]qsf] nflu
1–5 x]= ;Ddsf] hnfzo If]qsf] nflu
5 x]S^/ b]lv dfyLsf] hnfzo If]qsf]
nflu
k|of]udf gcfPsf t/ df%fkfng ug{
nfos hfnzosf nflu
1 x]= ;Ddsf] hnfzo If]qsf] nflu
1–5 x]= ;Ddsf] hnfzo If]qsf] nflu
5 x]S^/ b]lv dfyLsf] hnfzo If]qsf]
nflu

s[ifssf]
bfloTj

gd{\;
sfof{noaf^
Joxf]g]{–clwstd_

10,000.–
20,000.–

10,000.–
20,000.–

20,000.–
40,000.–

25,000.–

25000.–

50,000.–

15,000.–
30,000.–

15,000.–
30,000.–

30,000.–
60,000.–

50,000.–

50,000.–

1,00,000.–

hDdf ?=

3.2.५ ि व्यः
अनुदान रकम खचर् गनर्सक्ने कायर्ह

 पानीको ूवेश ार तथा िनकाश ार िनमार्ण ।

 झारपान हटाई सामान्य

पमा ममर्त ।

 घोलको छे उछाउ गिहर्यार्ई िडल िनमार्ण ।
#f]ndf dT:o kfng sfo{qmd ;~rfngsf nflu kf]v/L/#f]n dd{t tyf lgdf{)f sfo{sf]
nut Oi^Ld]^ ;fgf l;+rfO{sf] tflnd k|fKt k|fljlws -lh=s[=lj=sf=af^ 45 lbg] sfo{ut
tflnd k|fKt k|f=;=/gf=k|f=;=_ af^ ug{ u/fpg ;lsg]% .
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3.2.६ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष िवकास मन्ऽालय(सिचव ःतर) को िमित
२०६४/६/१७ को िनणर्यानुसार

३.३

याचरी सु िढकरण एवं िनमार्ण कायर्क्रम

3.३.१ पिरचय/पृ भूिमः गुणःतरीय मत्ःयबीज उत्पादन एवं आपूितर् ःथानीयःतरबाट गनर् मत्ःय
िवजमा न्यून रहेको क्षेऽमा मत्ःय

ाचरीको आवँयकताको महसुस गरी सो व्यवःथापनको लािग

ाचरी सु िढकरण एवं िनमार्ण गनर् आवँयक दे िखएको छ । यस कायर्बाट पकेटक्षेऽका

कृषकह ले सहज

पमा मत्ःयबीज ूा

गनर् सक्ने तथा ढु वानीमा हुने मृत्यूदर समेत घट्ने भएको

हुंदा सहयोग ूदान गरी पकेट क्षेऽको मत्ःय बीज आपुतीर्मा आत्मिनभर्र बनाउन सहयोग पुग्न जाने

हुँदा यो नम्सर्को व्यवःथा गिरएको छ ।

3.३.२ कायर्बमको उ ँ
े यः मत्ःय उत्पादन क्षेऽमा आवँयक गुणःतरीय माछाभ ुरा आपुितर्मा

आत्मिनभर्र गराउने ।

3.३.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः


ाचरी सु िढकरण एवं िनमार्ण मत्ःय पकेटक्षेऽ निजक हुन ु पन र समूहगत

पन ।


ाचरी िनमार्णको लािग कम्तीमा ४ वषर्सम्म नसर्रीकतार्को

भएको हुन ु पनछ ।


ाचरी सु िढकरणको लािग कम्तीमा २ वषर् स ालन भएको

पमा माग हुन ु

पमा काम गरी भौितक पुवार्धार
ाचरी हुन ु पनछ ।

 मत्ःय उत्पादन पकेट क्षेऽबाट समूहगत सु िढकरण एवं िनमार्णको

पमा माग हुन ु पन ।

 किम्तमा १० लाख गोटासम्म माछाभ ुरा (ृाई) उत्पादन गद आएको वा उत्पादन गन लआय

िलएका व्यवसायीलाई ूाथिमकता िदनु पन ।

 िनमार्णःथल सम्बिन्धत ूािविधक ारा सम्भाव्यता अध्ययन भै आवँयक र उपयुक्त हुन ु पन ।

 सरकारी अनुदान बाहे क अन्य थप काम कृषक वा कृषक समूहले लगानी गनुर् पन ।

3.३.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर्ः
ाचरी िनमार्ण अनुदान

.१,००,०००.००

3.३.५ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: अथर् मन्ऽालय (मा.उपूधानमन्ऽी ःतर) बाट
िमित २०६७/१२/८ मा िनणर्य बमोिजम सहमती ूा
(सिचवःतर) को िमित २०६७/१२/११ को िनणर्यानुसार
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र कृिष तथा सहकारी मन्ऽालय

३.४ राजमागर् छे उछाउका साना जलाशय क्षेत्रमा माछा पालनमा अनुदान कायर्क्रम
3.४.१ पिरचय/पृ भूिमः दे शका मुख्य राजमागर्का अिधकांश भागह मा अिभयानको

पमा स ालन

गनर् सिकने सम्भावना रहे को यस िकिसमको कायर्बम अत्यन्तै मह वपूण,र् उपयोगी र िदगो हू न
सक्ने दे िखन्छ । यस ूिविधबाट राजमागर् छे उछाउ अःथायी/ःथाई घर बनाई बसोबास गरे का तथा
आय ॐोत कम भएका मिहला कृषकह को आम्दानीको ॐोतमा वृि

समेत भई केही हदसम्म

लामखुटेको ूकोप िनयन्ऽण गनर् म त पुग्दछ । राजमागर् विरपिरका िनम्न आय भएका कृषकह को
कायर् गन तथा खाने शैलीमा केही पिरवतर्न ल्याई शरीरमा आवँयक पन ूाणी ूोिटनको ूयोगले

कुपोषणबाट मुक्त गराई िनरोिग बनाउन मह वपूणर् भूिमका खेल्दछ । यसका लािग कृषकले आफ्नो

घरसँगै जोिडएको राजमागर् छे उछाउमा सानै जलाशयमा भए पिन पोखरी िनमार्ण गरी माछा पालन
गनर् सकेको खण्डमा आफ्नो पिरवारलाई चािहने ूाणी ूोिटन आफले उत्पादन गरी आफुलाई

चािहएको समयमा उपभोग गनर् सक्दछन् । यो ूिविध अन्य बाली जःतै तरकारी, फलफूल, पशुपंिक्ष,

ँ ैन । ब
आिदसँग पिन जोिडएकोले कृषकको अन्य कायर्मा हानी वा घाटा पुग्ने दे िखद

यस िकिसमको

ूिविध राजमागर् छे उछाउमा रहेका जलाशय क्षेऽह मा माछा पालन कायर्बमलाई अनुदान िदने
अिभयानको

पमा नै कायार्न्वयन गद लग्न मिहला कृषकह लाई उत्ूेिरत गनुप
र् न दे िखन्छ ।

3.४.२ कायर्बमको उ ँ
े यः

 एिककृत बाली ूणालीको ूिविध ूसारण गन ।
 सःतो एवं सूलभ ूाणी ूोिटनको उपलव्धता र खानेबानीमा पिरवतर्न ल्याउने तथा आय

आजर्नमा वृि

ल्याउने ।

 राजमागर् छे उछाउमा रहेका जलाशय क्षेऽको वरपर पानी जम्ने खाल्टाखुिल्टबाट वातावरणमा

हुने ूितकूल असरलाई न्युिनकरण गन । (उदाहरणको लािग आय आजर्न र लामखु े िनयन्ऽण)

 कृषक समूह छनौट गदार् अन्य कृषकह लाई समेत ूिविध हःतान्तरण गनर् सक्ने क्षमता

भएको हुनपु नछ ।

 मिहला कृषकलाई समूहमा आव

गराई उनीह को आय आजर्नको क्षेऽ िवःतार गन ।

 मिहला कृषक समूहह को क्षमता अिभवृि

गन एवं मत्ःय पालन गनर् उत्ूेिरत गन ।

3.४.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः

 तराईमा ४ दे िख ६ क ा र पहाडमा २.५ रोपनी दे िख ४ रोपनी सम्मका साना पोखरीह को

लािग जग्गा छनौट गन ।

 त्यःता साना पोखरीह को छनौट गदार् सडकको दांया बांयाको सावर्जिनक वा िनजी ःवािमत्वको

जग्गा छनौट गन ।

 साना पोखरीलाई 100 से.मी. गिहरो हुने गरी ख े र िडलमा माटो राखेपिछ राॆोसँग खांदी

लेभल िमलाउने ।
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 सानापोखरीमा माछापालन गदार् पुिन्टयस मुख्य बालीको

जात पिन ःटक गन ।

पमा ःटक गरी केही माऽामा अन्य

 दाना कृषकको घरको भान्छामा बढी भएको वःतु ूयोग गनर् ूाथिमकता िदने सो कम भएमा

माऽ ःथानीय ःतरमा उपलव्ध हुने दाना ूयोग गन ।

 माछाभ ुरा (िफङगरिलङ) ७,००० ूित हेक्टरका दरले ःटक गन ।
 ६ क ाको पोखरी िनमार्ण गरे मा उक्त समूहलाई २ करे सापोखरी अनूदान उपलव्ध गराईने छ ।
 उक्त समूहलाई एक िदने घू म्ती ःथलगत तािलम पिन उपलव्ध गराईने छ ।
 उत्पादन १ मे.टन/हेक्टर भन्दा बढी हुने िहसाबले ूिविध अपनाउने ।

3.४.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर्ः

qm=
;=

1=
2=
3=
4=
5=

ljj/0f

t/fO{df 4 b]lv 6 s^\&f / 1 j^f
;d"xsf] nflu ;fgf hnfzosf] l*n /
;Da$ ;+/rgf dd{t ;"wf/sf] nflu
df%f e"/f cg"bfg -lkmË/lnË_ 7,000
k|lt x]S^/sf b/n] klxnf] aif{ / bf]>f]
aif{ dfq pknAw u/fpg]
df%f e"/f Koflsª -*jn_
2 j^f s/];f kf]v/L cg'bfg -1 j^f
;d"xsf] nflu_
#'DtL :ynut tflnd -1 lbg]_

s[ifssf]
bfloTj

sfof{noaf6 Joxf]g]{
-clwstd_

hDdf
?=

1,000

1,000

2,000

,,

;/sf/L b/ /]^ cg";f/

,,

;/sf/L b/ /]^ cg";f/

,,

s/];f kf]v/Lsf] gd{\; cg';f/

,,

#'DtL :ynut tflnd gd{\; cg';f/

3.४.५ ि व्यः

छनौट गदार् अपनाउनु पन ूकृयाः

 कृषक समूह छनौट गदार् मिहला कृषक समूह हुन ु पनछ र उक्त समूह पांचदे िख सात

जनासम्मको हुनपु नछ ।

 पानीको ःथायी ॐोतका लािग

ाण्ड पम्प वा कुलो/नहरको पानी लाग्ने व्यवःथा हुनपु न ।

 कृषकले केही पशुपालन, हांस/कुखुरा पालन गरे को हुन ु पनछ ।

 साना पोखरी छनौट गदार् पोखरीको िडल ममर्तको लागतको छण् ूितशत कृषकले नै खचर् गनर्

सक्नेलाई छनौटगनुर् पनछ ।

 साना पोखरी छनौट गदार् मत्ःयपालन गनर् सिकने राजमागर् विरपिरको क्षेऽलाई ूाथिमकता

िदने ।

3.४.६ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष िवकास मन्ऽालय(सिचव ःतर) को िमित
२०६४/६/१७ को िनणर्यानुसार
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४. अ य म

य िवकास कायर्क्रम

४.१ महाजाल खिरद अनद
ु ान कायर्क्रम
4.1.१ पिरचय/पृ भूिमः
पोखरी सुकाई माछा मान पिरपाटी कम गरी बजारको माग अनुसार समय समयमा माछा मान
ल्याउन यो कायर्बम स ालन गिरन्छ ।

पिरपाटी वसाई पोखरीको उत्पादकत्वमा वृि

4.1.२ कायर्बमको उ ँ
े यः
 माछाको ःवाःथ्य जाँच, वृि

जाँच गरी दाना तथा अन्य व्यवःथापकीय कायर् गनर् सघाउ

पुयार्उनु ।

 जालको अभावमा एकै पटक माछा मादार् खपत नभई हाल भई रहेको नोक्सानीलाई कमी

गनुर् ।

4.1.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः
 महाजाल

खिरदको

गराउनुपनछ ।

लािग

अनुदान

पकेट

क्षेऽका

कृषक

समूहह लाई

 जाल खिरद भई सकेपिछ समूहमा आम्दानी वांधी समूहको राज

ल्याउनुपनछ ।

माऽ

उपलब्ध

सं कलनको लािग ूयोगमा

 एउटा समूहका कृषकह का लािग एउटा माऽ महाजाल उपलब्ध गराउनुपनछ र यःतो जाल

खिरद गनर्को लािग कायर्बम तजुम
र् ा पूव र् समूहको ःवीकृती िलिखत

तजुम
र् ा साथ पेश गनुप
र् नछ ।

पमा िलई कायर्बम

 महाजाल खिरद गदार् ३० मी. लम्वाईको लािग ५० ूितशत सरकारी ौोतबाट र ५० ूितशत

कृषक समूहले व्यहोनुर् पनछ । तर ५० िम. लम्वाईको लािग ३५ ूितशत सरकारी अनुदान र
६५ ूितशत कृषक समूहले व्यहोनुप
र् नछ ।

 एक पटक जाल उपलब्ध गराई सिकएको समूहको लािग किम्तमा ५ वषर्सम्म अक जालका

लािग अनुदान रकम उपलब्ध नगराउने ।

4.1.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर्ः

कृषकले व्यहोन

कायार्लयले व्यहोन

३० मी. लम्वाई सम्मको (एक)

३०००।-

.३०००।-

५० मी. लम्वाई सम्मको (एक)

६५००।-

.३५००।-

4.१.५ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष िवकास मन्ऽालय(सिचव ःतर) को िमित

२०५७/६ /१६ को िनणर्यानुसार
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४.२ म

य आकि मक सेवा कायर्क्रम

4.2.१ पिरचय/पृ भूिमः िजल्लाह मा माछालाई सं बामक रोगबाट ूायः वषिपच्छे आबमण गरे का

हुन्छन् । किहलेकाही यसले ूकोपकै

प िलन पिन सक्दछ । यःतो अवःथामा िजल्ला दे िख

केन्िसम्मबाट मत्ःय आकिःमक सेवा उपलब्ध गराउने व्यवःथा छ ।

4.2.२ कायर्बमको उ ँ
े यः सं बामक रोगबाट हुने नोक्सानी न्यून गरी मत्ःय उत्पादनमा ॑ास

आउन निदनु ।

4.2.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः
 िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयबाट जानकारी ूा

गनुप
र् नछ ।

 अनुगमनको

भएपिछ ःथलगत अध्ययनका लािग अनुगमन

पमा त्यस भेगका मत्ःय पालक कृषकह लाई भेला गराई पोखरीको सरसफाई

औषिधको ूयोग िविध तथा अन्य जानकारीमूलक चेतना जगाउने खालको जानकारीह

ूसार गनुप
र् नछ ।

ूचार

 रोगको पिहचानको आधारमा औषिध िसफािरस तथा ूयोग िविध िसकाउनुपनछ ।
 यःतो रोग लागेको ठाउँमा १०/१५ िदनको अन्तरमा २ दे िख ३ पटकसम्म रसायन ूयोग

गनर् सल्लाह िदनुपनछ ।

4.2.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर्ः
व्यापक

पमा मत्ःय सम्बन्धी रोगको ूकोप दे िखएको अवःथामा यो रोग िनयन्ऽण गनर् आवँयक

रकम बढीमा

. ५०,०००।- (पचास हजार) सम्बिन्धत क्षेऽीय कृिष िनदशनालय माफर्त

सम्बिन्धत िजल्लाह मा दे िखएको रोग िनदानका लािग आवँयक औषिध वा साममी या दुवै खिरद

गरी उपलब्ध गराउन सिकने ।

4.2.५ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष िवकास मन्ऽालय(सिचव ःतर) को िमित
२०५४/10/30 को िनणर्यानुसार

४.३ बढी माछा उ पादन प्रितयोिगता कायर्क्रम
4.3.१ पिरचय/पृ भूिमः एक कृषकबाट अक कृषक बीच ूिविधको ूभावकािरता तुलना गरी

उपयुक्त ूिविध अवलम्बन गनर् कृषकलाई ूोत्साहन तथा ूेरणा िदलाउन यो कायर्बम स ालन

गिरन्छ ।

4.3.२ कायर्बमको उ ँ
े यः िनजी क्षेऽमा खाने माछा तथा माछा भ ुरा उत्पादनमा कृषकह लाई

ूोत्सािहत गनुक
र् ो साथै मत्ःयपालक कृषक बीच ूितःपधार् गराउनु ।
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4.3.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः

 कृषकह लाई कायर्बम बारे जानकारी गराई ूितयोिगतामा भाग िलन चाहने कृषकह बाट

िनधार्िरत फमट अनुसार िववरण सिहतको िनवेदन फाराम भनर् लगाई ूथम चौमािसक िभऽ दतार्

गराउनु पनछ ।

 यो ूितयोिगता स ालन गनर् कमसेकम २० जना सहभागीह

हुन ु पदर्छ र ूत्येक कृषकले

०.२ दे िख १ हेक्टरसम्म जलाशय क्षेऽफलमा मत्ःयपालन गरे को हुनपु नछ ।

 कृिष सेवा केन्िका ूािविधकह ले मत्ःय कृषकह को लािग तयार पािरएको िनधार्िरत फमर्

भरी िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयमा पठाउनुपनछ ।

 िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयका सम्बिन्धत शाखाका ूािविधकह ले उक्त फाराम अध्ययन र

मूल्यांकन पिछ कम्पाइल गरी समयमै क्षे.कृ.िन. तथा म.िव.िनदशनालयमा पठाउनुपनछ ।

 मत्ःय िवकास िनदशनालयमा ूा

िववरणह को िव ष
े ण र मूल्यांकन गरी ूथम, ि तीय र

तृतीय हुने कृषकह लाई िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयह
पुरःकार िदइने समय िव

खा

माफर्त जानकारी गराइने छ ।

िदवसमा पानुप
र् न तथा उक्त समय चालुआ.व. मा पनर् जाने

भएको हुँदा गत आ.व. को तथ्यांकको आधारमा पुरःकार व्यवःथा िमलाउँदै जानुपदर्छ ।
 यसथर् गत आ.व.को फाल्गुण, चैऽ दे िख चालु आ.व.को मं िसर, पौष मिहनासम्म उत्कृ

छनौट गरी सक्नुपनछ ।

 पोखरीको उत्पादन िववरण, वृि

फारामह

कृषक

जाँच, पानीको गुणःतर जाँच आिद जःता कायर् (िनिदर्

अनुसार) मिहनामा एक पटक ूािविधकले गन तथा सो अनुसार िववरणको

अनुमोदन कृषकःतरबाट पिन गराउनुपनछ ।

 िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयले िनधार्िरत समय िभऽ ूा

भएको आवेदक कृषकह लाई

सिम्मिलत गरी बढी माछा उत्पादन मूल्यांकन सिमित गठन गनुप
र् नछ ।

4.3.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर्ः
पुरःकार
 ूथम

५०००।-

 ि तीय

३०००।-

 तृतीय

२०००।-

 सान्त्वना

५००।-

4.3.५ ि व्यः पुरःकार िवतरण समारोह िजल्लाबाट स ािलत सबै िकिसमका ूितयोिगताह को

लािग एकै पटक आयोजना गन हुँदा खा ा
खचर् वापत

बाली उत्पादन ूितयोिगतामा रािखएको व्यवःथापन

. ३०००।- नै सबै ूितयोिगताको लािग एकमु
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हुनछ
े ।

बढी माछा उत्पादन ूितयोिगता मूल्यांकन फाराम
१. ूितयोिगतामा सिम्मिलत हुन चाहेको कृषकको नाम ....................................................
२. ठे गाना िजल्ला ........................... गा.िव.स. ............................ वडा नं. ................
बढी माछा उत्पादन ूितयोिगतामा भाग िलने कृषकह ले भनुप
र् न फाराम
ौीमान विर

कृिष िवकास अिधकृतज्यू,

..................................................
नेपाल सरकार कृिष िवभागको िनयम अनुसार मलाई/हामीलाई ...................................

सालको बढी माछा उत्पादन ूितयोिगतामा भाग िलने इच्छा भएको हुँदा मेरो/हाॆो बढी मत्ःय

जलाशय िववरण तपिसल बमोिजम भएको व्यहोरा अनुरोध गद उक्त ूितयोिगताको लािग मेरो/हाॆो

िनवेदन दतार् गरी िदन अनुरोध गदर्छु/गदर्छ ।

तपिसल

१.ूितयोिगतामा सिम्मिलत हुन चाहेको कृषकको नाम ..................................................
२.ठे गाना िजल्ला ..........................गा.िव.स. ...................... वडा नं. ........................
माछा उत्पादन तफर्
जम्मा माछा उत्पादन ..............................................................
माछापालन गरे को जलाशय क्षेऽ..................................................
माछापालनमा ूयोग भएका ूिविध .............................................

एिककृत कायर्बम (के सं ग) .......................................................

कृषकको अनुभव (वषर्) ...............................................................
अन्य ...................................................................................
माछा भ ुरा उत्पादन तफर्

जम्मा भ ुरा उत्पादन ...................................
उत्पादकत्व/हे . .........................................
ूित पोथी भ ुरा उत्पादन ..............................
ाचिल

दे िख िवतरण योग्य ृाई साइजसम्म वाच्ने ूितशत ..............................

कृषकसँग भएको आधुिनक

ाचरी ................................................................

कृषकको अनुभव (वषर्) ...................................
अन्य...........................................................
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ःटिक
कृषकको नामः

ठे गाना

जलाशय क्षेऽफल

गिहराई

ःटिक

ःटिक

घनत्व
कमन कापर्

िमित

सं ख्या

कुल औ.
तौल तौल

िसल्भर कापर्
सं ख्या

कुल औ.
तौल तौल

अनुपात

िवगहेड कापर्
सं ख्या

मास कापर्

कुल औ.
तौल तौल

वृि
कृषकको नामः

ठे गाना

जलाशय क्षेऽफल

गिहराई

ःटिक
िमित

सं ख्या

कुल औ.
तौल तौल

सं ख्या

कुल औ.
तौल तौल

रहु
सं ख्या

कुल औ.
तौल तौल

भाकुर

नैनी
सं ख्या

कुल औ.
तौल तौल

सं ख्या

कुल औ.
तौल तौल

जाँच रे कडर्

पोखरीमा भएको कूल तौल

घनत्व
कमन कापर्

रे कडर्

िसल्भर कापर्
सं ख्या

कुल औ.
तौल तौल

िवगहेड कापर्
सं ख्या

कुल औ.
तौल तौल

मास कापर्
सं ख्या

कुल औ.
तौल तौल

पानीको गुणःतर जाँच रे कडर्
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रहु
सं ख्या

कुल औ.
तौल तौल

भाकुर

नैनी
सं ख्या

कुल औ.
तौल तौल

सं ख्या

कुल औ.
तौल तौल

तापबम

िमित
समय

अक्सीजन*

िडमी से.

समय

धिमलोपन

िप.एच.#

एम.जी/िल.

समय

(सेिचिडःक िभिजिविलिट)
यूिनट

कैिफयत

से.मी.

समय

* सामान्यतया ूत्येक दशमा िलने ।
# आवँयकता अनुसार ूािविधकको सर सल्लाह र पोखरीको िःथित अवलोकनको आधारमा िलने ।

उत्पादन साममी तथा खचर्को िववरण

कृषकको नामः
ठे गाना
जलाशय क्षेऽफल
िमित

च ुन
पिरमाण

मल

आहार
.

िकिसम

पिरमाण

.

िकिसम

- 288 _

पिरमाण

औषिध तथा रसायन
.

िकिसम

पिरमाण

.

कैिफयत

माछा हाभिःट
कृषकको नामः

ठे गाना

जलाशय क्षेऽफल

पानीको गिहराई

ःटिक

घनत्व
कमन कापर्

िमित

िववरण

सं ख्या

िसल्भर कापर्

कुल

औ.

तौल

तौल

सं ख्या

कुल औ.
तौल तौल

िवगहेड कापर्
सं ख्या

कुल औ.
तौल तौल

मास कापर्
सं ख्या

कुल औ.
तौल तौल

जम्मा
िवबी िववरण साईज नभएको हकमा अन्यऽ कतै सारे को भए उल्लेख गन ।
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रहु
सं ख्या

कुल औ.
तौल तौल

भाकुर

नैनी
सं ख्या

कुल औ.
तौल तौल

सं ख्या

कुल औ.
तौल तौल

आिथर्क िव ष
े ण फमट

िजल्लाको नामः
ब.सं .

कृषकको नाम ठे गाना

कायर् िववरण

१

१.

कूल जलाशय क्षेऽफल

२.

ःटिक

शु

३

ःटिक

समा

४

ःटिक

दर/हेक्टर

५

औषत माछा भ ुरा तौल (माम)

६

सबभन्दा ठू लो माछा भ ुराको साइज, तौल र जात

७

सबभन्दा सानो माछा भ ुराको साइज, तौल र जात

८

माछा भ ुरा ःटक तौल (के.जी.)

९

ःटिक

२

३

िमित
भएको अिन्तम िमित

अनुपात

१०

कूल माछा पालन अविध (िदनमा)

११

भ ुरा वांचेको ूितशत

१२

औषत भ ुरा वृि

१३

खुद माछा उत्पादन (के.जी.)

१४

कम्पो

१५

रसायिनक मल ूित बाली ूित हेक्टर

१६

माछा िवबी दर ूित के.जी.

१७

कूल आम्दानी ( .)

१८

कूल लागत ( .)

१९

कूल लागत ूित हेक्टर

२०

खू द नाफा ( .)

२१

दानाको अनुपात (FCR)

२२

कूल आम्दानी ूित हेक्टर ( .)

२३

खू द नाफा ूित हेक्टर ( .)

२४

लागत ूित के.जी. ( .)

नोटः ःटिक

आ.व.

दर ूित िदन (माम)

मल ूित बाली ूित हेक्टर

अनुपातमा बमशः जात छु ै खोल्ने ।

ि व्यः मत्ःय िवकास कायर्बमह

गदार् िनिदर्

फाराम अनुसार िववरण तयार गरी उत्पादन खचर्

िनकाली िनम्नानुसारको ूािविधक ूितवेदन सम्बिन्धत िनकायह मा पठाउनुपनछ ।
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(क) कायर्बमको नाम, पिरचय र उ ेँय
(ख) अपनाइएको तिरका तथा साधनह

(ग) नितजा, पिरणाम (खुद माछा उत्पादन, उत्पादनमा दै िनक वृि , माछा वांचेको ूितशत,
नाफा, नोक्सानको िववरण, पानीको गुणःतर)

(घ) छलफल तथा ूा

पिरणामको पुं

ाई ।

(ङ) िनंकषर्
4.3.६ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: अथर् मन्ऽालयको (मा. अथर्मन्ऽीःतर) को

िमित

२०६९/१/१३

को

सहमती

२०७०/४/१७ को िनणर्यानुसार

४.४ म

य

वा

र

कृिष

िवकास

मन्ऽालय

(सिचव

ःतर)

को

िमित

य िशिवर कायर्क्रम

4.4.१ पिरचय/पृ भूिमः मत्ःय पकेट क्षेऽमा माछा पालनलाई बढी उत्पादनमुखी एवं ूभावकारी

बनाउनका साथै व्यावसाियक सघन मत्ःय पालनमा दे खा पन समःयाह को पिहचान गरी समाधान
गन तिरकाको बारे कृषकह लाई अवगत गराउन यस ूकारको िशिवर आवँयक दे िखएको छ ।
एकै ठाउँबाट मत्ःय पालनको िविवध पक्षमा एिककृत सेवा ूदान गनुर् यस कायर्बमको लआय
रहेको छ ।

4.4.२ कायर्बमको उ ँ
े यः

 माछा पालनको लािग उपयुक्त दे िखएका एवं हाल ःथािपत मत्ःय पकेट क्षेऽह मा कृषक

सहभािगतामा योजनाब

पले माछा पालनमा दे खा परे का मत्ःय पोषण, पानीको गुणःतर,

मत्ःय ःवाःथ्य, गुणःतरीय उ त न का मत्ःय िवज आिद समःयाह को ःथलगत
सं कलन, पिहचान र िनदान सेवा ूदान गन ।

पमा

 कृषक सहभािगतामा ूािविधक परामशर् सेवा ूदान गन एवं कृषकह मा सो सम्बन्धी ूारिम्भक

शीप तथा जानकारी बढाउने ।

 व्यवसायीक मत्ःय पालनमा िविवध आयम बारे ूािविधक जानकारी ूदान गन ।

4.4.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः

 मत्ःय ःवाःथ्य िशिवर स ालन गदार् केिन्िय मत्ःय ूयोगशालाको सम्बिन्धत िजल्ला तथा

मत्ःय िवकास केन्िह को सह कायर्मा िशिवर स ालन गर्नुर् पनछ ।

 िशिवर स ालन गदार् सम्बिन्धत िजल्लाको अगुवाईमा ूचार ूसारको कायर् गिरने छ ।

 मत्ःय ःवाःथ्य िशिवर स ालन गिरने क्षेऽका कृषकह लाई सिजलै एकै ठाउँमा भेला गराउन

सिजलो पन िहसाबले यो कायर्बम स ालन गनर्को लािग सकेसम्म पोखरीको बढी घनत्व

भएको क्षेऽलाई छनौट गनुर् पनछ । कायर्बम स ालन गिरने क्षेऽ र ःथल छनौट सम्बिन्धत
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िजल्ला

कृिष

िवकास

कायार्लयले

केिन्िय

मत्ःय

 केिन्िय मत्ःय ूयोगशाला बालाजुले िशिवर स ालन गनर् आवँयक पन साममीह

जःतै

ूयोगशालाको समन्वयमा गनुर् पनछ ।

सम्बिन्धत

मत्ःय

िवकास

केन्ि

र

रसायन, उपकरणह , ूसार साममी र ूािविधक जनशिक्त उपलब्ध गराउने ।

 िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयले मत्ःय पकेट क्षेऽको मत्ःय ूोफाईल तयार गरी कायर्बम

स ालन पूव र् केिन्िय मत्ःय ूयोगशाला, बालाजुलाई जानकारी गराई िशिवर स ालनको

व्यवःथापनको कायर्मा सहयोग गनुर् पनछ ।

 िशिवर स ालन गिरने िजल्ला वा पकेट क्षेऽबाट निजक पन मत्ःय िवकास केन्िले िशिवरमा

आवँयक पन ूािविधक, जनशिक्त, उपकरण, उत्पादन सामामी जःतै मत्ःय िवज आिदको

व्यवःथापनमा सहयोग गनुर् पनछ ।

 केिन्िय मत्ःय ूयोगशालाले िशिवर स ालन गन क्षेऽ वा िजल्ला वा ःथान र िमित समेतको

अिमम जानकारी िदनु पनछ तथा सो को ूितवेदन मत्ःय िवकास िनदशनालयमा पठाउनु
पनछ ।

4.4.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर्ः

यो िशिवर स ालन गनर् लाग्ने खचर्को नम्सर् तपिसल बमोिजम हुनेछः

l;=g+=
!=
@=
#=
$=
%=
^=

ldlt )^&.!@.!) sf] kqfg';f/ cy{
dGqfnoaf6 ;xdlt k|bfg ul/Psf] gd{\; ?=

ljj/0f

7,000.00

k|rf/ k|;f/
kfgL hfFRg] /;fog tyf pks/0f vl/b
:6]zg/L
OGwg
pb\3f6g÷;dfkg
:6n
hDdf

15,000.00
2,000.00
6,000.00
5,000.00
3,000.00
38,000.00

4.4.५ ि व्यः

 सहभागी सं ख्याः मत्ःय पकेट क्षेऽका माछा पालक कृषकह
 उ ाटन ःथलः गा.िव.स. भवन वा अन्य सावर्जिनक ःथल ।

५० दे िख १०० जवान ।

 अविध २ (दुई) िदन

4.4.६ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: अथर् मन्ऽालय (मा.उपूधानमन्ऽी ःतर) बाट
िमित २०६७/१२/८ मा िनणर्य बमोिजम सहमती ूा
२०६७/१२/११ को िनणर्यानुसार
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र कृिष मन्ऽालय (सिचवःतर) को िमित

भाग झः अ य कृिष प्रसार कायर्क्रम
१. प्रदशर्नी कायर्क्रम
१.१

ोत संरक्षण प्रिविध प्रदशर्नी कायर्क्रम

1.1.१ पिरचय/पृ भूिमः िदगो कृिष िवकासको अवधारणा अनु प यािन्ऽक ॐोत सं रक्षणको कृषक
माझ ूचार ूसार गरी ूिविधको उपयोग वृि

गन उ ेँयले कृिष ईि िनयिर

िनदशनालयबाट

ूत्येक आ.व. मा तिरका तथा नितजा ूदशर्न गिरं दै आएको छ । यस उत्पादन ूणालीको
उपयोगबाट हाॆा कृिष उत्पादनह को ूितःपधार्त्मक क्षमता बढ्नाका साथै मािमण क्षेऽमा
ःवरोजगार सृजना भई खा

सुरक्षा तथा गिरबी िनवारणमा टे वा पुग्नेछ ।

1.1.२ कायर्बमको उ ँ
े यः

 उत्पादन साममीह को उत्पादकत्व वृि
 मािमण भेगमा यािन्ऽक

भई लागतमा कमी आउने ।

ान, िशपबाट रोजगारी सृजना हुने ।

 कृिष कायर्मा व्यःत क कर कायर्बोझमा कमी ।
 वातावरणीय सन्तुलनमा योगदान हुने ।
 समयमा कृिष कायर् सम्प

भई उत्पादनमा वृि

हुने ।

1.1.३ कायर्बमको ूािविधक पक्ष/स ालन ूकृया/कायर्िविधः

 कृिषइि िनयिर िनदशनालय, बाली िवकास िनदशनालय, क्षेऽीय कृिष िनदशनालय र िजल्ला

कृिष िवकास कायार्लयसँगको समन्वयमा कृषक समूह तथा उपयुक्त जग्गाको छनौट गरी

गहुँ, धान, मसुरो आिद उत्पादन पकेट क्षेऽह को जग्गामा ॐोत सं रक्षण ूिविध ूदशर्न

स ालन गन ।

 ॐोत सं रक्षण ूिविध ूदशर्नको लािग आवँयक कृिष यन्ऽह

सम्बिन्धत क्षेऽीय कृिष

िनदशनालय तथा िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयमा पावर िटलर, िसडिसल, िरपर कृिष
इि िनयिर

िनदशनालयबाट उपलब्ध गराउने ।

 कृिष यािन्ऽकरण सम्बन्धी ूा

गैरसरकारी सं ःथासँग साझेदारीमा सम्झौता गरी ॐोत

व्यिक्त तथा पावर िटलर स ालकको व्यवःथा कृिष इि िनयिर

िनदशनालयबाट गन ।

 कृषककोसमूहकोनाम, ठे गाना, लगाइएको बाली चब, बाली लगाइने समय, मलखादको

माऽा, िसँचाइ गन, बाली काट्ने समय, उत्पादन, गहुँ लगाइएको समयमा दे िखएका
समःयाह , कृिष यािन्ऽकरण सम्बन्धी कृषकको धारणा, यसका फाइदाह

सम्बन्धी

िवःतृत िववरण िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयका अिधकृत/ूिविधक सहायकले सं कलन
गरी कृिष इि िनयिर

िनदशनालयमा पठाउने ।
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िबयाकलापः

क. न्यूनतम खजजोत ूिविधमा आधािरत गहुँको रोपाई ूदशर्न
ख. यािन्ऽक ूिविधबाट गहुँ कटानी

कायर्बम स ालनको लािग आवँयक मापदण्डः िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयले िनम्न शतर्ह

बमोिजम गहुँ पकेट क्षेऽको जग्गा छनौट गरी कृिष इि िनयिर

िनदशनालय तथा क्षेऽीय कृिष

िनदशनालयसँग समन्वयमा कायर्बम स ालन गिरनेछ । यो कायर्बम िजल्ला कृिष िवकास

कायार्लयह को सहभािगतामा सम्प

गिरनेछ ।

 िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयमा िविधवत दतार् भई गहुँ उत्पादन क्षेऽको िनधार्िरत पकेट रहेको

कृषक समूह

 पकेट क्षेऽ िभऽको जग्गा

ु न । ूदशर्न गनर् जग्गाधनीको म ुरी िलनुपन
 जग्गाको क्षेऽफल कम्तीमा ३० क ा हुनप
(परम्परागत ूिविधको लािग १५ क ा र ॐोत सं रक्षण ूिविधको लािग १५ क ा)

 िसं चाईको सुिवधा भएको ।

 मूल सडकको पहुँच भएको ।
 जग्गा तयारी दे िख बाली भण्डारणसम्म लाग्ने मानव ौम (मेिशन, अपरे टर बाहे क) खचर् कृषक

ःवयं बाट व्यहोन गरी सहभािगतात्मक

 कृषक

समूहले

िजल्ला

कृिष

ूितिनिधसँग सम्झौता गनुप
र् न ।

पमा स ालन गन ।

िवकास

कायार्लय

तथा

कृिष इि िनयिर

िनदशनालयका

 ॐोत सं रक्षण ूिविध िवकास कायर्बम ूदशर्न र ूचारको लािग उत्पादन (मल, बीउ, रसायन

आिद) मेिशनरीह

कृिष इि िनयिर

िनदशनालयबाट उपलब्ध गराइने ।

ॐोत सं रक्षण ूिविधबाट गहुँ खेती गदार् रसायिनक मल ूयोग गन तिरका
मल

माऽा ूित क ा

िड.ए.पी.

३.५ केजी

गहुँ छन बेलामा

१.५ केजी

गहुँ छन बेलामा

युिरया
पोटास
युिरया

मल हाल्ने समय र तिरका

२ केजी

गहुँ छन बेलामा

३.५ कजी

गहुँ छरे को २० दे िख २५ िदनमा वा पिहलो िसँचाइपिछ
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1.1.४ कायर्बमको आिथर्क पक्ष/खचर् मापदण्ड/नम्सर् :

1.1.4.1 न्यूनतम जोताई ूिविधबाट गहुँ छन ूदशर्न कायर्बम
अ. ौिमक
ब.सं .

ौिमक िकिसम

पिरमाण

इकाई

खचर्को आधार

(क) िजल्ला सदरमुकामको २० िक.मी. िभऽ

साधारण ज्यामी

१

कायर् िदन

ःथानीय दर

(ख) िजल्ला सदर मूकामको २० िकमी बािहर

साधारण ज्यामी

२

कायर् िदन

ःथानीय दर

३

कायर् िदन कृिष तािलम नम्सर्

३

कायर् िदन कृिष तािलम नम्सर्

१

कायर् िदन कृिष तािलम नम्सर्

अपरे टर

१

कायर् िदन कृिष तािलम नम्सर्

अपरे टर

२

कायर् िदन कृिष तािलम नम्सर्

अपरे टर सहायक

२

कायर् िदन कृिष तािलम नम्सर्

३. साधारण ज्यामी

७

कायर् िदन

२

कायर् िदन कृिष तािलम नम्सर्

अपरे टर सहायक

२

कायर् िदन कृिष तािलम नम्सर्

३. साधारण ज्यामी

१४

कायर् िदन

कृषकले व्यहोन

साधारण ज्यामी

८

कायर् िदन

कृषकले व्यहोन

बाली व्यवःथापन समेत

साधारण ज्यामी

१५

कायर् िदन

कृषकले व्यहोन

६

ौोत सं रक्षण ूिविध अिभमुिखकरण तािलम

कृिष इिन्जिनयर

१

७

तथ्यांक सं कलन

१

२

िबयाकलाप
मेिसन, उपकरण तथा सामामीह

ःथलसम्म लैजाने र ल्याउने

ूदशर्न

ःथान िवशेष अवःथा अनुसार मेिसन िफट
गरी कन्डीसिन

गन

सहायक
३

िसड िसल क्यािलॄे सन कायर्
सहायक

४

(यािन्ऽक

ान)

अपरे टर
ौोत व्यिक्त

(यािन्ऽक

ान)

गहुँ छन ूदशर्न िफल्ड कायर्, मेिसन

स ालन क्षमता ०.१५ हे. ूित घण्टा

(क) ०.५ हेक्टर जग्गाको लािग
बाली व्यवःथापन समेत
(ख) १.० हेक्टर जग्गाको लािग

बाली व्यवःथापन समेत
५

ौोत व्यिक्त

ौोत व्यिक्त

(यािन्ऽक

ान)

कृषकले व्यहोन

परम्परागत कृषकको तिरकाबाट गहुँ छन

कायर्

(क) ०.५ हेक्टर जग्गाको लािग
बाली व्यवःथापन समेत
(ख) १.० हेक्टर जग्गाको लािग
कायर् िदन कृिष तािलम नम्सर्

१. कृिष अिधकृत एकमु

१५००।-

२. ूािविधक सहायक एकमु

१०००।-

- 295 _

ब.सं .
८

िबयाकलाप

ौिमक िकिसम

पिरमाण

कृिष इिन्जिनयिर

तथ्यांक िब ष
े ण तथा ूितवेदन तैयारी

एकमु

िनदशनालय

इकाई

खचर्को आधार
रासायिनक मल

२७००।- अध्ययन ूितवेदन
नम्सर् अनुसार

आ. मेिशन उपकरण
ब.सं . िबयाकलाप
१

४

खचर्को आधार

कैिफयत

ूदशर्न ःथलसम्म लैजाने र ल्याउने
(क) िजल्ला सदरमुकामको २०

शे क्टर भाडा

१

िदन

ःथानीय दर

(ख) िजल्ला सदरमुकामको २०

शे क्टर भाडा

२

िदन

ःथानीय दर

मेिसनह को खोल िफट गरी

पावर िटलर

१

सेट

ःथानीय दर

िसड िसल

१

सेट

ःथानीय दर

िक.मी. बािहर

३

इकाई

मेिसन, उपकरण तथा सामामीह

िक.मी. िभऽ

२

मेिसन उपकरण पिरमाण

ूदशर्नको लािग तयार गन

िनदशनालय वा
नाकर्को भएमा
भाडा नलाग्ने

परम्परागत कृषकको तिरकाबाट
गहुँ छन कायर्

(क) ०.५ हेक्टर जग्गाको लािग

हल गो

भाडा

८

कायर् िदन कृषकले व्यहोन

(ख) १.० हेक्टर जग्गाको लािग

हल गो

भाडा

१६

कायर् िदन कृषकले व्यहोन

ूचार ूसारको लािग कृषक

िदवसको लािग बस भाडा

बस भाडा

इ. सामामी
ब.सं .
१

िबयाकलाप

सामामी

ःथान िवशेष अवःथा अनुसार मेिसन िफट गरी कन्डीसिन

पिरमाण

इकाई

खचर्को आधार

गन

१. िडजल

१५

िलटर

ःथानीय दर

२. मोिबल

१

िलटर

ःथानीय दर

३. िगयर आयल

१

िलटर

ःथानीय दर

४. िमज

१/२

िक.मा.

ःथानीय दर

५. ॄे क आयल

०.५

िलटर

ःथानीय दर

५

िलटर

ःथानीय दर

२

िसड िसल क्यािलॄे सन कायर्

१. िडजल

३

गहुँ छन ूदशर्न िफल्ड कायर्, मेिसन स ालन क्षमता ०.१५ हेक्टर ूित घण्टा
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कैिफयत

ब.सं .

िबयाकलाप
(क) ०.५ हे. जग्गाको लािग

सामामी

पिरमाण

इकाई

५

िलटर

ःथानीय दर

६०

िक.मा.

ःथानीय दर

३. िड.ए.िप.

५२.५

िक.मा.

ःथानीय दर

४. युिरया

८२.५

िक.मा.

ःथानीय दर

५. पोटास

२२.५

िक.मा.

ःथानीय दर

६. २-४ िड

०.५

िक.मा.

ःथानीय दर

७. आइसोूोटु रन

०.५

िक.मा.

ःथानीय दर

१. िडजेल
२. बीउ

खचर्को आधार

कैिफयत

ःथान िवशेष
अवःथा अनुसार
िज.कृ.िव.का.

को समन्वयमा

८. िजंक सल्फेट

७.५

िक.मा.

ःथानीय दर

ँ ाइ शुल्क
९. िसच

अन्दाजी

कृषकले व्यहोन

१०. सानाितना औजार अन्दाजी

ःथानीय दर

एकमु

ःथानीय दर

१२. बाली सं रक्षण खचर् एकमु

ःथानीय दर

११. व्यालेन्स,

प्लाि क व्याग,
बािल्टन, टे प

(ख) १.० हे. जग्गाको लािग

१. िडजेल

१०

िलटर

ःथानीय दर

२. बीउ

१२०

िक.मा.

ःथानीय दर

३. िड.ए.िप.

१०५

िक.मा.

ःथानीय दर

४. युिरया

१६५

िक.मा.

ःथानीय दर

५. पोटास

४५

िक.मा.

ःथानीय दर

६. २-४ िड

१

िक.मा.

ःथानीय दर

७. आइसोूोटु रन

१

िक.मा.

ःथानीय दर

८. िजंक सल्फेट

१५

िक.मा.

ःथानीय दर

ँ ाइ शुल्क
९. िसच

अन्दाजी

कृषकले व्यहोन

१०. सानाितना औजार एकमु

ःथानीय दर

एकमु

ःथानीय दर

१२. बाली सं रक्षण खचर् एकमु

ःथानीय दर

११. व्यालेन्स,

प्लाि क व्याग,
बािल्टन, टे प
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ब.सं .

िबयाकलाप

४

परम्परागत कृषकको तिरकाबाट

(ख) १.० हेक्टर जग्गाको लािग

६

७

पिरमाण

इकाई

खचर्को आधार

६०

िक.मा.

ःथानीय दर

२. िड.ए.िप.

५२.५

िक.मा.

ःथानीय दर

३. युिरया

८२.५

िक.मा.

ःथानीय दर

४. पोटास

२२.५

िक.मा.

ःथानीय दर

५. २-४ िड

०.५

िक.मा.

ःथानीय दर

६. आइसोूोटु रन

०.५

िक.मा.

ःथानीय दर

७. िजंक सलफेट

७.५

िक.मा.

ःथानीय दर

ँ ाइ शुल्क
८. िसच

अन्दाजी

गहुँ छन कायर्

(क) ०.५ हेक्टर जग्गाको लािग

५

सामामी

ौोत सं रक्षण ूिविध

अिभमुिखकरण समारोह

ूचार ूसारको लािग कृषक
िदवस (१ िदने)

१. बीउ

कृषकले व्यहोन

१. बीउ

१२०

िक.मा.

ःथानीय दर

२. िड.ए.िप.

१०५

िक.मा.

ःथानीय दर

३. युिरया

१६५

िक.मा.

ःथानीय दर

४. पोटास

४५

िक.मा.

ःथानीय दर

५. २-४ िड

१

िक.मा.

ःथानीय दर

६. आइसोूोटु रन

१

िक.मा.

ःथानीय दर

७. िजंक सलफेट

१५

िक.मा.

ःथानीय दर

ँ ाइ शुल्क
८. िसच

अन्दाजी

कृषकले व्यहोन

९. बाली सं रक्षण खचर् अन्दाजी

कृषकले व्यहोन

खाजा (व्यिक्त)

१००

ःटे शनरी (व्यिक्त)

१००

फोटो

अन्दाजी

अन्य फुटकर

अन्दाजी

खाजा (व्यिक्त)

५०

ःटे शनरी (व्यिक्त)

५०

फोटो

अन्दाजी

अन्य फुटकर

अन्दाजी

मेिशन ममर्त सम्भार, ःपेयर पाटर्स,् सिभर्िस को लािग कुल खचर्को ५% थप गन ।
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कैिफयत

1.1.4.2 मेिशनबाट गहुँ कटानी ूदशर्न कायर्बम
ौिमक
ब.सं.
१

िबयाकलाप

ौिमक

पिरमाण

इकाई

(क) िजल्ला सदरमुकामको २०

साधारण ज्यामी

१

कायर् िदन

(ख) िजल्ला सदरमुकामको २०

साधारण ज्यामी

२

कायर् िदन

अपरे टर

१

कायर् िदन

अपरे टर सहायक

१

कायर् िदन

अपरे टर

२

कायर् िदन

अपरे टर सहायक

२

कायर् िदन

साधारण ज्यामी

५

कायर् िदन

अपरे टर

२

कायर् िदन

अपरे टर सहायक

२

कायर् िदन

साधारण ज्यामी

१०

कायर् िदन

(क) ०.५ हेक्टर जग्गाको लािग

साधारण ज्यामी

१८

कायर् िदन

(ख) १.० हेक्टर जग्गाको लािग

साधारण ज्यामी

३६

कायर् िदन

कृिष अिधकृत

२

कायर् िदन

ूािविधक सहायक

३

कायर् िदन

कृिष अिधकृत

५

कायर् िदन

मेिसन, उपकरण तथा सामामीह

ूदशर्न

ल्याउने

ःथलसम्म

लैजाने

र

िक.मी. िभऽ

िक.मी. बाहीर

२

३

मेिसनह को

खोल

िफट

स ालनको लािग तयार गन

गरी

गहुँ काटने ूदशर्न िफल्ड कायर्,
मेिसन

स ालन

हेक्टर ूित घण्टा

क्षमता

०.२

(क) ०.५ हेक्टर जग्गाको लािग

(ख) १.० हेक्टर जग्गाको लािग

४

५
६

परम्परागत कृषकको तिरकाबाट
गहुं छन कायर्

तथ्यांक सं कलन
तथ्यांक िब ष
े ण तथा ूितवेदन

तयारी
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ःथानीय दर

कैिफयत

मेिशन उपकरण
ब.सं.

िबयाकलाप
मेिसन, उपकरण तथा सामामीह

१

ःथलसम्म लैजाने र ल्याउने

२

मेिसन उपकरण पिरमाण इकाई ःथानीय दर कैिफयत
ूदशर्न

(क) िजल्ला सदरमुकामको २० िक.मी. िभऽ

शे क्टर भाडा

२

िदन

(ख) िजल्ला सदरमुकामको २० िक.मी. बािहर

शे क्टर भाडा

१

िदन

मेिसनह को खोल िफट गरी स ालनको

१

सेट

१

लािग तयार गन पावर िटलर

िरपर

सेट

परम्परागत कृषकको तिरकाबाट गहुं छन कायर्

३

४

(क) ०.५ हेक्टर जग्गाको लािग

हँिसया

१५

सं ख्या

(ख) १.० हेक्टर जग्गाको लािग

हिसया

३०

सं ख्या

ूचार ूसारको लािग कृषक िदवस

बस भाडा

१

िदन

सामामी
ब.सं.
१

िबयाकलाप

सामामी

मेिसनह को खोल िफट गरी स ालनको लािग तयार गन
१. िडजल

३०

िलटर

२. मोिबल

२

िलटर

३. िगयर आयल

१

िलटर

४. िमज

१

िक.मा.

०.५

िलटर

१. िडजल

६

िलटर

२. ःथानीय डोरी

५

िक.मा.

१. िडजल

१२

िलटर

२. ःथानीय डोरी

१०

िक.मा.

(क) ०.५ हेक्टर जग्गाको लािग

१. ःथानीय डोरी

५

िक.मा.

(ख) १.० हेक्टर जग्गाको लािग

१. ःथानीय डोरी

१०

िक.मा.

ूचार ूसारको लािग कृषक िदवस

खाजा (व्यिक्त)

५. ॄे क आयल
२

मेिसनबाट गहुँ काटने ूदशर्नको कायर्
(क) ०.५ हेक्टर जग्गाको लािग
(ख) १.० हेक्टर जग्गाको लािग

३

४

पिरमाण इकाई ःथानीय दर कैिफयत

परम्परागत ौिमकबाट गहुं काटने कायर्
(हाते)
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ब.सं.

िबयाकलाप

सामामी

पिरमाण इकाई ःथानीय दर कैिफयत

ःटे शनरी (व्यिक्त)

५०

फोटो

५०

अन्य फूटकर

अन्दाजी
अन्दाजी

५

मेिशन ममर्त सम्भार, ःपेयर पाटर्स,् सिभर्िस को लािग कुल खचर्को ५% थप गन ।

1.1.५ ि व्यः
 अनुगमन तथा मूल्यांकन व्यवःथाः
o

िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयका बाली िवकास अिधकृत वा कृिष ूसार अिधकृत र

ूािविधक सहायक यस कायर्बमको अनुगमन, कायार्न्वयनमा सहभागी गराइनेछ । सो

सम्बन्धी सम्पूणर् ूितवेदन कृिष ईि िनरयिर

पनछ ।
o

िनदशनालयमा अिनवायर्

पमा पठाउनु

यसका साथै यस कायर्बमको अनुगमन बाली िवकास िनदशनालय तथा सम्बिन्धत

क्षेऽीय कृिष िनदशनालयबाट पिन हुनेछ ।

 तथ्यांक सं कलनः िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयका बाली िवकास अिधकृत वा कृिष ूसार

अिधकृत र ूािविधक सहायक यस कायर्बमको तथ्यांक सं कलनमा सहभागी गराइनेछ । सो

सम्बन्धी सम्पूणर् ूितवेदन कृिष इि िनयिर

िनदशनालयमा अिनवायर्

 तथ्यांक िव ष
े णः िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयबाट ूा

इि िनयिर

िनदशनालयबाट तथ्यांक िव ष
े ण गिरनेछ ।

 ूितवेदन तयारीः ूा

तयारी गिरनेछ ।

पमा पठाउनु पनछ ।

तथ्यांक सं कलनको आधारमा कृिष

तथ्यांक सं कलनको आधारमा कृिष इि िनयिर

िनदशनालयबाट ूितवेदन

1.1.६ उक्त कायर्बम ःवीकृत/सहमित भएको िमित: कृिष िवकास मन्ऽालय (सिचव ःतर)को िमित
२०६५/०९/०१ को िनणर्यानुसार

२. प्रधानम त्री कृिष आधिु नकीकरण कायर्क्रम

२.१ साना यावसाियक कृिष पकेट िवकास कायर्क्रम
राि य आवँयकता र ःथािनय सम्भाव्यताका आधारमा सम्भाव्य बाली/ बालीवःतुमा न्यूनतम १०
हेक्टरमा वा मौरीको हकमा न्यूनतम ५०० आधुिनक घारमा मौरीपालन गन र कन्ये तथा गोॄे
च्याउको हकमा न्यूनतम १००० के.जी. वीउ उपयोग गरी खेती गिरने वा िशताके च्याउको

हकमा न्यूनतम १०००० मुढामा खेती गरीने वा प्लाि क घरमा गिरने खेतीको हकमा किम्तमा १
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हेक्टर क्षेऽफलमा फैिलएको प्लाि क घरह

भएको वा माछापालनको हकमा न्यूनतम ६ हे क्टर

जलाशय क्षेऽफलमा फैिलएको वा शाउट माछाको हकमा न्यूनतम १५०० वगर् िमटर जलासय
क्षेऽफलमा फैिलएको िजल्लाःतरमा स ालन गरे को कायर्बमलाई साना व्यावसाियक कृिष पकेट

िवकास कायर्बम भिनन्छ । यःको उ ेँय कृिष क्षेऽको आधुिनकीकरणमा योगदान पुयार्उने साना
व्यावसाियक कृिष उत्पादन केन्ि (पकेट) ह
उत्पादन र उत्पादकत्व वृि
छ । िवःतृत

िवकास गरी छनौट गिरएको बाली/वःतुह को

तथा रोजगारी ौृजना गरी कृषकह को आम्दानी वृ ी गनुर् रहे को

पमा भाग ञ को साना व्यावसाियक कृिष उत्पादन केन्ि (पकेट) िवकास कायर्बम

स ालन कायर्िविध, २०७३ मा उल्लेख गिरएकोले उक्त कायर्बम स ालन िःवकृत कायर्िविध
अनुसार गन ।

२.२ यावसाियक कृिष लक िवकास कायर्क्रम
राि य ूाथिमकता र ःथािनय सम्भाव्यताका आधारमा तोिकएको पूवार्धारह

भएको र तोिकएको

बाली/वःतुमा न्यूनतम १०० हेक्टरमा स ालन भएको वा मौरीको हकमा न्यूनतम ५००० घार
रहने वा कन्ये/गोॄे च्याउको हकमा न्यूनतम १०००० केजी बीउ उपयोग हुने वा िसताके

च्याउको हकमा न्यूनतम १ लाख मुढामा गिरने वा शाउट माछाको हकमा किम्तमा १५००० वगर्
मी क्षेऽफलको जलाशय भएको वा पोखरीमा गिरने माछापालनको हकमा न्यूनतम ६० हेक्टर
जलाशय क्षेऽफलमा फैिलएको वा प्लाि क घरमा गिरने खेतीको हकमा न्यूनतम १० हे क्टर
क्षेऽफलमा फैिलएको प्लाि क घरह

रहने कृिष िवकास कायर्बमलाई व्यावसाियक कृिष ब्लक

िवकास कायर्बम सम्झनु पदर्छ । यस कायर्बमको उ ेँय कृिष क्षेऽको आधुिनकीकरणमा योगदान

पुयार्उने व्यावसाियक ब्लक िवकास तथा रोजगारी ूब र्न माफर्त कृषकह को आम्दानी वृ ी गनर्
व्लकमा समावेश गिरएका बाली/वःतुको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृि

गनु,र् व्लक क्षेऽमा कृिष

यािन्ऽकरण, कृिष पूवार्धार िवकास तथा व्यवसायीकरण ूब र्न गनुर् र ब्लक तथा आसपासका
क्षेऽह मा रोजगारी सृजना गनुर् हो । िवःतृत

पमा भाग ञ को व्यावसाियक कृिष उत्पादन केन्ि

(व्लक) िवकास कायर्बम स ालन कायर्िविध, २०७३ मा उल्लेख गिरएकोले उक्त कायर्बम
स ालन िःवकृत कायर्िविध अनुसार गन ।
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भाग ञः कृिषसँग स बि धत

वीकृत नयाँ र

पिरमाजर्न भएका कायर्िविधह

िविभ

िवषयमा तयार भएका कृिषसँग सम्बिन्धत ःवीकृत नयाँ र पिरमाजर्न भएका िवगतको

ूकाशनमा नसमेिटएका केही कायर्िविधह

यस भागमा ूकाशन गिरएको छ ।

१.

तािलम तथा ूदशर्न फामर् ःथापना तथा स ालन कायर्िविध २०७३

२.

प्लाि क पोखरी िनमार्ण कायर्िविध, २०७० (पिहलो सं शोधन, २०७३)

३.

आइ.पी.एम. कृषक सहजकतार्बाट बाली उपचार िशिवर (प्लाण्ट िक्लिनक) स ालन नम्सर्
२०७४

४.
५.

व्यावसाियक कृिष उत्पादन केन्ि (व्लक) िवकास कायर्बम स ालन कायर्िविध, २०७३

साना व्यावसाियक कृिष उत्पादन केन्ि (पकेट) िवकास कायर्बम स ालन कायर्िविध, २०७३
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तािलम तथा प्रदशर्न फामर्

थापना तथा स चालन कायर्िविध २०७३

१. पृ भूिम
नेपालमा तािलम तथा ूदशर्न फामर् (ता.ू.फामर्) िव.सं . २०४० सालमा जापान सरकारको
सहयोगमा स ािलत जनकपुर अ ल कृिष िवकास योजनाबाट रामेछाप र िसन्धुली िजल्ला एवं

बागवानी िवकास आयोजना िकतीर्परु बाट जापान ओभरिसज कोअपरे सन भोलेिन्टयर (JOCV) माफर्त

र्
स ालन
काठमाड , लिलतपुर, भक्तपुर, काॅेपला ोकका केही गा.िव.स.ह मा सफलता पूवक

प ात ता.ू. फामर् शु वात भएको हो । यसै बममा जापान सरकारको सहयोगमा कृिष तािलम
तथा ूसार सुधार आयोजनाले पूव र् अनुभवह

समेिट यी आयोजनाह को तािलम तथा ूदशर्न फामर्

(Training and Demonstration Farm-TD Farm) तथा ूसार नमुना कृषक (Extension Model FarmerEM Farmer) को एिककृत ूा प (Modality) सफलताकासाथ कायार्न्वयन गरे को िथयो ।

यःता राॆा अभ्यास तथा ूितफलह लाई आवँयकता तथा मागको आधारमा नेपालको अन्य

सं भािवत िजल्लाह मा समेत आ.व. २०७३/७४ दे िख कायार्न्वयनमा ल्याउन यो कायर्िविध तजुम
र् ा
गरी कृिष िवकास मन्ऽालयले २०७३/०८/०६ को िनणर्यबाट ःवीकृत गरी लागू गरे को छ ।

२. तािलम तथा ूदशर्न फामर्को सं िक्ष

पिरचय

परम्परागत ूदशर्न झ ता.ू. फामर् पिन समूहमा आधािरत कृिष ूसार िविध हो । यो कृिष ूसार

िविध माऽ नभई तािलम तथा ूसारको सिमौण पिन हो । साथै ता.ू.फामर् व्यवःथापनमा सहभागी
कृषकह ले ता.ू.फामर् सफलतापूवक
र्
सम्प
कृषकको

गिरसकेपिछ आफ्नो छर िछमेकमा ूसार नमुना

पमा कायर् गनर् सक्षम हुने समेत अपेक्षा राख्दछ । यसको उ ेँय कृिष ूसार

सेवामाूत्यक्ष कृषकःतरमा कायर्रत कृिष ूसार कमीर्ह

(ूािविधक सहायक तथा नायव ूािविधक

ु
सहायक (ूा.स./ना.ूा.स.) र ता.ू. फामर् व्यवःथापनमा सं लग्न कृषकह लाई सं यक्त
आधुिनक कृिष ूिविधह को ूयोग, उत्पादन वृि

तथा बजारीकरणका ूिविधह

उपलब्ध गराउनु हो । अत: यसका मुख्य तीनवटा सम्भागह

रहेका छन् ।

पमा

िसक्ने सुिवधा

१) कृषकःतरमा कायर्रत कृिष ूसार कमीर्ह को कृिष तथा व्यवःथापिकय सीप तथा क्षमता
अिभवृि

गद कुशल तथा क्षमतावान तुल्याउने ।

२) तािलम तथा ूदशर्न फामर् ःथापना गन ।
३) ूसार नमुना कृषकह

तयार गन ।

३. पिरभाषा
िवषय वा ूसं गले अक अथर् नलागेमा
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३.१) "तािलम तथा ूदशर्न फामर्" भऽाले िजल्ला कृिष िवकास कायार्लय वा यस अन्तगर्त कृिष

ु
सेवा केन्ि तथा सम्पकर् केन्िमा कायर्रत कृिष ूािविधक तथा सहयोगी कृषकको सं यक्त

ूयासबाट कृषकको रे खदे खमा कृषककै खेत बारीमा ःथापना गिरने कृषकको िनजी

फामर्लाई जनाउँदछ ।

३.२) "कृिष ूािविधक" भऽाले िजल्लामा कायर्रत विर
तहका ूािविधकह लाई जनाउँदछ ।

कृिष िवकास अिधकृत लगायत सबै

३.३) ूसार नमुना कृषक भऽाले यस कायर्िविधमा भएको व्यवःथा बमोिजम कायार्लयबाट ूदान
गिरने ूमाणपऽ हािसल गरे का "कृषक" लाई जनाउँदछ । ूसार नमुना कृषक घरमूली

ःवयम् हुन वा नहुन पिन सक्छ ।
३.४) "सहभागी ूािविधक" भऽाले यस कायर्िविध अनुसार ता.ू.फामर् ःथापना तथा व्यवःथापनमा

ूत्यक्ष सं लग्न हुने कृिष सेवामा कायर्रत कृिष ूसार कमीर्लाई जनाउँदछ । कृिष सेवा

अन्तगर्त कुनै पिन समूहका ूािवधकह
३.५)

"सहभागी

कृषक"

सहभागी

यसमा सहभागी हुन सक्छन् ।

ूािविधकको

सहभािगतामा

ता.ू.फामर्

व्यवःथापनमा सं लग्न कृषक नै सहभागी कृषक हुन ् भ े जनाउँदछ ।

ःथापना

तथा

३.६) "कायार्लय" भऽाले सम्बिन्धत िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयलाई जनाउँदछ ।

३.७) "सेवा केन्ि" भऽाले सम्बिन्धत िजल्लामा स ािलत कृिष सेवा केन्िलाई जनाउँदछ ।
३.८) “सम्झौता” भऽाले कायार्लय र ता.ू. फामर् ःथापना गनर् सहमत सहभागी कृषक बीचको
समझदारी पऽलाई जनाउँदछ ।

४. ता.ू. फामर्को लक्ष तथा उ ँ
े य
समि गत

पमा सरकारी ःतरबाट ूवाह गिरने कृिष ूसार सेवालाई सुधार गनुर् ता.ू. फामर्को

लआय हो । यो फामर्को व्यवःथापन कृिष ूसार सेवामाूत्यक्ष कृषकःतरमा कायर्रत कृिष ूसार

ु
ूािविधकर सहभागी कृषकले सं यक्त

पमा गनुर् पनछ । यसको दुई िविश

उ ेँयह

४.१ कृिष सेवामा कायर्रत ूा.स/ना.ूा.स.ह लाई खेतीपाती सम्बन्धी व्यवहािरक
अिभवृि

गराउने ।

गद उनीह लाई सक्षम कृिष ूसार कायर्कतार् र पिरवतर्न बाहकको

4.2 ता.ू.फामर्मा सहभागी कृषकह को कृिष तथा व्यवःथापिकय
ितनीह लाई ूसार नमुना कृषकको

िनम्न छन्:
ान र दक्षता
पमा ःथािपत

ान, सीपमा वृि

पमा कायर् गनर् सक्षम तुल्याउने ।

गन र

५. ता.ू. फामर् ःथापना तथा स ालन ूिबया
५.१ ता.ू. फामर् ःथापना तथा स ालन तथा व्यवःथापन सम्बिन्धत िजल्लाको आवँयकता, माग

तथा सम्भाव्यताको आधारमा तरकारी, आलु, फलफूल, मत्ःयमालन, औ ोिगक बाली, माहुरी
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पालन, कृिष यािन्ऽकरण लगायतका िबयाकलापह

स ालन गनर् सिकनेछ । यो कायर्िविध

तरकारी बालीको लािग माऽ हो ।
५.२ ता.ू. फामर् ःथापना तथा स ालन गनर् फामर् ःथापना पूव र् ५ तथा फामर् ःथापना प ात १२
गरी दे हायका १७ वटा चरणह

सम्प

गनुर् पनछ । यसमा फामर् ःथापना प ात बाली

लगाउनु भन्दा अगािड ८ चरण र बाली लाई सकेपिछ ९ चरण पदर्छन् ।

५.3 फामर् ःथापना गनुर् पूव र् (सम्झौता पूव)र् का चरणह

उपरोक्त बमोिजमका िबयाकलापह मा सं लग्न हुने सहभागी कृषक, सहभागी ूािविधक तथा
िनकायह को चरणगत िजम्मेवारी तल तािलकामा ूःतुत छ :

चरण

िबयाकलाप

िजम्मेवारी

समय

कैिफयत

१. फामर् ःथापना गनुर् पूव र् (सम्झौता पूव)र् का चरणह
१

सेवाकेन्िबाट सम्भाव्य

कृषकह को खेतबारी

िनरीक्षण, कृषक पिरवार

सहभागी

ता.ू. फामर् ःथापना

ूािविधक

गनुर् भन्दा डेढ मिहना
अगािड

भेटघाट तथा वातार्
२

३

सम्भाव्य कृषकह को
ूारिम्भक छनौट

सहभागी कृषकको
अिन्तम छनौट

४

िज.कृ.िव.का. र सहभागी
कृषक बीच सम्झौता

कृिष सेवा केन्ि/
सम्पकर् केन्ि

ता.ू. फामर् ःथापना

गनुर् भन्दा डेढ मिहना

सहभागी ूािविधकको
सहभागीता

अगािड

कृिष सेवा केन्ि/
सम्पकर् केन्ि

ता.ू. फामर् ःथापना
गनुर् भन्दा एक मिहना
अगािड

सेवाकेन्ि/

कृिष सेवा केन्ि/
सम्पकर् केन्िको
सहभािगता

ता.ू. फामर् ःथापना

कायार्लय

गनुर् भन्दा तीन ह ा
अगािड

५

ता.ू. फामर् व्यवःथापन

कायार्लय

ता.ू. फामर् ःथापना

िजल्ला ःतरीय

गनुर् भन्दा एक ह ा

अिभमुखीकरण

अगािड

कृिष सेवा केन्ि/
सम्पकर् केन्िको
सहभािगता

२. ता.ू. फामर्मा बाली छनौट अगािडका चरणह
१

सहभागी कृषकको

सहभागी

ता.ू. फामर् ःथापना

कृिष सेवा

खेतीपाती सम्बन्धी

ूािविधक

गनुर् भन्दा दुई ह ा

केन्ि/सम्पकर्

आधारभूत सवक्षण
(तथ्या

अगािड

सं कलन)
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केन्िको सहभािगता

चरण
२

३

िबयाकलाप

िजम्मेवारी
सहभागी

ता.ू. फामर् ःथापना

सहभागी कृषक र

कायर् योजना तजुम
र् ा

ूािविधक

गनुर् भन्दा दुई ह ा

सहभागी ूािविधकको

वािषर्क कायर् योजना

ूमुख-कृिष सेवा

ता.ू. फामर् ःथापना

सहभागी ूािविधक

केन्ि/सम्पकर्

गनुर् भन्दा दुई ह ा

ःवीकृत

३. बाली छनौट प ातका चरणह

२

३

४

कैिफयत

ता.ू. फामर्को वािषर्क

अगािड

केन्ि
१

समय

सहभागीता

अगािड

(ूथम तथा दोॐो बाली)

ता.ू. फामर्मा रे खा न,

सहभागी कृषक

ता.ू. फामर् ःथापना

सहभागी ूािविधकको

खनजोत तथा जग्गा

तथा सहभागी

गनुर् भन्दा दुई ह ा

रे खदे खमा

तयारी

ूािविधक

अगािड

नसर्री/व्याड राख्ने/

सहभागी कृषक

ता.ू. फामर् ःथापना

सहभागी ूािविधकको

िब वा सान वा बीउ

तथा सहभागी

गनुर् भन्दा अगािड -

रे खदे खमा

रोप्ने/मलखाद व्यवःथा

ूािविधक

बाली अनुसार

िसँचाइ व्यवःथा,

गोडमेल, मलखाद

सहभागी कृषक

तथा सहभागी

ता.ू. फामर् ःथापना

व्यवःथा

ूािविधक

अनुसार

बाली कटाई, िटपाई सु

सहभागी कृषक

बाली पिरपक्क भएपिछ

प ात आवँयकता

तथा सहभागी
ूािविधक
5

6

7

ता.ू. फामर्को उत्पादन

सहभागी कृषक

बाली कटाई, िटपाई

तथा बजार िबबीको

तथा सहभागी

प ात

ूारिम्भक लेखाजोखा

ूािविधक

कृषक िदवस

कृिष सेवा

बाली पिरपक्क भएपिछ

केन्ि/सम्पकर्

कटाई, िटपाई एक ह ा

कृषक तथा सहभागी

केन्ि

अगािड

ूािविधकको

उत्पादन लागत, आय

सहभागी कृषक

बाली कटाई, िटपाई

तथा फामर् व्यवःथा

तथा सहभागी

एक ह ा प ात

ूितवेदन तयार

ूािविधक

कायार्लय, सहभागी

सहभागीता
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चरण
8

िबयाकलाप

िजम्मेवारी
सहभागी कृषक

बाली कटाई, िटपाई

तथा सहभागी

प ात

कायार्लयमा ूितवेदन

सहभागी

बाली कटाई, िटपाई

ूःतुत

ूािविधक

प ात

ूितवेदन सावर्जनीकरण

ूािविधक
9

समय

कैिफयत
कृिष सेवा केन्ि/
सम्पकर् केन्िको
सहभािगता

६. ता.ू. फामर् ःथापना गन खेतबारीको छनौट

ता.ू. फामर्को सफलता फामर् छनौट लगायत ता.ू. कृषकको िबयाकलापमा भरपन भएकोले
दे हायको आधारह
६.१

अपनाउनु पनछ ।

फामर् सहभागी ूािविधकको कायर्ःथल वा कृिष सेवा केन्िबाट निजक (किरव ३० िमनट

िभऽ पैदल पुग्न सक्नेःथानमा हुन ु पदर्छ । यसबाट ूािविधकलाई फामर्को गितिविधमा
सहभागी हुन सहज हुन्छ र सहभागी ूािविधकलाई कायार्लयको अन्य िनयिमत तोिकएको

कायर् गनर् पिन कुनै समःया वा अप्ठे रो पदन । जसले गदार् एक अकार्बाट िसक्ने कायर् पिन

िनयिमत हुनाका साथै सहभागी कृषक र सहभागी ूािविधक बीचको सम्बन्ध समेत घिन
६.२

हुनेछ ।

फामर्मा िसँचाइ सुिवधा उ म वा मध्यम ःतरको हुन ु पदर्छ । िसँचाइ सुिवधा नभए िवकल्प
के हुन सक्छ, कसरी िसँचाइ सुिवधा उपलब्ध गराउन सिकन्छ भ ेमा सचेत हुन ज री
छ।

६.३

फामर्को क्षेऽफल किरव ५०० वगर् िमटर अथार्त तराई/िभिऽ मधेशमा १.५ क ा,

६.४

समूहले आफ्ना सदःय मध्येबाट कुनै एक कृषकको जग्गा भाडामा िलई सामूिहक ूदशर्न

पहाड/उच्च पहाडी िजल्लाह मा १ रोपिन हुन ु पदर्छ ।

फामर् ःथापना गन िनणर्य समेत गनर् सक्ने छ । यःतो अवःथामा फामर्को रे खदे खको

िजम्मेवारी समूहका अध्यक्ष वा समूहले तोकेको व्यिक्तह ले िलनु पनछ । व्यिक्तगत भन्दा

समूहगत

पमा भाडामा िलएको/िलने जग्गालाई ूाथिमकता िदनु पनछ ।

७. सहभागी कृषक तथा कृषक समूहको छनौट र पिरचालन
७.१ सहभागी कृषक छनौट

सहभागी कृषकले न्यूनतम

पमा दे हायको मापदण्ड पूरा गरे को हुन ु पदर्छ :

न्यूनतम मापदण्ड - सहभागी कृषक छनौट गदार् िनम्न न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरे को हुन ु

पदर्छ ।

क) कृिष पेशामा पूणर् समय काम गन ।
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ख) ता.ू. फामर् ःथापना गनर् न्यूनतम जग्गा भएको(५०० वगर् िमटर) वा भाडामा िलई
खेती गद गरे को (भाडा अविध न्यूनतम ३ वषर् अविधको हुनपु न) ।

ग) ता.ू. फामर् स ालन गनर् गराउन पिरवारको सहमित रहेको ।
घ) िनकट भिवंयमा गाउँबाट बसाई सराई नजाने ूितब

भएको ।

ङ) िछमेकी कृषक तथा साथी भाईह ले मन पराउने, सबैसँग घुलिमल भई काम गरे न
चाउने ।

ूाथिमकता-उपरोक्त न्यूनतम मापदण्ड पुगेका मध्येबाट कृषक छनौट गदार् दे हायका

कृषकलाई ूाथिमकता िदनु पनछ ।

च) कायार्लय माफर्त ५१ िदने मािमण कृिष कायर्कतार् तािलम ूा
अनवरत सं लग्न रहं दै आएको

गरी कृिष पेशामा

छ) वैदेिशक रोजगारीबाट फकका युवा/युवती

ज) आफूले िसकेका कुरा अ लाई िसकाउन उत्सुक तथा तत्पर हुने ।
झ) उ त कृिष ूिविधबारे चासो राख्ने ।

ञ) कायार्लयमा दतार् भएको कृषक समूहको सदःय ।

७.२
७.३

सहभागी कृषक छनौट गदार् कायार्लयमा दतार् कृषक समूह सदःयलाई ूाथिमकता िदनु पनछ ।

ता.ू. फामर् ःथापना गनर् कृषक समूह समेत छनौट गनर् सिकनेछ । समूह छनौट गरे को

अवःथामा समूहले सहभागी कृषक छनौट गन वा समूहका कुनै सदःयको जग्गा भाडामा

िलई कृषक समूहले ता.ू.फामर् ःथापना गनर् समेत सक्नेछ । यःतो अवःथामा फामर्को
रे खदे खको िजम्मेवारी समूहका अध्यक्ष वा समूहले तोकेको व्यिक्तह ले िलनु पनछ ।
८. कायर्बमका सहभािग/लाभािन्वत वगर्
यो कायर्बमबाट दे हायका दुईवटा वगर्ह

ूत्यक्ष

पमा लाभािन्वत हुनेछन् ।

क) कृषक/कृिष सेवामा कायर्रत कृिष ूसारकमीर्ह

(ूा.स./ना.ूा.स.) तर कायार्लयले कृिष

सेवामा नव ूवेशी ूा.स./ना.ूा.स. ह लाई ूाथिमकता िदइनेछ । ःथायी वा करारमा िनयुक्त

नव ूवेशीह
ख)

मध्ये ःथायीलाई ूाथिमकता िदनु पनछ ।

कायर्बमका ूत्यक्ष भाग िलने सहभागी कृषक, िनजको पिरवार, सम्बिन्धत कृषक समूह तथा

छर िछमेकीह ।

९. िजल्लाःतरीय अिभमुखीकरण कायर्बम

ता.ू.फामर्का सहभागी कृषक र ूािविधकह लाई ता.ू.फामर् स ालन सम्बन्धमा सम्बिन्धत
िज.कृ.िव.का. ले एक िदने अिभमुखीकरण कायर्बम स ालन गनुर् पदर्छ । यो अिभमुखीकरण

कायर्बम स ालन गन मुख्य दाियत्व कृिष ूसार अिधकृतको हुनेछ ।
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अिभमुखीकरण कायर्बमको मुख्य उ ेँय िनम्न हुनेछ :
१)
२)
३)

ता.ू.फामर्बाट िसक्ने तथा ूदशर्न गन ूिविधह

पिहचान गरी िलिपब

गन ।

सहभागी कृषक र सहभागी ूािविधकह मा ता.ू.फामर् स ालन तथा बुझाईमा एक पता
कायम गन ।

कायर्बम स ालनको लािग आवँयक सूचा

तयार गन ।

१०. फामर् व्यवःथापन
१०.१

करार सम्झौता: नेपाल सरकारको ूचिलत ऐन िनयम बमोिजम कायर्लयले पारदिशर्ता

अपनाइ सहभागी कृषक सम्बिन्धत ूािविधकको सं लग्नतामा ता.ू. फामर् स ालन गनुर्

पदर्छ । ता.ू. फामर् ःथापना गनुर् अगािड सहभागी कृषक र कायार्लयबीच अिनवायर्

१०.२

१०.३

१०.४

अनुसूची १ बमोिजम वािषर्क कायर् योजना सिहत करार सम्झौता गनुर् पनछ ।

पमा

वािषर्क कायर्योजना: सम्झौता गनुर् अगािड सहभागी कृषक, सेवा केन्द र सहभागी

ूािविधकले अनुसूची २ बमोिजम वािषर्क कायर्योजना तयार पारी सम्बिन्धत सेवाकेन्िबाट
अनुमोदन गराउनु पनछ ।

ूदशर्न बोडर्: ता.ू. फामर्मा अनुसूची ३ बमोिजमको ४ िफट चौडा, ३ िफट लम्बाइको

ूदशर्न बोडर् सहभागी कृषकले सहभागी ूािविधकको सहयोगमा राख्नु पनछ । यसमा लाग्ने

खचर् कायार्लयले ता.ू. फामर्को लािग िविनयोिजत बजेटबाट उपलब्ध गराउनेछ ।

कृषक िदवस: ता.ू. फामर्मा ूत्येक बालीमा कृिष सेवा केन्िले कृषक िदवस स ालन

गनुप
र् नछ । कृषक िदवस स ालन अगावै ूदशर्न बोडर् सहभागी कृषकले फामर्मा

रािखसकेको हुनपु नछ । कृषक िदवस स ालन प ात कृषक िदवस ूितवेदन अनुसूची ४
१०.५

१०.६

१०.७

१०.८

बमोिजम सहभागी ूािविधक र सेवा केन्िले कायार्लयमा पेश गनुप
र् नछ ।

फामर् व्यवःथापन खाता: फामर्मा रे खांकन गरे देिख उत्पादन तथा बजार िविबसम्मका

सम्पूणर् कृयाकलापह को अिभलेख अनुसूची ५ बमोिजमको खातामा सहभागी कृषक तथा
सहभागी ूािविधकले राख्नु पनछ ।

बाली ूितवेदन: ता.ू. फामर्मा समावेश ूत्येक बाली कटानी प ात उत्पादन तथा िविब

िवतरणको सहभागी ूािविधक र सहभागी कृषकले अनुसूची ६ बमोिजम बाली कटानी
ूितवेदन कायार्लय समक्ष पेश गनुप
र् नछ ।

पुनतार्जगी तािलम: कायर्बम स ालन अविधमा कायार्लयले सम्बिन्धत ूािविधक र

कृषकलाई ूत्येक बालीमा न्यूनतम १ पटक (२ तािलमबीच ६ मिहना भन्दा बिढ अविध
नहुने गरी) पुनतार्जगी तािलम तथा ूसार नमुना कृिष तािलम पिन ूदान गनुप
र् नछ ।

सुपिरवेक्षण/अनुगमन: यो कायर्बमको सुपिरवेक्षण सम्बिन्धत कृिष सेवा केन्िले सम्प

गरी कायार्लय समक्ष अनुसूची ७ बमोिजम मािसक ूितवेदन पेश गनछ । कुनै मिहनामा

सुपिरवेक्षण गनर् नगएको/जान नसकेको वा जान पन नभएमा सो अविधको ूितवेदन पेश

गनुप
र् न छै न ।
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११. ूगित ूितवेदन
ता.ू.सम्प

भए पिछ अनुसूची ८ बमोिजमको ूितवेदन

ूितवेदन: एक वषर्को बािल चब सम्प

सहभागी ूािविधक तथा सहभागी कृषकले सम्बिन्धत सेवा केन्ि तथा कायार्लयमा पेश गनुर् पनछ ।

१२. ूमाणपऽ

सहभागी ूािविधक र ता.ू. कृषकले दफा ११ अनुसार ता.ू. फामर् सम्प

ूितवेदन कायार्लयमा

पेश गरे पिछ सेवा केन्िको िसफािरसमा कायार्लयले सम्बिन्धत ूािविधकलाई अनुसूची ९ बमोिजम

ता.ू.फामर् व्यवःथापन ूमाण-पऽ तथा सहभागी कृषकलाई अनुसूची १० बमोिजम ूसार नमुना

कृषक तािलम ूमाण-पऽ ूदान गनछ ।
१३. बजेट व्यवःथा

१३.१ ता.ू. फामर् ःथापना, स ालन तथा व्यवःथापनको लािग िजल्लाको भौगोिलक िःथित,

ु , िसँचाइ सुिवधा आिदको आधारमा कायार्लयले एक वषर्मा (२ बालीको
यातायात, िव त
. ५०,०००।- (पचास हजार) मा नबढ्ने गरी िवऊ िवजन, तािलम,

िनिम ) अिधकतम

कृिष सामामी तथा पूिँ जगत सामामीह माखचर् गनर् सक्नेछ ।

१३.२ ता.ू. फामर् व्यवःथापनको एक वषर् पुरा भई ःवीकृत वािषर्क कायर् योजना बमोिजमका सबै
िबयाकलापह

भए पिछ पूिँ जगत सामामीह

सम्प

बीउ िवजन जःता खचर् भएर जाने सामामीह

कृषकलाईनै हःतान्तरण गिरने छ भने

फामर् स ालनमा खचर् भई सकेको हुनेछ ।

१३.३ फामर् स ालनमा लागेको ौिमक खचर्, गाईवःतु तथा कुखुराको मल, कम्पो
कायार्लयबाट िविनयोजन हुने

छै न । यःता खचर्ह

मलको खचर्

. ५०,०००।- (पचास हजार) मध्येबाट खचर् गनर् सिकने

सहभागी कृषक ःवयं ले व्यहोनुर् पनछ ।

१३.४ कायार्लयबाट उपलब्ध

. ५०,०००।- (पचास हजार)कुन सामामीमा के कित र कसरी

खचर् गन भ े योजना समेत अनुसूची २ बमोिजमको कायर् योजनामा ःप

उल्लेख भएको

हुन ु पनछ । फामर्मा हुने खचर् सेवा केन्िले सहभागी कृषकको ूत्यक्ष सहभािगतामा कृषक

वा सहभागी ूािविधक माफर्त खचर् गराई फामर् व्यवःथापन खातामा अिभलेख राख्न लगाउनु
पनछ ।

१३.५ ता.ू. फामर्मा सम्बिन्धत कृषक समूहका सदःयह लाई ःथलगत तािलम ूदान गनर् बाली
अविधभर ता.ू.फामर् व्यवःथापन तफर् छु

ाइएको अिधकतम

हजार) को अितिरक्त ूित मिहना ूित तािलम
पटक तािलम स ालन गनर्

. ५०,०००।- (पचास

. १०००।- को दरले अिधकतम १२

. १२०००।- (बा॑ हजार) सम्म कायार्लयले सहभागी

कृषक र सहभागी ूािविधक माफर्त खचर् गनर् सक्नेछ । तर ता.ू.फामर् र ता.ू.कृषकको

आधारमूत तथ्या

तयार गनर्, ता.ू.कृषकको सहभािगतामा वािषर्क कायर् योजना तयार गनर्,

सामान्य सुपिरवेक्षण र अनुगमन गनर् थप बजेट उपलव्ध हुने छै न ।
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१३.६ ूथम वषर् ता.ू.फामर् सम्बन्धी वािषर्क कायर् योजना मुतािवक िबयाकलापह
पूवक
र् सम्प

गरे का ता.ू.फामर्लाई सहभागी कृषकले िनरन्तरता िदनुपनछ ।

सफलता

१३.७ ता.ू.फामर्लाई िनरन्तरता िदन कायार्लयले आगामी २ वषर्सम्म ूित ता.ू.फामर् ूित वषर्
अिधकतम्

. ५,०००।- (पाँच हजार)सम्म खचर् गनर् सक्नेछ । यो रकम ता.ू.फामर्

स ालनको लािग (बीउ िवजन, रासायिनक मलखाद खिरद, रोग िकरा िनयन्ऽण आिद) मा
खचर् गनुप
र् नछ ।

१३.८ ूथम वषर्मा ःवीकृत वािषर्क कायर् योजना अनुसारका िबयाकलापह

सफलतापूवक
र् सम्प

गरी फामर्मा रे खा न गरे देिख उत्पादन तथा बजार िबबीसम्मका सम्पूणर् कृयाकलापह

अनुसूची ५ बमोिजमको अिभलेख खातामा राख्ने, अनुसूची ६ बमोिजम बाली कटानी

ूितवेदन कायार्लय समक्ष पेश गन, ता.ू.फामर् ूितवेदन सावर्जिनकरण गन तथा ता.ू.फामर्
स ालन गन बममा िसकेका ूिविध तथा
कृषक” को

ानह

िछमेकी कृषकह लाई ूवाह गरी“नमुना

पमा कायर् गन सहभागी कृषक लाई माऽ पिछल्ला २ वषर् कायार्लय को

सहयोग उपलब्ध हुनेछ ।

१३.९ ता.ू.फामर् स ालन अविध भ ुक्तानी भईसकेपिछ ता.ू.फामर् व्यवःथापन सम्बन्धी सम्पूणर्
खचर् सम्बिन्धत कृषक ःवयं ले नै व्यहोनुर् पनछ ।

१४. िजम्मेवारी
कायर्बममा सं लग्न िनकाय र पदािधकारीह को भूिमका, िजम्मेवारी तथा अिधकार िनम्नानुसार

हुनेछ ।

क) सहभागी ूािविधक :
१.
२.

दफा ६, ७, र ८ सँग तालमेल हुने गरी सहभागी कृषकको छनौट गन ।
ता.ू. फामर् र ता.ू. कृषकको आधारभूत तथ्था

तयार गन ।

३.

ता.ू. कृषकको सहभािगतामा वािषर्क कायर् योजना तयार गन र कायार्न्वयन गन ।

४.

सेवा केन्िको सामान्य सुपिरवेक्षण र अनुगमनमा ता.ू. फामर् व्यावःथापन गन ।

५.

फामर् व्यवःथापन सम्बन्धमा कुनै ूकारको समःया तथा च ुनौितह

६.

सेवा केन्दलाई अिवलम्ब जानकारी गराई ूा
ता.ू. फामर् सं विन्ध ूितवेदन िनयिमत

आएमा सम्बिन्धत

सुझाव/िसफािरस अनुसार कायर् गन ।

पमा सेवा केन्िमा पेश गन ।

ख) सहयोगी कृषक:
१.

सम्बिन्धत कृिष सेवा केन्ि र सहयोगी ूािविधकको सहयोगमा िनिदर्
ु
फामर् ःथापना लगायत सं यक्त
गन ।

गरे मुतािवक ता.ू.

पमा कायर्योजना बमोिजम फामर् कृयाकलापह
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स ालन

२.

ता.ू. फामर्मा िनिदर्

३.

ता.ू. फामर्को आवँयक तथ्या

राख्ने ।

गरे मुतािवकको ूदशर्न बोडर् सबैले दे ख्ने गरी सुरिक्षत ःथानमा
र रे कडर्ह

आगन्तुकह /िनिरक्षक समक्ष पेश गन ।

िनिदर्

गरे मुतािवक सुरिक्षत राख्ने र

४.

ता.ू. फामर् स ालन सम्बन्धमा आफ्नो अनुभव सरोकारवाला व्यिक्त/सं घ सं ःथाह सँग

५.

फामर्मा भएका अवलोकन ॅमणह का सम्बन्धमा ूितिबया तथा सल्लाह/सुझावह

६.

फामर् स ालन बममा ूदान गिरने तािलम तथा ॅमण कायर्बमह मा सहभागी हुने ।

७.

फामर् व्यवःथापन सम्बन्धमा कुनै ूकारको समःया तथा च ुनौितह

आदानूदान गन ।

फामर् अवलोकन गनर् आउनुहन
ु ेअवलोकनकतार् समक्ष आगन्तुक पुिःतका पेश गन ।

सेवा केन्ि/सं लग्न ूािविधकलाई अिवलम्ब जानकारी गराई ूा
कायर् गन ।

८.

लेख्न

ता.ू. फामर् स ालन गन बममा िसकेका ूिविध तथा

ानह

आएमा सम्बिन्धत

सुझाव/िसफािरस अनुसार

गा.िव.स. का कृषकह लाई ूवाह गन कायर्मा “नमुना कृषक” को

गा.िव.स. तथा िछमेकी
पमा कायर् गन ।

ग) सेवाकेन्ि:
१.

सं लग्न ूािविधकलाई कृषक समूह, सहभागी कृषक लगायत ता.ू. फामर्को उपयुक्त ःथान

२.

तोिकएको मापदण्ड (दफा ८) अनुसार कृषक छनौट भए नभएको सुिनि त गन ।

३.

ता.ू. फामर् व्यवःथापनको िनयिमत सुपिरवेक्षण र अनुगमन गरी सम्बिन्धत ता.ू. कृषक

४.

छनौट गनर् सहयोग पुयार्उने ।

र सहभागी ूािविधकलाई तत्कालका समःया र च ुनौितह लाई सम्वोधन गनर् आवँयक

सहयोग गन ।

ता.ू. फामर् व्यवःथापन सम्बन्धमा कायार्लयको िनयिमत मािसक बैठकमा िरपोिटर्

गन ।

५.

ता.ू. फामर् व्यवःथापनको लािग आवँयक बजेट व्यवःथापनको लािग कायार्लयसँग

६.

ता.ू. फामर्मा आवँयक िवषय िवशेष

७.

समन्वय गन ।

व्यवःथापन गन ।
ता.ू.

फामर्को

िबयाकलाप

र

आयोजनाह , गै॑ सरकारी सं ःथाह

ूयास गन ।
८.

सेवाको लािग कायार्लयसँग समन्वय तथा

गितिविधह

सम्बिन्धत

सरोकारवाला

िनकायह ,

र कायर्बमसँग समन्वय तथा सहयोग गनर् गराउन

ता.ू. कृषकलाई ूसार नमुना कृषकको
गराउन सहयोग पुयार्उने ।
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पमा ःथानीय ःतरमा पिहचान तथा ःथािपत

घ) िजल्ला कृिष िवकास कायार्लय:
१. िजल्लामा कायर्रत सबै नव ूवेशी ूा.स/ना.ूा.स. ह लाई ता.ू. फामर् ःथापना,
व्यवःथापनमा सहभागी हुन आवँयक व्यवःथा िमलाउने ।

२.

िजल्लामा स ािलत ता.ू. फामर्ह को योजना, कायार्न्वयन, सुपिरवेक्षण तथा अनुगमन गन ।

३.

ता.ू. फामर् सफलता पूवक
र्
स ालन गन सहभागी कृषक र सहभागी ूािविधकलाई

तािलम ूमाण-पऽ ूदान गन ।

४. ता.ू. कृषकलाई ूसार नमुना कृषकमा पिरणत गनर् िवशेष छोटो अविधको ःथलगत
तािलम ूदान गन ।

५.

ता.ू.फामर्मा सं लग्न सहभागी कृषक र सहभागी ूािविधकको िनयिमत ःथलगत अनुगमन

गरी आवँयकता अनुसार िनदशन िदने र िवषय िवशेष

सेवा उपलब्ध गराउने ।

१५. ूसार नमुना कृषकको िजम्मेवारी
१.

एक वषर्सम्म सफलता पूवक
र् स ालन गिरसकेको ता.ू.फामर्लाई आगामी वषर्ह मा पिन

२.

ता.ू.फामर्बाट आफूले िसकेका

िनरन्तरता िदने ।

ान, सीप तथा अनुभवह

अन्यऽ िनकायह बीच आदान-ूदान गन ।

गाउँघर छरिछमेक लगायत

३.

कृषकबाट कृषक ूिविध हःतान्तरण गन ।

४.

ःथानीयःतरमा, सेवा केन्िःतरमा स ालन हुने कृषक तािलम लगायत अिभमुखीकरण

कायर्बम कृषक गो ी आिद कायर्बममा सम्बिन्धत िनकायह ले आमन्ऽण गरे को
अवःथामा ॐोत व्यिक्तको

५.

उत्कृ

6.

िज.कृ.िव.का.,

पमा कायर् गन ।

कृिष कमर् गनर् आफ्ना कृषक साथीह लाई उत्ूेरणा िदने ।
कृिष

सेवाकेन्ि/सम्पकर्

केन्िसँग

िनरन्तर

सम्पकर्मा

रही

िनकायह बाट िनदशन भए अनुसार ूिविध ूसार तथा िवःतार कायर्मा सहयोग गन ।

उक्त

७.

कृिष िवकास तथा खेती कमर्मा उत्प

हुने समःया तथा च ुनौितह लाई समयमा कायार्लय

८.

उ त कृिष ूिविध सेवा समःयाह मा आफ्नो पहलमा िनरन्तर खोज, अध्ययन तथा ूदशर्न

तथा सेवा केन्ि समक्ष पुयार्ई िनराकरणका उपायह

खोज्ने ।

गनर् ूयासरत हुने ।

१६. सं शोधन तथा पिरमाजर्न

यो कायर्िविधलाई आवँयकता अनुसार कृिष िवकास मन्ऽालयले सं शोधन तथा पिरमाजर्न गनर् सक्ने
छ।
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अनुसूची १ : िज.कृ.िव.का र ता.ू. कृषक िवच ता.ू. फामर्
स ालन गन सम्बन्धमा सहमित पऽ

िजल्ला कृिष िवकास कायार्लय ................ र ...................... िजल्ला ..........................
गा.िव.स/न.पा ........... वडा का कृषक ौी..................................... बीच
तािलम तथा ूदशर्न फामर् स ालन सम्बन्धमा सहमित पऽ
िजल्ला कृिष िवकास कायार्लय......................... तथा ......................... गा.िव.स/न.पा .....
वडा.........................

टोल/गाउँ

बःने

कृषक

(यस

पिछ

सहभागी

कृषक

भिनने)

ौी

................................................बीच तािलम तथा ूदशर्न फामर् (यस पिछ ता.ू. फामर्
भिनने) स ालन गन सन्दभर्मा ................................................ कृषक समूहको उपिःथितमा

यस सहमित-पऽमा उल्लेिखत आ-आफ्नो िजम्मेवारीह
हःताक्षर सम्प

भयो ।

दुबै पक्षले पालना गन ूितब ता सिहत

(क) सहभागी कृषकको सहमित तथा ूितब ता
१.

ता.ू. फामर् स ालन गनर् मेरो/आफ्नो पिरवारको ःवािमत्वमा रहेको ........... रोपनी /क ा
जमीन छु

ु
ाई कृिष सेवा केन्ि र सहभागी ूािविधक सँग सं यक्त

योजना बमोिजम फामर् स ालन गनर् म र मेरो पिरवारको म ुरी छ ।
२.

पमा तजुम
र् ा गरे को कायर्

यस फामर् स ालनमा लाग्ने ौम (मानिवय तथा पशु) म ःवयं वा मेरो पिरवारले उपलब्ध
गराउने छ । भौितक ौममा लागेको खचर् िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयले नव्यहोन व्यहोरा

मलाई र मेरो पिरवारका सबै सदःयह लाई जानकारीमा छ ।
३.

यो फामर्लाई सफल र अनुकरणीय तुल्याउन म र मेरो पिरवार िजम्मेवार भई लािग पनुक
र् ा

४.

फामर् स ालनमा सहयोगाथर् िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयको तफर्बाट अिधकतम वािषर्क

ु
साथै सम्बिन्धत ूािविधकह सँग सं यक्त

पमा सिबय भई कायर् गनछ ।

५०,००० (पचास हजार) सम्म उपलब्ध हुने व्यहोरा जानकारी गराईएको छ । उक्त फामर्मा

यस भन्दा बिढ खचर् गनर् हाॆो ईच्छा भएमा म/मेरो पिरवार व्यहोनर् तयार छ ।
५.

ूदशर्न फामर् स ालन गन बममा आवँयक तथ्या

र रे कडर्ह

ठाउँमा (केटाकेटीह ले नभेट्ने, नच्याितने गिर) राख्ने छु ।
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िनिदर्

गरे अनुसार सुरिक्षत

६.

फामर् स ालनको बममा ूदान गिरने सबै तािलम तथा ॅमण कायर्बमह मा म ःवयं

सहभागी हुने छु । यो फामर् अविःथत गा.िव.स. तथा नगरपािलकाको वडा िभऽ स ालन हुने

सबै ूकारको कृिष ूसार तथा तािलम कायर्बममा मेरो सहभािगता हुँदा िजल्ला कृिष िवकास
कायार्लयबाट नगद सहयोग वा भ ा दािव गन छै न तर सम्बिन्धत गा.िव.स. तथा
नगरपािलकाको वडा बािहर स ालन हुने कृयाकलापह मा सहभागी हुंदा कायार्लयको

तफर्बाट िनयमानुसार आवास तथा खाना खचर् उपलब्ध हुने व्यहोरा जानकारी गराईएको छ ।

७.

फामर् स ालन सम्बन्धमा मेरो अनुभव सबै इच्छु क सरोकारवाला व्यिक्त/सं घ सं ःथाह सँग

आदान ूदान गन छु । फामर्मा भएका अवलोकन ॅमणह लाई िनयिमत
पुिःतकामा ूितकृया तथा सल्लाह/सुझावह

लेख्ने परम्परालाई कायम तथा ःथाियत्व िदने

छु ।
८.

पमा आगन्तुक

फामर् स ालनको बममा दै िवक ूकोपबाट वा अन्य कुनै कारणबाट हानी नोक्सानी हुन

गएमा िनयमानुसार कृिष िवमा गरे को अवःथामा सोही बमोिजम हुने गरी अन्यथा कुनै

ूकारको क्षितपूितर् दावी गन छै न ।
९.

फामर् व्यवःथापन सम्बन्धमा कुनै ूकारको समःया तथा च ुनौितह
केन्िलाई अिवलम्ब जानकारी गराई ूा

१०. यस फामर्मा िनिदर्
राख्नेछु ।

आएमा सम्बिन्धत सेवा

सुझाव/िसफािरस अनुसार कायर् गन छु ।

गरे मुतािवकको ूदशर्न बोडर् (िडःप्ले बोडर्) सबैले दे ख्ने सुरिक्षत ःथानमा

१२. ता.ू. फामर् स ालन गन बममा िसकेका ूिविध तथा

ानह

गा.िव.स. का कृषकह लाई ूवाह गन कायर्मा “नमुना कृषक”को

गा.िव.स. तथा िछमेकी
पमा आफूलाई ःथािपत

गरी उ त ूिविध िवःतार गन गराउने कायर्मा सम्बिन्धत िजल्ला कृिष िवकास कायार्लय,
ूािविध

तथा सेवा केन्िको असल साथीको

पमा आफ्नो पिहचान ःथािपत गराउने छु ।

ख) सेवा केन्िको सहमित तथा ूितब ता
१.

ता.ू. फामर् ःथापना गनर् ौी .................................... लाई ................................
ले हाॆो सल्लाहमा हाॆै उपिःथितमा छनौट गरे को हो । यो ता.ू.फामर्मा सम्बिन्धत

कृषकको सहभािगतामा तयार पािरएको यसै साथ सं लग्न वािषर्क योजना सम्बिन्धत कृषक
ु
समूह, कृषक र िनजको पिरवारका सदःयह सँग सं यक्त

केन्ि ूितब

छ।

पमा कायार्न्वयन गनर् यो सेवा

२.

यो वािषर्क योजना आवँयकता अनुसार सम्बिन्धत कृषकको सहभािगता र सहमितमा

३.

फामर् व्यवःथापन रे कडर् उपयुक्त र सुरिक्षत ःथानमा राखी आवँयक तथ्यांकह

कायार्लयको सहयोगमा पिरमाजर्न गनर् सिकने छ ।
पमा िलपीब

भन कायर् गनछ ।
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िनयिमत

४.

फामर्मा अवलोकन ॅमण/सुपिरवेक्षण गरे पिछ सम्प

५.

यो

सम्बिन्धत कृषकको सहभािगतामा फामर् व्यवःथापन खातामा भिरने छ ।
फामर्को

िबयाकलाप

र

गितिविधमा

गा.िव.स./न.पा.

सिहत

अन्य

सरोकारवाला

िनकायह , आयोजनाह , गै॑ सरकारी सं ःथाह

र कायर्बमसँग समन्वय तथा सहयोग गनर्

फामर्

िबयाकलापह

गराउन भरसक ूयास गन छ ।
६.

िबयाकलापको लगत, लागत र िववरण

व्यवःथापन

सम्बन्धमा

भए

गरे का

कृषकह

तथा

िछमेिक

कृषकह लाई अवलोकन गनर् गराउन सम्बिन्धत कृषकलाई अिभूेिरत गन छ । फामर्मा

भएका अवलोकन ॅमणह लाई िनयिमत

पमा आगन्तुक पुिःतकामा ूितिबया तथा

सुझाब/सल्लाह लेख्ने परम्परालाई कायम तथा ःथाियत्व िदने छ ।

७.
८.

ता.ू. फामर् स ालक कृषकलाई ूसार नमुना कृषकको

ःथािपत गराउने छ ।

फामर् व्यवःथापन सम्बन्धमा कुनै ूकारको समःया तथा च ुनौितह

उत्प

अिवलम्ब िजल्ला कृिष िवकास कायार्लय ूमुख, सम्बिन्धत िवषय िवशेष
अिधकृत) ह लाई, जानकारी गराई ूा

९.

पमा ःथानीय ःतरमा पिहचान र

सुझाव/िसफािरस अनुसार कायर् गन छ ।

सेवा केन्िको तफर्बाट बमानुसार दे हायका ूािविधकह
िजम्मेवार हुने छन् ।
ब.सं .

नाम

हुन गएमा
(ूािविधक

यस फामर्को व्यवःथापनमा ूत्यक्ष

पद

सम्पकर् फोन/मोबाइल नम्बर

1
2
3
4
१०. ता.ू. फामर् तथा ूसार नमुना कृषक ूगित तथा उपलिब्धह

िनयिमत

िवकास कायार्लय तथा कृिष ूसार अिधकृतलाई अवगत गराउने छ ।
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पमा िजल्ला कृिष

उपिःथित

.................................... कृषक समूहको तफर्बाट
ब.सं .

नाम

ठे गाना

सिह

1
2
3
4
5
6
7
8
9
१०

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

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

िज.कृ.िव.का.

तािलम तथा ूदशर्न कृषक

िमित : / / .....

ःथान : ...
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अनुसूची २ : तािलम तथा ूदशर्न फामर् वािषर्क योजना
तािलम तथा ूदशर्न फामर्ः
आ.व. २०७3/७४
िजल्लाः

ता.ू. कृषकको नामः

सेवा केन्ि/सम्पकर् केन्िः

सहभागी ूािविधकको नामः
क्षेऽफल

गा.िव.स/न.पा :

गाँउ/टोलः

मोवाईल नं .
मोवाईल नं .

पदः

रोपनी .......

वडाः

बाली ूणालीः

वगर्िमटर......... क ा..........

१

पूव र् तयारी कृयाकलाप

1.1

ःथान छनौट

1.2

समूह छनौट

1.3

अिभमुखीकरणको लािग कृषक समूह

1.4

तािलम तथा ूदशर्न फामर् कृषक

सँग भेला र वैठक

छनौट
1.5

फामर् तथा बाली छनौट

1.6

सहमित पऽ तयारी तथा हःताक्षर
गन
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असार

जे

बैशाख

चैऽ

फाल्गुन

माघ

पौष

मागर्

काितर्क

लआय

असोज

िबयाकलाप

सं .

भाि

ब.

ौावण

आ.व २०७3/७४
िजम्मेवारी

1.7

ूदशर्न बोडर् राख्ने

2

बाली

2.1

रे खा न गन

2.2

जग्गा तयारी

2.3

िबउ व्यबःथापन

2.4

माटो नमुना सं कलन तथा पिरक्षण
व्यवःथा िमलाउने

2.5

माटो उवर्रा तथा कम्पोःट मल
व्यबःथापन गन

2.6

नसर्री व्यबःथा

2.7

रोपने/छन

2.8

िसँचाइ व्यबःथा गन

2.9

गोडमेल गन

2.10 कृषक िदवस आयोजना गन
2.11 कटाई/िटपाई/उत्पादन िलने
2.12 उत्पादन ूितवेदन तयारी
3

बाली

3.1

रे खा न गन

3.2

जग्गा तयारी
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असार

जे

बैशाख

चैऽ

फाल्गुन

माघ

पौष

मागर्

काितर्क

लआय

असोज

िबयाकलाप

सं .

भाि

ब.

ौावण

आ.व २०७3/७४
िजम्मेवारी

3.3

िबउ व्यबःथापन

3.4

माटो नमुना सं कलन तथा पिरक्षण

असार

जे

बैशाख

चैऽ

फाल्गुन

माघ

पौष

मागर्

काितर्क

लआय

असोज

िबयाकलाप

सं .

भाि

ब.

ौावण

आ.व २०७3/७४
िजम्मेवारी

व्यवःथा िमलाउने
3.5

माटो उवर्रा तथा कम्पोःट मल
व्यबःथापन गन

3.6

नसर्री व्यबःथा

3.7

रोपने/छन

3.8

िसँचाइ व्यबःथा गन

3.9

गोडमेल गन

3.10 कृषक िदवस आयोजना गन
3.11 कटाई/िटपाई/उत्पादन िलने
3.12 उत्पादन ूितवेदन तयारी
4

नमुना कृषक सम्बन्धी िबयाकलाप
स ालन गन

5

ूितवेदन तथा अनुभव आदान ूदान
गन

सहभागी ूािविधक

सहभागी कृषक

िमित : / / ..........

ःवीकृत गन कृिष सेवा केन्ि ूािविधकको नाम

पद

िमित : / / ..........
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अनुसूची ३ : ता.ू. फामर्को ूदशर्न वोडर्
िजल्ला कृिष िवकास कायार्लय,........
कृिष सेवा केन्ि,........

तािलम तथा ूदशर्न फामर्, ............ (गाउँ/टोल)
(ःथापना िमित : / /२०७३)
क्षेऽफल : १ रोपनी (५०० वगर् िमटर)
बाली ूणाली :............
सहभागी कृषक

सहभागी ूािविधक

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

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

........... गा.िव.स. .......वडा नं. ......
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अनुसूची ४ : कृषक िदवस ूितवेदन
१) सामान्य िववरण


ता.ू.फामर्



िजल्ला



गा.िव.स.



वाडर् नं.



ूसार नमुना कृषकको नाम



कृषक िदवस स ालन िमित



बाली

२) सहभािगता

क) कृषकह को सहभािगता

कृषकह को सहभािगता

मिहला (सं ख्या)

कुल जम्मा (सं ख्या)

पु ष(सं ख्या)

समूहको
समूह बािहरको
ख) कायार्लयको सहभािगता
ब.सं .

नाम

पद

१
२
३

ग) आमिन्ऽत/ूितिनिध सहभािगता
ब.सं .

नाम

पद

१
२
३

३) बाली िववरण


जात



रोपेको िमित



ूिविध ूयोग (थोपा िसँचाइ, ःूीङकल, फेरोमेन शयाप आिद)
१)

२)

- 323 _

४) आय व्यय िववरण

पूिँ जगत खचर् (टे कीं, पाईप, मोटर पम्प, ःूेयर आिद)
पूिँ जगत िववरण

ब.सं .

रकम

1
2
3
4
5

कुल जम्मा
उत्पादन खचर् (लागत)
ब.सं .

िववरण

रकम

1

कृिष सामामी

2

कृषक पिरवार िभऽको ौम

3

कृषक पिरवार बािहरको ौम (ज्याला ितरे को)

4

मेिसनरी उपकरण ूयोग (पावर िटलर आिद)

5

गो

6

उत्पादन खचर् जम्मा

जोताई
कुल जम्मा

उत्पादन (कृषक िदवस सम्मको) ...............................केिज
िविब (कृषक िदवस सम्मको) ............................. केजी ...........................
५) कृषक िदवसमा उठे का सवाल तथा राय ूितकृया
६) िसकेको पाठह
ूितवेदन पेश गनको
नामः
पदः

कृिष सेवा केन्ि/सम्पकर् केन्ि:
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अनुसूची ५ : फामर् व्यवःथापन खाता
पिहलो बाली :
िबयाकलाप १ : जग्गा तयारी
1.1 जग्गा तयारी (ौम शिक्तको ूयोग)
ौम (पिरवार)
ब.सं .

िबयाकलाप

िमित

1

जग्गा रे खांकन र छु

2

खनजोत (गो को ूयोग)

3

मनिवय शिक्त पिरचालन

कूल

ज्यालादारी

मिहला

पु ष

मिहला

पु ष

सं ख्या

सं ख्या

सं ख्या

सं ख्या

मिहला

ज्याला दर
पु ष

(दै िनक

कूल लागत

) पिरवार ज्याला

सिह
ता.ू.

कृिष

कृषक ूािविधक

ाउने

सम्बिन्धत ता.ू.कृषकको सिहः

ूािविधकको सिहः

िमितः

ूमािणत गनको सिहः

िमितः

िमितः

1.2 कृिष यन्ऽको ूयोग
ब.सं .
1

िबयाकलाप

िमित

ूयोग
यन्ऽको नाम

घण्टा

मेिसन
िनिज

ज्याला

ूित

कूल

घण्टा दर

लागत

सिह
ता.ू. कृषक

खनजोत

सम्बिन्धत ता.ू.कृषकको सिहः

ूािविधकको सिहः

ूमािणत गनको सिहः

िमितः

िमितः

िमितः
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1.3 कम्पो

मलको ूयोग

भािर/डोको/शयाक्टर
भािर/डोको/शयाक्टर
खिरद गरे मूल्य

ूित भारी/शयाक्टर (ढु बानी सिहत)

कूल लागत (अनुमािनत)

सम्बिन्धत ता.ू.कृषकको सिहः

ूािविधकको सिहः

िमितः

ूमािणत गनको सिहः

िमितः

िमितः

1.4 रासायिनक मलको ूयोग गरे को भए यसको िववरण
ब.सं .

रासायिनक
मलको नाम

1

युिरया

2

िडएपी

3

पोटास

4

िमिौत मल

िमित

पिरमाण

बजार मूल्य

कूल लागत

सिह

ूयोग गरे को जग्गा
(खेत/बारी वा नसर्री खुलाउने)

ता.ू. कृषक

कूल

सम्बिन्धत ता.ू.कृषकको सिहः

ूािविधकको सिहः

ूमािणत गनको सिहः

िमितः

िमितः

िमितः
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िबयाकलाप २ : िवउ तथा नसर्री व्यवःथापन एवं रोप्ने/छन
2.1 िवउ-िवजन ूाि

ौोत सम्बन्धी िववरण

1

बाली/बीउ

2

जात

3

पिरमाण

4

बजार खिरद मूल्य ( .)

5

ौोत
िवउ ूाि मा सहयोग गन व्यिक्त/िनकाय
पिरचय (िछमेकी, पिरवार सदःय, आफै, कृ.से.के.)

6

नाम

7

कूल लागत ( .)

िबयाकलापह
ब.सं .

:
िबयाकलाप

1

व्याड राख्ने/राखेको

2

व्याडबाट िव वा उखेलेको/कडा पान

3

िव वा सारे को

सम्बिन्धत ता.ू.कृषकको सिहः
िमितः

िमित

ौमको उपयोग
(पिरवार िभऽ)

ज्यालादारी
मिहला

ूािविधकको सिहः

पु ष

ज्याला
दर

कूल लागत
मिहला

पु ष

सिह
ता.ू. कृषक कृिष ूािविधक

ूमािणत गनको सिहः

िमितः

िमितः
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िबयाकलाप ३ : रोग िकरा िनयन्ऽण
िमित

िवषादीको

ूयोग

नाम

िविध

पिरमाण

मूल्य

ौोत

िसफािरस गनको

ूयोग गनर् पनुक
र् ो

नाम

कारण

सिह
ता.ू. कृषक

सम्बिन्धत ता.ू.कृषकको सिहः

ूािविधकको सिहः

ूमािणत गनको सिहः

िमितः

िमितः

िमितः

ँ ाइ व्यवःथापन
िबयाकलाप ४ : िसच
(क) िसँचाइौोत :(ख) दुरी :-

(ग) िसँचाइ व्यवःथापन िविध :(घ) ौोतमा पानीको उपलब्धता :- (पयार्

, िठकै , न्यून)

(ङ) ता.ू.फामर् ःथापना अगािड कसरी व्यवःथापन गन गरे को िथयो ?

(च) िसँचाइ व्यवःथापनमा िसप िसँचाइ गनुर् पन भए यसको सम्भाव्यता?
(छ) खोला/पोखरी बाट पम्प िसँचाइ गनुर् पन भए त्यसको सं भाव्यता?

(ज) वषार्को पानी र अन्य खेर गई रहेको पानी सं कलन गनर् प्लाि क पोखरी िनमार्ण गन भए यसको सम्भाव्यता?
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ँ ाइ िववरण
िसच
ब.सं .

िमित

िविध

ौमको उपयोग
(पिरवार िभऽ)

ज्यालादारी
मिहला

पु ष

ज्याला दर

कूल लागत
पिरवार

ज्याला

सिह
ता.ू. कृषक

सम्बिन्धत ता.ू.कृषकको सिहः

ूािविधकको सिहः

ूमािणत गनको सिहः

िमितः

िमितः

िमितः

कृिष ूािविधक

िबयाकलाप ५ : गोडमेल
ब.सं .

िमित

िविध

ौमको उपयोग
(पिरवार िभऽ)

ज्यालादारी
मिहला

पु ष

ज्याला दर

कूल लागत
पिरवार

ज्याला

सिह
ता.ू. कृषक

सम्बिन्धत ता.ू.कृषकको सिहः

ूािविधकको सिहः

ूमािणत गनको सिहः

िमितः

िमितः

िमितः
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िबयाकलाप ६ : पूवार्धार िवकास
६.१ िवकास गरे को पूवार्धारको नाम ...........................
(क) िसफािरस गन व्यिक्तको नाम र पद ............................
(ख) उ ेँय (िकन) .....................................
(ग) साॆगी खिरद गरे को भए नाम, पिरमाण, र मूल्य लागत
ब.सं .

साॆगीको नाम

पिरमाण

खिरद गरे को
िमित

सम्बिन्धत ता.ू.कृषकको सिहः

खिरद ौोत

ूािविधकको सिहः

िमितः

सिह

कुल लागत

बजार मूल्य

ता.ू. कृषक

कृिष ूािविधक

ूमािणत गनको सिहः

िमितः

िमितः

िबयाकलाप ६.२ : ौम शिक्तको ूयोग
कुल

ौमको ूयोग
िमित

पिरवार
मिहला

सम्बिन्धत ता.ू.कृषकको सिहः
िमितः

ज्यालादारी
पु ष

मिहला

मिहला

पु ष

ूािविधकको सिहः

कुल लागत

ज्याला दर
.

पु ष

मिहला

ूमािणत गनको सिहः

िमितः

िमितः
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पु ष

िबयाकलाप ७ : उत्पादन िववरण
ब.सं .

िमित

उत्पादन/कटाई
पिरमाण (के.जी)

कुल लागत

ौमको उपयोग
िविध

पिरवार
मिहला

ज्यालादारी
पु ष

मिहला

ज्यालादर

पु ष

पिरवार

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

सम्बिन्धत ता.ू.कृषकको सिहः
िमितः

ूािविधकको सिहः

ूमािणत गनको सिहः

िमितः

िमितः
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ज्यालादारी

िबयाकलाप 8 : बजार व्यवःथा
ब.सं .

िमित

बजारको नाम

ःथान/फामर्

पिरमाण (के.िज.)

िबिब मूल्य

कूल आय

सिह
ता.ू. कृषक

1
2
3
4
5
6
7
8

१. फामर्बाटै

२. निजकको सडक छे उ
३. डोको
४. गा.िव.स. बजार
५. हाट
६. िजल्ला िभऽ
७. बा

िजल्ला

सम्बिन्धत ता.ू.कृषकको सिहः

ूािविधकको सिहः

ूमािणत गनको सिहः

िमितः

िमितः

िमितः
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लागत-आगत िववरण
खेती गरे को जग्गा ............................ रोपनी........................क ा
ब.

सामामी खचर्

कृयाकलाप

सं .

औजार उपकरणको नाम सं ख्या

1

जग्गा तयारी

2

िवउ तथा नसर्री व्यवःथापन तथा राप्ने/छन

3

रोग िकरा िनयन्ऽण

4

िसं चाई

5

गोडमेल

6

पुवार्धार िवकास (टनेल िनमार्ण, ग

ौम लागत
दर

.

जम्मा खचर् पिरवार ज्यालादारी यन्ऽ पशु

कूल
जम्मा लागत

ौला

मल उत्पादन आिद)
7

कटाई/िटपाई उत्पादन

8

बजार व्यवःथा
कूल

कूल खचर्

सामामी तफर्

पिरवारको ौम बाहे क ज्यालादारी

पशुको ौम

कूल उत्पादन पिरमाण (के.जी.) ...............................

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

पिरवारको ौम सिहत ज्यालादारी
यन्ऽको खचर्

आम्दानी (आगत)

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

िविब पिरमाण (के.जी.) .........................................
कूल आय (िविबको माऽ)

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

कूल आय (कूल उत्पादन)

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

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

खुद नाफा

ूित रोपनी (पिरवािरक ौम बाहे क) .............................

पािरवािरक ौम समावेश गदार्को िःथती

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

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

अनुसूची ६ : बाली ूितवेदन
१) बाली िववरण
बालीः



रोपेको िमितः





• जातः

खेती गरे को जग्गा ............................ रोपनी ........................क ा
ूिविध ूयोग (थोपा िसँचाइ, ःूीङकल, फेरोमेन शयाप आिद)
१.

२.

३.

४.

बाली/उत्पादन लागत

पूिँ जगत खचर् (टे कीं, पाईप, मोटर पम्प, ःूेयर आिद)
पूिँ जगत िववरण

ब.सं

िववरण

सं ख्या

जम्मा रकम

दर

.

1
2
3
4
5
कूल जम्मा

उत्पादन खचर्
ब.सं .

कृयाकलाप

ौम

सामामी
खचर्

पिरवार

ज्यालादारी

1
2
3
4
5
6
7
8
कूल जम्मा
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कूल
यन्ऽ

पशु वीमा

लागत

कूल खचर्
सामामी तफर्

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

पिरवारको ौम सिहत ज्यालादारी

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

पिरवारको ौम बाहेक ज्यालादारी

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

आम्दानी (आगत)

कूल उत्पादन पिरमाण (के.जी.) ...............................
िविब पिरमाण (के.जी.) .........................................
कूल आय (िविबको माऽ)
कूल आय (कूल उत्पादन)

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

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

खुद नाफा
ूित रोपनी (पिरवािरक ौम बाहेक) .............................
पािरवािरक ौम समावेश गदार्को िःथती

. ..............................
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अनुसूची ७ : सेवा केन्िमा कायर्रत ूािविधकले गन मािसक अनुगमन तथा सुपिरवेक्षण ूितवेदन




िजल्ला :

कृिष सेवा केन्ि/सम्पकर् केन्िको नाम :

गा.िव.स. : ......................... वडा नं. : ...............



ता.ू. फामर् : ......................... (गाउँ/टोल)



गा.िव.स. : ......................... वाडर् नं. : ...............



ता.ू. कृषकको नाम



बाली



जात



रोपेको िमित

ता.ू. फामर् अनुगमन तथा सुपिरवेक्षण
ब.सं .

िमित

नाम

पद

सुपिरवेक्षणमा दे िखएका/

सल्लाह सुझाव िदईएको

पाईएका गितिविधह

भए त्यसको िववरण

1)

1)

२)

२)

३)

३)

४)

४)

1)

1)

२)

२)

३)

३)

४)

४)

1)

1)

२)

२)

३)

३)

४)

४)

ूितवेदन पेश गन
नाम :
पद :
िमित :
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अनुसूची ८ : ता.ू. सम्प

ूितवेदन

ता.ू. फामर् : ......................... (गाउँ/टोल)
गा.िव.स. : ......................... वडा नं. : ...............
ूसार नमुना कृषकको नाम :
ता.ू. फामर् सम्झौता िमित:
ता.ू. फामर् ःथापना िमित:
ता.ू. फामर्मा समावेश बाली चब
बालीको नाम.................... (जात).............. बालीको नाम .................... (जात)..............
ता.ू. फामर् सम्प
कृषक िदवस :

िमित:

बाली .......................................... सम्प

िमित .......................................

बाली .......................................... सम्प

िमित .......................................

कृषक िदवसमा सहभािगता
क) कृषक सहभािगता

पु ष(सं ख्या)

मिहला (सं ख्या)

िववरण

कुल जम्मा (सं ख्या)

पिहलो िदवस
दोौो िदवस

ख) कायार्लयको सहभािगता
िववरण

ब.सं

नाम

1
2
पिहलो िदवस

3
4
1
2

दोौो िदवस

3
4
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पद

ग) आमिन्ऽत/ूितनीिधको सहभािगता
िववरण

ब.सं

सं ःथा/कायार्लय

पद

1
2
पिहलो िदवस

3
4
1
2

दोौो िदवस

3
4

ता.ू. फामर्को सुपिरवेक्षण
सुपिरवेक्षण तह

पटक

वािषर्क ता.ू. अविधमा (पटक)

सम्बिन्धत ूािविधकबाट
सेवा केन्ि/सम्पकर् केन्िबाट
कायार्लय
अन्य
उत्पादन िववरण
ईकाई

कूल आय (खचर् सिहत)

कूल आय (खचर् कटाई)

ूित रोपनी/क ा
ूित हेक्टर
बजार व्यवःथा तथा िविब िवतरण
कूल उत्पादन :
के.जी :
मूल्य

:
िववरण

के.जी

फामर् गेट/उत्पादन थलोबाट िविब
बजारमा िबबी
जम्मा
प्याकेिजङ/मेिडङमा खचर्........................................
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मूल्य

.

ता.ू. फामर् स ालन बममा पूिँ जगत पूवार्धार तथा मेिशनरी औजार खिरद तथा व्यवःथा गरे को भए
त्यसको िववरण
ब.सं

िववरण

पिरमाण

मूल्य

ता.ू. फामर् व्यवःथापन बममा भोगेका मुख्य तीन समःयाह
१)
२)
३)
मािथ उल्लेिखत समःयाका समाधानह
१)
२)
३)
ता.ू. फामर् व्यवःथापनबाट उपलब्ध फाईदा तथा ूा

अवसरह

१)
२)
३)
ता.ू. फामर् स ालन बममा िसकेका मुख्य पाठह
१)
२)
३)
यो कायर्बमलाई भिवंयमा अझ ूभावकारी तथा िदगो तुल्याउन के कःता कायर्ह

गनुर् पलार् (मुख्य

तीन सुझावह )
१)
२)
३)

ूितवेदन पेश गन

सहभागी ूसार नमुना कृषकः .........................

सहभागी ूािविधक : .....................

िमित : .......................

पद :
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अनुसूची ९ : कृिष तािलम तथा ूदशर्न फामर् व्यवःथापन ूमाण-पऽ
नेपाल सरकार
कृिष िवभाग

क्षेऽीय कृिष िनदशनालय

िजल्ला कृिष िवकास कायार्लय
.......................
कृिष तािलम तथा ूदशर्न फामर् व्यवःथापन ूमाण-पऽ
यस

कायार्लयको

सहयोगमा

................न.पा/गा.िव.स.

कृिष

सेवा

केन्ि/सम्पकर्

.............वडामा

केन्ि

कृिष

ःथािपत

......................अन्तगर्त

तािलम

तथा

ूदशर्न

फामर्

(.......................बाली चब) मा िमित ...................... दे िख ..................सम्म सहभागी भई
सफलताका

साथ

फामर्

व्यवःथापन

सम्प

गनुर्

भएकोले

ूा.स./ना.ूा.स.

...................................... लाई कदर साथ यो ूमाण-पऽ ूदान गिरएको छ ।

.............................................
विर

कृिष िवकास अिधकृत

िमित:...........................
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ौी

अनुसूची १० : ूसार नमुना कृषक ूमाणपऽ
नेपाल सरकार
कृिष िवभाग

क्षेऽीय कृिष िनदशनालय

िजल्ला कृिष िवकास कायार्लय
.......................
ूसार नमुना कृषक ूमाण-पऽ
यस िजल्ला अन्तगर्त ............... न.पा/गा.िव.स. ......... वडाका कृषक ौी ..........................
(.................................................... कृषक समूहबाट मनोिनत) ले ूा.स/ना.ूा.स. ौी
ु ूयासमा यस कायर्लयको सहभािगता तथा सहयोगमा
........................................... को सं यक्त
िमित ..................... मा कृिष तािलम तथा ूदशर्न फामर् ःथापना गरी एक वषर् सम्म
(.......................... बाली चब) सफलताका साथ व्यवःथापन गनुक
र् ो साथै िमित................
दे िख ............... सम्म ूसार नमुना कृषक तािलम समेत ूा

गनुर् भएकोले यस कायार्लयले

“ूसार नमुना कृषक” बाट अपेक्षा गरे का िजम्मेवारी सफलताका साथ िनभाउनु हुनेछ र आफूले

िसकेका सफल उ त ूिविध िवःतार गनर् यस कायार्लय, सेवा केन्ि र छरिछमेकको सहयोगी भई
कायर् गनुर् हुनेछ भ े िव ासका साथ उ रो र ूगितको कामना गद यो ूमाण-पऽ ूदान गिरएको
छ।

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

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

कृिष ूसार अिधकृत

विर

िमित: ............................

कृिष िवकास अिधकृत

िमित: ............................
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लाि टक पोखरी िनमार्ण कायर्िविध, २०७०
(पिहलो संशोधन, २०७३)

१. पृ भूिम
िसं चाईको सुिवधा नपुगेको तथा आंिशक िसं िचत क्षेऽह मा कम लागतमा वषार्तको पानी, खेर
गैरहेको पानी तथा िहउँ सं कलन गरी कृषकह लाई िसँचाइ सुिवधा उपलव्ध गराउन लाभािन्वत
बगर्को आिथर्क साझेदारीमा प्लाि क पोखरी िनमार्ण कायर् गनर् गराउन यो प्लाि क पोखरी िनमार्ण

कायर्िविध २०७० (पिहलो सं शोधन, २०७३) कायार्न्वयनमा ल्याईएको छ । िसं िचत क्षेऽको

िवःतार गद कृिष क्षेऽको व्यवसायीकरण, िविविधकरण तथा सघनीकरण माफर्त खा

सुरक्षा तथा

गिरवी िनवारणमा टे वा पुयार्उने पृ भूिममा स ालन गिरने यो कायर्बम व्यावसाियक कृषक उ मी/
कृषक समूह/कृिष सहकारी सं ःथा/उपभोक्ता सं ःथा वा सिमित लाई उपलव्ध गराईने छ ।

२. उ ँ
े य
िसं चाईको सुिवधा नपुगेका तथा आंिशक िसं िचत क्षेऽह मा कम लागतमा प्लाि क पोखरी िनमार्ण
गरी कृिष क्षेऽको व्यवसायीकरण, िविविधकरण तथा सघनीकरण माफर्त खा

िनवारणमा टे वा पु-याउने ।

सुरक्षा तथा गिरवी

३. पिरभाषा

३.१ प्लाि क पोखरी भ ाले िसँचाइ सुिवधा नपुगेको उच्चपहाडी, मध्यपहाडी तथा च ुरे क्षेऽमा
बषार्तको पानी तथा खेर गईरहेको पानी सं कलन गनर् तथा उच्च पाहाडी क्षेऽमा िहउँदको
समयमा िहउँ तथा बषार्तको समयमा पानी सं कलन गनर् लाभािन्वत वगर्को आिथर्क
साझेदारीमा िनमार्ण गिरने पोखरी, जसमा प्लाि क िब

गिरन्छलाई जनाउँदछ ।

ाई पानी तथा िहउँ सं कलन

३.२ कृिष सहकारी सं ःथा/उपभोक्ता सं ःथा वा सिमित/कृषक समूह भ ाले मान्यता ूा

हुने गरी

ःथािपत सहकारी सं ःथा/उपभोक्ता सं ःथा वा सिमित/िजल्ला कृिष िवकास कायार्लय अन्तगर्त
वा अन्य िनकायबाट गठन एवम् दतार् भई किम्तमा एक वषर्को अविध पुरा गरे का, िनयिमत
बैठक बःनुका साथै समूह स ालन प ित एवम् ूिबयाह

िवकासको लािग सकृय

अनुसार स ालन भैरहेका र कृिष

पले िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयको सम्पकर्मा रही िबयाशील

रहेका कृिष सहकारी सं ःथा/उपभोक्ता सं ःथा वा सिमित/कृषक समूहह लाई जनाउँदछ ।

३.३ व्यावसाियक कृषक उ मी भ ाले घरे ल ु तथा साना उ ोग कायार्लय/ घरे ल ु तथा साना
उ ोग िवकास सिमितमा िविधवत

पमा दतार् भएका, ःथायी लेखा नम्बर िलई व्यावसाियक

पमा कृिषको मूल्य शृंखला अिभबृदीमा िबयाशील कृषकलाई बुझाउछ |

- 342 _

३.४ आयोजना भ ाले यस कायर्िविध अनुसार िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयको अनुदान सहयोग र
उपभोक्ता सं ःथा/सिमित/समूह/व्यिक्तको नगद रकम वा िजन्सी वा ौमदान समेतमा गिरने
प्लाि क पोखरी िनमार्ण योजनालाई जनाउँदछ ।

४. आयोजना छनौटका आधारह

आयोजना छनौट गनुर् अगािड दे हायका आधारह लाई ध्यान िदनुपनछ ।

४.१ उच्च पहाडी, मध्यपहाडी तथा च ुरे तथा तराईका पहाडी क्षेऽ हुने िजल्लाह मा िसँचाइ सुिवधा
नपुगेका सुख्खा क्षेऽलाई ूाथिमकता िदई कायर्बम स ालन गनुर् पदर्छ ।

४.२ आयोजना छनौट गन सम्बन्धमा कृिष िवकासको लािग सकृय

पले िजल्ला कृिष िवकास

कायार्लयको सम्पकर्मा रही कृयाशील रहे का कृषक समूह, कृिष सहकारी , उपभोक्ता सिमित,

व्यावसाियक कृषक उ मीको लािग माऽ आयोजना छनौट गनुर् पनछ ।

४.३ जनसहभािगताको आधारमा ःथानीय ौोतको बढी पिरचालन गन सक्षम उपभोक्ता सिमित वा
सं ःथा/कृषक समूह/कृषक उ मीलाई केिन्ित गरी कायर्बम स ालन गनुर् पदर्छ ।

४.४ प्लाि क पोखरी िनमार्णको लािग उपभोक्ताले आफ्नै पहल र ौमदानमा खाडल ख े
ूितव ता गनुर् पनछ ।

४.५ कृिष क्षेऽको व्यवसायीकरण, िविविधकरण तथा सघनीकरण माफर्त खा
िनवारणमा टे वा पुयार्उन सहयोगी िस

सुरक्षा तथा गिरवी

हुने गरी प्लाि क पोखरी िनमार्ण केिन्ित गनुर् पदर्छ ।

४.६ छनौट भएका आयोजना सोही आिथर्क वषर् िभऽ पुरा हुनपु न ।

४.७ ूितकुल वातावरणीय असर न्यून पान िकिसमका आयोजनाह लाई ूोत्सािहत गन ।
४.८ िजल्ला कृिष िवकास सिमितको िनणर्यबाट यो कायर्बम ःवीकृत हुनेछ ।

४.९ प्लाि क पोखरीका आयोजना मागको आधारमा मािथका छनौटका आधारलाई मध्यनजर गद
सबै

योग्य

आवदे कको समानुपाितक

ूितिनिधत्वलाई

सुिनि त

औिचत्यका आधारमा एक वा सो भन्दा बढी ःवीकृत गनर् सिकनेछ |

गद आवःयकता

तथा

५. सं योजक र िनजको ूमुख दाियत्व

५.१ प्लाि क पोखरी िनमार्णको लािग िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयका कृिष ूसार अिधकृतलाई
सं योजक तोकी िजम्मेवारी िदने वा िनज नभएको खण्डमा कायार्लय ूमुखले कुनै अिधकृतलाई
सं योजक तोकी िजम्मेवारी सुिम्पनु पनछ ।

५.२ सं योजकले ूत्येक आयोजना सम्बन्धी भए गरे का कायर्ह को सं िक्ष
राख्नु पनछ ।
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अिभलेख (Inventory)

६. कायर्बम स ालन ूिबया

६.१ सूचना ूवाह- िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयले प्लाि क पोखरी िनमार्ण कायर्बम स ालन
गदार् अपनाउनुपन आधारह

तथा कायर्िविध बारे आ-आफ्नो क्षेऽमा ःथानीय सं चार माध्यम

तथा कृिष सेवा केन्ि माफर्त अिधकतम सूचना ूवाह गराउनुपनछ ।

६.२ िनवेदन- उपयुक्त
र्
कायर्बम अन्तरगत स ालन हुने कुनै पिन आयोजनाको कायार्न्वयनको
लािग

सहकारी

सं ःथा/उपभोक्ता

सिमित

सं ःथा/कृषक

वा

समूह/व्यावसाियक

कृषक

उ मीबाट दतार्को ूमाण-पऽ सिहत िनवेदन माग फाराम कृिष सेवा केन्िमा पेश गनुर् पनछ
(अनुसूची -१) । यसरी पेश हुन आएका आयोजनाह को सेवा केन्िका ूािविधकह ले िजल्ला

कृिष िवकास कायार्लयमा िसफािरससाथ िनवेदन/माग फाराम दतार् गराउनु पनछ । यसरी
माग

पऽ

दतार्

गराउँदा

कृषक

समूह/कृिष

सिमित/उपभोक्ताको तफर्बाट ूित आयोजना

सहकारी

सं ःथा/उपभोक्ता

सं ःथा

वा

. १००।- का दरले राजःव दािखला गरी

वक भौचर वा नगद पेश गनुप
र् नछ ।

६.३ छनौट ूिबया-

क) िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयले दफा ६.२ वमोिजम प्लाि क पोखरी कायर्बम बारे माग
भई आएका िनवेदनह को ूारिम्भक छनौट गनुर् पनछ । यसरी छनौट भएका

आयोजनाह को लागत इि मेट तयार गनुर् पनछ ।
(ख) प्लाि क

पोखरी िनमार्णका लािग कृषकह ले

अनुसूची - ५/६/७ को नमुना

िडजाइनको आधारमा ःवीकृत लागत िडजाइन अनुसार िनमार्ण गनुर् पनछ । ूािविधकको

िडजाईन ईि मेटको आधारमा ःथानीय आवँयकता र सम्भाव्यता अनुसार सो भन्दा

बढी क्षमताको पोखरी िनमार्ण गनर् पिन सिकनेछ ।

(ग) छनौट भएका अयोजनालाई िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयले प्लाि क िसट, गटर,

पाइप, िहउँ ःलाईडर तथा अन्य आवँयक िनमार्ण सामामीह
ःव प उपलव्ध गराउन पनछ ।

(घ) प्लाि क पोखरी िनमार्णको लािग इिरगेसन ईिन्जिनयिर

खिरदको लािग अनुदान

तािलम ूा

ूा.स./ना.ूा.स.ले

ःथलगत सभक्षण गरी लागत इि मेट तयार गरी ःवीकृितको लािग िजल्ला कृिष िवकास
कायार्लयमा पेश गनुर् पनछ ।

(ङ) प्लाि क

पोखरी

िनमार्णको

लागत

इि मेट

को

ःवीकृित

िजल्ला

कृिष

िवकास

कायार्लयका ूमुखबाट गनुर् पनछ । उक्त कायर्को लािग आवँयक पन दै .ॅ.भ. िजल्ला

कृिष िवकास कायार्लयले व्यहोनुर् पनछ ।

(च) प्लाि क पोखरी सम्बन्धी अनुदान िदने अिधकार िज.कृ.िव.का.को रहनेछ ।
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६.४ लागत इि मेट- इिरगेसन ईिन्जिनयिर

तािलम ूा

ूा.स./ना.ूा.स.बाट लागत इि मेट

गराईनेछ |

६.५ कायर् स ालन- नेपाल सरकारको ूचिलत ऐन िनयम वमोिजम िजल्ला कृिष िवकास

कायार्लयले अमसरता िलई सम्बिन्धत सहकारी सं ःथा/उपभोक्ता सिमित वा सं ःथा/कृषक
समूह/ कृषक ारा पारदिशर्ता अपनाई िनमार्ण कायर् गराउनु पनछ । िनमार्ण सम्बन्धी

ूिबयागत एवं व्यवःथापिकय िजम्मेवारी िज.कृ.िव.का.को रहनेछ ।
६.६ कायर् सम्प

ूितवेदन- कायर् सम्प

भए पिछ सम्बिन्धत व्यावसाियक कृषक उ मी/कृषक

समूह/कृिष सहकारी सं ःथा/उपभोक्ता सिमितह ले ूितवेदन िज.कृ.िव.का.मा िदनु पनछ ।

६.७ ममर्त/सम्भार - आयोजना सम्प

भई सकेपिछ सोको ममर्त/सम्भार गन सम्पूणर् िजम्मेवारी

सम्बिन्धत कृषक/कृषक समूह/कृष सहकारी सं ःथा/उपभोक्ता सिमितको हुनेछ ।

६.८ अनुगमन/सुपिरवेक्षण - प्लाि क पोखरी िनमार्ण कायर्बमको अनुगमन तथा मूल्यांकन

सम्बिन्धत िज.कृ.िव.का.को अितिरक्त सम्बिन्धत िजल्ला कृिष िवकास सिमित, सम्बिन्धत

क्षेऽीय कृिष िनदशनालय, कृिष इिन्जिनयिर

िवभागबाट गिरनेछ ।

िनदशनालय, कृिष ूसार िनदशनालय र कृिष

७. ूगित ूितवेदन
ूगित ूितवेदन तथा कायर् ूगितको मूल्यांकन दे हाय वमोिजमको ूितशतमा समायोजन गरी ूःतुत
गनुर् पनछ 

सूचना ूकाशन, िनवेदन सं कलन, ूारिम्भक सभक्षण र ूाथिमकता िनधार्रण - १०%



आयोजना पिहचान, लागत ईिःटमेट तयारी, आयोजना छनोट सम्झौता तथा कायर् आदे श २०%



कायर् िनरीषण, कायर् सम्पादन िनरीषण, कायर् सम्पादन ूितवेदन तथा भ ुक्तानी - ७०%

साथै मािसक, चौमािसक तथा वािषर्क ूितवेदनह

र अनुसूची-४ बमोिजमको अिभलेख िजल्ला

िवकास सिमित, क्षेऽीय कृिष िनदशनालय, कृिष इिन्जिनयिर

र कृिष िवभाग, अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखामा िनयिमत

िनदशनालय, कृिष ूसार िनदशनालय

पले उपलव्ध गराउने ।

८. कायर् तािलका

िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयले प्लाि क पोखरी िनमार्ण कायर्बम अन्तरगतका आयोजनाको
कायार्न्वयनको लािग एक कायर् तािलका िनमार्ण गरी यथा समयमा सम्प
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गनुर् पनछ |

९. ूािविधक पक्षह
९.१ प्लाि क पोखरी (बषार्तको पानी सं कलन ूयोजन) िनमार्णका ूािविधक पक्षह

:

९.१.१ पोखरी िनमार्ण ःथल छनौट

प्लाि क पोखरी िनमार्ण कायर् सो क्षेऽमा लगाईने बाली र िसँचाइ गिरने क्षेऽफलमा िनभर्र गदर्छ ।
त्यसै ले प्लाि क पोखरी िनमार्ण गदार् दीघर्कािलन सोचाईका साथ िनमार्ण गनुर् पदर्छ । पोखरी िनमार्ण
गदार् िनम्न कुरामा ध्यान पु-याउनु पदर्छ ।


पोखरी िनमार्ण ःथल खेती गिरने जग्गा भन्दा सकभर अग्लो ठाउँमा हुन ु पदर्छ तर धेरै

िभरालो भने हुन हँदैन ।



पोखरी िनमार्ण गदार् छानाको र भलको पानी समेत लै जान िमल्ने गरी छनौट गनुर् पछर् ।
खको छहारी मुनी पोखरी बनाएमा पानी उडेर जाने ॑ासलाई केही हदसम्म कम गनर्

सिकन्छ र प्लाि कको आयु समेत बढ्छ ।


माटोको िकिसम अनुसार प्लाि क पोखरीको आकार िनधार्रण गिरन्छ ।

९.१.२ पोखरी िनमार्णको तिरका र आकार

पोखरी िनमार्णको लािग खाडल खन्दा माटोलाई िडलमा राखी पोखरी बनाउनु पछर् । साथै



सुरक्षाको िहसाबले पोखरीलाई ःथानीय सामामीको ूयोग गरी बारबन्दे ज गनुर् पनछ ।

पोखरीको िभ ा ठाडो हुने गरी बनाउनु हँदैन । पोखरीको मािथल्लो सतहको लम्बाई र



चौडाई भन्दा िपं धको लम्बाई र चौडाइ केही कम हुन ु पदर्छ । पोखरीको आकार माटोको

ूकार तथा पानी जम्मा गनुप
र् न पिरमाणका आधारमा अनुसूची ५ बमोिजम हुनेछ |
खाडलमा प्लाि क िब



ाउनु अिघ पोखरीमा भएका ढु ा, माटो, काठ आिद हटाई माटोलाई

िहल्याई १५ सेन्टीमीटर जित ढु ा रिहत लेिसलो माटोले लेपन गनुर् पछर् ।

भलको पानी सं कलन गदार् पानी सँगै अन्य ठोस पदाथर् पिन जान सक्ने हुँदा, सो िनयन्ऽणको



लािग पोखरीको छे उमा सानो खाडलमा पानी झारी पोखरीमा पठाउँने व्यवःथा िमलाउने ।

पोखरीमा पानी भिरएपिछ व्यविःथत िनकास िदनका लािग िडलको कुनै ःथानमा १५



सेन्टीमीटर गिहरो नाली बनाउनु पछर् ।

सामान्यतया ूित िव वा ूित िदन आधा िलटर पानी आवँयक हुन्छ भ े मान्यता र खेती



गिरने क्षेऽफलको आधारमा प्लाि क पोखरीको आकार िनधार्रण गनर् सिकन्छ ।
९.१.३ प्लाि क पोखरीमा सं कलन गिरने पानीको ौोत


वषार्तको पानी घर-टहराको छानाबाट गटरको सहायताले पोखरीमा सं कलन गन ।



धाराबाट खेर गईरहेको पानी पोखरीमा सं कलन गन ।



भलको पानी सं कलन गन ।
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९.१.४ प्लाि क पोखरीमा चािहने प्लाि कको गुणःतर


पोखरीमा चािहने प्लाि कको मोटाई २५० दे िख ३०० जी.एस्.एम. (Gram per Square

meter) को िसलपोिलन प्लाि क हुन ु पनछ ।


प्लाि कको र

िनलो हुन ु पनछ ।

९.२ प्लाि क पोखरी (िहउँदको िहऊ तथा बषार्तको पानी सं कलन ूयोजन) िनमार्णका ूािविधक

पक्षह

:

९.२.१ पोखरी िनमार्ण ःथल छनौट

पोखरी िनमार्ण गदार् िनम्न कुरामा ध्यान पु-याउनु पदर्छ ।



पोखरी िनमार्ण ःथल खेती गिरने जग्गा भन्दा सकभर अग्लो ठाउँमा हुन ु पदर्छ तर धेरै

िभरालो भने हुन हँदैन ।



पोखरी िनमार्ण ःथल सकेसम्म घाम कम पन क्षेऽमा छनौट गनुर् पदर्छ ।

पोखरी िनमार्ण गन ठाउँ छनौट गदार् सकेसम्म ढुं गा तथा गेगर कम र ूसँत िचम्टाइलो
माटो भएको ठाउँ छनौट गनुर् पदर्छ ।

९.२.२ पोखरीमा सं कलन गिरने पानीको ौोत


िहउँदमा परे को िहऊ



बषार्तको पानी तथा खेर गैरहेको पानी ।



आंिशक िसं िचत हुने क्षेऽमा पानीको ौोत |

९.2.३ पोखरीमा चािहने प्लाि कको गुणःतर


पोखरीमा चािहने प्लाि क २५० दे िख ३०० जी.एस्.एम. (Gram per Square meter) को
िसलपोिलन प्लाि क हुन ु पनछ ।



प्लाि कको र

िनलो हुन ु पनछ ।

९.२.४ प्लाि क पोखरी (िहउँदको िहउँ तथा बषार्तको पािन सं कलन ूयोजन) िनमार्णको तिरका र
आकार

िहउँदको िहउँ तथा बषार्तको पानी सं कलन ूयोजन का लािग िनमार्ण गिरने प्लाि क पोखरीको
आकार सामान्यतया उच्च पाहाडको ूमुख बािल ःयाउका ५ सम्बेदनशील अवःथामा ूित
सम्बेदनशील अवःथा १० िलटर ूित िव वा पानी आवँयक हन्छ भ े मान्यता र िसँचाइ गिरने

क्षेऽफलको आधारमा तय गिरन्छ | िहउँदको िहऊ तथा बषार्तको पानी सं कलन ूयोजनका लािग

िनमार्ण गिरने प्लाि क पोखरी २ तिरकाबाट बनाउन सिकन्छ |


साधारण प्लाि क पोखरी



फेरो (Ferro) िसमेन्ट प्लाि क पोखरी
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९.२.२.१ साधारण प्लाि क पोखरी िनमार्ण गन तिरका


प्लाि क पोखरी िनमार्ण गन ःथल ९.२.१ बमोिजम छनौट गिरसकेपिछ ४ िम लम्बाई तथा
२ िमटर चौडाईको आयातकर घेरा बनाई िचनो लगाउने |



घेरा अनुसार १ िम गिहरो खाडल ख े | खनेर िनक्लेको माटोलाई घेराको २ िम टाढा राख्ने



अब १ िम बािहर ६ िम लम्बाई , ४ िम चौडाईको आयातकार घेरा बनाई िचनो लगाउने |



मािथ िचनो लगाईएको आयातकार घेरालाई िभिऽ घेरा भन्दा १ िम टाढा हुने गरी लम्बाई
तफर् ६ िम तथा चौडाई तफर् ४ िम को बािहरी आयातकर घेरा बनाई िचनो लगाउने |



पोखरीको िभिऽ िभ ाको फेदबाट बािहरी घेरा तफर् बमशः ताःतै जाने यसरी माटो ताःदा

४५ िडमीको कोणमा िभिऽ घेराको फेदबाट बािहर घेराको मािथल्लो सतहको दुरी १.४१ िम
कायम हुने गरी ताःने |



खाडलमा प्लाि क िब

ाउनु अिघ माटोलाई काठको फल्याकले च ुटे र िचप्लो बनाउने ताकी

प्लाि कमा प्वाल नपरोस |


अब उक्त खाल्डोमा ८ िम लम्बाई तथा ६ िम चौडाईको २५० दे िख ३०० िज एस एम को
िसल्पोिलन प्लाि क िमलाएर िब

ाउने र पोखरीको चारै ितर ५० से िम प्लाि कलाई माटोले

िडल बनाई छोप्ने |
९.२.२.२ फेरो (Ferro) िसमेन्ट प्लाि क पोखरी िनमार्ण गन तिरका


प्लाि क पोखरी िनमार्ण गन ःथल ९.२.१ बमोिजम छनौट गिरसकेपिछ २.६ िम लम्बाई
तथा १.१० िमटर चौडाईको आयातकर घेरा बनाई िचनो लगाउने |



घेरा अनुसार १ िम २० से िम गिहरो खाडल ख े | खनेर िनक्लेको माटोलाई घेराको २ िम
टाढा राख्ने |



अब १ िम २० से िम बािहर ५ िम लम्बाई, ३ िम ५० से िम चौडाईको आयातकार घेरा
बनाई िचनो लगाउने |



पोखरीको िभिऽ िभ ाको फेदबाट बािहरी घेरा तफर् बमशः ताःतै जाने यसरी माटो ताःदा

४५ िडमीको कोणमा िभिऽ घेराको फेदबाट बािहर घेराको मािथल्लो सतहको दुरी १.७० िम
कायम हुने गरी ताःने |



खाडलमा प्लाि क िब

ाउनु अिघ माटोलाई काठको फल्याकले च ुटे र िचप्लो बनाउने ताकी

प्लाि कमा प्वाल नपरोस |


अब उक्त खाल्डोमा ७.५ िम लम्बाई तथा ६ िम चौडाईको २५० दे िख ३०० िज एस एम

को िसल्पोिलन प्लाि क िमलाएर िब

ाउने र पोखरीको चारै ितर ५० से िम प्लाि कलाई

माटोले िडल बनाई छोप्ने |
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१ भाग िसमेन्ट र १२ भाग माटो राॆरी िमसाई ५० के जी क्षमताको जुटको बोरामा आधा
भिर बोराको मािथल्लो मुख िसलाउने |



फेरो िसमेन्टलाई बोराको चारै ितर पन गरी बोरा जमीनमा लडाई िफजाउने र हल्का पानी

छम्केर कडा बनाउन १० िमनट जित राख्ने |


अब फेरो िसमेन्ट ब्लकलाई पोखरीको िभिऽ सतहको चारै ितर िमलाएर राख्ने र िबःतारै
हजारीले िभज्ने गरी पानी िदने |

10. आिथर्क पक्षह
१०.1 प्लाि क पोखरी िनमार्णका आिथर्क पक्षह
१०.१.1 प्लाि क पोखरी िनमार्णको लािग उपभोक्ताले आफ्नै पहलमा रकम नगद वा ौमदान वा

िजन्सी वा ितनै थरीको सहयोगमा अनुसूची -३ अनुसार इिन्जिनयिर

बाट लागत ईि मेट गराई खाडल ख ु पनछ ।

तािलम ूा

ूा.स./ना.ूा.स.

१०.1.2 िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयबाट व्यावसाियक कृषक उ मी /कृषक समूह कृिष
सहकारी सं ःथा/उपभोक्ता सिमितलाई मध्यपहाडी क्षेऽमा वषार्तको पािन सं कलन गनर् बनाईएको

पोखरीको हकमा बढीमा तीस हजार ( .३०,०००।-); उच्च पहाडी क्षेऽमा िहउँदमा िहऊ तथा

वषार्तमा पािन सं कलन गनर् बनाईएको साधारण प्लाि क पोखरीको हकमा बढीमा पन्ी हजार सम्म
(

१५०००।-) सम्म तथा फेरो िसमेन्ट प्लाि क पोखरीको हकमा बढीमा चािलस हजार

( .४०,०००।-) सम्म अनुदान सहयोग नगद उपलव्ध गराईनेछ ।

ु ानी ूकृया कृषक उ मी /कृषक समूह/ कृिष सहकारी सं ःथा/उपभोक्ता सिमितलाई
१०.१.३ भक्त
खाडल खनी सकेपिछ सामामीह

(प्लाि क िसट, गटर, पाइप तथा अन्य आवँयक िनमार्ण

सामामीह ) खिरदको लािग ५०% रकम अगािड र ५०% रकम कायर् सम्प
भ ुक्तानी िदईनेछ ।
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ूितवेदन पिछ

अनुसूची १
प्लाि क पोखरी िनमार्ण कायर्बम माग सम्बन्धी िनवेदन
िमित :
ौीमान् बिरःठ कृिष िवकास अिधकृतज्यू

िजल्ला कृिष िवकास कायार्लय, ......................... |
िवषय : प्लाि क पोखरी िनमार्णका लािग सहयोग पाउ भ े बारे |
महोदय,
............................ िजल्ला ..................... गा िव स/ न पा ........... वाडर् न मा अविःथत

............................................................... समूह/कृिष सहकारी/ फामर्/केन्ि ले प्लाि क
पोखरी

िनमार्ण

कायर्िविध

२०७०

बमोिजम

प्लाि क

पोखरी

(बषार्तको

पानी

सं कलन

ूयोजन)/साधारण प्लाि क पोखरी (बषार्तको पानी तथा िहउँदको िहऊ सं कलन ूयोजन) / फेरो

िसमेन्ट प्लाि क पोखरी (बषार्तको पानी तथा िहउँदको िहऊ सं कलन ूयोजन) िनमार्णका लािग
अनुदान पाऊ भिन तपिसल बमोिजमका कागजात सं लग्न गद यो िनवेदन पेश गरे का छौ |
सं लग्न कागजातह
१. सं ःथा/ समूह/ व्यवसाय दतार् ूमाणपऽको ूितिलिप
२. सं ःथा/समूहको िनणर्यको ूितिलिप

३. िनवेदक सं ःथा र िज.कृ.िव.का.ले बेहोन रकम छु िटने गरी िनवेदक सं ःथा/समूह/ूोपाइटर
बाट तयार गिरएको अनुसूची २ बमोिजम मोटा मोटी लागत िववरण

िनवेदक
सं ःथा/ समूह अध्यक्ष वा सिचव / ूोपाइटरको नाम :
हःताक्षर :
सं ःथाको क्षाप :
िमित :
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अनुसूची २

कायर्बम ूःताव अनुसार सहकारी सं ःथा र िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयले सम्प

गिरने कायर्ह

र मोटामोटी लागतको िववरण तािलका
आयोजनाको िकिसम : प्लाि क पोखरी/ साधारण प्लाि क िहऊ पोखरी/ फेरो िसमेन्ट प्लाि क

पोखरी

ब.सं .

िबयाकलाप
को िववरण

सं ःथा/ समूह/

िजल्ला कृिष

व्यवसायीले गन

िवकास कायार्लयले
गराउने कायर्ह

कायर्ह
लआय/
पिरमाण

जम्मा कायर्

मूल्य

लआय/
पिरमाण

जम्मा खचर्
ूितशत खचर्
तयार गनको
दःतखत :
नाम थर :
िमित :
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मूल्य

कैिफयत
लआय/
पिरमाण

मूल्य

अनुसूची ३
प्लाि क पोखरी िनमार्ण कायर्बम सम्बन्धी सम्झौता पऽ
१.

यो सम्झौता पऽ सहकारी सं ःथा/कृषक समूह/जल उपभोक्ता सं ःथा/ व्यावसाियक कृषक

उ मी र िजल्ला कृिष िवकास कायार्लय बीच प्लाि क पोखरी िनमार्ण योजना कायार्न्वयन

ूयोजनको लािग ूयोग गिरनेछ ।
२.

यो सम्झौता, सम्झौता भएको िमित दे िख ूारम्भ भएको मािननेछ ।

३.

उपभोक्ता समूहह ले सम्झौता भएको िमितले १५ िदन िभऽ कायर् शु

४.

यस प्लाि क पोखरी िनमार्ण योजनाको िनमार्ण कायर् उपभोक्ता समूह आफले गनुपन
र् छ ।

गनुप
र् नछ ।

आफले नगरी दोौो व्यिक्त वा सं ःथालाई ठे क्काप ा िदई गराउन पाइने छै न ।
५.

िज.कृ.िव.का.ले उपभोक्ता समूहलाई इि मेट अनुसारको कायर् स ालन गनर् प्लािसटक
पोखरीको िडजाईन तथा लागत बमोिजम खाल्डो ख े कायर्सम्प
तथा बाँिक ५० ूितशत इि मेट अनुसार सम्पूणर् कायर् सम्प

भ ुक्तानी गिरनेछ ।

भईसकेपिछ ५० ूितशत

भै सकेपछी चेक माफर्त

६.

िकःता भ ुक्तानी गदार् सम्बिन्धत ूािविधकबाट कामको मूल्यांकनको आधारमा रकम भ ुक्तानी

७.

उपभोक्ता समूहले यसै योजनाको लािग आफनै समूहको ौोत वाहेक कुनै सरकारी,गै॑

गिरनेछ ।

सरकारी सं घ सं ःथाबाट सहयोग, अनुदान आिद ूा

गरे को भए ःप

िवकास कायार्लयलाई जानकारी गराउनुपनछ ।

८.
९.

पमा िजल्ला कृिष

उपभोक्ता समूहले काम गदार् िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयबाट खिटएका ूािविधकह ले

िदएको िनदशन अनुसार गनुप
र् नछ ।

अिन्तम िकःता भक्तु ानी गनसम्बन्धमा सुपरिभजन गरी फाइनल िवल तयार गन ूािविधकबाट
कायर् सम्प

ूितवेदन तयार गरी उपभोक्ता समूहको वैठकबाट िनणर्य गराई िजल्ला कृिष

िवकास कायार्लयमा ूा

भएको ७ िदन िभऽ सम्बिन्धत समहू को नाममा बं कै चेक माफर्त

वा समूह को ःवीकृितमा सम्बिन्धत व्यिक्त तथा सं ःथालाई भ ुक्तानी िदइनेछ ।

१०. यस योजनाको िनमार्ण कायर् सोही आ.व. िभऽ सम्प

गनुपनछ ।

११. उपभोक्ता समूहको लापरवाहीको कारणबाट कायर् सम्प
सम्पूणर् िजम्मेवारी उपभोक्ता समूहको हुनेछ ।

नभई हानी नोक्सानी भएमा त्यसको

१२. उपभोक्ता समूहले िनमार्ण कायक सावर्जिनक जानकारी (Public Auditing) गराउनुपनछ ।
१३. सम्झौता भएको िमित दे िख .......... िदन िभऽ यो सम्झौता वमोिजमको सम्पूणर् कायर्
(िडजाइन, इि मेट अनुसार) पूणर्

पमा सम्प
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गरी स ालनमा ल्याइनेछ ।

१४. आयोजना सम्प

भई हःतान्तरण भैसकेपिछ सो को ममर्त सम्भार सम्बन्धी कायर् सम्बिन्धत

उपभोक्ता समूहको हुनेछ ।

१५. िनमार्ण कायर् अथवा यस सम्बन्धी कुनै िववाद आएमा िजल्ला कृिष िवकास सिमितको िनणर्य
नै अिन्तम मािननेछ ।

१६. यो सम्झौतामा उल्लेख भएका कुराह मा यस वमोिजम र अन्य कुराह मा ूचिलत ऐन
िनयम अनुसार हुनेछ ।

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

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

अध्यक्ष/ूितिनिधको हःताक्षर

कायर्बम सं योजकको हःताक्षर

उपभोक्ता सं ःथा/ समूह/ सहकारी/ फामर्को नाम
सं ःथाको छापः

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

बिर

साक्षीह
१. ......................................................

२. .......................................................
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कृिष िवकास अिधकृतको हःताक्षर
कायार्लयको छाप

अनुसूची ४
प्लाि क पोखरी िनमार्ण कायर्बम अिभलेख फारम (नमुना)
िजल्ला :

आयोजनाको नाम : प्लाि क पोखरी िनमार्ण

आयोजनाको िकिसम : प्लाि क पोखरी/ साधारण िहऊ पोखरी/ फेरो िसमेन्ट प्लाि क पोखरी
बजेट िशषर्क न :

आ व :

आयोजना अविध :
जम्मा खचर् :

भािरत ूगित :
जम्मा खचर्

लाभमाहीको
बस

नाम /
आयाजनाको
नाम

ठे गना

ल. ई.
रकम

लाभािन्वत
घर

अन्य
कायार्लयको जनसहभािगता सं ःथाले

जम्मा

बेहोन

नोट : जनसहभािगताको कोलममा ूितशत पिन खुलाउने |
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पिरवार
सं ख्या

आयोजनाह को
वतर्मान अवःथा
(िनमार्णाधीन ,
सम्प

भएको,

स ालन हुन बािक)

िसँचाइ
हुने

आयोजनाबाट

क्षेऽफल आएको ूभाव
(हे)

कैिफयत

अनुसूची ५
प्लाि क पोखरी (बषार्तको पानी सं कलन ूयोजन)को नमुना िडजाइन

A: sandy/gravel soil (side slope 1:1)

B: clay/loam soil

For 60,000 liter capacity:
Top size 8.5m×6.5m
Bottom size 5m×3m
Depth 1.8m
For 30,000 liter capacity:
Top size 6.5m×5.5m
Bottom size3.5m×2.5m
Depth 1.5m

For 60,000 liter capacity:
Top size 8m×6m
Bottom size 6m×4m
Depth 1.8m
For 30,000 liter capacity:
Top size 6m×5m
Bottom size 4m×3m
Depth 1.5m

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

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

ःवीकृत गनको नाम,पद तथा हःताक्षर

इिःटमेट गनको नाम,पद तथा हःताक्षर
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अनुसूची ६

साधारण प्लाि क िहउँ पोखरी (बषार्तको पानी तथा िहउँ सं कलन ूयोजन)को नमुना िडजाइन

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

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

ःवीकृत गनको नाम,पद तथा हःताक्षर

इिःटमेट गनको नाम,पद तथा हःताक्षर
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अनुसूची ७
फेरो िसमेन्ट प्लाि क पोखरी (बषार्तको पानी तथा िहऊ सं कलन ूयोजन) को नमुना िडजाइन

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

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

ःवीकृत गनको नाम,पद तथा हःताक्षर

इिःटमेट गनको नाम,पद तथा हःताक्षर
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आइ.पी.एम. कृषक सहजकतार्बाट बाली उपचार िशिवर
( ला ट िक्लिनक) स चालन नमर्स २०७४

-नेपाल सरकार (सिचवःतर) िमित २०७४/०७/०८ को िनणर्यानुसार ःवीकृत)

पृ भूिमः

बाली िव वामा रोग, िकरा र अन्य समःयाह को कारणह ले गदार् बाली उत्पादनमा वषनी १५२०% सम्म ॑ास भएको पाईएको छ । कृषकह ले बाली िब वाह का समःयाह को सिह उपचार

ूा

ँ च
गनर् सिकरहेका छै नन् । िजल्ला कृिष िबकाश कायार्लय तथा कृिष सेवा केन्िसम्म पह
ु भएका

कृषकह ले तहाँ कायर्रत अिधकृत वा जे.टी./जे.टी.ए. ह माफर्त र पहुँचबाट टाढा रहेका एमोभेट
वा िछमेकीको सल्लाह बमोिजम बाली उपचार गन गरे को यथाथर्ता छ । एमोभेटबाट िदईने सेवा

हेन हो भने कृषकह ले भनेको मौिखक भरमा िबना कुनै िनरीक्षण तथा पिरक्षणबाट िवषादीह
िसफािरस गरे को पाईन्छ भने िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयमा आउने अिधकांश कृषकह

पिन रोग

कीराको नमुना निलई आउने गनार्ले अन्दािजको भरमा सल्लाह ूदान गरे को िःथित छ । समःयाको

सही पिँ हचान िबना कुन िवषादी कित माऽामा ूयोग गन र कसिर ूयोग गन भ े

ान िशपको

अभावमा अन्धाधुन्ध िवषादी छन ूचलनका कारण एकाितर कृषकह को लगानी खेर गैरहे को छ

भने अक तफर् समयमानै समःया समाधान नहुन ु र िवषादीको ूयोगले मािनस, जीवजन्तु र

वातावरणमा नकारात्मक असर पिररहे को छ । तसथर् एउटा पिरक्षण तथा सत्य तथ्यमा आधािरत

गुणःतरीय एवं भरपद बाली उपचार प ितको आवँयकता टड्कारो छ जसको समाधान भनेको

बाली उपचार िशिवर (प्लाण्ट िक्लिनक) नै हो । बाली उपचार िशिवर एउटा यःतो थलो हो जहाँ
कृषकह ले आफ्नो बालीमा लागेका रोग, िकरा तथा अन्य समःयाको समःयामःत बोट िब वाका
नमुना िशिवरमा ल्याई बाली उपचार िवशेष ह बाट समःया पिहचान तथा समाधानका उपायह
बारे सल्लाह ूा

गदर्छन् ।

बाली उपचार िशिवर २ तिरकाबाट स ालन गनर् सिकन्छ:
१) घुम्ती बाली उपचार िशिवर,

२) िनयिमत बाली उपचार िशिवर ।
यी दुवै िशिवरको कायर्िवधीमा खासै िभ ता छै न । िनयिमत बाली उपचार िशिवर िनिँचत ःथानमा
िनयिमत

पमा आवँयकता अनुसार एक ह ा वा १५ िदन वा मिहनाको १ पटक वा खास

बालीह को समःयायूक्त समयमा स ालन गिरन्छ भने घुम्ती बाली उपचार िशिवर िजल्लाको
िविभन्न क्षेऽह को समःयाको आधारमा घुम्ती

पमा स ालन गनर् सिकन्छ ।

बाली उपचार िशिवर (प्लाण्ट िक्लिनक) स ालन गनर्को लािग नेपाल कृिष सेवा वा अन्य कृिष सँग

सं बिन्धत िनकायमा कायर्रत ूािविधकह बाट यस ूकारको तािलम हािसल गरी बाली उपचार
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िशिवर (प्लाण्ट िक्लिनक) स ालन गिरदै आएकामा नेपाल सरकारको लगानीमा दे शका िविभ

िजल्लाह मा आइ.िप.एम. कृषक पाठशाला स ालनको लािग आइ.िप.एम. कृषक सहजकतार्ह
ूिशिक्षत गिरएका छन । ती कृषक सहजकतार्ह

सँग बाली व्यवःथापन सम्बन्धी लामो अनुभव

रहेको र िजल्लामा कायर्रत ूािविधकह को सेवा सबै ठाउह मा पुराउन नसिकएको िःथितमा आई

पी एम कृषक सहजकतार्लाई ःथानीय तवरमा बाली उपचार िशवीर स ालन गनमार् तािलम िदई

कृषक सहजकतार्ह ले बाली

पिरचालन गनर् उपयुक्त दे िखएकोले बाली उपचार िशवीर तािलम ूा

उपचार िशवीर स ालन गनर् सक्नेछन् ।
उ ँ
े यः

कृषकको बालीमा रोग, िकरा तथा अन्य समःयाह को सिह पिहचान गरी समयमै उपयुक्त
व्यवःथापनका उपायह

िदलाउनु नै यसको ूमुख उ ेँय रहेको छ । जसले गदार् जथाभावी

रसायिनक िवषादीको ूयोगलाई कम गरी वातावरण सं रक्षणमा सहयोग पुयार्उनुका साथै बाली
िब वाह को उत्पादन र उत्पादकत्व वृि

गनर् म त पुग्ने छ ।

कायर्िविधः

१) िजल्लाका अन्न, फलफूल, तरकारी र अन्यबालीह को पकेट क्षेऽ लाई समेट्ने गरी समःया
दे िखएका क्षेऽ तथा रसायिनक िवषादीको अत्यािधक ूयोग भइरहे को क्षेऽलाई सम्बोधन गन

गरी धेरै भन्दा धेरै कृषकलाई सहभागी बनाउन पायक पन ठाउँमा बाली उपचार िशिवर
स ालन गनुर् पदर्छ ।

२) बाली उपचार िशिवर स ालन हुने िमित, ःथान र समयको बारे मा कृषकलाई उपयुक्त
माध्यमबाट समय मै जानकारी िदनु पनछ ।

३) कृषकले ल्याएको बालीको नमुना र कृषकसँग िलइएको जानकारीका आधारमा समःया
पिहचान गरी समाधानका उपायह

कृषकले बुझ्ने गरी िलिखत

पमा कृषकलाई उपलब्ध

गराउनु पनछ । उक्त िदन बाली नमुनाको समःया पिहचान हुन नसकेमा यथासक्य िछटो
उपयुक्त िनकायमा नमुना पठाई समःयाको पिहचान गराई सम्बिन्धत कृषकलाई बाली
व्यवःथापनका उपायह

सम्बन्धमा यथासक्य िछटो जानकारी गराउने व्यवःथा गनुर् पनछ ।

४) बाली उपचार िशिवर स ालन अविध १ िदनको हुने छ ।

५) बाली उपचार िशिवरमा सहभागी हुने कृषकह ले दै िनक ॅमण भ ा, होटल बास खचर् र खाजा
खचर् पाउने छै नन् साथै यस कायर्बममा कृषकबाट शुल्क िलने व्यवःथा हुने छै न ।

६) बाली उपचार िशिवर तािलम ूा

आइ.िप.एम. सहजकतार्बाट नै गनुर् पनछ । आवँयक परे

िजल्ला कृिष िवकास कायार्लय तथा अन्य तािलम ूा

सक्नेछन् ।

ूािविधकह को सहयोग िलन

७) िजल्लामा अन्य सं घ/सं ःथा/िनकायबाट यस ूकारको बाली उपचार िशिवर स ालन गनुर् पन
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भएमा सं बिन्धत िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयसं गको समन्वयमा स ालन गनुर् पनछ ।

८) बाली उपचार िशिवर हुने िमित, समय र ःथान बारे सम्बिन्धत िजल्ला कृिष िवकास कायार्लय,
क्षेऽीय बाली सं रक्षण ूयोगशाला र बाली सं रक्षण िनदशनालयलाई जानकारी गराएको खण्डमा
ूािविधक सहयोग ूा

गनर् सिजलो हुनेछ ।

९) बाली उपचार िशिवर स ालन पिछ त्यःको तथ्याकं अिभलेख/ूितवेदन सं बिन्धत िजल्ला कृिष
िवकास कायार्लय माफर्त हुँदै बाली सं रक्षण िनदशनालयमा पठाउने व्यबःथा गनुर् पनछ ।

अपेिक्षत ूितफलः

यस कायर्बम स ालनबाट दे हाय बमोिजमका ूितफल ूा

हुने छः

१) कृषकका बालीमा दे िखएका रोग, कीरा तथा अन्य समःयाको सिह पिहचान गरी तु न्त
बालीमा हुने क्षती कम गनर् व्यवःथापनका लािग सहयोग पुग्ने ।

२) समःयाको सही पिँ हचान भई सुधारका लािग कृषक ःवयं सक्षम हुने ।

३) रसायिनक िवषादी तथा मलखादको जथाभावी ूयोगलाई व्यबिःथत गरी बाली उत्पादन लागत
घटाउन सिकने ।

४) वातावरण सं रक्षण तथा मानव ःवाःथ्यमा सुधार ल्याउन यस कायर्बम ूभावकारी िस

हुने ।

५) बाली उपचार िशिवर स ालन क्षेऽको रोग कीरा को अिभलेख तयार भई भावी बाली सं रक्षण
कायर्बम तय गनर् सहयोग िमल्ने ।

६) ूािविधकह बाट सेवा पुग्न नसकेको ःथानमा सेवा पुराउन सिकने ।
आिथर्क पक्षः
ब.सं

िववरण

१

ूचार ूसार, व्यानर, िशवीर

इकाइ पिरमाण

दर

जम्मा

पटक

१

१२००

१२००

पटक

१

१०००

१०००

.

कैिफयत

स ालन सामामी, ःटे सनरी
व्यवःथापन खचर्
२

बाली उपचार िशवीर स ालन
तािलम ूा

३

कृषक सहजकतार्

बाली उपचार िशवीर स ालनमा

दै .ॅ.भ.

िनयमानुसार

एक िदनको भ ा
पटक

१

५००

५००

सहयोगी
४

यातायात खचर्

पटक

१

३००

३००

६

खाजा खचर्

पटक

१

५००

५००

खाजा खचर् ूित व्यिक्त
ूित पटक
ननाघ्ने गरी

७

तथ्यांक/ूितवेदन तयार
कुल जम्मा

पटक

१

.

५००

५००
४०००
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२०० मा

प्रधानम त्री कृिष आधिु नकीकरण पिरयोजना, कायर्क्रम कायार् वयन कायर्िविध

यावसाियक कृिष उ पादन के द्र ( लक) िवकास कायर्क्रम स चालन कायर्िविध२०७३

(कृिष िवकास मन्ऽालय (सिचव ःतर) को िमित २०७३।१०।२१ िनणर्यानुसार ःवीकृत)

खण्ड १. पृ भूिम
ूधानमन्ऽी कृिष आधुिनकीकरण पिरयोजना अन्तरगतका ४ वटा सम्भागह मध्ये दोौो सम्भागको
पमा

रहे को

व्यावसाियक

कृिष

उत्पादन

केन्ि

(व्लक)

िवकास

कायर्बमको

ूभावकारी

कायार्न्वयनका सन्दभर्मा पिरयोजनाको दःतावेजमा उल्लेख भएको व्यवःथा बमोिजम नेपाल

सरकारले व्यावसाियक कृिष उत्पादन केन्ि (व्लक) िवकास कायर्बम स ालन कायर्िविध -2073
तयार गरी लागु गरे को छ ।

खण्ड २. सं िक्ष

नाम, ूारम्भ र पिरभाषा

2.1 यस कायर्िविधको नाम व्यावसाियक कृिष उत्पादन केन्ि (व्लक) िवकास कायर्बम स ालन
कायर्िविध -2073 रहेको छ ।

2.२ यो कायर्िविध नेपाल सरकारबाट ःवीकृत भएको िमितबाट लागु हुनेछ ।
2.३ िवषय वा ूसं गले अक अथर् नलागेमा यस कायर्िविधमा,

(क)
(ख)

"पिरयोजना" भ ाले ूधानमन्ऽी कृिष आधुिनकीकरण पिरयोजना सम्झनु पदर्छ ।

"व्लक" भ ाले राि य ूाथिमकता र ःथािनय सम्भाव्यताका आधारमा तोिकएको
पूवार्धारह

भएको र तोिकएको बाली/वःतुमा न्यूनतम १०० हेक्टरमा स ालन

भएको वा मौरीको हकमा न्यूनतम ५००० घार रहने वा कन्ये/गोॄे च्याउको हकमा
न्यूनतम १०००० केजी बीउ उपयोग हुने वा िसताके च्याउको हकमा न्यूनतम १

लाख मुढामा गिरने वा शाउट माछाको हकमा किम्तमा १५००० वगर् मी क्षेऽफलको
जलाशय भएको वा पोखरीमा गिरने माछापालनको हकमा न्यूनतम ६० हेक्टर
जलाशय क्षेऽफलमा फैिलएको वा प्लाि क घरमा गिरने खेतीको हकमा न्यूनतम १०
हेक्टर क्षेऽफलमा फैिलएको प्लाि क घरह

सम्झनु पदर्छ ।

(ग)
( घ)

रहने व्यावसाियक कृिष उत्पादन केन्ि

"सिमित " भ ाले सम्विन्धत व्लक स ालक सिमित सम्झनु पदर्छ ।
"पो

हाभ

सेन्टर " भ ाले भ ाले कृिष व्यवसायीकरणका लािग सम्विन्धत स ालक

सिमित वा व्लक िभऽ अन्य िनकायले स ालन गन ूशोधन केन्ि, गोदाम घर, मेिडं ग,
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प्याकेिजं ग तथा सं कलन केन्ि लगायतका उत्पादनोपरान्त आवँयक पूवध
र् ारह
सिहतको सेवा सम्झनु पदर्छ ।

(ङ)

"कःटम हायिरं ग सेन्टर " भ ाले

यान्ऽीकरण ूब र्नका सन्दभर्मा सम्बिन्धत

सन्चालक

अन्य

सिमित

वा

व्लक

िभऽ

िनकायले

स ालन

गन

सम्विन्धत

बाली/वःतुका लािग उत्पादनदे िख भण्डारणसम्म आवँयक पन सबै ूकारका मेिशनरी
औजार उपकरणको सेट सिहतको सेवा सम्झनु पदर्छ ।

(च)
( छ)
(ज)

"व्यवःथापक " भ ाले सम्विन्धत व्लकव्यवःथापक सम्झनु पदर्छ ।
"कायर्दल " भ ाले यसै कायर्िविधको दफा ४.३ बमोिजमको कायर्दल सम्झनु पदर्छ।
"व्यावसाियक खेती " भ ाले किम्तमा दे हाय वमोिजमको खेती गरे को सम्झनु
पदर्छ ।

बाली

क्षेऽफल

कैिफयत

उच्च पहाड

मध्य पहाड

तराई

बाली

५ रोपनी

५ रोपनी

१० क ा

तरकारी बाली

२ रोपनी

३ रोपनी

१० क ा

माछा

१00 व.मी.

२ रोपनी

६ क ा

जलाशाय

मौरी

१०

20

२०

आधुिनक घार

१० के.जी.

१० के.जी.

वीउको ूयोग

500 मुढा

500 मुढा

500 मुढा

फलफुल

१ रोपनी

१ रोपनी

५ क ा

अलै ची

५ रोपनी

५ रोपनी

-

अदुवा/वेसार

१ रोपनी

२ रोपनी

५ क ा

शाउट माछा

१00 व.मी.

१00 व.मी.

प्लाि क घर

300 व.मी.

300 व.मी.

खा ा

कन्य र गोॄे च्याउ
िसताके च्याउ

300 व.मी.

खण्ड ३. उदे ँय

कृिष क्षेऽको आधुिनकीकरणमा योगदान पुयार्उने व्यावसाियक कृिष उत्पादन केन्ि (ब्लक)ह
िवकास तथा रोजगारी ूब र्न माफर्त कृषकह को आम्दनी वृ ी गनर्

(क) व्लकमा समावेश गिरएका बाली/वःतुको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृि

गनु,र्

(ख) व्लक क्षेऽमा कृिष यािन्ऽकरण, कृिष पूवार्धार िवकास तथा व्यवसायीकरण ूब र्न गनु,र्
(ग) ब्लक तथा आसपासका क्षेऽह मा रोजगारी सृजना गनुर्
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खण्ड ४. व्लक िनमार्ण ूिबया
४.१ व्लक क्षेऽ िनमार्णका लािग दे हायका सेवा/सुिवधा/पूवार्धारह
क)

सडकको पहुँच भएको वा हुनसक्ने

ख)

िसं चाईको उपलब्धता भएको वा हुनसक्ने

भएको हुनपु नछ :

ग)

ु को उपलब्धता भएको वा हुनसक्ने
िव त

घ)

तोिकएको क्षेऽफल चक्लाबन्दी भएको/हुनसक्ने वा एउटै कोिरडोरमा रहेको

ङ)
च)

िव ीय सं ःथाह को पहुँच भएकोवा हुन सक्ने
कृिष सेवा केन्िसँगको पहुँच

४.२ यस पिरयोजना अन्तरगत ूथम वषर् अथार्त आ.व २०७३/७४ का लािग मािथ उल्लेिखत

पूवार्धार सिहतको 75 वटै िजल्लाह का तोिकएको क्षेऽमातोिकएका बाली/वःतुका कुल

१५० व्लकह

स ालनमा रहनेछन् । पिरयोजना अविधमा सम्भाव्यताका आधारमा १५००

यःता व्लकह

सम्वन्धी िनणर्य सम्बिन्धत

ु भरमा िनमार्ण गिरनेछन् । थप व्लकह
मुलक

िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयको िसफािरसमा पिरयोजना कायार्न्वयन सिमितले गनछ ।

४.३ व्लक िनमार्ण गदार् भौगोिलक तथा ूािविधक सम्भाव्यताका आधारमा ूत्येक िजल्लाको
तोिकएको क्षेऽमा तोिकएका बाली/वःतुका व्लकह

िनमार्ण गनर् चाहने कृषक समूह, कानुन

बमोिजम दतार् भएका कृिष उ म, फमर्, कृिष कायर्मा सं लग्न सहकारी, जल उपभोक्ता

सिमितह को सूची तयार गिरनेछ । सूचीकृतह मध्येबाट आवँयक सं ख्यामा व्लक छनौटका
लािग िजल्लाःतरमा विर
आवँयकतानुसार सदःयह

तोकेका सूचकह

कृिष िवकास अिधकृतले तोकेको अिधकृतको सं योजकत्वमा
रहने एक ूािविधक कायर्दल बनाइनेछ ।उक्त कायर्दलले

र ःथलगत ूमािणकरण समेतका आधारमा िसफािरस गरे अनु प व्लक

क्षेऽको छनौट सम्विन्धत िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयले गनछ ।व्लक िनमार्ण गदार्
तोिकएको क्षेऽमा तोिकएको क्षेऽफल नपुगेमा सम्भाव्य आसपासको क्षेऽ समेत समावेश गनर्
सिकनेछ । यसरी व्लक क्षेऽ स ालन गनर् छािनएका कृषक समूह, कानुन बमोिजम दतार्

भएका कृिष उ मी, फमर्, कृिष कायर्मा सं लग्न सहकारी, जल उपभोक्ता सिमितह

रहने दफा

५.१ अनुसारको व्लक स ालक सिमित र सम्विन्धत िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयका बीच

तोिकएका कायर्बमह
सम्बन्धमा
सम्बिन्धत

सम्बिन्धत
ब्लक

स ालनका लािग एक सम्झौता हुनेछ । स ालन गिरने कायर्बमका
सेवा

क्षेऽका

केन्िको

समन्वयमा

कृषक/कृषक

सम्बिन्धत

ब्लक

स ालक

समूह/सहकारी/जलउपभोक्ता

सिमितले

सिमित/कृिष

उ मीह को मागमा आधािरत कायर्बमह को ूःतावना तयार गरी सोही वमोिजम सम्झौता
गिरनेछ ।यसरी सम्झौता गदार् बाली िवमाको ूःतावना सिहत पेश गनर् ूोत्सािहत गिरने छ।
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खण्ड ५. व्लक स ालन ूिबया

5.1 ब्लक स ालनका सम्बन्धमा सम्विन्धत िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयसँग भएको सम्झौता
बमोिजमका कायर्ह

स ालन गन सम्बन्धमा खण्ड 4 वमोिजम ःथापना भएको ब्लक

क्षेऽको व्यवःथापनका लािग सम्विन्धत कृषक समूह, कानुन बमोिजम दतार् भएका कृिष
उ मी/फमर्, कृिष कायर्मा सं लग्न सहकारी, जल उपभोक्ता सिमितह को ूितिनिधत्व रहने गरी

किम्तमा 33 ूितशत मिहला सिहतको 9 सदःयीय ब्लक स ालक सिमित गठन गिरनेछ ।
यसको लािग ब्लक क्षेऽ छनौट भएपछी ब्लक िभऽ रहेका कृषक समूह/सहकारी/कृिष

उ मी/जल उपभोक्ता सिमितह लाई पछी ब्लक स ालक सिमित गठनको लािग 7 िदनको
म्याद सिहत पऽाचार माफर्त वा अन्य ःथानीय सं चार माध्यम माफर्त आव्हान गिरनेछ ।

ु
कायर्दलको िसफािरस अनुसार एक भन्दा बढी आवेदकह लाई सं यक्त

पमा सिमित गठनको

लािग समेत अनुरोध गनर् सिकने छ । तोिकएको अविधमा सिमित गठन भई नआएमा

िज.कृ.िव.का.ले सहिजकरण गरी 15 िदन िभऽ सिमित िनमार्ण गनर् सक्नेछ ।सिमितको
सदःय

सम्बिन्धत बाली/वःतुको व्यावसाियक खेतीमा अिनवायर् सं लग्न भएको हुनपु नछ ।

उक्त सिमितमा सं योजक, उपसं योजक, सिचव र सहसिचव एक-एक जना र बाँकी ५ जना
सदःय रहनेछन् । ब्लक स ालक सिमितको ूमुख कायर्कारी पदह मा किम्तमा १ जना

मिहला हुन ु पनछ । कृिष िवकास रणनीित (ADS) ले पिरकल्पना गरे

वमोिजमको

सामूदाियक कृिष ूसार सेवा केन्ि (CAESC)ूमुख वा उक्त सेवा केन्ि गठन नहुन्जेल
सम्मका लािग सम्बिन्धत कृिष सेवाकेन्ि ूमुख सिमितको पदे न सदःयको

पमा रहनेछ ।

कुनै व्लक १ भन्दा बढी सेवा केन्ि अन्तरगत रहन गएको अवःथामा जुन सेवा केन्ि

अन्तरगत ब्लकको बढी क्षेऽफल पनर् आउँछ सोही सेवा केन्िको ूमुख सिमितको पदे न

सदःयको

पमा रहने छ ।नेपाल सरकारको ौोतबाट स ालन गिरने कायर्बमको ूःतावना

तयार गदार् र कायर् सम्प

ूितवेदन पेश गदार् िनजको सहमती अिनवायर् रहनेछ ।

सं िवधानको भावना अनु प ःथानीय तह गठन भैसकेपछी यस पिरयोजना अन्तगर्तका
कायर्बमह

ःथानीय िनकायमा हःतान्तरण गन भ े समेत पिरयोजना दःतावेजमा उल्लेख

भएको सन्दभर्मा सम्बिन्धत ःथानीय तहका ूमुख उक्त सिमितको आमिन्ऽत सदःयको
रहनेछन् । व्लक क्षेऽमा रहने कृिष ूािविधकह

िनकायह को ूितिनधी सिमितको सल्लाहाकारका

पमा

र ःथानीयःतरको सम्बिन्धत सरोकारवाला
पमा रहने छन् ।तोिकएको क्षेऽफलको

व्यवःथापन गिर कृिष उ मी, फमर् एक्लै ले स ालन गन व्लक क्षेऽको हकमा भने त्यःतो

कृिष उ मी ःवयं ले नै ब्लक सन्चालक सिमितको भूिमका िनवार्ह गनछ ।यःतो अवःथामा
कृिष सेवा केन्ि ूमुख उक्त स ालक सिमितको सल्लाहकारको
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पमा रहने छ र नेपाल

सरकारको ौोतबाट स ालन गिरने कायर्बमको ूःतावना तयार गदार् र कायर् सम्प
ूितवेदन पेश गदार् िनजको सहमती अिनवायर् रहनेछ ।
5.2 व्लक स ालक सिमितको काम, कतर्व्य र अिधकार दे हाय बमोिजम हुनेछ
क) तोिकएका आधारह मा व्लक व्यवःथापक िनयुक्त गन

ख) ब्लक व्यवःथापकको काम, कतर्व्य र अिधकार िनधार्रण गन
ग)

व्लक कायर्बम स ालन गनर्का लािग आवँयक उत्पादन साममी र सो को पिरमाण
आंकलन गन, उत्पादन योजना तयार गन, आवँयक उत्पादन र अन्य साममीको ौोत
व्यवःथापन गन ।

घ)

व्लकमा िनमार्ण हुने पुवार्धार िवकास सम्वन्धी कायर्का लािग िजल्ला कृिष िवकास

कायार्लयसँग आवँयक समन्वय गन ।

ङ)

व्लक स ालनका लािग िजल्ला कृिष िवकास कायार्लय र अन्य सरोकारवाला

च)

व्लकलाई व्यविःथत

िनकायह सँग आवँयक समन्वय गन ।

पमा स ालनका लािग आधार तयार गन, सं लग्नकृषक समूह,

कानुन बमोिजम दतार् भएका कृिष उ म, फमर्, कृिष कायर्मा सं लग्न सहकारी, जल
उपभोक्ता सिमित लगायतसँग िनरन्तर सम्वाद र सहकायर् गन।

छ) स ालक

सिमितको

बैठक

किम्तमा

मिहनाको

१

पटक

अिनवायर्

पमा

र

आवँयकतानुसार अन्य समयमा बःनेछ । बैठकमा सिमित बािहरका ूितिनिधलाई
आमिन्ऽत गनर् सिकनेछ ।
ज)

ब्लक स ालन सम्बन्धी आन्तिरक आचारसं िहता (code of conduct) आवँयक भएमा
तयार गरी पालना गन गराउने ।

झ) कायर्बम स ालनको लािग सिमितले िविनयममा उल्लेख गरी आवँयकता अनुसार
उपसिमित गठन गनर् सक्नेछ ।
ञ) व्लक िनमार्ण, व्यवःथापन, स ालन र अनुगमनका सन्दभर्मा अन्य सबै आवँयक
कायर्ह
ट)

गन

कायर्बमको

िदगोपनाको

लािग

सिमितको

अवधी

र

सिमितका

पदािधकारी

तथा

सदःयह को पदावधी सिमितले आवँयकता अनुसार िनधार्रण गनछ । तर सिमतका
पदािधकारी र सदःयह को पदावधी२ बषर्भन्दा बढी हुने छै न । सिमितले आवँयक

िविनयम तयार गरी सोही वमोिजम सिमतका पदािधकारी तथा सदःयह को चयन
गनछ । सिमितमा एकै पिरवारबाट एक भन्दा बढी व्यक्ती रहन सक्ने छै न र एकै

व्यक्ती लगातार एक कायर्काल भन्दा बढी एकै पदमा रहन सक्ने छै न ।तर सदःयको
हकमा यो व्यवःथा लागु हुने छै न ।
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ठ)

ड)

सिमित गठन भएको एक वषर् िभऽ उक्त सिमित िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयमा

िनधार्िरत ूकृया अनु प दतार् हुन ु पनछ । उक्त सिमितको िनयिमत निवकरण गन

िजम्मेवारी सिमितको हुनेछ ।

ब्लक ःतरमा स ालन हुने सम्पूणर् िबयाकलाप र आिथर्क कारोवार ूचिलत कानुन
वमोिजम व्यवःथापन गन तथा िजम्मेवारी वहन गन ।

ढ)

ब्लक क्षेऽमा उत्पािदत वःतुको मूल्य िनधार्रण, वजािरकरण, ूशोधन लगायतका
िबयाकलापह को मापदण्ड िनधार्रण गरी व्यविःथत गन ।

ण)
त)

सिमित माफर्त स ालन गिरने आिथर्क कारोवारह को लेखा व्यवःथापन तथा लेखा
परीक्षण ूितवेदन तयार गन ।

ब्लक क्षेऽमा आवँयक अन्य व्यवःथापकीय कायर्ह

गन ।

५.३ व्लक व्यवःथापक (Block Manager)को िनयुिक्त, काम कतर्व्य र अिधकार
5.3.1 िजल्लामा स ालन हुने व्लक िवकास कायर्बमको ूभावकारी स ालन तथा

आवँयक समन्वयका लािग व्लक सन्चालक सिमितले दे हायको योग्यता भएको व्लक
व्यवःथापक िनयुक्त गनछ -

क) कृिष/अथर्शा /व्यवसायशा /बजार शा /मानिवकी/व्यवःथापन िवषय िलई कम्तीमा
ूिवणता ूमाण पऽ तह वा सो सरहको शैिक्षक योग्यता भएको,

ख) कृिष उपज/वःतुको व्यवसाय/बजार/उ ोग व्यवःथापन कायर्मा न्यूनतम 2 वषर्
अनुभव भएको,
ग)

१८ वषर् उमेर पुरा भएको

घ)

समन्वय क्षमता उच्च रहेको,

ङ)

कुनै राजिनितक दलको सांगठिनक पदमा (िनवार्िचत पदािधकारी) नरहेको

च)

सरकारी वा कुनै सं गिठत सं ःथाको वहालवाला कमर्चारी नरहे को

ज)

मानिसक अवःथा सामान्य रहेको

छ) नैितक पतन, आिथर्क अपचलन वा कुनै फौजदारी अिभयोगमा कसुरवार नठहिरएको

5.3.2 व्लक व्यवःथापकको काम, कतर्व्य, अिधकारर पदावधी व्लक स ालक सिमितले
तोके बमोिजम हुनेछ ।
5.3.3 व्लक व्यवःथापको पािरौिमक व्लक सन्चालक सिमितले िनधार्रण गरे बमोिजम
सिमितवाटै भ ुक्तानी हुनेछ।
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खण्ड ६. स ालन गिरने कायर्बम/िबयाकलाप
६.१ व्लकःतरमा पिरयोजना अिभमुखीकरण

सम्विन्धत िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयले कृषक, कृषक समूह, कानुन बमोिजम दतार् भएका कृिष

उ मी, फमर्, कृिष कायर्मा सं लग्न सहकारी, जल उपभोक्ता सिमित, नीिज सेवा ूदायक, कृिष उपज

बजार व्यवःथापन सिमित लगायत अन्य सरोकारवाला िनकायह को उपिःथतीमा पिरयोजना र
व्लक स ालन सम्बन्धमा अिभमुखीकरण कायर्बम स ालन गनछ ।
६.२ ूिविध तथा ूािविधक सहयोग

क) सम्विन्धत िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयले व्लक क्षेऽमा सहभािगतात्मक व्यावसाियक
उत्पादन ूिविध ूदशर्न तथा ःथलगत तािलम कायर्बम स ालन गनछ ।ूत्येक व्लकमा

सम्विन्धत बाली/वःतुका किम्तमातराइ तथा िभऽी मधेशमा ०.५ हे र पहाड तथा िहमाली
िजल्लामा ०.२५ हे मा स ालन गिरनेछ ।मौरीका लािग २० घार कन्ये च्याउ र गोॄे

च्याउको लािग ५ केजी बीउ लाग्ने १ टहरा र िसताके च्याउकालिग किम्तमा ५०० मुढा

सिहतको टहरा रहने गरी सचालन गिरनेछ भने प्लाि क टनेलको हकमा 100 वगर् िमटर
क्षेऽफलमा फैिलएको प्लाि क टनेलमा, माछाको हकमा ६ क ा र शाउटको लािग २०० वगर्

मी को जलाशय युक्त क्षेऽफलमासहभािगतात्मक व्यावसाियक उत्पादन ूिविध ूदशर्न तथा
िसकाई केन्ि स ालन गिरनेछ । यःता केन्िह

सं भाव्यता र आवँयकताका आधारमा ब्लक

क्षेऽको ूत्येक गा.िव.स./न.पा./उ.म.न.पा./म.न.पा.को उपयुक्त ःथानमा किम्तमा 1/1 वटा

रहने गरी स ालन गनर् सिकनेछ । साथै ूत्येक व्लकमा सम्विन्धत बाली/वःतुको उत्पादन
ूिविध, बजारीकरण, मूल्य ौं ृखला िवकास लगायतका िविवध पक्षह

समेिटने गिर ःथलगत

तािलम कायर्बम स ालन गिरनेछ ।यसका अलावा आवँयकता अनुसार ूिविध ूसारणका
कायर्बमह

तजुम
र् ा गरी स ालन गनर् सिकनेछ ।

ख) सम्विन्धत िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयले सम्बिन्धत क्षेऽीय ूयोगशालाह को समन्वयमा

व्लक क्षेऽमा एिककृत माटो, वीउ र बाली सं रक्षण सेवा उपलव्ध गराउन मोवाइल भ्यान

माफर्त ःथलगत ूयोगशाला सेवा स ालनमा ल्याउनेछ ।
६.३ उत्पादन साममी सहयोग
क) उत्पादन साममी िवशेषगिर रासायिनक तथा ूांगािरक मलमा हाल ूचिलत ूावधान अनु प नै
व्लक क्षेऽका लािग आवँयक पिरमाण अनुदानमा उपलव्ध गराइनेछ ।

ख) सम्विन्धत व्लक स ालक सिमितले रासायिनक तथा ूांगािरक मल िवबी िवतरणका लािग

सम्बिन्धत िजल्ला आपूतीर् व्यवःथापन सिमितको िनणर्य वमोिजम कृिष साममी कम्पनी िल. को

िडलरिशप ूा

गनछन् ।
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ग) यसका साथैउ त तथा हाईिॄड िवउ िवजन, िव वा, रसायिनक एवं जैिवक िवषादीह

तथा

सुआम तत्व लगायतका अन्य उत्पादन साममीह मा अनुदान सहयोग उपलव्ध गराइनेछ।

यसरी िवतरण गिरने उत्पादन सामामीह मा नेपाल सरकारबाट ःवीकृत पिरयोजना दःतावेजमा
उल्लेख भए अनु पको बढीमा ५० ूितशत अनुदान उपलब्ध गराइने छ ।
६.४ कृिष यान्ऽीकरणका लािग Custom Hiring Center ःथापना
क) सम्विन्धत व्लकमा यान्ऽीकरण ूब नका लािग व्लकका बाली/वःतुका लािग उत्पादनदे िख
भण्डारणसम्म आवँयक पन सबै ूकारका मेिशनरी औजार उपकरणको सेट खिरदमा
पिरयोजना दःतावेजमा उल्लेख भए वमोिजमको बढीमा ५० ूितशत पूंजीगत अनुदान उपलव्ध

गराइनेछ ।

ख) सम्विन्धत व्लकका लािग आवँयक मेिशनरी औजार उपकरणको सेटको िववरण र लागत

इि मेट आवँयकता अनुसार कृिष इिन्जिनयिरं ग िनदशनालयको सहयोग र सम्बिन्धत
कायर्बम िनदशनालय/सम्बिन्धत बाली, वःतुको राि य कायर्बम सं गको समन्वयमा सम्विन्धत
िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयले गनछ ।

ग) यःतो केन्ि ःथापनाका लािग सम्विन्धत सन्चालक सिमित वा सम्विन्धत कृिष उ मीले

आवँयक घर तथा जग्गा उपलव्ध गराउनु पनछ । यःतो जग्गा सम्बिन्धत स ालक

सिमितको आफ्नै ःवािमत्वमा नभएमा किम्तमा 1० वषर् अविधका लागी भाडामा िलएको

हुनपु नछ । जग्गा उपलब्ध हुन नसकेको अवःथामा घर भाडामा िलएर समेत स ालन गनर्
सिकनेछ ।

घ) सम्विन्धत स ालक सिमितले उक्त मेिशनरी औजार उपकरणको सेट खिरद गिर Custom
Hiring Center स ालन गनर् चाहेमा सोही सिमितमाफर्त वा सो सिमित यस िकिसमको सेवा
उपलव्ध गराउन िविभ

कारणले अिनच्छु क दे िखएमा उक्त सेवा स ालन गनर् इच्छु क अन्य

कृषक समूह/सहकारी/उपभोक्ता समूह/कृिषउ मी वा नीिज सेवा ूदायकलाई सम्विन्धत
व्लकलाई ूाथिमकतामा राख्दै अन्य क्षेऽमा समेत सहुिलयत दरमा सो सेवा उपलव्ध गराउने

शतर्मायस कायर्का लािग अनुदान उपलव्ध गराउन सिकनेछ ।
ङ) यस Centre स ालन गरे वापतको पूंजीगत अनुदान सम्विन्धत व्लक स ालक सिमित वा
उपरोक्तानुसार सो सेवा स ालन गन कृषक समूह, कानुन बमोिजम दतार् भएका कृिष उ म,
फमर्, कृिष कायर्मा सं लग्न सहकारी, जल उपभोक्ता सिमितवा नीिज सेवा ूदायकको बक

खातामा ूचिलत आिथर्क ऐन िनयम वमोिजम उपलव्ध गराइनेछ ।

च) यसरी Custom Hiring Center ःथापना तथा स ालन गनर् चाहने िनकाय/सं ःथार सम्बिन्धत
िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयह िवच सम्झौता गरी सोही वमोिजम कायार्न्वयन गिरने छ ।
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छ) यसरी ःथापना हुने Custom Hiring Centerह ले सम्बिन्धत व्लकमा आव

कृषकह का

अलावा आसपासका क्षेऽका कृषकह लाई समेत सम्झौतामा उल्लेख भएको शतर् वमोिजम
सेवा ूवाह गनुप
र् नछ ।

६.५ पो

हाभ

सेन्टर ःथापना

क) सम्विन्धत व्लकमा व्यवसायीकरणका लािग ूाथिमक ूशोधन केन्ि, गोदाम घर, मेिडं ग,िूकुिलङ, तौलाई, प्याकेिजङ, लेविलङ, ढु वानी, ूदशर्न तथा िवबी कक्ष/ःटल लगायतका

उत्पादनोपरान्त उपज व्यवःथापन/ ाण्डिलङ तथा बजार व्यवःथापन सम्बन्धी आवँयक
पूवध
र् ारह

र साना ढु बानी साधन (ट्र्याक्टर, िसं गल क्यािवनको िजप, िपकअप आिद) समेत

रहेको एक पो

हाभ

सेन्टर िनमार्ण गिरनेछ ।यसका लािग पिरयोजना दःतावेजमा उल्लेख

भए वमोिजम बढीमा ८५ ूितशत पूंजीगत अनुदान उपलव्ध गराइनेछ ।

ख) यःतो केन्ि ःथापनाका लािग सम्विन्धत सन्चालक सिमित वा सम्विन्धत कृषक उ मीले

आवँयक घर तथा जग्गा उपलव्ध गराउनु पनछ । जग्गा भाडामा िलनुपन अवःथामा

किम्तमा १० बषर्को सम्झौता गरे को हुनपु नछ । जग्गा उपलब्ध हुन नसकेको अवःथामा घर
भाडामा िलएर समेत स ालन गनर् सिकनेछ ।

ग) सम्विन्धत व्लकका लािग आवँयक पो

हाभ

सेन्टरको िवःतृत िडजाइन र लागत इि मेट

आवँयकता अनुसार कृिष इिन्जिनयिरं ग िनदशनालयको सहयोग र सम्बिन्धत कायर्बम
िनदशनालय, बाली/वःतका राि य कायर्बम, कृिष व्यवसाय ूब र्न तथा बजार िवकास
िनदशनालय र पो

हाभ

व्यवःथापन िनदशनालयसँग आवँयकता अनुसारको समन्वयमा

सम्विन्धत पिरयोजना कायार्न्वयन इकाइ (PIU) ले गनछ ।
घ) सम्विन्धत व्लकस ालक सिमितले यःतो पो

हाभ

सेन्टर स ालन गनर् चाहे मा सोही

सिमितमाफर्त वा सो सिमित यस िकिसमको सेवा उपलव्ध गराउन िविभ

कारणले अिनच्छु क

दे िखएमा उक्त सेवा स ालन गनर् इच्छु क अन्य कृषक कृषक समूह, कानुन बमोिजम दतार्

भएका कृिष उ म, फमर्, कृिष कायर्मा सं लग्न सहकारी, जल उपभोक्ता सिमित वा नीिज सेवा
ूदायकलाई सम्विन्धत व्लकलाई ूाथिमकतामा राख्दै अन्य क्षेऽमा समेत सहुिलयत दरमा सो
सेवा उपलव्ध गराउने गरी यस वापतको अनुदान उपलव्ध गराइनेछ।

ङ) यस सेन्टर स ालन गरे वापतको पूंजीगत अनुदान सम्विन्धत व्लक स ालक सिमित वा
उपरोक्तानुसार सो सेवा स ालन गन कृषक समूह, कानुन बमोिजम दतार् भएका कृिष उ म,
फमर्, कृिष कायर्मा सं लग्न सहकारी, जल उपभोक्ता सिमित वा नीिज सेवा ूदायकको बक

खातामा ूचिलत आिथर्क ऐन िनयम वमोिजम उपलव्ध गराइनेछ ।
च) यसरी पो

हाभ

सेन्टर ःथापना तथा स ालन गनर् चाहने िनकाय/सं ःथा र सम्बिन्धत िजल्ला

कृिष िवकास कायार्लयह िवच सम्झौता गरी सोही वमोिजम कायार्न्वयन गिरने छ ।
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छ) यसरी ःथापना हुने पो

हाभ

सेन्टरह ले सम्बिन्धत व्लकमा आव

कृषकह का अलावा

आसपासका क्षेऽका कृषकह लाई समेत सम्झौतामा उल्लेख भएको शतर् वमोिजम सेवा ूवाह
गनुप
र् नछ ।

६.६ नसर्री पूवार्धार िवकास सहयोग
क) ःवःथ तथा गुणःतरीय िव वा उत्पादनका लािग सरकारी-नीिज-सहकारी/समूहको साझेदारीमा
व्लक क्षेऽमा उच्च ूिविधयुक्त नसर्री ःथापना गिरनेछ ।यसका साथै नसर्री ःथापना गनर्
आवँयक पन सेड हाउस, िःबन हाउस, मीन हाउस लगायतका पूवार्धारह

ःथापनामा समेत

अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । यसका लािग पिरयोजना दःतावेजमा उल्लेख भए वमोिजमको
बढीमा ८५ ूितशत अनुदान उपलव्ध गराइनेछ ।

ख) यःतो नसर्रीतथा नसर्री पूवार्धार ःथापनाका लािग सम्विन्धत ब्लक स ालक सिमित वा
सम्विन्धत कृषक उ मीले आवँयक जग्गा उपलव्ध गराउनु पनछ ।

ग) सम्विन्धत व्लकका लािग आवँयक तरकारी तथा फलफूल नसर्रीको िवःतृत िडजाइन र
लागत इि मेट आवँयकता अनुसार सम्बिन्धत िनदशनालयको सहयोग र समन्वयमा
सम्विन्धत पिरयोजना कायार्न्वयन इकाइ (PIU) ले गनछ ।
घ) सम्विन्धत व्लक स ालक सिमितले यःतो नसर्री ःथापना गनर् चाहे मा सोही सिमितमाफर्त वा
सो सिमित यस िकिसमको सेवा उपलव्ध गराउन िविभ

कारणले अिनच्छु क दे िखएमा उक्त

सेवा स ालन गनर् इच्छु क अन्य कृषक,कृषक समूह, कानुन बमोिजम दतार् भएका कृिष उ म,

फमर्, कृिष कायर्मा सं लग्न सहकारी, जल उपभोक्ता सिमितवा नीिज सेवा ूदायकलाई सम्विन्धत

व्लकलाई ूाथिमकतामा राख्दै अन्य क्षेऽमा समेत सहुिलयत दरमा िव वा उपलव्ध गराउने

गरी त्यःता कृषक समूह, कानुन बमोिजम दतार् भएका कृिष उ म, फमर्, कृिष कायर्मा सं लग्न

सहकारी, जल उपभोक्ता सिमितवा नीिज सेवा ूदायकलाई यस वापतको अनुदान उपलव्ध
गराइनेछ।
ङ) यसरी नसर्री तथा नसर्री पूवार्धार ःथापना तथा स ालन गनर् चाहने िनकाय/सं ःथा र सम्बिन्धत
िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयह िवच सम्झौता गरी सोही वमोिजम कायार्न्वयन गिरने छ ।

च) यसरी ःथापना हुने नसर्री तथा नसर्री पूवार्धारह ले सम्बिन्धत व्लकमा आव

कृषकह का

अलावा आसपासका क्षेऽका कृषकह लाई समेत सम्झौतामा उल्लेख भएको शतर् वमोिजम

सेवा ूवाह गनुप
र् नछ ।
ँ ाइ िनमार्ण तथा ममर्त सम्भार सहयोग
६.७ साना िसच

क) साना िसँचाइ िनमार्ण तथा ममर्त सुधार सम्बिन्धत व्लक स ालक सिमितले िनणर्य गरे
बमोिजमका ःथानमासम्बिन्धत व्लक स ालक सिमित वा सिमितले तोकेको समूह/सहकारी र

सम्बिन्धत िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयिबच सम्झौता गरी कायार्न्वयन गिरनेछ । यःता
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पूवार्धारह

िनमार्ण गदार् पिरयोजना दःतावेजमा उल्लेख भए वमोिजमको बढीमा 85 ूितशत

अनुदान उपलब्ध गराइनेछ ।

ख) मझौला तथा ठू ला िसँचाइ िनमार्ण तथा ममर्त सम्भारका लािग िसँचाइ मन्ऽालयको समन्वयमा
स ालन गिरनेछ ।
६.८ मत्ःय पोखरी िनमार्ण तथा

ाचरी ःथापना सहयोग कायर्बम

क) भौगोिलक क्षेऽ अनुसार उपयुक्त मत्ःय पोखरी तथा

ाचरी िनमार्ण सम्बिन्धत व्लक स ालक

सिमित माफर्त गिरने छ । साथै ूत्येक व्लक क्षेऽमा किम्तमा एक वटा िसँचाइ ूयोजन र
एिककृत मत्ःय पालन र ूिविध ूदशर्न सिहतको आधुिनक नमुना मत्ःय पोखरी िनमार्ण

गिरनेछ ।

ख) यस सिमितले मत्ःय

ाचरी ःथापना गनर् िविभ

कारणले अिनच्छु क दे िखएमा उक्तकायर् गनर्

इच्छु क अन्य कृषक, कृषक समूह, कानुन बमोिजम दतार् भएका कृिष उ म, फमर्, कृिष कायर्मा
सं लग्न सहकारी, जल उपभोक्ता सिमितवा नीिज सेवा ूदायकलाई सम्विन्धत व्लकलाई

ूाथिमकतामा राख्दै अन्य क्षेऽमा समेत सहुिलयत दरमा मत्ःय भूरा उपलव्ध गराउने शतर्मा

त्यःता कृषक समूह, कानुन बमोिजम दतार् भएका कृिष उ म, फमर्, कृिष कायर्मा सं लग्न
सहकारी, जल उपभोक्ता सिमितवा नीिज सेवा ूदायकलाई यस वापतको अनुदान उपलव्ध

गराउन सिकने छ ।
ग) मत्ःय पोखरी िनमार्ण तथा

ाचरी ःथापनाका लािग आवँयकता अनुसार सम्बिन्धत

िनदशनालयको ूािविधक सहयोग र समन्वयमा सम्विन्धत िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयले

मत्ःय पोखरी िनमार्ण तथा
घ) मत्ःय पोखरी र

चारी ःथापना सहयोग स ालन गिरनेछ ।

ाचरी िनमार्ण गदार् िव मान व्यवःथा वमोिजमको अनुदान सहयोग उपलब्ध

गराईनेछ ।
ङ) साथै आवँयकता र सं भाव्यताका आधारमा साना सं रक्षण करे शा पोखरी (Conservation
Kitchen Pond) ह

िनमार्ण गनर् ५० ूितशत सम्म अनुदान सहयोग ूदान गनर् सिकनेछ ।

च) यसरी मत्ःय पोखरी िनमार्ण तथा

ाचरी ःथापना तथा स ालन गनर् चाहने िनकाय र

सम्बिन्धत िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयह िवच सम्झौता गरी सोही वमोिजम कायार्न्वयन
गिरने छ ।

छ) यसरी ःथापना हुने मत्ःय

ाचरीह ले सम्बिन्धत व्लकमा आव

कृषकह का अलावा

आसपासका क्षेऽका कृषकह लाई समेत सम्झौतामा उल्लेख भएको शतर् वमोिजम सेवा ूवाह

गनुप
र् नछ ।
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ज) व्लक स ालन हुने क्षेऽमा पिरयोजना लागु हुनभन्दा अगावै स ालनमा रहेका मत्ःय
ाचरीह को

सु ढीकरणमा

समेत

यस

िकिसमको

अनुदान

सहयोग

उपलब्ध

गराउन

सिकनेछ ।
6.९ ःथानीय ौोत व्यक्ती पिरचालन
क) सामािजक पिरचालन माफर्त पिरयोजनाको ूभावकारी कायार्न्वयनमा सहिजकरण गनर्का साथै

ब्लक स ालक सिमित र िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयिवच समन्वय कायम गनर् सम्बिन्धत
ब्लक क्षेऽमा आवँयकता अनुसारका सं ख्यामा ःथानीय ौोत व्यक्ती िनयुक्त गरी पिरचालन
गनर् सिकने छ ।

ख) यसको लािग सम्बिन्धत िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयले िनयमानुसार आवेदन माग गरी
सम्झौतामा उल्लेख गरीए वमोिजमका कायर्ह

स ालन गनर्को लािग ःवीकृत वािषर्क बजेटको

अिधनमा रही सेवा सुिवधा ूदान गन गरी ःथानीय ौोत व्यक्ती पिरचालन गनर् सक्नेछ ।
ग) ःथानीय ौोत व्यक्तीको लािग आवेदन िदने उमेदवारह ले दे हायका मापदण्ड पुरा गरे को
हुनपु नछ ।



ब्लक क्षेऽ अन्तरगत रहे का गा.िव.स./न.पा. िभऽ उपलब्ध भएसम्म ःथाई बसोबास
भएको।




नेपाली नागिरक

अन्य कुनै सं घ सं ःथामा रोजगार नभएको र भएमा उक्त रोजगारी पिरत्याग गनर् तयार
भएको ।



नौ कक्षा उि णर् भएको ।



दिलत, आिदवासी जनजाती, मधेसी, मुिःलम, िपछिडएको वगर् र िववािहत मिहलालाई
ूाथिमकता िदईने ।



सामािजक पिरचालकको



पिरयोजनाका सेवामाही तथा सरोकारवाला िवच सेवा आदान ूदान गनर् सक्ने क्षमता भएको



ःथानीय ःतरमा बोिलने भाषा बोल्न र लेख्न सक्नेलाई ूाथिमकता िदइने



पमा काम गनर् ईच्छु क

उन्नत कृिष ूिविध सम्बन्धी

ान भएको साथै सामािजक पिरचालको

पमा कायर् गरे का

अनुभवीलाई ूाथिमकता िदईने





मािमण कृिष कायर्कतार् तािलम ूा

उमेर १8 वषर् उमेर पुरा भएको

गरे कालाई िवशेष ूाथिमकता िदइने ।

ःवयं म सेवा ूकृितको कायर् भएको हुनाले कायार्लयबाट उपलब्ध गराईने मािसक
पािरौिमक बापतको रकममा काम गनर् ईच्छु क

घ) ःथानीय ौोत व्यक्तीको TOR दे हाय वमोिजमको हुनेछ -
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o

सम्बिन्धत

ब्लकमा

स ालन

सहिजकरण गन ।
o
o

हुने

कायर्बमह को

कायर्क्षेऽमा रही कृिष सम्बन्धी तथ्यांकह

कृषकह का आवँयकता/समःयाह

ूभावकारी

कायार्न्वयनका

लािग

तथा कम्पाइल गनर् सहिजकरण गन ।

सं कलन तथा कम्पाइल गरी िव समक्ष परामशर् गरी

समाधान गनर् सहिजकरण गन।
o

सम्बिन्धत िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयको मातहतमा रही अन्य तोिकएका कायर्ह
गन ।

६.१० अन्य कायर्बमह

स ालन र सहिजकरण

क) यस खण्डको मािथ उल्लेिखत दफाह मा उल्लेख भएका कायर्बमह का अलावा पिरयोजना

दःतावेजको ममर् अनु पका र सम्बिन्धत ब्लकस ालक सिमितको माग वमोिजमका अन्य

चालु तथा पूिँ जगत खचर् अन्तगर्तका कायर्बमह
बाँझो

राख्ने ूवृ ीलाई

समेत आवँयकता अनुसार स ालन गनर्

सिकनेछ ।

जमीन

िन त्सािहत

गनर् ूोत्साहन

कायर्बमह

तजुम
र् ा गरी स ालन गिरने छ । उक्त कायर्बमह

गन

िकिसमका

स ालनको लािग नेपाल

सरकारको तफर्बाट दे हाय वमोिजमको अनुदान सहयोग उपलब्ध हुनेछ ।
िस.

िववरण

नं.

(वीउ, वेनार्, िव वा, माछा भरु ा लगायत)

सहिजकरण
(Facilitation)

१

कृिष उत्पादन साममीह

२

ूािविधक सहयोग

१०० ूितशत

३

ूयोगशाला सेवाह

85 ूितशत

४

कृिष औजार तथा उपकरणह

५० ूितशत

५० ूितशत

५

साना िसँचाइ पूवार्धारह

८५ ूितशत

६

उत्पादनोपरान्त तथा कृिष व्यवसाय सेवा पूवार्धारह

८५ ूितशत

केही अत्यावँयक उत्पादन साममीह को व्यवःथापनका लािग िनदशक सिमितको िनणार्यानुसार

थपसहिजकरणका िवषयह

िनणर्य हुन सक्नेछन् ।

ख) पिरयोजना दःतावेजमा ःवेिच्छक

पमा जमीनको एिककरण गन अवधारणा अवलम्बन

गिरएको सन्दभर्मा वािषर्क बजेट तथा कायर्बममा उल्लेख गरी जमीनको एिककरणको लािग
उत्ूेिरत गनर् अनुदानको व्यवःथा गिरनेछ ।
खण्ड ७. कायर्बम अनुगमन/ूितवेदन

७.१ िजल्लािभऽ रहेका ब्लक क्षेऽह मा स ािलत कायर्बमको अनुगमन सम्विन्धत िजल्ला कृिष
िवकास कायार्लय तथा िजल्ला कृिष िवकास सिमितले गनछ ।
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७.२ िवषयगत िनदशनालयह ले आ-आफ्नो कायर्क्षेऽ िभऽका बाली/वःतुका ब्लकह को र
सम्विन्धत क्षेऽीय कृिष िनदशनालयह ले आवँयकता अनुसार क्षेऽीयःतरका ूयोगशाला र

फामर्केन्िह लाई समेत सं लग्न गराई अन्तरगतका िजल्लाह मा ःथापना भएका ब्लकह को
अनुगमन िनरीक्षण गरी पृ पोषणसिहत कृिष िवभाग माफर्त पिरयोजना व्यवःथापन इकाईमा

ूितवेदन/सुझाव िदनेछन् ।
७.३ मािसक, चौमािसक र वािषर्क

पमा तोिकएको फमट वमोिजमको ब्लक क्षेऽह मा स ािलत

कायर्बमह को ूगित िववरण सम्विन्धत िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयले पिरयोजना

व्यवःथापन इकाई समक्ष पेश गनछ । यसको जानकारी सम्बिन्धत क्षेऽीय कृिष िनदशनालय

र सम्बिन्धत कायर्बम िनदशनालयह मा उपलब्ध गराउनु पनछ । सम्बिन्धत क्षेऽीय कृिष

िनदशनालयह ले

उक्त

िनकायह को

गराउनेछ । चौमािसक र वािषर्क

ूगती

कम्पायल

गरी

कृिष

िवभागमा

उपलब्ध

पमा ब्लक िवकास कायर्बमको क्षेऽीय र राि यःतरमा

सिमक्षा गिरनेछ ।
खण्ड ८. िविवध

८.१ यस कायर्िवधीमा उल्लेख भएका वाहेकअन्य कुराह

िव मान नमर्स, कायर्िवधी, िनदिशका, र

ूचिलत िनयम कानून बमोिजम हुनछ
े ।
८.२ आगामी वषर्ह मा थप हुने व्लक क्षेऽको सं ख्या र व्लकमा रहने बाली/वःतु सम्वन्धी अन्य
िवषयवःतुह

सम्विन्धत

िजल्ला

कृिष

िवकास

कायार्न्वयनसिमितको िनणर्य बमोिजम हुनेछ ।

- 374 _

कायार्लयको

िसफािरसमा

पिरयोजना

प्रधानम त्री कृिष आधिु नकीकरण पिरयोजना, कायर्क्रम कायार् वयन कायर्िविध
साना यावसाियक कृिष उ पादन के द्र (पकेट) िवकास कायर्क्रम
स चालन कायर्िविध-२०७३

(कृिष िवकास मन्ऽालय (सिचव ःतर) को िमित २०७३/१०/२१ िनणर्यानुसार ःवीकृत)

खण्ड १. पृ भूिम

ूधानमन्ऽी कृिष आधुिनकीकरण पिरयोजना अन्तरगतका ४ वटा सम्भागह मध्ये ूथम सम्भागको

पमा रहेको साना व्यावसाियक कृिष उत्पादन केन्ि (पकेट) िवकास कायर्बमको ूभावकारी

कायार्न्वयनका सन्दभर्मा पिरयोजनाको दःतावेजमा उल्लेख भएको व्यवःथा बमोिजम नेपाल

सरकारले साना व्यावसाियक कृिष उत्पादन केन्ि (पकेट) िवकास कायर्बमस ालन कायर्िविध-

2073 तयार गरी लागु गरे को छ ।

खण्ड २. सं िक्ष
2.1

यो

कायर्िविधको

नाम

साना

नाम, ूारम्भ र पिरभाषा
कृिष

व्यावसाियक

कायर्बमस ालन कायर्िविध-2073 रहेको छ ।

उत्पादन

केन्ि

(पकेट)

िवकास

2.2 यो कायर्िवधी ःवीकृत भएको िमितबाट लागु हुनेछ ।
2.3 िवषय वा ूसं गले अक अथर् नलागेमा यस कायर्िविधमा,

(क)
(ख)

"पिरयोजना " भ ाले ूधानमन्ऽी कृिष आधुिनकीकरण पिरयोजना सम्झनु पदर्छ ।

"पकेट" भ ाले राि य आवँयकता र ःथािनय सम्भाव्यताका आधारमा सम्भाव्य

बाली/ बालीवःतुमा न्यूनतम १० हेक्टरमा वा मौरीको हकमा न्यूनतम ५००
आधुिनक घारमा मौरीपालन गन र कन्ये तथा गोॄे च्याउको हकमा न्यूनतम १०००
के.जी. वीउ उपयोग गरी खेती गिरने वा िशताके च्याउको हकमा न्यूनतम १००००

मुढामा खेती गरीने वा प्लाि क घरमा गिरने खेतीको हकमा किम्तमा १ हेक्टर
क्षेऽफलमा फैिलएको प्लाि क घरह

भएको वा माछापालनको हकमा न्यूनतम 6

हेक्टर जलाशय क्षेऽफलमा फैिलएको वा शाउट माछाको हकमा न्यूनतम १५०० वगर्
िमटर जलासय क्षेऽफलमा फैिलएको िजल्लाःतरमा स ालन गरे को साना व्यावसाियक

(ग)
( घ)
(ङ)

उत्पादन केन्िसम्झनु पदर्छ ।

"सिमित" भ ाले सम्विन्धत पकेट स ालक सिमित सम्झनु पदर्छ ।

"कायर्दल" भ ाले यसै कायर्िविधको दफा ४.4 बमोिजमको कायर्दल सम्झनु पदर्छ ।
"व्यावसाियक खेती" भ ाले किम्तमा दे हाय वमोिजमको खेती गरे को सम्झनु पदर्छ ।
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क्षेऽफल

बाली

उच्च पहाड

मध्य पहाड

तराई

बाली

५ रोपनी

५ रोपनी

१० क ा

तरकारी बाली

२ रोपनी

३ रोपनी

१० क ा

माछा

१00 व.मी.

२ रोपनी

६ क ा

जलाशाय

मौरी

१०

20

२०

आधुिनक घार

१० के.जी.

१० के.जी.

वीउको ूयोग

500 मुढा

500 मुढा

500 मुढा

फलफुल

१ रोपनी

१ रोपनी

५ क ा

अलै ची

५ रोपनी

५ रोपनी

-

अदुवा/वेसार

१ रोपनी

२ रोपनी

५ क ा

शाउट माछा

१00 व.मी.

१00 व.मी.

प्लाि क घर

300 व.मी.

300 व.मी.

खा ा

कन्य र गोॄे च्याउ
िसताके च्याउ

कैिफयत

300 व.मी.

खण्ड ३. उ ँ
े य

कृिष क्षेऽको आधुिनकीकरणमा योगदान पुयार्उने साना व्यावसाियक कृिष उत्पादन केन्ि (पकेट)ह
िवकास गरी छनौट गिरएको बाली/वःतुह को उत्पादन र उत्पादकत्व वृि

तथा रोजगारी ौृजना

गरी कृषकह को आम्दानी वृ ी गनुर् यस कायर्बम स ालनको उ ेँय रहेको छ ।
खण्ड ४. पकेट िनमार्ण/छनौट ूिबया

४.१ पकेट क्षेऽ िनमार्णका लािग दे हायका सेवा/सुिवधा/पूवार्धारह
क)

सडकको पहुँच भएको वा हुनसक्ने

ख)

िसं चाईको उपलब्धता भएको वा हुनसक्ने

भएको हुनपु नछ :

ग)

ु को उपलब्धता भएको वा हुन सक्ने
िव त

घ)

तोिकएको क्षेऽफल चक्लाबन्दी भएको/हुनसक्ने वा एउटै कोिरडोरमा रहेको

ङ)
च)

िव ीय सं ःथाह को पहुँच भएको वा हुनसक्ने

कृिष सेवा केन्िसँगको पहुँचभएको

४.२ यस पिरयोजना अन्तरगत ूथम वषर् अथार्त आ.व २०७३/७४ का लािग दे शका सबै ७५
िजल्लाह मामािथ उल्लेिखत पूवार्धारह

भएको कुल २१०० पकेटह

छन् । आगामी बषर्ह मा सम्भाव्यता र मागका आधारमा पकेट सं ख्या वृि
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स ालनमा रहने
गद लिगनेछ ।

४.३ िजल्लाको ूाथिमकता ूा

बालीमास ालनमा रहेको/रहने व्लक/जोन/सुपर-जोनका बाली/

वःतुमा उक्त िजल्लामा लिक्षत कुल पकेट सं ख्याको कम्तीमा 50 ूितशत र िजल्लाको
आवँयकता र सम्भाव्यताका आधारमा अन्य बाली/वःतुमा बाँकी 50 ूितशत पकेटह
सम्बिन्धत िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयह

माफर्त स ालन गिरनेछ ।

४.४ दफा ४.३ बमोिजम पकेट िनमार्ण गदार् भौगोिलक तथा ूािविधक सम्भाव्यता र माटोको
उवर्राशिक्तका आधारमा ूत्येक िजल्लामा तोिकएका बाली/वःतुका पकेटह
चाहने

कृषक

समूह/कृिष

कायर्मा

सं लग्न

सहकारी/कृिष

सिमितकोआवेदन माग गरी सूची तयार गिरनेछ । सूचीकृतह

पकेट छनौटका लािग िजल्लाःतरमा सम्विन्धत िवषय िवशेष

सं योजकत्वमा आवँयकतानुसार सदःयह
कायर्दलले तोकेका सूचकह

उ मीह /जल

िनमार्ण गनर्
उपभोक्ता

मध्येबाट आवँयक सं ख्यामा
वा तोिकएको ूािविधकको

रहने एक ूािविधक कायर्दल बनाइनेछ ।उक्त

र ःथलगत ूमािणकरण समेतका आधारमा िसफािरस गरे

अनु प पकेट क्षेऽको छनौट सम्विन्धत िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयले गनछ ।यसरी पकेट

क्षेऽ स ालन गनर् छािनएका कृषक समूह/सहकारी/कृिष उ मी/जल उपभोक्ता सिमितह को

ूितिनिधत्व रहने दफा ५.१ अनुसारको पकेट सन्चालक सिमित र सम्विन्धत िजल्ला कृिष
िवकास कायार्लयकाबीच तोिकएका कायर्बमह

स ालनका लािग एक सम्झौता हुनेछ ।

सिमित गठन गदार् आवँयकताका आधारमा एक भन्दा बढी समूह/कृिष सहकारी/

उ मी/जल उपभोक्ता सिमितह को समेत ूितिनिधत्व रहने व्यवःथा गनर् सिकनेछ ।
स ालन गिरने कायर्बमका सम्बन्धमा सम्बिन्धत सेवा केन्िको समन्वयमा सम्बिन्धत पकेट
स ालक सिमितले सम्बिन्धत पकेट क्षेऽका कृषक/कृषक समूह/कृिष सहकारी/ जल
उपभोक्ता सिमित/कृिष उ मीह को मागमा आधािरत कायर्बमह को ूःतावना तयार गरी
सोही वमोिजम सम्झौता गिरनेछ ।
खण्ड ५. पकेट स ालन ूिबया

५.१ पकेट स ालनका सम्बन्धमा सम्विन्धत िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयसँग भएको सम्झौता
बमोिजमका कायर्ह

स ालन गन सम्बन्धमा खण्ड 4 वमोिजम ःथापना भएको पकेट

क्षेऽको व्यवःथापनका लािग सम्विन्धत कृषक समूह/सहकारी/कृिष उ मी/जल उपभोक्ता

सिमितह को ूितिनिधत्व रहने गरी किम्तमा 33 ूितशत मिहला सिहतको 9 सदःयीय
पकेट स ालक सिमित गठन गिरनेछ । यसको लािग पकेट क्षेऽ छनौट भएपछी पकेट िभऽ
रहेका कृषक समूह/सहकारी/कृिष उ मी/जल उपभोक्ता सिमितह लाई पकेट स ालक

सिमित गठनको लािग 7 िदनको म्याद सिहत पऽाचार माफर्त वा अन्य ःथानीय सं चार
माध्यम

माफर्त

आव्हान

गिरनेछ ।

कायर्दलको
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िसफािरस

अनुसार

एक

भन्दा

बढी

ु
आवेदकह लाई सं यक्त

पमा सिमित गठनको लािग समेत अनुरोध गनर् सिकने छ ।

तोिकएको अविधमा सिमित गठन भई नआएमा िज.कृ.िव.का.ले सहिजकरण गरी 15 िदन

िभऽ

सिमित

व्यावसाियक

िनमार्ण
खेतीमा

गनर्

सक्नेछ ।

अिनवायर्

सिमितको

सं लग्न

भएको

सदःयह

हुनपु नछ ।

सम्बिन्धत
उक्त

बाली/वःतुको

सिमितमा

सं योजक,

उपसं योजक, सिचव र सहसिचव एक-एक जना र बाँकी ५ जना सदःय रहनेछन् पकेट

स ालक सिमितको ूमुख कायर्कारी पदह मा किम्तमा १ जना मिहला हुन ु पनछ ।कृिष
िवकास रणनीित (ADS) ले पिरकल्पना गरे वमोिजमको सामूदाियक कृिष ूसार सेवाकेन्ि

(CAESC) ूमुख वा उक्त सेवाकेन्ि गठन नहुन्जेल सम्मका लािग सम्बिन्धत कृिष सेवा

केन्ि ूमुख सिमितको पदे न सदःयको

पमा रहनेछ । नेपाल सरकारको ौोतबाट स ालन

गिरने कायर्बमको ूःतावना तयार गदार् र कायर् सम्पादन ूितवेदन तयार गदार् िनजको

सहमती अिनवायर् रहनेछ । सं िवधानको भावना अनु प ःथानीय तह गठन भैसकेपछी यस

पिरयोजना अन्तगर्तका कायर्बमह

ःथानीय िनकायमा हःतान्तरण गन भ े समेत पिरयोजना

दःतावेजमा उल्लेख भएको सन्दभर्मा सम्बिन्धत ःथानीय तहका ूमुख उक्त सिमितको
आमिन्ऽत सदःयको

पमा रहनेछन् । सम्बिन्धत सरोकारवाला िनकायह को ूितिनधी

सिमितको सल्लाहकारका

पमा रहने छन् । कानुन बमोिजम दतार् भएका कृिष उ मी,

कम्पनी वा फमर्को हकमा सोही कृिष उ मी, कम्पनी वा फमर्का स ालक नै पकेट

स ालक सिमितको भूिमका िनवार्ह गनछन् । यःतो अवःथामा कृिष सेवा केन्ि ूमुख उक्त
स ालक सिमितको सल्लाहकारको

पमा रहने छ र नेपाल सरकारको ौोतबाट स ालन

गिरने कायर्बमको ूःतावना तयार गदार् र कायर् सम्प

ूितवेदन पेश गदार् िनजको सहमती

अिनवायर् रहनेछ ।
५.2 पकेट स ालक सिमितको काम, कतर्व्य र अिधकार दे हाय बमोिजम हुनेछ-

क) पकेट स ालनका लािग आवँयक उत्पादन साममीह को पिरमाण, ौोत र लागतको
अनुमान गन ।बाली चबको लािग उत्पादन योजना सिहतको ूःतावना तयार गन ।

ख) िजल्ला

कृिष

िवकास

कायार्लयको

समन्वयमा

आवँयक

उत्पादन

साममीह को

व्यवःथापन गन ।
ग)
घ)

पकेट क्षेऽमा स ालन गिरने कायर्बम कायार्न्वयन गन र आवँयक समन्वय गन ।

पकेटलाई व्यविःथत

पमा स ालनका लािग आधार तयार गन, सं लग्न कृषक

समूह/सहकारी/जल उपभोक्ता समूह/कृिष उ मीह
सहकायर् गन ।

ङ)

मािसक
गन।

लगायतसँग िनरन्तर सम्वाद र

पमा कृिष सेवा केन्ि माफर्त िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयमा ूगित ूितवेदन
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च)

पकेट िनमार्ण, व्यवःथापन, स ालन र अनुगमनका सन्दभर्मा अन्य सबै आवँयक

कायर्ह

छ) स ालक

गन ।

सिमितको

बैठक

किम्तमा

मिहनाको

१

पटक

अिनवायर्

पमा

र

आवँयकतानुसार अन्य समयमा समेत बःन सक्नेछ। बैठकमा सिमित बािहरका
सम्बिन्धत ूितिनिधलाई आवँयकता अनुसार आमिन्ऽत गनर् सिकनेछ ।
ज)

पकेट स ालन सम्बन्धी आन्तिरक आचारसिहता (Code of conduct) आवँयक भएमा

तयार गरी पालना गन गराउने ।
झ) कायर्बमको

िदगोपनाको

लािग

सिमितको

अवधी

र

सिमितका

पदािधकारी

तथा

सदःयह को पदावधी सिमितले आवँयकता अनुसार िनधार्रण गनछ । तर सिमतका
पदािधकारी र सदःयह को पदावधी २ बषर्भन्दा बढी हुने छै न । सिमितले आवँयक

िविनयम तयार गरी सोही वमोिजम सिमतका पदािधकारी तथा सदःयह को चयन
गनछ । सिमितमा एकै पिरवारबाट एक भन्दा बढी व्यक्ती रहन सक्ने छै न र एकै

व्यक्ती लगातार एक कायर्काल भन्दा बढी एकै पदमा रहन सक्ने छै न ।तर सदःयको
हकमा यो व्यवःथा लागु हुने छै न ।

ञ) सिमित गठन भएको ६ मिहना िभऽ उक्त सिमित िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयमा

िनधार्िरत ूकृया अनु प दतार् हुन ु पनछ । उक्त सिमितको िनयिमत निवकरण गन

ट)

िजम्मेवारी सिमितको हुनेछ ।

पकेट ःतरमा स ालन हुने सम्पूणर् िबयाकलाप र आिथर्क कारोवार ूचिलत कानुन
वमोिजम व्यवःथापन गन तथा िजम्मेवारी वहन गन ।

ठ)

पकेट क्षेऽमा उत्पािदत वःतुको मूल्य िनधार्रण, वजािरकरण, ूशोधन लगायतका

िबयाकलापह को मापदण्ड िनधार्रण गरी व्यविःथत गन ।
ड)

सिमित माफर्त स ालन गिरने आिथर्क कारोवारह को लेखा व्यवःथापन तथा लेखा
परीक्षण ूितवेदन तयार गन ।

ढ)

पकेट क्षेऽमा आवँयक अन्य व्यवःथापकीय कायर्ह

गन ।

5.3 नेपाल सरकारबाट ूदान गिरने वःतुगत सहयोग सामान्यतया पकेट शु

भएको ३ वषर्

सम्मका लािग कायम रहनेछ ।तर सम्बिन्धत िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयले बाली वःतुको
ूकृती र आवँयकताका आधारमा अविध थप समेत गनर् सक्नेछ ।
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खण्ड ६. स ालन गिरने कायर्बम
६.१ िजल्लाःतर र पकेटःतरमा पिरयोजना अिभमुखीकरण

सम्विन्धत िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयले पकेट क्षेऽका कृषक, कृषक समूह/कृिष सहकारी/जल

उपभोक्ता समूह/कृिष उ मी, कृिष उपज बजार व्यवःथापन सिमित,नीिज सेवा ूदायक लगायत
अन्य सरोकारवाला िनकायह को उपिःथतीमा पिरयोजना र पकेट स ालन सम्बन्धमा िजल्लाःतरमा
र सम्विन्धत पकेटःतरमा अिभमुखीकरण कायर्बम स ालन गनछ ।

६.२ चालु तथा पूंजीगत अनुदान कायर्बमह

६.२.१ चालु अनुदान

क) उत्पादन ूिविध ूदशर्न

सम्विन्धत िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयले सम्विन्धत पकेट क्षेऽमा सहभािगतात्मक निवन उत्पादन
ूिविध ूदशर्न तथा ःथलगत तािलम लगायतका ूिविध हःतान्तरणका कायर्बम स ालन गनछ ।
ूिविध हःतान्तरणमा सतूितशत अनुदान रहनेछ ।
ख) उत्पादन साममी सहयोग
सम्विन्धत

िजल्ला

कृिष

िवकास

कायार्लयले

सम्विन्धत

पकेट

क्षेऽका

लािग

उ त

वीउ/वेनार्/िव वा/माछा भरु ा/रसायिनक एवं जैिवक िवषादी/रासायिनक तथा ूा ािरक मलजःता
उत्पादन साममी सहयोग गनछ । उपरोक्त वमोिजमका उत्पादन सामामीह मा नेपाल सरकारको
तफर्बाट 50 ूितशत अनुदान सहयोग हुनेछ भने रसायिनक तथा ूा ािरक मलको हकमा िव मान

व्यवःथा वमोिजमको अनुदान सहयोग रहनेछ ।
ग) अन्य कायर्बमह

यसका अलावा पकेट स ालक सिमितको माग र ःथानीय सं भाव्यताका आधारमा पिरयोजना

दःतावेजको ममर् अनु पका अन्य चालु खचर् अन्तगर्तका कायर्बमह

समेत तजुम
र् ा गरी स ालन

गिरनेछ ।जमीन बाँझो राख्ने ूवृ ीलाई िन त्सािहत गनर् ूोत्साहन गन िकिसमका कायर्बमह
तजुम
र् ा गरी स ालन गिरने छ । पिरयोजना दःतावेजमा ःवेिच्छक

पमा जमीनको एिककरण गन

अवधारणा अवलम्बन गिरएको सन्दभर्मा वािषर्क बजेट तथा कायर्बममा उल्लेख गरी जमीनको
एिककरणको लािग उत्ूेिरत गनर् अनुदानको व्यवःथा गिरनेछ ।
६.२.२ पूंजीगत अनुदान

पूंजीगत अनुदान वापत ूत्येक पकेटका लािग िनि त बजेट िविनयोजन गिरनेछ । िबिनयोिजत
बजेटको पिरिधिभऽ रही पूंजीगत आवँयकताका क्षेऽह

िनमार्ण तथा ममर्त सम्भार, ूारिम्भक ूशोधन पूवार्धारह

जःतै मेिशनरी औजार, िसँचाइ पूवार्धार

(Threshing floor, storage house,

collection center) लगायतका पूवार्धार िवकासमा खचर् गनर् सिकनेछ । यःता ूकृतीका पूिँ जगत
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कायर्बमह

स ालन गदार् मेिशनरी औजारको लािग बढीमा 50 ूितशत, ूयोगशाला सेवाह मा

बढीमा 85 ूितशत, साना िसँचाइ पूवार्धारमा बढीमा 85 ूितशत र उत्पादनोपरान्त तथा कृिष

व्यवसाय सेवा पूवार्धारह मा बढीमा 85 ूितशत नेपाल सरकारको तफर्बाट अनुदान उपलब्ध
गराउन सिकनेछ ।
खण्ड ७. कायर्बम अनुगमन/ूितवेदन

७.१ िजल्लािभऽ रहेका पकेट क्षेऽह मा स ािलत कायर्बमको अनुगमन सम्विन्धतकृिष सेवा
केन्ि, िजल्ला कृिष िवकास कायार्लय तथा िजल्ला कृिष िवकास सिमितले गनछ ।

७.२ िवषयगत

िनदशनालयह ले

आ-आफ्नो

कायर्क्षेऽिभऽका

बाली/वःतुका

पकेटह को

र

सम्विन्धत क्षेऽीय कृिष िनदशनालयह ले आवँयकता अनुसार क्षेऽीयःतरका ूयोगशाला,

फामर्केन्िह

समेत सं लग्न गराई आफ्नो अन्तरगतका िजल्लाह का पकेटह को अनुगमन

िनरीक्षण गरी पृ पोषण सिहत कृिष िवभाग माफर्त पिरयोजना व्यवःथापन इकाइमा
ूितवेदन/ सुझाव िदनेछन् ।
७.३ मािसक, चौमािसक र वािषर्क

पमा तोिकएको फमट वमोिजमको पकेट क्षेऽह मा स ािलत

कायर्बमह को ूगित िववरण सम्विन्धत िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयले पिरयोजना

व्यवःथापन इकाइ समक्ष पेश गनछ । यसको जानकारी सम्बिन्धत क्षेऽीय कृिष िनदशनालय
र

कायर्बम

िनदशनालयह मा

िनदशनालयह ले

उक्त

िनकायह को

गराउनेछ । चौमािसक र वािषर्क
सिमक्षा गिरनेछ ।

उपलब्ध

गराउनु

ूगती

पनछ ।

कम्पायल

गरी

सम्बिन्धत

कृिष

क्षेऽीय

िवभागमा

कृिष

उपलब्ध

पमा पकेट िवकास कायर्बमको क्षेऽीय र राि यःतरमा

खण्ड ८. िविवध

८.१ यस कायर्िवधीमा उल्लेख भएका वाहेक अन्य कुराह

िव मान नमर्स, कायर्िवधी, िनदिशका, र

ूचिलत िनयम कानून बमोिजम हुनेछ ।
८.२ आगामी वषर्ह मा थप हुने पकेट क्षेऽको सं ख्या र पकेटमा रहने बाली/वःतु सम्वन्धी अन्य
िवषयवःतुह

सम्विन्धत िजल्ला कृिष िवकास सिमितको िनणर्य बमोिजम हुनेछ ।
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भाग टः पिरिश टह
कृिष ूसार कायर्बममा नसमेिटएका सम्बिन्धत िवषयवःतुह

यस भागको पिरिश ह मा उल्लेख

गिरएको छ ।
१.
२.
३.

समूह िवधान

कृिष ूसार िनदशनालय आ.व. २०७४/०७५ को वािषर्क कायर्बम बजेट तजुम
र् ा गदार्

अवलम्बन गनुप
र् न कृिष ूसार सम्बन्धी मागर्दशर्न

अथर् मन्ऽालयबाट ःवीकृत खचर्को मापदण्ड सम्बन्धी िनणर्य तथा कायर्िविध

४.

फलफूल िव वाह को सरकारी मूल्य सूची

५.

माटो तथा रसायिनक मलको ूयोगशाला िव ष
े ण दर

६.

बीउ िवजन परीक्षण तथा सेवा शुल्क
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पिरिश ट १

कृषक समूहको िवधान (नमुना)
पिरचय

ु को लािग समूहको अवधारण अत्यन्त मह वपूणर् छ । त्यसमा पिन
नेपालजःतो िवकासोन्मुख मुलक

कृिष िवकासको सन्दभर्मा समूहले अझै अहम् भ ुिमका खेल्दछ । कृषकै कृषकले भिरएको हाॆो

जःतो दे शमा िसिमत जनशिक्त र ौोत साधनबाट कृषकवगर् बीच यथोिचत सेवा पुयार्उन किठन र
बढी खिचर्लो पिन हुने हुँदा कृषक समूह सेवा ूवाह गन उपयुक्त माध्यम हुन सक्छ ।

यस सन्दभर्मा समूह गठन दे िख िलएर स ालन र पिरपक्व अवःथा नपुगेसम्म अत्यन्त सावधानी

िलनुपन हुन्छ । अिलकित समय बढी नै लगाएर समूहले मुतर् प पाउनु पदर्छ । ःवतः ःफुतर्
समूहमाऽ िदगो र ःवावलम्बी हुन्छन् । समूह गठन भएपिछ समूह िभऽ योजना तजुम
र् ा कायार्न्वयन
अनुगमन, मूल्यांकनको साथै बैठक स ालन जःता कायर्ह

सही अथर्मा स ालन गनुप
र् छर् ।

समूहिभऽको पारदिशर्ता, ूजातािन्ऽक अभ्यास र इमान्दारीताबाट समूह लआय र सुढृढ ब े कुरा
िनि त छ ।
ूःतावना

कृिषजन्य वःतुको उत्पादन, उत्पादकत्व बढाउन, उत्पादन सामामी सुलभ बनाउन, उत्पािदत
साममीको िवबी िवतरण, भण्डारण व्यवःथापन गरी उ त वीउ एवं आयवृि , बचत सं कलनबाट
आत्मिनभर्र

हुनको

लािग

कृिष

शाखा

..........

........................ कृषक समूह गठन गय ।

गाउँ/नगर

कायर्पािलकाको

सहयोगमा

ौी

१. ूारिम्भक:
१.१ सं िक्ष

नाम र ूारम्भ:

क) यस समूहको नाम “ ौी .................. कृषक समूह- २०७५” रहने छ ।

ख) यो िवधान समूह सम्बिन्धत ःथानीय तहको आिथर्क िवकास शाखा/ कृिष शाखा/ कृिष क्षेऽ
हेन इकाईमा दतार् भएपिछ तु न्त लागु हुने छ ।

१.२ पिरभाषा:

िवषय र ूसं गको अक अथर् नलागेमा यो िवधानमा

क) समूह भ ाले यस िवधानमा उल्लेिखत कृिष कायर् ारा कृिष उपजको उत्पादन, उत्पादकत्व
बढाई आय आजर्न गनर् इच्छु क कृषकह को समूहलाई जनाउने छ ।

ख) सदःय भ ाले कृषक जो .................... कृषक समूहको उ ेँय अनुसार उत्पादन र
उत्पादकत्व बढाउन िवधानको दफा ३ बमोिजम सदःयता िलएको हुन्छ ।
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ग) कायर् सिमित भ ाले “िवधान अनुसार िनवार्िचत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सिचव, सहसिचव, कोषाध्यक्ष
तथा सदःय पदािधकारीह लाई जनाउने छ ।
घ) साधारण सभा भ ाले यस िवधानको दफा ४ बमोिजम गिठत सभालाई जनाउने छ ।
१.३. समूहको छाप:

गोलोघेरा िभऽ यस समूहको नाम “ौी .................. कृषक समूह–२०७५” पढ्न सिकनेछ ।
१.४. समूहको कायार्लयः
यस समूहको कायार्लय .................. िजल्ला ................... गा.पा/ न.पा. वडा नं. .......... मा
रहनेछ ।
१.५ समूहको दतार् :

कृषक समूह सम्बिन्धत ःथानीय तहको आिथर्क िवकास शाखा/कृिष शाखा/कृिष क्षेऽ हेन
शाखा/इकाई मा दतार् गनुर् पनछ ।साथै अिनवायर्
गिर ःथाई लेखा नम्बर (PAN) िलनु पनछ ।

पमा आन्तिरक राज

कायार्लयमा समेत दतार्

२. उ ँ
े य र कायर्
२.१ उ ँ
े य :

सदःयह को सामािजक, आिथर्क, कृिषजन्य व्यावसाियक, िहतलाई ध्यान रािख दे हायमा उल्लेिखत
समूहको उ ेँय हुनेछ :

क) कृिष व्यवसायलाई आधुिनकीकरण एवं िविविधकरण गरी उत्पादकत्व, उत्पादन वृि का लािग
एक जुट भई काम गन ।

ख) सदःयह को आिथर्क तथा सामािजक िजवनःतर उठाउने ।
ग) सदःयह मा ःवालम्बनको

ान, पारःपारीक सहयोग र िमतव्यियताको भावनािसल गन ।

समूहको िवधानको दफा २.१ बमोिजमका उ ेँयह

ूा

गनर् यो समूहले दे हाय बमोिजम कायर्ह

गनछ ।
१.

उ त ूिविधबाट खेित गरी उत्पादन एवम् उत्पादकत्व बढाउने ,

२.

िवज बृि

३.

उ त ूिविध अपनाउने ।

गरी आत्मिनभर्र हुने,

४.

कृिष उत्पादनबाट आय बृि

५.

समूहबाट बजार व्यवःथापन गन,

गन,

६.

कृषक ारा उत्पािदत बःतुको मूल्यमा एक पता ल्याउने,

७.

भण्डारणको व्यवःथा,

८.

सदःयको सीपमा वृि

गनर्का लािग अन्य कायर्बमह
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तजुम
र् ा गरी स ािलत गन,

९.

सदःयको आिथर्क अवःथा सुधार गनर् सके िकिसमका अन्य िबयाकलाप स ालन गन,

१०. सदःयह

वीच ःवालम्बन, पारःपरीक सहयोग एवमा िमतव्ययीता अिभवृि

गरी िनयिमत

बचत गन बानी ूवधर्न गन,
११. समूह सदःयह मा उत्पादनिशल आयमुलक एवं िसपमुलक उ ेँयका लािग सदःयह लाई
सुलभ व्याजदरमा ऋण ूदान गन,
१२. आफ्नो उ ेँय पुरा गनर्का लािग समान उ ेँय भएका ःथानीय क्षेऽ, राि य र अन्तराि य
सं घ सं ःथाह सँग सहयोगात्मक भावना राख्ने,

१३. कृिष सँग सम्बिन्धत अन्य कृषक समुह, सहकारी, िवितय सं घ सं ःथा सम्र्पक कायम गिर
जानकारी एवम सुचना आदान ूदान गन,

१४. यस क्षेऽ÷ भेगको कृषकह

ारा उठाइएको समःयाह

िजल्ला कृिष िवकास कायार्लय,

अनुसन्धन कायार्लय तथा अन्य िनकायह लाई सम्र्पक जानकारी उपलब्ध गराई समाधान
िनकाल्ने ूयास गन ।
१५. उ त वीउ, रासायिनक मल, सुधािरएको औजार, िकटनाशक िवषादी आिद िविब िवतरण
गन ।
१६. िसचांई सुिवधा उपलब्ध गराउने ।
१७. खेित िवकास योजा तयार गनर् एवं पकेट प्याकेज कायर्बमलाई सहयोग पुयार्उने ।

१८. सघन कृिष िवकास कायर्बमलाइ सघाउ पुयार्उने ।

१९. नगदे बाली उत्पादन, भण्डारण, ूसोधन तथा िविब िवतरण व्यवःथा गन ।

२०. उ त भरु ा उत्पादन तथा िविब िवतरण गन ।
२१. माछा उत्पादन एवं उत्पादकत्व बढाउने ।

२२. उत्पािदत माछाह को िवबी िवतरणको लािग बजार व्यवःथा गन ।
२३. मत्ःय पालन सम्बन्धी ूािविधक सेवा पुयार्उन सहयोग गन ।
२४. कृिष उपज उिचत मुल्यमा खिरद िविब तथा ढु वानी गन ।

२५. कृिष उपज भण्डारण गनर् गोदामको सुिवधा उपलब्ध गराउने ।

२६. कृिष उपज ूशोधन गन ।

२७. ूशोधन बःतु उिचत मुल्यमा िविब गन ।
२८. ौोत/ िहतकोष सं कलन गन ।

२९. सं किलत बचत÷िहतकोषको ूभावकारी पिरचालन गन ।
३०. समूह वा सदःयलाई अनावँयक ऋण उपलब्ध गराउने ।
३१. मािथ उल्लेिखत उ ेँयह

पुितर् गनर् अन्य कायर्ह
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गन ।

३. सदःयता :

एकै उ ेँय एवं समान आिथर्क अवःथा भएको एवम यस समूहको िवधानको पिरिध िभऽ रहने
इच्छा व्यक्त गरे को व्यिक्तलाई यस समूहको सदःयता ूदान गनर् सिकनेछ । तर सदःय हुन
चाहने व्यिक्तले किम्तमा समूहका सदःयह को िलिखत िसफािरस साथ अनुसूची ३ अनुसार

दरखाःत िदनु पनछ ।

३.१ सदःयको लािग योग्यता

क) आफ खेतीपाती गरे को/ गनर् सक्षम भएको ।

ख) समूहको उ ेँय अनु प कायर् गनर् ईच्छु क भएको ।

ग) समूहको िवधान अनुसार कायर् गनर् मन्जुरी भएको ।

घ) कृषक–कृषक बीच आपसी सहयोग बढाउन ईच्छु क भएको ।

ङ) सदःयताको लािग १६ वषर् उमेर पुगेको हुनपु न छ ।
३.२ साधारण सदःय :

सदःयता शुल्क

. ...... ितरी साधारण सदःयताको िनवेदन िदई कायर् सिमित िनणर्य बमोिजम

साधारण सदःयता ूा

गनर् सक्ने छ । यःतो सदःयले मािसक बचत

. ...... ूत्येक मिहना

जम्मा गनुर् पनछ । समूह गठन भईसकेपिछ कुनै पिन योग्यता पुगक
े ो व्यिक्तले समूहको सदःयता

िलन चाहेमा समूहमा आव

ूित सदःय बराबर उक्त िमितसम्म सं िचत िहतकोष र सोको व्याज

साथै िनयमानुसारका अन्य शुल्क बुझाई सदःयता ूा

गनर् सक्नेछ ।

३.३ सदःयता कायम नरहने अवःथा (सदःयको अयोग्यता)

कायर् सिमितले िनम्न अवःथामा सदःयह लाई सदःयताको लािग अयोग्य ठहयार्ई सदःयता समा
गनर् सक्नेछ ।

र् न रकमह
क) तोिकएको मािसक बचत तथा अन्य ितनुप

३ मिहना सम्म नितरे मा ।

ख) िवधानको उ ेँय िवपिरत कायर् गरमा वा समूहको रकम वा कागजात िहनािमना गरे मा वा
अन्य कुनै कारणले कायर् सिमितबाट िनःकाशन गरे मा ।

ग) सदःयताबाट राजीनामा िदएमा (सदःय रहन नचाहे र िलिखत िनवेदन कायर् सिमितले सदर
िसफािरस गरे मा)

घ) अपरािधक कायर्मा सं लग्न भएको दोष ूमािणत भएमा ।

ङ) कृिष पेशा त्यागी अन्य कायर् गनर् थालेमा ।

च) मृत्यु भएमा ।

छ) समूहको िस ान्त वा िनयमा वा ूित ामा आचँ आउने कायर् गरे मा ।
ज)

झ) ...............
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४. साधारण सभा तथा कायर् सिमित
४.१ साधारण सभा:
यस समूहको सदःयता ूा

सम्पुणर् सदःय साधारण सभाको सदःय हुने छ जुन समूहको उच्चतम

िनकाय हुनेछ । यसले िवधान पािरत एवम सं शोधन गनर् सक्ने छ । साधारण सभा वषर्मा एक
पटक बःने छ । तर आवँयकता अनुसार जुनसुकै बेला साधारण सभा बोलाउन सिकने छ ।

४.२ साधारण सभाको अिधवेशन
कायर् सिमितले तोकेको िमित र समयमा यस समूहको सिचवले अध्यक्षको परामशर् िलई िलिखत

सूचना ारा सम्पूणर् सदःयलाई साधारण सभाको ःथान, समय, िमित तथा एजेन्डाको जानकारी गराउनु
पनछ ।
४.३ साधारण सभाको काम कतर्व्य र अिधकार :
क) कायर् सिमितको िनवार्चन गन तथा गठन गन ।
ख) िवधान सं शोधन गन ।
ग) वािषर्क बजेटको अनुमोदन गन ।

घ) समूहको वािषर्क कायर्बम ःवीकृत गन ।

ङ) समूहको वािषर्क कायर् योजना बनाउने ।

च) समूहले कायर् योजना बनाउदा, किम्तमा ६० ूितशत कृिष कायर्बम बनाउने ।
छ) ........................................................................
४.४ साधारण सभाको गणपूरक सं ख्या :

समूहको साधारण सभाको बैठकमा किम्तमा पिन ५१ ूितशत सदःयह को उपिःथितमा हुन ु
पनछ । यिद सो नभए फेरी ३ िदन िभऽ अक सभा बोलाउनु पनछ । यसमा कुल साधारण

सदःयको २५ ूितशत उपिःथित भएमा पिन यो सभाको बैठक बःनेछ ।
४.५ कायर् सिमित गठन िविध :
क) कायर् सिमित ७ सदःयीय हुनेछ ।

ख) कायर् सिमितमा अध्यक्ष, सिचव, कोषाध्यक्ष तथा सदःयह

हुने छन् । आवँयकता अनुसार

उपाध्यक्ष तथा सह-सिचवको पिन व्यवःथा गनर् सिकने छ ।

ग) कायर् सिमितका पदािधकारीह को बैठक हरे क मिहनाको ...............गते/ िदन हुनेछ । तर
आवँयकता भए जुनसुकै समयमा पिन बःन सक्ने छ ।

घ) कायर् सिमितको पदािधकारीह को कायर् अविध २ वषर्को हुनेछ ।

ङ) कायर् सिमितको कुनै पद खाली मएमा साधारण सदःय मध्येबाट कसै लाई पिन कायर् सिमितको
पदमा सिमितको बहुमतबाट मनोिनत गनर् सक्नेछ ।
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च) कायर् सिमितको कोरम २/३ लाई मािननेछ तथा िनणर्य बहुमत ारा हुनेछ ।

छ) साधारण सभाका सदःयह ले आफु मध्येबाट िनवार्चन ूकृया ारा अध्यक्ष सिचव, कोषाध्यक्ष
तथा अन्य पदािधकारीह को चयन गिर कायर् सिमित गठन गनछ । तर अध्यक्ष सिचव,
कोषाध्यक्ष मध्ये एक पदमा मिहला सदःय अिनवायर्

पमा हुन ु पदर्छ ।

ज) ......................................................
झ) .....................................................
४.६ कायर् सिमितको काम, कतर्व्य र अिधकार :
क) िवधानको पिरिध िभऽ रही, समूहको उ ेँय अनु प साधारण सभाले गरे को िनित िनदशनलाई
पालन गन ।

ख) समूहको वािषर्क कायर्बम बनाउने तथा समूहको िबयाकलापह
ग) सहकारी तथा गैर सहकारी सं ःथाह सँग सम्र्पक वृि
सं ःथाह सँग सम्पकर् गिर बढी भन्दा बढी सहयोग ूा

स ालन गन ।

गन कृिष सम्बन्धी अन्य सघं

गन ।

घ) सहकारीमा जाने ूयास गन ।
ङ) समूहको कायर्योजना बनाई लागु गन ।
च) समूहको वािषर्क ूितवेदन बनाउने र ूःतुत गन ।
छ) ....................................
४.७ समूहको बैठक :
समूहको िनयिमत बैठक ूत्येक मिहनाको ........ गते बःने छ । समूह बैठकह
िनधो गरे को ठाउँ िमित र समयमा िनयिमत

कायर् सिमितले

पमा बःने छ । पुव र् िनधार्िरत बैठकमा कुनै सदःयले

भाग िलन नसक्ने भएमा सो को जानकारी कारण सिहत पिहले नै िदनु पछर् । लगातार तीन
बैठकह मा उपिःथत नहुने सदःयलाई समूह सहमितको आधारमा िनंकािसत गिरनेछ ।
५. पदािधकारीको काम, कतर्व्य र अिधकार
५.१ अध्यक्षको काम कतर्व्य अिधकार


आवँयकता अनुसार समूहको बैठक र साधारणसभा बोलाउने ।



बैठकको अध्यक्षता गन तथा बैठक िनयन्ऽण गन ।



समूहलाई िबयाशील गराउने र उ ेँय ूाि का लािग आवँयक कायर् गन ।



कुनै िवषयमा मतदान हुदा मत बराबर भएमा िनणार्यक मत िदने ।



िवधानमा तोिकए अनुसार साधारण सदःयले माग गरे अनु प िवशेष साधारण सभा
बोलाउने ।



समूहले तोकेको काम कारबाही गन ।
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समूहमा उठे का िववादह

समाधान गन ।

समूह र ःथानीय तहको सम्बिन्धत िनकायह सँग सम्पकर् व्यिक्तको

समूहको िनणर्य, कायर्बम र कृयाकलाप, भएका कारवाहीह

पमा काम गन ।

एवं समःयाह को अिभलेख

राख्न सिचवलाई सहिजकरण गन।



वािषर्क कायर्योजनाको कायार्न्वयन एवं समूह पिरचालनको नेतत्ृ व िलने ।



समूह बैठकमा भएका िनणर्य, वािषर्क साधारण सिमितका िनणर्य, वािषर्ूगित ूितवेदन
लगायतका कागजातह



आवँयकता अनुसार सम्बिन्धत िनकायमा पेश गन ।

समूह सदःयह लाई आफ्ना समःयाह को पिहचान र ितनको ूाथिमकता तोक्न सघाउनु र
साथै उक्त समःयाह

समाधान गनर् कायर्बम बनाउन र कायार्न्वयन गनर् लगाउने ।



सदःयह लाई कृयािशल गराई समन्वय र सहकायर् गन ।



समूह सदःयह बीच मतभेद व्यवःथापनका लािग सहिजकरण गन ।

५.२ उपाध्यक्षको काम कतर्व्य अिधकार


अध्यक्षको कायर्मा सहयोग गन ।



अध्यक्षको अनुपिःथितमा अध्यक्ष गन सबै कायर् गन ।



कायर् सिमितले तोकेको कायर् गन ।

५.३ सिचवको काम कतर्व्य अिधकार


अध्यक्षसं गको परामशर्मा बैठक बोलाउने ।



बैठकको तयारी गन ।



समूहको िनणर्य पुिःतका तयार गन ।



समूहको सम्पूणर् कागजातह



समूह बैठक एवं साधारणसभाबाट पारीत िनणर्यको कायार्न्वयनका लािग पहल गन ।



वािषर्क ूितवेदन तयार पारी साधारणसभामा पेश गन ।



समूहको कायर्योजना िनमार्णमा सहयोग गन ।



कायर् सिमितले तोकेको कायर् गन ।

सुरिक्षत राख्ने ।

५.४ कोषाध्यक्षको काम कतर्व्य अिधकार


समूहको िहतकोष रकम िनयिमत उठाउने र फरफारक गन ।



समूह िहतकोष व्यवःथापन गन।



समूहको सबै कोषको िहसाब िकताब सुरिक्षत र दु ःत राख्ने ।



समूहको चल, अचल सम्पूणर् सम्पि को सुरक्षाको िजम्मेवारी िलने ।
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समूहको वािषर्क बजेट तयार पान र साधारणसभामा वािषर्क ूितवेदन पेश गन एवं
लेखापिरक्षण गराउने ।



समूह अध्यक्ष वा सिचव सँग िमली खाता स ालन गन ।



कायर् सिमितले तोकेको अन्य कायर् गन ।



कायर् सिमितले तोकेको अन्य कायर् गन ।

५.५ कायर् सिमित सदःयह को काम कतर्व्य र अिधकार


आवँयकता अनुसार समूहका अन्य उपसिमितमा रिह िजम्मेवारी बहन गन ।



कायर् सिमितले तोकेको अन्य कायर् गन ।

६. आिथर्क व्यवःथा

६.१ आिथर्क ौोत :
क) यस समूहको सदःयह बाट ूा

सदःयता शुल्क

ख) समूहको अन्य िबयाकलापबाट भएको आम्दानी
ग) समूहको सदःयले बचत गन मािसक रकम
घ) समूहबाट ऋण लगानी गदार् ूा
ङ) समूहले

अन्य

सं घ/

व्याज

सं ःथाबाट

पाएको

अवसरबाट

समूह

सदःयले

पाउने

िनि त

पािरौिमकबाट ............... ूितशत लेबी
च) समूह सदःयले आफ्नो नामबाट गरे को बचत
ज) िबलम्व शुल्कबाट
झ) .......
६.२ िहतकोष :

क) ौी..............................कृषक समूहको एक िहतकोष हुने छ ।

ख) ौी ..............................बैकमा समूहको खाता रहने छ ।
६.३ िहतकोष पिरचालन :

क) िहतकोष रकमको कम्तीमा ५० ूितशत कृिष कायर्मा स ालन गनुर् पनछ ।
ख) समूह सदःयलाई आवँयकता भएमा िहतकोषबाट ऋण/ सापटी िलन सक्ने छन् ।

ग) सदःयले ऋण माग गनर् अनुसूची ४ अनुसार िनवेदन िदनुपन छ ।

घ) कृिष कायर्को लािग िलइएको ऋणमा ....................... ूितशत मािसक व्याज लाग्नेछ ।

ङ) अन्य ऋणमा ..................ूितशत मािसक व्याज लाग्ने छ ।

च) मािसक व्याज, मािसक बचत रकम एवम ऋणी सदःयले तोिकए बमोिजम ऋण िकःता
ूत्येक मिहना बुझाउनुपनछ ।
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छ) ऋण िलदा ऋण रकमका .........ूितशत सेवा शुल्क बुझाउनु पनछ ।

ु
ज) ....................बकमा समूह अगुवा/ अध्यक्ष वा सिचव र कोषाध्यक्षको सं यक्त
दःतखतबाट
खाता स ालन हुनेछ ।
ौोत / िहतकोष पिरचालनका उपायह लाई मुख्यतया दुई वगर् (आवँयक खचर् र आन्तिरक
लगानी) मा िवभाजन गनर् सिकन्छ।

क) आवँयक खचर्: आवँयक खचर् भ ाले कायार्लय र ूशासिनक खचर् भ े जनाउँदछ ।


कायार्लय खचर् (कापी, कलम, िबल, भौचर, फाइल, रिज र, खाता, पऽपिऽका)



फिनर्चर खचर्



ढु वानी तथा घर भाडा



ँ सदःयता िलँदा ितनुप
अन्य सं ःथासग
र् न खचर् र वािषर्क निवकरण खचर्



लेखा पिरक्षण खचर्



कमर्चारी पािरौिमक खचर्



साधारण सभा खचर्



िविवध (समूहको बैठकमा िचया नाःता आिद) ।

ख) आन्तिरक लगानी: आन्तिरक लगानी भ ाले समूह िभऽको सदःय बीचको लगानी भ े
जनाउँदछ जःतै :

उत्पादनमूलक कायर् (उत्पादन तथा उत्पादन साममी खिरद िवबी)



मल, बीउ, बाली सं रक्षण, तरकारी बोट िब वा िक




आयमुलक कायर् गनर् (बाभा, बं गरु पालन आिद)।

र ूयोग गनर्

घरे ल ु आयमुलक कायर् गन (ःथानीय िसप, रे शम पालन, िसलाई बुनाई, माहुरी पालन,
तरकारी खेती, करे साबारी आिद)



सामािजक कायर् जःतै सफाई अिभयान, पिहरो िनयन्ऽण, वृक्षारोपण, कुलो िनमार्ण, ःवाःथ्य,
वातावरण सं रक्षण आिद)



िसप िवकास जःतै प्यािक , नसर्री, तािलम



बौि क कायर् जःतै तािलम, ूवचन, ॅमण गो ी आिद



सामािजक कायर् जःतै मिहला िवकास



ँ ी लगानी, कजार् ूवाह, शेयर खिरद आिद।
पूज

६.४ िबलम्ब शुल्क :
क) मािसक बचत रकम तोकेको समयमा नितरे मा पिहलो मिहना ूित िदन
लाग्नेछ ।
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......िबलम्ब शुल्क

ख) दोौो मिहना ूित िदन

......िबलम्ब शुल्क लाग्ने छ ।

ग) तेौो मिहना ूित िदन

...........

घ) चौथो मिहनाबाट सदःयता खारे ज हुनेछ ।

ङ) ूत्येक मिहना बुझाउनु पन ऋण िकःता र व्याज नबुझाएमा ूित मिहना
दोौो मिहना

....ूित िदन र तेौो िदन

मिहना ऋण रकम व्याजह

.........ूित िदन

.... ूित िदन िबलम्ब शुल्क लाग्ने छ । चौथो

ऋणी र जमानी सदःयह बाट असुल उपर गिरनेछ ।

च) एक सदःयको जमानी बसेको सदःयले अक को पुनः जमानी बःने छै न ।
छ) जमानी सदःयले ऋण पाउने छै न तर ऋणी सदःयले ऋणी सदःयले ऋण ितरी सके पिछ
जमानी सदःयले ऋण पाउन सक्ने छ ।

ज) ऋण िलएको सदःयले अ

सदःयको जमानी बःन पाउने छै न ।

झ) ऋण िलनको लािग .....सम्म एक सदःयको जमानी

......सम्म दुई सदःय र

....सम्म

ितन सदःयको जमानी चािहनेछ ।
६.५ लगानीको सुरक्षण

कुनै पिन व्यिक्तले आफ्नो नाममा जम्मा भएको िहतकोषको अिधकतम ९०% सम्म माऽ ऋण
िलन पाउने छ ।यिद व्यिक्तको नाममा सं किलत िहतकोषको ९०% भन्दा बढी ऋण िलनुपन भएमा
सोही समूहका अन्य २ जना सदःयको सामुिहक जमानीमा ऋण िदन सिकने छ ।ऋण िलने
व्यिक्तले ितनुप
र् न साँवा र व्याज रकम नितरे को/ितनर् नसकेको खण्डमा जमानी बसेका सदःयमाफर्त
असुलउपर गिरनेछ । यिद जमानी माफर्त पिन असुल उपर हुन नसकेको अवःथामा नेपाल

सरकारको ूचिलत िनयमानुसार कारबाही ूिबया अगाडी बढाईनेछ । ऋण लगानी एवम्
असुलउपर गनर् ऋण उप-सिमितको ःवीकृित िलनुपन छ । ऋण उप-सिमितका सदःयह

कसै को

पिन जमानी बःन पाईने छै न ।
६.६ लेखापिरक्षण :

ूत्येक कृषक समूहले रिज डर् लेखा पिरक्षण अिनवायर्
लेखा पिरक्षणह

पमा गराउनु पदर्छ । यसरी गिरएका

वािषर्क साधारणसभाको पूणर् बहुमतबाट अनुमोदन गनुप
र् दर्छ । मुनाफा सम्पुणर्

सदःयलाई ूत्येक वषर्को लेखा परीक्षण पिछ िनजह को िहसाव खातामा जम्मा गनुर् पदर्छ ।
७. िविवध
७.१ िनवार्चन सम्बन्धी व्यवःथा :
यस समूहको कायर् सिमित कायम रहे को अवःथामा सोही कायर् सिमितले र सो सिमित कायम

नरहे को अवःथामा साधारण सदःयह को बैठकले िनवार्चन अिधकृत िनयुक्त गनछ । सो िनवार्चन

अिधकृतले िनवार्चन अिधकृतमा िनयुक्त भएको िमितले एक मिहना िभऽ िनवार्चन गराई सक्नु

- 392 _

पनछ । सो िनवार्चनमा पन खचर् कायर् सिमितले व्यवःथा गन छ । यसमा कायर् सिमितको
पदािधकारीह लाई मतदान वा सहमित ारा साधारण सभाको सदःयह ले छा े छन् ।
७.२ पदाविध :क) कायर् सिमित सदःय तथा पदािधकारीह को पदाविध िनवार्िचत भएको िमित दे िख २ वषर्को हुने
छ।

ख) सो गिठत कायर् सिमितको पदाविध समा

हुन १ मिहना अगावै समूहको साधारण सभा बोलाई

नयाँ कायर् सिमितको च ुनाव गराउन अिनवायर् हुनेछ ।

ग) कायर् सिमितले िवधानमा उल्लेिखत आफ्नो कायर्काल समा
गराउन नसकेको तथा िनजको कायर् अविध समा

हुन १ मिहना अगावै िनवार्चन

भएपिछ सो कायर् सिमितको सदःयह को

सिमितले आफ्नो सिमितको बैठक बोलाई एउटा तदथर् (ूबन्ध वा तयारी) सिमित खडा गरी
सो तदथर् सिमित ारा साधारण सभाको बैठक बोलाई नयाँ कायर् सिमितको गठन गन छ ।

घ) कायर् सिमितको पदाविध समा

हुन ु अगावै कायर्रत कायर् सिमित कुनै िकिसमबाट भं ग हुन

गएमा भं ग भएको कायर् सिमितले आफ्नो िजम्मा रहे को कागजपऽ नगद िजन्सी कायर्भार समेत
सम्पुणर् सदःयको सभा बोलाई अथवा कायार्लय सिचव भए सो लाई बुझाई सो को भरपाई
िलन पनछ । सो नगरे मा यस समूहलाई हानी नोक्सानी भएमा सो कायर् सिमितका अध्यक्ष र
ु
सिचव दुवैले सं यक्त

पमा व्यहोनुर् पन छ ।

७.३ उम्मेदवारको अयोग्यता :-

क) (व्यिक्त) जो कृिष पेशामा सं लग्न छै न ।
ख) (व्यिक्त) जो कृिषको समूहमा छै न ।

ग) (व्यिक्त) जसले समूहको उ ेँय िवपरीत कायर् गदर्छ ।
घ) (व्यिक्त) जसको मानिसक अवःथा सामान्य छै न ।
ङ) फौजदारी अिभयोगमा सजाए पाएको व्यिक्त ।
७.४ अिव ासको ूःताव :- साधारण सभाको सदःयह

मध्येबाट एक ितहाई सदःयह ले कायर्

सिमित उपर अिव ासको ूःताव ल्याई दुई ितहाई सदःयह बाट सो ूःताव पािरत भएमा कायर्
सिमित िवघटन हुने छ । तर अिव ासको ूःताव आएमा सफाईको मौकाबाट बि त गिरने
छै न ।

७.५ राजीनामा :- यस समूहको अध्यक्षले उपाध्यक्ष (भए) समक्ष वा सिचव समक्ष र अध्यक्ष बाहेक

अन्य कायर् सिमितका पदािधकारीह ले अध्यक्ष समक्ष राजीनामा िदन सक्नेछन । कायर् सिमितको
बैठकबाट ःवीकृत नभए सम्म ितनीह

आफ्ना पदमा बहाली रही रहने छन् ।
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७.६ िवधान सं शोधन :- समूहको िवधान सं शोधन गनर् आवँयकता पनर् आएमा साधारण सभाको
सदःयह

मध्येका किम्तमा ५१ ूितशत सदःयको उपिःथितमा िवधान मःयौदा पेश गिरने छ ।

सदःयह

मध्येका उपिःथती सदःयह

मध्येका दुई ितहाई बहुमतबाट िवधान सं सोधन मःयौदा

पािरत भएमा िवधान सं शोधन गिरने छ । साथै सं शोिधत िवधान ःथानीय िनकायको कृिष हेन

इकाई/शाखाबाट अनुमोिदत नभएसम्म सं सोधन भएको मािननेछैन ।
७.७ िनयम बनाउने :- साधारण सभाले आन्तिरक स ालन िनयमह

बनाउन सक्नेछ ।

गठन गनर् सक्नेछ :- साधारण सभाले एवं कायर् सिमितले साधारण सभाको

७.८ उप–सिमितह

ःवीकृत िलई आफ्ना कायर्बमह

स ालन गरी समूहको लआय र उ ेँय ूा

गनर् उपसिमितह

बनाउन सक्नेछ ।
७.९ िवघटन: समूहको िवधान बमोिजम कायर् स ालन गनर् नसिक वा उ ेँय ूा

गनर् असफल

भए वा २ वषर्सम्म समूह निवकरण नभएमा समूह िवघटन हुने छ । यसरी समूह िवघटन भए
बचत रकम सम्पुणर् सदःयलाई िफतार् गनुप
र् न छ ।

७.१० समूह छोड्नुपन अवःथा/ सदःयको मृत्यु/ सदःयले पाएको अवसर:

कुनै पिन सदःयले समूह छोड्न चाहेको खण्डमा िनजको नाममा सं कलन भएको िहतकोष रकमबाट

३% क ा गिर बाँकी रकम भ ुक्तानी िदईनेछ । यिद कुनै सदःयको मृत्यु भएमा िनजले बचत
गरे को सम्पुणर् रकम िनजको सवभन्दा निजकको आफन्तलाई समूहले िदने व्याज सिहत िफतार्
िदइनेछ । समूहले कुनै पिन सं घ/ सं ःथा/ कायार्लयबाट पाएको कुनैपिन अवसर साॆगीह

आवँयकता हे री समूहको बैठकबाट िनणर्य गराई पालोपालो गरी सबै सदःयले पाउने गरी िवतरण
गिरनेछ ।
७.११ समूहको चल अचल सम्पि

: समूह िवघटन भए प ात समूहको चल अचल सम्पि

ःथानीय िनकायको आिथर्क िवकास शाखा/कृिष शाखा/कृिष हेन इकाई/ शाखाको िनणर्य बमोिजम
हुनेछ। सोको िच

नबुझी कृिष ूसार िनदशनालयमा िनवेदन िदएमा कृिष ूसार िनदशनालयको

िनणर्य अिन्तम हुनेछ।
उक्त िनणर्य िच

नबुझेको खण्डमा सम्बिन्धत ःथानीय तहको उप-मेयर/ उपाध्यक्ष समक्ष िनवेदन

गनर् सिकनेछ र सो सन्दभर्मा उप-मेयर/ उपाध्यक्षको िनणर्य नै अिन्तम हुनेछ ।
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अनुसूची १
समूह दतार्को लािग िनवेदन
ौी गाउँ/ नगर कायर्पािलकाको कायार्लय
.........................................गा.पा./न.पा.
माफर्त, ौी वडा कायार्लय, ......... नं. वडा ।
ौी

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

शाखा÷ईकाई

/

सं ःथाको

सहयोगमा

/ हामी

आफ

सं गिठत

भई

......................... गा.पा. / न.पा.मा गठन भएको हाॆो समूह दतार् गरी पाउन िनम्न िववरणह
सं लग्न गरी नेपाली नागरीकताको ूितिलिप सिहत यो िनवेदन गिरएको छ ।
..............................
समूह अध्यक्षको दःतखत
िमित :

समूहको िववरण

कृषक समूहको नाम ............................................................ ःथापना वषर् .................
गा.पा./न.पा.को नाम............................................. वडा नं .......... टोल ...............
समूहको उ ेँय ....................................................................................................
सदःय सं ख्या : पु ष......................मिहला.................... जम्मा................
पदािधकारीह को नाम
ब.सं.

नाम

पद

शैिक्षक योग्यता

१.

अध्यक्ष

२.

उपाध्यक्ष

३.

सिचब

४.

कोषाध्यक्ष

५.

सदःय

६.

सदःय

७.

सदःय

उमेर

जग्गा क्षेऽफल दःतखत

िनयिमत बैठक बःने िदन ...........................
ूित मिहना समूहको िहतकोषमा सं कलन हुने
हालसम्म िहतकोषमा जम्मा रकम

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

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

िसफािरस गन सेवा÷सम्पकर् केन्ि ूमुखको सही ......................
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फोटो

अनुसूची २

कृषक समूह दतार्को ूमाण–पऽ नमुना
नेपाल सरकार

गाउँ/नगर कायर्पािलकाको कायार्लय

.........................................गा.पा./न.पा.

कृषक समूह दतार् ूमाण - पऽ
समूह प ितलाई सुव्यविःथत गद कृिष ूसार कायर्लाई टे वा पुयार्उने उ ेँयले यस िजल्लाको
...................... गा.पा/ न.पा. वडा नं. ........... मा िमित ............. मा गिठत ौी
.................. कृषक समूहलाई यस कायार्लयको अिभलेखमा दतार् गरी यो ूमाण–पऽ ूदान
गिरएको छ ।
.........................

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

ूमुख ूशासकीय अिधकृत

शाखा ूमुख

(कृिष शाखा)
ब.सं .

निवकरण िमित
दे िख

सम्म

निवकरण गन कायार्लय ूमुख

१.
२.
३.
४.
५.
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कैिफयत

अनुसूची ३
समूह सदःयताको लािग िनवेदनको ढाँचा
ौीमान अध्यक्ष ज्यू,

..............................कृषक समूह
महोदय,
म यस समूहको िवधानलाई ःवीकार गरी समूहको सदःयता ूा
सदःयता ूदान गनर् हुन िवनॆ अनुरोध गदर्छु ।

गनर् इच्छा भएकोले िनयमानुसार

िववरण
नामः–
बावुको नाम :–
ठे गाना :–
शैिक्षक योग्यता :–
कृिष पेशामा दखल :–
खेती/जग्गाको िववरण :–
लगाउने गरे को बालीह

:–

समूहको सदःयताको िसफािरस :–
१) नाम :–
दःतखत :–
२) नाम :–
दःतखत :–
िनवेदक
नाम : ...........................
दःतखत :
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अनुसूची ४
ऋण माग फारामको नमुना
ौीमान अध्यक्ष ज्यू,
..................................
िमित :–
िवषय : ऋण उपलब्ध गराई िदने बारे ।
महोदय,
उपरोक्त सम्बन्धमा मलाई ........................................................................................
कामको लािग आवँयकता परे कोले

.................. अक्षरे पी ............................... माऽ)

समूह िहतकोषबाट ऋण उपलब्ध गराई िदनु हुन अनुरोध गदर्छु । साथै यसै िनवेदनको साथ

जमानी सदःयह को िसफािरस पेश गरे को छु । िनयमानुसार
माऽ) ऋण िकःता, मािसक व्याज, मािसक बचत िनयमत

........... (अक्षरे पी ..................

पले ूत्येक मिहना बुझाउने छु ।
िनवेदक
दःतखतः
नामः

जमानी सदःयह
दःतखत:

:

नाम, ठे गाना :–
दःतखत :
नाम ठे गाना :–
दःतखत :–

नाम ठे गाना :–
कायार्लय ूयोजनको लािग
भए बमोिजमको ऋण
मािसक िकःता

..............................(अक्षरे पी

........................................(अक्षरे पी

..........................................माऽ)
.......................................माऽ)

उपलब्ध भएको िमित :–
उपलब्ध भएको चेक नं :–
कोषाध्यक्ष

सिचव
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अध्यक्ष

अनुसूची ५
तमसुकको नमुना
िलिखतम

िजल्ला

नं...................बःने

....................................गा.पा./

न.पा..........................वडा

...............................................छोरा

छोरी

प ी

वषर्

......................को .............ौी कृषक समूह...................................बाट िनधार्रण गिरएको

व्याज दर अन्य शतर् (िनयम) का अिधनमा रिह घर खचर् मल/ िवउ/ कृिष आयोजना
.....................................

........................(अक्षरे पी)

कायर्

गनर्का

िनिम

सापटी

(ऋण)

नगद

.............................) यस समूहको.................बक, शाखा

कायार्लय.................................................. िःथत रहेको बचत खाता .....................चेक
नं..........................बाट बुिझिलई भाखा राखी तपिसल लेिखएको व्यिक्त (साक्षी) हो रोहवरमा
यस समूहको कायार्लयबाट बुिझिलई िठक साचो हो माथी कबुिलयत गिरएको भाखािभऽ सावा
व्याज ितनर् बुझाउन सिकन भने मेरो चल अचल सम्पि बाट नेपालको ूचिलत ऐन कानुन बमोिजम
असुल उपर गिर िलएमा मेरो मन्जुरी छ । तपिसल साक्षी िकनारा सदर ।
तपिसल :
िजल्ला ................................. गा.पा./ न.पा. ................................ वडा ...................
बःने बषर्........ को ...............................
िजल्ला ................................. गा.पा./ न.पा. ................................ वडा ...................
बःने बषर्........ को ...............................

इित सम्वत २०......... साल .......... मिहना गते रोज शुभम...............
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अनुसूची ६
समूह सदःयको िववरण फारम
समूहमा सदःय रहेको सबै सदःयह को िववरण सम्बिन्धत सदःयलाई नै सोधेर लेख्न ु पदर्छ ।
िववरण हेरफेर भएपिछ पुन: तयार गिर िनयिमत

पले सच्याउनुपदर्छ ।

समूहको नाम :ठे गाना :-

qm=;+=

;b:osf]
gfd

a8f
g+=

ufpF÷6f]n

pd]/

!
@
#
$
%
^
&
*
(
!)
!!
!@
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lzIff

hldgsf]
If]qkmn

kl/jf/
;+Vof

s}lkmot

अनुसूची ७
मािसक िहतकोष सं कलन फारम
समूहको नाम :साल :-

qm=
;+= gfd, y/

dfl;s hDdf /sd ?=
a}zfv h]i7 ciff9 >fj0f efb| cflZjg sflt{s d+l;/ kf}if df3 kmfNu'g r}t

!
@
#
$
%
^
&
*
(
!)
!!
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अनुसूची ८
समूहको लगानी िववरण
समूहको नाम :-

qm=;+=

lng] JolQmsf]
gfd

7]ufgf

p2]Zo

!
@
#
$
%
^
&
*
(
!)
!!
!@
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/sd

lnPsf]
ldlt

/sd a'emfpg'
kg]{ ldlt

lng]sf]
;lx

अनुसूची ९
समूहको ऋण असुली फाराम
समूहको नाम :-

qm=;+=

gfd, y/

7]ufgf

;fjf
?=

Jofh
?=

!
@
#
$
%
^
&
*
(
!)
!!
!@
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hDdf

a'emg]sf]
gfd

a'em]sf]
ldlt

/sd
a'emg]sf]

पिरिश ट २

आ.व. २०७४/०७५ को वािषर्क कायर्क्रम बजेट तजम
ुर् ा गदार्
अवल बन गनुप
र् न कृिष प्रसार स ब धी मागर्दशर्न

पृ भूिम

नेपालको अथर्तन्ऽ एवं वहुसंख्यक मािमण साना िकसानह को िजिवकोपाजर्न र रोजगारीमा कृिष
क्षेऽको अहम भूिमका रहे को सवर्िविदतै छ । यसै कुरालाई मध्यनजर राखेर कृिष क्षेऽको िवकासको

लािग दीघर्कािलन कृिष योजना, राि य कृिष नीित २०६१, नेपाल कृिष ूसार रणनीित २०६३,

ऽीवषीर्य योजना, िजल्ला िवकास आविधक योजना जःता मह वपूणर् राि य तथा िजल्लागत
दःतावेजह ले िदशािनदश गद आएका छन् । यसको वावजुद िवगतका अनुभवका आधारमा हामीले

स ालन गरे का कृिष ूसार कायर्बमह

माफर्त अपेक्षा गरे अनुसार लिक्षत वगर्/समूहह मा पुग्न

सहज भैरहेको अवःथामा कृिष ूसार कायर्बमलाई अझ ूभावकारी एवं जनमुिख बनाउन
समयानुकुल पिरमाजर्न हुन आवँयक दे िखन्छ । यसै सन्दभर्मा कृिष िवकाससँग सम्ब

िनकायह का साथै गैर सरकारी सं ःथाह
वतर्मान

पिरूेआयमा

िजल्लाःतरमा

ूत्यक्ष वा अूत्यक्ष

कृिषसँग

सम्ब

सरकारी

सरकारी

पले कृिष िवकासमा सं लग्न रहेको
िनकायह

एवं

गैर

सरकारी

सं ःथाह को पूणर् सं लग्नतामा वहु िनकायगत (Pluralistic) ूयासबाट कृिषको व्यावसाियकरणमा
सुधार ल्याउन सरकारी क्षेऽबाट पहल हुन ु पन दे िखएको छ ।
मागर्दशर्न

उल्लेिखत पृ भूिमलाई

ि गत गरी िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयह ले आ.व. २०७४/०७५ को

ँ ाह लाई ध्यानमा रािख कायर्बम तजुम
कृिष ूसार कायर्बम तजुम
र् ा गदार् िनम्न बुद
र् ा गन ।

1.

िजल्लाको भौगोिलक सम्भाव्यता, सुगमता, िसँचाइ सुिवधा, यातायात तथा बजारलाई समेत
ध्यानमा राखी दीघर्कािलन कृिष योजनाले िनिदर्

गरे का ूाथिमकता ूा

बाली/वःतुका

उत्पादन क्षेऽ (Pocket) को पिहचान गरी आयोजनागत अवधारणा (Projectization Concept)

अनु प िवगतको कायार्न्वयन अनुभवका आधारमा कायर्बम तजुम
र् ा गन ।
2.

नेपाल सरकारबाट स ालन भएका अिभयानमुखी कायर्बम (Mission Program) / बृहत उत्पादन

कायर्बमह

कायर्बमह

3.

कृिष

स ालन गिरएका िजल्लाह मा सो कायर्बमलाई टे वा पुग्ने गरी कृिष ूसार

ूःताव गन ।

िवकासको

वदिलं दो

आवँयकता

र

च ुनौितह लाई

ि गत

गरी

Pluralism को

अवधारणालाई मूतर् प िदन सम्बिन्धत सरोकारवालाह को समेत सहभािगता रहने गरी कृिष
ूसारका कायर्बम तजुम
र् ा गन ।

4. कृिष जैिवक िविवधता र वातावरणीय सं रक्षण तथा सं ब र्नमा टे वा पुग्ने खालका कृिष ूसार
कायर्बम तजुम
र् ा गन ।
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5.

लै ि क िवकासको अवधारणालाई व्यवहारमा अनुसरण गरी मिहला कृषक मैऽी कृिष ूिविधको
अिधकतम िवःतार हुने खालका कृिष ूसार कायर्बम तय गन ।

6.

िकसान विगर्करण अनुसार िजल्ला कृिष िवकास कायार्लयह ले विगर्कृत (व्यावसाियक,
िनवार्हमुिख, िसमान्तकृत/भ ुिमहीन र कृिष मजदुर) तथ्यांक तयार गरी सो अनु पका कृिष
ूसार कायर्बमह

7.

तजुम
र् ा गरी कायर्बम तय गन ।

िजल्लामा ःथापना भैसकेका वा हुने नमुना पकेटलाई सु िढकरण गन गरी पकेट कायर्बम

तजुम
र् ा गन साथै पकेट क्षेऽह को सम्भाव्यताको आधारमा Block Production Memonstration

कायर्बम ूःताव गरी कायार्न्वयन गन र पकेट क्षेऽह को अिभलेखीकरण गन ।

8. िजल्लामा कृिष ूसार तथा तािलम शाखा अन्तगर्त कृिष सूचना तथा स ार कायर्बम तजुम
र् ा
गन । िजल्लाको आवँयकता तथा सम्भाव्यता अनुसारका ूािविधक िवषयह

ूकाशन गन,

क्षेऽीय रे िडयो ूशारण, ःथानीय एफ.एम. रे िडयो, पऽपिऽका र अन्य आम स ारका माध्यम

उपयोग गन कायर्बम ूःताव गन । यसका लािग Information Comunication Technology
(ICT) सम्बन्धी यन्ऽ उपकारणह

(Equipments), खासगरी e-display board को व्यवःथा

िमलाउन समेत कायर्बम ूःताव गन । ICT लाई ूाथिमकताका साथ व्यवःथा गरी अिधकतम

उपयोग गन । कृिष सूचना एवं स ार कायर्बम ूःताव गदार् सम्बिन्धत क्षेऽीय कृिष स ार
इकाईसँग समन्वय गरी गन ।

9.

राि य ःतरमा समम दे शभरका उत्कृ
िनयिमत

कृषकह लाई पुरःकृत गन िव

खा

िदवस कायर्बम

पमा भईरहेको हुनाले बाली उत्पादन ूितयोिगता कायर्बमलाई ूत्येक िजल्लाले

मह वका साथ ूःताव गरी कायार्न्वयन गन ।

10. कृिष ूसार कायर्बमको सफलता कृिष ूसार शैिक्षक तिरकाह को ूभावकारी स ालनमा
िनभर्र हुने हुदां यस िनदशनालय ारा तयार पािरएको “कृिष िवकास कायर्बम कायार्न्वयन

िनदिशका तथा नम्सर् र अन्य पिरमाजर्न गिरएका नम्सर् अनुसार कृिष ूसार कायर्बमह को

स ालन तफर्

ि गत गरी योजना तजुम
र् ा गन ।

11. कायार्लयको जनशिक्तको सं ख्यात्मक क्षमताको आधारमा कृिष ूसार शैिक्षक तिरकाह को
िस ान्त र ूकृया अवलम्वन गनर् सिकने गरी माऽ कायर्बमको लआय राख्ने ।

12. कृषक चौतारी/कृषक ूितक्षालयको िनमार्ण गरी कृषक र कृिषसँग सम्बिन्धत सरोकारवालाह
कायार्लय पिरसरमा ूवेश गनार्साथ सरोकारवाला मैऽी वातावरणको अनुभव हुने खालका
कायर्बम ूःताव गन ।

13. िजल्लाःतरमा सफल कृषकह को सूिच तयार गरी सफलताको कथा सं मह ूकाशन गन र
ःथानीय ःतरमा कृिष पेशालाई मयार्िदत तथा आकषर्क बनाउन आवँयक कायर्बम तजुम
र् ा
गन ।
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14. िनि त उ ेँय रािख गठन भएका कृषक समूहह को सं ःथागत िवकास एवं सु िढकरण गनर्
सहभािगतात्मक

पमा कायर्बम तजुम
र् ा गरी कायर्बम स ालन गन एवं ३ वषर् भन्दा पुराना

सुसंगिठत, सवल र पिरपक्क कृषक समूहह लाई कृषक सहकारी सं ःथामा पिरणत गनर् सघाउ

पुग्ने गरी कायर्बम तजुम
र् ा गन ।

15. कृिष ूसार कायर्बमलाई ूभावकारी

पमा वहुसंख्यक कृषक समक्ष पुयार्उन कृषक दे िख

कृषकसम्म कायर्बमलाई ूोत्साहन हुने खालका कायर्बमह

ूःताव गन ।

16. मौजुदा कृषक समूहह को निवकरण गनुक
र् ा साथै नयाँ समूहह को दतार् िनरन्तरता िददै

नवीकरण नभएका समूहह लाई दतार् खारे ज गन र सो को अिभलेखलाई अध्याविधक च ुःत
दु ःत राख्ने ।

17. समूहको िहतकोष रकम सं कलन उल्लेखनीय माऽामा दे िखएको पिरूेक्षमा समूहको उक्त वचत

रकमलाई कृिष िवकास कायर्बममा लगानी गनर् ूोत्साहन हुने खालको कायर्बम ूःताव गन ।

यस सम्बन्धमा कृषक समूह/कृषक सहकारी सं ःथाको ूःतावनामा आधािरत कायर्बमलाई

मह वका साथ ूःताव गन ।

18. साना िसँचाइ तथा सहकारी खेतीमा आधािरत साना िसँचाइ कायर्बमलाई िवशेष ूाथिमकताका
साथ लिक्षत समुदाय र भौगोिलक िवकट समावेश हुने गरी कायर्बम तजुम
र् ा गन ।

19. साना िसँचाइ िवशेष कायर्बम ूःताव गदार् िजल्लाको खेतीयोग्य जमीन, िसं िचत क्षेऽफल र
पकेट क्षेऽलाई मध्यनजर गरी कायर्बम तजुम
र् ा गरी ूःताव गन ।

20. साना िसँचाइ तथा सहकारी खेतीमा आधािरत साना िसँचाइ कायर्बम स ालन भएका क्षेऽमा
उत्पादन र उत्पादकत्व तथा बाली सघनता वृि

कायर्बम तजुम
र् ा गन ।

गन उ ेँयले कृिष ूसार शैिक्षक प ितका

21. िज.कृ.िव.का.ह ले कृषक समूह, साना िसँचाइ, सहकारीमा आधािरत साना िसँचाइ, सहकारी
खेती िःकम र पकेट क्षेऽह को अ ाविधक तथ्यांकह
तथ्यांक पुिःतकामा अिनवायर्

पमा समावेश गन ।

वािषर्क कृिष िवकास कायर्बम तथा

22. उच्च पहाडी िजल्लामा िहउँदमा िहउँ सं कलन गरी िसं िचत क्षेऽ िवःतार माफर्त कृिष
व्यवसायीकरण, िविवधीकरण तथा सघनीकरण गनर् िहउँ पोखरी िनमार्ण कायर्बम ूःताव गन ।

23. मल बीउ ढु बानी कायर्बमलाई बीउ िवजन आत्मिनभर्र कायर्बमसँग आव

गन गरी

कायर्बम ूःताव गन । मल बीउ ढु वानीको हकमा कायर्बम ूःताव गदार् ढु बानी दररे ट ःप

खुलाई ूःताव गन ।
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अथर् म त्रालयबाट

पिरिश ट ३

वीकृत खचर्को मापद ड स ब धी िनणर्य तथा कायर्िविध

(अथर् मन्ऽालय मा. अथर् मन्ऽी ःतर िमित २०७३/१०/२२ मा
ःवीकृत र कायर् स ालन िनदिशका छै ठ सं शोधनमा उल्लेिखत)

1. खचर्को मापदण्ड
आिथर्क कायर्िविध िनयमावली, २०६४ र ॅमण खचर् िनयमावली, २०६४ तथा ूचिलत अन्य ऐन
िनयममा खचर्को िनि त मापदण्ड नतोिकएको अवःथा भएमा त्यःतो मापदण्ड तोकी िदन सम्बिन्धत
िनकायबाट लेखी आएकोमा त्यःता िवषयमा अथर् मन्ऽालयले मापदण्ड तोिकसकेको भए सोही

आधारमा खचर् गनर् ःवीकृती िदनु पदर्छ । मापदण्ड नतोिकएको नयाँ िवषय भए यस मन्ऽालयको

बजेट तथा कायर्बम महाशखाका सबै सेक्टरका अिधकृतह

बसी कायर्बम सम्प

गनर् र

त्यसबाट भिवंयमा पनर् सक्ने आिथर्क दाियत्व र ूभाव समेतलाई िवचार गरी खचर्को मापदण्ड

बनाई ःवीकृत गराउनु पदर्छ र सोलाई ूत्येक वषर् बजेट कायर्िविधमा समावेश गनुर् पदर्छ ।
यस अिघ खचर् गन िवषयमा अथर् मन्ऽालय तथा सम्ब

िनकायको िविभ

िमितको िनणर्यबाट तय

भएको मापदण्ड दे हायमा उल्लेख गिरएको छ :
१.१ बैठक भ ाको मापदण्ड : अथर् मन्ऽालयको िनणर्यानुसार बैठक भ ा िदने आधारह
िनम्नानुसार छन्:

१.

ःप

िवषयवःतु र कायर्योजना बेगर बैठक वःन पाइने छै न ।

२.

बैठक कायार्लय समय बािहर हुनपु न ।

३.

एउटै िनकय र अन्तगर्तका पदािधकारी/कमर्चारी माऽ बःने बैठकमा भ ा ूदान गन ।

४.

कानुनअनुसार गठन भएका सिमितह को बैठकह को लािग माऽ भ ा ूदान गन ।

५.

कुनै आयोजना िवशेषमा मन्ऽालयका सिचव वा ूमुखको अध्यक्षतामा गठन हुने िनदशन

६.

सिमितमा भ ा निदने ।

बैठकमा आमिन्ऽत सदःयका

पमा थप व्यिक्तह

राख्न पाइने छै न तर िवशेष

सेवा

आवँयक परे को अवःथामा बढीमा ३ जनासम्म माऽ आमिन्ऽत सदःयसम्मलाई भ ा
ूदान गनर् सिकनेछ ।

१.२ बैठक भ ा : मािथ ७.१.१ बमोिजम बैठक भ ा मिन्ऽःतरले अध्यक्षता गन बैठकका
पदािधकारीलाई ूित बैठक

वा रा.प. िविश

.२५००।- का दरले ूदान गनुप
र् नछ । सं वैधािनक पदािधकारी

ौे णीले अध्यक्षता गन बैठकका पदािधकारीलाई ूित बैठक

.२०००।-

का दरले र अन्य पदािधकारी/व्यिक्तह ले अध्यक्षता गन बैठकका पदािधकारीलाई ूित
बैठक

.१५००।- का दरले ूदान गनुप
र् नछ ।
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१.३ अथर् मन्ऽालयबाट िविभ

िमितमा िवकास सिमित ऐन, २०१३ अन्तगर्त ग७त िवकास

सिमितह का सदःयह लाई ूित बैठक भ ा बापत यसअिघ जितसुकै रकम ूदान गन िनणर्य

भएको भएतापिन अव उूान्त यःता सदःयह लाई ूदान गिरने ूित बैठकको भ ा दर
.२०००।- हुनेछ ।

1.4 खाजा/खाना

खचर्

र

ूोत्साहन

भ ा:

खाजा,खाना

खचर्का

सम्बन्धमा

सम्बिन्धत

मन्ऽालयह बाट िनणर्य भई आएपिछ ूचलनमा रहे का ःवीकृत मापदण्ड (नम्सर्)को आधारमा

औिचत्य हेरी अथर् मन्ऽालयले यःतो ःवीकृित िदन सक्नेछ । दे हायबमोिजमको कायर् ूिबया

पुरा हुने अवःथामा माऽ खाजा/खाना उपलव्ध गराईनेछ :-

हुने नितजा लेखा उ रदायी अिधकृतबाट

१.

अितिरक्त समयमा गिरने काम र सोबाट ूा

२.

िनयिमत काम बाहेक िवशेष कामको लािग दै िनक २ घण्टा भन्दा बढी अितिरक्त समय

3.

सावर्जिनक िवदाको िदन काम गरे वापत खाजा/खाना खचर्को लािग

4.

पिरवहन खचर् वापत कुनै रकम उपलव्ध गराईने छै न ।

५.

ूोत्साहन भ ा ूणाली लागु भएका िनकाय तथा कायार्लयलाई ूत्येक आिथर्क वषर्मा

ूमािणत गराईएको हुनपु नछ ।

काम गन कमर्चारीलाई खाजा/खाना खचर् वापत

.२५०।- िदन सिकनेछ ।

उपलव्ध गराईनेछ ।

.५००।-

तोिकएको खविधका लािगद लआयसिहतको पिरसुचक तयार गरी अथर् मन्ऽालयकव

सहमित प ात मिन्ऽपिरष ाट ःवीकृत भएपिछ माऽ कायर् सम्पादनमा आधािरत
ूोत्साहन भ ा िदन सिकनेछ ।

१.५ सबै ूकारका तािलम, गोि

सेिमनार लगायतका खचर्को मापदण्ड तल िदईएको छ । सो

मापदण्डलाई आधार िलई खचर् गनुप
र् नछ । सो दे िख बाहेकका िवषयह

र उिल्लिखत दरभन्दा

अिधक दरमा खचर् गनुर् परे मा अथर् मन्ऽालयको पुव र् ःवीकृित िलएर माऽ गनुर् गनुर् पनछ ।
सहभािगता भ ा


ूिशक्षाथीर् छनौट गरी वा नगरी स ालन गिरएको जुनसुकै ूकारको तािलम,गो ीको

सहभागीह लाई सहभागी भ ा उपलब्ध नगराउने भनी सुचना गनुर् पनछ । तर, तािलम,

गो ी, कायर्शालाको सहभागी भ ा िदने गरी कायर्बममै सहभागीह लाई सहभागी भ ा वा
सहभागीको ॅमण खचर् वा दुवै िदने गरी ःवीकृत भएको कायर्बममा सहभागीह लाई िनम्न

अनुसारको सहभागी भ ा र सहभागी ॅमण खचर् उपलब्ध गराउन सिकनेछ :-
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दर रकम ( .)

ब.

ूयोजन

सं .
1.

िजल्ला बािहर

दै िनक खाने बःने खचर् वापत (२१

७००।-

िभऽ
७००।-

कायर् िदनसम्मको तािलम)
२.

२१ कायर् िदनभन्दा बढीको तािलम
कायर्बमको

तफर्बाट

८४००।-

8400।-

छाऽावासको

४००।-

400।-

6400।-

6400।-

व्यवःथा भएकोमा दै िनक खाना खचर्
4.

छाऽावासको

व्यवःथा

भएकोमा

१

मिहना भन्दा बढी अविधको भए खाना
कायर्बमको
खानाको

तफर्बाट

व्यवःथा

सािवकको बसोवास ःथलबाट दै िनक ओहो

दोहोर गनर्

नभ्याइने ४ कोस भन्दा बढी भई) आवासको व्यवःथा गनुप
र् न

तािलम सम्झनुपदर्छ ।

 २१ िदन भन्दा बढील िदनको भएमा मािसकको दामासाहीले

हुने रकम िदनको पिन थप गरी पाउने ।

 तािलम अविधका लािग सहभागी भ ा पाएकोमा दै िनक भ ा

वा आवास खचर् नपाउने ।

खचर् वापत मािसक
5.

 िजल्लाःतरीय तािलम भ ाले सदरमुकाम वा अन्यऽ जहाँ

स ालन गिरने भए तापिन सहभािगको (आफ्नो घर वा

भए खाने बःने खचर् वापत मािसक
३.

ःप ीकरण

िजल्ला

खाजा

तथा

दै िनक ॅमण

भएको

तर

भ ाको २५%

 कायर्बममा सहभागी हुने व्यिक्तले अन्य िनकायबाट दै .ॅ.भ ा

पाउने भएमा सहभागी भ ा नपाउने ।

 सात कायर्िदनसम्मको तािलम िवदाको िदनमा पिन लगातार

आवासको व्यवःथा नभएकोमा

स ालन गनुप
र् न ।

दै िनक ॅमण भ ा पाउने गरी िजल्ला बािहरबाट कायर्बममा बोलावट भई सहभागी हुनेह लाई सहभािगता भ ा िदन िमल्दै न ।

- 409 _

सहभागीको ॅमण खचर्
सहभागीको आते जाते खचर्को सम्बन्धमा सावर्जिनक यातायात चल्ने ःथानमा (बस) वापतको

न्यूनतम भाडा पाउने । सावर्जिनक यातायात नचल्ने ःथानमा आते जाते गरी दुई िदनसम्मको लािग

एकमु

.२००।- र सो भन्दा बढी जितसुकै िदन भए पिन

.500।- एकमु

पाउनेछ ।

लेख रचना पािरौिमक
लेख रचना समािव
सेिटङ, िडजाइिन

गरी पिऽका ूकाशन गन िनकायले लेख रचना बापतको पािरौिमक, कम्प्युटर
र टाइिप , शु ाशुि

ु ानी
तथा सम्पादक मण्डलका सदःयह लाई पािरौिमक भक्त

ु ानी गनुर् पनछ ।
गदार् दे हाय अनुसारको मापदण्डका आधारमा भक्त

िस.नं.
१.

िववरण

दर

लेखकलाई पािरौिमक ूित लेख

ि व्यमा िदईएको ौे णी अनुसार

. २०००।– दे िख ४५००।– सम्म

(सम्पादक मण्डलको िनणर्यानुसार)
२.

कम्प्युटर सेिटङ, िडजाइिन

र टाइप समेतका

१५००।–

लािग ूित अंक
३.

सम्पादक

मण्डलका

सदःयह लाई

ूित

१००।–

सदःय ूित रचना सम्पादन बापत (अिधकतम
५ जना)
ि व्यः


अनुसन्धानमूलक, िवचारमूलक, िव ष
े णात्मक र मौिलक लेख रचनालाई ×क× ौे णीमा राखी

.

तथ्यमूलक, िवचारमूलक, िव ष
े णात्मक र मौिलक लेख रचनालाई ×ख× ौे णीमा राखी

.

४,५००।–



३,५००।–



िववरणात्मक र मौिलक लेख रचनालाई ×ग× ौे णीमा राखी
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. २,०००।–

सबै ूकारका तािलम, गो ी, सेिमनार कायर्शाला स ालन सम्बन्धी खचर्को मापदण्ड तथा एवं ॅमण खचर्:
अथर् मन्ऽालयको िविभ

िमितका िनणर्यानुसार खचर् गनुप
र् न तािलम, गो ी, सेिमनार लगायतका खचर्को मापदण्ड तल िदईएको छ । सो

मापदण्डलाई आधार िलई खचर् गनुर् पनछ । सो दे िख बाहेकका िवषयह

पुव र् ःवीकृित िलएर माऽ गनुर् पनछ ।

र उिल्लिखत दरभन्दा अिधक दरमा खचर् गनुर् परे मा अथर् मन्ऽालयको
दर

िस.नं.

ूयोजन/िववरण

केिन्िय/

क्षेऽीयःतर
१.

नेपाल

सरकार

ूित ानह

सेिमनार,

अन्तगर्तका

तािलम

िजल्ला/
नगरःतर

गाउँःतर

कायर्पऽ किम्तमा १५०० शब्दको हुनपु नछ ।

केन्ि/

ारा स ालन गिरने तािलम, गो ी,

सम्मेलन,

कायर्शालाको

(पारदशर्क पानाको वा ूःतुतीकरण िटपोटको

फोटोकपी कायर्पऽमा मन्य हुने छै न) ।

कायर्पऽ

आन्तिरक ूःतुतकतार् भ ाले सम्बिन्धत िनकाय

ूःतुतकतार् पािरौिमक (ूित सऽ)
क) बािहरी ूःतुतकतार्
-

कायर्पऽ वापत

-

ूवचन वापत

ख) आन्तिरक ूःतुतकतार्
-

ूवचन/ कायर्पऽ वापत

२०००।-

२०००।-

१४००।-

१४००।-

१४००।-

७००।-

२०००।-

१६००।-

१४००।-

सहायकःतर
क) बािहरी ूःतुतकतार्
-

कायर्पऽ वापत

-

ूवचन वापत

ख) आन्तिरक ूःतुतकतार्
-

ःपि करण/कैिफयत

ूवचन/ कायर्पऽ वापत
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िभऽैका पदािधकारी/ व्यिक्त सिम्झनुपदर्छ ।

दर
िस.नं.

ूयोजन/िववरण

केिन्िय/

क्षेऽीयःतर
2.

तािलम, गो ी, सेिमनार, सम्मेलन, कायर्शालाको

९००।-

िजल्ला/
नगरःतर
९००।-

गाउँःतर

४००।- एउटा कायर्पऽमा दुईजनाभन्दा बढी
िटप्पणीकतार् राख्न िमल्दै न ।

कायर्पऽको (ूित कायर्पऽ)
३.

तािलम
स ािलत

केन्िह
सबै

वाहेक

अन्य

ूकारका

िनकायबाट

तािलमका

 एउटा कक्षाको अविध किम्तमा १ घण्टा

३० िमनेट हुन ु पदर्छ ।

ौोत

 कायर्पऽ भ ाले किम्तमा ७५० शब्दको ूबन्ध

व्यिक्त/ूिशक्षकको पािरौिमक

क) अिधकृतःतरको तािलम


कायर्पऽ/Handsoutबापत



कक्षा स ालन वापत

ख) सहायकःतर/अन्य तािलम


कायर्पऽ/Handsoutबापत



कक्षा स ालन वापत

ःपि करण/कैिफयत

१२००।-

१०००।-

१०००।-

८००।-

६००।-

४००।-

१२००।-

८००।-

७००।-

१०००।-

७००।-

६००।-

सम्झनुपछर्, पारदशर्क पाना, ूःतुतीकरण िटपोट
वा ूःतुतीकरणको ूयोजनका लािग तयार अ

त्यःतै सामामीको छायाँूित कायर्पऽ हुँदैन ् ।
 सम्बिन्धत कायार्लयले स ालन गरे को

तािलममा सोही कायार्लयको ौोत व्यिक्त
भएको अवःथामा कक्षा िलए वापतको
पािरौिमक नपाउने तर कायर्पऽ वापतको

रकम पाउनेछ ।

 िजल्लःतरीय तािलम भ ाले सदरमुकाम वा
अन्यऽ जहाँ स ालन गिरने भएता पिन
सहभािगको (आफ्नो घर वा सािवकको
बसोबास दै िनक ओहोर-दोहोर गनर् नभ्याईने
४ कोस भन्दा बढी भई) आवासको व्यवःथा

गनुप
र् न तािलम सम्झनुपदर्छ ।
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दर
िस.नं.

ूयोजन/िववरण

केिन्िय/

क्षेऽीयःतर
४.

िजल्ला/
नगरःतर

गो ी, सेिमनार, सम्मेलन, कायर्शाला, तािलम,
अध्ययन आव ता जसता समारोह उदघाटन,
समापन खाजा/सहभागीको खाजा

ःपि करण/कैिफयत

गाउँःतर

 सं योजक, ौोत व्यिक्त, ूितवेदक र सहयोगी
२००।-

२००।-

२००।-

कमर्चारीलाई समेत ।

(ूित व्यिक्त ूित िदन)
िविभ

िविश

आमन्ऽण

व्यिक्तह लाई यःता समारोहमा

गिरएको

अवःथामा

यःता

सबै

व्यिक्तह को खाजा, खाना गिरएको अवःथामा
बढीमा एकमु

.२०००।- सम्म खचर् गनर्

सिकनेछ । तर िविश

व्यिक्तह को उपिःथित

भएको ूमािणत हुन ु पनछ ।
५.

मसलन्द

ूिशक्षण कायर्को मसलन्द अन्तगर्त बोडर्माकर्र,

क) गो ी, सेिमनार, सम्मेलन, कायर्शालाका
लािग



सहभागीका लािग ूित सहभागी



ूिशक्षण कायर्का लािग (ूित
कायर्बम)

पारदशर्क
१००।-

१००।-

५०।-

२५००।-

२५००।-

१०००।-

ख) सीप िवकास तथा अन्य तािलम
कायर्बमका लािग


सहभागीका लािग (७ कायर्
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पाना,

कायर्पऽको

मेटाकाडर्, मािःकड टे प इत्यािद ।

छायाँूित,

दर
िस.नं.

ूयोजन/िववरण
िदनसम्म ूित सहभागी) ।


नगरःतर

ःपि करण/कैिफयत

गाउँःतर

५०।-

५०।-

१००।-

७५।-

६०।-

२०००।-

१५००।-

१०००।-

ूिशक्षण कायर्का लािग (३० कायर्

२५००।-

२०००।-

१५००।-

ूिशक्षण कायर्का लािग (३० कायर्

२५००।-

२०००।-

१५००।-

३०००।-

२५००।-

२०००।-

४०।-

४०।-

४०।-

५००।-

400।-

300।-  एक

250।-

200।-

150।-

१५०।-

१५०।-

१५०।-  सं योजक तािलम अविधमा िवदा बसेमा भ ा

७५।-

७५।-

सहभागीका लािग (७ कायर् िदन
ूिशक्षण कायर्का लािग (७ कायर्
िदन सम्म ूित कायर्बम)



क्षेऽीयःतर

िजल्ला/

५०।-

भन्दा बढी ूित सहभागी) ।


केिन्िय/

िदन सम्म ूित कायर्बम)



िदन भन्दा बढी ूित कायर्बम)
ग) अध्ययन/अवलोकन, अध्ययन
आव ताका लािग


सहभागीकालािग (जितसुकै कायर्

िदन भएपिन ूित सहभागी)
६.

सं योजक भ ा (अिधकतम १५ कायर् िदनसम्म
ूितिदन)


७.

१५ िदनपिछ ूितिदन

सहयोगी भ ा (अिधकतम १५ कायर् िदनसम्म
ूितिदन)


१५ िदनपिछ ूितिदन
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७५।-

कायर्बम

कायर्बमको

एकजना

ूितवेदन

सं योजकलाई

बुझाएपिछ

र

दुई

जनासम्म सहयोगीलाई भ ा िदन सिकने ।

नपाउने र सं योजकको काम सहयोगीले गरे
बापत सं योजकले पाउने भ ा पाउने छै न ् ।

दर
िस.नं.

ूयोजन/िववरण

केिन्िय/

क्षेऽीयःतर
८.

नगरःतर



७ कायर् िदनसम्म ूित कायर्बम



३० कायर् िदनसम्म ूित कायर्बम



३० कायर् िदन भन्दा बढी ूित
कायर्बम

ूिशक्षाथीर् आवास खचर्
दै िनक ॅमण भ ा नपाएको खण्डमा खाजा
खाना खचर् उपलव्ध गराउने ।

 तािलम आयोजना हुने ःथलमा कुनै सरकारी
१५००।२०००।२५००।-

१०००।१५००।२०००।-

सुिवधा(तािलम

कक्ष

तथा

भाडामा

िलनुपन उपकरणको भाडा)
११. तािलम सामामी (कच्चा पदाथर्, नमुना, इन्धन,
पोकावन्दीका सामान, खिरद गनुप
र् न सानाितना

५००।७५०।१०००।-

ूचिलत

ूचिलत बजार

ूचिलत

बजार

अनुसारको

बजार

अनुसारको

भाडा दर

अनुसारको

वा गैर सरकारी िनकायको छाऽावास भएमा

त्यःतो िनकायले तोकेको दरमा छाऽावास
ूयोग

गनर्

तािलमका

सिकने

लािग

तर

होटल

वा

अल्पकालीन
ूयोजनलाई

घरभारडामा िलई खचर् लेख्न नपाईने ।

भाडा दर

भाडा दर
१०. तािलम

ःपि करण/कैिफयत

गाउँःतर

िविवध (ूमाण पऽ, पानी, सरसफाई, तुल
ईत्यािदका लािग)

९.

िजल्ला/

ूचिलत

ूचिलत बजार

ूचिलत

बजार दर

दर

बजार दर

ूचिलत

ूचिलत बजार

ूचिलत

बजार दर

दर

बजार दर

औजार आिद)
१२. वःतुगत टे वा

३०००।-

३०००।-

 वःतुगत टे वा भ ाले तािलमका सहभागीलाई

नव ूा
सहायता

सीप उपयोग कायर्मा अिभूेिरत गनर्
ःव प

ूदान

गिरने

वःतु

सम्झनुपदर्छ । जःतै बाभाको माउ, मौरीको
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दर
िस.नं.

ूयोजन/िववरण

केिन्िय/

क्षेऽीयःतर

िजल्ला/
नगरःतर

ःपि करण/कैिफयत

गाउँःतर
घार,

पशु

ःवाःथ्य

परीक्षण

िकटजःता

चीजवःतु, साधन वा उपकरण आिद ।

 ःवीकृत कायर्बममा वःतुगत टे वा ूदान गन
गरी ू

व्यवःथा नभएकोमा वःतुगत टे वा

िदन िमल्दै न ।

१३. ःथलगत ूािविधक परामशर्दाताको दै िनक भ ा
र ॅमण तथा आवास खचर्
क) नेपाल सरकारको कमर्चारी
ख) अन्य

 िनयमानुसार भ ाले ॅमण खचर् िनयमावली,

िनयमानुसार

िनयमानुसार

ि तीय

ि तीय तहको

तहको

३००।-

५००।-

२०६४ अनुसार सम्झनुपदर्छ ।

िनयमानुसार  ि तीय तहको भ ाले ॅमण खचर् िनयमावली,
ि तीय
तहको

३००।-

२०६४

मा

उिल्लिखत

सम्झनुपदर्छ ।

ि तीय

तहको

 पुनअर्भ्यास कक्षामा एक ःथानमा जितसुकै

समूह

भए

पदर्छ

र

िदईनेछ ।

पिन

एक

िदनको

िदनमा

एक

समूहमा
एक

किम्तमा

पािरौिमक

तीनजना

हुन ु

भन्दा

बढी

पुनअर्भ्यस कक्षाको पािरौिमक िदन िमल्दै न ।

 ूित तािलम जित पटक परामशर् गिरए पिन
अिधकतम

.3000 वा ि तीय तह अनुसार हुने

रकममा जुन कम हुन्छ सो मा नबढाई ःथलगत
ूािविधक परामशर् खचर् गनर् सिकनेछ ।
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दर
िस.नं.

ूयोजन/िववरण

केिन्िय/

क्षेऽीयःतर

िजल्ला/
नगरःतर

१४. ूितवेदकको पािरौिमक
क) पािरौिमक

(सम्मेलन,

 ूितवेदकको पािरौिमक ूितवेदन बुझाएपिछ

गो ी

कायर्शाला)

माऽ

र
१०००।-

१०००।-

१०००।-

५००।-

५००।-

१०००।-

१०००।-

दै .ॅ.

दै .ॅ.

दै .ॅ.

िनयमानुसार

िनयमानुसार

िनयमानुसार



एकिदनको कायर्बममा



एक िदन भन्दा बढीको कायर्बम ५००।भए अितिरक्त थप
१०००।-

ख) पािरौिमक तािलमको लािग (एकमु )
ग) खाना, बःन(वास खचर्)
घ) खाजा

ःपि करण/कैिफयत

गाउँःतर

- 417 _

िदनु

पदर्छ ।

ूित

कायर्बम

ु द
.3000।- भन्दा बढी हुनह
ु ै न । साथै

तािलम सं योजक र ूितवेदक एकै व्यिक्त

भएमा अितिरक्त पािरौिमक र खाजा/खाना
खचर् दोहोरो सुिवधा पाईने छै न ।

पिरिश ट ४

फलफूल िव वाह को सरकारी मू य सूची
िविभ

फलफूल िव वाह को सरकारी मूल्य सूची (िमित २०७०/११/१ मा ःवीकृत)

(क) फलफूलको कलमी िव वा
िस.नं.

फलफूलको नाम

१.

ःयाउ

२.

उमेर (वषर्)

उचाई (िफट)

सं सोिधत मूल्य ( .)

२

२-३

४०

नासपाती

1-2

2-3

40

३.

आ

1-2

1.5-3

35

४.

आ वखडा

1-2

1.5-3

35

५.

चेरी

1-2

1.5-3

35

६.

खुपार्नी

1-2

1.5-2.5

35

७.

कागजी बदाम

1-2

1-2

35

8.

हलुवावेद

1-2

1.5-2.5

40

9.

कटु स

1-2

1-2

45

10.

ओखर (दाँते ओखर)

1-2

1-2

50

11.

िपकानट(च ुच्चे ओखर)

1-2

1-2

50

12.

लप्सी

1-2

2-4

50

13.

िकवी

1-2

1-2

100

14.

सुन्तला

1-2

1.5-2.5

35

15.

जुनार

1-2

1.5-2.5

35

16.

कागती

1-2

1

35

17.

िनबुवा

1-2

1-2

35

18.

भोगटे

1-2

1-2

35

19.

चाक्सी

1-2

1-2

35

20.

िविमरो

1-2

1-2

35

21.

िक ो

1-2

1.5-2.5

35

22.

मुन्तला

1-2

0.75-1.5

५०

23.

ँ (अिवहायात)
आप

1-2

1.5-3

100

1-2

1.5-3

75

1-2

1.5-3

45

24.
25.

ँ (अॆपाली, मिल्लका)
आप
ँ (अन्य जात)
आप
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िस.नं.

फलफूलको नाम

26.

िलची

27.

केरा (तन्तु ूजनन)

28.

उमेर (वषर्)

उचाई (िफट)

सं सोिधत मूल्य ( .)

1-2

1-2

40

1

1-2

15

अम्वा

1-2

1.5-2.5

25

29.

अमला

1-2

1-2

30

30.

एभोकाडो

1-2

1.5-3

40

31.

सपोटा

1-2

2

30

32.

लौकाट

1-2

1-2

30

33.

ु
जैतन

1-2

1-2

40

34.

फजुवा

1-2

1-2

25

35.

फ्लाविर

1-2

1.5-3

35

उमेर (वषर्)

उचाई (िफट)

सं सोिधत मूल्य ( .)

(ख) िविभ

िपच

फलफूलको िवजु िव वा
फलफूलको नाम

िस.नं.
१.

ओखर (दाँते ओखर)

1-3

1-2

25

२.

िपकानट(च ुच्चे ओखर)

1-2

1-2.5

25

३.

कागजीवदाम

1-2

1.5-2.5

25

४.

कटु स

2

1.5-2.5

25

५.

िकवी

1-2

1-2

50

६.

सुन्तला

1-2

1.5-2.5

20

७.

कागती

1-2

1-1.5

20

8.

िनवुवा

1-2

1-2

20

9.

चाक्सी

1-2

1-1.5

20

1

1-2

20

10.

खकटहर

11.

निरवल

1-2

1-2

120

12.

मेकाडेिमयानट

1-2

1-2

30

13.

एभोकाडो

1-2

1-2

25

14.

सुपारी

1-2

1-2

20

15.

काजु

1-2

1.5-2.5

20

16.

मेवा ःथानीय (पोिलव्याग)

६मिहना

1-1.5

10

17.

मेवा वणर्शेकर (पोिलव्याग)

६मिहना

1-1.5

15
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फलफूलको नाम

िस.नं.

उमेर (वषर्)

उचाई (िफट)

सं सोिधत मूल्य ( .)

18.

अमला

1-2

1-2

10

19.

सरीफा

1-2

1-2

10

20.

काफल

1-2

1-2

10

21.

कफी

22.

कफी (पोिलव्याग)

23.

अम्बा

24.

८ मिहना

10
1-2

15

1-2

1-2

10

बयर

1-2

1-2

10

25.

बेल

1-2

1-2

10

26.

ु
जैतन

1-2

1-2

10

(ग) िविभ

फलफूलको किट

(जरावाल) िव वा

फलफूलको नाम

िस.नं.

उमेर (वषर्)

उचाई (िफट)

सं सोिधत मूल्य ( .)

१.

अनार

१

1.5-2.5

50

२.

अं गरु

1

1.5-2.5

१५

३.

अं िजर

1

1.5-2.5

१५

४.

हेजलनट

1-2

1-2

१५

५.

ु
जैतन

1-2

1-2

१५

६.

ँ ु ऐसेल ु (ःशबेरी) रनर पोिलव्याग
भई

3-6 मिहना

१

१५

4 मिहना

0.75-1.5

10

3-6 मिहना

1-2

15

७.

ँ ु कटहर
भई

8.

केरा (सकसर्)

(घ) िःबनघर (Screen House) िभऽ उत्पािदत ूमािणकरण गरे को सुन्तालाजात फलफूलको कलमी
िव वा
िस.नं.

फलफूलको नाम

उमेर (वषर्)

उचाई (िफट)

सं सोिधत मूल्य ( .)

१.

सुन्ताला

1.5-2.5

1.5-2.5

125

२.

जुनार

1.5-2.5

1.5-2.5

125

(ङ) फलफूलको

ट ःटक िव वा
फलफूलको नाम

िस.नं.

उमेर (वषर्)

उचाई (िफट)

सं सोिधत मूल्य ( .)

१.

ःयाउ

1-२

1.5-2.5

1०

२.

इडी मयल

1-2

1-2

10
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फलफूलको नाम

िस.नं.

उमेर (वषर्)

उचाई (िफट)

सं सोिधत मूल्य ( .)

३.

केब एप्पल

1-2

1-1.5

10

४.

हाडेओखर

1-2

1-2

15

५.

हलुवावेद

1-2

1-2

10

६.

चेरी

1-2

1.5-3

10

७.

ितनपाते सुन्ताला

1-2

1-1.5

10

8.

लप्सी

1

1.5-2.5

15

9.

िसशे न्ज

2

1-1.5

10

10.

ज्यािमर

1-2

1-1.5

10

1-2

1-2

10

1

1-1.5

30

1-2

1-1.5

10

1

1-1.5

10

11.

ँ
आप

12.

िकवी

13.

आ

14.

ु
जैतन

(ःथानीय)

26.मत्ःय िवकास सेवा शुल्क
िमित २०७१/११/१ बाट लागु हुने गरी
िववरण

दर

.

(क) मत्ःय बीज
(1) ृाई


कमन कापर् / गोटा

0/25



चाईिनज कापर् / गोटा

0/25



मेजर कापर् / गोटा

0/25



सौन्दयर् माछा

२/५०

(ख) िफ रिल

(2-3 इन्च)



कमन कापर् / गोटा

0/७5



चाईिनज कापर् / गोटा

0/७5



मेजर कापर् / गोटा

0/७5

(ग) िफ रिल

(3 इन्चभन्दा विढ)



कमन कापर् / गोटा

1/50



चाईिनज कापर् / गोटा

1/50



मेजर कापर् / गोटा

1/50
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िववरण
(घ)




दर

ाचिल
चाईिनज कापर् / लाख

2500

भाकुर / लाख

2500

रहु, नैनी/ लाख

2500

(ख) खाने माछा * / के.जी. औषत मूल्य (कमन/मास सम्बिन्धत फमर्को

दररे ट कापर्/ भाकुर/ िसल्भर/ िबगहेड / रहु / नैनी / अनुसार
िटलािपया)

ि व्य: खाने माछाको मूल्य जात र ःथान अनुसार फरक पन भएकाले ूःतािवत न्यूनतम



दरमा नघट्ने गरी ःथानीय िजल्ला दररे ट सिमित को िनणर्यानुसार कायार्न्वयन हुने ।
२७. तरकारी िवकास िनदशनालय, खुमलटार
सरकारी फामर् / केन्िमा उत्पािदत तरकारी बीउको मूल्य - सूची
(िमित २०६७/५/३१ मा िनधार्रण गिरएको)
ब.सं .
१

तरकारी
काउली

जात

ूित के.जी. मूल्य

.

मुल बीउ

उ त बीउ

काठमाड ःथानीय

1540

720

ःनोबल १६

1540

720

िकबो जाइन्ट

1540

800

िदपाली

1540

715

ज्यापु

2000

1000

2

बन्दा

सबै जात (o.p.)

1000

715

3

ॄोकाउली

सबै जात (o.p.)

1540

715

4

ग्याँठकोपी

व्हाईट िभयना

1540

715

5

मुला

िमनो अिलर्

500

300

चािलस िदने/चेतकी

500

300

प्युठाने रातो

500

300

व्हाईट नेक

500

300

टोिकनासी

800

600

पपर्लटप

500

250

काठमाण्ड रातो

600

250

6

.

सलगम

- 422 _

ब.सं .
7

तरकारी
गाँजर

जात

ूित के.जी. मूल्य

.

मुल बीउ

उ त बीउ

न्यु कुरोडा

1400

1000

नान्टीस

1400

650

8

च ुकन्दर

ःथानीय

1500

200

9

चम्सुर

ःथानीय

1500

150

10

पालु ो

पाटने

1000

250

हिरयो

1000

200

माफार् चौडा पात

1500

600

खुमल चौडा पात

1000

300

खुमल रातो पात

1000

300

मनकामना

1000

500

ता ुवा

1000

300

बालाजु लोकल

1000

300

११

रायो

१२.

ःवीसचाडर्

सुसाग

735

300

13.

िजरीको साग

मेट लेक

735

200

14.

बक्ल्ला

ःथानीय

500

200

15.

लहरे िसमी

िऽशुली

500

300

चौमासे

500

300

कन्टे नर

500

200

ूोभाईडर

500

200

16.

भयार् े िसमी

17.

तने बोडी

खुमल तने/सलार्ही तने

500

200

18.

केराउ

आकल

500

150

एन.एल.पी.

500

150

िसिक्कम लोकल

500

300

19.

ःकवास

मे जुिकनी

3000

1500

20.

काँबो

भक्तपुर ःथानीय / कुसुले

5000

3000

21.

िघरौला

कािन्तपुरे/ पुसा िचल्लो

3000

2150

२२.

िचिचन्डो

ःथानीय

2000

1500

23.

करे ला

कोयम्बटु र ल

3000

1500

पुषा दोमौसमी

3000

1200
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ब.सं .

तरकारी

जात

ूित के.जी. मूल्य

.

मुल बीउ

उ त बीउ

24.

फिसर्

ःथानीय

2000

1200

25.

लौका

ःथानीय

3000

2000

िप.एस.िप.एल.

3000

1500

26.

कुिभण्डो

ःथानीय

2000

1200

27.

तरबुजा

सुगर बेबी

3000

1500

28.

खरबुजा

ःथानीय

3000

1500

29.

िपरो खुसार्नी

सबै जात (o.p.)

3000

2000

अकबरे

6000

5500

30.

भेडे खुसार्नी

क्यािलफोिनर्या वण्डर

9050

4100

31.

भण्टा

सबै जात (o.p.)

9700

1500

32.

गोलभडा

मनूेकस

9700

2000

सबै जात (o.p.)

9700

3500

हाईिॄड िसजर्ना
33.

रामतोिरया

सबै जात (o.p.)

34.

मेथी

105000
600

300

कसुरी

1000

400

ःथानीय

1000

300

35.

धिनयाँ

ःथानीय

500

300

36.

सुप

ःथानीय

700

400

37.

प्याज

रे ड िबयोल

2000

1100

नािसक रे ड

1000

500

नािसक ५३

1000

400

एमी फाउण्ड डाकर् रे ड

2000

1000

38.

कुिरलो

मेिर वािश टन ःथानीय

४000

२०00

39.

चाइिनज बन्दा

सबै जात (o.p.)

१०००

६00

४०.

आलुको बीयाँ

िट.िप.एस.

-

२५00०

४१.

अदुवा

सबै जात (o.p.)

-

100

४२.

बेसार

सबै जात (o.p.)

-

100

४३.

अलची

सबै जात (o.p.)

-

१५,०००
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पिरिश ट ५

माटो तथा रसायिनक मलको प्रयोगशाला िव लेषण दर
खा कृिष क्षेऽको आय

िस.नं.

दर

क) माटो िव ष
े ण
१

ूा ािरक पदाथर् िव ष
े ण

१००

२

माटोको िप.एच. िव ष
े ण

१०

३

टे क्ःचर िव ष
े ण

३०

४

नाइशोजन िव ष
े ण

८०

५

िव वाले ूा

गन फोःफरस िव ष
े ण

१००

६

िव वाले ूा

गन पोटािसयम िव ष
े ण

८०

७

शुआमतत्व िव ष
े णः मोिलब्डेनम र बोरोन ूित तत्व

४००

८

शुआमतत्व िव ष
े णः िजन्क, आइरन, कपर, म्या िनज ूित तत्व

२५०

ख) रासायिनक मल िव ष
े ण
१

कुल नाइशोजन िव ष
े ण

३००

२

नाइशे ट नाइशोजन िव ष
े ण

३००

३

एमोिनकल नाइशोजन िव ष
े ण

१५०

४

कुल फोःफरस िव ष
े ण

५००

५

ृयाक्सनल फोःफरस पानीमा घुलनशील, साइशीक एिसडमा
घुलनिशल, साइशीक एिसड अघुलनशील फःफोरस िव ष
े ण

१२००

६

पोटास (STTB) तिरका

६५०

७

पोटास (फ्लेम फोटोिमटर तिरका)

४००

ग) ूा ािरक मल िव ष
े ण
१

कुल नाइशोजन िव ष
े ण

४५०

२

कुल फोःफरस िव ष
े ण

५००

३

पोटास (फ्लेम फोटोिमटर तिरका)

४००

४

िचःयान िव ष
े ण

२०

- 425 _

कैिफयत

खा कृिष क्षेऽको आय

िस.नं.
५

ूा ािरक काबर्न िव ष
े ण

६

पी.एच. िव ष
े ण

दर

कैिफयत

१२०
१२

 कृषक आफले ल्याएको वा िजल्ला कृिष िवकास कायार्लय वा कृिष िवभाग अन्तगर्तका फामर् केन्िह

वा

अन्य सरकारी कायार्लय वा सरकारी ःवािमत्व रहेका ःथानह बाट आएका नमुना िव ष
े ण शुल्कमा ७५

ूितशत छु ट िदने ।

 अध्ययन अनुसन्धान कायर्का लािग िव ाथीर् वा िव िव ालयका सम्बिन्धत अध्येताले अध्ययन केन्ि वा

िव िव ालयको सम्बिन्धत िवभागले िसफािरस पऽ पेश गरे मा नमुनाको िव ष
े ण शुल्कमा ५० ूितशत
छु ट िदने । (नेपाल सरकार (सिचव ःतर) को िनणर्य िमित २०६५/९/१)

पिरिश ट ६

बीउ िवजन परीक्षण तथा सेवा शु क
(खण्ड ६३ अितिरक्तांक ३० क नेपाल राजपऽ भाग ५ िमित २०७०/११/१)
ब.सं .

िववरण

दर ( .)

१.

उमारशिक्त परीक्षण

२२९/-

२.

शु ता परीक्षण

१७४/-

३.

िचःयान परीक्षण

१५४/-

४.

टे शाजोिलयम टे ःट

२८९/-

५.

िभगर परीक्षण

२३२/-

६.

बीउको ःवाःथ्य परीक्षण

३५१/-

७.

१००० दाना तौल

११०/-

८.

बीउ नमुना िलए वापत शुल्क

९.

खेत िनरीक्षण

१०.

बीउ ूमाणीकरण

२१४ ूित नमुना
३२० ूित हे.
१०० ूित मे.टन
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