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कृषि षिकास कार्यक्रम संचालन कार्यषिषि, २०७७ 

प्रस्तािना :  

u08sL गाउँपालिका लित्र कृलि व्यवसाय गरििहेका कृिकहरुको उत्पादन ि उत्पादकत्व वृद्धि 

गिी कृलि व्यवसायिाई व्यवसालयकिण ि आधुलनकीकिणका िालग प्रोत्साहन गनन 

गाउँपालिकाबाट स्वीकृत कृलि लवकास के्षत्रको वालिनक कायनक्रम व्यवद्धथित, सिलिकृत ि 

पिलतमूिकरुपिे संचािन गनन बाञ्छनीय िएकोिे u08sL गाउँ कायनपालिकािे यो कायनलवलध 

hf/L गिेको छ। 

 

परिचे्छद 1 

                                                                              प्रािम्भ 

1. संषिप्त नाम¸ प्रािम्भ  

क) यो कायनलवधीको नाम: कृलि लवकास कायनक्रम सञ्चािन कायनलवधी-२0७७ िहेको छ । 

ख) यो कायनलवधी u08sL गाउँपालिका :yflgo /fhkqdf k|sflzt िएको लमलतबाट प्रािम्भ हुनेछ । 

2. परिभािा  

क) "गाउँपाषलका" िन्नािे  u08sL गाउँपालिकािाई सम्झनु पदनछ । 

ख) "कार्ायलर्" िन्नािे u08sL गाउँ कायनपालिकाको कायानियिाई सम्झनु पदनछ । 

ग) "सषमषि" िन्नािे bkmf %  adf]lhd 5gf}6 ;ldltिाई सम्झनु पदनछ । 

घ) "फामय" िन्नािे एकि स्वालमत्व वा बहु स्वालमत्वमा िही cflwsf/Ls लनकायमा कानुन बमोलिम 

दतान िएको फामन सम्झनु पदनछ । 

ङ) "समूह" िन्नािे u08sL गाउँपालिकामा दतान िएको कृिक समूह बुझ्नुपदनछ ।  

च) "कृिक" िन्नािे u08sL गाउँपालिकाका कृिकिाई सम्झनु पदनछ । 

h) "zfvf" िन्नािे u08sL गाउँपालिकाको कृलि लवकास शाखा बुझ्नुपदनछ  । 

छ) "कार्यक्रम" िन्नािे कृलि लवकास शाखाको वालिनक tyf बहुविीय ि गाउँपालिकाको कायानियसँग 

अन्य साझेदािहरुिे सम्झौता गरि सञ्चािन हुने कायनक्रम समेतिाई सम्झनु पदनछ । 

 

 

परिचे्छद २ 

उदे्दश्यहरु 

२. उदे्दश्य  

क) u08sL गाउँपालिकािे लिएको कृलि लवकास कायनक्रमहरुको लवद्यमान नीलत तिा कायनक्रमिाई 

प्रिावकािी रुपमा कायानन्वयन गने ।  

ख) कृलि व्यवसायिाई सहिीकिण प्रविनन एवं व्यवसालयकिण गननको िालग आवश्यक प्रलबलध तिा 

लसपिाई िलक्षत वगन सम्म पुयानउन सहयोग गने ।  

ग) कृलि व्यवसायबाट िप िोिगािीका अवसिहरु सृिना गिी िीवनस्ति सुधाि गने । 

घ) कृलि उत्पादन परिमाण ि गुणस्तिमा सुधाि गने तिा उत्पादन िागतमा नु्यलनकिण गने । 

ङ) प्राङ्गारिक तिा स्वच्छ अन्न¸ फिफुि¸ तिकािी¸ km"ि आलद उत्पादनमा सहयोग गने । 

च) व्यवसालयक कृिकहरुको कृलि उत्पादन िागतमा कम गिी व्यवसायिाई प्रलतस्पधानत्मक बनाउने ।  

छ) कृलि कायनक्रम कायानन्वयनका िालग कृिक समूह/ सलमलत/ सहकािी कृलि लवकास तफन का 

प्रालवलधकहरु बीच समन्वय गिी प्रिावकािी बनाउने ।  



 
 

ि) कृलि तिा पशुपन्छी के्षत्रको लवकास एवं लवस्ताि गनन कृिक समूह/सलमलत/कृलि सहकािी ि कृलि 

फामनहरुिाई उते्प्ररित गने ।  

झ) कृलि बालिमा िागे्न िोगहरुको लनदान उपचाि ि लनयन्त्रणमा सहयोग पु¥याउने । 

ञ) कृलि खाद्य सम्बन्धमा िनचेतना अलिवृद्धि गने । 

ट) गुणस्तिीय खाद्यबसु्त उत्पादन गिी उपिोक्ताहरुिाई पोिण सुिक्षाको प्रत्यािूलत लदिाउने ।  

ठ) लसमान्तकृत समुदाय िलक्षत कृलि उत्पादन कायनक्रम सञ्चािन गिी उनीहरुिाई कृलि के्षत्रमा स-

शद्धक्तकिण तिा मूिप्रवालहकिण गने । 

ड) बालि लबमा कायनिाई प्रिावकािी बनाउदै िैिाने । 

ढ) लनयमन ि गुणस्ति व्यवथिापनमा िोड लदने । 

ण) नेपािका िैिाने कृलि िन्य बसु्तहरुको संिक्षणमा िोड गने । 

त) दीगो वाताविणमैत्री सािै ििवायूको असििाई नू्यलनकिण गने खािका कायनक्रममा िोड लदने ।  

 

परिचे्छद ३ 

कार्यक्रम सञ्चालन षिषि 

 

३. कार्यक्रमx? 

s_ cfly{s aif{ @)&&.)&* df u08sL गाउँपालिकाdf o; परिचे्छद adf]lhd tklznsf 

sfo{qmdx? -!-$_ Dffq Joj;flos s[ifsnfO{ *%Ü cg'bfgdf ;+rfng x'g]5g . 

! g;{/L 3/ :yfkgf sfo{qmd 

@ s[lif r'g ljt/0f sfo{qmd 

# Knfl:6s kf]v/L lgdf{0f sfo{qmd 

$ :yflgo pTkfbgdf n]jlnª,6]«8dfs{ 

 

%Dff6f] kl/If0f sfo{qmd cGt{ut df6f] lzlj/ sfo{qmd cfjZoStf cg';f/ ;a} 

j8fx?;+usf] ;dGjodf zfvfn] ;+rfng ug{]5 . 

^ Dffly pNn]lvt aflif{s :jLs[t sfo{qmd ;DkGg ePkl5 ;Dk'0f{ sfo{ ;Dkfbgsf] ljj/0f 

;lxt :yflgo ;fdfu|Lx? ;d]6]sf] a'sn]6 jf 8fo/L zfvfn] k|sfzLt ug{]5 .  

 

v_ Jf8f :t/Lo %)Ücg'bfg sfo{qmd tyf ah]6 

                                                

qm; sfo{qmd Jf8f  ah]6 ? 

 

! अनुदानमा मि लवउ लवतिण 

कायनक्रम    

Jf8f g+ #               @))))) 

@ उतृ्कष्ठ कृिक अनुदान Jf8f g+ %                             @))))) 

# अनुदानमा आधािीत कृिी औिाि 

खरिद   

Jf8f g+ &               $(())) 

$ अनुदानमा कृिी सामाग्री खरिद      Jf8f g+ *               #%)))) 

! Jf8f :t/Lo sfo{qmdx? zfvfn] j8f sfo{nox?;+u ;dGjo u/L sfo{qmd ;+rfng ug{]5 .             

@   o;} कायनलवलध adf]lhdsf] k|lqmof Jf8f :t/Lo sfo{qmdsf] xsdf ;d]t nfu' x'g]5 .  

 

                                             

 



 
 

परिचे्छद ४ 

 

४. कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी व्यिस्था 

! .कार्य िेत्र : u08sL गाउँपालिका लित्रsf कृिक/कृिक समूह/कृलि फामन/कृलि सहकािी 

;+:yf। 

@. sfo{qmd ;+rfng M zfvfn] अनुसूची १ बमोलिम १५ लदनको म्याद िाखी sfo{qmd ;+rfngsf] 

NfflUf Kf|ZTffjGff k]; ug{] ;'rgf थिानीय पत्रपलत्रका/थिानीय िेलडयो/एफ.एम./sfo{nosf] 

website /j8f sfo{nosf] ;'rgfkf6L cflb बाट सुचना प्रवाह गरिनेछ ।  
#. कृिक/कृिक समूह/कृलि फामन/कृलि सहकािीx?n] j8f sfo{no jf zfvfdf sfo{qmd 

प्रस्तावना cfj]bg k]z ug{ ;Sg]5g .  

$. j8f sfo{no jf zfvfdf cfPsf cfj]bgx? zfvfn] ;+sng ug{]5 .  

%. प्रस्ताव :jLs[t ePsf sfo{qmd प्रस्तावनाx?sf] lkmN8 cg'udg zfvfsf sd{rf/L / ;ldltn] 

cfjZostf cg';f/ ug{]5 . 

^. lkmN8 cg'udg kZrft ;ldltn] cg';'rL @ adf]lhd प्रस्तावना d"Nofªsg u/L 5gf]6 ug{]5 

. 

                                            

                                                परिचे्छद ५ 

छनौट प्रषक्रर्ा 

५. छनौट प्रषक्रर्ा:  

 ! .रित पूवनक पेश हुन आएका आवेदनहरुको d"Nofªsg u/L छनौट ug]{ b]xfo adf]lhd 

;ldlt u7g x'g]5 .   

गाउँपालिका cWoIf                                      - संयोिक 

गाउँपालिका pkfWoIf                                     - सदस्य 

प्रशासकीय अलधकृत                                      - सदस्य  

of]hgf शाखा प्रमुख                                      - सदस्य 

Jf8f Gf+ # sf j8f cWoIf                                 - सदस्य  

Jf8f Gf+ ^ sf j8f cWoIf                                 - सदस्य                          

गाउँपालिका कृलि लवकास शाखा प्रमुख                       - सदस्य सलचव 

 

@.;ldltn] आवश्यStf cg';f/ शाखाsf] cGo sd{rf/Lिाई आमद्धन्त्रत सदस्यको रुपमा िाख्न  

सSg]छ । 

#.Jf8f :t/Lo sfo{qmdsf] xsdf छनौट ug]{ b]xfo adf]lhd ;ldlt u7g x'g]5 .   

Jf8f cWoIf                                           - संयोिक 

Jf8f ;lrj                                            - सदस्य 

Jf8f ;ldltn] tf]s]sf] ! dlxnf ;lxt @ hgf j8f ;b:o   - ;b:o   

Jf8fdf x'g] शाखाsf] sd{rf/L                            - सदस्य सलचव 

$.छनौट ;ldltn] d"Nofªsg l;kmf/L; u/]sf] ;'rL sfo{fnosf] website /j8f sfo{nosf] 

;'rgfkf6Ldf k|sfzg ug{]5। 



 
 

%.5gf]6 ePsf कृिक/कृिक समूह/कृलि फामन/कृलि सहकािी ;+:yfx?n] cg';'rL ३ adf]lhd 

sfo{qmd ;+rfngsf] nflu ;Demf}tf ug{]5g . 

 

परिचे्छद ६ 

भुक्तानी प्रषक्रर्ा 

६. अनुदान िकम ि भुक्तानी प्रषक्रर्ा: 

!.5gf]6 ePsf कृिक/कृिक समूह/कृलि फामन/कृलि सहकािी ;+:yfx?n] ;Demf}tf adf]lhd 

sfo{qmd ;DkGg u/] kZrft cg'bfg /sd pknAw x'g]5 .  

@.उपदफा १ बमोलिम अनुदान िकम प्राप्त गनन देहाय बमोलिमका कागिातहरु पेश गने 

पनेछ। 

 वडा कायानियको अद्धन्तम िुक्तानीका िालग लसफारिसको सक्कि प्रलत, 

 Zffvf jf ;ldltn] u/]sf] cg'udg प्रलतवेदनको सक्कि प्रलत, 

 आवश्यक लबि ििपाई, 

 अनुदान कायनक्रम संचािन िएको थििको फोटो ३ प्रलत, 

 समूह वा संथिाको हकमा कायनसलमलतको बैठकिे कायनसम्पन्न िएको लनणनयको 

प्रलतलिलप, 

 िुक्तानीका िालग लनवेदन। 

                         परिचे्छद ७ 

 

 ७. अनुगमन: 

 संचालित कायनक्रमको गाउँपालिका, कृलि शाखा, वडा कायानियिे अनुगमन तिा 

मूल्याङ्कन गनन सके्नछ। 

परिचे्छद ८ 

 

८. भुक्तानी षदन बाध्य नहुने: 

!.सम्झौता बमोलिम कायन सम्पन्न नगिेमा गाउँपालिकािे त्यस्ता अनुदानग्राहीिाई िुक्तानी लदन 

बाध्य हुने छैन। 

@.सम्झौता गिेको आलिनक विन लित्रमा कायनसम्पन्न गिी िुक्तानी लिन नआएमा  त्यस्ता 

अनुदानग्राहीिाई िकम िुक्तानी गरिने छैन। 

परिचे्छद ९ 

                              षिषिि 

९. बािा अड्काउ फुकाउ: यस कायनलवलध कायानन्वयनको सम्बन्धमा कुनै लिलवधा िएमा 

सोको ब्याख्या गने अलधकाि गाउँ कायनपालिकामा हुनेछ। 

 

 

 

 

 



 
 

अनुसूषच -१ 

अनुदान कायनक्रम माग गनन पेश गने लनवेदन 

                                                                                                     

लमलत:......................... 

श्रीमान् प्रमुख प्रशासकीय अलधकृत जू्य, 

u08sL गाउँपालिका, गाउँ कायनपालिकाको कायानिय, 

e'DnLrf]s ,गोिखा। 

                                           षििर्: कार्यक्रम अनुदान सम्बन्धमा। 

 

प्रसु्तत लवियमा u08sL गाउँपालिका, कृलि सेवा शाखाबाट 

लमलत........................ मा प्रकालशत सूचना अनुसाि 

......................................................... शीिनक 

अनुदान कायनक्रम संचािन गनन तपलशिका कागिातहरु संिग्न गिी आवेदन पेश गिेको 

व्यहोिा अनुिोध गदनछु। 

संलग्न कागजािहरु: 

१.फमन वा संथिािे प्रचलित कानुन बमोलिम आलधकािीक लनकायमा दतान िएको प्रमाणपत्रको 

प्रलतलिलप। 

२.सम्बद्धन्धत वडा कायानियिे कायनक्रम संचािनमा दोहोिो सहयोग निएको वा लवगतमा 

सहयोग उपिब्ध िएको िए के कलत अनुदान िएको हो सोको व्यहोिा खुिाई िप अनुदान 

सहयोग लदन उपयुक्त हुने व्यहोिा िेद्धखएको लसफारिस पत्र। 

३.समूह वा संथिाको हकमा कायनसलमलतको बैठकिे अनुदान माग गननको िालग गिेको लनणनय 

प्रलतलिलप। 

४.आवेदकिे आफूिे संचािन गने व्यवसायको परियोिना प्रस्ताव। 

५.फमन वा व्यवसाय संचािनमा िहेको िग्गाधनी प्रमाणपुिानको प्रलतलिलप वा प्रचलित लनयम 

बमोलिम सामान्यतय ५ विन िाडामा लिएको खुल्ने काििातको प्रलतलिलप। 

६.कायनक्रम संचािन हुने आलिनक विनको सम्पलि कि तिा िूलमकि लतिेको िलसदको 

प्रलतलिलप। 

७.वडा कायानियको कृिक वलगनकिण फािमको प्रलतलिलप। 

लनवेदकको 

दस्तखत: 

नाम, िि: 

ठेगाना:  

सम्पकन  नं.: 

छाप 
 

 

 

 



 
 

अनुसूषच -२ 

 

d"Nofªsgsf cfwf/x?                                                             

 

qm ; d"Nofªsgsf cfwf/x?                                                             पूर्ायङ्क 
!  ;DalGwt उद्यम व्यवसायको तालिम lnPsf]-Psf3/ ;b:osf] u0fgf_ % 
! .! ;ft sfo{ lbg eGbf लदन िन्दा al9 लिएको िए     % 
!.@ ;ft sfo{ lbg eGbf लदन िन्दा कम लिएको िए                                                                                      # 

@. पेश गिेको कायन योिना                                                               १५ 
# उक्त थिानमा व्यवसायको सम्भाव्यता /उपयूक्तtf                                           १५ 
$ वास्तलवक िलक्षत वगन (दलित, िनिालत, मलहिा, l;dfGts[t,ckfËtf, 

cNk;+Vos)                                               
१० 

% समूह /;xsf/L ५ 
 hDdf %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

अनुसूषच - ३ 

सम्झौिा पत्र 
आ.व.@)&&.)&*u08sL गाउँपालिका................................को कायनक्रम 
;+rfngsf] िालग u08sL गाउँपालिका (यस िन्दा पछालड पलहिो पक्ष िलनने) ि छनौट िएका कृलि 
फामन/कृिक समूह/सलमलत/कृलि सहकािी .............(यस िन्दा पछाडी दोश्रो पक्ष िलनने) 

ि बीच तपशीिका शतनमा िलह कायनक्रम सञ्चािन गनन लिपक्षीय सम्झौता िएको छ । 
  िपशील  
१. कायनयोिना अनुसाि कायनक्रम ि लक्रयाकिाप तोलकएको अवलधमा सम्पन्न गनुन दोश्रो पक्षको 

लिमे्मवािी हुनेछ । 
2. पलहिो पक्षिे दोश्रो पक्षिाई कायनक्रम सञ्चािनको िालग लदनुपने अनुदान िकम कृलि फामन/कृिक 

समूह/कृलि सलमलत/कृलि सहकािीको a}s खातामा िम्मा गनेछ  
३. पलहिो पक्षबाट तोलकएको प्रालवलधक लबिय बसु्तिाई दोश्रो पक्षिे अलनवायन पािना गनुनपनेछ । 
४. पलहिो पक्षबाट प्राप्त हुन आएको अनुदान सहयोगिाई दोश्रो पक्षिे कद्धिमा पलन ५ बिन सम्म 

मास्न वा दुरुपयोग गनन पाउने छैन ि त्यसो गिेको पाईएमा िकम लनिहरुको सो िकम असुि 

उपिको िालग प्रचलित कानुन बमोलिम आवश्यक कािवाही गरिनेछ। 
5. पलहिो पक्षिे अनुदान प्राप्त गनेको लनयलमत अनुगमन गने छ । 
6. दोश्रो पक्षिे चौमालसक रुपमा प्रगलत लबविण शाखामा बुझाउनु पनेछ । 
प्रथम पि                                                 दोश्रो पि 
u08sL गाउँपालिकाको तफन बाट दस्तखत गनेको                   
नाम :                                                          नाम: 
पद  :                                                          पद:  
दस्तखत :                                                       दस्तखत 

:  
लमलत :                   लमलत:   
कायानियको छाप                  िोहवि                            संथिाको 
छाप 
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