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फहउुऩमोगी चिउयी, कल्की, नीभ तथा परपूरको विरुिा योऩण अभबमान कामयक्रभ 

कामायन्िमन कामयविभध,२०७५ 

प्रस्तािना: प्रदेश नॊ ५ का  सम्बावित ऺेरहरुभा चिउयी, कल्की, नीभ तथा परपूरजस्ता 
फहउुऩमोगी तथा िाताियणीम दृविकोणफाट भहत्िऩूणय विरुिाहरुको ऺेर विस्ताय गयी भौयीको 
ियन ऺेर विस्ताय गदै भौयी ऩारन व्मिसाम विस्ताय य विकासभा टेिा ऩरु् माउने, िानस्ऩभतक 
तेर, साफनु, अत्तय फनाउने, परपूर उत्ऩादन फढाउने, जैविक वििादी फनाएय यासामभनक 
वििादीको प्रमोगराई न्मभुनकयण गनय तथा प्रदेश सयकाय, प्रदेश नॊ ५ को नीभत तथा 
कामयक्रभको फुॉदा नॊ ४९ य ५३ राई  सम्फोधन गनय य बभूभ व्मिस्था, कृवि तथा सहकायी 
भन्रारमको फहउुऩमोगी चिउयी, कल्की, नीभ तथा परपूरको विरुिा योऩण अभबमान 
कामयक्रभ राई सयर य ऩायदशॉ रुऩभा सञ्चारन गनय भन्रारमरे "फहउुऩमोगी चिउयी, 
कल्की, नीभ तथा परपूरको विरुिा योऩण अभबमान कामयक्रभ कामायन्िमन कामयविभध, 
2075" तमाय गरय रागू गयेको छ । 

 

ऩरयच्छेद-१ 

प्रायचम्बक 

1.सॊचऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (1) मस कामयविभधको नाभ “फहउुऩमोगी चिउयी, कल्की नीभ तथा 
परपूरको विरुिा योऩण अभबमान कामयक्रभ कामायन्िमन कामयविभध, २०७५” यहेको छ । 

(2) मो कामयविभध तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ । 

2. ऩरयबािा् वििम िा प्रसॊगरे अको अथय नरागेभा मस कामयविभधभा्- 

(क) "फहउुऩमोगी" बन्नारे िाताियणभैरी तथा जनस्िास््मभा प्रभतकूर असय 
नऩाने, खामन, औिधीम तथा विरुिाहरुभा प्रमोग गनय भभल्ने वििादीम गणु 
आदद बएका िस्तहुरु सम्झनऩुछय।    

(ख) “कामयक्रभ” बन्नारे पभय/कम्ऩनी, कृिक सभूह, कृवि सहकायी, कृवि 
उत्ऩादन, प्रशोधन तथा फजायीकयणभा प्रत्मऺ रुऩभा सॊरग्न यहेका अन्म 
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सहकायी, साभदुामीक फन, गठुी, ऐरानी, भनजी तथा साियजभनक जग्गा 
आददभा चिउयी, कल्की नीभ तथा परपूरका विरुिा योऩण कामयक्रभ 
सम्झनऩुछय। 

(ग) “सम्फचन्धत कृवि ऻान केन्र” बन्नारे कामयक्रभ सञ्चारन गने सॊस्था (भनजी 
पाभय, सभूह िा सहकायी, साभदुामीक िन, गठुी, ऐरानी, भनजी तथा 
साियजभनक जग्गा यहेको)चजल्रा कामयऺ ेर यहेको कृवि ऻान केन्र 
सम्झनऩुछय। 

(घ) "सभभभत" बन्नारे मस कामयविभधको दपा ५ फभोचजभ गदठत फहउुऩमोभग 
चिउयी, कल्की, नीभ तथा परपूरको भफरुिा योऩण अभबमान कामयक्रभ 
कामायन्िमन सभभभत सम्झनऩुछय। 

3. उद्दशे्महरु् मस कामयविभधका उदे्दश्महरु देहामफभोचजभ यहेका छन ्। 

(क) चिउयी, कल्की, नीभ तथा परपूरको ऺेरपर विस्ताय गने । 

(ख) गठुी,ऐरानी, भनजी, साियजभनक जग्गा, साभूदामीक िन, धाभभयकस्थरहरुका 
खारी  जग्गाहरु सदउुऩमोग गयी स्िच्छ िाताियण सजृना गने । 

(ग) चिउयी, कल्की, नीभ तथा परपूरराई कच्िा ऩदाथयको रुऩभा प्रमोग 
गदै प्राप्त हनुे उऩ-उत्ऩादन (जस्तै; अत्तय, जैविक वििादी, सािनु, तेर, 
औिधी, आदद) साथै भौयीको राभग ियन ऺेर विस्ताय गरय आम-आजयनभा 
िवृि गदै कृिकको आभथयकस्तय सदुृढ गने। 

 
ऩरयच्छेद-2 

कामयक्रभ सञ्चारन सम्फन्धी व्मिस्था 
४. कामयक्रभ सञ्चारन विभध् (1) फहउुऩमोगी चिउयी, कल्की, नीभ तथा परपूरको विरुिा 
योऩण अभबमान कामयक्रभ सञ्चारन कृवि विकास भनदेशनारम य सम्फचन्धत कृवि ऻान 
केन्रहरुफाट हनुेछ। कृवि ऻानकेन्ररे उऩम्ुत  सॊिाय भा्मभहफाट अनसूुिी-1 फभोचजभको 
प्रस्ताि आह्वानको सूिना प्रकाशन गनेछन ्। 
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(2) कामयक्रभ सञ्चारनको राभग जग्गाको न्मूनतभ ऺेरपर ताभरका १ फभोचजभ 
हनुऩुनेछ । 

ताभरका १. 
क्र. सॊ. भनिेदकको प्रकृभत न्मूनतभ ऺेरपर कैवपमत 

१ भनजी पभय 
तयाई – १ विघा 
ऩहाड – ५ योऩनी 

प्रभत क्रिय 

२ कृवि सभूह/ कृवि सहकायी 
तयाई – ३ विघा 

ऩहाड – १५ योऩनी 
प्रभत क्रिय 

३ साभूदामीक िन 
तयाई – ३ विघा 

ऩहाड – १५ योऩनी 
प्रभत क्रिय 

४ 
साियजभनक जग्गा, गठुी, 
धाभभयक स्थरका जग्गा 

आदद 

तयाई –५ कठ्ठा 
ऩहाड –२ योऩनी 

प्रभत क्रिय 

 

(3) ईच्छुक पभय, कृिक सभूह, कृवि सहकायी, साभदुामीक िन, कृवि उत्ऩादन, 
प्रशोधन तथा फजायीकयणभा प्रत्मऺ रुऩभा सॊरग्न यहेका अन्म फहउुदे्दश्मीम 
सहकायीहरुरे रयत ऩिुयक सम्फचन्धत कृवि ऻान केन्रभा तोवकएको सभमािभध भबर यवह 
अनसूुिी-2 फभोचजभ आिेदन दताय गनय सक्नेछन।् प्रस्तािकहरुरे प्रस्ताि ऩेश गदाय 
अनसूुिी-3 फभोचजभ सॊचऺप्त कामयमोजना अभनिामय रुऩभा ऩेश गनुय ऩनेछ । 

(4) प्रस्तािना ऩेश गरयएको कूर रागतको  ९०% िा प्रभत प्रश्ताि अभधकतभ १० 
राख अनदुान यकभ हनुेछ ।विरुिाको भूल्मभा ढुिानी, खाडर खने्न खिय, भर य योऩण 
सभेत सभामोजन गनय सवकनेछ । 

(५) कृवि ऻान केन्रभा दताय हनु आएका आिेदनहरु उऩय फहउुऩमोगी चिउयी, कल्की, 
नीभ तथा परपूरको विरुिा योऩण अभबमान कामयक्रभ कामायन्िमन सभभभतरे अनसूुिी– 
४ फभोचजभ भूल्माङ्कन गनेछ य आिश्मकता अनसुाय उ्त  चशियक भबरका उऩ-चशियक य 
सम्फचन्धत अॊकबायको फाॉडपाॉड गरय भूल्माङ्कन गरय अनदुान स्िीकृतीका राभग 
भनदेशनारमभा ऩेश गनेछ य कामयक्रभ व्मिस्थाऩन सभभभतरे स्िीकृत फजेट य कामयक्रभको 
ऩरयभधभबर यवह अनदुान यकभ स्िीकृत गनय आिश्मक भनणयम गनेछ । स्िीकृत फजेटको 
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ऩरयभधभबर यवह अनदुानग्रही सॊख्मा कामयक्रभ व्मिस्थाऩन सभभभतरे भनणयम गये िभोचजभ 
हनुेछ।छनौट बएका प्रस्तािकहरुरे तोवकएको सभमािभध भबर अनसूुिी-5 फभोचजभको 
सम्झौता गनुय ऩनेछ । सो सभभभत देहाम फभोचजभ हनुेछ । 

(6) कामयक्रभ व्मिस्थाऩन सभभभत देहाम फभोचजभ हनुेछ । 

प्रभखु, कृवि विकास भनदेशनारम    सॊमोजक 

िरयष्ठ िारी सॊयऺण अभधकृत, कृवि विकास भनदेशनारम    सदस्म 

िरयष्ठ कृवि विकास अभधकृत, बभुभ व्मिस्था, कृवि तथा सहकायी 
भन्रारम 

   सदस्म 

उऩसचिि प्रभतभनधी, उद्योग, ऩमयटन िन तथा िाताियण भन्रारम    सदस्म 
उऩसचिि प्रभतभनधी, आभथयक भाभभरा तथा मोजना भन्रारम    सदस्म 
उऩसचिि प्रभतभनधी, साभाचजक विकास भन्रारम    सदस्म 
िरयष्ठ िागिानी विकास अभधकृत, कृवि विकास भनदेशनारम    सदस्म सचिि 

 

(७) फहउुऩमोगी चिउयी, कल्की, नीभ तथा परपूरको विरुिा योऩण अभबमान कामयक्रभ 
कामायन्िमन सभभभत 

 

 

  आिश्मकता अनसुाय फढीभा ३ जना आभचन्रत सदस्म याख्न सवकने । 

 

५.ब्ुत ानी प्रवक्रमा् (1) कामयसम्ऩन्न प्रभतिेदन य भफर बयऩाई सवहत ब्ूत ानीका भाग बई 
भनिेदन ऩेश बएऩभछ सम्फचन्धत कृवि ऻान केन्रहरुरे सो कागजातहरु असाय 1 गते भबर 
कृवि विकास भनदेशनारमभा ऩेश गनुय ऩनेछ य भनदेशनारमरे सम्झौता य भनमभानसुाय राग्न े
कयकट्टी गरय ब्ुत ानी ददनेछ । 

प्रभखु, कृवि ऻान केन्र सॊमोजक 

प्रभतभनभध, अ्ममन ऩरयऺण तथा त्माङ्क शाखा, कृवि ऻान केन्र सदस्म 

प्रभखु, प्रशासन पाॉट, कृवि ऻान केन्र सदस्म 

प्रभखु िा प्रभतभनभध, भडभबजन फन कामायरम सदस्म 

प्रभखुरे तोकेको प्राविभधक प्रभतभनभध,कृवि ऻान केन्र सदस्म सचिि 
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(2) स्िीकृत अनदुान यकभभा सूिना प्रकाशन, विऻ सेिा, फैठक खिय, अनगुभनभा 
औचित्म य आिश्मकता अनसुाय खिय गने गयी अभधकतभ ५ प्रभतशत कन्टीन्जेन्सी यकभ य 
प्रिभरत काननु फभोचजभ कय कवट्ट गयी ब्ुत ानी गनेछ। 

 

ऩरयच्छेद-३ 

विविध 

६.अनगुभन तथा भूल्माङ्कन व्मिस्था् प्रदेश सयकाय प्रदेश नॊ ५ बभूभ व्मिस्था, कृवि तथा 
सहकायी भन्रारम, कृवि विकास भनदेशनारम, कृवि ऻान केन्रहरुफाट भनमभभत अनगुभन 
गरयनेछ य अनगुभन तथा भूल्माङ्कनको प्रभतिेदन सम्फचन्धत कामायरमहरुभा अभनिामय रुऩभा 
ऩेश गनुयऩनेछ। 
७.कायिाहीको व्मिस्था् चस्िकृत बएका प्रस्तािहरु सम्झौता अनसुाय सम्ऩन्न नगये िा प्राप्त 
अनदुानराई दरुुऩमोग गयेको ऩाईएभा प्रदेश सयकायको प्रिभरत कानून फभोचजभ कायिाही 
गरय सयकायी यकभ असरु उऩय गरयनेछ । 

८. प्रिभरत कानून राग ुहनुे्  कामयक्रभ कामायन्िमनको सम्फन्धभा मस कामयविभधभा उल्रेख 
बएकोभा सोही फभोचजभ य उल्रेख नबएको हकभा प्रिभरत कानूनफभोचजभ हनुेछ । 

9. फाधा अड्िन, भनरुऩण, खायेजी य सॊसोधन : (1) मस कामयविभध कामायन्िमनभा फाधा, 
दिविधा िा वििाद बएभा सो को भनरुऩण बभूभ व्मिस्था, कृवि तथा सहकायी भन्रारमरे 
गनेछ । 

(2) बभूभ व्मिस्था, कृवि तथा सहकायी भन्रारमरे आिश्मकता अनसुाय मस 
कामयविभध सॊसोधन तथा खायेज गनय सक्नेछ । 
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अनसूुिी– 1 

(दपा 4 को उऩदपा 1 फभोचजभ) 
फहउुऩमोगी चिउयी, कल्की, नीभ तथा परपूरको विरुिा योऩण अभबमान कामयक्रभ 

कामायन्िमनको राभग प्रस्ताि अह्वानको सूिनाको ढाॉिा 
सूिना ! सूिना !! सूिना !!! 

 

मस कामायरमको आ.ि.20......./............. को िावियक स्िीकृत कामयक्रभ अनसुाय 

फहउुऩमोगी चिउयी, कल्की तथा नीभको विरुिा योऩण अभबमान कामयक्रभ को राभग अनदुान 

कामयक्रभ यहेको हुॉदा इच्छुक कृिक, कृिक सभूह, कृिक सहकायी, कृवि उत्ऩादन, प्रशोधन 

तथा फजायीकयणभा प्रत्मऺ रुऩभा सॊरग्न यहेका अन्म सहकायी, साभदुामीक फनफाट 

दयखास्त आह्वानको राभग मो सूिना प्रकाचशत गरयएको छ । मो सूिना प्रथभ ऩटक 

प्रकाचशत बएको भभभतरे 15 ददन भबर सम्फचन्धत कृवि ऻान केन्रको कामायरमभा तोवकएको 

ढाॉिा अनसुायको आिेदन पायभभा दयखास्त ददनहुोरा । ऩनुश्च् आिेदन साथ तऩचशर 

अनसुायका कागजातहरु सम्रग्न याख्न सभेत मसै सूिनािाया सूचित गरयन्छ । 

तऩचशर 

1.अनसूुिी 2 अनसुायको आिेदन पायभ 

2.अनसूुिी 3 अनसुायको सॊचऺप्त कामयमोजना 
3.पभय/कृिक सभहु/सहकायीको दताय प्रभाण-ऩरको प्रभतभरऩी (नविकयण सभेत) 

4.स्थाई रेखा नम्फय  

5.गत आ.ि. को कय ि्ुत ा प्रभाण-ऩर य रेखा ऩरयऺण प्रभतफेदन 

६.प्रश्तािको तपय िाट कामयक्रभ सॊिारन गनय चजम्भेिाय व्म्त ी तोवकएको भनणयमको प्रभतभरऩी 
७.प्रस्तािक (चजम्भेिाय व्म्त ी) को नेऩारी नागरयकताको प्रभाण-ऩरको प्रभतभरऩी 
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अनसूुिी – 2 

(दपा 4 को उऩदपा 3 फभोचजभ) 
फहउुऩमोगी चिउयी, कल्की, नीभ तथा परपूरको विरुिा योऩण अभबमान कामयक्रभको अनदुान 

सहमोग प्राप्त गनयका राभग ददईन ेआिेदन-ऩर 
श्रीभान ्प्रभखु ज्मू, 
कृवि ऻान केन्र, 
..................... । 

वििम्................(भनचज पभय/सॊस्था/......) राईअनदुान सहमोग कामयक्रभ उऩरब्ध गयाईददन े
फाये  

भहोदम, 
मस श्री .........................................(भनचज पभय/सॊस्था/.....)राई उ्त  अनदुान 

सहमोग प्राप्त गरय .......................... कामय गनय ईच्छुक बएकोरे भनम्नानसुाय कागजात 
याखी भनिेदन ऩेश गयेको छु । .................(भनचज पभय/सॊस्था/........) रे अनदुान सहमोग 
प्राप्त गयेभा भनधायरयत प्रकृमा अनसुाय कामय गनेछ/गनेछु । ऩनुश्च् तऩचशर अनसुायका 
कागजातहरु मसै भनिेदन साथ सॊरग्न याखेको व्महोया सभेत अनयुोध छ। 

तऩचशर 

1.अनसूुिी 3 अनसुायको सॊचऺप्त कामयमोजना 
2.पाभय/सभहु/सहकायीको दताय प्रभाण-ऩरको प्रभतभरऩी 
3.स्थाई रेखा नम्फय 

4.कय ि्त ा प्रभाण-ऩर 

5.रेखा ऩरयऺण प्रभतफेदन 

6.सभूह/सहकायी/साभदुामीक फनको भनणयमको प्रभतभरऩी 
7.प्रस्तािको नेऩारी नागरयकताको प्रभाण-ऩरको प्रभतभरऩी 
 

(भनचज पभय/सॊस्था/........) को 

नाभ् 

प्रभखुको दस्तखत्      ठेगाना्                            सम्ऩकय  नॊ 
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अनसूुिी – 3 

(दपा 4 को उऩदपा 3 फभोचजभ) 
 

फहउुऩमोगी चिउयी, कल्की तथा नीभकोविरुिा योऩण अभबमान कामयक्रभ कामयमोजना  
प्रश्तािकको नाभ : ................................................................. 
ठेगाना:गाउॉ/टोर:.................................................... िाडय नॊ................................ 
गा.ऩा./न.ऩा्..................चजल्रा:......................... 
प्रश्तािकको को जम्भा जग्गाको ऺेरपर (विघा/कठ्ठा/योऩनी)...................... 
िृऺ ायोऩण गरयने ऺेरपर(विघा/कठ्ठा/योऩनी) .......................... 
विस्ताय गनय सवकने जम्भा ऺेरपर (विघा/कठ्ठा/योऩनी)...................... 
कृिकहरु राबाचन्ित हनुे सॊख्मा य सम्बािना (घयधयुी)................................ 
अनदुान भाग गयेको चशियक/वििम्.............  

सहमोग स्िरुऩ भाग गयेको अनदुान यकभ्............................. 
आफ्नो रगानी : .......................... 
व्मािसाममोजना् ................................ 
सञ्चारन गरयन ेकामयको विियण 

क्र.स सञ्चारन गरयने 
वक्रमाकराऩ 

ईकाई ऩरयभाण अनदुान 
सहमोग 

भनजी रगानी जम्भा रगानी 

१ 
     

 

 

२ 
     

 

 

सभम ताभरका 
क्र.स वक्रमाकराऩ िैर फैशाख जेष्ठ असाय १० सम्भ 

१ 
     

 

२ 
     

 

 

प्रश्तािकको 
छाऩ् ...      चजम्भेिाय व्म्त ीको नाभ्.....      दस्तखत .....    सम्ऩकय  नॊ........ 
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अनसूुिी– 4 

(दपा 4 को उऩदपा 5 फभोचजभ) 
 

फहउुऩमोगी चिउयी, कल्की, नीभ तथा परपूरको विरुिा योऩण अभबमान कामयक्रभको प्रस्ताि 
भूल्माङ्कन पायभ 

 

क्र.सॊ द.नॊ आिेदकको 
नाभ 

ठेगाना भूल्माङ्कन (100 ऩूणायङ्कभा गने) 
राबाचन्ित 
हनुे 
कृिक 
सॊख्मा 
(30) 

ऩेश गयेको 
व्मािसाम 
मोजना 
तथा 
कामयमोजना 
(40) 

उ्त  .............(भनचज 
पभय/सॊस्था.......)भाकामयक्रभको 
सम्बाव्मता, उऩम्ुत ता तथा 
ददगोऩना 
(15) 

ऺेर 
विस्ताय 
हनु 
सक्ने  
सम्बािना 
(15) 

कुर 
प्राप्ताङ्क 

(100) 

         

 

         

 

         

 

         

 

 

 

छनौट सभभभतका ऩदाभधकायीहरुको नाभ, थय, ऩद, दस्तखत य भभभत् 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
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अनसूुिी– 5 

(दपा 4 को उऩदपा 5 फभोचजभ) 
फहउुऩमोगी चिउयी, कल्की, नीभ तथा परपूरको विरुिा योऩण अभबमान कामयक्रभ 

सञ्चारनको राभग गरयन ेसम्झौता-ऩरको नभूना 
प्रदेश सयकाय, प्रदेश नॊ ५, बभूभ व्मिस्था, कृवि तथा सहकायी भन्रारम, कृवि विकास भनदेशनारम 
िाया कृवि ऻान केन्र .................... भापय त सञ्चारन गरयने िार ुआ.ि. ............. को चस्िकृत 
................... कामयक्रभ सञ्चारन गनय ............ कामायरम (मस बन्दा ऩछाडी ऩवहरो ऩऺ बभनने) 
विचशिताका आधायभा छनौट बएका श्री ............... (मस बन्दा ऩछाडी दोश्रो ऩऺ बभनने) विि 
तऩचशरका सतयभानहरु गरय गयाई कामयक्रभ सम्ऩन्न गनय सम्झौता / सहभभत बएको छ । 

1.कृवि विकास भनदेशनारमरे ........ (भनचज पभय/सॊस्था.......)राई कामयक्रभ सञ्चारनको राभग 
कामयमोजना अनसुाय कामय सम्ऩादन ऩश्चात एकभिु ब्ुत ानी / कामयविधी अनसुाय यकभ अनदुान 
स्िरुऩ उऩरब्ध गयाउने छ । 

2.दोश्रो ऩऺरे ऩवहरो ऩऺफाट आिस्मक प्राविभधक प्राप्त गरय आपुरे आिेदन गये अनसुायको ..... 
कामयक्रभ सञ्चारन गनेछ । 

3.बभूभ व्मिस्था, कृवि तथा सहकायी भन्रारम/कृवि विकास भनदेशनारम, रुऩन्देहीरे सभम साऩेऺ 
भनमभभत रुऩभा कामयक्रभ सञ्चारन गये नगयेको अनगुभन गनेछन। 

4.मो सम्झौता उल्रेचखत काभ गदाय ऩरय आउन सक्ने कुनै ऩभन प्राकृभत प्रकोऩ / बवित्व्मको ऩूणय 
चजम्भेिायी दोश्रो ऩऺ स्िमभ आपै हनुेछ । 

5.मस सम्झौताभा उल्रेख बम बन्दा अन्म व्महोयाको हकभा प्रिभरत प्रदेश नॊ ५ को भनमभ काननु 
फभोचजभ हनुेछ । 

ऩवहरो ऩऺ दोश्रो ऩऺ 

कामायरमको तपय फाट सही गनेको (भनचज पभय/सॊस्था.......)को तपय फाट सही गनेको 

नाभ् नाभ् 
ऩद् ऩद् 
दस्तखत् दस्तखत् 
भभभत् भभभत् 
कामायरमको छाऩ् औॊठाको छाऩ् 
 दा्                          फा् 
 सॊस्थाको छाऩ् 
सम्ऩकय  / पोन नॊ सम्ऩकय  / पोन नॊ 
 


