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स्मार्ट कृषि गाउँ कार्टक्रम सञ्चालन कार्टषिधि, २०७6 

 
प्रस्तािनााः प्रदेश नं. 5 अन्तगटत मौधलक पषिचान भएका कृषि िस्त ु तथा 
सेिाको उत्पादन तथा प्रिर्द्टन आिधुनक र समर्सापेक्ष तरीकाबार् गनट प्रदेश 
सरकारले धनजी, कृिक समूि तथा सिकारी, स्थानीर् ति, शैक्षक्षक तथा 
अनसुन्िान संस्था लगार्तको सिकार्टमा कार्टक्रम सञ्चालन गनुटपनने  भएकोले 
प्रत्रे्क धनिाटचन क्षेत्रको कम्तीमा एक स्थानमा ददगो कार्टक्रम सञ्चालन गरी 
रोजगारी धसजटना गददै  कृिकको आर्स्तर िषृर्द्का साथै खाद्य सरुक्षामा सिुार 
गनने  उदे्दश्र्ले स्मार्ट कृषि गाउँ कार्टक्रमलाई सरल, सिज, पारदशी र 
व्र्िक्षस्थत ढंगले कार्ाटन्िर्न गनट प्रदेश सरकार (मक्षन्त्रपररिद्) ले प्रदेश नं. 
५, प्रशासकीर् कार्टषिधि (धनर्धमत गनने ) ऐन, २०७५ को दफा २ बमोक्षजम 
"स्मार्ट कृषि गाउँ कार्टक्रम सञ्चालन कार्टषिधि २०७६" बनाइ लागू गरेको 
छ। 

 

पररच्छेद –१ 

प्रारक्षम्भक 
१. संक्षक्षप्त  नाम  र  प्रारम्भाः (1) र्स कार्टषिधिको नाम "स्मार्ट कृषि गाउँ 

कार्टक्रम सञ् चालन कार्टषिधि, २०७6" िनुछे। 

(2) र्ो कार्टषिधि तरुुन्त लागू िनुेछ। 

(3) र्ो कार्टषिधि प्रदेश नं. ५ भर लागू िनुेछ।  

२. पररभािााः षििर् िा प्रसङ्कले अको अथट नलागेमा र्स कार्टषिधिमा :- 

(क) “इकाई” भन्नाले दफा ९ को उपदफा (१) 
बमोक्षजमको  कार्टक्रम व्र्िस्थापन इकाई सम्झन ु
पछट।  
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(ख) “कार्टक्रम धनदने शक सधमधत” भन्नाले दफा ८ बमोक्षजम 
गदित सधमधत सम्झन ुपछट।  

(ग) "कृिक समूि" भन्नाले सरकारी धनकार्मा दताट भएका 
कृिकिरुको समूिलाई सम्झन ुपछट।  

(घ) “कृषि सिकारी”भन्नाले प्रचधलत कानून बमोक्षजम गिन 
भई दताट गररएको कृषि सिकारी संस्थालाईं सम्झन ु
पछट।  

(ङ) “कृषि षिश्वषिद्यालर्” भन्नाले कृषि तथा िन 
षिश्वषिद्यालर् लगार्त कृषि तथा पशसुम्बन्िी अध्र्र्न 
अध्र्ापन गराउने अन्र् षिश्वषिद्यालर्लाई समेत सम्झन ु
पछट।  

(च) “कृषि िा पशजुन्र् उत्पादन” भन्नाले कृषि क्षेत्रबार् 
उत्पाददत खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, तेलिन, दलिन, 
मसला बाली, पषु्प, च्र्ाउ, मि, दूि, मास,ु अण्डा, 
ऊन आदद िस्तलुाई सम्झन ुपछट।  

(छ) “गैर सरकारी क्षेत्र” भन्नाले नेपाल सरकारको 
सम्बक्षन्ित धनकार्मा कानूनबमोक्षजम दताट भएको कृिक 
समूि िा सधमधत, सिकारी संस्था, सामदुाषर्क संस्था, 
व्र्ािसाषर्क सँगिन, फमट, कम्पनी एिम ् धनजी उद्यमी 
समेतलाई सम्झन ुपछट।  

(ज) “दिपक्षीर् िा ििपुक्षीर् सम्झौता”भन्नाले सम्िक्षन्ित 
कार्ाटलर् र साझेदारिरुका बीच स्मार्ट कृषि गाउँ 
कार्टक्रम साझेदारीमा सम्पन्न गनटका लाधग गररएको 
सम्झौता सम्झन ुपछट।  

(झ) "धनदने शनालर्" भन्नाले प्रदेश मन्त्रालर्अन्तगटतको कृषि 
षिकास धनदने शनालर् र पशपंुक्षी तथा मत्स्र् षिकास 
धनदने शनालर् सम्झन ुपछट। 
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(ञ) "धनिाटचन क्षते्र" भन्नाले प्रदेश सभा धनिाटचन 
क्षेत्रिरुलाई सम्झन ुपछट।  

(र्) "मन्त्रालर्" भन्नाले प्रदेश नं. ५ को भधूम व्र्िस्था, 
कृषि तथा सिकारी मन्त्रालर् सम्झन ुपछट।  

(ि) “सम्बक्षन्ित कार्ाटलर्”भन्नाले  मन्त्रालर् मातितका 
कार्ाटलर्िरु सम्झन ुपछट।  

(ड) “स्मार्ट कृषि गाउँ” भन्नाले षिक्षश�ता अनसुारको बाली 
तथा पशपंुछी सिुाउँदो जलिार् ु तथा िातािरणमैत्री 
अभ्र्ास, धसंचाइ तथा आिधुनक उत्पादन प्रषिधिको 
प्रर्ोग एिम ्जोक्षखम न्रू्नीकरणका उपार्िरु अिलम्िन 
गददै  कृषिको उत्पादन, उत्पादकत्ि र गणुस्तर िरृ्द्ी गरी 
आर्आजटनमा संलग्न भएको कम्तीमा ५० घरिरुी 
भएको धसकाइर्ोग्र् समदुार् सम्झन ुपछट।  

(ढ) "स्थानीर् ति" भन्नाले गाउँपाधलका, नगरपाधलका र 
उप-मिानगरपाधलकालाई सम्झन ुपछट।  

(ण)  “साझेदार”भन्नाले स्मार्ट कृषि गाउँ कार्टक्रम 
सञ्चालनको लागत सिभाधगतामा सञ्चालन गनटका 
लाधग ईच्छुक स्थानीर् ति, धनजी व्र्िसार्ी, सिकारी, 
कृषि षिश्वषिद्यालर्, नेपाल कृषि अनसुन्िान पररिद्, 
गै.स.स. आदद समेत सम्झन ुपछट।    

(त) "षिज्ञ केन्र" भन्नाले कार्टक्रम सञ्चालन िनु े गाउँ 
कार्टक्षेत्र भएको भेरे्ररनरी अस्पताल तथा पश ु सेिा 
षिज्ञ केन्र सम्झन ुपदटछ। 

(थ) "ज्ञान केन्र" भन्नाले कार्टक्रम सञ्चालन िनु े गाउँ 
कार्टक्षेत्र भएको कृषि ज्ञान केन्र सम्झन ुपछट।  
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3. कार्टक्रमको उद्दशे्र्ाः र्ो कार्टक्रम देिार्का उद्देश्र् प्राधप्तका लाधग सञ्चालन 
गररनेछ:- 

(क) कृषि उत्पादनलाई बजारमखुी, व्र्िसार्मखुी, 
नाफामखुी र आत्मधनभटर बनाइ कृिकिरुको 
प्रधतस्पिाटत्मक क्षमता अधभिषृर्द् गरी ददगो आर्स्तर 
िषृर्द् गनट "एक नमूना गाउँ" को रुपमा षिकास गनुट। 

(ख) बाँझो र खाली रिेका कृषि जग्गाको समकु्षचत प्रर्ोग 
तथा स्थानीर् स्तरमा उपलब्ि श्रोत सािन र कृषि 
जैषिक षिषिितािरुको संरक्षण तथा प्रिर्द्टन गनुट।  

(ग) कृषिक्षेत्रको िातािरणीर् जोक्षखम न्रू्नीकरण गरी कृषि 
उत्पादन र उत्पादकत्ि िषृर्द्बार् ददगो खाद्य तथा 
पोिण सरुक्षा सधुनक्षिता गददै  धनर्ाटत प्रिर्द्टनमा रे्िा 
परु् र्ाउन।ु 

(घ) मषिला तथा र्िुा उद्यमशीलताको षिकास गददै  कृषिमा 
रोजगारीका अिसरिरु धसजटना गरी िालको बेरोजगारी 
दरलाई न्रू्नीकरण गददै  लैजान।ु 

पररच्छेद –२ 

कार्टक्रमको षििर्िस्त ु

४.   स्मार्ट कृषि गाउँमा सञ्चालन गररन ेकार्टक्रमका सम्भाग तथा उपके्षत्रिरु  

(1) प्रस्ताषित स्मार्ट कृषि गाउँिरुमा अनसूुची-१ बमोक्षजमको मोडलमा 
कार्टक्रमिरु सञ्चालन िनुेछन।् उक्त कार्टक्रम सञ्चालनका लाधग 
देिार्बमोक्षजमका सम्भागिरु समािेश गररनेछ :- 

(क) जलिार् ु स्मार्ट (Climate Smart): जलिार् ु स्मार्ट 
सम्भागतफट  क्षेत्र षिशेि जलिार् ुसमानकूुधलत प्रषिधि र 
अभ्र्ासिरु (Site-specific Climate Resilient 

Technologies and Practices) अिलम्बन गररनेछ। 
मौसमी प्रधतकूलतामा जधु्नसक्ने बालीका जात एिम ्
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पश ुनश्लका साथै िातािरणमैत्री तथा कम उजाट प्रर्ोग 
िनु े रैथाने तथा उन्नत प्रषिधि र अभ्र्ासिरु पदटछन।् 
र्स उपक्षेत्र अन्तगटत कृषि सूचना केन्र (Agri-

information Centre) लाई प्राथधमकतामा राखी 
जलिार् ु पूिाटनमुान र प्रचार प्रसार लगार्तका अन्र् 
षक्रर्ाकलापिरु सञ्चालन गररनेछन।् र्समा कूल 
आर्ोजना लागतको 10 देक्षख 20 प्रधतशतसम्म रकम 
खचट गररनछे। 

(ख)  धसंचाइ स्मार्ट (Irrigation Smart): र्स सम्भागअन्तगटत 
सम्भाव्र्ता र कम लागतका आिारमा बिदै  भरी 
धसंचाइको सषुििा सधुनक्षितता िनु े खालका साना 
धसंचाइका संरचना तथा प्रषिधिको अिलम्बन गररनेछ।  
र्स अन्तगटत आकाशको पानी संकलन, प्लाष�क 
पोखरी धनमाटण, थोपा धसंचाइ िा क्षस्प्र�ल धसंचाइ, 
सोलार पम्प र पोखरी धनमाटण जस्ता षक्रर्ाकलापिरु 
गररनेछन।् र्समा कूल आर्ोजना लागतको २0 देक्षख 
४0 प्रधतशत रकम खचट गररनेछ। 

(ग) पोिकतत्ि स्मार्ट (Nutrient Smart): ददगो भ-ू
व्र्िस्थापन िा भ-ूउपर्ोग नक्शा�न, एकीकृत बाली 
तथा खाद्यतत्ि व्र्िस्थापन, मार्ोमा कािटन 
सक्षञ्चतीकरण गनने  खेती पर्द्धत तथा िैज्ञाधनक पश ु
आिार व्र्िस्थापनका अभ्र्ासिरु अिलम्बन गरी 
मार्ोको उिटरा शक्षक्त िषृर्द् गनने  तथा पशपंुक्षीमा पोिण 
व्र्िस्थापन कार्टलाई ददगो बनाउन े षक्रर्ाकलापिरु 
सञ्चालन गररनेछ।र्स उपक्षते्रअन्तगटत कूल आर्ोजना 
लागतको 10 देक्षख 20 प्रधतशत रकम खचट गररनेछ। 
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(घ) प्रषिधि स्मार्ट (Technology Smart): परम्परागत ज्ञान र 
प्रषिधििरुलाई बढीभन्दा बढी प्रोत्सािन गददै  कृषि तथा 
पशपंुक्षी पालनमा आिधुनक प्रषिधििरुको अिलम्बन, 

ददगो कृषि र्ान्त्रीकरणका लाधग कस्र्म िार्ररङ्क 
सेन्र्र, करार खेती, जग्गा चक्लाबन्दी, पश ु नश्ल 
सिुारका अभ्र्ासिरु, एक स्िास््र् अििारणा (One 

Health Approach) लगार्तका षक्रर्ाकलापिरुमा जोड 
ददई बाली तथा पशपंुक्षीिरुको उत्पादकत्ि िषृर्द् 
गररनेछ। र्स उपक्षते्र अन्तगटतका षक्रर्ाकलापिरुमा 
कूल आर्ोजना लागतको 20 देक्षख 40 प्रधतशतसम्म 
रकम खचट गररनेछ।  

(ङ) बजार स्मार्ट (Market Smart): र्स सम्भागअन्तगटत 
समदुार्मा आिाररत संकलन तथा प्रशोिन केन्रिरु 
षिकास गरी औपचाररक बजारीकरणको षिकास तथा 
मूल्र् शृ्रखंलामा आिाररत ददगो बजार प्रिर्द्टन 
(Sustainable Market Promotion) गररनेछ। 
षकसानिरुलाई उत्पाददत बस्तकुो बजार मूल्र् बारेमा 
धनरन्तर जानकारी गराइनेछ। र्स उपक्षेत्र अन्तगटतका 
षक्रर्ाकलापिरुमा कूल आर्ोजना लागतको 20 देक्षख 
40 प्रधतशतसम्म रकम खचट गनुट पनने छ। 

(च) अन्तरसम्बक्षन्ित षििर्िरुाः क्षमता षिकास र सिधसकाइ 

(Capacity building and Co-learning), लैंधगक तथा 
सामाक्षजक समािेशीकरण (Gender & Social Inclusion), 

र्िुा उद्यमशीलता षिकास (Youth Entrepreneurship 
Development), संस्थागत षिकास (Institutional 

Development) र सिकार्ट र सि–लगानी (Partnership 
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and Co-financing)  जस्ता अन्तरसम्बक्षन्ित क्षेत्रसँग 
सम्बक्षन्ित षक्रर्ाकलापिरुका लाधग बढीमा ५ प्रधतशत 
रकम खचट गनट सषकनछे। 

(२) प्रस्ताषित गाउँमा कुनै सम्भागअन्तगटतका षक्रर्ाकलाप तथा 
संरचनािरु पषिले नै रिेको अिस्था भएमा उक्त सम्भागका लाधग 
छुट्टाइएको बजेर् अन्र् सम्भागमा लगानी गनट सषकनेछ।  

पररच्छेद –३ 
कार्टके्षत्रको छनौर्, कार्टक्रम सञ्चालन षिधि र व्र्िस्थापन 

५.  कार्टके्षत्रको छनौर् तथा कार्टक्रम सञ्चालन प्रषक्रर्ााः कार्टक्षेत्रको छनौर् र 
कार्टक्रम सञ्चालन प्रषक्रर्ा देिार्बमोक्षजम िनुेछ :-   

(क) पषिलो चरणमा र्स कार्टक्रम प्रदेश नं. ५ का १२ 
िर्ा क्षजल्लािरुका प्रत्रे्क प्रादेक्षशक धनिाटचन क्षेत्रमा 
कम्तीमा एउर्ा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्टक्रम प्रधतधनधित्ि 
िनुेगरी सम्बक्षन्ित प्रदेश धनिाटचन क्षते्रबार् धनिाटक्षचत 
प्रदेश सभा सदस्र्िरुको समन्िर् र धसफाररसमा 
मापदण्ड अनसुारको ५२ गाउँिरु छनौर् गरी सञ्चालन 
गररनेछ।  

(ख) छनौर्मा परेका गाउँिरुले बाली प्रणाली, पशपुालन 
पद्दधत, व्र्ािसाषर्क खेती एिम ्स्थानीर् आिश्र्कता र 
षिक्षश� सम्भाव्र्ताको आिारमा अनसूुची-१ अनसुारको 
मोडल तथा दफा ४ अनसुारका सम्भाग धभत्र रिी 
प्रषिधि र अभ्र्ासको सूची समेतको आिारमा 
कार्टर्ोजना बनाइ कृिक िा पशपंुक्षीपालन समूि र 
सिकारीमाफट त दफा ७ बमोक्षजमको सधमधत गिन गरी 
सञ्चालन गररनेछ।   
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(ग) कार्टक्रमलाई प्रभािकारी रुपमा सञ्चालन गनट छनौर् 
गररएको  गाउँका सबै घरिरुीलाई कृिक सिकारीमा 
आिर्द् गररनेछ िा समूििरुमा  आिर्द्  गराई  कार्ट  
शरुु  गददै   कृषि  सिकारीमा  रुपान्तरण  गररनेछ। 

(घ) कार्टक्षेत्रमा कृिक समूि, पशपुालन समूि िा 
कृषि/पशपंुक्षी सिकारी पषिले नै गिन भई षक्रर्ाशील 
रिेको अिस्थामा र्थासम्भि उक्त समूि तथा 
सिकारीमाफट त एक स्मार्ट कृषि गाउँ कार्टक्रम 
कार्ाटन्िर्न सधमधत गिन गरी कार्ट सञ्चालन गररनेछ 
साथै आिश्र्क देक्षखएमा सो समूि तथा सिकारीलाई 
पनुगटिन समेत गनट सषकनेछ।  

(ङ) र्स कार्टक्रममा सिभागी िनु े स्मार्ट कृषि गाउँ 
कार्टक्रम कार्ाटन्िर्न सधमधत सम्िक्षन्ित स्थानीर् तिमा 
दताट िनुपुनने छ। सधमधतले कार्टक्रम सञ्चालनको ममट 
अनरुुप आफ्नो कार्टषिधि तथा षििान आफै तर् 
गनने छ। 

(च) कार्टक्रम सञ्चालनका लाधग गिन भएका सधमधतले ज्ञान 
केन्र िा षिज्ञ केन्र र ईकाईको सिर्ोग धलई स्मार्ट 
कृषि गाउँ स्थापनाको लाधग क्षेत्रको प्राथधमकता तथा 
सम्भाव्र्ता अनसुार प्रषिधि र अभ्र्ासिरुको पषिचान 
गरी िाषिटक कार्टर्ोजना बनाइ सोिी अनसुार कार्टक्रम 
सञ्चालन गनुटपनने छ।  

६.  स्मार्ट कृषि गाउँ छनौर्का मापदण्डिरुाः (1) स्मार्ट कृषि गाउँ छनौर्का 
मापदण्डिरु देिार्बमोक्षजम िनुेछन:् 

(क) धसफाररस भई आएका गाउँमा कम्तीमा मोर्र बार्ो, 
षिद्यतु, संचार, धसंचाइ, स्िास््र् आदद सषुििा भएको िा 
िनुसक्न ेिनुपुनने छ। 
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(ख) छनौर्का लाधग धसफाररस भएका गाउँमा धसंचाइको 
सषुििा भएको िा िनु ेसम्भािना भएको िनुपुनने छ। 

(ग) एक स्मार्ट कृषि गाउँमा कक्षम्तमा ५० घरपररिार 
समेषर्न ुपनने छ।  

(घ) कृषि उत्पादनका लाधग पिाडको िकमा कम्तीमा 
२५० रोपनी र तराईको िकमा ५० षिघाि जधमन 
क्लस्र्रमा भएको िनुपुनने छ। 

(ङ) स्थानीर् तिको प्राषिधिक सल्लािमा सम्भाव्र् 
व्र्ािसाषर्क बाली तथा पशपंुक्षीलाइट प्राथधमकता ददइट 
बाली उत्पादनमा कम्तीमा प्रधत ििट तीन िर्ा बाली 
अथाटत, जग्गा बाँझो नराख्न े गरी बाली लगाएको िा 
लगाउन सषकन ेिनुपुनने छ। 

(च) प्रत्रे्क गाउँमा सम्भाव्र्ता र प्राथधमकताका आिारमा 
५० प्रधतशत भन्दा बषढ घरिरुीले प्रधतधनधित्ि गनने  
मखु्र् एक बाली िा बस्तकुो छनौर् गरी कार्टक्रम 
सञ्चालन गनुटपनने छ। आ.ि. २०७५/0७६ बार् 
सञ्चाधलत गाउँिरुले समेत सम्भि भएसम्म दईु मध्रे् 
एक बाली िा बस्त ुर्षकन गरी सोिीअनसुार कार्टक्रम 
सञ्चालन गनट सक्नेछन।्  

(छ) स्मार्ट कृषि गाउँ कार्टक्रम प्रिानमन्त्री कृषि 
आिधुनकीकरण पररर्ोजना तथा अन्र् आर्ोजनािरु 
तथा कार्टक्रमको प्रकृधत िेरी बाली तथा बस्त ु षिशेि 
मूल्र् शृ्र�लामा दोिोरोपना निनुे क्षेत्रमा िनुपुनने छ। 

(ज) कृषि उपज, पश ु तथा पशजुन्र् उत्पादन पिातको 
बजारीकरण सधुनक्षितताका लाधग पूिटखररद सम्झौता, 
उत्पादनिरुबार् धलन सषकन े मूल्र् अधभिषृर्द्का 
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षक्रर्ाकलापिरु र फोिरमैला व्र्िस्थापनको उक्षचत 
र्ोजना भएको िनुपुनने छ। 

(झ) मानि तथा िातािरणीर् प्रदूिण, लैषङ्कक तथा 
सामाक्षजक समािेशीकरण तथा प्राकृधतक स्रोत 
सािनिरु आदद षििर्मा संिेदनशील िनुपुनने छ। 

(ञ) बाँझो र खाली रिेका कृषि जग्गाको समेत समकु्षचत 
प्रर्ोग गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रर्ोग गरेको 
िनुपुनने छ। 

(2) स्मार्ट कृषि गाउँ कार्टक्रम लागू भएपिात कार्म िनुपुनने  
मापदण्डिरु देिार्बमोक्षजम िनुेछन ्:- 

(क) आिधुनक पशपुालन प्रषिधि अपनाई पशपुालन 
कार्टक्रमका लाधग कार्टक्रम लागू भएको ििटबार् प्रधत 
स्मार्ट कृषि गाउँमा कम्तीमा तपधसलको मापदण्ड 
अनसुारको पररमाण कार्म िनुपुनने छ:-  

1. गाई िा भैसी दिुनुो कम्तीमा प्रधतघर ५ िर्ा 
िा ३०० िर्ा प्रधत गाउँ। 

2. भेडा बाख्रा माउ कम्तीमा प्रधत घर 10 िर्ा 
िा ५०० िर्ा प्रधत गाउँ। 

3. ब्रोइलर कुखरुा कम्तीमा १०,००० प्रधत लर् 
िा ५ लर् प्रधत ििट प्रधत गाउँ। 

4. लेर्सट कम्तीमा १०,००० अण्डा प्रधत ददन 
१५००० लेर्सट प्रधत गाउँ। 

5. ग्रामीण कुखरुा दोिोरो उद्देश्र् (Dual purpose)  
७५०० प्रधत लर् िा २ लर् प्रधत ििट प्रधत 
गाउँ। 
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6. सङु्कुर िा बंगरु बच्चा धबषक्रका लाधग माउ ५० 
प्रधत गाउँ र मास ु उत्पादनको लाधग िजन 
बढाईएको (fattening) सुंगरु १५ प्रधत लर् 
प्रधत गाउँ। 

7. माछापालन पोखरी तराईमा १० षिगािा 
पिाडमा ५० रोपनी। 

8. मौरीपालनका लाधग गोलासषितको कक्षम्तमा 
प्रधत घर १० घार िा प्रधत गाउँ ५०० घार। 

 

(ख) प्राषिधिक दृष�कोणबार् उपर्कु्त बाली र धतनका जात 
तथा पशिुरु र उन्नत नश्लिरुको प्रर्ोग गरी उत्पादन 
गनुटपनने छ। 

(ग) छनौर् भएका प्रत्रे्क गाउँिरुमा कार्टक्रम स्िीकृती 
पिात आिारभतू सिने क्षण कार्ट सम्बक्षन्ित ज्ञान केन्र 
तथा षिज्ञ केन्रले गनने , गराउनेछ। सोको आिारमा 
क्षेत्रफल, उत्पादन, आम्दानी, रोजगारी आदद षििर्िरु 
समािेश गरी अंकभार सषितको मूल्र्ा�न सूचका� तर् 
गरी िरेक ििट प्रगधत मापन गररनेछ। 

(घ) स्मार्ट कृषि गाउँ कार्टक्रम चार ििटसम्म लगातार 
सञ्चालन गररनछे। प्रगधत मूल्र्ा�न सूचका�का 
आिारमा उल्लेखनीर् प्रगधत िाधसल गरेका धनिाटचन 
क्षेत्रमा बढीमा एक स्थानीर् तिमा एक स्मार्ट कृषि 
गाउँ सञ्चालन िनु ेगरी थप गाउँमा कार्टक्रम सञ्चालन 
गररनेछ भन ेप्रगधत सूचका�का आिारमा कक्षम्तमा ५० 
प्रधतशत लक्ष्र् प्राप्त नगनने  गाउँिरुको कार्टक्रम रद्द 
गररनेछ।  
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(ङ) थप गाउँिरुमा कार्टक्रम सञ्चालन गदाट प्रगधत 
सूचका�का आिारमा उच्च लक्ष्र् प्राप्त गनने  धनिाटचन 
क्षेत्र धभत्रको कार्टक्रम लागू नभएको स्थानीर् ति 
मध्रे्बार् प्राषिधिक प्रमाणीकरण गरी नर्ाँ स्मार्ट कृषि 
गाउँ छनौर् गररनेछ। र्सरी नर्ाँ स्मार्ट कृषि गाउँिरु 
छनौर् गदाट गाउँपाधलकालाई पषिलो प्राथधमकता ददई 
कार्टक्रम अगाडी बढाईनेछ। 

(च) धसफाररस भई आएका गाउँिरुको सम्बन्िमा सम्बक्षन्ित 
स्थानीर् तिले कार्टक्रममा लगानी गनने  प्रधतबर्द्ता-पत्र 

समेत पेश गनुट पनने छ। 

७.  स्मार्ट कृषि गाउँ कार्टक्रम कार्ाटन्िर्न सधमधत गिनाः (1) कार्टक्रमलाई 
व्र्िक्षस्थतरुपमा कार्ाटन्िर्न गनट कार्टक्रम सञ्चालन िनुे गाउँलाई 
प्रधतधनधित्ि गनने  कृिक, कृिक समूि तथा कृषि िा पशपंुक्षी 
सिकारीिरुबार् प्रधतधनधित्ि िनुेगरी बढीमा ७ सदस्र्ीर् एक गाउँस्तरीर् 
कार्टक्रम कार्ाटन्िर्न सधमधतको गिन गररनछे।   

 (2) गाउँस्तरीर् कार्टक्रम कार्ाटन्िर्न सधमधतको काम, कतटब्र् र 
अधिकार देिार्बमोक्षजम िनुेछ :- 

(क) िाषिटक कार्टर्ोजना बजेर् व्र्िस्थापन तथा कार्टक्रम  
पेश गनने । 

(ख) स्थानीर्स्तरमा कार्टक्रम सञ्चालन, ब्र्बस्थापन र 
धनर्धमत अनगुमन गनने ।  

(ग) कार्टक्रम सञ्चालन गरी अनदुान रकमको भकु्तानी माग 
गनने ।  

(घ) कृषि र पशकु्षेत्रसँग सम्बक्षन्ित कृषि ज्ञान केन्र, 

भेरे्ररनरी अस्पताल तथा पश ुसेिा षिज्ञ केन्र, ईकाइ र 
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अन्र् धनकार्िरुसँग समन्िर् र सिकार्ट माफट त स्रोत 
पररचालन गनने ।   

(ङ) अनभुि र धसकाईको आदान प्रदान गनने , गराउने। 

(च) बैंक खाता सञ्चालन गनने । 

(छ) उपलक्षब्ि तथा अन्र् तथ्र्ा� अध्र्ािधिक गनने । 
(3) िरेक स्मार्ट कृषि गाउँ कार्टक्रममा दफा ७ बमोक्षजम गिन 

भएको सधमधतले कृषि प्रणाली, व्र्ािसाषर्क खेती, पशपुालन एिम ्स्थानीर् 
आिश्र्कता र षिक्षश� सम्भाव्र्ताको आिारमा दफा ४ बमोक्षजमको 
सम्भाग अन्तगटतका प्रषिधि र अभ्र्ास समेर्ी स्थानीर् तिसँगको समन्िर्मा 
कार्टर्ोजना बनाइ कृषि ज्ञान केन्र िा भेरे्ररनरी अस्पताल तथा पश ुसेिा 
षिज्ञ केन्र माफट त इकाईमा पेश गनुटपनने छ। 

(4) ईकाइमा कार्टर्ोजना प्राप्त भएपधछ आिश्र्क जाँचबझु गरी 
ईकाइको समन्िर्मा सम्बक्षन्ित ज्ञान केन्र िा षिज्ञ केन्रले सम्बक्षन्ित 
सधमधतसँग कार्टक्रम सञ्चालनको षििर्मा अनसूुची-२ बमोक्षजम सम्झौता 
गनने छ।  र्सरी गररएको सम्झौताको १/१ प्रधत सम्बक्षन्ित स्थानीर् ति र 
सम्बक्षन्ित िडामा पिाउनपुनने छ।  

(5) सधमधतले कार्टक्रमिरु सञ्चालनका लाधग आिश्र्क व्र्िस्था 
धमलाउने, अनगुमन मूल्र्ांकन गनने , प्रगधत षििरण तर्ार गरी सरोकारिाला 
धनकार्मा पिाउन ु पनने छ। साथै अनगुमन तथा मूल्र्ांकनमा आउन े
धनकार्लाई आिश्र्क सिजीकरण गनुटपनने  छ। 

(6) कार्टक्रम सञ्चालनको लाधग छनौर् भएको गाउँमा चार 
ििटसम्म प्रदेश सरकारको र्ोगदान २५ प्रधतशतले क्रमशाः घर्ाउँदै लगी 
चौथो ििटमा पूणटरुपमा सम्बक्षन्ित स्थानीर् तिको क्षजम्मेिारीमा रिन े गरी 
िस्तान्तरण गररनेछ। समग्र समीक्षाका आिारमा िरेक ििट थप नर्ाँ 
गाउँमा कार्टक्रम धबस्तार गररनेछ। 

८. कार्टक्रम धनदने शक सधमधत: (१) मन्त्रालर्का माननीर् मन्त्रीको 
संर्ोजकत्िमा देिार् बमोक्षजमको कार्टक्रम धनदने शक सधमधत गिन िनुेछ :-  
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(क)  मन्त्री, भधूम व्र्िस्था, कृषि तथा सिकारी 
मन्त्रालर् 

संर्ोजक 

(ख)  सक्षचि, भधूम व्र्िस्था, कृषि तथा सिकारी 
मन्त्रालर्  

सदस्र् 

(ग)  सक्षचि, उद्योग, पर्टर्न, िन तथा िातािरण 
मन्त्रालर् 

सदस्र् 

(घ)  सक्षचि, भौधतक पूिाटिार षिकास मन्त्रालर् सदस्र् 
(ङ)  सक्षचि, आधथटक माधमला तथा र्ोजना मन्त्रालर् सदस्र् 
(च)  धनदने शक, कृषि षिकास धनदने शनालर् सदस्र् 

(छ)  धनदने शक, पशपंुक्षी तथा मत्स्र् षिकास धनदने शनालर् सदस्र् 

(ज)  प्रधतधनधि, (उपसक्षचिस्तर), सामाक्षजक षिकास 
मन्त्रालर् 

सदस्र् 

(झ)  प्रधतधनधि, नेपाल कृषि अनसुन्िान पररिद् सदस्र् 
(ञ)  प्रमखु, कार्टक्रम व्र्िस्थापन ईकाइ  सदस्र्-

सक्षचि 
(२) कार्टक्रम धनदने शक सधमधतको बैिक आिश्र्कता अनसुार 

ििटको कम्तीमा दईु पर्क बस्नछे। कार्टक्रम धनदने शक सधमधतले 
आिश्र्कता अनसुार सधमधतको बैिकमा कार्टक्रमसँग सम्बक्षन्ित बढीमा ३ 
जनालाई सदस्र्को रुपमा आमन्त्रण गनट सक्नेछ।  

(३) कार्टक्रम धनदने शक सधमधतको काम, कतटव्र् र अधिकार देिार् 
बमोक्षजम िनुेछ :- 

(क)  स्मार्ट कृषि गाउँ कार्टक्रम सञ्चालन गनट स्िीकृती 
ददने। 

(ख) कार्टक्रमलाई प्रभािकारी रुपमा सञ्चालन गनट 
आिश्र्क मानि संशािन व्र्िस्थापन, बजेर् बाँडफाँड, 
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अनगुमन तथा मूल्र्ा�न तथा अन्र् व्र्िस्थापन 
सम्बन्िमा आिश्र्क धनदने शन ददने। 

(ग) अिटिाषिटक तथा  िाषिटक प्रगधत समीक्षा गरी आिश्र्क 
धनदने शन गनने ।  

(घ) कार्टक्रम सञ्चालनमा आिश्र्क परेको खण्डमा र्स 
कार्टषिधिमा संशोिन सषित थप नीधत धनमाटण गनट 
मन्त्रालर्लाई रार् ददन।े  

(ङ) ईकाइको धसफाररसको आिारमा प्रत्रे्क आधथटक ििटमा 
उत्कृ� कार्ट गनने  स्मार्ट कृषि गाउँ कार्टक्रम 
कार्ाटन्िर्न सधमधतलाई परुस्कृत गनट र तोषकएको 
प्रगधत सूचका� अनसुार ५० प्रधतशत प्रगधत नपरु् र्ाउन े
गाउँमा कार्टक्रम रर्द् गनने  सम्बन्िी धनणटर् गनने ।  

(च) परुस्कारको राशी तोक्ने। 

(छ) समस्र्ा समािानका लाधग आिश्र्क धनणटर् गरी 
मन्त्रालर्लाई धनदने शन ददने। 

९.  कार्टक्रम व्र्िस्थापन ईकाइ गिनाः (१) स्मार्ट कृषि गाउँ कार्टक्रम 
सञ्चालन, व्र्िस्थापन, समन्िर् एिम ्सिजीकरण गनटका लाधग मन्त्रालर्ले 
उपसक्षचिस्तरको नेततृ्िमा एक कार्टक्रम व्र्िस्थापन ईकाइको गिन 
गनने छ।  

(2) मन्त्रालर्ले ईकाइमा आिश्र्क कमटचारीिरु मन्त्रालर् िा 
मातितका धनकार्बार् सम्बक्षन्ित सेिा समूि अनसुार खर्ाउनेछ। 
मन्त्रालर् िा मातितका धनकार्मा उपलब्ि जनशक्षक्तबार् कुनै काम िनु 
नसक्ने भएमा प्रचधलत कानूनबमोक्षजम सेिा खररद गनट सक्नेछ।  
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(३) ईकाइमा खषर्एका कमटचारीको तलबभत्ता पदाधिकार रिेकै 
कार्ाटलर्बार् भकु्तानी िनुेछ।  

१०. ईकाइको काम कतटव्र् र अधिकाराः (1) ईकाइको काम, कतटव्र् र 
अधिकार    देिार्बमोक्षजम िनुछे :- 

(क) आिश्र्कता अनसुार अन्तरमन्त्रालर्, नेपाल सरकार 
एिम ् स्थानीर् तिसगँ समन्िर्, बजेर् व्र्िस्थापन, 

मानि संशािन र त्र्ा� व्र्िस्थापनको कार्ट गनने । 

(ख) र्ोजना तजुटमा सिजीकरण र कार्टक्रम कार्ाटन्िर्नको 
लाधग आिश्र्क प्राषिधिक सेिा रे्िाको प्रिन्ि गनने ।   

(ग) कृषि ज्ञान केन्र र पश ु सेिा षिज्ञ केन्रिरुलाई 
पररचालन गरी कार्टक्रम कार्ाटन्िर्नको धनर्धमत 
अनगुमन एिम ्त्र्ा�को व्र्िस्थापन गनने । 

(घ) कार्टक्रमको प्रगधत र धसकाईको चौमाधसक, अिटिाषिटक 
तथा िाषिटक रुपमा समीक्षा बैिक आर्ोजना गनने  तथा 
अधभलेखीकरण र मूल्र्ा�न गनने ।  

(ङ) धनदने शनालर्, नेपाल कृषि अनसुन्िान पररिद्, कृषि 
षिश्वधबद्यालर्, कृषि ज्ञान केन्र र पश ुसेिा षिज्ञ केन्र, 
स्थानीर् तिका प्राषिधिक माफट त प्रषिधिको षिकास र 
सिुार, समसामषर्क अध्र्र्न र समस्र्ामा आिाररत 
अनसुन्िान (Action Research) गनने  व्र्िस्था 
धमलाउने। 

(च) कार्टक्रम सञ्चालनको लाधग आिश्र्क र्ोजना तजुटमा 
गनट, सम्पन्न कार्टको प्राषिधिक नापजाँच गनट, कार्ट 
सम्पन्न प्रधतिेदन बनाउने समेतका सबै षकधसमको 
प्राषिधिक सिर्ोग आिश्र्क भएमा सोको व्र्िस्था गनने  
गराउने।  
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(छ) कार्टक्रमको नधतजामखुी कार्ाटन्िर्नको लाधग अन्र् 
आिश्र्क सिजीकरण गनने ।  

(ज) र्ोजना तथा कार्टक्रम सञ्चालनका लाधग कृषि ज्ञानकेन्र 
तथा षिज्ञ केन्रिरुबार् पेश भएका र्ोजनािरु उपर 
रार् तथा सिमधत प्रदान गनने  र कार्टक्रमको प्रभािकारी 
अनगुमन मूल्र्ा�न तथा प्रगधत मापनका कार्टिरु गनने । 

(झ) मन्त्रालर्ले तोकेका अन्र् कार्ट गनने ।  
११. सिजकताटको सेिा धलन सषकन:े (१) सम्िक्षन्ित ज्ञान केन्र िा षिज्ञ 

केन्रले कार्टक्रम सञ्चालन िनुे प्रत्रे्क नमूना कृषि गाउँमा आिश्र्कता 
अनसुार पररचालन गनने  गरी प्रचधलत कानूनबमोक्षजम एक जना सिजकताटको 
सेिा धलन सक्नछे।  

(२) सिजकताटको सेिा धलदाँ स्थानीर् मषिलालाई धबशेि 
प्राथधमकता ददईनछे।  

(3) सिजकताटको र्ातार्ात तथा अन्र् खचट कार्टक्रमको बजेर् 
रकमबार् नै कट्टा िनु े गरी सम्बक्षन्ित कार्ाटलर्ले उपलब्ि गराउन ु
पनने छ। 

(4) सिजकताटको न्रू्नतम शैक्षक्षक र्ोग्र्ता एस.ई.ई. िा सो 
सरिको िनु ुपनने छ। कृषि िा भेरे्ररनरी षििर् अध्र्र्न गरेको िा ताधलम 
धलएकालाई प्राथधमकता ददईनेछ।   

(५) सिजकताटको कार्टषििरण र क्षजम्मेिारी इकाईसँगको 
समन्िर्मा सम्बक्षन्ित कार्ाटलर्ले उपलब्ि गराउन ुपनने छ।  

(६) सम्िक्षन्ित ज्ञान केन्र िा षिज्ञ केन्रप्रधत सिजकताट उत्तरदार्ी 
िनुपुनने छ।  
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(७) सम्िक्षन्ित ज्ञान केन्र िा षिज्ञ केन्रले सिजकताटको 
कार्टसम्पादनको मूल्र्ा�न गरी सञ्चालन सधमधतले धसफाररस गरेको खण्डमा 
मात्र खचट रकम भकु्तानी िनुछे। 

(८) र्स कार्टक्रमको प्रभािकारी कार्ाटन्िर्न र नधतजामखुी 
पररणामको लाधग मन्त्रालर्ले कार्टक्रम धडजाईन तथा उपलब्िी सूचक, 

सोको मापन धबधि तर्, अध्र्र्न, षिश्लिेण सेिा परामशट र आिारभतू 
सबने क्षण, क्षमता षिकास ताधलम जस्ता कार्टिरुका लाधग आिश्र्क पनने  
षिज्ञ सेिा कार्टक्रममा उल्लेख गरी प्रचधलत कानूनबमोक्षजम  व्र्िस्था गनट 
सक्नछे।  

(९) सिजकताटको पाररश्रधमक कार्टक्रम कार्ाटन्िर्न सधमधत र 
सम्बक्षन्ित ज्ञान केन्र िा षिज्ञ केन्रको आपसी सिमधतमा कार्म गरी 
कार्टक्रम बजेर्बार् कार्टर्ोजनामा उल्लेख गरी व्र्िस्था गनुटपनने छ। 

पररच्छेद –४ 

आधथटक कार्टषिधि 

12. अनदुान रकम खचट गनने  तथा भकु्तानी धलन े षिधि र प्रषक्रर्ा: (1) स्मार्ट 
कृषि गाउँका लाधग लगानी अनदुान रकम मन्त्रालर्को स्िीकृत िाषिटक 
कार्टक्रम तथा बजेर्मा व्र्िस्था भए बमोक्षजम िनुछे। कार्टक्रम 
सञ् चालनको लाधग बढीमा २५ प्रधतशत रकम पेश्की स्िरुप उपलब्ि 
गराईनेछ। र्सरी उपलब्ि िनुे पेश्की रकम धनमाटण कार्ट तथा िुला 
मेधसनरी खररद कार्टमा प्रर्ोग गरी फछटर्ौर् गरेपधछ मात्र कार्टसम्पन् नताका 
आिारमा बाँकी रकम भकु्तानी गररनेछ। 

(2) स्मार्ट कृषि गाउँिरुका लाधग षिधनर्ोक्षजत बजेर् रकम 
सम्बक्षन्ित ज्ञान केन्र िा षिज्ञ केन्रबार् प्रिाि गररनेछ। सो कार्टक्रमका 
लाधग स्मार्ट गाउँ िा स्थानीर् ति िा समूि िा सिकारीको लगानी कूल 
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बजेर्को कम्तीमा २० प्रधतशत िनुपुनने छ। लगानी प्रत्रे्क ििट क्रमशाः १० 
प्रधतशतले बढाउँदै लैजानपुनने छ। 

(3) सधमधतले प्रस्ताि बमोक्षजमका कार्टक्रम सञ्चालनको लाधग 
दफा १३ बमोक्षजमको मापदण्ड अनसुार खचट गनुटपनने छ। सामग्री खररदको 
िकमा स्पेधसषफकेसन (Specification) र धनमाटण कार्टका िकमा लागत 
अनमुान तर्ार गरी कार्टक्रम कार्ाटन्िर्न गनुटपनने छ। 

(4) सम्झौता अनसुार आधथटक सिर्ोग प्राप्त गनने  गाउँस्तरीर् 
कार्टक्रम कार्ाटन्िर्न सधमधतको संर्ोजक र सदस्र् सक्षचिको संर्कु्त 
दस्तखतबार् सञ्चालन िनुेगरी बैंक खाता खोल्न ुपनने छ। 

(5) सधमधतले प्रषक्रर्ा पूरा गरी सम्झौतामा तोषकएको समर् 
अिधि धभत्र कार्ट सम्पन्न गरी अनदुान रकम माग गनुट पनने छ र सम्िक्षन्ित 
कृषि ज्ञान केन्र िा भेरे्रीनरी अस्पताल तथा पश ु सेिा षिज्ञ केन्रले 
स्िीकृत लागत अनमुान अनरुुप काम भए नभएको प्राषिधिक जाँचबझु 
गराई िास्तषिक कामको आिारमा रकम भकु्तानी गनुटपनने छ।  

(6) अनदुान रकमको भकु्ताधन स्मार्ट कृषि गाउँ कार्टक्रम 
कार्ाटन्िर्न सधमधतलाई गररनछे।र्सरी भकु्ताधन गदाट सधमधतको धनिेदन 
तथा धनणटर् र कार्ट सम्पन्न प्रगधतलाई आिार मानी अनदुान रकम उपलब्ि 
गराईनेछ। 

(7) भकु्तानी गदाट प्रचधलत आधथटक ऐन बमोक्षजम अधग्रम आर्कर 
तथा कक्षन्र्न्जेन्सी बढीमा २.५ प्रधतशतसम्म कट्टा गररनेछ। कक्षन्र्न्जेन्सी 
बापतको रकम धनमाटण कार्टको सपुरीिेक्षण, प्राषिधिक सेिा सिजीकरण 
तथा अनगुमन व्र्िस्थापन कार्ट आददमा खचट गनट सषकनेछ। 

(8) उपलब्ि बजेर् सीमा धभत्र रिी कार्टक्रम तजुटमा, 
कार्ाटन्िर्न, सािटजधनक सनुिुाई आदद कार्ट गनने  गराउन ेदाषर्त्ि सम्बक्षन्ित 
स्मार्ट कृषि गाउँ कार्टक्रम कार्ाटन्िर्न सधमधतको िनुछे।  खचटको 
फाँर्बारी तथा प्रधतिेदन राख्न,े खचट रकमको आन्तररक लेखा परीक्षण गनने  
गराउने कार्ट ज्ञान केन्र िा षिज्ञ केन्रले गनुट पनने छ।  
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१३. अनदुान रकम सम्बन्िी मापदण्डाः (१) प्रषिधि िस्तान्तरणसँग सम्बक्षन्ित 
अधत आिश्र्क षक्रर्ाकलापिरु जस्तैाः ब्र्ििाररक ताधलम, सािटजधनक 
सनुिुाई, भ्रमण, प्रषिधि प्रदशटन जस्ता प्रिर्द्टनात्मक कार्ट (Promotional 

activities) आददमा शतप्रधतशत अनदुान ददइनछे। 

(२) उत्पादन सामग्रीिरु जस्तैाः बीउ धबजन, प्राङ्काररक धबिादी, 
प्राङ्काररक मल, नश्लसिुारका लाधग बोका, माऊ बाख्रा तथा धसमेन, औिधि 
आददमा अधिकतम ८५ प्रधतशतसम्म अनदुान ददइनेछ। 

(३) पूजँीगत उत्पादन सामग्री एिम ् पूबाटिारिरुको धनमाटण जस्तैाः 
कुलो, सोलार धसंचाइ, प्राङ्काररक मल उद्योग, फामट मेशीनरी, संकलन केन्र, 
आिधुनक गोि खोर, नश्ल सिुार केन्र, धडषपङ ट्या�, टे्रधभस, भधमट सेड, 
सूचना केन्र धनमाटण आददमा अधिकतम ८५ प्रधतशतसम्म अनदुान 
ददइनेछ।  

 

पररच्छेद– ५ 

अनगुमन तथा मूल्र्ा�न  
१४. िाषिटक प्रधतिेदन तर्ारी तथा प्रकाशन: कार्टक्रमलाई प्रभािकारी रुपमा 

कार्ाटन्िर्न गनट इकाईले ज्ञान केन्र िा षिज्ञ केन्रलाई पररचालन गरी 
स्थलगत भ्रमण एिम ्प्राषिधिक सिर्ोग प्रदान, सम्पन्न भएको कार्ट प्रगधत, 
खचट तथा प्रधतफल एिम ् धसकाईको िाषिटक प्रगधत प्रधतिेदन तर्ार गरी 
प्रकाशन गनुटपनने छ।    

१५. कार्टक्रमको अनगुमन: (१) र्स कार्टषिधि बमोक्षजम कार्टक्रम कार्ाटन्िर्न 
भए नभएको सम्बन्िमा मन्त्रालर्, धनदने शनालर्, इकाई, ज्ञान केन्र तथा 
षिज्ञ केन्रले धनरन्तर अनगुमन गनुट पनने छ।   
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(2) उपदफा (1) बमोक्षजम कार्ाटलर्बार् िनु ेअनगुमन बािेक 
स्थानीर् तिले षिधनर्ोक्षजत रकम र स्िीकृत कार्टक्रम अनसुार समदुार् 
स्तरमा भैरिेको षक्रर्ाकलापिरुको कार्ाटन्िर्नको अिस्था र प्रगधतको 
चौमाधसक रुपमा अनगुमन गनने छ। 

(३) मन्त्रालर् िा कार्ाटलर्ले सम्िक्षन्ित प्रदेश सभाका 
सदस्र्िरुको नेततृ्िमा अन्र् सरोकारिालािरुसँग  समन्िर् गरी संर्कु्त 
अनगुमन गनट सक्नेछ। 

(४) उपदफा (1), (2) र (३) बमोक्षजम गररन े अनगुमनको 
प्रधतिेदन मन्त्रालर्लाई उपलब्ि गराउन ुपनने छ। 

१६. कार्टक्रमको मूल्र्ा�न: (1) कार्टक्रमको लक्ष्र् अनसुार प्रगधत मूल्र्ा�न 
गनट मन्त्रालर्ले कार्टक्रम धनदने शक सधमधतको बैिक ििटमा कम्तीमा दईु 
पर्क आर्ोजना गनने छ। 

(2) कार्टक्रमको प्रगधत मूल्र्ांकन गनट धनदने शक सधमधतले स्थानीर् 
ति, सरोकारिाला धनकार्िरु तथा सञ्चारकमीको सिभाधगतामा ििटमा 
कम्तीमा एक पर्क स्थलगत अनगुमन गनने  र प्राप्त सूचनाका आिारमा 
मूल्र्ा�न गरी मूल्र्ा�न पिात प्राप्त पषृ्टपोिणलाई आगामी कार्टर्ोजनामा 
समािेश गररनेछ। 

(३) कार्टक्रम धनदने शक सधमधत, मन्त्रालर्/इकाई, धनदने शनालर् र 
सम्बक्षन्ित स्थानीर् तिले र्स कार्टक्रमको अनगुमन धनरीक्षण गरी 
आिश्र्क सझुाििरु ददन सक्नेछन।् आिश्र्कता अनसुार जनप्रधतधनधििरु 
समेतको संलग्नतामा संरू्क्त अनगुमन सञ्चालन गरी सझुाििरु धलईनेछ।   

(४) उपदफा (३) बमोक्षजमको धनदने शन पालना गनुट कार्टक्रम 
कार्ाटन्िर्न सधमधत, ईकाई, धनदने शनालर्, ज्ञान केन्र, षिज्ञ केन्र र 
सम्बक्षन्ित सबैको कतटव्र् िनुेछ।साथै, कार्टक्रम कार्ाटन्िर्न सधमधतले 
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कार्टक्रम सञ्चालन भएको स्थानमा षिस्ततृ षििरण झक्षल्कन े िोधडटङ बोडट 
राख्नपुनने  र समीक्षात्मक कार्टक्रमिरुमा माग गररए बमोक्षजम आिश्र्क 
प्रस्ततुी समेत गनुटपनने छ।   

(५) कार्टक्रम कार्ाटन्िर्न सधमधतले अक्षन्तम भकु्तानी माग्नपूुिट 
सञ्चाधलत कार्टक्रमको सािटजधनक सनुिुाई समेत गरेको िनुपुनने छ। 

पररच्छेद –६ 

षिषिि 

१७. अनदुान रकमको दरुुपर्ोग सम्बन्िमा: (१) सम्झौता अनसुारको कार्ट 
नभएमा, प्राप्त रकम षिनाधमना गरेमा िा नक्कली धबल भरपाई बनाइ भकु्तानी 
धलएको प्रमाक्षणत भएमा सधमधतलाई प्रचधलत कानूनबमोक्षजम कारिािी गरी 
सरकारी बाँकी सरि असलु उपर गररनेछ। 

(२) र्स कार्टषिधि अनरुुप अनदुानको दरुुपर्ोग गरेमा िा खचटको 
षििरण पेश नगनने  कार्ाटन्िर्न सधमधत तथा सिकारी संस्थालाई प्रचधलत 
कानूनबमोक्षजम कारिािी गररनेछ।  

१८. अक्षन्तम व्र्ाख्र्ा गनटसक्नाेः र्स कार्टषिधिको कार्ाटन्िर्नमा केिी िािा 
व्र्ििान आइपरेमा िा दिषििा उत्पन्न भएमा मन्त्रालर्ले गरेको धनणटर् 
अक्षन्तम िनुेछ।  

१९. प्रचधलत कानून बमोक्षजम िनुाेः र्स कार्टषिधिमा उल्लेक्षखत षििर्िरु र्सै 
बमोक्षजम र अन्र् व्र्िस्थािरु प्रचधलत कानून बमोक्षजम िनुेछ। 

२०. कार्टषिधिमा संशोिन, पररमाजटन तथा िेरफेर : (१) र्स कार्टषिधिमा 
आिश्र्कता अनसुार प्रदेश सरकारले संशोिन तथा पररमाजटन गनट 
सक्नछे। 



2323 

 

(२) र्स कार्टषिधिको अनसूुचीमा आिश्र्कता अनसुार मन्त्रालर्ले 
िेरफेर गनट सक्नेछ।  

21. बािा अड्काउ फुकाउन े: र्स कार्टषिधिको कार्ाटन्िर्नका सम्बन्िमा कुनै 
बािा अड्काउ परेमा मन्त्रालर्ले िािा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ। 

22. खारेजी तथा बचाउ : स्मार्ट कृषि गाउँ कार्टक्रम सञ्चालन कार्टषिधि, 
2075 खारेज गररएको छ सो कार्टषिधि बमोक्षजम भए गरेका काम 
कारिािी र्सै कार्टषिधि बमोक्षजम भए गरेको माधननछे। 
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अनसूुची-२ 

स्मार्ट कृषि गाउँ कार्टक्रम सम्झौता पत्रको नमूना 
श्री .............................................. (र्सपधछ प्रथम पक्ष भधनन)े र 
......................क्षजल्ला .................पाधलका िडा नं. ...... मा स्थापना 
भएको श्री ...................................का अध्र्क्ष (र्सपधछ दोश्रो पक्ष भधनने) 
बीच साझेदारी÷सिकार्टमा आ.ि. २०…… ÷….   को स्िीकृत स्मार्ट कृषि गाउँ 
स्थापना सिर्ोग कार्टक्रम ......................पाधलका िडा नं. ........ को 
.................   मा सञ्चालन गनट तपधसल बमोक्षजमका शतटका अिीनमा रिी र्ो 
सझौता पत्रमा िस्ताक्षर गरी धलर्ौं÷ददर्ौं। 

तपसील: 
१. र्ो सम्झौता सम्झौता भएको धमधतबार् प्रारम्भ िनुेछ।  
२. दोस्रो पक्षले कार्ाटलर्को कार्टर्ोजना तथा लागत इष�मेर् अनसुार स्मार्ट 

कृषि गाउँ सञ्चालन गरेको िनुपुनने छ।  र्सरी सञ्चालन गररन ेगाउँको र्स 
ििटको कूल लागतको बढीमा ....... प्रधतशतले िनु आउन े रु. 
.................. अक्षेरुपी ................................................रकम 
अनदुान स्िरुप पषिलो पक्षले दोस्रो पक्षलाई उपलब्ि गराउने छ।  

२. पषिलो पक्षले दोस्रो पक्षलाइट कार्टक्रमको कार्ट प्रगधतको मूल्र्ा�नका 
आिारमा अनदुान रकम उपलब्ि गराउनेछ। अनदुान रकम कार्टर्ोजना 
अनसुार कार्टक्रम सम्पन्न भए बमोक्षजम उपलब्ि गराईनेछ।  

३. दोस्रो पक्षले मूल्र्ाकंन सूचका�का आिारमा कार्टक्रम प्रभािकारी रुपमा 
सञ्चालन गनुटपनने छ।  
4. लागत ईष�मेर् अनसुारका षक्रर्ाकलापिरु दोस्रो पक्षले पषिलो पक्षको 

सिर्ोग धलई आफै सञ्चालन गनुटपनने छ।  



26 26 

 

५. सम्झौता भएको धमधतले १५ ददन धभत्र कृषि गाउँको कार्टर्ोजना अनसुार 
कार्ट शरुु गररसक्न ुपनने छ।  र्दद कार्ट शरुु नभएमा सम्झौता स्ित रद्द 
िनुेछ।   

६. दोश्रो पक्षले र्िी २०.......... साल ...............मषिना  ...... गते धभत्र 
लागत ईष�मेर् तथा कार्टर्ोजना अनसुार कार्ट सम्पन्न गररसक्न ुपनने छ।  

७. दोस्रो पक्षले र्ोजना तथा लागत ईष�मेर् अनसुारका षक्रर्ाकलापिरु आफैले 
नगरी कुनै अको पक्षलाई िेक्कापट्टामा कार्टक्रम ददन पाईने छैन।   

८. र्स सम्झौतामा उल्लेख भएका धनर्मिरु र्सै बमोक्षजम र र्समा उल्लेख 
नभएका धनर्मिरु प्रचधलत धनर्म कानून बमोक्षजम लागू िनुेछ।  

प्रथम पक्षको तफट बार्    दोस्रो पक्षको तफट बार् 

नाम, थर :      नाम,थर : 
पद :       पद : 
संस्थाको नाम र छाप :    संस्थाको नाम र छाप : 
धमधत :       धमधत : 
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स्मार्ट कृषि गाउँ सहयोगी कायटक्रम सञ् चालन षिधि, २०७६ 

 

प्रस्तािना: कृषि उत्पादनलाई बजारमखुी, व्यिसायमखुी, नाफामखुी र आत्मधनर्टर 
बनाइ कृिकहरुको प्रधतस्पिाटत्मक क्षमता अधर्िषृि गरी ददगो आयस्तर िषृि 
गनट "एक नमूना गाउँ" को रुपमा षिकास गने मूलर्तू उद्देश्यका साथ 
सञ् चालनमा रहेको स्मार्ट कृषि गाउँहरुमा सजृजत प्राषिधिक समस्याहरुको उजचत 
सम्बोिन गनट षििय षिशेिज्ञ सेिा, कृषि अध्ययनरत षिद्याथीलाई समदुायस्तरमा 
पररचालन, जलिाय ुअनकूुलन प्रषिधि षिस्तारमा सहयोग, क्षमता षिकास, प्रोत्साहन 
तथा परुस्कृत लगायतका र्धूम व्यिस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र 
मातहतको धनकायको स्मार्ट कृषि गाउँ कायटक्रमसँग सम्बजन्त्ित सहयोगी 
कायटक्रम सञ् चालन गने उद्देश्यले प्रदेश नं. ५ को र्धूम व्यिस्था, कृषि तथा 
सहकारी मन्त्रालयले स्मार्ट कृषि गाउँ सहयोगी कायटक्रम सञ्चालन षिधि स्िीकृत 
गरी लागू गरेको छ। 

 

पररच्छेद—१ 

प्रारजम्र्क 

१.   संजक्षप्त नाम र प्रारम्र् : (१) यस कायटक्रम सञ्चालन षिधिको नाम “स्मार्ट 
कृषि गाउँ सहयोगी कायटक्रम सञ् चालन षिधि, २०७६” रहेको छ। 

(२) यो कायटक्रम सञ्चालन षिधि तरुुन्त्त प्रारम्र् हनुछे। 

(३) यो कायटक्रम सञ्चालन षिधि प्रदेश नं. ५ र्र लागू हनुेछ। 

२. पररर्ािा : षििय िा प्रसङ्गले अको अथट नलागेमा यस कायटक्रम सञ्चालन 
षिधिमा:- 

ldltM @)&^÷)*÷@% df :jLs[t
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(क) “इकाई” र्न्नाले स्मार्ट कृषि गाउँ कायटक्रम सञ् चालन 
षिधि २०७५ को दफा ९ उपदफा (१) बमोजजमको 
कायटक्रम व्यिस्थापन इकाई सम्झन ुपछट। 

(ख) “कायटक्रम” र्न्नाले स्मार्ट कृषि गाउँ कायटक्रम सम्झन ु
पछट। 

(ग) “धनदेशनालय” र्न्नाले कृषि षिकास धनदेशनालय िा 
पशपुन्त्छी तथा मत्स्य षिकास धनदेशनालयलाई सम्झन ु
पछट। 

(घ) “धबज्ञ” र्न्नाले कृषि पशपुन्त्छी िा मत्स्य धबियमा धब 
एस्सी कृषि िा पशषुिज्ञान िा सो सरहको अध्ययन परुा 
गरी सम्बजन्त्ित क्षरेमा कम्तीमा १० ििट सम्बजन्त्ित 
क्षेरमा काम गरेको िा स्नातकोत्तर िा धबद्याबाररधि 
गरी कम्तीमा ५ ििट सम्बजन्त्ित क्षेरमा काम गरेको 
व्यजि सम्झन ुपछट।  

(ङ) “मन्त्रालय” र्न्नाले प्रदेश नं ५ को र्धूम व्यिस्था, 
कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय सम्झन ुपछट। 

(च) “षिद्याथी पररचालन” र्न्नाले नेपाल सरकारबार् मान्त्यता 
प्राप्त षिश्वषिद्यालय/अध्ययन संस्थान/क्याम्पसबार् कृषि, 

पश ु जचषकत्सा, पश ु षिज्ञान, मत्स्य षिज्ञान षिियमा 
स्नातक तहको अजन्त्तम ििटका िा स्नातकोत्तर तथा 
षिद्यािाररधि अध्ययनरत यस कायटक्रमको कायटक्षेरमा 
खर्ाईएका षिद्याथीहरुलाई सम्झन ुपछट। 

(छ) “षिश्वषिद्यालय/अध्ययन संस्थान/क्याम्पस” र्न्नाले 
कृषि, पश ु जचषकत्सा, पश ु षिज्ञान, मत्स्य षिज्ञान एिं 
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कृषि इजन्त्जधनयररङ्ग षिियमा स्नातक, स्नातकोत्तर तथा 
षिद्यािाररधि तहसम्मका अध्ययन अध्यापन कायटक्रम 
सञ् चालन गरररहेका नेपाल सरकारबार् मान्त्यता प्राप्त 
शैजक्षक संस्थाहरु सम्झन ुपछट। 

(ज) “सधमधत” र्न्नाले कायटक्रम व्यिस्थापन सधमधत सम्झन ु
पछट। 

(झ) “स्मार्ट कृषि गाउँ” र्न्नाले षिजश�ता अनसुारको बाली 
तथा पशपुन्त्छी सहुाउँदो जलिाय ु तथा िातािरणमैरी 
अभ्यास, धसँचाइ तथा आिधुनक उत्पादन प्रषिधिको 
प्रयोग एिं जोजखम न्त्यूनीकरणका उपायहरु अिलम्बन 
गदै कृषिको उत्पादन, उत्पादकत्ि र गणुस्तर िषृि 
गरी आयआजटनमा संलग्न र्एको कजम्तमा ५० घरिरुी 
र्एको धसकाइयोग्य समदुाय सम्झन ुपछट। 

३. उद्दशे्य: यस कायटक्रमका उद्देश्यहरु देहाय बमोजजम रहेका छन :- 
(क) कृषि प्रषिधि र प्रसार प्रणालीलाई प्रर्ािकारी बनाउन 

स्मार्ट कृषि गाउँमा षिियगत षिशेिज्ञ सेिा प्रदान गनट 
कृषि अध्ययनरत षिद्याथी पररचालन गनुट, 

(ख) स्मार्ट कृषि गाउँमा समयानकूुल देखापने प्राषिधिक 
समस्यामा आिाररत रहेर छोर्ो समयका अध्ययन, 

अनसुन्त्िान, परीक्षण, प्रदशटन जशषिर आदद कायटक्रम 
सञ् चालन गरी समस्या समािान तथा कृिकहरुको 
क्षमता अधर्िषृि गनुट, 

(ग) जलिाय ु अनकूुलन एिं िातािरण मैरी प्रषिधि 
षिस्तारमा रे्िा परु् याउन,ु 



314 
 

(घ) कृषि षिद्याथीहरुको ब्यिहाररक ज्ञान जशप तथा क्षमता 
अधर्िषि गनुट। 

पररच्छेद—२ 

सधमधत सम्बन्त्िी व्यिस्था 
४. कायटक्रम व्यिस्थापन सधमधत: (1) स्मार्ट कषि गाउँ कायटक्रम/कायटक्रम 

व्यिस्थापन इकाई, मन्त्रालयस्तरबार् कायटक्रम गनट आिश्यक व्यिस्थाको 
लाधग देहाय बमोजजमको कायटक्रम व्यिस्थापन सधमधतको गठन हनुेछः 

 

(क) सजचि र्धूम व्यिस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अध्यक्ष 

(ख) प्रमखु योजना तथा अनगुमन महाशाखा सदस्य 
(ग) प्रमखु खाद्य सरुक्षा तथा कृषि व्यिसाय प्रििटन महाशाखा सदस्य 

(घ) प्रमखु पशपुन्त्छी षिकास महाशाखा सदस्य 

(ङ) प्रमखु प्रशासन तथा सहकारी षिकास महाशाखा सदस्य 

(च) प्रमखु आधथटक प्रशासन शाखा सदस्य 
(छ) प्रमखु  कायटक्रम व्यिस्थापन इकाई सदस्य सजचि 

(२) कायटक्रम व्यिस्थापन सधमधतले आिश्यकता अनसुार कुनै षिज्ञ, 
षिशेिज्ञ िा पदाधिकारीलाई सधमधतको बैठकमा आमन्त्रण गनट सक्नेछ। 

(३) यस सधमधतको काम, कतटव्य र अधिकार देहाय बमोजजमको 
हनुेछः- 

(क) पेश हनु आएका प्रस्तािहरु उपर छलफल गरी 
औजचत्यका आिारमा स्िीकृतको लाधग धसफाररस गने, 

(ख) षिधर्न्न षिश्वषिद्यालय/अध्ययन संस्थान/क्याम्पस/संघ 
संस्थाहरुसँग आिश्यकता अनसुार समन्त्िय गने, 
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(ग) षिियगत षिज्ञ तथा षिद्याथी पररचालन प्रयोजनका लाधग 
धनजश् चत मापदण्ड तयार गरी उि धनकायहरुको लाधग 
षिद्याथी संख्या धनिाटरण गने, 

(घ) जलिाय ु अनकूुलन प्रषिधि षिस्तार सहयोग तथा 
समस्यामा आिाररत अनसुन्त्िान कायटका लाधग 
षिियहरुको सूची स्िीकृत गने, 

(ङ) प्रस्ताि मूल्याङ्कनका आिारहरु धनिाटरण गरी स्िीकृत 
गने, 

(च) परुस्कार सम्बन्त्िमा धसफाररस र्ई आएका प्रस्तािहरु 
उपर औजचत्यका आिारमा छनौर् गरी परुस्कार रकम 
तोक्न धनदेशक सधमधतमा धसफाररस गने, 

(छ) कायटक्रम कायाटन्त्ियनमा आईपने समस्याहरुको 
समािान गने, 

(ज) अनदुान तथा खचटको सीमा तोक्ने, 
(झ) आिश्यकता अनसुार स्थलगत धनरीक्षण तथा अनगुमन 

गने/गराउने र 

(ञ) यस सम्बन्त्िी अन्त्य कायटहरु गने। 
(४) जजल्लाजस्थत कायाटलयबार् सञ् चालन हनु े कायटक्रमलाई 

व्यिजस्थत रुपमा कायाटन्त्ियन गनट एक जजल्लास्तर कायटक्रम व्यिस्थापन 
सधमधतको गठन हनुेछ। 
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प्रमखु कृषि ज्ञान केन्त्र/षिज्ञ केन्त्र संयोजक 

प्रमखु िा प्रधतधनधि प्रदेश /कोि तथा लेखा धनयन्त्रक 
कायाटलय 

सदस्य 

अधिकृत (कृषि हेने) सम्बजन्त्ित जजल्ला समन्त्िय सधमधत सदस्य 

संयोजक खररद इकाई, कृषि ज्ञान केन्त्र/षिज्ञ 
केन्त्र 

सदस्य 

सम्पकट  अधिकृत कृषि ज्ञान केन्त्र/षिज्ञ केन्त्र सदस्य सजचि 

(५) सधमधतले आिश्यकता अनसुार कुनै षिज्ञ, षिशेिज्ञ िा 
पदाधिकारीलाई सधमधतको बैठकमा आमन्त्रण गनट सक्नेछ। 

(६) यस सधमधतको काम, कतटव्य र अधिकार देहाय बमोजजमको 
हनुेछः- 

(क) कायटक्रम सञ् चालनका लाधग सम्पकट  अधिकृत तोकी 
कायटक्रम सञ् चालनमा सहजीकरण गने, 

(ख) कायटक्रम सञ् चालनका लाधग खचट इष�मेर् तथा 
प्राषिधिक षििय तथा कायाटन्त्ियन पिधत स्िीकृत गने, 

(ग) अनदुान तथा खचटको सीमा तोक्ने, 
(घ) पेश हनु आएका प्रस्तािहरु उपर छलफल गरी 

औजचत्यका आिारमा स्िीकृत गने, 
(ङ) स्थानीय तह तथा षिश्वषिद्यालय/अध्ययन 

संस्थान/क्याम्पस/संघ संस्थाहरुतथा अन्त्य सरोकारिाला 
धनकायहरुसँग आिश्यकता अनसुार समन्त्िय गने, 

(च) कायटक्रम कायाटन्त्ियनमा आईपने समस्याहरुको 
समािान गने, 
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(छ) आिश्यकता अनसुार स्थलगत धनरीक्षण तथा अनगुमन 
गने/गराउने र 

(ज) कायटक्रमको प्रगधत, खचट षििरण र प्रधतिेदन सम्बजन्त्ित 
धनदेशनालय र इकाईमा पठाउने व्यिस्था धमलाउने।  

 

पररच्छेद—३ 

षििय षिज्ञ सेिा सञ् चालन 

५.  कायटक्रम सञ् चालन प्रषक्रया : (१) षिियगत षिशेिज्ञ सेिाको आिश्यकता 
अनसुार कायटक्रम व्यिस्थापन सधमधतले स्मार्ट कृषि गाउँको छनौर् गनेछ। 

(2) षििय षिज्ञहरुको सेिा धलन आिश्यक षिियहरुको पषहचान 
गरी षिश्वषिद्यालय/अध्ययन संस्थान/नेपाल कृषि अनसुन्त्िान पररिद्/ अन्त्य 
सरकारी तथा गैर सरकारी धनकाय तथा संघ संस्थाहरुसँग रहेका सोही 
षिियहरुसँग सम्बजन्त्ित षिज्ञहरुको आिश्यक कोर्ा धनिाटरण गरी 
उपलब्िताका लाधग पराचार गररनेछ। िा मन्त्रालयले षिज्ञहरुको सूची 
(Roster) तयार गरी  सूजचकृत र्एका षिियसँग सम्बजन्त्ित षिज्ञहरुलाई 
सम्झौता गरी पररचालन गनट सक्नेछ। 

(3) षिज्ञ सेिा उपलब्ि गराउने प्रस्तािकको योग्यता सूजचकृत 
र्एका षिियसँग सम्बजन्त्ित षिियमा षिद्यािाररधि िा कजम्तमा स्नातकोत्तर 
उत्तीणट र्ई ५ ििट िा षि.एस्सी. कृषि िा सो सरहको अध्ययन गरी 
कजम्तमा 10 ििट सम्बजन्त्ित क्षेरमा अनरु्ि र्एको हनु ुपनेछ। 

(4) सेिा उपलब्ि गराउन छनौर् षिज्ञहरुले मन्त्रालय, 

धनदेशनालय, सम्बजन्त्ित जजल्लाका कायाटलय, कायटक्रम लागू र्एका स्थानीय 
तहको समन्त्ियमा रहेर सम्बजन्त्ित स्मार्ट कृषि गाउँमा सेिा परु् याउन ु

पनेछ। 
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(5) यसरी पररचालन हनुे षििय षिशेिज्ञको कायटषििरण (TOR) 

देहाय बमोजजमको हनुछे। 

(क) सम्बजन्त्ित कायटक्षेरमा रही तोषकएको अिधिसम्म 
कामकाज गनुटपने, 

(ख) षिद्यमान रहेका कृषि प्रषिधिहरु तथा कृषि व्यिसाय, 

बजारीकरण तथा व्यिस्थापन सम्बन्त्िी प्रषिधि, 

अििारणा र अभ्यासहरु कायाटन्त्ियन गनट गराउन 
सहयोग गने, 

(ग) कृिकहरुलाई प्रत्यक्ष लार् हनु े षिियसँग सम्बजन्त्ित 
प्रषिधिहरुको पजुस्तका तथा अन्त्य ज्ञानमूलक सामाग्रीहरु 
तयार गरी उपलब्ि गराउने, 

(घ) कृिकहरुलाई आिश्यकता अनसुार प्राषिधिक सल्लाह 
तथा परामशट ददन,े 

(ङ) षफल्डमा देखापरेका समस्याहरुको समािान गनट पहल 
गने र थप सेिा आिश्यक र्एमा मन्त्रालयलाई 
जानकारी गराउने, 

(च) आिश्यकता अनसुार अन्त्तरषक्रया, प्रदशटनी, जशषिर तथा 
जनचेतनामलुक कायटक्रमहरु सञ् चालन गने, 

(छ) समस्या समािानका लाधग थप अनशुन्त्िान आिश्यक 
र्एमा मन्त्रालयलाई सझुाि ददने, 

(ज) सम्पन्न सम्पूणट षक्रयाकलापहरुको सम्बन्त्िमा 
मन्त्रालयमा प्रस्तधुत तथा अजन्त्तम प्रधतिेदन तयार गरी 
पेश गने, 
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६. खचटको मापदण्ड : (१) षििय षिज्ञ सेिाका लाधग षिज्ञ पररचालन गरे िापत 
षििय षिशेिज्ञलाई धनयमानसुार मन्त्रालयले पाररश्रधमक बापतको रकम 
उपलब्ि गराउने छ। 

 (२) छोर्ो समय (बढीमा ७ ददन सम्म) धबज्ञ पररचालन गदाट 
सम्बजन्त्ित शाखाको धसफाररसमा कायाटलय प्रमखु िा सजचिले स्िीकृधत ददन 
सक्नछे ।  

(३) पाररश्रधमक बापतको रकम र षिज्ञसेिा धलने अिधि प्रस्तािका 
आिारमा कायटक्रम व्यिस्थापन सधमधतले धनणटय गरी सम्झौतामा उल्लेख 
गरे बमोजजम हनुेछ। पाररश्रधमक िापतको रकममा धनयम अनसुार करकषि 
गररनेछ। 

पररच्छेद-४ 

कृषि अध्ययनरत षिद्याथी पररचालन तथा अनसुन्त्िान कायटक्रम 

७.   कायटक्रम सञ् चालन प्रषक्रया : (१) िाषिटक स्िीकृत कायटक्रममा बजेर् 
व्यिस्था र्ए अनरुुप कृषि षिद्याथी पररचालनका लाधग 
षिश्वषिद्यालय/अध्ययन संस्थान/क्याम्पसबार् षिद्याथीहरुलाई स्मार्ट कृषि 
गाउँहरुमा Project Work/Internship/Mini Research तथा सोिकायट 
अनसुन्त्िान (Thesis Research and Survey) गराउन सक्ने गरी  
प्रस्ताि/आशय माग गररनेछ। 

(2) यसै कायटक्रम माफट त स्नातकोत्तर अजन्त्तम ििट िा 
षिद्यािाररधि अध्ययनरत षिद्याथीहरुलाई सोिकायट अनसुन्त्िान (Thesis 

Research and Survey) कायटमा संलग्न गराउन सम्बजन्त्ित षिश्वषिद्यालय 
तथा अध्ययन संस्थानहरुसँग िाषिटक कोर्ा धनिाटरण गरी मन्त्रालयले धसिै 
सम्झौता गनट सक्नेछ। 
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(3) यसरी प्रस्ताि/आशय माग गदाट स्मार्ट कृषि गाउँहरुको 
संख्या, आिश्यक प्राषिधिक षिियसँग सम्बजन्त्ित षिद्याथी संख्या र 
षिश्वषिद्यालय/अध्ययन संस्थान/क्याम्पसहरुको संख्या तथा षिद्याथी 
पररचालन गराउन सक्न े क्षमताको आिारमा सूची तयार गरी आिश्यक 
कोर्ा धनिाटरण गररनेछ। 

(4) तयार र्एको सूची अनसुार Project Work/Internship/Mini 

Research तथा सोिकायट अनसुन्त्िान (Thesis Research and Survey) 
Course curriculum मा व्यिस्था र्एका षिश्वषिद्यालय/अध्ययन 
संस्थान/क्याम्पसहरुलाई Project Work/ Internship/Mini Research तथा 
सोिकायट अनसुन्त्िान (Thesis Research and Survey) का लाधग संख्या 
उपलब्ि गराईनेछ। 

(5) यसरी पररचालन हनुे षिद्याथीहरुले मन्त्रालय, ईकाइ, 
धनदेशनालय, सम्बजन्त्ित जजल्लाका कायाटलय, कायटक्रम लागू र्एका स्थानीय 
तह िा िडाको सझुाि र सल्लाह बमोजजम सम्बजन्त्ित स्मार्ट कृषि गाउँमा 
रहेर कायट गनुटपनेछ। 

(6) पररचालन हनु े षिद्याथीहरुले कायटषििरण (TOR) अनसुारको 
कायटप्रगधत षििरण सम्बजन्त्ित जजल्लाका कायाटलय, कायटक्रम लागू र्एका 
स्थानीय तह र मन्त्रालयमा माधसक रुपमा पेश गनुटपनेछ। कायटसम्पन्न 
पश्चात मन्त्रालयमा प्रस्तधुत सषहत अजन्त्तम प्रधतिेदन पेश गनुट पनेछ। 

(7) पररचाधलत षिद्याथीको अनगुमन र मूल्याङ्कनको व्यिस्था 
सम्बजन्त्ित षिश्वषिद्यालय/अध्ययन संस्थान/क्याम्पसहरु स्ियंले र 
पररचाधलत जजल्लजस्थत कायाटलयहरुका प्रमखुबार् हनु े व्यिस्था धमलाउन ु
पनेछ। आिश्यकता अनसुार मन्त्रालय, ईकाइ, धनदेशनालय र स्थानीय 
तहबार् समेत अनगुमन मूल्याङ्कन हनुेछ। 
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(8) षिश्वषिद्यालय/अध्ययन संस्थान/क्याम्पसहरुले षिद्याथी 
छनौर् गदाट देहायका मापदण्ड अनसुार प्राथधमकता ददनपुनेछ। 

(क) कायटक्रमका लाधग माग र्ए अनसुार सम्बजन्त्ित 
षिियमा अध्ययनरत रहेको, 

(ख) सकर्र कायटक्रम लागू र्एका सम्बजन्त्ित स्थानीय तह 
िा जजल्लाको स्थायी ठेगाना र्एको, 

(ग) शैजक्षक स्तर राम्रो रहेको, 
(घ) प्रसार तथा अनसुन्त्िानको कायट गनट इच्छुक र सो 

सम्बन्त्िी योग्य र्एको, 
(ङ) खषर्ई जाने क्षेरको स्थानीय र्ािाको समेत ज्ञान 

रहेको,  

(च) प्रदेशका सबै र्ौगोधलक क्षेरमा गई कामकाज गनट 
ईच्छुक रहेको। 

८.  खचटको मापदण्ड : (१) कृषि अध्ययनरत षिद्याथी पररचालन तथा 
अनसुन्त्िान कायटक्रममा सहर्ाधग हनुे षिद्याथीहरुको सेिा सषुििाको 
मापदण्ड देहाय बमोजजम हनुेछ: 

कायट प्रकार अधिकतम रकम समयािधि कैषफयत 

क.  Project 
Work/Internship/Mi
ni Research 

माधसक १५, ०००।– 

(पन्त्र हजार मार) 

 

बषढमा ३ 
मषहना 

रोल्पा र पूिी 
रुकुमका लाधग 

माधसक १२, ०००।– 

(बाह्र हजार मार) 

अन्त्य पहाडी 
जजल्लाका लाधग 

माधसक १०, ०००।– 

(दश हजार मार) 

तराई जजल्लाका 
लाधग 
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ख. सोिकायट 
अनसुन्त्िान (Thesis 

Research and 
Survey) 

बढीमा १.५ लाख मार कायटयोजना 
अनसुार 

स्नातकोत्तर तह 

बढीमा २.५ लाख मार  षिद्यािाररधि तह 

 

(१) Project Work/Internship/mini Research तथा सोिकायट 
अनसुन्त्िान (Thesis Research and Survey) कायटमा सहर्ागी हनु े
षिद्याथीहरुको प्रस्तािनाको मूल्याङ्कन तथा सञ् चालन हनु े कायटको 
प्रर्ािकाररता हेरी कायटक्रम व्यिस्थापन सधमधतले तोके बमोजजमको रकम 
उपलब्ि गराईनेछ। यसरी उपलब्ि हनुे अनदुान रकम सम्झौतामा 
उल्लेख गरी सम्बजन्त्ित षिश्वषिद्यालय/अध्ययन संस्थान/क्याम्पसलाई 
उपलब्ि गराइनेछ। 

(२) अनदुान रकमको सदपुयोग खचट व्यिस्थापन तथा लेखा 
परीक्षण गराउन े जजम्मा सम्बजन्त्ित षिश्वषिद्यालय/अध्ययन 
संस्थान/क्याम्पसको हनुेछ। 

(३) अनदुान प्रिाहको षकस्ता रकम सम्झौतामा उल्लेख गरे 
बमोजजम हनुेछ। 

(४) कायटक्रमका लाधग तोषकएको बजेर् सीमा धर्र रही 
षिद्याथीले प्रस्तािको कायटयोजना तथा लागत खचटमा अनसुन्त्िान कायटमा 
सहयोग परु् याउने सपुरर्ाइजर समेतको पाररश्रधमक तथा अनगुमन िापतको 
रकम उल्लेख गनुट पनेछ। 

(५) यसरी पररचालन हनु ेषिद्याथीहरुको सेिा सषुििाको मापदण्ड 
षिश्वषिद्यालय/अध्ययन संस्थान/क्याम्पसहरुसँग आिश्यकता अनसुार 
समन्त्िय गरी िाषिटक स्िीकृत कायटक्रमको पररधिधर्र रही सधमधतले 
पररमाजटन गनट सक्नछे। 
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पररच्छेद-५ 

समस्यामा आिाररत अध्ययन/अनसुन्त्िान/परीक्षण प्रदशटन कायटक्रम 

९.   कायटक्रम सञ् चालन प्रषक्रया: (१) कायटक्रम व्यिस्थापन इकाईले िाषिटक 
स्िीकृत कायटक्रममा व्यिस्था र्ए अनरुुप समस्यामा आिाररत 
अध्ययन/अनसुन्त्िान/परीक्षण प्रदशटनका लाधग षिियहरुको सूची तयार गने 
छ। 

(2) तयार र्एका सूची अनसुार कायटक्रम व्यिस्थापन सधमधतले 
धनणटय गरी मन्त्रालय/कायाटलयले समस्यामा आिाररत 
अध्ययन/अनसुन्त्िान/परीक्षण प्रदशटनका लाधग सम्बजन्त्ित षिश्वषिद्यालय, 

अध्ययन संस्थान र नेपाल कृषि अनसुन्त्िान पररिद् अन्त्तगटतका क्षेरीय 
कायाटलय, बाली िस्त ु षिशेि अनसुन्त्िान कायटक्रमहरु तथा षिियसँग 
सम्बजन्त्ित अन्त्य संघ संस्थाहरुसँग सोझै प्रस्ताि माग गनट सक्नेछ। 

(3) उपलब्ि प्रस्तािहरुको कायटक्रम व्यिस्थापन सधमधतले 
मूल्याङ्कन गरी छनौर् गनेछ।  

(4) यसरी छनौर् र्एका प्रस्तािहरुका प्रस्तािकहरुसँग 
समस्यामा आिाररत अध्ययन/अनसुन्त्िान/परीक्षण प्रदशटन आदद कायटका 
लाधग कायटषििरण (TOR) सषहत सम्झौता गररनेछ। 

(5) प्रस्तािकले स्मार्ट कृषि गाउँका समस्यामा आिाररत 
अनसुन्त्िान (Problem Based Action Research), उत्पादन, प्रशोिन तथा 
बजारीकरण सहयोगी प्रदशटन तथा परीक्षण आदद कायटहरु सम्बजन्त्ित कृषि 
ज्ञान केन्त्र िा षिज्ञ केन्त्रको समन्त्ियमा कृिकहरुको प्रत्यक्ष संलग्नतामा 
गनुट पनेछ। 
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(6) अनसुन्त्िान कायटक्रम संचालन गने मूख्य 
प्रस्तािक/अनसुन्त्िानकताटको योग्यता सम्बजन्त्ित षिियमा कजम्तमा 
स्नातकोत्तर उत्तीणट गरेको हनुपुनेछ। 

(7) छनौर् र्एका प्रस्तािकले मन्त्रालय, धनदेशनालय, सम्बजन्त्ित 
जजल्लाका कायाटलय, कायटक्रम लागू र्एका स्थानीय तह िा िडाको 
समन्त्ियमा रहेर सम्बजन्त्ित स्मार्ट कृषि गाउँमा कायटक्रम सञ् चालन गनुट 
पनेछ। 

(8) सम्झौता अनसुारको कायट सम्पन्न पश्चात  अनसुन्त्िानकताटले 
उपलब्ि नधतजा तथा अनरु्ि बारे सम्बजन्त्ित स्मार्ट कृषि गाउँ, जजल्लाजस्थत 
कायाटलय र सम्बजन्त्ित स्थानीय तहमा जानकारी गराउन ुपनेछ।   

(9) अनसुन्त्िानकताटले आफै प्रधतधनधित्ि गने कायाटलय/संस्थाको 
उपजस्थधतमा मन्त्रालयमा प्रस्तधुत गने तथा सम्पूणट तथ्याङ्क सषहत अजन्त्तम 
प्रधतिेदनको ३ प्रधत Hard and Soft Copy इकाईमा पेश गनुट पनेछ। 
नधतजाको सारांश कृिकहरुले बझु्ने गरी नेपाली र्ािामा छुिै उपलब्ि 
गराउन ुपनेछ। 

(10) जजल्लाजस्थत कायाटलयबार् सञ् चालन हनुे कायटक्रमहरु 
बजेर्मा व्यिस्था र्ए अनसुार जजल्लाजस्थत कायटक्रम व्यिस्थापन सधमधतले 
धनणटय गरी ईष�मेर् स्िीकृत गराई जातीय परीक्षण, प्रषिधि प्रदशटन, क्याम्प 
तथा जशषिर, कृिक पाठशाला तथा षिियसगँ सम्बजन्त्ित अनसुन्त्िान आदद 
कायटक्रमहरु गनट/गराउन सक्नछेन ।  

(11) जजल्लाजस्थत कायाटलयबार् सञ् चालन हनुे कायटक्रम 
कायाटन्त्ियनका लाधग आिश्यकता अनसुार षिियगत कायाटलयहरु, सम्बजन्त्ित 
स्थानीय तह तथा षिियसँग सम्बजन्त्ित कायट गरररहेका अन्त्य संघ 
संस्थाहरुसँग समन्त्िय गनट सषकनछे। 
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१०. खचटको मापदण्ड : (१) इकाईले सूची तयार गरेका षिियहरुमा समस्यामा 
आिाररत अध्ययन/अनसुन्त्िान/परीक्षण प्रदशटन आदद कायटक्रम सञ् चालन 
गनट षिस्ततृ प्रस्तािको मूल्याङ्कन तथा सञ् चालन हनुे कायटको प्रर्ािकाररता 
हेरी प्रधत अनसुन्त्िान बढीमा १.५ लाखसम्म रकम उपलब्ि गराउन 
सषकनेछ। 

(2) यसरी उपलब्ि हनु े रकमको षकस्ता र्िूानी समय सीमा 
सषहत षिस्ततृ कायटयोजना अनसुार सम्झौतामा उल्लेख गरे बमोजजम 
उपलब्ि गराइनेछ। 

 

पररच्छेद-६ 

उत्कृ� स्मार्ट कृषि गाउँ परुस्कार कायटक्रम 

११. कायटक्रम सञ् चालन प्रषक्रया : (१) उल्लेखनीय कायट गने र कृषि क्षेरमा 
षिजश� योगदान परु् याउने स्मार्ट कृषि गाउँलाई थप प्रोत्साहन गनट परुस्कार 
प्रदान गररनेछ। 

(2) परुस्कार ददने कायटका लाधग प्रगधत, सम्पाददत षक्रयाकलाप, 

उत्पादन तथा बजारीकरणको अिस्था, रोजगारी सजृना, सधमधत तथा गाउँको 
सषक्रयता, कायटक्रमको प्रर्ािकाररता आदद सूचकका आिारमा फमेर् 
स्िीकृत गरी मूल्याङ्कन गररनेछ। 

(3) उपलब्ि फमेर्मा आिाररत रही जजल्लाजस्थत कायटक्रम 
व्यिस्थापन सधमधतको धनणटय अनसुार कायाटलयको धसफाररस तथा 
प्राथधमकताक्रमलाई आिार धलई कायटक्रम व्यिस्थापन सधमधतले मूल्याङ्कन 
गरी उत्कृ� गाउँहरु छनौर् गनेछ। 

(4) यसरी छनौर् र्एका उत्कृ� गाउँहरुलाई परुस्कार रकम 
तोक्न कायटक्रम व्यिस्थापन सधमधतले स्मार्ट कृषि गाउँ कायटक्रम 
कायाटन्त्ियन कायटषिधि, २०७५ मा व्यिस्था र्एको धनदेशक सधमधत समक्ष 
पेश गनेछ।  
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(5) उत्कृ� स्मार्ट कृषि गाउँबार् परुस्कृत हनु े स्मार्ट कृषि 
गाउँलाई जानकारी गराई परुस्कार एिं सम्मान समारोहमा प्रस्तधुतको लाधग 
उपजस्थधत हनु ुपनेछ। 

१२. खचटको मापदण्ड : (१) बजेर्मा व्यिस्था र्ई धनदेशक सधमधतले तोके 
बमोजजम उत्कृ� स्मार्ट कृषि गाउँहरुलाई नगद परुस्कार तथा प्रमाण-पर 
प्रदान गररनेछ। 

(2) यसरी उपलब्ि गराइएको रकम सम्बजन्त्ित स्मार्ट कृषि गाउँ 
कायटक्रम कायाटन्त्ियन सधमधतले कोिमा राखी उत्पादनशील क्षेर तथा 
क्षमता षिकासमा लगानी गनुट पनेछ। 

 

पररच्छेद -७  

जलिाय ुअनकूुलन प्रषिधि षिस्तार सहयोग कायटक्रम 
१३. कायटक्रम सञ् चालन प्रषक्रया : (१) इकाईले जलिाय ुअनकूुलन प्रषिधि 

षिस्तार सहयोग कायटक्रमका लाधग षिियहरुको सूची तयार गरी षिियसँग 
सम्बजन्त्ित सूजचकृत संस्था िा सेिा प्रदायकसँग षिस्ततृ प्रस्ताि माग गने 
छ।  

(2) प्रस्तािक संस्था लामो समय देजख जलिाय ु अनकूुलन 
प्रषिधिमा कायट गरररहेको दक्षता प्राप्त संस्था हनु ुपनेछ। प्रस्तािकबार् पेश 
हनुे षर्मधलडरको योग्यता सम्बजन्त्ित षिियमा कजम्तमा स्नातकोत्तर उत्तीणट 
र्ई ५ ििट अनरु्ि र्एको हनु ुपनेछ। 

(3) सूची अनसुारका प्रस्तािकको पररचालन गराउन सक्न े
क्षमताको आिारमा कायटक्रम व्यस्थापन सधमधतले प्रस्तािहरुको मूल्याङ्कन 
गरी छनौर् गनेछ।  

(4) यसरी छनौर् र्एका प्रस्तािहरुका प्रस्तािकहरुसँग 
कायटषििरण (TOR) सषहत सम्झौता गररनेछ। 

(5) प्रस्तािकले स्मार्ट कृषि गाउँमा जलिाय ुअनकूुलन उत्पादन, 
प्रशोिन तथा बजारीकरण प्रषिधि प्रयोग गने, षिस्तार गने, आदद कायटहरु 
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सम्बजन्त्ित कृषि ज्ञान केन्त्र िा रे्रे्ररनरी अस्पताल तथा पश ु सेिा षिज्ञ 
केन्त्रको समन्त्ियमा कृिकहरुको प्रत्यक्ष संलग्नतामा गनुट पनेछ। 

(6) सम्झौता अनसुारको कायट सम्पन्न पधछ उपलब्ि नधतजा तथा 
अनरु्ि बारे सम्बजन्त्ित स्मार्ट कृषि गाउँमा र मन्त्रालयमा प्रस्तधुत गने तथा 
अजन्त्तम प्रधतिेदनको ३ कपी Hard and Soft Copy इकाईमा पेश गनुट 
पनेछ। नधतजाको सारांश कृिकहरुले बझु्ने सरल नेपाली र्ािामा छुिै 
उपलब्ि गराउन ुपनेछ। 

१४. खचटको मापदण्ड : (१) इकाईले सूची तयार गरेका षिियहरुमा जलिाय ु
अनकूुलन प्रषिधि षिस्तार सहयोग कायटक्रम सञ् चालन गनट षिस्ततृ प्रस्ताि 
मूल्याङ्कन तथा सञ् चालन हनुे कायटको प्रर्ािकाररता हेरी प्रधत प्रस्तािना 
बढीमा रु १.५ लाखसम्म रकम उपलब्ि गराउन सषकनेछ। 

(2) यसरी उपलब्ि हनुे रकम कायटसञ् चालनका लाधग 
समयसीमा सषहत षिस्ततृ कायटयोजना अनसुार ६०% कायटसम्पन्न र्एपधछ 
५०%  र अजन्त्तम प्रधतिेदन प्राप्त र्एपधछ बांकी ५०% रकम एकाउण्र् पेयी 
चेक माफट त उपलब्ि गराइनेछ। 

 

पररच्छेद - ८ 

अनगुमन र समन्त्िय 

१५. अनगुमन: (१) अनदुानप्राप्त संस्थाले गने कायटक्रमको अनगुमन मन्त्रालय, 

धनदेशनालय, ईकाइ, जजल्ला जस्थत कायाटलय, स्थानीय तह तथा प्रदेश 
सरकारका सरोकारिाला कायाटलयले समेत संयिु िा छुिा छुिै गनट 
सक्नछेन। 

(2) उपदफा (१) बमोजजम र्एको अनगुमन र धनदेशनको धलजखत 
अधर्लेख र प्रधतिेदन कायाटलयले सरुजक्षत राख्न ुपनेछ। 

(3) उपदफा (१) बमोजजम ददएको धनदेशनको पालना गनुट 
अनदुानग्राहीको कतटव्य रहनछे। 
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१६. समन्त्िय : मन्त्रालयले कायटक्रमलाई व्यिजस्थत रुपले सञ् चालन गनट 
सरोकारिाला नेपाल सरकारका धनकाय, प्रदेश सरकारका धनकाय र 
सम्बजन्त्ित स्थानीय तह बीच समन्त्िय गनेछ। 

पररच्छेद- ९ 
षिषिि 

१७. कारिाहीको व्यिस्था : कायटक्रम सञ्चालन गदाट मन्त्रालय र अन्त्तगटतका 
धनकायहरु र साझेदार संस्था िा व्यजिले सम्झौताको पालना गनुट पनेछ र 
मन्त्रालयले िा कायाटलयले ददएको धनदेशन एिं प्रचधलत ऐन, धनयम तथा 
नीधतहरुको पालना गनुट सम्बजन्त्ित संस्था िा षिज्ञ िा षिद्याथीको कतटब्य 
हनुेछ। सम्झौता बमोजजमको कायट नर्एको खण्डमा प्रचधलत कानून 
अनसुार कारिाही हनुछे।  

१८. बािा अड्चन फुकाउ र व्याख्या : (१) यस कायटक्रम सञ्चालन षिधिको 
कायाटन्त्ियनमा केही बािा अड्चन आइपरेमा िा दिषििा उत्पन्न र्एमा 
मन्त्रालयको व्याख्या अजन्त्तम हनुेछ। 

(२) यस कायटक्रम सञ्चालन षिधिमा उल्लेख र्एका षिियको 
सन्त्दर्टमा यसै कायटक्रम सञ्चालन षिधि बमोजजम र  नर्एका षिियहरु 
प्रचधलत कानून बमोजजम हनुेछ। 
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अनसूुची-१ 

सम्झौता-परको ढाचँा 
प्रदेश सरकार, प्रदेश नं. ५, र्धूम व्यिस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको 
आधथटक ििट २०७….../०७…….. को स्िीकृत िाषिटक कायटक्रम अनसुार स्मार्ट 
कृषि गाउँ कायटक्रमका लाधग सहयोगी कायटक्रम अन्त्तगटत 

………………………………………………………………………  कायटक्रम सञ् चालन गनट र्धूम 
व्यिस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, (यसपधछ प्रथम पक्ष र्धनन)े ……………. र 
श्री …………………………. (यसपधछ दोस्रो पक्ष र्धनन)े बीच तपधसल बमोजजमका 
शतटहरु पररपालना गने गरी दिपक्षीय सम्झौता गररददयौं/धलयौं। 

तपधसल: 

१. प्रथम पक्षले स्मार्ट कृषि गाउँ कायटक्रममा लाधग सहयोगी कायटक्रम 
अन्त्तगटत ……………………………………………………………………… कायटक्रम 
सञ् चालन गनट दोस्रो पक्षलाई रु ………………..(अक्षरुपी ………………………..) 

बराबरको आधथटक अनदुान प्रदान गनेछ। 

२. दोस्रो पक्षले स्िीकृत कायटयोजनामा उल्लेख र्ए अनसुारको कायटक्रम 
सञ् चालन गनुट पनेछ। 

३. प्रथम पक्ष आफैले िा तोकेको कायाटलयले स्थलगत प्राषिधिक 
प्रधतिेदनबार् धसफाररस र्एको प्रगधतका आिारमा अनदुान रकम दोस्रो 
पक्षको बैङ्क खातामा एकमषु्ट र्िुानी ददईनेछ। यो रकम कायटक्रम 
सम्पन्त् न पधछ मार र्िुानी हनुेछ। 

४. प्रथम पक्षले कुनै पधन बखत संचाधलत कायटको अनगुमन/धनरीक्षण गरी 
सम्झौता मतुाषिक कायट र्ए/नर्एको हेनट र आिश् यक सल्लाह सझुाि 
ददन सक्नेछ। 
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५. कायटक्रम सञ् चालनका दौरानमा कुनै कुरामा पररमाजटन गनुट परेमा दिैु 
पक्षको आपसी सहमत अनसुार हनुछे। 

६. सम्झौतामा उल्लेख हनु छुरे्का षिियको हकमा प्रचधलत कानून र दिैु 
पक्षको आपसी सहमधत अनसुार हनुछे। 

७. दिपक्षीय सम्झौता मतुाषिकको काम नगरी रकम दरुुपयोग हनु सक्न े
देखेमा प्रथम पक्षले एक पर्कका लाधग सचेत गराउने र त्यसो गदाट पधन 
सिुार नदेजखए एक पक्षीय रुपमा सम्झौता रं्ग गने र षहनाधमना र्ए 
बराबरको रकम दोस्रो पक्षबार् सरकारी बाँकी सरह असलु उपरको लाधग 
प्रषक्रया अगाडी बढाउन सक्नछे। 

दोस्रो पक्षको तफट बार् प्रथम पक्षको तफट बार् 

हस्ताक्षर: हस्ताक्षर: 

नाम: नाम: 

पद: पद: 

कायाटलय: कायाटलय: 

संस्थाको छाप: कायाटलयको छाप: 

रोहिर 

हस्ताक्षर: हस्ताक्षर: 

नाम: नाम: 

पद: पद: 

कायाटलय: कायाटलय: 

 

इधत सम्ित साल ……………. मषहना …………… रोज ………….. शरु्म  ……………… 

 

नोर् :दिपक्षीय सम्झौतामा आश् यकता मतुाषिकका अन्त्य सान्त्दधर्टक बुदँाहरु थपघर् गनट 
सषकनेछ।  


