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 भयग—२  

शिखर नगरपयशिकय 

सम्ब  ्२०७८ सयिको कय्यविधि नं.२ 

शिखर नगरपालिकाको कृषि षिकास कार्यक्रम कार्ायन्िर्न कार्यषिधी, २०७८ 

प्रस्तािनााः कृषि व्र्िसार् शिखर नगरपालिकाको आलथयक षिकास षक्रर्ाकिापको महत्िपूर्य क्षेत्रको रूपमा रहेको छ।शिखर 
नगरपालिकामा कृषि व्र्िसार्िाई थप व्र्िसाषर्क, प्रलतष्प्प्रधी र उत्पादन िागत घटाउन र्ाशन्त्रकरर् र प्रषिलधमैत्री एिं पररिलतयत 
िातािरर्मैत्री बनाउँदै िैजान जरुरी छ।शिखर नगरपालिकाबाट संचािन गररने कृषि षिकास कार्यक्रमहरुिाई प्रभािकारी, 
पारदिी, जिाफदेही, उत्तरदार्ी एिं गरु्स्तरर्कु्त रुपमा कार्ायन्िर्न गनय स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा ११ 
को उपदफा (७) िे ददएको अलधकार प्रर्ोग गरी शिखर नगर कार्यपालिकािे र्ो ×शिखर नगरपालिकाको कृषि षिकास कार्यक्रम 
कार्ायन्िर्न कार्यषिलध, २०७८" जारी गरेको छ। 

 

पररच्छेद÷१  

संशक्षप्त नाम र प्रारम्भ 

१. संशक्षप्त नाम र प्रारम्भाः  (१) र्स कार्यषिलधको नाम ×शिखर नगरपालिकाको कृषि षिकास कार्यक्रम कार्ायन्िर्न 
कार्यषिलध,२०७८"  रहेको छ।  

(२) र्ो कार्यषिलध नगर कार्यपालिकािे स्िीकृत गरेको लमलतदेशख िागू हनुेछ। 

 

२ पररभािााः षििर् िा प्रसंगिे अको अथय निागेमा र्स कार्यषिलधमााः 
 (क) ×नगरपालिका" भन्नािे शिखर नगरपालिकािाई सम्झन ुपछय। 

 (ख) ×कार्यपालिका" भन्नािे शिखर नगर कार्यपालिकािाई सम्झन ुपछय । 
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    (ग) ×प्रमखु" भन्नािे शिखर नगरपालिकाको प्रमखुिाई जनाउनेछ। 

    (घ) ×उपप्रमखु" भन्नािे शिखर नगरपालिकाको उपप्रमखुिाई जनाउनेछ। 

    (ङ) ×प्रमखु प्रिासषकर् अलधकृत" भन्नािे शिखर नगरपालिकाको प्रमखु प्रिासषकर् अलधकृतिाई जनाउनेछ। 

 (च) "िाखा" भन्नािे शिखर नगरपालिकाको कृषि षिकास िाखा जनाउनेछ। 

 (छ) ×िाखा प्रमखु" भन्नािे शिखर नगरपालिका कृषि षिकास िाखा प्रमखुिाई जनाउनेछ। 

    (ज) ×अनदुान प्रस्ताि मलु्र्ाङ्कन सलमलत"  भन्नािे र्स कार्यषिलधको अनसूुची÷१ बमोशजम गठन भएको मलु्र्ाङ्कन  

         सलमलतिाई जनाउनछे । 
    (झ) ×आलथयक षिकास सलमलत" भन्नािे शिखर नगर कार्यपालिकाको षििर् क्षेत्रगत सलमलत अन्तरतगतको  

        आलथयक षिकास सलमलतिाई सम्झनपुछय। 

 

पररच्छेद÷२ 

उद्दशे्र् 

३.उद्दशे्र्ाः  र्सका देहार् बमोशजमका उद्देश्र्हरू हनुेछन:् 
(क) नगरपालिकाबाट संचािन हनुे कृषि षिकास कार्यक्रम कार्ायन्िर्न प्रषक्रर्ािाई सरि सहज प्रभािकारी पारदिी एंि 
गरु्स्तरर्कु्त बनाउने। 

(ख) कृषि व्र्िसार्िाई ददगो मर्ायददत प्रलतष्प्पधी एिं उत्पादनमूिक बनाउने। 

(ग) अनदुान षितरर् प्रषक्रर्ािाई सरि लनष्प्पक्ष र पारदिी बनाउने। 

(घ) सेिा प्रिाहको प्रषक्रर्ािाई लछटो छररतो सहज सरि लनष्प्पक्ष बनाउने। 

(ङ) रासार्लनक षििादी मिको प्रर्ोग व्र्िशस्थत बनाउने। 

(च) िाभग्राषहहरुको छनौट प्रकृर्ािाई स्पष्ट र पारदिी बनाउने। 

(छ) बाजो जलमन राख्न लनरुत्साहन गने। 

पररच्छेद÷३ 

कार्य संचािन प्रषक्रर्ा 
४. लनिेदन प्रस्ताि पेि गनुयपनेाः (१) प्रस्तािक लनिेदकिे र्स दफाको खण्ड (क) देशख (ठ) सम्ममा उल्िेशखत कार्यक्रममा 
समािेस हनु लनिेदन, प्रस्तािनाको साथ तत ् तत ् खण्डमा उल्िेख गररए बमोशजमका कागजातहरू संिग्न गरी पेि 
गनुयपनेछ।साथै कार्यक्रम संचािनको िालग सचुना प्रकािन गररएको खण्डमा सूचनामा उल्िेशखत ितयहरु पलन िागू हनुेछन ्। 

 

(क) षहउदे तथा ििे फिफुिका षिरुिा षितरर् कार्यक्रम 

फिफुि बािीको क्षेत्र षिस्तार गरी उत्पादन र उत्पादकत्ि िृषि गनयको िालग र्ो कार्यक्रम संचािन गररनेछ।साथै र्स 
कार्यक्रमबाट रोजगार लसजयना तथा िातािरर्िाई स्िच्छ तथा हररर्ािी राख्न पलन मद्दत लमल्नेछ। 

(१) कृिक / कृिक समूह / सहकारी / कृषि फमयको लनिेदन। 

(२) नागररकताको प्रमार्पत्रको प्रलतलिपी। 

(३) संस्था दताय प्रमार्पत्रको प्रलतलिपी। 

(४) सहकारीको हकमा िेखा परीक्षर् प्रलतिेदन। 

(५) सम्बशन्धत िडा कार्ायिर्को लसफाररस पत्र। 

(६) न्रू्नतम क्षेत्रफि ३ रोपनी खलु्ने कागजात। 
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(७) जग्गाको जग्गाधनी प्रमार्पूजायको प्रलतलिपी। 

(८) जग्गा भाडामा िा लिजमा लिएको भए सम्झौता पत्र िा करानामा। 

 

(ख)  मागमा आधाररत र्िुा िशक्षत कृषि कार्यक्रम 

र्िुाहरुिाई कृषि पेिामा तफय  आकषियत गरी रोजगार लसजयनाको िालग मागमा आधाररत र्िुा िशक्षत कृषि कार्यक्रम संचािन 
गररनेछ।र्स कार्यक्रम संचािनको िालग लनम्न कागजात आिश्र्क पनेछ। 

(१) कृिक / कृिक समूह / सहकारी / कृषि फमयको माग प्रस्तािना लनिेदन। 

(२) नेपािी नागररकताको प्रलतलिपी। 

(३) संस्था दताय प्रमार्पत्रको प्रलतलिपी। 

(४) सहकारीको हकमा िेखा परीक्षर् प्रलतिेदन। 

(५) सम्बशन्धत िडा कार्ायिर्को लसफाररस पत्र। 

(६) न्रू्नतम क्षेत्रफि ३ रोपनी खलु्ने कागजात। 

(७) जग्गाको जग्गाधनी प्रमार्पूजायको प्रलतलिपी। 

(८) जग्गा भाडामा िा लिजमा लिएको भए सम्झौता पत्र िा करानामा। 

(९) च्र्ाउका िालग कशम्तमा १ प्िाषष्टक टनेि लभत्र च्र्ाउ खेती, मौरीका िालग कम्तीमा १० घार तरकारी र 
फिफुि खेतीका िालग ४ रोपनी जग्गामा व्र्िसाषर्क रुपमा खेती गरेको हनुपुनेछ। 

 

(ग) बाजो जलमन उपर्ोग गरी असि कृषि अभ्र्ास तथा जििार् ुस्माटय कृषि कार्यक्रम 

खेतीर्ोग्र् जलमन बाजो राख्न लनरुत्साहन गने र्स कार्यक्रमको उद्देश्र् रहनेछ।र्स कार्यक्रम संचािनको प्रकृर्ा तथा आिश्र्क 
कागजात लनम्न बमोशजम रहेको छ। 

(१) र्स कार्यक्रम संचािनका िालग नगरपालिकािे सूचना प्रकािन गनेछ।खेती गनय चाहने कृिक/टोि/समूह/कृषि 
फमय/सहकारी/संस्थािे शिखर नगरपालिका कृषि षिकास िाखामा लनिेदन पेि गनेछन ् र बाजो जलमनको 
अलभिेशखकरर्को प्रमार्ीकरर् िडा कार्ायिर्िे गनेछ।बाजो जलमनको प्रमाशर्करर् िडा कार्ायिर्बाट भएपश्चात ्मात्र 
कार्यक्रमबाट अनदुान उपिब्ध गराउन सषकनेछ।बाजो जलमन कृषि कार्यिाहेकको अन्र् कामको प्रर्ोग गनय पाईने 
छैन। 

(२) कृिक / समूह / सहकारी / कृषि फमयको माग प्रस्तािना लनिेदन। 

(३) नेपािी नागररकताको प्रलतलिपी । 

(४) संस्था दताय प्रमार्पत्रको प्रलतलिपी । 

(५) सहकारीको हकमा िेखा परीक्षर् प्रलतिेदन। 

(६) सम्बशन्धत िडा कार्ायिर्को लसफाररस पत्र 

(७) न्रू्नतम क्षेत्रफि ३ रोपनी खलु्ने कागजात । 

(८) जग्गाको जग्गाधनी प्रमार्पूजायको प्रलतलिपी। 

(९) जग्गा भाडामा िा लिजमा लिएको भए सम्झौता पत्र िा करानामा। 

 

(घ) षटमरुको क्षते्र षिस्तार कार्यक्रम 
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र्िुाहरुिाई व्र्िसाषर्क षटमरु खेती तफय  आकय षियत गरी रोजगार लसजयनाको िालग षटमरु क्षेत्र षिस्तार कार्यक्रम संचािन 
गररनेछ।र्स कार्यक्रम संचािनको िालग लनम्न कागजात आिश्र्क पनेछ। 

(१) कृिक / समूह / सहकारी र कृषि फमयको माग प्रस्तािना लनिेदन। 

(२) नेपािी नागररकताको प्रलतलिपी। 

(३) संस्था दताय प्रमार्पत्रको प्रलतलिपी। 

(४) सहकारीको हकमा िेखा परीक्षर् प्रलतिेदन। 

(५) सम्बशन्धत िडा कार्ायिर्को लसफाररस पत्र। 

(६) न्रू्नतम क्षेत्रफि ४ रोपनी खलु्ने कागजात। 

(७) जग्गाको जग्गाधनी प्रमार्पूजायको प्रलतलिपी। 

(८) जग्गा भाडामा िा लिजमा लिएको भए सम्झौता पत्र िा करानामा। 

 

(ङ) बासे प्िाषष्टक घर लनमायर्का िालग लसल्पाउलिन प्िाषष्टक षितरर् कार्यक्रम 

प्रलतकुि मौसममा पलन ताजा तरकारी उत्पादन गरी तरकारीको न्र्नु िा िनु्र् आपूलतय हनुे समर्मा बजारमा ताजा तरकारीको 
उत्पादन र आपूलतय गदै आर्आजयन गरी कृिकहरुिाई स्िरोजगार बनाउन ुर्स कार्यक्रमको प्रमखु उद्देश्र् रहनेछ।र्स कार्यक्रम 
संचािनको िालग लनम्न कागजात आिश्र्क पनेछ। 

(१) कृिक/ समूह/ सहकारी र कृषि फमयको माग प्रस्तािना लनिेदन। 

(२) नेपािी नागररकताको प्रलतलिपी । 

(३) संस्था दताय प्रमार्पत्रको प्रलतलिपी । 

(४) सहकारीको हकमा िेखा परीक्षर् प्रलतिेदन। 

(५) सम्बशन्धत िडा कार्ायिर्को लसफाररस पत्र। 

(६) न्रू्नतम क्षेत्रफि २ रोपनी खलु्ने कागजात। 

(७) जग्गाको जग्गाधनी प्रमार्पूजायको प्रलतलिपी। 

(८) जग्गा भाडामा िा लिजमा लिएको भए सम्झौता पत्र िा करानामा। 

 

(च) िागत साझेदारीमा आि ुउत्पादन कार्यक्रम 

र्स कार्यक्रमिे क्रमिाः आिकुो क्षेत्र षिस्तार र प्रषिलधको प्रसार, र्ाशन्त्रकरर् प्रिधयन गदै आिकुो उत्पादन तथा उत्पादकत्ि 
बढाउने र िागत मूल्र् घटाउने, रोजगारीको अिसर प्रदान गने, आिमुा आधाररत उद्योग स्थापनाबाट आि ु जन्र्उत्पादनको 
षिषिलधकरर् गरी र्स नगरको अथयतन्त्रमा टेिा परु्ायउने िक्ष्र् लिएको छ ।साथै र्स कार्यक्रम संचािनको िालग लनम्न कागजात 
आिश्र्क पनेछ। 

(१) कृिक / समूह / सहकारी र कृषि फमयको माग प्रस्तािना लनिेदन। 

(२) नेपािी नागररकताको प्रलतलिपी। 

(३) संस्था दताय प्रमार्पत्रको प्रलतलिपी। 

(४) सहकारीको हकमा िेखा परीक्षर् प्रलतिेदन। 

(५) सम्बशन्धत िडा कार्ायिर्को लसफाररस पत्र 

(६) न्रू्नतम क्षेत्रफि २ रोपनी खलु्ने कागजात । 
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(७) जग्गाको जग्गाधनी प्रमार्पूजायको प्रलतलिपी। 

(८) जग्गा भाडामा िा लिजमा लिएको भए सम्झौता पत्र िा करानामा।  

 

(छ) उन्नत जातका तरकारीको लबउ षितरर् कार्यक्रम 

कुनै स्थान षििेिमा सफिता पाएको कुनै पलन उन्नत र्ा स्थानीर् जातको बीउिाई सोही स्थानको आबहिासंग लमल्ने अन्र् कुन ै
ठाउँमा उन्नत बीउ षकट िा तरकारीको कम्पोशजट बीउ षितरर् मापयmत षिस्तार गनय र्ो कार्यक्रम सञ्चािन गररन्छ।कुनै एक 
स्थानमा िोकषप्रर् भएको बािीको बीउ त्र्स स्थानको आसपासका कृिकहरूिाई जानकारी ददन सो बीउ प्रसारर् गनुय। 

    कुनै एक ठाउँमा िोकषप्रर् देशखएका स्तरीर् बीउ खररद गरी स–साना प्र्ाकेटमा राखी लनम्न कागजातहरू संिग्न राखी 
कृिकहरूिाई षितरर् गनुयपदयछ।बीउको जात, बीउ िगाउने समर्, मि हाल्ने समर्, लसंचाई गने र कटानी गने समर्, अनमुालनत 
उत्पादन, बीउ उपिब्ध हनुे क्षेत्रहरू आदद षििरर् भएको कागजातबाट सो बारे कृिकहरूिाई जानकारी गराउनपुदयछ।शिखर 
नगरपालिका कृषि षिकास िाखािे कृिकको नाम, ठेगाना, बीउ िगाईएको समर्, प्रर्ोग भएको मिखादको मात्रा र समर्, प्रर्ोग 
गररएका प्रषिलधहरू, बीउ प्रलत कृिकको धारर्ा जस्ता षििरर्हरू रेकडय गनुयपदयछ।   
 

(ज) माटो परीक्षर् गरी माटो सधुारका िालग समाग्री÷प्रषिलध षितरर्÷हस्तान्तरर् कार्यक्रम 
र्ो कार्यक्रम संचािन षििेित कृषि व्र्िसार् खेती प्रषिलधमा अलधक रासार्लनक मि षििादीको प्रर्ोग र त्र्सको नकारात्मक 
प्रभािमा सधुार तथा माटो जाँच, माटो सधुार र प्रागांररक उत्पादनमा सहर्ोग पगु्ने गरी र्ो कार्यक्रम संचािन गररनेछ। 

(१) माटो परीक्षर् लमलन ल्र्ाब संचािन प्रषिलधरू्क्त आिश्र्क उपकरर् खररद गरी लमनी ल्र्ाब संचािन गनय 
सषकनेछ। 

(२) माटो सधुारका िालग कृषि चनु÷शजप्सममा अनदुान ददन सषकनेछ। 

(३) र्स कार्यक्रमबाट नषिनतम प्रषिलधरू्क्त तालिम संचािन गनय सषकनेछ। 

(४) लनर्लमत माटो जाँच तथा माटो जाँच शिषिर संचािन गनय सषकनेछ। 

 

(झ) तरकारी तथा फिफुि िािी उत्पादन पश्चात बजार ढुिानीमा अनदुान कार्यक्रम  
(१) कार्यक्रम न्रू्नतम ५०० के.शज. तरकारी तथा फिफुिको उत्पादन कारोिारमा मात्र िागू हनुेछ । 

(२) सम्बशन्धत िडाको कृषि प्राषिलधकिाई बजार िग्नभुन्दा पूिय जानकारी गराउन ुपनेछ। 

(३) स्थानीर् बजारमा षिक्री षितरर् िा व्र्ापारीको हकमा र्ो अनदुान िागू हनुे छैन। 

(४) संकिन केन्र र सहकारीको हकमा लबक्री पासिकु, बैङ्क खाता अलनिार्य हनुपुनेछ। 

(५) कृषिजन्र् बस्त ुषिक्री षितरर् गने स्थान तोक्न ुपनेछ। 

(६) ढुिानी गने साधनको ब्ल्र्बुकु, सिारी चािक अनमुलत पत्रको प्रलतलिषप आिश्र्क पने छ। 

(७) िडा कार्ायिर्को लसफाररस साथ कार्यक्रम संचािनको फोटो अलनिार्य पेि गनुय पनेछ। 

 

(ञ) नगरपालिका स्तरीर् कृषि सरोकारिािा अन्तरषक्रर्ा,गोष्ठी  
(१) नर्ाँ प्रषिलध, समस्र्ा समाधान तथा उशचत पषृ्ठपोिर्मा आधाररत रहनेछ। 

(२) र्ो कार्यक्रम नगरपालिकास्तरीर् हनुेछ। 

(३) कार्यक्रममा जनप्रलतलनलध, कृषि प्राषिलधक, एग्रोभेट, गैरसरकारी संस्था, व्र्िसाषर्क कृिक तथा तरकारी संकिन 
केन्रका प्रलतलनलधहरु रहने छन। 

(४) कार्यक्रम अिलध आिश्र्कता अनसुार ह'नेछ। 

(५) कार्यक्रमको िागत अनमुान बनाई स्िीकृत गरी कार्यक्रम संचािन गनुय पने। 
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(ट) आई. षप.एम. (IPM) कृिक पाठािािा कार्यक्रम 

नगरपालिकाको प्राषिलधक तथा आइ.षप.एम सहजकतायबाट मात्र कार्यक्रम संचािन गररनेछ।कार्यक्रम संचािन गदाय कृषि 
ईन्टन/OJT को सहर्ोग लिन सषकनेछ।िाखािे सम्बशन्धत िडा/टोिमा कार्यक्रम संचािनको आिश्र्कता सषहतको स्िीकृत 
षटप्पर्ी आदेि अनसुार संचािन गररनेछ।आई.षप.एम कृिक पाठिािा संचािन गदाय सो सम्बन्धी नेपाि सरकारको 
नमयस/कार्यषिधी/लनदेशिकािाई आधार मान्न सषकनेछ। 

 

(ठ) कृषि र्ाशन्त्रषककरर् कार्यक्रम/बीउ लबजन प्रिोधन केन्र (प्र्ाषकँग/िेबलिंग/लसलिंग समेत) 

र्स अन्तगयत धान रोप्ने मेलसन, चार पांग्र ेटे्रक्टर र त्र्समा जोड्न लमल्ने attachments,  बािा/धान काट्ने मेलसन/मकै काट्ने 
छोडाउने र सकुाउने मेलसन बेिर/पराि गजुलु्टो बनाउने मेलसन /धान गोड्ने र मकै गोडने मेलसन/लसड ग्रडेर/षप्रशक्िनर/सीड 
षट्रटर/लसड प्र्ाषकँग, लसलिँग, षफलिँग ब्र्ाच षप्रशन्टंग मेलसन, बीउ प्रिोधन गने मेलसन जस्ता उपकरर् प्रदान गरी कृषििाई 
आधलुनषककरर् र व्र्िसाषर्षककरर् गनय र्स कार्यक्रम सँचािन गररनेछ।कृषि र्न्त्रको प्रर्ोग गरी उत्पादन िागत घटाउने र्स 
कार्यक्रमको प्रमखु उद्देश्र् रहनेछ।र्स कार्यक्रम सँचािनको िालग लनम्न कागजात आिश्र्क पनेछ। 

(१) कृिक समूह / कृषि सहकारी / कृषि फमयको माग लनिेदन लनर्यर्। 

(२) कृिक समूह / कृषि सहकारी / कृषि फमयको दताय प्रमार्पत्रको प्रलतलिषप। 

(३) नेपािी नागररकताको प्रमार्पत्रको प्रलतलिषप। 

(४) कािो सूचीमा नपरेको स्िघोिर्ा। 

(५) सम्बशन्धत िडा कार्ायिर् / सेिा केन्रको लसफाररस। 

(६) कृषि सहकारीको हकमा िेखा परीक्षर् प्रलतिेदन। 

(७) सेिा/कार्यक्षेत्र खुल्ने कागजात । 

(८) प्रत्रे्क तीन मषहनामा नगरपालिकामा प्रलतिेदन पेस गने प्रलतिदता पत्र । 

(९) अलधकतम दर रेट सम्िशन्धत कागजात/लनर्यर् । 
   (२)  अनदुान कार्यक्रम कार्ायन्िर्न प्रषक्रर्ा देहार् बमोशजम हनुेछ÷ 

(क) अनदुान (नगद/िस्तगुत) का षििर् उल्िेख गरी िाखािे नगरपालिकाको िेिसाइट स्थानीर् सञ्चार माध्र्मको 
माफय त सूचना प्रकािन गनेछ र उक्त सूचना िाखा र सेिा केन्रमा टाँस गररनेछ। 

(ख) प्रकाशित सूचना अनसुार कृिक/व्र्िसार्ी/कृिक समूह/कृषि सहकारी/कृषि फमयिे तोषकए बमोशजमका 
कागजातहरु एिं आफ्नो व्र्िसार्को षिस्ततृ षििरर् सषहत अनसूुची÷५ बमोशजमको लनिेदन/प्रस्तािना िाखामा पेि 
गनुय पनेछ। 

(ग) िाखािे प्राप्त प्रस्तािनाहरुको कार्य स्थिमै गएर षफल्ड भेररषफकेसन गनय सक्नेछ । 

(घ) सँिग्न प्रस्तािना/लनिेदन आिश्र्क कागजात र षफल्ड भेररषफकेसनबाट प्राप्त षििरर्को आधारमा मूल्र्ाँकन 
सलमलतबाट अनसूुची÷४ िमोशजम मूल्र्ाँकन प्रलतिेदन तर्ार गररनेछ ।मलु्र्ाँकन प्रलतिेदनको आधारमा मूल्र्ाँकन 
सलमलतिे िाभग्राही छनौटको लनर्यर् गनेछ । 

(ङ) मूल्र्ाँकन सलमलतको लनर्यर् बमोशजम िाखािे कार्यक्रम सँचािनको षटप्पर्ी प्रमखु प्रिासषकर् अलधकृत समक्ष पेि 
गने छ।कार्यक्रम सँचािनको स्िीकृत षटप्पर्ी र स्िीकृत िागत शस्टमेटको आधारमा िाखािे कार्यक्रम सँचािन 
गनेछ। 

(च) छनौट भएका िाभग्राहीको नलतजा नगरपालिकाको िेिसाइटमा राशखनेछ र िाखा र िडा माफय त िाभग्राहीिाई 
जानकारी गररनेछ।  
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(छ) अनदुानका िालग छनौट भएका कृिक/व्र्िसार्ी/सँघ/सँस्था/कृिक समूह/कृषि सहकारी/कृषि फमयिे कार्य 
सञ्चािनको िालग सम्झौता गररनेछ र उक्त सम्झौता बमोशजम कार्य सम्पन्न पश्चात ् िडा कार्ायिर्को लसफाररस र 
आिश्र्कता अनसुार िाखाबाट स्थिगत अनगुमन गरी िाखाको लसफाररसका आधारमा नगरपालिकािे भकु्तानी 
ददनेछ। 

(ज) कार्यक्रमबाट उपिव्ध हनुे अलधकतम अनदुान प्रलतित हकमा अनसूुची÷२ िमोशजम हनुेछ। अनसूुची÷२ बमोशजम 
अनदुान प्रलतित नतोषकएको कार्यक्रमको हकमा स्िीकृत षटप्पर्ी र शस्टमेट अनसुार कार्यक्रम सँचािन गररनेछ। 

(झ) कार्यक्रम सँचािन गदाय गनुासो परेमा थप लनर्यर् नगरकार्यपालिकािे गनेछ। 

(ञ) तालिम/गोष्ठी/अििोकन भ्रमर् िगार्तको कार्यक्रम सँचािनको िालग िागत शस्टमेट तर्ार गदाय अनसूुची÷३ 
अनसुार तर्ार गररनेछ । 

(ट) कािो सूचीमा परेको फमय/कृिक समहु/कृषि सहकारी/सघ/ँसँस्थािाई अनदुान उिव्ध गराईने छैन।साथै 
अशघल्िो आ.ि. मा समािेस भएका िाभग्राहीिाई सोषह शिियकमा पनु अनदुान उपिव्ध गराइने छैन।  

(ठ) अन्र् कार्यक्रमको हकमा स्िकृत षटप्पर्ी/शस्टमेट अनसुार कार्यक्रम सँचािन गररनेछ। 

 

पररच्छेद÷४ 

आलथयक प्रिासन 

 

५. कार्यक्रमको िेखाङ्कन, कारोबार, िेखा पररक्षर्ाः कार्यक्रमको िेखाङ्कन, कारोबार, िेखा पररक्षर् गदाय आलथयक कार्यषिलध ऐन, 
२०५५, आलथयक कार्यषिलध लनर्माििी, २०६४, साियजलनक खररद ऐन, २०६३, साियजलनक खररद लनर्माििी, २०६४ तथा 
शिखर नगरपालिकाको साियजलनक खररद लनर्माििी, २०७७ बमोशजम गररनेछ। 

 

पररच्छेद÷५ 

संिोधन र व्र्ाख्र्ा 
 

६. संिोधन र व्र्ाख्र्ााः (१) र्ो कार्यषिलधको कार्ायन्िर्निाई थप व्र्िशस्थत र प्रभािकारी बनाउन नगर कार्यपालिकािे 
आिश्र्कता अनसुार थपघट, हेरफेर तथा संिोधन गनय सक्नेछ। 

    (२) र्स कार्यषिलधको कार्ायन्िर्नमा कुनै बाधा अिरोध र अस्पष्टता आएमा त्र्स्तो बाधा, अिरोध फुकाउने प्रर्ोजनका 
िालग नगर कार्यपालिकािे आिश्र्कता अनसुार ब्र्ाख्र्ा गनय सक्नेछ। 

 

पररच्छेद÷६ 

खारेजी र बचाउ 

७. खारेजी र बचाउाः (१) र्ो कार्यषिलध प्रारम्भ हनुअुशघ कृषि षिकास कार्यक्रमका सम्बन्धमा सञ्चािन भएका कार्यक्रम तथा 
षितरर् गररएको अनदुानिाई र्सै कार्यषिलध बमोशजम भए गरेको मालननेछ। 

 

  (२) र्ो कार्यषिलध प्रचलित नेपाि कानून, प्रदेि कानून तथा शिखर नगरपालिकाबाट ऐन, लनर्माििीसँग बाशझएमा सो 
बाशझएको हदसम्म अमान्र् हनुेछ। 
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अनसूुची÷१ 

अनदुान प्रस्ताि मलु्र्ानं सलमलत 

प्रमखु प्रिासषकर् अलधकृत संर्ोजक 

आलथयक षिकास सलमलतको संर्ोजक सदस्र् 

प्रमखु प्रिासषकर् अलधकृतिे तोकेको अलधकृतस्तरको कमयचारी सदस्र् 

पि ुसेिा िाखा प्रमखु सदस्र् 

कृषि षिकास िाखा प्रमखु                                        सदस्र्÷सशचि 

 

     जम्मा ५ जना  

मूल्र्ानं सलमलतिे आिश्र्क ठहर्ायएको खण्डमा बढीमा ३ जनासम्म षिज्ञिाई मूल्र्ांकन प्रकृर्ामा आमन्त्रर् गनय सक्नेछ। 
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अनसूुची÷२ 

अलधकतम कार्यक्रम अनदुान प्रलतित 

क्र.स. कार्यक्रमको नाम अनदुान  प्रलतित 

१ षहउदे तथा ििे फिफुिका लबरुिा षितरर् कार्यक्रम ८५ प्रलतित 

२ मागमा आधाररत र्िुा िशक्षत कृषि कार्यक्रम ८५ प्रलतित 

 ३ बाजो जलमन उपर्ोग गरी असि कृषि अभ्र्ास तथा जििार् ुस्माटय कृषि कार्यक्रम ८५ प्रलतित 

४ षटमरुको क्षेत्र षिस्तार कार्यक्रम ८५ प्रलतित 

५ बासे प्िाषष्टक घर लनमायर्का िालग लसल्पाउलिन प्िाषष्टक षितरर् कार्यक्रम ित प्रलतित 

६ िागत साझेदारीमा आि ुउत्पादन कार्यक्रम ५० प्रलतित 

७ उन्नत जातका तरकारीको लबउ षितरर् कार्यक्रम ित प्रलतित 

८ माटो परीक्षर् गरी माटो सधुारका िालग समाग्री÷प्रषिलध षितरर्÷हस्तान्तरर् कार्यक्रम ित प्रलतित 

९ तरकारी तथा फिफुि िािी उत्पादन पश्चात बजार ढुिानीमा अनदुान कार्यक्रम ित प्रलतित 

१० नगरपालिका स्तरीर् कृषि सरोकारिािा अन्तरषक्रर्ा, गोष्ठी  कार्यषिलध अनसुार 

११ आई. षप.एम. (IPM) कृिक पाठािािा कार्यक्रम कार्यषिलध अनसुार 

         १२ कृषि र्ाशन्त्रकरर् कार्यक्रम/बीउ षिजन प्रिोधन केन्र ८५ प्रलतित 

       १३         ददिि तथा प्रदयिनी ित प्रलतित 

      १४         तथ्र्ाङ्क संकिन तथा पशुस्तका प्रकािन ित प्रलतित 

     १५         रसार्लनक तथा जैषिक षििादी षितरर् कार्यक्रम  ित प्रलतित 

     १६         नसयरी स्थापना ८५ प्रलतित 

     १७          च्र्ाउको बीउ षितरर् ८५ प्रलतित 

      १८         बािी उपचार शिषिर ित प्रलतित 
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अनसूुची÷३ 

गोष्ठी/सेलमनार/अन्तरषक्रर्ा/अलभमशुखकरर्/तालिम कार्यक्रम संचािनको िालग िागत ईष्टमेट  

क्र.स. कार्यक्रम खचय ईकाई  दर 

१ व्र्ानर  प्रलत कार्यक्रम १०००.० 

२ संर्ोजक भत्ता प्रलत ददन ४००.० 

३ स्टेसनरी प्रलत सहभागी १००.० 

४ कार्यपत्र तर्ारी र प्रस्तलुतकरर् प्रलत कार्यपत्र १५००.० 

५ सहभालग भत्ता प्रलत सहभालग १०००.० 

६ खाजा खचय प्रलत सहभालग २००.० 

७ साउण्ड लसस्टम सेट खचय प्रलत कार्यक्रम २०००.० 

८ हिभाडा खचय(ददन) प्रलत ददन ३०००.० 

९ समापन खचय प्रलत कार्यक्रम २०००.० 

१० षिषिध  प्रलत कार्यक्रम २०००.० 

११ प्रलतिेदन प्रलत कार्यक्रम १०००.० 

१२ सहर्ोगी  भत्ता प्रलत ददन  २५०.० 

१३ कदरपत्र  सम्मानपत्र प्रलत सहभागी ५००.० 

१४ अन्र् स्िीकृत इष्टमेट तथा प्रचलित काननु अनसुार 
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      अनसूुची÷४ 

मूल्र्ांकनका आधारहरु 

               मूल्र्ाङ्कनको आधारहरु कार्यक्रमको प्रकृलत अनसुार फरक हनु सक्नेछ। र्सरी फरक भएको मूल्र्ाङ्कनका आधारहरु मूल्र्ाङ्कन सलमलतिे  

                 लनर्यर् गनय सक्नेछ।मूल्र्ाङ्कन सलमलतिे मूल्र्ाङ्कनका आधारहरुिाई थप षिस्ततृ रुपमा षिश्लिेर् गनय आधारको भार पररितयन नहनुे गरी  

                 थप िलगयकरर् गनय सक्नेछ।सामान्र्ताः तपलसि बमोशजम मूल्र्ाङ्कनको आधार मालननेछ। 

तपलसि 

क्र.
स. 

 
 

कृ
ि
क 
स
मूह
/ 

सह
का
री
/
फ
मय
को 
ना
म 

ठे
गा
ना  

बा
िी  

प्राविधिक 
उपयुक्तता तथा 
नविन प्रविधिको 
प्रयोग(20) 

आिेदकको 
व्यिसाययक 
पषृ्ठभुमि र 
फिल्ड अनुगिन 
(20) 

आिेदकको 
सम्बन्धित 
व्यिसायको 
अध्ययन तथा 
तामिि(15) 

सािान्जक 
सािािेमिता 
(िहििा,दमि
त,जनजाती,
किैया,िमि
या,भुमिहिन)
(15) 

बैदेमिक 
रोजगारबा
ट िकेका 
युिािरु(1
0) 

बातािरण 
िैत्री 
प्रविधि(10) 

हदगोपना(10) 

कुि 
ज
म्िय 

कै
फि
य
त 

अ
धि
क 
२० 

ि
ध््
ि 
१५ 

न््ु
न 

१० 

पु
र्य 
व््
ि
सय
त्
क 
२० 

ि
ध््
ि 

१५ 

अ
ब 

िुरु 
ग
ने 
१० 

क्षे
त्री
् 

स् 
र 
१५ 

पय
शि
कय 
स् 
र 
१० 

 य
शि
ि 

न
शि
ए
को 
५ 

ि
क्षक्ष
  

िगय 
१५ 

अन्् 

० 

वि
देि
िय
ट 
फ
के
को 
१० 

अ
न्् 

व््
रो
ज
गय
र 
५ 

घरे
िु 
वि
षय
दी
को 
जय
न
कय
र 
१० 

नभए
को ५ 

शसचंयइ, 
्य य
्य ,ि
जयर, 
व््ि
स्थय 
भएको 
स्िि
गयनी
िय 
गरी 
रहेको  
१० 

शसचंयइ, 
्य य्य 
, िजयर, 
व््िस्थय 
नभएको 
अनूदयन
को 
भरिय   
५ 

    

१                          
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अनसूुची÷५ 

प्रस्तािको ढाचँा 
कार्यक्रमको प्रस्ताि पत्र 

क. कार्यक्रमको सामान्र् पररचर् 
आिेदकको नाम  

ठेगाना  

दताय नं.  

नागररकता नं./पररचर् पत्र नं.  

सम्पकय  व्र्शक्तको नाम  

टेलिफोन नंबर  

प्रस्ताषित व्र्िसार्को षकलसम बािी षििेि  एषककृत 

फामयमा िगाईने िािीहरु  

आिेदकको पररचर्, अनभुि तथा हाि संचािन गरररहेका 
षक्रर्ाकिापहरु 

 

र्स कार्यक्रममा सहभागी हनुकुो कारर् र उद्दशे्र्हरु 

कारर्हरु 

१  

२  

उद्दशे्र्हरु 

१  

२  
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आिेदकको कृषि सम्िन्धी लिएको तालिमको षििरर् 

क्र.स.  तालिमको नाम  तालिम अिलध तालिम ददने संस्थाको 
नाम 

तालिमका मखु्र् 
षििर्हरु 

तालिम लिएको 
लमलत 

      
      
      
र्स कार्यक्रम अन्तरगत संचािन गररन ेप्रस्ताषित 
षक्रर्ाकिापहरु 

१ 

२ 

३ 

कार्यक्रमको जम्मा िागत रु.  

अनदुान माग गरेको रकम रु.  

कार्यक्रम संचािन गररने स्थि 

शजल्िा 
गा.पा/न.पा 
िडा नं. 
टोि 

ख. कार्यक्रम बाट हनुे िाभाशन्ितहरुको षििरर् 

िाभाशन्ितको षकलसम संख्र्ा 
जम्मा परुुि मषहिा दलित जनजालत भलूमषहन अन्र् 

कृिक        
व्र्ापारी        

अन्र्        

ग. फमयमा काम गने प्राषिलधकहरुको षििरर् 
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क्र.स. नामथर ठेगाना सम्पकय  नं. िैशक्षक र्ोग्र्ता/तालिम 
     
     
     
घ. पिुायधार तथा औजार उपकरर्को षिद्यमान अिस्था तथा षििरर् 

क्र.स. पिुायधार तथा औजार उपकरर्को नाम पररमार् ितयमान अिस्था कैषफर्त 
     
     
ङ. फामय स्थापना हनुे जग्गाको षििरर् 

आफ्नै जग्गामा करारमा लिएको जग्गामा 

 क्षेत्रफि  सगोि िा आफ्नै लसचाई सषुिधा छ/छैन क्षेत्रफि  करार अिलध लसचाईको अिस्था 

      
      
च. फामय स्थापना हनुे स्थिमा पिुायधारको अिस्था 

सडकको नाम सडकको अिस्था धिेु िा पक्की 
सडक देखी पररर्ोजना 

स्थिको दरुी 
नशजकको 

िजारको दरुी 
बजारको नाम 

     
     

छ. कार्यक्रम संचािन पश्चात प्राप्त हनुे उपिब्धी तथा प्रलतफिहरु 
 

१.  

२.  

३.  

४.  
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ज. संचािन गररने षक्रर्ाकिापहरुमा िागत साझेदारी 

लसनं षक्रर्ाकिापको नाम इकाइ पररमार् 
जम्मा 

िागत रु. 
आिेदकको 
िगानी रु. 

सरकारी 
अनदुान रु 

       

       
       

झ. आिेदकको िगानी  व्र्होने आधारहरु 
नगद शजन्सी 

१ 

२ 

३ 

४ 

१ 

२ 

३ 

४ 
ञ. फामयमा िगाइने िािीहरुको षििरर् 

क्र.स. िािी इकाई क्षेत्रफि कैषफर्त 
     

     
     
     
ट. फामयमा प्रर्ोग हनुे नषिनतम प्रषिलध 
क्र.स. नषिनतम प्रषिलध प्रषिलध प्रर्ोग हनुे 

िािी 
नषिन प्रषिलध उपर्ोग हनुे क्षेत्रफि कैषफर्त 
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ठ. फामयमा काम गने कामदारको षििरर् 

घरार्सी कामदार िाह्य कामदार 

षििरर् उमेर सँख्र्ा ज्र्ािा प्रलत 
ब्र्शक्त प्रलत ददन 

अनमुालनत 
खचय 

षििरर्     उमेर सँख्र्ा ज्र्ािा प्रलत 
ब्र्शक्त प्रलत 
ददन 

अनमुालनत 
खचय 

मषहिा 
कामदार   

    मषहिा 
कामदार 

    

परुुि 
कामदार  

    परुुि 
कामदार  

 

 
   

जम्मा     जम्मा     

ड. कार्यक्रम संचािन पश्चात उत्पादन गररने िािी हरु 
क्र.स. िािी उत्पादन पररमार् कैषफर्त 

१    
२    
३    
४    

ढ. अनमुालनत लबषक्र तथा आम्दालन 
लस.नं  षििरर् इकाइ पररर्ा

म 

दर जम्मा उत्पादनको 
बजारमलु्र् 
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र्.  षिषक्र गररने िजारहरुको षििरर् 

स्थालनर् िजार राषिर् िजार अन्तराषिर् िजार अन्र् 

१ 

२ 

३ 

१ 

२ 

३ 

१ 

२ 

३ 

१ 

२ 

३ 

फामयमा समेषटने समदुार् षििरर् (फामयमा समदुार् पनी सलमटने भएमा) 

त. क्र
 .स .  

समदुार्को नाम समदुार्मा भएका घरधरुी संख्र्ा कार्यक्रममा सहभागी हनुे घरधरुी संख्र्ा 

    
    
    
    
    
थ. िातािरर्मा नकारात्मक प्रभाि असर नपने गरी कार्यक्रमको ददगोपना तथा लनरन्तरता 
 

 

 

द. कार्यक्रम संचािनमा साझेदार हनु सक्ने  संघ संस्थाको षििरर् 
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क्र.स. 
साझेदारी गने संघ संस्थाको 

नाम/ठेगाना 

साझेदारी षकलसम 

कैषफर्त नगद अनदुान रकम 
रु. 

सामग्री सहर्ोगमा 
रकम रु. 

१     

२     

३     

ध. िजारीकरर् प्रषक्रर्ा  /रर्लनलत  

 

 

न. फामयमा लनमायर् गररने पिुायधार तथा संरचनाको षििरर् 

क्र.स. संरचनाको षििरर् स्पेलसषफकेसन 
सषहत 

पररमार् कुि िागत आिेदकको िगानी अनदुान 

      
      
      
प. प्रस्ताषित षक्रर्ाकिापहरुको कार्यतालिका 

क्र.स. षक्रर्ाकिापहरु िै. जे. आ. सा. भा. अ. का. मा. पौ. मा. फा. चै. कैषफ
र्त 

               
               
               
               
               
नोटाः प्रस्ताि तर्ार गदाय आिश्र्क परेको खण्डमा थप पाना प्रर्ोग गनय सषकनेछ ।  
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अनसूुची÷६ 

कृषि षिकास िाखाबाट सम्पादन हनुे कार्यहरु 

क्र.सं. षििरर् कैषफर्त 

१ कृिक समूह दताय तथा नषिकरर् नम्स तथा लनदेशिका अनसुार 

२ रासार्लनक मि लबके्रताको लसफाररस प्रचलित कानून अनसुार 

३ नगरपालिका लभत्रका कृषि फमयको दताय प्रचलित कानून अनसुार 

४ कृषि षिकास कार्यक्रम संचािन, अनगुमन, मलु्र्ाङ्कन र पषृ्ठपोिर् कार्यषिधी तथा आिश्र्कता अनसुार 

५ कृषि संग सम्बन्धीतप्रदेि तथा संशघर् कार्यक्रम संचािन प्रदेि तथा संशघर् कार्यषिधी अनसुार 

६ कृषिसंग सम्बशन्धत ईन्टन/OJT पररचािन षिद्यािर्को पत्र तथा नगरपालिकाको 
आिश्र्कता/लनर्यर् अनसुार 

७ बजार अनगुमन नगरपालिकाको आिश्र्कता अनसुार 

८ कृिकिाई प्राषिलधक सेिा  लनिलु्क 

९ बािी बीमामा सहशजकरर् र क्षतीको लसफाररस लनिलु्क 

१० कृषि प्रसार कार्यक्रम संचािन   

११ कृषिसंग सम्बशन्धत प्रदेि र संघसंगको संमन्िर्  

१२ कृषि तथ्र्ाङ्क अधािलधक तथा प्रकािन  

१३ अन्र् नगरपालिकाको आिश्र्कता अनसुार 

 

प्रमार्ीकरर् लमलताः२०७८।५।२१                                                

                                                                आज्ञािे, 
                                                               परमानन्द िमाय 
                                                          लन.प्रमखु प्रिासषकर् अलधकृत 


