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ऺते्रपरका आधायभा तयकायी उत्ऩादनभा प्रोत्साहन सहमोग कामयक्रभ सॊचारन भाऩदण्ड, २०७७ 

प्रस्तावना्  तयकायी खेतीभा आवद्ध बएका वा हनु चाहन ेकृषकहरुराई आफ्नो व्मवसामको आकाय वृद्धद्ध गनय 
प्रोत्साहन गयी व्मवसाद्धमक खेतीको प्रवधयन गनय "ऺते्रपरका आधायभा तयकायी उत्ऩादनभा प्रोत्साहन सहमोग 
कामयक्रभ" सॊचारन गने उद्दशे्मरे “फजेट तथा कामयक्रभ कामायन्वमन सम्फन्धी एकीकृत कामयद्धवधध, २०७७” 
को दपा ४० रे ददएको अधधकाय प्रमोग गयी बधूभ व्मवस्था, कृद्धष तथा सहकायी भन्त्रारम, गण्डकी प्रदेशरे 
मो भाऩदण्ड फनाएको छ।  

१. प्राद्धवधधक ऩऺ 

(क)  कृद्धषसॉग सम्फन्न्धत पभय/कम्ऩनी वा कृषक मस कामयक्रभभा सहबागी हनु सक्नेछन।् 

(ख)  दधरत, भद्धहरा, जनजाधत, भनु्िभ, द्धऩछधडएको ऺेत्र, द्धऩछधडएको वगय आददराई प्राथधभकता ददई 
कामयक्रभ सॊचारन गनुयऩनेछ। 

(ग)  तयकायी फारीको खेती गनुय अगाडी नै सम्फन्न्धत कामायरमभा आवेदकरे आपूरे रगाउन ेतयकायी 
फारी, जात, खेती गरयने स्थान य ऺेत्रपर, रगाउने सभम, तयकायी द्धवक्री द्धवतयण गने सभम आदी 
खरुाई प्रस्ताव ऩेश गनुयऩनेछ। 

(घ) कामयक्रभभा सहबागी हनुे पभय/कम्ऩनी/कृषकरे कन्म्तभा २ योऩनी बन्दा फढी ऺते्रपर वा न्मनुतभ 
२०० वगय धभटय ऺेत्रपरको प्राद्धिक घयधबत्र वाद्धषयक कम्तीभा दईु धसजन तयकायी खेती 
गनुयऩनेछ। 

 

२. आधथयक ऩऺ 

(क) खरुा जधभनभा तयकायी खेती गने कृषकरे प्रधत योऩनी रु. ३,००० य प्राद्धिक घयधबत्र खेती गने 
कृषकरे प्रधत १०० वगय धभटय रु. ३,०००/-  का दयरे प्रोत्साहन स्वरुऩ नगद अनदुान उऩरब्ध 
गयाईनेछ। 

(ख)  स्थरगत अनगुभन प्रधतवेदनको आधायभा तयकायी फारी रगाई एक धसजनको तयकायी द्धवक्री द्धवतयण 
सम्ऩन्न गयी सोही जग्गाभा दोस्रो धसजनभा तयकायी खेती रगाए ऩश्चात भात्र अनदुान यकभ उऩरब्ध 
गयाईनेछ।६ भद्धहना बन्दा राभो फारी अवधध बएका फारीहरुको हकभा उत्ऩादन द्धवक्री बए ऩश्चात 
भात्र अनदुान यकभ उऩरब्ध गयाईनेछ।  

(ग) तयकायी खेती सरुु गयी आवश्मक व्मवस्थाऩकीम कामयहरु नगयी तयकायीको उत्ऩादन नहनुे वा न्मून 
हनुे अवस्था यहेभा अनदुान यकभ उऩरब्ध गयाईने छैन । 

 

३. प्रस्ताव भूल्माङ्कनका आधायहरु 

क्र.सॊ. भूल्माङ्कनका आधाय अङ्क बाय 

१ खेती गरयन ेऺते्रपर (उत्ऩादनको आकाय) २५ 

(क) व्मवसामको न्मूनतभ आकायका राधग (तयकायी - २ योऩनी जग्गाभा खरुा खेती वा 
२०० वगयधभटय ऺेत्रपरभा फनाईएको सॊयन्ऺत सॊयचनाभा खेती) १५ अॊक प्रदान गने 
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क्र.सॊ. भूल्माङ्कनका आधाय अङ्क बाय 

य थऩ ऺेत्रपरका राधग खरुा जधभनभा प्रधत योऩनी तयकायी खेती वाऩत १ अॊकका 
दयरे थऩ गयी अधधकतभ २५ अॊकसम्भ प्रदान गने वा प्रधत १०० वगयधभटय 
ऺेत्रपरभा फनाईएको सॊयन्ऺत सॊयचनाभा खेती वाऩत १ अॊकका दयरे थऩ गयी 
अधधकतभ २५ अॊकसम्भ प्रदान गने 

२ धसॉचाई सदु्धवधा १0 
(क) धसॉचाईको सदु्धवधा बएको १0 
(ख) धसॉचाईको सदु्धवधा व्मवस्था गनय सद्धकन े ५ 
३ प्रत्मऺ योजगायी धसजयना  १५ 
(क) ४ जना बन्दा फढी १५ 
(ख) ३ देन्ख ४ जना १२ 
(ग) ३ जना बन्दा कभ  १० 
४. फारी सघनता १५ 
(क) ३०० प्रधतशत  १५ 
(ख) २०० प्रधतशत १० 
५ अनदुानको अवस्था १५ 
)क(  हारसम्भ कुनै ऩधन अनदुान प्राप्त नगयेको १५ 

(ख) ऩधछल्रो दईु आ.व. भा सोही प्रकृधतको कामयको राधग अनदुान प्राप् त नगयेको १० 
)ग(  ऩधछल्रो दईु आ.व. भा. भा सोही प्रकृधतको कामयको राधग अनदुान प्राप्त गयेता ऩधन 

व्मवसाम द्धवस्तायका राधग प्रस्ताव ऩेश गयेको । 
५ 

६. रन्ऺत वगय (दधरत, भद्धहरा, जनजाधत, भनु्िभ, द्धऩछधडएको ऺेत्र, द्धऩछधडएको वगय 
आदद) 

१० 

 जम्भा ९० 
 

४. प्रस्तावसॉग सॊरग्न गनुयऩने कागजातहरु् 
(क) “फजेट तथा कामयक्रभ कामायन्वमन सम्फन्धी एकीकृत कामयद्धवधध, २०७७” को दपा (१६) को 

उऩदपा (३) फभोन्जभका कागजातहरु।  

(ख)  प्रस्ताद्धवत ऺेत्रको जग्गाधनी ऩजुायको प्रधतधरद्धऩ य जग्गा कयाय/ धरजभा धरई कामयक्रभ सॊचारन 
गनेको हकभा न्मूनतभ १० फषयको कयाय सम्झौताको प्रधतधरद्धऩ। 

(ग) व्मन्िको हकभा नागरयकताको प्रधतधरद्धऩ। 
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5.प्रस्तावको ढाॉचा् 
क. आवेदकको सॊन्ऺप्त ऩरयचम 

आवेदक सॊस्था/कृषकको नाभ् ठेगाना् 

तयकायी खेती गरयने स्थानको ठेगाना्  

 

प्रोऩाईटय/कृषकको नाभ् 

सम्ऩकय  न् 

 ख) सम्फन्न्धत खेती/व्मवसाम सम्फन्धी द्धववयण 

खेती/व्मवसामको नाभ: ......................................... 

क्र.सॊ. हार खेती गरययहेको 
तयकायी फारीको नाभ 

हार खेती गरयएको 
ऺेत्रपर योऩनीभा 

हारको 
उत्ऩादन 
के.जी.भा 

कामयक्रभ सॊचारनफाट थऩ 
हनुे ऺेत्रपर/आकाय 
योऩनीभा 

कैद्धपमत 

      

      

      

ग) कुर अनभुाधनत उत्ऩादन् 

(घ) कुर योजगायी धसजयना् 

(ङ) खेती गरयने तयकायी फारी सम्फन्धी द्धववयण 

क्र.सॊ. तयकायी फारीको नाभ जात रगाईने 
ऺेत्रपर 
योऩनी 

द्धकत्ता नॊ. फारी योद्धऩन े
धभधत 

तयकायी 
द्धवक्री सरुु 
हनुे धभधत 

१       

२       

३       

४       
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 जम्भा   

 (छ) अन्म व्मवसाद्धमक मोजना्  

 नद्धवनतभ सोच (खेती/व्मवसाम सम्फन्धी कुनै नमाॉ सोच/प्रद्धवधध अऩनाउने बए उल्रेख 
गनुयहोस) 
 

 

 

 फजाय मोजना (उत्ऩादनको फजायीकयण कहाॉ य कसयी गनुयहनु्छ?) 
 

 

 

(ज) अन्म द्धवषम केही बए उल्रेख गनुयहोस:्  

 


