
 

कोन्ज्योसोम गाउँपालिका 

स्थानीय राजपत्र 

कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाद्धारा प्रकाशित 

खण्डः२   संखयाः६     लमलतः२०७६।०७।०४ 

भाग–२ 

कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाको 
 

कृषि सेवा संमवशन्जि काययक्रमहरु संचािन काययषवलि-२०७६ 
प्रस्तावनाः 
नेपािको संषविान २०७२ को अनसुशुच ८-“स्थालनय तहको अलिकारको सूची” मा ब्यवस्था 
भए अनसुार कृषि तथा पिपुािन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, मौरी पािन तथा कृषि प्रसारको 
ब्यवस्थापन संवशन्जि काययहरु स्थालनय तहबाट सम्पादन गनुय पने भएको र संशियता 
कायायन्जवयनको सन्जदयभमा बजेट काययक्रम, जनिशि तथा सािन श्रोतहरु स्थालनय तहमा 
हस्तान्जतरण हुँदै गरेको सन्जदभयमा कृिक समदुायको जीषवकोपाजयनमा अनाददकािदेशख महत्वपूणय 
स्थान ओगटेको कृषि ब्यवसायिाई षवषवलिकरण, ब्यवसायीकरण, आयमिुक तथा सम्मालनत 
पेिाको रुपमा षवकास गरी कृषि वस्तकुो उत्पादन, प्रबद्धयन प्रिोिन र उत्पादकत्व अलभबषृद्ध 
गदै कृषि व्यवसायमा यस कोन्ज्योसोम गाउँपालिकािाई आत्मलनभयर बनाई राषिय उत्पादनमा 
समेत योगदान ददन यस गाउीलिकाबाट संचािन हनेु कृषि सेवा सम्वशन्जि काययक्रमहरुको 
प्रभावकारी कायायन्जवयनको िालग यो काययषवलि जारी गररएको छ । 
 



पररच्छेद १ 
प्रारशम्भक 

१. संशिप्त नाम र प्ररम्भः 
(क। यो काययषवलि को नाम “कृषि सेवा काययक्रम सञ्चािन काययषवलि -२०७६ ” रहेको छ। 
(ख। यो काययषवलि कोन्ज्योसोम गाउँकाययपालिकाबाट स्वीकृत भएपलछ प्रारम्भ हनेुछ । 
२. पररभािा: षविय वा प्रसंगिे अको अथय निागेमा यस काययषवलिमा 
(क) “काययषवलि ” भन्नािे कृषि सेवा काययक्रम सञ्चािन काययषवलि -२०७६ सम्झन ुपदयछ । 
(ख)“गाउँपालिका” भन्नािे कोन्ज्योसोम गाउँपालिका र “गाउँ काययपालिका भन्नािे कोन्ज्योसोम 
गाउँकाययपालिका सम्झन ुपदयछ । 
(ग) "आलथयक षवकास सलमलत” भन्नािे कोन्ज्योसोम गाउँकाययपालिकािे गठन गरेको आलथयक 
षवकास सलमलत सम्झन ुपदयछ । 
ि)“िाखा” भन्नािे कोन्ज्योसोम गाउँकाययपालिकाको कृषि सेवा िाखा र “काययक्रम” भन्नािे 
कोन्ज्योसोम गाउँ सभाबाट स्वीकृत भएका कृषि सेवा संवशन्जि काययक्रमहरु सम्झन ुपदयछ । 
(ङ) “सेवा केन्जर” भन्नािे कृषि सेवा िाखा मातहतमा कोन्ज्योसोम गाउँपालिका िेत्रमा संचालित 
कृषि सेवा संवशन्जि सेवा प्रदान गने ईकाइहरु सम्झन ुपदयछ । 
(च) “कृषि षवकास समन्जवय सम भन्नािे काययक्रम िेत्र तथा िाभग्राही छनौट, मापदण्ड 
लनिायरण र अनगुमन   तथा मलु्याङ्कनक्ो िालग तोषकए बमोशजमका पदालिकारी रहने गरी गाउँ 
स्तरमा गठन भएको काययदि सम्झन ुपदयछ । 
(छ) “िाभग्राही” भन्निे कृषि सेवा िाखाबाट काययक्रममा ब्यवस्था भए अनसुार अनदुान, कृषि 
उत्पादनमा प्रयोग हनेु सामाग्र तथा उपकरणहरु र सेवा प्राप्त गने कृिक/कृिक समहु/सलमलत 
सहकारी /उद्यमी/लनजी ब्यवसाय तथा संस्था समेतिाई जनाउँछ । 
३. उद्दशे्य: यस काययषवलिको उद्धेश्य देहाय वमोशजम रहेका छन ्। 
क)कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाको भौगोलिक िेत्र तथा हावापानी सहुाउँदो कृषि षवकास सम्बशन्जि 
ददियकालिन योजनाहरु तजुयमा गने गराउने । 
ख)कृषि सेवा काययक्रमको प्रभावकारी काययन्जवयनका िालग आवश्यक काययषवलिहरुको तजुयमा 
गने गराउने । 
ग)कोन्ज्योसोम गाउँपालिकामा कृषि उत्पादनमा बषृद्ध, मौरी पािन तथा कृषि जन्जय ब्यवसायको 
व्यवसायीकरण, औिोलगकीकरण, षवषवलिकरण र आिलुनकीकरणमा सहयोग पयु्याउने । 



ि)कोन्ज्योसोम गाउँपालिकािाई व्यावसाषयक तरकारी उत्पादन, स्थालनय बािीहरुको प्रवयद्धन, 
मौरी पािन व्यावसाय र स्थालनय रुपमा उत्पादन भएको फिफुि तथा तरकारी प्रसोिन गरी 
अत्मलनभयर तथा अलतररि उत्पादन लनकासी प्रवियन गनय सहयोग पसु्याउने । 
४. काययषवलि: दफा ३ बमोशजमको उद्धेश्य प्रालप्तका िालग देहायको काययनीलत अपनाईनेछ । 
क) तरकारी उत्पादन, मौरी पािन, स्थालनय बािीको संरिण सम्वयद्वन तथा उत्पादन र 
उत्पादकत्व अलभवषृद्ध गरी गाउँपालिकािाई तरकारी खेती, स्थालनय बािी मकै, गहुँ, कोदो 
र फापर उत्पादनमा वषृद्ध गरी आत्मलनभयर बनाउने, मलु्य शंृ्रखिाको षवकास गने तथा अलतररि 
उत्पादनको लनयायत प्रवियनका िालग षविेि काययक्रमहरुको तजुयमा तथा काययन्जवयन गदै िलगनेछ 
। 
ख)कृिक समदुायमा आिाररत समहु, सलमलत, सहकारी, ब्यवसायी, कृषि षवज्ञ समेतको 
परामियमा गाउँपालिकामा कृषि व्यवसाय तथा मौरी पािन ब्यवसायको संभाब्यताको आिारमा 
मौरी पािन प्रवियन, षवलभन्न कृषि जन्जय उत्पादन र उत्पादकत्व बषृद्ध तथा बजार प्रवियन 
संवशन्जि ददियकालिन योजना र काययक्रमहरु तजुयमा तथा काययन्जवयन गदै िलगनेछ ।  
ग)पारदशियता तथा जवाफदेषहताको लसद्धान्जत अंलगकार गरी कृषि सेवासम्वन्जिी काययक्रमहरुको 
प्रभावकारी काययन्जवयनका िालग काययषवलिहरुको तजुयमा गरी कायायन्जवयन गदै िलगनेछ । 
ि)उन्नत तथा स्थालनय प्रषवलिको उपयोग गरी कृषि ब्यवसायको ब्यवसायीकरण, 
औिोलगकीकरण, षवषविीकरण र आिलुनकीकरणमा सहयोग पनु्जयाउन िागत साभेदारीमा षविेि 
काययक्रमहरुको तजुयमा तथा काययन्जवयन गदै िलगनेछ । 
   

पररच्छेद २ 
काययक्रम सम्बशन्जि 

 

५. काययक्रमहरुको षकलसमः देहायमा उल्िेख गररएका  काययक्रमहरुको तजुयमा तथा काययन्जवयन 
गररनेछ । 
(क) कृषि सेवा प्रसार काययक्रम: यस काययक्रम अन्जतयगत लनम्न काययक्रमहरु पदयछन ्
१. कृिकको िमता अलभबषृद्ध काययक्रम 
२. प्रषवलि प्रसार काययक्रम 
३. जनचेतना प्रवियन संवशन्जि काययक्रमहरु पदयछन ्। 



(ख) कृषि षवकास सेवा काययक्रमः यस काययक्रम अन्जतयगत कृषि उत्पादन, व्यवसायीमखुी 
खेती, कृषि वजार ब्यवस्थापन, मौरी पािन, कृषि षवउ खररद षवतरण र कृषि उपकरण 
षवतरण सेवा संबशन्जि काययक्रमहरु पदयछन ्। 
(ग) कृषि सेवा लनयमन काययक्रम : यस काययक्रम अन्जतयगत कृषि फमय, तरकारी पसि, कृषि 
जन्जय षवउषवजन पसि (जैषवक पदाथय समेत), कृषि जन्जय उद्योग, मह, तरकारी पसि र 
कृषि उत्पाददत तथा प्रिोलित बश्तहुरुको संकिन केन्जर समेतको लनयमन गने संवशन्जि 
काययक्रमहरु पदयछन ्। 
(ि) वजार प्रवियन काययक्रम : यस काययक्रम अन्जतयगत तरकारी तथा स्थालनय रुपमा उत्पाददत 
वस्तकुो संकिन केन्जर स्थापना, कृषि वस्त ु षवकीषवतरण गनय स्टि लनमायण, हाट बजार 
संचािन, कृषि वस्तकुो प्रिोिन उद्योगहरुको स्थापना जस्ता काययक्रमहरु पदयछन ्। 
६. काययक्रमहरुको अवलि: काययक्रमहरु तजुयमा गदाय कृषि षवकास समन्जवय सलमलतिे देहाय 
अनसुारको काययक्रम अवलि उल्िेख गरी आलथयक षवकास सलमलत माफय त गाउँ काययपालिकामा 
पेि भई स्वीकृत भए अनसुारको काययक्रम अवलि लनिायरण हनेुछ । 
क ददिंकालिन काययक्रम: पाँच बिय भन्जदा िामो अवलिसम्म काययन्जवयनमा रहने काययक्रमहरु 
। 
ख मध्यकािीन काययक्रम: लतन देशख पाँच बियको अवलिसम्म लनरन्जतर काययन्जवयनमा रहने 
काययक्रमहरु 
ग अल्पकािीन काययक्रम: एक आलथयक विय लभत्रमा सम्पन्न भैसक्ने काययक्रमहरु । 
 

७ काययक्रमहरु िागू हने : काययक्रमहरु तजुयमा भै गाउँसभावाट स्वीकृत भए पश्चात स्वीकृत 
काययक्रमहरु लनिायररत काययषवलि /कायययोजना / मापदण्ड अनसुार कायायन्जवयन हनेुछ । 
 

८. काययक्रम संचािनका िालग िेत्र तथा िाभग्राषह छनौट : 
क काययक्रम संचािनका िालग िेत्र तथा िाभग्राषह छनौट गनय एउटा गाउँ स्तरीय कृषि षवकास 
समन्जवय सलमलत गठन गररनेछ । कृषि षवकास समन्जवय सलमलतमा अनसूुची १ मा उल्िेख भए 
बमोशजमका पदालिकारीहरु हनेुछन ्। 
 

ख) कृषि सेवा िाखािे काययक्रम संचािन िेत्र छनौटका िालग संभाब्यताका आिारमा 
प्राथलमकता सूची सषहत र िाभग्राषह छनौटका िालग सूचना माफय त प्रस्ताव आह्वान, संकिन 



तथा दताय र प्रारशम्भक मलु्याङ्कन गरी कृषि षवकास समन्जवय सलमलत समि लनणययाथय पेि गनेछ 
। 
(ग) कृषि सेवा िाखािे छनौट भएका िेत्रको प्राथलमकीकरण र िाभग्राषहको प्रारशम्भक 
मलु्याङ्कन गदाय संवशन्जित वडाको वडा कायायियहरु सँग परामिय लिन सक्नेछ । 
(ि) काययक्रमको छनौट गदाय प्रस्तावको हकमा कृषि षवकास सलमलतिे अनसूुची ६ बमोशजम 
मलु्याङ्कन गरी गनेछ । 
(ङ) अन्जय लनबेदनको हकमा माग गरेका लनबेदकको अवस्था, काम गरररहेको र लनरन्जतरता 
ददन सक्ने अवस्था, अनगुमन गदाय भेषटएको अवस्था ईत्याददको आिारमा गनेछ । 
(च) िाभग्राही छनौट गदाय बािा अडकाउका िालग कृषि षवकास समन्जवय सलमलतको 
लनणययअनसुार तोषकए बमोशजम हनेुछ । 
  



पररच्छेद ३ 
सेवा संचािन सम्बशन्जि 

९. सेवा संचािन प्रषकया :  
(क) कृषि सेवा िाखाबाट लनयलमत सिुमा सञ्चािन हनेु सेवाको षववरण अनसूुची ४ मा उल्िेख 
भए अनसुार हनेुछ । कृषि सेवा िाखा माताहतका सेवा केन्जरिे अनसूुची ४ मा उल्िेख भएका 
सेवाहरु पूणय वा आंशिक रुपमा संचािन गनेछन ्। 
(ख) अन्जय तथा षविेि काययक्रमको सेवा सञ्चािन प्रकृया अनसूुची ५ मा उल्िेख भए बमोशजमको 
प्रकृयाबाट हनेुछ । काययषवलि स्वीकृत भैसकेका काययक्रमहरुको हकमा संवशन्जित काययक्रम 
कायायन्जवयन काययषवलिमा ब्यवस्था भए बमोशजम हनेुछ । 
(ग) काययक्रम संचािनमा उपिब्ि गराईने अनदुान, लबउ षवजन, कृषि सामालग्र, उपकरणहरु 
र सेवा संवशन्जित स्वीकृत काययक्रममा ब्यवस्था भए अनसुार हनेुछ । काययषवलि स्वीकृत 
भैसकेका काययक्रमहरुको हकमा संवशन्जित काययक्रम कायायन्जवयन काययषवलिमा ब्यवस्था भए 
बमोशजम हनेुछ । 
 

(ि) कुनै षवशिष्ठ प्रकृलतको काययक्रम संचािनका िालग बाषहय परामियदाता तथा सेवा 
प्रदायकको आवश्यकता परेमा कृषि षवकास समन्जवय सलमलतिे परामियदाता तथा सेवा 
प्रदायकको छनौट गरी िाखा माफय त सेवा सञ्चािन गनय गराउन सक्नेछ । 
 

(ङ) सेवा सञ्चािन संवशन्जि मापदण्ड कृषि षवकास समन्जवय सलमलतिे स्वीकृत गरे अनसुार हनेुछ 
। 
(च) अनदुान भिुानी संवशन्जि ब्यवस्था प्रचलित ऐन लनयम, काययषवलि अनसुार र संझौतामा 
उल्िेशखत ितय अनसुार हनेुछ । 
१०. सेवा िलु्क : लनयलमत सेवा प्रवाह गदाय िाग्ने सेवा िलु्क गाउँकाययपालिकािे तोके अनसुार 
हनेुछ । तर अन्जय तथा षविेि काययक्रम कायायन्जवयन गदायका बखत काययषवलि तथा संझौतामा 
उल्िेख भए अनसुारको सेवा प्रदान गदाय िाभग्राहीबाट कुनै पलन प्रकारको सेवा िलु्क लिन 
पाईने छैन । 
११. अनगुमन तथा मलु्याङकन : 
(क) काययक्रमको संचािन एवं प्रभावकाररताको बारेमा कृषि सेवा िाखा, कृषि षवकास समन्जवय 
सलमलत र आलथयक षवकास सलमलत समेतिे आपलस समन्जवय गरी आवलिक रुपमा काययक्रम 
सञ्चािनको अनगुमन गरी सो को प्रलतवेदन गाउँ काययपालिकामा पेि गनुय पनेछ । 



(ख) दैनक तथा भ्रमण खचय भिुानी नहनेु अवस्थामा अनगुमनकतायको दैलनक पाररश्रलमक कृषि 
षवकास समन्जवय सलमलतिे लनिायरण गरे बमोशजम हनेुछ । 
१२. काययक्रममा संिग्न लनकायहरुको भलूमका : काययक्रममा संिग्न लनकायहरुको भलूमका 
काययक्रम काययन्जयन काययषविीमा उल्िेख भए बमोशजम हनेुछ । काययषविी तय नभैसेकेका 
काययक्रमहरुको हकमा कायययोजना वा िाभग्रहीसँग को संझौतामा उल्िेख भए अनसुार हनेुछ 
। 
१३. तालिम तथा गोषष्ठ सञ्चािन : स्वीकृत काययक्रम अनसुार तालिम तथा गोषष्ठ संचािन गदाय 
िाग्ने बजेट तथा भौलतक सामालग्रहरु कृषि षवकास समन्जवय सलमलतबाट लनिायररत मापदण्ड 
अनसुार हनेुछ । 
१४ काययषवलिको ब्याखया : काययक्रम कायायन्जवयनका लसिलसिामा यस काययषवलिको कुनै 
प्राविानिे कुनै वाच्रा अडचन आएमा वा लनदेशिकािे स्पष्ट रुपमा ब्याखया नगरेमा त्यसको 
ब्याखया गने तथा त्यसिाई स्पष्ट गने अलिकार कृषि षवकास समन्जवय सलमलतमा लनषहत रहनेछ 
। 
१५. खचयको मापदण्डः  अनसूुची ७ बमोशजम हनेुछ । कुनै काययक्रम खचय गनय असहज तथा 
अष्पस्ट भएमा कायक्रमको खचय शिियक िागत तयार पारी कृषि षवकास समन्जवय सलमलतका 
अध्यिबाट स्वीकृत गराई खच गनय सषकनेछ । 
१६. अनसूुचीमा संिोिन : अनसूुचीको हेरफेर तथा संसोिन कृषि षवकास समन्जवय सलमलतिे 
गनेछ । 
    
 

  



अनसूुची-१ 
(दफा ८ (क) सँग सम्वशन्जित) 

कृषि षवकास समन्जवय सलमलत गठन ( ७ जना ) 
१. प्रमखु प्रिासषकय अलिकृत                    - संयोजक 
२. सयोजक, आलथयक षवकास सलमलत                     - सदस्य 
३. िाखा प्रमखु, पि ुषवकास िाखा                       - सदस्य 
४. गाउँसभा सदस्य मध्येबाट गाउँपालिका प्रमखुिे तोकेको (१ मषहिा, २ परुुि)- सदस्य 
५. िाखा प्रमखु, कृषि सेवा िाखा                                  - सदस्य सशचव 
   
  



अनसूुची-२ 
(दफा ८ (ख) सगँ सम्वशन्जित) 
प्रस्ताव आह्वान सम्वशन्जि सूचना 

कोन्ज्योसोम गाउँकाययपालिका, कृषि सेवा िाखाको प्रस्ताव आव्हान सम्वशन्जि सूचना 
                 प्रथम पटक प्रकाशित लमलत २०..../..../.... 
 

यस कृषि सेवा िाखाको आ.व.२०.../..... को स्वीकृत बाषियक काययक्रम 
अनसुार..........................................................................................................                                                                   
काययक्रमहरु संचािन गनयको िालग कोन्ज्योसोम गाउँपालिका मा रहेका व्यवसाषयक कृिक/समहु/सलमलत/सहकारी/ कृषि 
फमयहरु / मौरी पािन फामयहरु बाट प्रस्ताव आह्वानको िालग यो सावयजलनक सूचना प्रकाशित गरीएको छ । इच्छुक 
उल्िेशखत कृिक/समहु/सलमलत/सहकारी/कृषि फमय र मौरी पािन फामयहरु िे यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशित भएको 
लमलत िे १५ औ ं ददन (लमलत २०..../.../....) को ददउसो १२.०० बजे लभत्र तपशििका उल्िेशखत काययक्रम िालग 
तोषकएको ढाँचा अनसुारको आवेदन फाराम कोन्ज्योसोम गाउँकायांपालिका, कृषि सेवा िाखामा पेि गनय हनु जानकारी 
गराईन्जछ । षवस्ततृ जानकारीका िालग कृषि सेवा िाखा कोन्ज्योसोम गाउँपालिका, चौिरेमा सम्पकय  राख्न हनु अनरुोि छ 
। साथै ररत नपगुेका वा म्याद नािी प्राप्त हनु आएका प्रस्तावहरु छनौटका िालग समावेस हनु नसक्न ेव्यहोरा समेत 
जानकारी गराइन्जछ । 
िागत साझेदारी तथा अनदुानमा संचािन गने काययक्रमहरु 

 

 

  
 

  
 

 

 आवेदनका साथ संिग्न हनुपुने कागजातहरु : 
१. रु. १० को हिुाक षटकट टांस गरेका आवेदन फाराम - १ प्रलत 
२. आवेदकको नागररकताको प्रलतलिषप - १ प्रलत 
३. समहु, सलमलत/सहकारी/फामय दताय संवशन्जि कागजातका प्रलतलिषपहरु - १ प्रलत 
४. समहु सलमलत/सहकारी /फामयहरुको आवेदन पेि गने संवन्जिमा भएको लनणययको प्रलतलिषप-१ प्रलत 
१. समहु, सलमलत/सहकारी/फामय संचािकिे संबशन्जित षवियमा तालिमहरु लिएको भए तालिम/ अनभुव संबशन्जि 
कागजातहरुको प्रलतलिषप - १ प्रलत 
६ सम्वन्जिीत वडा कायायियको शिफाररस पत्र - १ प्रलत 
७ आन्जतररक राजश्व काययिय दताय प्रमाणपत्र प्रलतलिपी - १ प्रलत 
८ कर चिुा प्रमाणपत्रको प्रलतलिपी - १ प्रलत 
९. सञ्चािन गने काययक्रमको अनसूुची-३ अनसुारको प्रस्ताव र मोटा मोटी िागत षववरण- १ थान 
                                                             
 

            कृषि सेवा िाखा 
                                                           कोन्ज्योसोम गाउँपालिका 
                                                             चौिरे, िलितपरु 
  

लस.नं.             काययक्रमहरु   संखया 
   

   

   

   



अनसूुची-३ 
(दफा ८ (ख) सँग सम्बशन्जित) 

प्रस्तावको ढाँचा 
 

प्राषवलिक र आलथयक प्रस्ताव-पत्र 
क) प्राषवलिक प्रस्ताव 

1 प्रस्ताषवत काययक्रमको नाम  

2 काययक्रम कायायन्जवयन हनुे स्थानको ठेगाना  

3 आवेदकको नाम  

4 ठेगाना  

5 आवेदकको सम्पकय  टेलिफोन नं.  

6 आवेदक समहु/सलमलत/फमय/उद्योग/व्यवसायको दताय नम्बर  

7 दताय भएको कायायिय र लमलत  

8 आवेदक समहु/सलमलत/फमय/उद्योग/व्यवसायको उमेर(दताय वा स्थापना पश्चातको 
अविी वियमा) 

 

9 पान दताय नम्बर  

10 प्रस्ताषवत काययक्रमको अनमुालनत िागत रु  

11 प्रस्तावकिे आफ्नै श्रोतबाट व्यहोने रकम रु  

12 माग रकम रु(अनदुान)  

13 प्रस्ताषवत काययक्रमको उद्देश्य  

13.1   
13.2   
13.3   
13.4   
14   
14.1   
14.2   
14.3   
14.4   
14.5 क्र.सं

. 
षववरण संखया अवस्था 

1    

2    

3    

4    
 

 



15 प्रस्ताषवत काययक्रमबाट प्रत्यि िाभाशन्जवत हनुेको संखया  
16 िशित समदुाय (अप्रत्यि िाभाशन्जवत हनुेको संखया)  
17 प्रस्ताषवत काययक्रमबाट सम्पन्न गररने कृयाकिापहरुको षववरण  
17.1   
17.2   
17.3  

17.4  

18 
 

क्र.सं. कृयाकिाप मषहना 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              

 

19 काययक्रम समालप्त पश्चात अपेशित उपिशब्िहरु (बुंदागत रुपमा सम्भव भए पररमाण समेत खिुाउने) 
19.1  

19.2  

19.3  

20 प्रस्ताषवत काययक्रममा अन्जय लनकायहरु समेत सामेि हनुे भए लतनको नाम र सहकायय रकम खिुाउने 

क्र.
सं. 

सहकायय गने अन्जय लनकायहरुको नाम सहकायय रकम रु. 

   

   

21 प्रस्तावकिे षवगत वियमा सम्पन्न गरेका उल्िेखलनय काययहरु (प्रस्ताषवत काययक्रमसँग मेिखाने मात्र) 
21.1  

21.2  
21.3  
22  
23  
23.1  
23.2  
24 
 
 

 

 

 

क्र.सं. जनिशिको षववरण दिता (िैशिक 
योग्यता/तालिम) 

संखया 

1.    

2.    

3.    
 

25 प्रस्ताषवत काययक्रमिे वातावरणमा पनय सक्ने नकारात्मक असर  
25.1  
25.2  
26 वातावरणीय असर न्जयूनीकरणका िालग अपनाईने उपाय 
26.1  



26.2  
26.3  
27 प्रस्ताषवत काययक्रम सजृना गने थप रोजगारी (संखया) 
ख आलथयक प्रस्ताव 
प्राषवलिक प्रस्ताव उल्िेशखत कृयाकिापहरुको िागत अनमुान र सहकाययको षवस्ततृ षववरण 
क्र.सं. मखुय कृयाकिापहरु  इकाई पररमाण प्रलत 

इकाई 
दर 
(रु) 

कुि 
िागत 
रकम 
(रु) 

प्रस्तावकको 
योगदान 

अनदुानबाट 
व्यहोररने 
रकम (रु) 

प्रस्तावकिे 
व्यहोने 
रकमको 
श्रोत 

1         
2         
3         
4         
जम्मा (रु)     
भ्याट (रु)     
कुि जम्मा (रु)     
 मालथ उशल्िशखत सम्पूणय षववरणहरु सही रुपमा पेि गरेको छु, कषहँ कतै झूठो ठहरेमा काननु बमोशजम 
सजाय भोग्न तयार रहेको व्यहोरा समेत अवगत गराउँछु/ छौं । 
आवेदक कृिक समहु/सलमलत/फमय/उद्योग/व्यवसायको शजम्मेवार पदालिकारीको 
नामः  
पदः  
हस्तािरः  
लमलतः  
समहु/सलमलत/फमय/उद्योग/व्
यवसायको छाप  

 

 
 नोटः आवश्यकता अनसुार िाईनहरु थप िट गनय तथा ठूिो सानो पानय सषकनेछ ।  
  



अनसूुची-४ 
कृषि सेवा िाखािे लनयलमत रुपमा सञ्चािन गने काययहरु 

क्र.सं. सेवाको प्रकृलत सेवाग्राहीिे पयुायउन ुपने 
प्रषक्रया/पेि गनुयपने कागज 

िाग्ने 
िलु्क/दस्तरु 

िाग्ने समयावलि गनुासो सनेु्न 
पदालिकारी 

क) दताय तथा नषवकरण 
 सलमलत/कृिक समहु दताय 

तथा षवषवलिकरण 
१. रु.१0।- को षटकट 

सषहतको लनवेदन  
२. समहु सलमलतको लनणयय 

माईन्जयूट र षविानको 
प्रलतलिपी 

३. सम्बशन्जित वडा 
कायायियको लसफाररस  

४. सदस्यहरुको 
नागररकताको 
प्रलतलिपी 

गाउँ 
काययपालिकािे 
तोके अनसुार 

ददनको २ बजे 
लभत्र कायायियमा 
ररतपवुयक लनवेदन 
दताय भएको हकमा 

सोही ददन 
कायायिय समय 

लभत्र 

प्रमखु प्रिासकीय 
अलिकृत 

3 व्यवसाषयक फमय 
अलभिेशखकरण 

१. रु.१०।- को षटकट 
सषहतको लनवेदन 

२. नागररकताको प्रलतलिपी 
३. सम्बशन्जित सेवाकेन्जरको 

लसफाररस 

गाउँ 
काययपालिकािे 
तोके अनसुार 

सोही ददन र 
स्थिगत लनरीिण 
गनुय परेमा १० 

ददन 

प्रमखु प्रिासकीय 
अलिकृत 

ख. लसफाररस     

1. ऋण लसफाररस कृषि 
व्यवसाय 

१.१०।- को षटकट 
सषहतको लनवेदन 
2. नागररकताको प्रलतलिपी 
3. सम्बशन्जित सेवाकेन्जरको 
लसफाररस 
४. पररयोजना फमेट 

गाउँ 
काययपालिकािे 
तोके अनसुार 

सोही ददन र 
स्थिगत लनरीिण 
गनुय परेमा १० 

ददन 

प्रमखु प्रिासकीय 
अलिकृत 

2 षवद्यतु लमटर लसफाररस 
कृषि व्यवसाय 

१.१०।- को षटकट 
सषहतको लनवेदन 
2. नागररकताको प्रलतलिपी 
3. फामयको षववरण 
४. सम्बन्जिीत वडा 
कायायियको लसफाररस 

गाउँ 
काययपालिकािे 
तोके अनसुार 

सोही ददन प्रमखु प्रिासकीय 
अलिकृत 

3 सहकारी लसफाररस १.१०।- को षटकट 
सषहतको लनवेदन 
2. माईन्जयूटको लनणययको 
प्रलतलिपी 
3. षवलनयम/षविान 
४.सम्बशन्जित वडा 
कायायियको लसफाररस 

गाउँ 
काययपालिकािे 
तोके अनसुार 

सोही ददन र 
स्थिगत लनरीिण 
गनुय परेमा १० 

ददन 

प्रमखु प्रिासकीय 
अलिकृत 

ग.कृषि प्रसार काययक्रम 



 अन्जतर कृषि समहु 
प्रलतयोलगता काययक्रम 

1.१०।- को षटकट 
सषहतको लनवेदन 
2. माईन्जयूटको लनणययको 
प्रलतलिपी 
३.सम्बशन्जित वडा 
कायायियको लसफाररस 

गाउँ 
काययपालिकािे 
तोके अनसुार 

ददनको १ बजे 
लभत्र दताय भएको 
हकमा सोही ददन 
कायायिय समय 

लभत्र 

प्रमखु प्रिासकीय 
अलिकृत 

 उत्कृष्ट कृिक समहु 
सदस्य प्रलतयोलगता 

1.१०।- को षटकट 
सषहतको लनवेदन 
2. माईन्जयूटको लनणययको 
प्रलतलिपी 
३.सम्बशन्जित वडा 
कायायियको लसफाररस 

गाउँ 
काययपालिकािे 
तोके अनसुार 

ददनको १ बजे 
लभत्र दताय भएको 
हकमा सोही ददन 
कायायिय समय 

लभत्र 

प्रमखु प्रिासकीय 
अलिकृत  

 षवउ वेनाय तथा सामाग्री 
षवतरण 

१.सम्बशन्जित वडा 
कायायियको लसफाररस 
२. व्यशिगत तथा 
सामषुहक रुपमा मौशखक 
तथा लिशखत अनरुोि ।  

गाउँ 
काययपालिकािे 
तोके अनसुार 

लसजन अनसुार 
कायायिय समय 

लभत्र 

प्रमखु प्रिासकीय 
अलिकृत  

प्रयोगिािा सेवा 
 माटो पररिण षवलि पूवयक माटो संकिन 

गरी पेि गरेको हनपुने 
गाउँ 

काययपालिकािे 
तोके अनसुार 

पररिणको प्रकृलत 
हेरेर दताय भएको 
ददन देशख एक 
हप्ता लभत्र 

प्रमखु प्रिासकीय 
अलिकृत 

परामिय सेवा 
1 तरकारी रोग लनयन्जत्रण मौशखक तथा लिशखत 

अनरुोि 
लनःिलु्क सोही ददन प्रमखु प्रिासकीय 

अलिकृत 
2 कृषि व्यवसाय 

व्यवस्थापन 
मौशखक तथा लिशखत 
अनरुोि 

लनःिलु्क सोही ददन प्रमखु प्रिासकीय 
अलिकृत 

3 मौरी पािन व्यवसाय 
प्रबद्धयन 

मौशखक तथा लिशखत 
अनरुोि 

लनःिलु्क सोही ददन प्रमखु प्रिासकीय 
अलिकृत 

4 तरकारी तथा .......... 
प्रिोिन व्यवसाय 

मौशखक तथा लिशखत 
अनरुोि 

लनःिलु्क सोही ददन प्रमखु प्रिासकीय 
अलिकृत 

5 सहजीकरण सेवा  मौशखक तथा लिशखत 
अनरुोि 

लनःिलु्क सोही ददन प्रमखु प्रिासकीय 
अलिकृत 

6 .............. सम्बन्जिी मौशखक तथा लिशखत 
अनरुोि 

लनःिलु्क सोही ददन प्रमखु प्रिासकीय 
अलिकृत 

तथ्याङ्क सेवा 
 कृषि तथ्याङ्क सम्बन्जिी 

जानकारी 
रु.१०।- को षटकट 
सषहत लिशखत लनवेदन 

लनःिलु्क सोही ददन प्रमखु प्रिासकीय 
अलिकृत 

 कृषि सेवासँग सम्बशन्जित 
ऐन लनयम सम्बन्जिी 

जानकारी 

मौशखक तथा लिशखत 
अनरुोि 

लनःिलु्क सोही ददन प्रमखु प्रिासकीय 
अलिकृत 



 
अनसूुची-५ 

(दफा ९ (ख) सँग सम्बशन्जित) 
अन्जय तथा षविेि काययक्रम सञ्चािन प्रषक्रयाः 
क्र.सं. काययषविी शजम्मेवारी 
1 वाषियक बजेट तथा काययक्रम, काययक्रम कायायन्जवयन 

काययषवलि/कायययोजना/मापदण्ड प्रस्ताव गने 
कृषि सेवा िाखा 

2 वाषियक बजेट तथा काययक्रम र काययक्रम कायायन्जवयन 
काययषवलि छिफि गरी आलथयक षवकास सलमलतमा पेि 
गने तथा कायययोजना र मापदण्ड स्वीकृत गने 

कृषि षवकास समन्जवय सलमलत 

3 वाषियक बजेट तथा काययक्रम र कायायन्जवयन काययषवलि 
छिफि गरी लनणयय प्रकृयाका िालग गाउँ काययपालिका 
बैठकमा पेि गने  

आलथयक षवकास सलमलत 

4 वाषियक बजेट तथा काययक्रम स्वीकृत गरी अनमुोदनका 
िालग गाउँ सभामा पेि गने र काययक्रम कायायन्जवयन 
काययषवलि स्वीकृत गने  

गाउँ काययपालिका 

५ स्वीकृत काययक्रमहरुको कायायन्जवयन सम्बन्जिी िेत्र 
प्रालथलमषककरण, सूचना प्रिारण, प्रस्ताव आह्वान, प्रस्ताव 
संकिन तथा प्रारशम्भक मलु्याङ्कन 

कृषि सेवा िाखा 

6 काययक्रम कायायन्जवयन िते्र छनौट, प्रस्तावको अशन्जतम 
मलु्याङ्कन तथा िाभग्राही छनौट 

कृषि षवकास समन्जवयन 

7 िाभग्राही सँग सम्झौता गने कृषि सेवा िाखा 
8 काययक्रम काययन्जवयन सहजीकरण कृषि सेवा िाखा 
9 काययक्रम कायायन्जवयन अनगुमन तथा मलु्याङ्कन कृषि सेवा िाखा र कृषि षवकास 

समन्जवय सलमलत 
 
 

  
 

  
  



अनसूुची-६ 
(दफा ८ को (ि) सँग सम्बशन्जित) 

काययक्रम संचािनका िालग संस्थाकी प्रस्ताव छनौट गदाय अपनाईने मलु्याङ्कनका आिारहरु 
 

क्र.सं
. 

द.नं
. 

आवेद
क 
संस्था
को 
नाम 

ठेगान
ाा 

कायय 
योजन
ाा 
(२५
) 

व्यवसायक
ाो 
सम्भाव्यता
/ 
उपयिुता 
(२५) 

अभभुव
/ 
तालिम, 
भौलतक 
संरचना 
(१०) 

व्यवसायी
क खेती 
गररने 
जग्गाको 
िेत्रफि 

कुि 
प्रप्ताङ्क 
(१००
) 

कैषफय
त 

          

          

          

          

          

          

कृषि षवकास समन्जवय सलमलतका पदालिकारीहरुकोः 
नोटः मलु्याङ्कन आिार फमय र आवश्यकता अनसुार पि ुषवकास समन्जवय सलमलतकोिे हेरफेर 
गनय सक्नेछ ।  
नाम थरः   पदः  कायायिय/ठेगाना  दस्तखत 

१.  
२.  
३.  
४.  
५.  
६.  

  
  



अनसूुची-७ 
(दफा-१३ र १४ सँग सम्बन्जिीत) 

खचयको मापदण्ड तथा काययक्रम कायायन्जवयन काययषवलि 
१. सबै प्रकारका तालिम, गोष्ठी, सेलमनार, काययिािा सञ्चािन सम्बन्जिी खचयको मापदण्ड 

 

लस.नं. प्रयोजन षववरण दर स्पष्टीकरण, कैषफयत 
पालिका 
स्तर 

वडा स्तर 

 तालिम, गोष्ठी, सेलमनार, सम्मेिन, 
काययिािाको काययपत्र प्रस्ततुकताय 
पाररश्रलमक प्रलत सत्र 

क) बाषहरी प्रस्ततुकताय 
अलिकृत स्तर 
काययपत्र बापत 
प्रवचन बापत 
  सहायक स्तर 
  काययपत्र बापत 
प्रवचन बापत  

ख) आन्जतररक प्रस्ततु कताय 
अलिकृत स्तर 
काययपत्र बापत 
प्रवचन बापत 
  सहायक स्तर 
  काययपत्र बापत 
प्रवचन बापत  

 

 

 

 

 

 

 

1500 
1000 
 

 

1500 
800 
 

 

 

 

1500 
 

 

1000 

 

 

 

 

 

 

 

1500 
1000 
 

 

1500 
800 
 

 

 

 

1500 
 

 

1000 

 काययपत्र कशम्तमा १२०० िब्दको 
हनु ुपनेछ । खेस्रा षटपोटको कषप 
मान्जय हनुे छैन 

 आन्जतररक प्रस्ततुकताय भन्नािे 
सम्बन्जिीत लनकाय लभत्रकै 
पदालिकारी वा व्यशि सम्झन ुपदयछ 
।  

 बाषहरी प्रस्ततुकताय भन्नािे 
सम्बन्जिीत कायायिय बाषहराको 
पदालिकारी वा व्यशि सम्झन ुपदयछ 
। टाढाबाट बोिाउन ुपमाय दैलनक 
भ्रमण खचय र आतेजाते लनयमानसुार 
ददन ुपनेछ ।  

 तालिम, गोष्ठी, सेलमनार, सम्मेिन 
काययिािाको षटप्पणी कताय 

900 500 एउटा काययपत्रमा २ जना भन्जदा बढी 
षटप्पणी कताय राख्न नलमल्न े

 तालिम, गोष्ठी, सेलमनार, सम्मेिन 
काययिािाको अध्ययन आबद्धता, 
छिफि काययक्रम, जस्ता समारोह 
उदिाटन समापन समारोहमा 

खाजा 
२०० 
खाना 
४०० 

खाजा 
२०० 
खाना 
४०० 

षवलभन्न षवशिष्ट व्यशिहरुिाई यस्ता 
काययक्रममा आमण्त्रण गरेमा सहभागीको 
खाजा खानामा एकमषु्ठ १५०० 
प्रलतव्यशि प्रलतददन खचय गनय सषकने छ 



सहभागीको खाजा खाना प्रलत ददन 
प्रलत व्यशि 

। यस्तो खचय गदाय षवशिष्ट व्यशिको 
उपशस्थलत प्रमाशणत हनु ुपनेछ ।  

 तालिम, गोष्ठी, सेलमनार, सम्मेिन 
काययिािाको अध्ययन आबद्धता, 
छिफि काययक्रम जस्ता 
समारोहमा संयोजक भएको प्रलत 
ददन प्रलत व्यशि 

५०० ५००  

 तालिम, गोष्ठी, सेलमनार, सम्मेिन 
काययिािा आवद्धता, छिफि 
काययक्रम, जस्ता समाहरोहमा 
प्रमखु अलतलथ, अलतलथ प्रलत ददन 
प्रलत व्यशि 

१५०० १००० बढीमा ४ जनािाई सहभागी गनय 
सषकनेछ ।  

 हि भाडा तथा उपकरण भाडामा 
लिन ुपरेमा 

प्रचलित 
बजार 
दर 

प्रचलित 
बजार 
दर 

 

 सहयोगी भत्ता प्रलतददन प्रलत व्यशि ३०० ३००  

 स्टेश्नरी खचय प्रलतव्यशि 100 100  

 तिु व्यानर पानी एकमषु्ठ 1500 1500  

 तालिम, गोष्ठी, सेलमनार, सम्मेिन 
काययिािाको अध्ययन आबद्धता, 
छिफि काययक्रम जस्त 
समारोहमा सहभागी भत्ता प्रलत ददन 
प्रलतव्यशि 

1000  तालिममा २० देशख २५ जना, गोष्ठीमा 
३० देशख ४० जना सम्म सहभागी 
गराउन सषकने तर त्यो भन्जदा ठूिो 
सेलमनार छिफि काययक्रममा खाजा 
खचय मात्र गनय सषकने ।  

 तालिम, गोष्ठी, सेलमनार, सम्मेिन 
काययिािाको अध्ययन आबद्धता 
छिफि काययक्रम, जस्ता 
समारोहमा प्रलतवेदक एकमषु्ठ प्रलत 
काययक्रम 

1000 500  

 

  



२. षवलभन्न अनगुमन सम्बन्जिी खचयको मापदण्ड 
लस.नं. प्रयोजन षववरण दर स्पष्टीकरण, कैषफयत  
  नगर 

स्तर  
वडा स्तर   

1. बजार अनगुमन १५०० १५०० दैलनक भ्रमण खचय ददनपुने अवस्थामा 
लनयमानसुार खचय गनय सषकने ।  

 

३. षवलभन्न प्रकारको नमनुा संकिन गदाय प्रलत कृषिक रु. ५० डाटा संकिन गनय कमयचारी तथा 
व्यशि सेवा करारमा लिन ुपरेमा दैलनक १००० भत्ता उपिब्ि गराउन सषकनेछ । िामो 
समयको काययक्रम भएमा करार सम्झौता अनसुार हनुेछ ।  

४. षवलभन्न बैठक सम्बन्जिी खचयको मापदण्डः- 
  
लस.नं. प्रयोजन षववरण दर स्पष्टीकरण, कैषफयत  
  नगर 

स्तर  
वडा स्तर   

1. षवलभन्न बैठक, सलमलत बैठक 
ईत्यादद ।  

10०० १0०० कायायिय समय भन्जदा बाषहरा बस्न ु
परेमा मात्र खचय गनय सषकने ।  

 

  
 

  
 

  
 

  
 

आज्ञािे, 

रोम बहादरु महत 

प्रमखु प्रिासकीय अलिकृत 


