सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण भापतत सॊचाङ्झरत
कामतक्रमभहुकक सङ्झभऺा ग ्ठीक प्रङ्झतिेदन

स्थानः कृङ्जि अनङ्टसन्धान ङ्झनदे शनारम, तयहया, सङ्टनसयी
ङ्झभङ्झतः २०७७ पागङ्टन ३ य ४ गते

प्रङ्झतिेदक:
फासङ्टदेि शभात

िङ्चय् कृङ्जि अथतङ्जिऻ

कृङ्जि ऩूिातधाय ङ्जिकास तथा कृङ्जि मान्रठीकयण प्रिर्द्तन केन्र
हङ्चयहयबिन, रङ्झरतऩङ्टय

सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण भापतत सॊ चाङ्झरत कामतक्रमभहुकक सङ्झभऺा ग ्ठीक प्रङ्झतिेदन
ऩङ्चयचम:
"सम्िृर्द् नेऩार य खङ्टशठी नेऩारी" बङ्ङे अङ्जहरेक याङ्जिम नायाराई सपर ऩानतक राङ्झग कृङ्जिरे ठू र
बूङ्झभका खेल्न सक्दछ य मसक राङ्झग कृङ्जिक व्मिसाङ्जमकयण गनङ्टत अङ्झत आिश्मक हङ्टन्छ ।सम्ऩूण त दे श
कृङ्जि ऩेशासॉग सम्फङ्ञन्धत यहेक अिस्थाभा ऩङ्झन मस ऺेररे अङ्जहरेसम्भ ऩङ्झन आशाङ्झतत सपरता हङ्टन
नसक्नङ्ट, ङ्जिङ्झबङ्ङ आन्तङ्चयक य फाह्य सभस्माहरूका कायण मङ्जह ऺेरराई खासै गङ्झत ङ्छदन नसङ्जकएक ङ्झतत
सत्म हाभठी साभङ्ट प्रष्ट छ । कृिकहुकभा चेतनाक कभठी,फठीऊ ङ्जिजनक न्मून उऩरधधता, ङ्झसॉचाइ अबाि,
प्रङ्जिङ्झधक न्मूनता, आङ्झथक
त तथा बण्डायण अबाि, तथा बौङ्झतक कङ्छठनाई, त्मस्तैगङ्चय ऩयम्ऩयागत ढाॊचा य
सॉस्कृङ्झतका कायणरे गदात कृङ्जि ऺेरक आधङ्टङ्झनङ्जककयण तथा व्मिसाङ्जमकयण गनत अझऩङ्झन ऩूण त ुकऩभा
सङ्जकएक

छै न । कृङ्जि ऺेरका ङ्जिङ्झबङ्ङ खाद्याङ्ङ य नगदे साथैतयकायी य परपूर रगामतका

उत्ऩादनहुकक उङ्ञचत तथा व्मिङ्ञस्थत फजायक अबािभा ङ्झतनक ङ्जिकास गनत सङ्जकएक छै न । मसक
कायणरे कृङ्जि उऩजक फजायीकयणभा ठङ्ट र सभस्मा दे खाऩये क छ । जङ्टन दयभा सभस्मा ङ्झसजतना
बईयहेक छ त्म प्रङ्झतशतबन्दा उच्च दयभा काभ गनङ्टऩत ने च ङ्टनौङ्झतहाम्र अगाडठी दे खाऩङ्चययहेक छ ।
त्मसैरे नेऩारका ङ्जिङ्झबङ्ङ स्थानहुकभा कृङ्जि उऩज फजायहुकक

स्थाऩना गयीकृिक, व्माऩायी तथा

उऩब क्ताहुकराई सभेत सभानङ्टऩाङ्झतक पाईदा ङ्छदनक राङ्झग स्थाङ्झनम स्तयभा नै सशतत फजेट हस्तान्तयण
गङ्चयएक य उक्त कामतक्रमभराईप्रबािकायी फनाउनक राङ्झग सम्फङ्ञन्धत स्थाङ्झनम तहका कृङ्जि ङ्जिकास
शाखाभा कामतयत कभतचायीराई अङ्झबभङ्टङ्ञखकयण गने साथै हारसम्भ फजाय ऩूिातधाय ङ्झनभातणभा स्थाङ्झनम
तहरे गये का प्रगङ्झतहुकक िाये भा एकआऩसभा जानकायी गयाउने य आगाभठी आङ्झथक
त फितक राङ्झग कृङ्जि
फजाय ऩूिातधाय ङ्झनभातणक कामतक्रमभ आिश्मक बएभा प्रस्ताि ऩेश गनत भागतङ्झनदे शन ङ्छदने उद्देश्मरे मङ्जह
२०७७पागङ्टन ३ य ४ गते कृङ्जि ऩूिातधाय ङ्जिकास तथा कृङ्जि मान्रठीकयण प्रिर्द्तन केन्रक आम जनाभा
कृङ्जि अनङ्टसन्धान ङ्झनशतनारम, तयहाया, सङ्टनसयीभा प्रदे श १ य २ का सम्फङ्ञन्धत २० िटा स्थाङ्झनम तहका
कभतचायीहुक

सहबाङ्झग

गयाईसशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण भापतत

सॊ चाङ्झरत

कामतक्रमभहुकक

सङ्झभऺा

ग ्ठीसञ्चारन गङ्चयएक ङ्झथम ।
ग ्ठीक उद्देश्म:



कृङ्जि ऩूिातधाय ङ्झनभातण तथा व्मिस्थाऩन िाये भा स्थाङ्झनम तहका कृङ्जि प्राङ्जिङ्झधकहुकराई अध्मािङ्झधक
जानकायी उऩरव्ध गयाउने ।



स्थाङ्झनम तहभा सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण भापतत गएक

कामतक्रमभ अन्तगतत कृङ्जि ऩूिातधाय

ङ्झनभातणक हारसम्क अद्यािङ्झधक प्रगङ्झतक िाये भा जानकायी ङ्झरने ।



सम्फङ्ञन्धत कृङ्जि प्राङ्जिङ्झधकहुकराई आिश्मकता अनङ्टसायस्थाङ्झनम तहभा नमाॉ कृङ्जि फजाय ऩूिातधाय
ङ्झनभातण िा ऩूयाना ऩूिातधायहुकक भभतत सङ्टधायक राङ्झग आगाभठी आ.ि.भा प्रस्ताङ्जित कामतक्रमभ तमाय
गनत सहङ्ञजकयण गने ।
1



कृङ्जि फजाय ऩूिातधाय ङ्झनभातण तथा फजाय सञ्चारनक

ङ्झसरङ्झसराभा स्थाङ्झनम स्तयभा दे ङ्ञखएका

सभस्माहुकक िाये भा जानकायी ङ्झरने य साभङ्टङ्जहक छरपरफाट सभाधानका उऩामहुक ऩिा रगाउने
प्रदे श१ भा सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण भापतत स्थाङ्झनम तहहुकभाऩठाइएक कामतक्रमभ तथा फजेट:
क्रम.

ङ्जिियण

सॊ .
१

२

३
४

ङ्ञजल्रा

रागत सहबाङ्झगताभा कृङ्जि उऩज सॊ करन तथा
फजाय ऩूिातधाय ङ्झनभातण

गाउॉ ऩाङ्झरका/
नगयऩाङ्झरका

फजेट (ुक.
हजायभा)

ङ्ट
ताप्रेजङ्ग

भैिाख रा गाउॉऩाङ्झरका

२०००

,,

,,

झाऩा

फङ्टर्द्शाङ्ञन्त गाउॉऩाङ्झरका

२०००

,,

,,

भ यङ

सङ्टन्दयहयै चा नगयऩाङ्झरका

२०००

इराभ

सूमोदम नगयऩाङ्झरका

४०००

कृङ्जि उऩज सॊ करन/ङ्जिङ्जक्रम केन्र ङ्झनभातण

हरेसठीतङ्टिाच ङ्टङ

,,

,,

ख टाङ

,,

,,

उदमऩङ्टय

फेरका नगयऩाङ्झरका

४०००

,,

,,

उदमऩङ्टय

ङ्झरम्च ङ्टङफङ्टङ गाउॉऩाङ्झरका

२५००

झाऩा

भेचठीनगय नगयऩाङ्झरका

५०००

झाऩा

ङ्ञशिसताऺठी नगयऩाङ्झरका

३५००

भ यङ

यॊ गेरी नगयऩाङ्झरका

कृङ्जिफजाय ऩूिातधाय ङ्झनभातणका राङ्झग सहम ग

नगयऩाङ्झरका

२५००

ङ्ञशिसताऺठीन.ऩा. िाडत नॊ. ६, ङ्ञशिगञ्ज, झाऩाभा

गौयीगञ्ज िृजश्व
े य भहादे ि भङ्ञन्दयक स्िाङ्झभत्िभा
यहेक जग्गाभा नगयऩाङ्झरकाक व्मिस्थाऩनभा
फजाय सञ्चारन गने गङ्चयकृङ्जि फजाय ऩूिातधाय
ङ्झनभातणका राङ्झग ङ्जिस्तृत ऩङ्चयम जना प्रस्ताि
(DPR) तमाय गने

५

DPR तमाय बए अनङ्टसाय िाताियङ्ञणम प्रबाि

भङ्टल्माङ्कन सङ्जहत कृङ्जि उऩज फजाय ङ्झनभातणका
राङ्झगसहम ग

३००००

प्रदे श २ भा सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण भापतत स्थाङ्झनम तहहुकभा ऩठाइएक कामतक्रमभ तथा फजेट:
क्रम.

ङ्जिियण

सॊ .
१

गाउॉ ऩाङ्झरका/

फजेट (ुक.

ङ्झसयाहा

ग रफजाय नगयऩाङ्झरका

२०००

सफैरा नगयऩाङ्झरका

२०००

ङ्ञजल्रा

रागत सहबाङ्झगताभा कृङ्जि उऩज सॊ करन तथा
फजाय ऩूिातधाय ङ्झनभातण

नगयऩाङ्झरका

हजायभा)

,,

,,

धनङ्टिा

,,

,,

धनङ्टिा

,,

,,

भह ियी

फङ्छदतफास नगयऩाङ्झरका

२०००

,,

,,

सरातही

हङ्चयिन नगयऩाङ्झरका

२०००

2

ङ्झभङ्झथराङ्जिहायी
नगयऩाङ्झरका

२०००

क्रम.

ङ्जिियण

सॊ .

ङ्ञजल्रा

हजायभा)

यौतहट

कटहयीमा नगयऩाङ्झरका

२०००

,,

,,

यौतहट

ऩय हा नगयऩाङ्झरका

२०००

ऩसात

ठ यी गाउॉ ऩाङ्झरका

५०००

ङ्झसयाहा

ग रफजाय नगयऩाङ्झरका

ङ्झसयाहा

ङ्जिष्णङ्टऩयङ्ट गाउॉ ऩाङ्झरका

५०००

धनङ्टिा

सफैरा नगयऩाङ्झरका

५०००

सरातही

फागभतठी नगयऩाङ्झरका

१५०००

सरातही

फागभतठी नगयऩाङ्झरका

५०००

यौतहट

कटहयीमा नगयऩाङ्झरका

२००००

यौतहट

कटहयीमा नगयऩाङ्झरका

४०००

३

ग रफजाय न.ऩा भातमाय बएक DPR अनङ्टसाय

४

कृङ्जिसहकायी सॊ स्था भापतत ङ्जिष्णङ्टऩयङ्ट भा धान

कृङ्जि उऩज फजाय ङ्झनभातणक राङ्झग सहम ग
प्रश धन उद्य ग स्थाऩना (५० प्रङ्झतशत
रागतसाझेदायीभा)

कृङ्जिसहकायी सॊ स्था भापतत यधङ्टनाथऩङ्टय सफैरा
नऩा भा धान उद्य ग स्थाऩना (५० प्रङ्झतशत
रागत साझेदायीभा)

६

फागभतठी न.ऩा.भा (सरातही) िठीउ बण्डायण घय

७

कृङ्जिसहकायी सॊ स्था भापतत शॊकयऩङ्टयभा दाना

ङ्झनभातणका राङ्झग सहम ग

प्रश धन उद्य ग स्थाऩना (५० प्रङ्झतशत
रागतसाझेदायीभा)

DPR तमाय बए अनङ्टसाय िाताियङ्ञणम प्रबाि

भङ्टल्माङ्कन सङ्जहत कृङ्जि उऩज फजाय ङ्झनभातणका
राङ्झगसहम ग

९

नगयऩाङ्झरका

,,

कृङ्जि फजायऩूिातधाय ङ्झनभातणका राङ्झग सहम ग

८

फजेट (ुक.

,,
२

५

गाउॉ ऩाङ्झरका/

यौतहटक कटहयीमाभा अऩङ्टय कृङ्जि उऩज

फजायस्थर ङ्झनभातण सभऩङ्ङ गनतका राङ्झग सहम ग

3

३००००

ङ्जिङ्झबङ्ङ स्थाङ्झनम तहफाट ऩेश बएक प्रगङ्झत ङ्जिियण:
१. फङ्टर्द्शान्तठी गाउॉऩाङ्झरका, फङ्टधफाये , झाऩाक प्रस्तङ्टतठी:
सॊ ङ्ञऺप्त ऩङ्चयचम
फङ्टदशाङ्ञन्त ऩूिॉ नेऩारक भेचठी अञ्चर अन्तगतत झाऩा ङ्ञजल्राक उियऩूिॉ बागभा अिङ्ञस्थत एक सङ्टन्दय
गाउऩाङ्झरका ह । ङ्जि.सॊ . २०७३ सारभा सङ्घठीम भाङ्झभरा तथा स्थानठीम ङ्जिकास भन्रारमरे ७५३ स्थानठीम
तह रागू गदात झाऩा ङ्ञजल्राभा साङ्जिकक फङ्टधफाये य शाङ्ञन्तनगय गाउॉ ङ्जिकास सङ्झभङ्झतहरूराई फङ्टर्द्शाङ्ञन्त
गाउॉऩाङ्झरका फनाइएक ह । फङ्टर्द्शाङ्ञन्त गाउॉऩाङ्झरकाक कूर ऺेरपर ७९.७८ िगतङ्जक.ङ्झभ. यहेक छ ।
म गाउॉऩाङ्झरका ७ िडाभा ङ्जिबाजन गङ्चयएक छ । मस गाउॉऩाङ्झरकाक कूर जनसङ्ख्मा ४२,५२५ यहेक
छ । मस गाउॉ ऩाङ्झरकाक ङ्झसभाना ऩूिभ
त ा भेचठीनगय नगयऩाङ्झरका ऩङ्ञिभभा अजङ्टन
त धाया नगयऩाङ्झरका उियभा
इराभ ङ्ञजल्रा तथा दङ्ञऺणभा भेचठीनगय य अजङ्टन
त धाया नगयऩाङ्झरका सम्भ पैङ्झरएक छ ।
मस गाउॉ ऩाङ्झरकाक कामातरम झाऩाक भेचठीनगय नगयऩाङ्झरका तथा इराभक य ङ गाउॉ ऩाङ्झरकाराई ज ड्ने
भेचठी याजभागतभा यहेक फङ्टधफाये च कक ऩङ्ञिभभा यहेक साङ्झफक फङ्टधफाये गा. ङ्झफ. स. क कामातरम राई
त ङ्जकएक छ. मसै स्थानक कङ्चयफ १०० ङ्झभ. ऩूि त भा फङ्टधफाये फजाय ऩङ्झन यहेक छ. प्रत्मेक हप्ता क
फङ्टधफाय हाट-फजाय राग्ने फङ्टधफाये फजाय साङ्झफक फङ्टधफाये तथा शाङ्ञन्तनगय गा.ङ्झफ. स. क एकभार ऩङ्टयान
फजाय ह जहाॉ अङ्जहरे ऩङ्झन सदाझैँ उङ्ञिकै जनसहबाङ्झगता य उत्साह ऩङ्टफक
त ङ्जकनभेर तथा हाट फजाय गने
सॊ स्कृङ्झत ऩाईन्छ । फङ्टर्द्शाङ्ञन्त गाउॉऩाङ्झरका ङ्झफशेि गङ्चय धान खेङ्झत क राङ्झग ङ्ञचङ्झनने गछत बने महाॉका
कृिकहुक सङ्टऩायी, नङ्चयिर, ङ्ञचमा, भकै रगामत अन्म खेङ्झत भा ऩङ्झन सॊ रग्न बएक ऩाईन्छ । हार धेयै
सॊ ्माभा महाका कृिकहुक गाइ, कङ्टखङ्टया, खसठी, सङ्टॉगयङ्ट आङ्छद जस्ता ऩशङ्टऩारनभा ऩङ्झन आकङ्जित
त यहेक य
उल्रेखङ्झनमा भङ्टनापा आजतन गये क ऩङ्झन ऩाईन्छ ।



फङ्टर्द्शाङ्ञन्त

गाउॉ ऩाङ्झरका

कृङ्जि

ऺेरभा

ङ्ञजल्राकै

अग्रणठी

ऺेरक

ुकऩभा

ऩङ्चयङ्ञचत

छ

।

फङ्टर्द्शाङ्ञन्त गाउऩाङ्झरका नेऩारभा सफैबन्दा िङ्जढ सङ्टऩायी उत्ऩादन हङ्टने गाउॉ ऩाङ्झरका ह ।



फङ्टर्द्शाङ्ञन्त गाउॉऩाङ्झरकाक िडा नॊ ४

५ ६ य ७ भा फाङ्जिक
त
ुकऩभा ९००० भेङ्जिक टन

टभाटयक उत्ऩादन हङ्टने गदतछ ।



यिय ज न,सङ्टऩायी ज न, धान सङ्टऩयज न, तयकायी व्रक ,च्माउ, धान ,तयकायी ऩकेट जस्ता PMAMP
अन्तगततका कामतक्रमभहुक सञ्चाङ्झरत छन् ।



धान भकै तयकायी ऩङ्झछ सङ्टऩायी, भङ्चयज, नङ्चयिर, कागतठी जस्ता िारीहरू मस गाउॉऩाङ्झरकाका
ङ्झफशेि िारीहरू हङ्टन ् ।

4

फङ्टर्द्शान्तठी गाउॉऩाङ्झरकाक साङ्जिक य हारक िडाहुकक ङ्जिियण
सभािेश गाङ्जिस/

नमाॉ िडा

१

१

फङ्टधिाये (१,३,६)

८०२३

९.५८

२

२

फङ्टधिाये (२,४,५)

६११०

११.०७

३

३

फङ्टधिाये (७,८,९)

८८०३

१०.६८

४

४

शाङ्ञन्तनगय(१)

१०३१९

१७.७३

५

५

शाङ्ञन्तनगय(३,४,५)

३४२९

१७.६५

६

६

शाङ्ञन्तनगय(२,७-९)

३७४७

९.९३

७

७

शाङ्ञन्तनगय(६)

२०९४

३.१५

४२५२५

७९.७९

नगयऩाङ्झरका

जम्भा
कृङ्जि ऺेरक सॊ ङ्ञऺप्त ङ्जिियण



कृिक सभूह स्मा

१३२ िटा



धमिसाङ्जमक कृङ्जि पभत

३२ िटा



कृङ्जि सहकायी

४६ िटा

कृङ्जिक प्राङ्जिङ्झधक जनशक्तठी ङ्जिियण
दयफङ्ञन्द

१ अङ्झधकृत सातौ-१
२ सहासक स्तय ऩाचौ-२
३ सहामक स्तय चौथ –१

हार कामतयत कभतचायी ङ्जिियण
१ सहामक स्तय चौथ -१

5

जनसॊ्मा

ऺेरपर

क्रम.सॊ .

(िगत ङ्जक.भठी.)

सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण भापतत सॊचारन बई यहेक कृङ्जि तपतका चारङ्ट आ.फ.क कामतक्रमभहुक

6

कङ्जि ऩूिातधाय ङ्जिकास तथा कृङ्जि मान्रठीकयण प्रिर्द्तन कामतक्रमभ अन्तगततका ङ्जक्रममाकराऩ तथा फजेट ङ्जिियण
रागत सहबाङ्झगताभा कृङ्जि सॊ करन केन्र तथा िजाय ऩङ्टिातधाय ङ्झनभातणक यकभ रू २०,००,०००।कृङ्जि सॊकरन केन्र तथा फजाय ऩूिातधाय ङ्झनभातणभा हारसम्भ बएका प्रगङ्झतहुकः



फङ्टर्द्शाङ्ञन्त गाउॉ ऩाङ्झरकाक १२८ औ कामतऩातङ्झरका फैठकिाट कृङ्जि सॊ करन केन्र तथा

िजाय

टहया ङ्झनभातणका राङ्झग ुक २० राख ङ्जिङ्झनम जन बएक । य उक्त िजेट भधमे ुक १० राख
ऩशङ्टिजाय टहया ङ्झनभातण य १० राख रागत साझेदायीभा कृङ्जि सॊ करन केन्र तथा िजाय टहया
ङ्झनभातणका राङ्झग ङ्जिङ्झनम जन बएक ।



फङ्टर्द्शान्तठी गाउॉऩाङ्झरका िडा नॊ. ३ क फङ्टधिाये फजायभा ऩङ्जहरे यहेक सॊ करन केन्रक छे उभा नै
उक्त सॊ करन केन्र ङ्झनभातण गने ङ्झनणतम बएक ।



२०७७/१०/१९ गते कृङ्जि ऻान केन्र झाऩासॊ ग रागत साझेदायीभा कृङ्जि सॊ करन केन्र
ङ्झनभातणका राङ्झग ुक १० राख क गाउॉ ऩाङ्झरका य कृङ्जि ऻान केन्र झाऩा ङ्जिच सम्झौता बएक ।



भाङ्झथ उल्रेङ्ञखत फजेट ुक ५० राखक
कामातन्िमन चयणभा अगाडठी फढे क छ ।



रागत ईङ्ञस्टभेट तमाय बई ठे क्का प्रङ्जक्रममा भापतत

ङ्झफजङ्टरीक ऩ र हटाउने कामत बइयहेक ।

फङ्टधिाये िजायभा कृङ्जि उऩज सॊकरन केन्र ङ्झनभातण स्थर

कामतक्रमभ सञ्चारन गदात आइऩये का सभस्माहुक



सॊ करन केन्र फङ्ङे स्थानक छनौटभा ङ्जढराई हङ्टन ङ्ट ।



कृङ्जि ऻान केन्र िाट ङ्जढर भार कामतक्रमभ सम्झौता बएक ।



ङ्झनभातण स्थरभा ङ्जिजङ्टरीका ऩ रहुक यहेक रे उक्त ऩ र हटाउन सभम रागेक ।
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फङ्टर्द्शाङ्ञन्त गाउॉऩाङ्झरकाभा गत िित दे ङ्ञख ङ्झनभातणाङ्झधन ऩङ्टयान ब ङ्टटानठी शयणाथॉ ङ्ञशङ्जिय फङ्टर्द्शाङ्ञन्त
सॊकरन केन्र (ङ्जटभाइ कृङ्जि सॊकरन केन्र)

४ क

कृङ्जि

ङ्जिगतका फितहुकभा सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण तपत ङ्झनभातण/ङ्जिकास बएका ऩूिातधायहुकक प्रम गक अिस्था



ङ्जटभाइ कृङ्जि िजाय तथा सॊ करन केन्र मस आ.ि क अन्त्म दे ङ्ञख प्रम गभा आउने ।



कृङ्जि उऩज िजाय तथा सॊकरन केन्र फङ्टधिाये क बिन ङ्ञजणत बएक रे मसै आ ि भा भभतत गयी
ऩङ्टण त ुकऩभा सञ्चारनभा आउने ।

आ.फ. २०७८/७९ का रागठी कृङ्जि ऩूिातधाय ङ्जिकास तथा कृङ्जि मान्रठीकयण प्रिर्द्तन कामतक्रमभ अन्तगतत
सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण भापतत सॊ चारन हङ्टने कामतक्रमभ तथा फजेट सम्फन्धभा फङ्टर्द्शाङ्ञन्त गाउॉ ऩाङ्झरकाक
आिश्मकता
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२. ङ्ञशिसताऺठी नगयऩाङ्झरका, झाऩाक प्रस्तङ्टतठी:
ङ्ञशिसताऺठी नगयऩाङ्झरकाक सॊ ङ्ञऺप्त ऩङ्चयचमः
नेऩार सयकायरे ङ्झभङ्झत २०७३/११/२७ गतेक याजऩरभा सूचना प्रकाङ्ञशत गयी साङ्जिकक ङ्ञशिसताङ्ञऺ
नगयऩाङ्झरका, ऩाॉचगाङ्झछ गा.ङ्जि.स., तथा धयभऩङ्टय गा.ङ्जि.स. सङ्ञम्भङ्झरत गयी मस ङ्ञशिसताङ्ञऺ नगयऩाङ्झरका

गठन गये क ह । जम्भा ११ एघाय िटा िडाभा ङ्जिबाजन गयीएक मस नगयऩाङ्झरकाक कङ्टर ऺेरपर

१४५.४८िगत ङ्जक.भठी. यहेक छ छ । मस नगयऩाङ्झरकाक ऩूिभ
त ा कन्काइ नगयऩाङ्झरका, उियभा इराभ
ङ्ञजल्रा, ऩङ्ञिभभा कभर गाउॉ ऩाङ्झरका य दङ्ञऺणभा झाऩा गाउॉ ऩाङ्झरका य गौयीगॊज गाउॉ ऩाङ्झरका यहेका छन ।
कृङ्जि ऺेरक सॊ ङ्ञऺप्त ङ्जिियणः
मस नगयऩाङ्झरकाक कङ्टर ऺेरपरक कङ्चयफ ७८ प्रङ्झतशत जङ्झभन खे ङ्झत म ग्म जङ्झभनरे ओगटे क छ बने
कङ्चयफ १७ प्रङ्झतशत जङ्झभन िन जॊगररे ढाकेक छ ।

मस नगयऩाङ्झरकाक बू-उऩम गक अिस्था तरक ताङ्झरकाभा ङ्छदइएक छ ।
बूउऩम गक अिस्था

ऺेरपर(िगत ङ्जक.भठी.भा)

प्रङ्झतशत

0.05

0.04

112.99

77.67

24.20

16.64

चयण ऺेर

0.24

0.16

फगैचा

0.02

0.01

ऩ खयी/तार

0.04

0.03

फगय

6.40

4.40

झाडठी/फङ्टट्यान

0.02

0.13

नदी/ख रा

1.33

0.92

145.48

100.00

खारी जङ्झभन
खेङ्झत गङ्चयएक जङ्झभन
जॊगर

जम्भा

स्र तः-नगय प्र पाइर 2075



मस नगयऩाङ्झरकाभा 255 िटा कृिक सभूह दतात बएका छन् ।



२१ िटा कृङ्जि सहकायीहुक यहेका छन् ।



चारङ्ट आ.ि भा कृङ्जि ऺेरभा 90 राख ङ्जिङ्झनम जन बएक ।



मस नगयऩाङ्झरकाक कङ्चयफ 4000 हे. जङ्झभन कन्काई नहय भापतत ङ्झसॊङ्ञचत ऺेर यहेक छ ।



मस नगयक भङ्ट्म फारीभा धान,भकै,तयकायी यहेक छ ।
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कृङ्जिक प्राङ्जिङ्झधक जनशक्तठी ङ्जिियण



प्राङ्जिङ्झधक सहामक-1



OVOT- 1

सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण भापतत सॊचारन बई यहेक कृङ्जि तपतका चारङ्ट आ.फ.क कामतक्रमभहुक
कृमाकराऩ

क्रम.सॊ .

फजेट ुक हजायभा

ङ्ञशिसताऺठी न.ऩा. ११ झाऩाभा भौयीऩारन सहकायी सॊ स्थाराई रागत

१

२०००

सहबाङ्झगताभा भेङ्ञशनयी उऩकयण खङ्चयदभा सहम ग

2

कृिक दतात व्मिस्थाऩन कामतक्रमभ

3

धान उत्ऩादन प्रिर्द्तन कामतक्रमभ (फारी ङ्जिकास कामतक्रमभ)

३००
५०००

याङ्जिम य स्थानठीम भहत्िका खाद्य तथा ऩ िण सङ्टयऺाभभा टे िा ऩङ्टमातउने िारी

4

िस्तक

सॊ चारन

साना व्मिसाङ्जमक कृङ्जि उत्ऩाcदन केन्र (ऩकेट) ङ्जिकास कामतक्रमभ

ङ्ञशिसताऺठी न.ऩा. िाडत नॊ. ६, ङ्ञशिगञ्ज,
भङ्ञन्दयक

5

स्िाङ्झभत्िभा

यहेक

जग्गाभा

२०००

झाऩाभा गौयीगञ्ज िृजेश्वय भहादे ि

नगयऩाङ्झरकाक

व्मिस्थाऩनभा

फजाय

सञ्चारन गने गङ्चय कृङ्जि फजाय ऩूिातधाय ङ्झनभातणका राङ्झग ङ्जिस्तृत ऩङ्चयम जना प्रस्ताि

३५००

(DPR) तमाय गने
6

कृङ्जि तथा ऩशङ्टऩन्छी सम्िङ्ञन्ध तथमाॊक अध्मािङ्झधक कामतक्रमभ

7

उङ्ङत ङ्झफउभा कृिकराई अनङ्टदान कामतक्रमभ

१००
1351

कङ्टरजम्भा

१4251

कङ्जि ऩूिातधाय ङ्जिकास तथा कृङ्जि मान्रठीकयण प्रिर्द्तन कामतक्रमभ अन्तगततका ङ्जक्रममाकराऩ तथा फजेट ङ्जिियण


ङ्ञशिसताऺठी न.ऩा. िाडत नॊ . ६, ङ्ञशिगञ्ज, झाऩाभा गौयीगञ्ज िृजेश्वय भहादे ि भङ्ञन्दयक स्िाङ्झभत्िभा
यहेक

जग्गाभा नगयऩाङ्झरकाक

व्मिस्थाऩनभा फजाय सञ्चारन गने गङ्चय कृङ्जि फजाय ऩूिातधाय

ङ्झनभातणका राङ्झग ङ्जिस्तृत ऩङ्चयम जना प्रस्ताि (DPR) तमाय गने ुक ३५,००,000।00


DPR क प्रायङ्ञम्बक प्रस्ताि आह्वान बई प्रायङ्ञम्बक भूल्मङ्कन सम्ऩङ्ङ बएक य आङ्झथक
त प्रस्ताि
ख ल्न फाॉकी यहेक ।



जङ्झभन क Soil Test बईसकेक ।



2077 क चैत 15 सम्भभा DPR क Draft प्राप्त हङ्टने ।
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प्रस्ताङ्जित कृङ्जि फजाय ङ्झनभातण स्थर

आ.फ. २०७७/७८ भा प्रदे श तथा स्थाङ्झनम तहभा सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण भापतत ऩठाईएका

कामतक्रमभहुकक प्रङ्जिङ्झधक कामत सञ्चारन प्रङ्जक्रममा, ङ्चयऩ ङ्जटतङ्ग तथा तथमाङ्क व्मिस्थाऩन सम्फन्धठी भागतदशतन
(कृङ्जि तपत) २०७७ फभ ङ्ञजभ कामातन्िमन बए/नबएक


ङ्झनमङ्झभत ुकऩभा कृङ्जि गङ्झतङ्जिङ्झधहुकक
ङ्झनकामभा ऩठाउने कामत बएक ।

तथमाङ्क सॊकरन, प्रगङ्झत प्रङ्झतिेदन तमायी य सम्फङ्ञन्धत

नगयऺेर ङ्झबर यहेका कृङ्जि उऩज फजायहुक


नगय ऺेर ङ्झबर साना ठू रा गङ्चय १५ िटा फजायहुक यहेका



प्रभङ्टख फजायहुकभा- ङ्ञशिगॊज, दङ्टधे, ङ्ञझरङ्ञझरे, धयभऩङ्टय, भॊगरफाये , फ र च क
11

२. ङ्झरम्च ङ्टङफङ्टङ गाउॉऩाङ्झरका, िायाहा, उदमऩङ्टयक प्रस्तङ्टतठी:
ङ्झरम्च ङ्टङफङ्टङ गाउॉ ऩाङ्झरकाक सॊ ङ्ञऺप्त ऩङ्चयचम


उदमऩङ्टय ङ्ञजल्राक ४ गाउॉ ऩाङ्झरका य ४ नगयऩाङ्झरका भध्मेक १ ऩाङ्झरका



ऩङ्टयान नाभः- सङ्टनक शठी गाउॉ ऩाङ्झरका



जनसॊ ्माः ११९९२ य ऺेरपर १०६.०८ िगत ङ्जक.भठी. क ङ्जहसाफरे सफैबन्दा सान



बौग ङ्झरक ङ्जहसाफरे सफैबन्दा ङ्जिकट (उदमऩङ्टयक कणातरी)



ङ्जिकास ऩूिातधायक ङ्जहसाफरे सफैबन्दा ङ्जऩछङ्झडएक



ऩहाडठी बूबाग (सान नेऩार)



िततभान ५ िडा = तत्काङ्झरन ५ िडा गा.ङ्जि.स.
(१. फाॉसफ टे , २. ताङ्ञम्रछा, ३. िायाहा, ४. िरम्ता, ५. जाॉते)

कृङ्जि ऺेरक सॊ ङ्ञऺप्त ङ्जिियण


अङ्झधकाॊश जनसॊ ्मा कृङ्जि ऩेशाभा आङ्ञित



ङ्झनिातहभङ्टङ्ञख कृङ्जि प्रणारी



ॉ ै
व्मिसाङ्जमक कृङ्जिक ङ्जिकास हङ्टद



बौग ङ्झरक उॉचाईः सङ्टनक शठीक ङ्झतयदे ङ्ञख २३०० ङ्झभ. उॉ चाइसम्भ



िततभान अिस्थाका भङ्ट्म फारीः तयकायी (फेभौसभठी), सङ्टन्तरा, आरङ्ट, ङ्जकिठी, अरैं चठी



चारङ्ट आ.ि.क आन्तङ्चयक सभङ्झनकयणफाट फजेटः अध्मऺ कृङ्जि ऩङ्चयम जना (कृङ्जि तपत) ुक. १
कय ड ६ राख ुकऩैमा ङ्जिङ्झनम जन



सशतत हस्तान्तयणफाट फजेट (कृङ्जि तपत) ुक. ४८ राख ङ्जिङ्झनम जन



प्रङ्झतङ्झनङ्झध ३ सः सभस्मा, सभाधान य सम्बािना
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कृङ्जि प्राङ्जिङ्झधक जनशङ्ञक्त ङ्जिियणः
कृङ्जि ङ्जिकास तथा ऩशङ्ट सेिा शाखाः कृङ्जि ङ्जिकास अङ्झधकृत - १, ना.प्रा.स. - ५ य ना.स्िा.प्रा.स. - ३
क्रम.सॊ .

कभतचायीक नाभ

ऩद

कामतऺर
े

१

जनजठीत अङ्झधकायी

कृङ्जि ङ्जिकास अङ्झधकृत

गाउॉऩाङ्झरकाक कामातरम

२

नतासा चौधयी

ना.प्रा.स. (कृङ्जि प्राङ्जिङ्झधक)

िडा नॊ. १ क कामातरम

३

हेभन्त याई

ना.प्रा.स. (कृङ्जि प्राङ्जिङ्झधक)

िडा नॊ. २ क कामातरम

४

कभरा आरे

ना.स्िा.प्रा.स. (ऩशङ्ट प्राङ्जिङ्झधक)

िडा नॊ. २ क कामातरम

५

गगन याई

ना.प्रा.स. (कृङ्जि प्राङ्जिङ्झधक)

िडा नॊ. ३ क कामातरम

६

भान फहादङ्टय िे ्

ना.स्िा.प्रा.स. (ऩशङ्ट प्राङ्जिङ्झधक)

िडा नॊ. ३ क कामातरम

७

मङ्टङ्झनसकरा याई

ना.प्रा.स. (कृङ्जि प्राङ्जिङ्झधक)

िडा नॊ. ४ क कामातरम

८

शान्ता खड्का

ना.प्रा.स. (कृङ्जि प्राङ्जिङ्झधक)

िडा नॊ. ५ क कामातरम

९

श बा फङ्टढाथ की

ना.स्िा.प्रा.स. (ऩशङ्ट प्राङ्जिङ्झधक)

िडा नॊ. ५ क कामातरम

गाउॉऩाङ्झरका अध्मऺ िठी भेजय कङ्टभाय याईसॊ ग कृङ्जि प्राङ्जिङ्झधक ट री

सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण अन्तयगत सॊचाङ्झरत कामतक्रमभहरू
कृङ्जि उऩज सॊ करन/ङ्जिङ्जक्रम केन्र ङ्झनभातणक राङ्झग ुक २५ राख यकभ प्राप्त
ङ्झनदे शन फभ ङ्ञजभ सम्ऩङ्ङ बएका ङ्जक्रममाकराऩहुक


कामतऩाङ्झरकाक िैठकर्द्ाया ङ्झनभातण स्थान छनौट, िडा नॊ ३ ऺेरक राङ्झग ङ्झनणतम ।



िडा नॊ ३ कामातरमर्द्ाया िडा नॊ ३ ङ्ञस्थत नागठी (उचाइ १९०० ङ्झभ.) क ऺेरक राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस



ङ्ट ुकऩभा अनङ्टगभनफाट स स्थानक जग्गा छनौट
िडा नॊ ३ य कृङ्जि ङ्जिकास शाखाक सॊ मक्त
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प्रभूख प्रशासकीम अङ्झधकृत, इङ्ञन्जङ्झनमय सङ्ञम्भङ्झरत प्राङ्जिङ्झधक ट रीक अनङ्टगभन, इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ ुकऩभा उऩमङ्टक्त



जग्गा सयकायी कामातरमक नाभभा यहनङ्टऩने व्मिस्था फभ ङ्ञजभ अङ्जहरे जग्गा हाङ्झसरक अङ्ञन्तभ
चयणभा प्रिेश गये क अिस्था ।



ङ्झनभातण ङ्ञजम्भा उऩब क्ता सङ्झभङ्झतराई ङ्छदने ङ्झनणतम फभ ङ्ञजभ आिश्मक ङ्झडजाइन य ङ्झनभातण इङ्ञस्टभेट
इङ्ञन्जङ्झनमयफाट तमाय गङ्चयदैँ ।

कृङ्जि उऩज सॊकरन/ङ्जिङ्जक्रम केन्र ङ्झनभातणक ङ्झसरङ्झसराभासम्ऩङ्ङ बएका कामत ङ्जिियणहुक
क्रम.सॊ .

ङ्जक्रममाकराऩ

हारक अिस्था

१

स्थान छनौट

बएक

२

जग्गा छनौट

बएक

३

प्राङ्जिङ्झधक अनङ्टगभन

बएक य उऩमङ्टक्त

४

ईङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग उऩमङ्टक्तता

बएक य उऩमङ्टक्त

५

जग्गा हाॉङ्झसर

प्रङ्जक्रममाभा

६

ङ्झडजाऩन तथा ईङ्जष्टभेट

तमाय हङ्टॉदै (अङ्ञन्तभ चयणभा)

७

उऩब क्ता सङ्झभङ्झत गठन

फाॉकी

कृङ्जि उऩज सॊकरन/ङ्जिङ्जक्रम केन्र ङ्झनभातण हङ्टने ऺेर

कृङ्जि उऩज सॊकरन/ङ्जिङ्जक्रम केन्रक ङ्झडजाइन
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कामातन्िमनका क्रमभभा दे ङ्ञखएका सभस्माहुकः


जग्गा छनौटभा सभस्माः सॊ करन केन्र सॊ चारनका राङ्झग सडक आिश्मक बएक तय सडक
ऩङ्टगेक स्थानभा सयकायी जग्गा नबएक कायण प्राङ्जिङ्झधक ुकऩरे उऩमङ्टक्त स्थान छनौटभा सभस्मा
यहेक ङ्झथम ।



जग्गा हाङ्झसर गनत सभस्मा ।



ङ्झनभातणका राङ्झग सयकायी जग्गा नऩाइए ऩङ्झछ ङ्झनजठी जग्गाभा गङ्चयनङ्टऩने अिस्था ।



स ही केन्र ङ्झनभातणक राङ्झग नै भूर सडकबन्दा ५० ङ्झभटय ङ्झबरसम्भ सडक फनाइएक ।



अङ्जहरे जग्गा हाङ्झसर गने क्रमभभा गाउॉऩाङ्झरका यहेक छ ।

कामातन्िमनका क्रमभभा दे ङ्ञखएका सभस्माहुकक सभाधानक प्रमासहुकः
क्रम.सॊ .

ङ्जक्रममाकराऩहरू

ङ्जढराइका कायणहरू

१

शङ्टुकिात

क ङ्झबड-१९

२

जग्गा छनौट
जग्गा हाङ्झसरभा

३

ङ्जढराई

४

ङ्झनभातणभा ङ्जढराई

सभाधानका प्रमास

प्राङ्जिङ्झधक ुकऩरे उऩमङ्टक्त जग्गा छनौट गनत
कङ्छठनाई

भारऩ त कामातरमक राङ्झग सदयभङ्टकास
धाउनङ्ट ऩने अिस्था

ङ्झनभातण गङ्चयनङ्ट ऩने जग्गाक धनठी अनङ्टऩङ्ञस्थत

जग्गा छनौटक कामत िडा नॊ.
३ कामातरमराई हस्तान्तयण
जग्गा हाङ्झसर तथा भारऩ त
खचत गाउॉऩाङ्झरकारे फेह ने

आिश्मक प्रायङ्ञम्बक कामतहुक नबएक
कायण

कृङ्जि उऩज सॊकरन केन्रक आिश्मकता
बौग ङ्झरक ङ्जिकटता तथा कृङ्जि उत्ऩादन ऺेर


अध्मऺ कृङ्जि ऩङ्चयम जना साना व्मिसाङ्जमक कृङ्जि उत्ऩादन केन्र (ऩकेट) तयकायी ऩकेट (१), आरङ्ट
ऩकेट (१), ङ्जकिठी ऩकेट (१), सङ्टन्तरा ऩकेट (१)



प्रधानभन्रठी कृङ्जि आधङ्टङ्झनकयण ऩङ्चयम जनाः सङ्टन्तरा, अदङ्टिा फेसाय ज न



ऩकेटहुकः तयकायी ऩकेट (२), सङ्टन्तरा ऩकेट (१)



धरकहुकः कागतठी धरक (१), आरङ्ट धरक (प्रस्ताङ्जित, १)



अनङ्टदानका कामतक्रमभहुकः अनङ्टदान ङ्जितयण स्मा (१००)

कृङ्जि उऩज सॊकरन केन्र सॊचारन तथा ङ्छदग ऩनाक सङ्टङ्झनङ्ञितता
कृङ्जि उऩज सॊ करन केन्र सॊ चारन कामतङ्जिङ्झध २०७७ भा बएकाभङ्ट्म फङ्टदाहुकः


हये क िडाभा िडा कृङ्जि उऩज सॊकरन केन्र/स्थानक व्मिस्था ।



िडाङ्ञस्थत सॊ करन केन्रक राङ्झग फजाय सॊ करकक व्मिस्था ।



भङ्ट्म कृङ्जि उऩज सॊ करन केन्रफाट फजाय व्मिस्थाऩक १ य उऩज सॊ करक क व्मिस्था ।
15

गाउॉ ऩाङ्झरका ऺेर ङ्झबर यहेका कृङ्जि उऩज फजायहुकक ङ्जिियण

सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण/ङ्जिकास बएका ऩूिातधायक अिस्था


कृङ्जि उऩज सॊ करन केन्र मस ऩाङ्झरकाक राङ्झग सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण भापतत प्राप्त ऩङ्जहर
कृङ्जि फजाय ऩूिातधाय

ह य म म जनाक राङ्झग कृङ्जि ऩूिातधाय ङ्जिकास तथा कृङ्जि माङ्ञन्रकयण

प्रिर्द्तन केन्र, हङ्चयहयबिनराई हाङ्छदतक धन्मिाद ङ्छदन चाहन्छौं ।
सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण/ङ्जिकास सम्फन्धभा केन्रराई सङ्टझाि


कङ्टनै ऩङ्झन ऩूिातधायका राङ्झग कामतक्रमभ स्िठीकृङ्झत ऩूि त आिश्मकता आकरन तथा रागतः राब
ङ्जिश्लेिणका केन्र प्रङ्झतङ्झनङ्झधफाट ऩङ्झन अनङ्टगभन गङ्चयनङ्टऩने ।



कृङ्जि ऩूिातधाय ङ्झनभातण हङ्टने तय ङ्छदग ुकऩभा सॊ चारन नहङ्टने बएकारे स क ङ्झनयन्तय सॊ चारन तथा
ङ्छदग ऩना सङ्टङ्झनङ्ञितताक ङ्झनङ्ञम्त स्थानठीम तहफाट कामतङ्जिङ्झध भाग गङ्चयनङ्टऩने ।

२०७८/०७९क राङ्झग ऩाङ्झरकाक आिश्मकता
सभस्माहुकः


ििातमाभभा कृङ्जि उऩज सॊ करन केन्र भापतत साभग्रठी ढङ्ट िानठीभा सभस्मा ।



उङ्ञचत बण्डायण य सभमानङ्टकङ्टर व्मिङ्ञस्थत फजायीकयण नहङ्टदा अत्मङ्झधक उत्ऩादन ऩयान्त ऺङ्झत ।

आिश्मकताः


व्मिङ्ञस्थत फजायीकयण तथा बण्डायण, उत्ऩादन ऩयान्त ऺङ्झत न्मङ्टङ्झनकयणक
(क ल्ड स्ट य) ङ्झनभातण ।
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राङ्झग ङ्ञचस्मान गृह

३. फेरका नगयऩाङ्झरकाक कामातरम, याभऩङ्टय, उदमऩङ्टयक प्रस्तङ्टतठीः
फेरका नगयऩाङ्झरकाक दङ्टयदृस्टीः “सम्भाङ्झनत ङ्ञजफन य सभाफेशठी ऩूिातधाय,सभाजफाद उन्भङ्टख फेरका नगय”
फेरका नगयऩाङ्झरकाक ऩन्चफिॉम आिङ्झधक म जनारे तम गये का १० प्राथङ्झभकता प्राप्त ऺेरहुक
१.

कृङ्जि तथा ऩशङ्ट ङ्झफकासक आधङ्टङ्झनङ्जककयण तथा व्मिसाङ्जमकयण

२.

गङ्टणस्तयीम तथा प्राङ्जिधठीक ङ्ञशऺा

३.

स्िास्थम, सयसपाई, ऩ िण तथा खाद्य सङ्टयऺा

४.

ब ङ्ट उऩम ग तथा ब ङ्टङ्झभ व्मिस्थाऩन

५.

जरि त तथा उजात ङ्जिकास

६.

सूचना, प्रङ्जिधठी तथा सञ्चाय

७.

करा सॉस्कृङ्झत, ऩमतटन प्रिधतन तथा उद्यभ ङ्जिकास

८.

जरिामङ्ट ऩङ्चयिततन, िाताियणठीम सन्तङ्टरन तथा जर प्रक ऩ उत्ऩङ्ङ ङ्झनमन्रण

९.

आन्तयीक याजश्व िृङ्जर्द् तथा ङ्जिङ्ञिम सङ्टशासन

१०. मातामात व्मिस्थऩन तथा सडक सञ्जार स्तय न्तठीकयण
फेरका नगयऩाङ्झरकारे तमाय गये का कृङ्जिका नायाहुक


उत्ऩादनभा हाम्र साथ, फङ्ञस्दन भ खाङ्झर हात



उत्ऩादनक आधाय फित-२०७५/७६ य उत्ऩादनक ऩङ्जहर फित–हङ्चयम फेरका (२०७६/७७)



उत्ऩादनक द स्र फित–क य ना ङ्झफुकर्द्क सॊ घित



कृङ्जि य ऩशङ्टभा रगानठी,ल्माउनेछ त्मसरे सङ्टनौर ङ्झफहानठी



जहाॉ अबय, त्महा नगय (सऩ टत अन द स्ऩ ट-SOS )



फेरकाक प्राकृङ्झतक दृश्म भन यभ, सम्िृङ्जर्द्क आधाय कृङ्जि य ऩमतटन

फेरका नगयऩाङ्झरकाक नगय सबा फाट उत्ऩादन आधाय फितक उऩरऺभा ङ्झनधातयण गङ्चयएका प्राथङ्झभकताका
ङ्झफिमहुक:


ङ्जकसान भैरठी नठीङ्झत, ऐन, ङ्झनदे ङ्ञशका भाऩदण्ड (कानङ्टन)



ङ्जकसान फङ्झगक
त यण तथा ऩङ्चयचम ऩर ङ्जितयण



जङ्झभनक व्मिस्थाऩन य चक्राफन्दी



जङ्झभन नाऩठी अङ्झबमान



कृङ्जि जागयण नाया हुक



ङ्जकसान ऩङ्चयचमऩर ङ्जितयण अङ्झबमान
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ङ्झसॊचाई अङ्झबमान (फ ङ्चयॊग, कङ्टर , ऩ खयी, स राय ङ्झसॊचाई, थ ऩा ङ्झसॊचाई)



ऩशङ्ट ङ्झफभा, फारी ङ्झफभा (साभङ्टदाङ्जमक ङ्झफभा प्रणारी )



अगातङ्झनक अङ्झबमान



कृङ्झरभ गबातधान (नश्ल सङ्टधाय )



कृङ्जि / ऩशङ्ट अनङ्टसन्धान



भाट ऩङ्चयऺण



अनङ्टदान कामतक्रमभहुक (५०%, ६०%, ७५%, १००%)



कृङ्जि सॊ करन केन्र ङ्झनभातण



फगय खेङ्झत



नभङ्टना कृङ्जि पभत



डेभोंस्िे शन प्रट ङ्झनभातण



ङ्झनङ्ञज ऺेर सॊ ग साझेदायी



ङ्ञचस्मान केन्र ङ्झनभातण



कृङ्झरभ गबातधान (नश्ल सङ्टधाय )



कृङ्जि / ऩशङ्ट अनङ्टसन्धान



फ का/फाख्राक ि त केन्र स्थाऩना



फ का/फाख्राक सॊकरन केन्र ङ्झनभातण



फाङ्झर य ऩशङ्टक उऩचाय



ङ्झसकाइ केन्रक स्थाऩना



कृङ्जि



प्रङ्जिङ्झध भैरठी तथमाॊक अङ्झबरेखठीकयण



साझेदाय सॊ स्थाहुकक PSU गठन य ऩङ्चयचारन



फहङ्टउर्द्ेश्मठीम नसतयी ङ्झनभातण



फजाय व्मिस्थाऩन



कृङ्जि प्रसाय कामतक्रमभ



ङ्झफिमगत जनशङ्ञक्तक व्मिस्थाऩन



कृङ्जिभा आधाङ्चयत उर्द् गक स्थाऩना



ङ्जििठीम सङ्टशासन य अङ्झधकाय हस्तान्तयण

ऩमतटन ङ्जिकास
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ङ्झफकास फाट प्रबाङ्जितहुकका राङ्झग सहम ग



सऩ टत अन द स्ऩ ट(कृङ्जि ऺेर)



प्रबािकायी अनङ्टगभन भङ्टल्माॊकन तथा फाङ्जिक
त सङ्झभऺा



फैदेङ्ञशक य जगायी फाट पकेका मङ्टिा हुकराइ उत्प्रेयणा तथा सहम ग

कृङ्जि आधङ्टङ्झनकीकयणभा फेरका नगयऩाङ्झरकारे नठीङ्झतगत ुकऩभा ऩाङ्चयत बइ कामातन्िमन गये का भङ्ट्म ऩहरहुक


प्रधान भङ्ञन्र य जगाय कामतक्रमभ फाट नभङ्टना एकीकृत फङ्ञस्त (ङ्झफऩङ्ङ ऩङ्चयिाय )ङ्झनभातण गने ङ्झनणतम
बएक (नभङ्टना कृङ्जि पभतक छे उ )



ऩन्चफिॉम आिङ्झधक म जनाक
नम्फयभा याङ्ञखएक

प्राथङ्झभकीकयणका ऺेरहुकभा कृङ्जि तथा ऩशङ्टऩॊऺठी ङ्झफकास एक



चक्राफन्दी खेङ्झत ङ्झफस्ताय बैयहेक



माङ्ञन्रकयण धमफस्थाऩन तथा प्रफधतन स्थानठीम फजाय रङ्ञऺत गङ्चय बखतयै एकिटा क ल्ड च्माम्फय
स्थाऩना बएक



नश्ल सङ्टधाय राइ प्राथङ्झभकता ङ्छदईएक



घासक ऩकेट ऺेर सॊचारन गङ्चयएक l



ङ्झसचाई आम जना ङ्झफस्ताय (डठीऩ य स्मार सङ्जहत)



खाङ्झर फाझ तय खेतठीम ग्म साितजङ्झनक जग्गा ऩङ्जहचान



प्रदे श तथा सॊ ङ्ञघम सयकायसॊ ग सहम गक अङ्जऩर



फजायीकयणभा प्रफधतन



जनशङ्ञक्त धमफस्थाऩन य अङ्झबभङ्टखठीकयण



रेभन ग्रास उत्ऩादन, प्रश धन य फजाङ्चयकयणका राङ्झग ङ्झनङ्ञज ऺेरसॊ ग सहकामत



PMAMP भापतत अदङ्टिा /फेसाय ज न य फहङ्ट फारी ज न कामतक्रमभ सॊ चारन बैयहेक



स राय ङ्झसॊचाई य स राय ड्रामय सॊचारनका राङ्झग ङ्झनङ्ञज तथा ङ्झफकास साझेदाय ऺेर सॊग सहकामत
गङ्चयएक



बूङ्झभगत जर ऩङ्चयम जना १३ िटा ङ्झडऩ य १२५ स्मार ट्यङ्टफिेर )



ङ्ञशिभ डेयी सॊ ग दङ्टध सॊ करनक राङ्झग सॊ झौता बइ फजायीकयण बएक



दङ्टध ङ्ञचस्मान केन्र तथा प्रश धन केन्र स्थाऩना बएक l



िठीनगय एग्र सॊग भकै फजाङ्चयकयणका राङ्झग साझेदायी गङ्चयएक l



प्रदे श सयकाय सॊ गक साझेदायीभा



नेऩारी सेनासॊ गक साझेदायीभा १६०० ङ्झफुकिा िृऺाय ऩण (एब काड य ुकख कटहय) गङ्चयएक l

बैसकेक तथा cold store ङ्झनभातण कामत सङ्टुक हङ्टन रागेक l
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आ.ि. ०७६/०७७ भा ३५००० ङ्झफुकिा िृऺाय ऩण गङ्चयएक l



प्रङ्जिङ्झधभैरठी तथमाॊक व्मिस्थाऩन तथा कृङ्जि प्रसाय सेिा राइ व्मिङ्ञस्थत फनाउन उत्ऩादन ङ्झनमन्रण
प्रणारी स्थाऩना गङ्चय सङ्टचाुक बएक



ङ्जिदे श फाट पङ्जकतने हुकका राङ्झग ङ्झफशेस उर्द्भङ्ञशरता ङ्जिकास कामतक्रमभ स्िरूऩ स्िागत अङ्झबमान
नाभक अनराइन प्रेटपभत तमाय बएक l



फेरका कृङ्जि नाभक भ फाइर एऩ सङ्टचाुक गङ्चयएक साथै प्रमास हेल्बेटासक थऩ सहम ग भा
ङ्जकसान कर फ्री सेन्टय स्थाऩना बएक l



नभङ्टना पभत हुक स्थाऩना बएक l



स्थानठीम ि त व्मङ्ञक्तहुक ऩङ्चयचारन गङ्चयएक l



उत्ऩादन ङ्झनमन्रण प्रणारी भापतत २६८८ जना ङ्जकसान राइ ५०% अनङ्टदानभा धान क ङ्झफउ
तथा ३०० जना राइ घास क ङ्झफउ/ङ्झफुकिा उऩरव्ध गयाइएक l



२ स्थान भा ङ्झफऩङ्ङ सदा फस्तठीका ऩङ्चयिाय हुकराई ङ्झरफडत सॊ गक
गयाइएक l



साझेदायीभा कयाय खेङ्झत

्
स राय प्रम ग गङ्चय नङ्जिनतभ प्रङ्जिङ्झधफाट २५० ङ्झभटय उचाई सम्भ ऩानठी ऩङ्टयमाई
ङ्झसचाई
व्मिस्थाऩन गङ्चयएक l



१ िटा फहङ्टफारी ज न, १ िटा भसाराफारी ज न, २ िटा खाद्याङ्ङ फाङ्झर धरक य १ िटा ऩकेट
कामतक्रमभ सॊ चारन बैयहेक l



कस्टभ हामाङ्चयॊग सेन्टय स्थाऩना बएक l



प्रदे श सयकाय अन्तगतत ब ङ्टङ्झभ व्मिस्था, कृङ्जि तथा सहकायी भन्रारमक सहम गभा रू. ७० राख
भा क शठी टप्ऩङ्ट ऺेरक साितजङ्झनक जङ्झभन थऩ ५०० ङ्झफगाहा जभठीन घेयाफेया गङ्चय सॊ यऺण गङ्चयएक



नगयऩाङ्झरका ऩङ्चयसय भा कृङ्जि ङ्झसकाइ केन्र सॊ चारन गङ्चयएक l



सॊ ङ्ञघम सयकाय तथा प्रदे श सयकायका कृङ्जि भन्रठी्मङ्टहुकक भ्रभण गयाइएक



प्रधान भन्रठी्मङ्ट य यास्िऩङ्झत ्मङ्ट सॊग फेरकाक कृङ्जि तथा ऩशङ्टऩॊऺठी ङ्जिकास सम्फङ्ञन्ध छरपर बएक



प ह यफाट अगातङ्झनक भर उत्ऩादन गने कायखाना ङ्झनभातण बईयहेक l



फाख्रा ि त केन्र हुक स्थाऩना गङ्चयएक l



हार सम्भ नगयऩाङ्झरकाक सहम ग भा २२० स्थान भा ग ठ बकाय सङ्टधाय गङ्चयएक



ऩ िण फगैचा कामतक्रमभ ५७ स्थान भा सॊचारन गङ्चयएक l



एक िडा एक कृङ्जि प्राङ्जिङ्झधक सङ्टङ्झनङ्ञस्चत गङ्चयएक



एक िडा एक प्रभङ्टख फारी प्रिधतन गङ्चयएक l
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हार कृङ्जि शाखाभा कामतयत कभतचायीहुकक ङ्झफियण :


कृङ्जि इङ्ञन्जङ्झनमय -२ जना



प्राङ्झफङ्झधक साहामक -१ जना



नामफ प्राङ्जिङ्झधक साहामक -८ जना



आइ ङ्जट ङ्झफऻ – १ जना



सभम सभमभा फारी सॊ यऺण का ङ्झफऻ अङ्झधकृत

हुकराई ङ्झफिम ङ्झफऻक ुकऩभा ऩङ्चयचारन गङ्चयएक

ङ्ट न्ङ्ट छ l
न ट : कृङ्जि तपतका सफै कभतचायी कयाय सेिा अन्तगतत कामतयत हङ्टनह
फेरका नगयऩाङ्झरकाक कृङ्जि तथा ऩशङ्टऩॊऺठी ङ्झफकास क सॊ स्थागत अिस्था


कृङ्जि सभूह :-३२६ िटा



ऩशङ्ट ऩारन सभूह :-५८ िटा



ऩशङ्ट ऩारन पभत :-६४ िटा



कृङ्जि पभत :-२० िटा



कृङ्जि सहकायी :-५ िटा

उदमऩङ्टयभा यहेक कृङ्जि उऩज हाट फजायक ङ्जिियण
क्रम.
स

१

२
३

फजायक
नाभ

ऩङ्टयणदह
फजाय

अम्फसठी
फजाय

फन डाडा

कृङ्जि फजाय

फजाय सॊचारन
हङ्टने फाय

फङ्टधफाय य
शङ्झनफाय

आइतफाय
ङ्झफङ्जहफाय य
आइतफाय

चॊ रऩङ्टय कृङ्जि
४

तथा

ऩशङ्टऩॊछी

भॊगरफाय

फजाय
५
६

भाने

डाडा

हाट फजाय
धाये ख रा
फजाय

ङ्झफङ्जक्रम हङ्टने फस्तङ्ट

भॊगरफाय
स भफाय

काउरी, फन्दा, बन्टा, भङ्टरा, साग, गाजय,
आरङ्ट, प्माज, रसङ्टन, भाछा, भासङ्ट आङ्छद |

काउरी, फन्दा, बन्टा, भङ्टरा, साग, गाजय,
आरङ्ट, प्माज, रसङ्टन, भाछा, भासङ्ट आङ्छद |

काउरी, फन्दा, बन्टा, भङ्टरा, साग, गाजय,
आरङ्ट, प्माज, रसङ्टन, भाछा, भासङ्ट आङ्छद |

काउरी, फन्दा, बन्टा, भङ्टरा, साग, गाजय,
आरङ्ट, प्माज, रसङ्टन, भाछा, भासङ्ट आङ्छद |

काउरी, फन्दा, बन्टा, भङ्टरा, साग, गाजय,
आरङ्ट, प्माज, रसङ्टन, भाछा, भासङ्ट आङ्छद |

काउरी, फन्दा, बन्टा, भङ्टरा, साग, गाजय,
आरङ्ट, प्माज, रसङ्टन, भाछा, भासङ्ट आङ्छद |
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स्थानठीम

फाङ्जहय

उत्ऩादन

उत्ऩादन

६०%

४०%

५०%

५०%

६०%

४०%

६०%

४०%

६०%

४०%

६०%

४०%

क्रम.

फजायक

७

रार फजाय

८

सङ्टऩाड़े

स

नाभ

याभऩङ्टय

९

फजाय

१०

सेतठीख रा
फजाय

फजाय सॊचारन

ङ्झफङ्जक्रम हङ्टने फस्तङ्ट

हङ्टने फाय

भॊगरफाय
आइतफाय य
ङ्झफङ्जहफाय
शङ्झनफाय
फङ्टधफाय

काउरी, फन्दा, बन्टा, भङ्टरा, साग, गाजय,
आरङ्ट, प्माज, रसङ्टन, भाछा, भासङ्ट आङ्छद |

काउरी, फन्दा, बन्टा, भङ्टरा, साग, गाजय,
आरङ्ट, प्माज, रसङ्टन, भाछा, भासङ्ट आङ्छद |

काउरी, फन्दा, बन्टा, भङ्टरा, साग, गाजय,
आरङ्ट, प्माज, रसङ्टन, भाछा, भासङ्ट आङ्छद |

काउरी, फन्दा, बन्टा, भङ्टरा, साग, गाजय,
आरङ्ट, प्माज, रसङ्टन, भाछा, भासङ्ट आङ्छद |

स्थानठीम

फाङ्जहय

उत्ऩादन

उत्ऩादन

६०%

४०%

५०%

५०%

६०%

४०%

६०%

४०%

ङ्जििठीम हस्तान्तयणफाट प्राप्तसशतत अनङ्टदान
क्रम.सॊ .

ङ्जिङ्झनम ङ्ञजत फजेट

कामतक्रमभक नाभ

ुक हजायभा

१

कृङ्जि उऩज सॊ करन/ङ्जिङ्जक्रम केन्र ङ्झनभातण

४०.००

२

कृङ्जि ङ्जिकास कामतक्रमभ

२०.१०

३

उङ्ङत भकै ङ्जिउभा कृिकहुकराई अनङ्टदान कामतक्रमभ

४

परपूर दशक अन्तयगत स्थानठीम तहभा आॉऩ/ङ्झरचठी ङ्झफुकिा य ऩण
अङ्झबमान कामतक्रमभ (५०% अनङ्टदान)

४.१०
१०.००

५

नमाॉ फहङ्टउद्देश्मठीम नसतयी स्थाऩना

२.००

६

कृिक दतात व्मिस्थाऩन कामतक्रमभ

३.००

७

कृङ्जि तथा ऩशङ्टऩन्छी सम्िङ्ञन्ध तथमाॊक अध्मािङ्झधक कामतक्रमभ

१.००

८

ऩशङ्टऩन्छी ङ्जिकास कामतक्रमभ

१.००

९

Artificial Insemination सम्फन्धठी कामतक्रमभ

१.००

१०

११

याङ्जिम य स्थानठीम भहत्िका खाद्य तथा ऩ िण सङ्टयऺाभभा टे िा ऩङ्टमातउने
िारी िस्तक साना व्मिसाङ्जमक कृङ्जि उत्ऩादन केन्र (ऩकेट) ङ्जिकास

२४.००

कृङ्जि ङ्जिकास कामतक्रमभ सॊ चारन (भङ्टतॉ ख रा ङ्झसॊचाइ उऩआम जना)

१०.००

कामतक्रमभ सॊ चारन
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कृङ्जि उऩज सॊकरन केन्र तथा ङ्झफङ्जक्रम केन्र ङ्झनभातण कामतक्रमभ




नगयकामतऩाङ्झरकाक स्थान छनौट क ङ्झनणतम
स्थान छनौट

एकचयण ङ्झडजाइन य इङ्ञस्टभेट तमाय बैसकेय पेयी केही प्राङ्जिङ्झधक कन््मङ्टजनक कायणरे ऩङ्टनः
डठीऩठीआय तमाय हङ्टदै (फजेट य स्थान क ढङ्टॊ गाक कायण रे )



ढङ्टॊ गाक आइ.ई.ई सम्ऩङ्ङ बएक

अफक आिश्मकता






ड्रामय मङ्टङ्झनट सङ्जहतक ठङ्ट र खाद्याङ्ङ सॊ यऺण बिन य फजाय राइ ङ्झफस्ताय गने l
कृङ्जि उऩज सॊ करन केन्र अफ फाङ्जक ६ िटा िडा भा सॊचारन गनङ्टऩ
त ने l
ङ्झभनठी कम्फाइन हाबे स्टय ङ्जिथ फेराय

खेताभानै ऩसेय काभ गने भेज हाबे स्टय

कस्टभ हामाङ्चयॊग कामतक्रमभ ङ्जिस्तायका राङ्झग ९ िटा िमाक्टय य खनाज तका साभाग्रठीहुक l

४. सङ्टन्दयहयै चा नगयकामतऩाङ्झरकाक कामातरम ङ्जियाटच क, भ यङक प्रस्तङ्टतठी
नगयऩाङ्झरकाक ऩङ्चयचमः


भ यङ ङ्ञजल्राक सदयभङ्टकाभ ङ्जियाटनगय दे ङ्ञख कङ्चयफ १९ ङ्जकर ङ्झभटय दङ्टङ्चयभा यहेक सङ्टन्दयहयै चा
नगयऩाङ्झरकाक

ऩङ्टिभ
त ा फेरफायी नगयऩाङ्झरका ऩङ्ञस्चभभा सङ्टनसयी ङ्ञजल्रा उियभा केयािायी

गाउॉऩाङ्झरका तथा दङ्ञऺणभा ग्राभथान गाॉउऩाङ्झरका सॉग ङ्झसभाना ज ङ्झडएक छ।


अधतसहयी ऺेरक ुकऩभा यहेक मस नगयऩाङ्झरकाभा १२ िटा िडाहुक यहेका छन ।मस नगयभा
धमाऩाय उध ग करकायखाना प्राकृङ्झतक स्र त तथा साभाङ्ञजक भहत्िका ऺेरहुक यहेका छन्।



ऺेरपर -११०.१६ िगत ङ्जकर ङ्झभटय



भ यङ ङ्ञजल्राकै नगयऩाङ्झरकाहुकभा धेयै सम्बािना फ केक नगयऩाङ्झरकाक ुकऩभा त छदै छ मसका
अङ्झतङ्चयक्त सचेत याजनैङ्झतक दर य उत्प्रेङ्चयक नगयिाङ्झस सभेत म नगयऩाङ्झरकाका दङ्चयर अङ्झन ङ्छदग
ङ्जिकासक ुकऩभा यहेका छन्।

23

सङ्टन्दयहयै चाभा कृङ्जिक अिस्था


नगयक ठङ्ट र ऺेरपर सभथय ब ङ्टबागरे बङ्चयएक हङ्टदाॉ कृङ्जिका राङ्झग प्रशस्त भाराभा उऩम ङ्झग ऺेर
यहेक छ। ङ्जिगतभा सङ्टन्दयहयै चाभा यहेका उितय ऺेर हार शहयीकयणक प्रबाि सॉगै उितयब ङ्टङ्झभ
सागङ्टङ्चयदै गएक दे ङ्ञखन्छ ।



साभान्मतमा कृङ्जि प्रणाङ्झरभा ङ्जहॉउदे तथा ििे धान गहङ्टॉ भकै आरङ्ट तयकायी परपङ्टर केया दरहन
तेरहन आङ्छद नगयका खाध तथा नगदे फाङ्झरहुक हङ्टन य ङ्जमनक उत्ऩादकत्ि ऩङ्झन फढी छ। जम्भा
खेङ्झत म ग्म जङ्झभन ३८१५ हेक्टय यहेक छ।



मस नगयभा हारसम्भ ५४ कृङ्जि पभत २६ फटा कृिक सभङ्टहहुक दतात बइ सङ्जक्रमम ुकऩभा कामत
गङ्चययहेका छन ।



चारङ्ट आ.ि भा नगयऩाङ्झरका फाट ङ्जिङ्झनम ङ्ञजत १ कय ड

कृङ्जि ऺेरक प्राङ्जिङ्झधक जनशङ्ञक्त ङ्जिियण
नाभ थय

ऩद

पङ्चयन्र प्रसाद बट्टयाइ

अङ्झधकृत छैँ टौँ

सङ्टङ्छदऩ बण्डायी

प्राङ्जिङ्झधक सहामक

अनङ्टसा थाऩा भगय

नामि प्राङ्जिङ्झधक सहामक

ङ्झसता अङ्झधकायी

ना.प्रा.स (स्थाङ्झनम कयाय )

सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण भापतत सॊचारन बएका कामतक्रमभहुक
क्रम.स
१

२

३

४

कामतक्रमभक नाभ

कामतक्रमभ

प्रधानभन्रठी कृङ्जि आधङ्टङ्झनकीकयण

साना व्मिसाङ्जमक कृङ्जि उत्ऩादन केन्र

कृङ्जि ऩङ्टिातधाय ङ्जिकास तथा कृङ्जि

रागत सहबाङ्झगताभा कृङ्जि उऩज सॊ करन

ऩङ्चयम जना

माङ्ञन्रकयण प्रिधतन काितक्रमभ

कृङ्जि ङ्जिकास यणङ्झनङ्झत अनङ्टगभन

ऩकेट ङ्जिकास कामतक्रमभ सॊ चारन

तथा फजाय ऩङ्टिातधाय ङ्झनभातण

कृिक दतात व्मिस्थाऩन कामतक्रमभ

तथा सभन्िम कामतक्रमभ

कृङ्जि तथा ऩशङ्टऩन्छी सम्फङ्ञन्ध तथमाॊक

याङ्जिम परपङ्टर ङ्जिकास

हार बएका परपङ्टर नसतयी ऺभताक

कामतक्रमभ

अध्मािङ्झधक कामतक्रमभ
अङ्झबिृङ्जर्द्
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फजेट यकभ
१६,००,०००

२०,००,०००
३,००,०००
१,००,०००

१,००,०००

कामतक्रमभ कामातन्िमनक अिस्था

रागत सहबाङ्झगताभा कृङ्जि उऩज सॊकरन तथा फजाय ऩङ्टिातधाय ङ्झनभातण कामतक्रमभभा ङ्झफङ्झनम ङ्ञजत ुक
२०,००,००० नगयफाट थऩ ङ्झफङ्झनम ङ्ञजत २००००० य उऩब िाक रागत सहबाङ्झगता १०००००।-

गङ्चय जम्भा ५०००००० क रागत ईङ्ञस्टभेट य ङ्झडजाइन फङ्ङे क्रमभभा यहेक य सम्फङ्ञन्धत उऩब िा सॉग
सम्झौता गङ्चय कामत शङ्टुक हङ्टन फाॉङ्जक यहेक

कामातन्िमनका क्रमभभा दे ङ्ञखएका सभस्माहुक



जग्गा प्राङ्ञिभा सभस्मा ।

रागत उठाउन असहज बएक ।

मस नगय ङ्झबर बएक कृङ्जि उऩजक फजाङ्चयकयण अभ्मासहुक

सङ्टन्दयहयै चा नगयऩाङ्झरका ऺेर ङ्झबर यहेका कृङ्जि उऩज फजाय/ हाट फजायहुक
क्रम.स

फजायक नाभ

स्थान

फजाय राग्ने ङ्छदन

१

हयै चा फजाय

सङ्टन्दय हयै चा १

ङ्झफङ्जहफाय

२

ङ्झभगैङ्झरमा फजाय

सङ्टन्दय हयै चा २

शङ्टरफाय य स भफाय

३

गङ्झछमा फजाय

सङ्टन्दय हयै चा ३

ङ्झफङ्जहिाय

४

सरकऩङ्टय फजाय

सङ्टन्दय हयै चा ८

शङ्झनिाय

५

ग ठगाउॉ फजाय

सङ्टन्दय हयै चा ७

भङ्गगरफाय

६

फङ्टधफाये फजाय

सङ्टन्दय हयै चा ९

आइतफाय य फङ्टधफाय

७

ख सातने फजाय

सङ्टन्दय हयै चा १०

ङ्झफङ्जहफाय

८

फेरेऩयङ्ट फजाय

सङ्टन्दय हयै चा ११

शङ्झनफाय

९

ऩचाभ फजाय

सङ्टन्दय हयै चा ११

भङ्गरफाय
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सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण सम्फन्धभा केन्रराई सङ्टझाि


सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकाम सॉग ऩयाभशत ङ्झफना आएक
नसङ्जकएक ।



फजेटरे त ङ्जकएक कामत

सभमभानै सम्ऩङ्ङ गनत

चैभाङ्झसक ुकऩभा सङ्झभऺा ग ङ्ज् याङ्ञख ऩयाभशत ङ्छदनङ्टऩने ।

आ.फ. २०७८/७९ का राङ्झग कृङ्जि ऩङ्टिातधाय ङ्जिकास तथा कृङ्जि मान्रठीकयण प्रिर्द्तन कामतक्रमभ अन्तगतत
आिश्मक कामतक्रमभ तथा फजेट
क्रम.

ङ्जिियण

स

अनङ्टभाङ्झनत रागत

भाॉग यकभ
ुक राखभा

उऩब िाक रा.स.

१०००।-

८००।-

२००।-

यकभ ुक राखभा

स्थाङ्झनम तह तथा

१

ङ्ञशतगृह (क ल्ड स्ट य)

२

फङ्टधफाये कृङ्जि फजाय

२००।-

१६०।-

४०।-

३

भृगैङ्झरमा कृङ्जि फजाय

१००।-

८०।-

२०।-

४

हयै चा कृङ्जि फजाय

१००।-

८०।-

२०।-

५. यॊ गर
े ी नगयऩाङ्झरकाक कामातरम, यॊ गेरी,भ यङ्गक प्रस्तङ्टतठी
यॊ गेरी नगयक सॊ ङ्ञऺप्त ऩङ्चयचम


भ यङ ङ्ञजल्राक सदयभङ्टकाभ ङ्झफयाटनगयफाट कङ्चयफ २२ ङ्जकर ङ्झभटय ऩङ्टि त दङ्ञऺण
नेऩार सयकायक

ङ्झभङ्झत २०७३/११/२७ गतेक

ऺेरभा अिङ्ञस्थत

ङ्झनणतमानङ्टसाय यॊ गेरी,आभगाछी,फङ्झफमाङ्झफतात य

दफे शा गा.ङ्झफ.स.हुक सभाम जन बई यॊ गेरी नगयऩाङ्झरकाक स्थाऩना बएक ह ।


भ यङ ङ्ञजल्राकै ऩङ्टयान सदयभङ्टकाभक ुकऩभा ऩङ्चयङ्ञचत यॊ गर
त ा मसै ङ्ञजल्राक
े ी नगयऩाङ्झरकाक ऩूिभ



सङ्टनििॉ नगयऩाङ्झरका य यतङ्टिाभाई नगयऩाङ्झरका ऩङ्ञिभभा

धनऩारथान गाउॉ ऩाङ्झरका, कटहयी

गाउॉऩाङ्झरका य ग्राभथान गाउॉऩाङ्झरका उियभा फेरफायी नगयऩाङ्झरका य कानेऩ खयी गाउॉऩाङ्झरका य
दङ्ञऺणभा बायतठीम फ डतय ज ङ्झडएक छ ।


मस नगयऩाङ्झरकाक ऺेरपर १११.७८ िगत ङ्जक.भठी यहे क छ । सभङ्टङ्ञन्रसतहफाट २६.६७ ङ्झडग्रठी
उियी आॊकाऺ तथा ८७.२१ ङ्झडग्रठीऩूि त दे शान्तय बू-बागभा मस नगयऩाङ्झरका अिङ्ञस्थत यहेक छ।



मस न.ऩाक कङ्टर जनसॊ ्मा ५२,०१३ यहेक छ जस भध्मे ५१.९० प्रङ्झतशत भङ्जहरा य ४८.१०
प्रङ्झतशत ऩङ्टुकि सङ्जहत ११२४९ घय ऩङ्चयिायहुक यहेका छन् ।



यॊ गेरी फजाय हङ्टराकी भागत (ङ्झफयाटनगय दे ङ्ञख आम्फयी हङ्टदै गौङ्चयगॊज झाऩा बरऩङ्टय य कानेऩ खयी
दे ङ्ञख दफे शा

हङ्टदै च प्रहा दे ङ्ञख बायतठीम फ डतय तथा बायङ्झतम फ डतयफाट गान्धठी भागत ऩथयी भ यङ्ग )

जसभा कानेऩ खयी यॊ गेरी सडक सङ्जकन रागेक छ बने ङ्झफयाटनगय गौङ्चयगॊज झाऩा बरऩङ्टय सडक
तथा बायङ्झतम फ डतयफाट गान्धठी भागत ऩथयी भ यङ्ग क ङ्झनभातण कामत रतङ्ट गङ्झतभा बैयहेक छ |
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सन्थार, थाुक, याजफॊ शठी, िठीङ्जिदे ि, सयदाय, उयाि, कभतकाय, ताजऩङ्टङ्चयमा, ङ्जिश्वकभात बएक जनजातठी
य फाहङ्टन,

ऺेरठी, भण्डर, साह तथा भायफायी भङ्ट्म जाङ्झत बएक नगयऩाङ्झरकाभा ऩहाडठी भधेसठी

ङ्झभिठीत बएक म नगयऩाङ्झरका ह |


सॊ सायी भाई थान, काङ्झर भॊङ्छदय, ङ्झतुकऩङ्झत फराजठी, भरॊ गकथान ङ्झसभसाय ऺेर तथा ङ्झतुकऩङ्झत ऩाकतरे
गदात ऩमतटनक ङ्जिकास हङ्टने दे ङ्ञखन्छ |



सॊ ङ्ञघम ङ्झनफातचनक २ ङ्झनफातचन ऺेर नॊ (२ य ५) बएक रे मस नगयऩाङ्झरकाक ङ्झफकासभा ठङ्ट र
म गदान ऩङ्टङ्झगयहेक छ |



ङ्झनफातचन ऺेर नॊ २ भा १, २ (फङ्झफमाङ्झफतात), ३ (यॊ जनठी), ८ (दफे शा), य ९ (पसातडागठी,

द हाभाना) िडाहुक ऩछत बने ङ्झनफातचन ऺेर नॊ ५ भा ४ (आभात रा च प्रहा), ५ (आभगाछी), ६
(यॊ गेरी, च प्रहा, भधङ्टिनठी) य ७ (यॊ गेरी फजाय) िडाहुक ऩछत


यॊ गेरी नगयऩाङ्झरकाक कामातरम िडा नॊ ७ भा ऩछत |

कृङ्जि ऺेरक सॊ ङ्ञऺप्त ङ्जिियण
यॊ गेरी न.ऩाभा खेतठी गङ्चयएक जग्गाक ऺेरपर ८६०० हेक्टय यहेक छ । महाॉ िितक २ फारी िा
ऺेर अनङ्टसाय ङ्झतन िारीक सभेत खेतठी गङ्चयन्छ ।
ङ्झस.न.

फाङ्झरक नाभ

ऺेरपर

रगाउने सभम

१

धान (ििे)

७००० हे

असाय भङ्जहना

२

धान (फ य )

२५०० हे.

भाघ भङ्जहना
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कैङ्जपमत

ङ्झस.न.

फाङ्झरक नाभ

ऺेरपर

रगाउने सभम

३

धान (चैते)

५०० हे

चैर भङ्जहना

४

भकै

१५०० हे

काङ्झतक
त , भॊङ्झसय

५

त यी

५०० हे

काङ्झतक
त , भॊङ्झसय

६

गहङ्टॉ

२००० हे.

भॊङ्झसय

७

दारफारी

२५० हे.

काङ्झतक
त , भॊङ्झसय

८

तयकायी फारी

२०० हे.

१२ भङ्जहना

९

भाछा ऩ खयी

५०० हे.

१२ भङ्जहना

१०

भौयी

५००० घाय

१२ भङ्जहना

११

च्माउ खेतठी (उध ग)

५ िटा सॊचारनभा यहेका

१२ भङ्जहना

१२
१३

फगयखेतठी(तयफङ्टजा/खयफङ्टजा/
Watermelon/Muskmelon)
अन्म

१५० हे.

कैङ्जपमत

काङ्झतक
त

५०० हे.

यॊ गेरी न.ऩा (कृङ्जि शाखाभा यहेक जनशङ्ञक्ि)
१. ना.प्रा.स. - १ जना (स्थामठी)
२. ना.प्रा.स. - १ जना (कयाय)
सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण भापतत सॊचारन बई यहेक
कामतक्रमभहुक
ङ्झस.

ङ्जिियण

नॊ.
१

कृङ्जि तपतका चारङ्ट आ.फ २०७७/७८ क
ुक हजायभा

यकभ

नमाॉ फहङ्टउर्द्ेशठीम नसतयी स्थाऩना ।

अनङ्टदान यकभ

नऩाफाट

(प्रङ्झतशतभा)

ङ्जिङ्झनम ङ्ञजत यकभ

२००

५०

१००

२०००

१००

२०००

१००

१००

१००

३००

५०

१५०

४०००

१००

४०००

याङ्जिम तथा स्थानठीम भहत्िका खाद्य तथा ऩ िण
२

्
सङ्टयऺाभा टे िा ऩङ्टयमाउने
फारी फस्तङ्टक साना
व्मिसाङ्जहक कृङ्जि उत्ऩादन केन्र (ऩकेट)
ङ्जिकास कामतक्रमभ सॊ चारन

३
४
५

कृङ्जि तथा ऩशङ्टऩॊछी सम्फन्धठी तथमाॊक
अध्मािङ्झधक कामतक्रमभ ।

कृिक दतात व्मिस्थाऩन कामतक्रमभ
धान उत्ऩादन प्रफर्द्तन कामतक्रमभ (फारी ङ्जिकास
कामतक्रमभ)
जम्भा

६६००
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६३५०

सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण भापतत प्राप्त यकभफाट कृङ्जि ऩूिातधाय ङ्झनभातणक अिस्था
ङ्झस.न कामत ङ्झफफयण

कृिॉ ह रसेर फजायक र. ई.

१

ङ्झडऩठीआय फाट

२

यकभ ुक हजायभा

३

४७२३२५.५७६३९

४

३००००.००००
४१४६१७.६५१२१

ङ्झन.व्म.फाट कफ र अॊ क

२३१४७९.३३४६३

एक तल्रा भार

नगयऩाङ्झरकाफाट ब ङ्टक्तानठी हङ्टने

५

यकभ(आइ ई,ङ्जपङ्ञजकर

कङ्ञन्टजेन्सठी,प्राईस अडजस्टभेन्ट

६

आइ ई यकभ ब ङ्टक्तानठी

७

सम्झौता तथा कामातदेश ङ्झभङ्झत

ङ्जिकास तथा कृङ्जि

मान्रठीकयण प्रफधतन

‘’

२०७७/७८

नगयऩाङ्झरका

२०७७/७८

नगयऩाङ्झरकाफाट
ठे क्का

६९२६९.६०८५३

नगयऩाङ्झरका

५००.०००००

नगयऩाङ्झरका

भ ङ्झफरैजेसन ऩेस्की १०%
यकभ

१०

२०७७/७८ दे ङ्ञख
२०८०/८१
२०७७/७८

२०७७/१०/२८

(रे ओउट बैसकेक )

९

२०७७/७८

२०७७/१०/२७

ङ्झनभातण कामत सङ्टुक

८

२०७६/७७

कामतक्रमभ

सॊ स धन कामातरम तथा
काॉटीनक

आङ्झथक
त फित

कृङ्जि ऩूिातधाय

फजेट प्राप्त यकभ
रागत इङ्ञस्टभेट नऩा फाट

गने कामातरम

२००००.०००

फाॉङ्जक यकभ काॉटीजेन्सठी फाहेक

२०७७/११/२

९४००.०००

कृङ्जि ह रसेर (थ क) फजायक राङ्झग फजेट


कृङ्जि ह रसेर (थ क) फजायक ङ्झनभातण कामत शङ्टुक

बैसकेक रे चारङ्ट आ .फ.भा नै फजेट ुक ५

कय ड क व्मिस्था गङ्चय ङ्छदन हङ्टन ् कृङ्जि ङ्झफबाग एिॊ कृङ्जि ऩङ्टफातधाय ङ्जिकास तथा कृङ्जि माॊङ्झरकयण
प्रफधतन कामतकभतसॊग हाङ्छदतक अनङ्टय ध छ


कृङ्जि तथा ऩशङ्टऩन्छी भन्रारमसॊ ग सभेत जानकायी गङ्चयङ्छदन अनङ्टय ध् छ

कामातन्िमनका क्रमभभा दे ङ्ञखएका सभस्माहुक


नगयऩाङ्झरकाक जग्गा बएक रे साइट ङ्जकङ्झरमयें सभा केङ्जह सभस्मा आएन, नगयऩाङ्झरकाक आङ्झथक
त
स्र त एकदभै न्मून बएक हङ्टदाॉ भङ्ट्म सभस्माक ुकऩभा आङ्झथक
त फजेट नै ह ।
29

यॊ गेरी नगयऩाङ्झरका ऺेर ङ्झबर यहेका कृङ्जि उऩज फजायहुकक ङ्जिियण


यॊ गेरी ७ भा फजाय दै ङ्झनक रागने, ङ्झफतातफज़य, जनङ्जप्रम नहय च क य शङ्टक्रमफाये यॊ गेरी १, दौरतऩङ्टय
२,यॊ जनठी य काङ्ञजभान च क ३, च प्रहा फ डतय-४, च प्रहा च क ४, ६, आभगाछी य फहङ्टिान ५,
दफे शा च क ८, पयसाडाॉगठी य द हाभाना ९

सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण सम्फन्धभा केन्रराई सङ्टझाफ


ठे क्का राङ्झगसकेक हङ्टॉदा काभ सम्ऩङ्ङ गने
बई

चारङ्ट आ.ि भा

म्माद ङ्झतन

फित क ह तय

ब ङ्टक्तानठी ङ्छदन कङ्छठनाई बएक हङ्टदा थऩ

ङ्झनभातण कामत सूञ्चारन

फजेटक आिश्मक यहेक भा

कङ्चयफ ऩाॉच कय ड य फाॉङ्जक दङ्टई फितभा दस कय डक दयरे कृङ्जि ऩूिातधाय ङ्जिकास तथा कृङ्जि
मान्रठीकयण प्रिर्द्तन कामतक्रमभ रे ङ्झनयॊ तय फजेटक व्मफस्था गङ्चय ङ्छदन हङ्टन ् अनङ्टय ध छ |


ङ्झनयन्तय अनङ्टगभनक

अऩेऺा य आशा गदतछङ्ट |

यॊ गेरी नगयऩाङ्झरकाफाट कृङ्जि फजाय ऩूिातधाय ङ्जिकासका रागठी सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण भापतत कामतक्रमभ
भाग प्रङ्जक्रममा तथा प्रस्तािनाआ.फ. २०७८/७९
क ल्ड स्ट य ङ्झनभातणक राङ्झग फजेट प्रस्ताफाना
१. प्रस्ताफाना ऩेश गने स्थानठीम तह क नाभ :- यॊ गेरी नगयऩाङ्झरका, भ यॊ ग
२. प्रस्ताङ्जित कृङ्जि ऩङ्टफातधायक
३. ङ्झनभातण गङ्चयने कृङ्जि






ङ्जकङ्झसभ/प्रकाय:-क ल्ड स्ट य ङ्झनभातण

ऩङ्टफातधायक राङ्झग

उऩरधध जग्गाक ऺेरपर:- ०-१२-१०

प्रसिाङ्झफत ङ्झनभातण ऺेर :-यॊ गेरी नगयऩाङ्झरका िाडत नॊ ७ ,नगयऩाङ्झरका कामातरमक नङ्ञजक दङ्ञऺण
ङ्झनभातण कामत ऩस्ताफ ऩङ्झछ खङ्टरा ऺेर:-०-८-०
जग्गाक स्िाङ्झभत्म :-नगयऩाङ्झरकाक

प्रस्ताङ्जित जग्गाभा :- कङ्टनै ङ्झनङ्ञज घय /टहया िा कङ्टनै सॊ गयचना सभेत नयहे क व्मह या अनङ्टय ध छ

४. प्रस्ताङ्जित कृङ्जि ऩङ्टफातधायक आिश्मता :- यॊ गेङ्झरक िङ्चयऩङ्चय कङ्टनै ऩङ्झन ऩाङ्झरकाहुकभा कृङ्जि क ल्ड स्ट य

नबएक हङ्टॉदा उक्त स्ट य क अङ्झत आफश्मक्ता बएक दे ङ्ञखन्छ, ङ्जकसानहुकक खेङ्झत फाट उत्ऩादन
बएक आरङ्ट, टभाटय आङ्छदक स्ट यभा याखठी भॊहग फजाय बएक सभमभा ङ्झफङ्जक्रम गदात रगानठी खचत
उठ्न सक्नङ्टक साथै अको ङ्झसजनक राङ्झग ङ्झफउक व्मिस्था सभेत हङ्टने दे ङ्ञखन्छ ।
उक्त क ल्ड स्ट य ङ्झनभातण बएक

खण्डभा धनऩारथान, कानेऩ खयी, सङ्टनब्रसठी, यतङ्टिाभाई, फेरफायी

ऩाङ्झरकाहुक तथा बायङ्झतम फ डतय का ङ्जकसान हुकक प्रत्मऺ उऩरङ्ञधध हङ्टने दे ङ्ञखन्छ ।
५. प्रस्ताङ्जित कृङ्जि ऩङ्टफातधायक ङ्झनभातणक ऩङ्टफत सॊ बाव्मता बएक
६. प्रस्ताङ्जित कृङ्जि ऩङ्टफातधायक ङ्झनभातणक अनङ्टभाङ्झनत रागत :-५ कय ड
प्रस्ताङ्जित कृङ्जि

७. कृङ्जि

ऩङ्टफातधायक ङ्झनभातणक डठी.ऩठी.आय. बएक

ऩङ्टफातधाय ङ्झनभातण गने जग्गाक ऩूण त ङ्झफफयण :-

आफश्मक अन्म ऩङ्टफातधाय ( फाट , खानेऩानठी, ङ्झफजङ्टरी) आङ्छदक सफै व्मिस्था नगयऩाङ्झरकारे गये क छ
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८. कृङ्जि

ऩङ्टफातधाय ङ्झनभातण गने स्थान क उऩमङ्टकता :- यॊ गेरी फजायक हङ्टराकी सडकक एकदभै नङ्ञजक

जम्भा २०० ङ्झभटय बएक रे अुक ऩाङ्झरकाराई सभेत धेयै सङ्टङ्झफधा हङ्टने दे ङ्ञखन्छ साथै ह रसेर फजाय
नङ्ञजक बएक हङ्टॉदा साभान फेच ङ्झफखन गनत सभेत टे िा ऩङ्टग्ने दे ङ्ञखन्छ

९. क ल्ड स्ट य ङ्झनभातण कामत क राङ्झग यॊ गेरी नगयऩाङ्झरकारे रागत सहबाङ्झगताक प्रङ्झतफध्ता गदतछ
१०. प्रस्ताङ्जित कृङ्जि

ऩङ्टफातधायक प्रस्ताङ्झफत सॊ चारन :- नॊमा भ डाङ्झरटी तङ्चयकारे कृङ्जि सभूह गठन

गङ्चयकृङ्जि सभङ्टहराई नै ङ्ञजम्भा ङ्छदई ङ्छदग सॊ चारन हङ्टने दे ङ्ञखन्छ

११. प्रस्ताङ्जित कृङ्जि

ऩङ्टफातधायक प्रस्ताङ्झफत ङ्झनभातण प्रङ्जक्रममा :-ठे क्काऩट्टा द्वाया

१२. स्थानठीम तहरे ठानेका अन्म केङ्जह आफश्मक ङ्झफफयण :-जग्गाक
नगयऩाङ्झरकाक रागत साझेदायी प्रङ्झतफर्द्ता ऩर

कृङ्जि थ क फजाय ङ्झनभातणाङ्झधन
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रारऩङ्टजात प ट कऩठी, नक्सा,
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६. फागभतठी नगयऩाङ्झरका, सरातहीक प्रस्तङ्टतठीकयण
फागभतठी नगयऩाङ्झरकाक सॊ ङ्ञऺप्त ऩङ्चयचमःऩृ्बूङ्झभः
ङ्जि.स. २०७२ सारभा ४ िटा गाङ्जिस ९१० कभैमा ९२० ढङ्टॊ ग्रेख रा ९३० शॊकयऩङ्टय ९४० याजघाट ङ्जम
चाय िटा गा.ङ्जि.स ङ्झभरेय
ह

हार १२ िटा िडा नम्फय सङ्जहतक फागभतठी नगयऩाङ्झरकाक ङ्झनभाणत बएक

। मस नगयऩाङ्झरकाक

उियभा ङ्झसन्धङ्टङ्झर ङ्ञजल्रा दङ्ञऺणभा ियहथिा नगयऩाङ्झरका,ऩूिभ
त ा हङ्चयिन

नगयऩाङ्झरका एिभ् ऩङ्ञिभा फागभतठी नङ्छद य यौतहट चन्रऩङ्टय नगयऩाङ्झरका यहेक छ । च ङ्टये क छाॉच
छ एक य सभथय जङ्झभन बएक बू बाग ९०% यहेक जस भध्म ८५% भा फाङ्झर राङ्झगयहेक छ । ङ्जि.स
२०६८ सारक तथमाङक अनङ्टसाय ४१३९९ जनसॊ ्मा यहेक छ । मस फागभतठी नगयऩाङ्झरकाक कङ्टर
ऺेरपर १०१.२ िगत ङ्जक.ङ्झभ. यहेक छ ।
कृङ्जि ऺेरक सॊ ङ्ञऺप्त ङ्जिियण
मस नगयऩाङ्झरकाभा अङ्झधकाॊश कृिकहुकक फहङ्टल्मता बएक नगयऩाङ्झरकाभा ऩदतछ । महाॉ फागभतठी ङ्झसॊचाई
फाट ङ्झसॊङ्ञचत खेङ्झत म ग्म जङ्झभनक कङ्टर ऺेरपरक ६० प्रङ्झतशत हङ्टने गये क छ बने ङ्झसॊङ्ञचत अङ्झसॊङ्ञचत गङ्चय
कङ्टर जङ्झभनक ८५ प्रङ्झतशत जग्गाभा खेङ्झत ऩाङ्झत बैयहेक छ । महाॉ खेङ्झत गङ्चयने फाङ्झरहुकभा भकै ङ्झतन
पसर, धान, आरङ्ट, तयकायी, परपङ्टर

केया, आॉऩ, भसरा फाङ्झर, नगदे फाङ्झर उखङ्ट, भौयी य च्माउ जस्ता

फाङ्झर व्मािसाङ्जमक ुकऩभा गङ्चयदै आईयहेक छन् ।
मस नगयऩाङ्झरका ङ्झबर उतऩादन हङ्टने उऩजहुक

दङ्टध सॊकरन केन्र कृङ्जि सहकायीहुक भापतत २५ िटा

सॊ चारनभा यहेक महाॉ सफै गाई बैं ङ्झस पभत ११० िटा , कङ्टखङ्टया पभत ४० िटा, फाख्रा पभत १८, िॊगयङ्ट पभत
१५ िटा यहेक छ बने नगय ङ्झबर गाई बैं सङ्जक सॊ्मा ७००० यहेक छ, फाख्रा य िॊगयङ्ट क सॊ ्मा
२५००, १२५ ङ्जिघा ऺेरपरभा भत्स्मऩारन, १५० ङ्जिघाभा नभङ्टना नगय फगैंचा स्थाऩना गङ्चयएक छ ।
उद्देश्मः–

कृङ्जि ऺेरभा माङ्ञन्रङ्जकयण, आधङ्टङ्झनङ्जकयण गङ्चय िृहत ुकऩभा कृङ्जि उऩज उत्ऩादन गङ्चय

फजाङ्चयकयणक व्मफस्था ङ्झभराई व्मिसाङ्जमक एिभ् आधङ्टङ्झनक ुकऩभा कृङ्जि तथा ऩशङ्टऩॊछी ऩारन गङ्चय आम
आजतन िृङ्जर्द् गने, मूिा जनशङ्ञक्तराई आकितण गङ्चय य जगायीक

सृजना गने गङ्चयङ्झफ घटाई कृङ्जिभा

व्मिसाङ्जमकयण गङ्चय कृङ्जि ऺेरभा आत्भङ्झनब
त यता गयाउने उद्देश्म यहेक छ ।
कृङ्जि प्राङ्जिङ्झधक जनशक्तठी ङ्जिियण
क्रम.सॊ .

कभतचायीक ङ्जिियण

ऩद

सम्ऩकत नॊ.

1

ङ्जहभार फहादङ्टय शाही

ना.प्रा.स. (करार)_ OVOT

9854075111

2

य ङ्ञजना थाऩा

ना.प्रा.स. (करार)_ OVOT

9861356964

3

अङ्झसभ अमातर

कार्यक्रमको लागि फोकल कमयचारी BScAg

9847548644
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सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण तपत फागभतठी नगयऩाङ्झरकाभा आएक कङ्टर फजेट


कृिक दतात व्मिस्थाऩन कामतक्रमभ – ३ राख



कृङ्जि तथा ऩशङ्टऩॊछी सम्फङ्ञन्ध तथमाङक अध्माङ्झधक कामतक्रमभ – १ राख



भकै उत्ऩादन प्रिर्द्न कामतक्रमभ –(फारी ङ्जिकास कामतक्रमभ) – ४० राख



िठीउ बण्डायण घय ङ्झनभाणतका राङ्झग सहम ग – १ कय ड ५० राख



कृङ्जि सहकायी सॊ स्था भापतत शॊकयऩङ्टयभा दाना प्रश धन उद्य ग स्थाऩना (५०% रागत साझेदायीभा)-५० राख



्
याङ्जिम य स्थानठीम भहत्िका खाद्य तथा ऩ िण सङ्टयऺाभा टे िा ऩङ्टयमाउने
फारी िस्तङ्टक
व्मिसाङ्जमक कृङ्जि उत्ऩादन ऩकेट ङ्जिकास कामतक्रमभ सॊ चारन – २० राख



साना

जम्भा सशतत यकभ ुक २ कय ड ६४ राख यकभ यहेक छ ।

सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण भापतत सॊचारन बई यहेक कृङ्जि तपतका चारङ्ट आ.ि क कामतक्रमभहुक
कृिक दतात व्मिस्थाऩन कामतक्रमभः–


म कामतक्रमभक राङ्झग सप्टिमयक आिश्मक ऩने बएक रे भन्रारमरे सप्टिमय ङ्झनभाणत गङ्चय हार
कृङ्जि ऻान केन्रराई सप्टिमय सम्फङ्ञन्ध ताङ्झरभ ङ्छदई

सकेक

अफस्था स्थाङ्झनम तहराई स

सप्टिमय सम्फङ्ञन्ध ताङ्झरभ ङ्छदन फाॉङ्जक अफ ङ्झछटै ताङ्झरभ ऩिात काभ सङ्टुक हङ्टने
कृङ्जि तथा ऩशङ्टऩॊछी सम्फङ्ञन्ध तथमाङक अध्माङ्झधक कामतक्रमभः–


म कामतक्रमभ कृङ्जि ङ्जिकास शाखा य ऩसङ्ट सेिा शाखा फाट सङ्टुकफादक चयणभा यहेक



भकै उत्ऩादन प्रिद्र्धन कामतक्रमभ –(फारी ङ्जिकास कामतक्रमभ)



म कामतक्रमभ क ङ्झबड–१९ रे गदात ङ्जिङ्जिध कायण फस य ङ्जकएक ङ्झथम । मस कामतक्रमभक राङ्झग
५०० हेक्टय जग्गाक चक्राफङ्ञन्ध गनङ्टत ऩने बएक रे रारऩङ्टजात सॊ करन बै सकेक अिस्था छ ।

मस कामतक्रमभक राङ्झग फागभतठी नगयऩाङ्झरकारे कष्टभ हमाङ्चयङ्ग सेन्टय स्थाऩना गने बएक रे भकै
खेङ्झतक राङ्झग आिश्मक कृङ्जि औजाय उऩकयणहुक खङ्चयद गङ्चय कृङ्जि सहकायी सॊ स्था भापतत रागत
साझेदायीभा कष्टभ हमाङ्चयङ्ग सेन्टय स्थाऩना गङ्चय कृिकक रागतभा न्मू न गङ्चय उत्ऩादनभा िृङ्जर्द्
गङ्चयनेछ । मसक राङ्झग केन्रफाट आएक सशतत फजेट य नगयऩाङ्झरकाक रागत साझेदायीभा स
साभङ्टदाङ्जमक कृङ्जि माङ्ञन्रकयण कामतक्रमभ स्थाऩना गङ्चयने छ ।

याङ्जिम य स्थानठीम भहत्िका खाद्य तथा ऩ िण सङ्टयऺाभा टे िा ऩङ्टमातउने फारी िस्तङ्टक साना व्मिसाङ्जमक
कृङ्जि उत्ऩादन ऩकेट ङ्जिकास कामतक्रमभ सॊचारन


म कामतक्रमभ प्रधान भङ्ञन्र कृङ्जि आधङ्टङ्झनङ्जककयण ऩङ्चयम जना PMAMP अन्तयगत यङ्जह चक्राफन्दी
खेङ्झत प्रणाङ्झर अनङ्टुकऩ मस फागभतठी नगयऩाङ्झरका ुक २० राख यकभ सशतत अनङ्टदान भापतत
आएक छ।मसक राङ्झग फागभतठी नगयऩाङ्झरकारे याङ्जिम आिश्मकता प्रादे ङ्ञशक भहत्ि य स्थाङ्झनम
सम्बाफेताक फाङ्झर फस्तङ्टक ऩङ्जहचान गङ्चय ४ िटा ऩकेट छन ट गने सयसल्रा बइ

यहेक छ य

अफ चैर भङ्जहना ङ्झबर १) केया २) च्माउ ३) भौयी ४) भकै फाङ्झर फस्तङ्टक ऩकेट सॊ चारन गङ्चयने
व्मह या जानकायी गयीन्छ ।
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कृङ्जि ऩूिातधाय ङ्जिकास तथा कृङ्जि मान्रठीकयण प्रिद्र्धन कामतक्रमभ अन्तगततका ङ्जक्रममाकराऩ तथा फजेट ङ्जिियण


िठीउ बण्डायण घय ङ्झनभाणतका राङ्झग सहम ग ुक १ कय ड ५० राख सशतत फाट आएक



म

कामतक्रमभक

राङ्झग फागभतठी नगयऩाङ्झरकारे १ राख फ या ऺभताक

अङ्ङ बण्डायण गृह

ङ्झनभाणतक राङ्झग कङ्टर रागत ुक ५ कय डक ठे क्का प्रङ्जक्रममाफाट सङ्टुक ङ्झग्रएक ङ्झथम उक्त ठे क्का ऩृङ्ञथि
इङ्ञन्जङ्झनमतस एण्ड ङ्जिल्डय ङ्झनभातण कम्ऩङ्झनराई ऩङ्चय सम्झौता प्रङ्जक्रममाभा यहेक अफ पाल्गङ्टन १५
फाट काभ सङ्टुक हङ्टने तङ्चयकारे काभ गङ्चययहेक अिस्था छ ।
कृङ्जि सहकायी सॊ स्था भापतत शॊकयऩङ्टयभा दाना प्रश धन उद्य ग स्थाऩना (५० प्रङ्झतशत रागत साझेदायीभा) –
ुक ५० राख यकभ सशतत भापतत आएक

 मस कामतक्रमभक राङ्झग ५० प्रङ्झतशत रागत साझेदायीभा

फागभतठी नगयऩाङ्झरका िडा नॊ १० भा

ङ्ञस्थाङ्जऩत साना ङ्जकसान कृङ्जि सहकायी सॊ स्था ङ्झर राई सङ्जक्रमम सहकायी आन्तङ्चयक आभदाङ्झन याम्र
बएक काय फाय सम्हाल्न सक्ने ऩॉुङ्टङ्ञजगत ङ्जहसाफरे रगाङ्झन गनत सक्ने आङ्छद ङ्जिङ्जिध कङ्टयाभा याम्र
बएक रे बएक रे स सहकायीराई उक्त कामतक्रमभ सॊ चारन गनत ङ्छदने बङ्झन सहभङ्झत बएक छ ।
हार स कामतक्रमभक नाभ सॊ श धन गङ्चय दाना उद्य ग ङ्झनभाणत गने बङ्झन सॊ श धन गङ्चय सकेक रे स
दाना उद्य गक राङ्झग उक्त कृङ्जि सहकायीरे १७ कठा जग्गा खङ्चयद गङ्चय भ्एच ्

सङ्जहतक कङ्टर

रागत यकभ ुक ६ कय ड फयफयक रागत साझेदायीभाभा ङ्ञस्टभेट तमायी गङ्चय काभ सङ्टुकफादक
चयणभा यहेक छ । म दाना उद्य गफाट भाछाक दाना, ऩ ल्िीक राङ्झग दाना य गाई फस्त’क
राङ्झग दाना फनाउने ङ्जहसाफरे स दाना उद्य ग स्थाऩना गनत राङ्झगएक छ । जस फाट नगय
ङ्झबरका कृङ्जि व्मिसामहुकक
ङ्जकसानक

राङ्झग स्थाङ्झनम स्तयभा सह’ङ्झरमत दयभा दाना उऩरधध गयाई

उत्ऩादनभा राग्ने रागत कभ गङ्चय उत्ऩादनभा िृङ्जर्द् ल्माउने तथा म स्थान फाट

फाङ्जहयक नगयऩाङ्झरका ङ्झनमातत गने गङ्चय उद्य ग स्थाऩना गनत राङ्झगएक ह ।
आ.ि २०७७/०७८ भा प्रदे श तथा स्थाङ्झनम तहभा सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण भापतत ऩठाईएका
कामतक्रमभहुकक प्राङ्जिङ्झधक कामत सञ्चारन प्रङ्जक्रममा, ङ्चयऩ ङ्जटतङ्ग तथा तथमाङ्क व्िस्थाऩन सम्फन्धठी भागतदशतन –कृङ्जि
तपत) २०७७ फभ ङ्ञजभ कामातन्िमन बए/नबएक


कामातन्िमन शङ्टुकिातक चयणभा यहेक ।

कामतक्रमभ कामातन्िमनक अिस्था (खचत य ङ्झनभातणक प ट सभेत )


ङ्जिउ बण्डायण घय य दाना उद्य गक काभ ठे क्का प्रङ्जक्रममाफाट सङ्टुकिादक चयणभा यहेक अफ रगतै
काभ ङ्झतव्र गङ्झतभा ऩङ्जहर चयणक काभ सङ्जह सभमभै सङ्जकने गङ्चय काभ सङ्टुक हङ्टने ।

कामातन्िमनका क्रमभभा दे ङ्ञखएका सभस्माहुक


PMAMP क ऩकेट ङ्जिकास कामतक्रमभ य भकै उत्ऩादन प्रिद्र्धन कामतक्रमभ (फाङ्झर ङ्जिकास) फाट
सशतत अनङ्टदान भापतत आएका कामतक्रमहुक चक्राफङ्ञन्धभा आधाङ्चयत बएक रे ङ्जकसान िगतराई
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सम्भन्िम गनत कङ्छठन बएक /चक्राफङ्ञन्ध गनत ङ्जकसानरे नभाङ्ङे हङ्टनारे केङ्जह ङ्झडर कामतक्रमभ हङ्टन
गएक ।COVID-19 क कायणरे ऩङ्जहर चौभाङ्जिक कामतक्रमभ गने सङ्जकएन ।


कृङ्जि कामतक्रमभ सॊ चारन कामातङ्झफङ्झध अनङ्टसाय स्थाङ्झनम तहभा प्रशासङ्झनक य याजङ्झनक जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधसॊ ग
सम्भन्िमभा ङ्झफचायभा भेर नखानङ्ट ।



सफै कामतक्रमभक कामतङ्जिङ्झध य ङ्झनदे ङ्ञशका सभमभा स्थाङ्झनम तह सम्भ नऩङ्टगेक रे ।



कामतक्रमभक राङ्झग अऩङ्टण
त फजेट सशतत अनङ्टदानभा आएक रे ।



ठङ्ट रा कामतक्रमभहुकक राङ्झग प्रङ्जक्रममाहुक ऩङ्टण त ुकऩभा ङ्झभराउदा– ङ्झभराउदै सभम धेयै राग्ने बएक रे
कामतक्रमभ ङ्झडर सङ्टुक हङ्टन गएक ।



दऺ प्राङ्जिङ्झधकक कङ्झभरे ऩङ्झन केङ्जह कामतक्रमहुक गनत ङ्झडर सभम हङ्टन गएक छ ।



कामातन्िमन हन नसकेक बए स क कायण य सभाधानका राङ्झग गङ्चयएका प्रमास तथा सङ्टझाफ



ऩङ्जहर चौभाङ्जिक क याना बाइयसरे गदात हङ्टन सकेन ।



द स्र चौभाङ्जिकभा स्थाङ्झनम तहभा जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधरे बने फभ ङ्ञजभ य कामातङ्जिङ्झध ÷ङ्झनदे ङ्ञशका अनङ्टसाय
काभ गने कङ्टयाभा

सभन्िम तारभेर नहङ्टन

अको तपत धेयै कामतक्रमभहुक चक्राफङ्ञन्ध य रागत

साझेदायी गने यहेक रे म कामातङ्जिङ्झध फङ्टझाउने काभभा नै द स्र चौभाङ्जिक ङ्जित्म ।


दास्र चौभाङ्जिकक अन्मभा आएय सफै कामतक्रमभहुकक सॊचारन गदात ङ्झनमभानङ्टसाय कामातन्िमन तथा
व्मिस्थाऩन सङ्झभतय सॊ म जकहुकसॊग फायम्फाय फैठक फङ्झस अङ्ञन्तभ ङ्झनच डभा ऩङ्टगेक य ङ्जकसान
िगतराई ऩङ्झन ङ्जितृत ुकऩभा कामतक्रमक फाये भा सम्झाई फङ्टझाई गदात कामतङ्जिङ्झध अनङ्टसाय कामतक्रमभ
सॊ चारन गने ङ्जििमभा सहभङ्झतभा आएक अफस्ता तथा फाताियण फनेक छ ।



अफ तेस्र चौभाङ्जिक दे ङ्ञख कामतक्रमहुक ङ्झनयन्तय ुकऩभा सॊ चारन हङ्टने जानकायी गयाईन्छ ।



सङ्टझाफभा हतायभा ङ्झनणतम गङ्चय ङ्झनमभ ङ्जिऩङ्चयत कामतक्रमभ गनत ऩङ्झन ङ्झभरेन प्रशासङ्झनक ङ्झनकाम,
जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध य ङ्जकसान सभऺे सहभङ्झत सहकामत गङ्चय रागत साझेदायीभा काभ गये भार कामतक्रमभ
ङ्छदग ुकऩभा ङ्जिकास हङ्टन सक्छ ।

फागभतठी नगयऩाङ्झरका ऺेर ङ्झबर यहेका कृङ्जि उऩज फजायहुकक ङ्जिियण


मस नगयऩाङ्झरका ङ्झबर साप्ताङ्जहक कृङ्जि उऩज हाटफजायहुक ६ िटा यहेका छन् । हप्ताभा २ ङ्छदन
राग्ने गदतछन् जस्भा तयकायी, परपङ्टर, भसरा य खाद्यङ्ङ रगाएका कृङ्जि फस्तङ्टक काय फाय हङ्टने
गदतछ ।


ङ्जिगतका फितहुकभा सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण तपत ङ्झनभाणत/ ङ्जिकास बएक
प्रम गक

अिस्था याम्र सॊ ग सदङ्टऩम ग गङ्चयएक

काभकाजभा प्रम ग आईयहेका छन् ।

ऩूिातधाहुकक

छ य केङ्जह भभतत गये य कामातन्िमन िा

आ.ि २०७८/०७९ का रागठी कृङ्जि ऩूिातधाय ङ्जिकास तथा कृङ्जि मान्रठीकयण प्रिद्र्धन कामतक्रमभ अन्तगतत
सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तायण भापतत सॊचार हने कामतक्रमभ तथा फजेट सम्फन्धभा मस फागभतठी नगयऩाङ्झरकाक
रागठी आिश्मक कामतक्रमहुक तऩङ्ञशर फभ ङ्ञजभ यहेका छन् ।
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सित प्रथभ आ.ि २०७७/०७८ भा सशततभा आएक फजेट अऩतण आएक रे कामातन्िमन भा यहेका
ठङ्ट रा

कामतक्रमभहुक

जस्तै

ङ्जिउ

बण्डायण

घय, दाना

उद्य ग, क ल्ड

स्ट य

ङ्झनभाणत जस्ता

कामतक्रमहुकराई प्राथङ्झभक्ता ङ्छदई ५० प्रङ्झतशत रागत साझेदायुकभा थऩ फजेटक आिश्मक दे ङ्ञखन्छ


फागभतठी नगयऩाङ्झरकारे कष्टभ ह्याङ्चयङ्ग सेन्टय स्थाऩनाक राङ्झग कृङ्जिभा अङ्झत आिशमक कृङ्जि

मन्र उऩकयणहुकक ङ्जिियण सङ्जहत कङ्टर रागतक ५० प्रङ्झतशत यकभ रागत साझेदायी व्महोने
गङ्चय २० कय ड फयाफयक

प्रस्तािना २०७७ भाघ भसान्तभा कृङ्जि तथा ऩशङ्टऩन्छी ङ्जिकास

भन्रारमभा ऩेश गङ्चय सकेक रे उक्त कामातक्रमभ अङ्झत आिश्मक यहेक हङ्टॊदा स कामतक्रमभ आ.ि
२०७८/०७९ भा सशतत कामतक्रमभ अन्तगतत स कामतक्रमभ स्िठीकृत गङ्चय सहम ग गङ्चय ङ्छदनहङ्टन बङ्झन

कष्टभ ह्याङ्चयङ्ग सेन्टय भाग गङ्चयएक छ । जस कामातक्रमभ अन्तगतत ङ्जकसानरे ज तखन गने , ङ्जिउ
य प्ने, ग ड्ने, औिङ्झध/ङ्जििाङ्छद आङ्छद प्रम ग गने औजाय, टे क्टयफाट जडान गनत ङ्झभल्ने औजाय

उऩकयणहुक, म्िाईन हाबे स्टय, कृङ्जि प्रम ग गने ड्र न आङ्छद जस्ता माङ्ञन्रकयणहुक मस सेन्टयभा
याङ्ञखने छ य ङ्जकसान िगतराई रागतभा सहङ्टङ्झरमत उऩरधध गयाई मूिा जनशङ्ञक्तराई आकितण गङ्चय
य जगायी सृजना गने कृङ्जि उत्ऩादन िृहत ुकऩभा गङ्चय व्मिसाङ्जमकयण गङ्चय कृङ्जिभा आत्भङ्झनबतता
फनाउने ।

७. फङ्छदतफास नगयऩाङ्झरका, भह ियीक प्रस्तङ्टतठी
फङ्छदतफास नगयऩाङ्झरकाक ऩङ्चयचम य बौग ङ्झरक अिङ्ञस्थङ्झत
ङ्झसभाना


ऩूिभ
त ा : धनङ्टिा ङ्ञजल्राक ङ्झभङ्झथरा न.ऩा.य भह ियीक बॊगाह न.ऩा.



ऩङ्ञिभभा :सरातही य भह ियीक ङ्झसभाना फाके ख रा,य गौशारा न.ऩा.



उियभा ङ्झसन्धङ्टरी ङ्ञजल्राक कभराभाई न.ऩा.



दङ्ञऺण : भह ियीक औयही य बॊगाह न.ऩा.

उचाई : सभङ्टन्री सतहफाट तल्र १३६ ङ्झभटय दे ङ्ञख भाङ्झथल्र ७७४ ङ्झभटय सम्भ


जनसॊ ्मा :६६३५८



भङ्जहरा :३२७९०



ऩङ्टुकि :३३५६८



ऺेरपर :३१५.६ िगत ङ्जक.ङ्झभ.



रम्फाई :सयदाय २७ ङ्जक.ङ्झभ.



औित चौडाई :सयदाय १५ ङ्जक.ङ्झभ.



हािाऩानठी :६०० ङ्झभटय बन्दा तर उष्ण य ६०० बन्दा भाङ्झथ उऩ ष्ण जरिामू ऩाइन्छ |



औित ििात :१८४१ ङ्झभ.ङ्झभ.



साऩेङ्ञऺत आरता :५७%



ङ्जि.स.२०७१/८/१६ गतेक भङ्ञन्रऩङ्चयिद्क ङ्झनणतम अनङ्टसाय नगयऩाङ्झरका घ िणा बएक



ङ्झनिातचन ऺेर न १ इराका १ िडा सॊ ्मा १४
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कृङ्जि ऺेर क सॊ ङ्ञऺप्त ङ्जिियण
ऩृ्ब ङ्टङ्झभ
फङ्छदतिास नगयऩाङ्झरका तयाईक सभथय य च ङ्टये बूबागरे सभेङ्जटएक नेऩारक कृङ्जि ऺेरक ङ्झफकसक
ङ्झनङ्ञम्त भह त्िऩूण त बौग ङ्झरक तथा फाताफयणठीम अनङ्टकङ्टरता फ केक नगयऩाङ्झरका ह । महाॉ प्रङ्झफङ्झधक ङ्झतब्र
ङ्झफकास, कृङ्जिभा छाएक आधङ्टङ्झनकयण क रहय,नमाॉ प्रङ्झफङ्झध प्रङ्झत आभ ङ्जकसनहुकक आकितणरे कृङ्जि
कामत अगाडठी फढे क छ । महाॉ भङ्ट्म गङ्चय खाद्याङ्ङ फारीहुकभा धान, गहङ्ट, भकै तयकायी फारीहुकभा
टभाटय, काउरी, फन्दा, ऩयिर तथा सागहुक छ बने परपङ्टरभा आऩ, ङ्झरचठी, कटहय आङ्छद अन्म
खेङ्झतभा उखङ्ट खेङ्झत बैयहेक छ ।
कृिक सभङ्टह ३३

ऩशङ्ट सभङ्टह १

कृङ्जि सहकायी २५

कृङ्जि तथा ऩशङ्टऩन्छी पभत १८

यासामङ्झनक भर ङ्जिक्रमेता १३

फङ्छदतफास कृङ्जि कामतक्रमभ
फङ्छदतफास कृङ्जि कामतक्रमभ राई दे श क “सभृर्द् नेऩार सङ्टखठी नेऩारी” क अफधायणाराई कामतन्िमन गने

एउटा भहत्िऩूण त कामतक्रमभक ुकऩभा सङ्टुकगये क ह | फङ्छदतिास कृङ्जि कामतक्रमभराई ऩङ्टयै दे श कृङ्जि उत्ऩादन य
ङ्झफकाशक राङ्झग एउटा नमाॉ भ डेर य भेुकदण्डक ुकऩभा म कामतक्रमभ सङ्टुक गए क छ |
रक्ष्म, उद्देश्म


कृङ्जिराई ङ्झनिातहभङ्टखठी नबई व्मफसामठीक य ङ्झनमातत भङ्टखठी फनाउने एउटा रक्ष्म यहेक छ



आधङ्टङ्झनक सूचना प्रङ्झफङ्झध सङ्जहतक कृङ्जि प्रणारी भङ्टरत सभङ्टदाम (सहकायी) भा आधाङ्चयत बमय
सॊ चारन गनङ्टत प्रभङ्टख उदे श्म ह



|

उत्ऩादनभा भार नबई व्मिङ्ञस्थत फजाङ्चयकयण सॉग कृिकराइ ज डठी जठीिनस्तय उठाउने

क) फङ्छदतिास नगयऩाङ्झरकाभा कृङ्जि ङ्जिकासक ऩन्चफङ्जिम
त गङ्टुकम जना
१ ङ्झफिम ङ्झफऻहुकक सॊ रग्नताभा तऩङ्झसर क ङ्जक्रममाकराऩहुक गङ्चयने
i.

१४ िटै िडाक कृङ्जि उत्ऩादन सम्फङ्ञन्ध अध्ममन अनङ्टसन्धान

ii.

खाद्याङ्ङ ,तयकायी,तेरहन,दरहन ,परपङ्टर,ऩङ्टष्ऩ,भाछा,जङ्झडफङ्टटी,ऩशङ्टऩारन आधठीक
ऺेर

ऩकेट

ख) भ डेर एग्र ङ्झबरेज ङ्झनभातण
i.

ऩङ्ञधरक ,प्राइबेट ऩाटतनयङ्ञशऩ(ppp) भ डेरभा आधाङ्चयत स्थानठीम सयकाय , सहकायी य
ङ्झनङ्ञज साझेदायीभा

ii.

मस ङ्झबर हाईटे क नसतयी,क ल्ड स्ट य,प्रान्ट ङ्ञक्रङ्झनक,भेङ्झसनयी हामय सेन्टय, आइङ्झसटी
सेन्टय,आदी ङ्जिङ्झबङ्ङ कृङ्जि सम्फङ्ञन्ध ऩङ्टफातधाय ङ्झनभातणाङ्झधन
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कृङ्जि प्राङ्जिङ्झधकक जनशङ्ञक्तक ङ्जिियण
ऩद/तह

स्िठीकृत दयफन्दी

ऩदऩूङ्झतत

अङ्झधकृत

1

1

ऩाॉचौं

2

2

चौथ

1

1

ओॊ.ङ्झब.ओॊ.ङ्जट.

1

खारी दयफन्दी

1

सशतत भापतत चारङ्ट आ.फ.क कामतक्रमभहुक
१. याङ्ञस्िम य स्थाङ्झनम भहत्िका खाद्य तथा ऩ िण सङ्टयऺाभा टे िा ऩङ्टमातउने फाङ्झर िस्तङ्टक
व्मिसाङ्जमक कृङ्जि उत्ऩादन केन्र (ऩकेट)ङ्जिस्ताय कामतक्रमभ सॊ चारन

२. रागत सहबाङ्झगताभा कृङ्जि उऩज सॊ करन तथा फजाय ऩङ्टफध
त ाय ङ्झनभातण
३. कृिक दतात व्मिस्थाऩन कामतक्रमभ
४. फङ्छदतिास कृङ्जि कामतक्रमभ

२० राख

साना

२० राख
३ राख

१३ कय ड १७ राख

आ.फ २०७७/०७८


स्थाङ्झनम तहभा सशतत भापतत प्राप्त कामतक्रमभक प्रङ्जिङ्झधक कामत सॊ चारन प्रङ्जक्रममा,ङ्चयऩ ङ्जटतनग तथा
तत्माॊक व्मिास्थाऩन क कामातन्िमन नबमक



कामातन्िमन हङ्टन नसकेक कायण स्िठीकृत कामतक्रमभ फाये स्ऩष्ट जानकायी नबएक

फङ्छदतफास नगयऩाङ्झरका ऺेर ङ्झबर यहेक साना तथा ठङ्ट रा कृङ्जि उऩज फजाहुकक ङ्जिियण


ठङ्ट र १



सान ४



जम्भा ५

ङ्झफगतका िितहुकभा ससतत ङ्जििठीम हस्तान्तयण तपत ङ्झनभातण/ङ्जिकास बमका ऩूिध
त ायहुकक प्रम गक अिस्था
39

ऩङ्टयान बमक रे ङ्ञजणत अिस्था ऩङ्टगक
तथा ग दाभ घयङ्झबर ऩानठी ऩस्ने
े

आ.फ.२०७५/०७६ भा ङ्झनभातण बएक

40

शसतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण सम्फन्धभा केन्र राई सङ्टझाफ


स्थाङ्झनम तहक कृङ्जि ङ्जिकास शाखा क कभतचायीहुक सगॉ ऩङ्झन सभन्िम गङ्चय िजेट व्मिस्था
गनङ्टत ऩने



आ.फ.२०७८/०७९ का राङ्झग कृङ्जि ऩूिातधय ङ्जिकास तथा कृङ्जि मान्रठीकायण प्रिर्द्तन
कामतक्रमभ अन्तगतत सॊचारन हङ्टने कामतक्रमभ तथा फजेट सम्फन्धभा स्थाङ्झन तह क आिश्मकता

८. हङ्चयिन नगयऩाङ्झरका,सरातहीक प्रस्तङ्टतठी
प्रस्तङ्टङ्झतका ङ्झफिमहुकः


हङ्चयिन नगयऩाङ्झरकाक सॊ ङ्ञऺप्त ऩङ्चयचम



कृङ्जि ऺेरक सॊ ङ्ञऺप्त ङ्जिियण



कृङ्जिक प्राङ्जिङ्झधक जनशक्तठी ङ्जिियण



सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण तपत



सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण भापतत सॊ चारन बई यहेक कृङ्जि तपतका चारङ्ट आ.फ.क कामतक्रमभहुक



कृङ्जि ऩूिातधाय ङ्जिकास तथा कृङ्जि मान्रठीकयण प्रिर्द्तन कामतक्रमभ अन्तगततका ङ्जक्रममाकराऩ तथा फजेट
ङ्जिियण



सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण भापतत ऩठाईएका कामतक्रमभहुककामातन्िमन बए/नबएक



कामातन्िमनका क्रमभभा दे ङ्ञखएका सभस्माहुक



कामातन्िमन हङ्टन नसकेक बए स क कायण य सभाधानका रागठी गङ्चयएका प्रमास तथा सङ्टझाफ



सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण सम्फन्धभा केन्रराई सङ्टझाफ

हङ्चयिन नगयऩाङ्झरकाक सॊ ङ्ञऺप्त ऩङ्चयचम
बौग ङ्झरक अिङ्ञस्थङ्झत


िडा सॊ ्मा ११



प्रदे श नॊ.-२



ङ्ञजल्रा –सरातही



ङ्झनिातचन ऺेर नॊ. ३



ऺेरपर ८६.०६ िगत ङ्जकङ्झभ



उचाई १३० दे ङ्ञख ५५० ङ्झभटय

ङ्झसभाना य जनसॊ ्मा


ऩूि त रखनदे ही ख रा य रारफन्दी नगयऩाङ्झरका



ऩङ्ञिभ हङ्चयिन ख रा य फागभतठी नगयऩाङ्झरका
41



उिय हङ्चयहयऩङ्टयगढी गाउॉऩाङ्झरका ङ्झसन्धङ्टरी



दङ्ञऺण हङ्चयऩङ्टय नगयऩाङ्झरका



कङ्टर जनसॊ ्मा

४२,७८३



जनघनत्ि

४९६.७८



घयधू यी

८३६९

बू-उऩम गक ङ्ञस्थङ्झतः


कृङ्जि म ग्म जभठीन-

४४६० हे.



ङ्झसॊङ्ञचत ऺेरपर-

१२७५ हे.



अङ्झसॊङ्ञचत ऺेरपर-

३१८५ हे.



िन जॊगर-

३०५२.५ हे.



शहयी ऺेर-

८०.३५ हे .



ऩानठीक बाग-

८० हे.

कृङ्जि ऺेरक सॊ ङ्ञऺप्त ङ्जिियण
फारी उत्ऩादन ङ्ञस्थङ्झतः आ.ि. २०७५/०७६
क्रम.सॊ.





नाभ

उत्ऩादन ऩङ्चयभाण(भे .ट.)

भङ्ट्म फारी

१

खाद्याङ्ङ फारी

१३२३१.०८

भकै,धान

२

नगदे फारी

८९३५८.१३

उखङ्ट

३

तयकायी फारी

८८७३

ग रबें डा, काउरी

४

परपङ्टर फारी

७२५

आॉऩ

कृमाङ्ञशर कृिक सभूह सॊ ्मा- ६०
कृङ्जि सहकायी सॊ स्था- १०
ङ्झनजठी कृङ्जि पभत- ७०

जनशक्तठी ङ्जिियण
क्रम.स.

दयिङ्ञन्द ङ्जिियण

सॊ ्मा

ऩदऩूङ्झतत

ङ्चयक्त

१

अङ्झधकृत सातौ/आठौ

१

०

१

२

प्रा.स.

१

०

१

३

ना.प्रा.स.

२

१

१

४

१

३

जम्भा
42

सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण भापतत सॊचारन बई यहेक कृङ्जि तपतका चारङ्ट आ.फ.क कामतक्रमभहुक
क्रम.सॊ.

कामतक्रमभ ङ्जिियण

ङ्जिङ्झनम जनुक.

१

कृिक दतात व्मिस्थाऩन कामतक्रमभ

३००,०००।

२

कृङ्जि तथा ऩशङ्टऩन्छी सम्िङ्ञन्ध तथमाङ्क अध्मािङ्झधक कामतक्रमभ

१००,०००।

३

नसतयी स्थाऩना सहम ग कामतक्रमभ

४
५
६
७

१,०००,०००।

प्राङ्गाङ्चयक खेतठी प्रिर्द्तन कामतक्रमभ (प्राङ्गाङ्चयक खेतठी सम्फन्धठी

१,५००,०००।

सॊ घसॊ स्थाहुकक सहकामतभा)

भकै उत्ऩादन प्रिर्द्तन कामतक्रमभ (फारी ङ्जिकास कामतक्रमभ)

४,०००,०००।

िारी िस्तङ्टक साना व्मिसाङ्जमक कृङ्जि उत्ऩादन केन्र (ऩकेट)

२,०००,०००।

ङ्जिकास कामतक्रमभ सॊ चारन

रागत सहबाङ्झगताभा कृङ्जि उऩज सॊ करन तथा फजाय ऩूिातधाय

२,०००,०००।

ङ्झनभातण

जम्भा

१०,९००,०००।

नगयऩाङ्झरका भापतत सॊचारन बई यहेक कृङ्जि तपतका चारङ्ट आ.ि.क कामतक्रमभहुक
क्रम.सॊ.

१
२
३

ि त ुक.हजायभा

ङ्जिङ्झनम जनुक.

कामतक्रमभ ङ्जिियण
कृङ्जि सम्फङ्ञन्ध अगातङ्झनक खेतठीक ताङ्झरभ य
िठीउ ङ्जिजन ङ्जितयण

कृङ्जिभा आधङ्टङ्झनकीकयण तथा जैङ्जिक खेतठी य
कृङ्जि ऩकेट ऺेर सॊ चारन कामतक्रमभ

कृङ्जि तथा ऩशङ्ट एग्र बेट ऩसर सॊ चारन
जम्भा

हजायभा

आन्तङ्चयक

१००

१००

३०००

१५००

१५००

१०००

५००

५००

४१००

२१००

२०००

जनसहबाङ्झगता

सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण भापतत प्राप्त कामतक्रमभहुकक कामातन्िमनक अिस्था
क्रम.सॊ.

कामतक्रमभ ङ्जिियण

कामातन्िमनक अिस्था

१

कृिक दतात व्मिस्थाऩन कामतक्रमभ

कृिक एप्स प्राप्त नबएक

२

कृङ्जि तथा ऩशङ्टऩन्छी सम्िङ्ञन्ध तथमाङ्क अध्मािङ्झधक कामतक्रमभ

कृिक एप्स प्राप्त नबएक

43

क्रम.सॊ.

कामतक्रमभ ङ्जिियण

कामातन्िमनक अिस्था

३

नसतयी स्थाऩना सहम ग कामतक्रमभ

सूचना प्रकाशन बएक

प्राङ्गाङ्चयक खेतठी प्रिर्द्तन कामतक्रमभ (प्राङ्गाङ्चयक खेतठी सम्फन्धठी

४

सॊ घसॊ स्थाहुकक सहकामतभा)

५

भकै उत्ऩादन प्रिर्द्तन कामतक्रमभ (फारी ङ्जिकास कामतक्रमभ)
िारी िस्तङ्टक साना व्मिसाङ्जमक कृङ्जि उत्ऩादन केन्र

६

(ऩकेट) ङ्जिकास कामतक्रमभ सॊचारन

रागत सहबाङ्झगताभा कृङ्जि उऩज सॊ करन तथा फजाय

७

ऩूिातधाय ङ्झनभातण

सूचना प्रकाशन बएक
स्थरगत प्रभाङ्ञणकयणक चयनभा यहेक
सूचना प्रकाशन बएक
स्थान छनौट हङ्टन फाॊकी

कामातन्िमनका क्रमभभा दे ङ्ञखएका सभस्माहुक


कृङ्जि फजाय सॊ चारनक राङ्झग जग्गाक सभस्मा



प्राङ्जिङ्झधक कभतचायी अबाि



सेिा सङ्टङ्जिधा फाट फङ्ञन्चत



One Way System/एकद्वाय प्रणारीक असय



कभतचायीहुकराई उत्प्रेयणाक अबाि



नमाॉ सॊ यचनाभा अन्तयघङ्टरन

सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण सम्फन्धभा केन्रराई सङ्टझाफ


नमाॊ सॊ यचना ङ्झनभातणका राङ्झग भारै ह ईन सङ्टदृङ्जढकयण य व्मिस्थाऩनका राङ्झग सभेत कामतक्रमभ बए
उिभ हङ्टने ङ्झथम ।



ठङ्ट रा सॊ यचना भारै ह ईन साना सॊ यचना ङ्झनभातण तथा ङ्जिस्तायका कामतक्रमभ ऩङ्झन आिश्मक छ ।

आ.फ. २०७८/७९ का रागठी कृङ्जि ऩूिातधाय ङ्जिकास तथा कृङ्जि मान्रठीकयण प्रिर्द्तन कामतक्रमभ अन्तगतत
सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण भापतत सॊचारन हङ्टने कामतक्रमभ तथा फजेट ङ्जिियण
९. ठ यी गाउॉऩाङ्झरकाक कामातरम, घमाॉङ्गडाॉडा, ऩसातक प्रस्तठीकयण
ठ यी गाउॉऩाङ्झरकाक सॊ ङ्ञऺप्त ऩङ्चयचम


स्थाऩना:

२०७३



जम्भािडा:

५



जनसॊ ्मा:

२०,२९६



ऺेरपर:

१२८.६७ (िगत ङ्जक.भठी.)



सभािेश गाङ्जिसहरू:

ठ यी, ङ्झनभतरफस्तठी य सङ्टिणतऩयङ्ट गा.ङ्जि.स.
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िडा न.

घय धङ्टयी

१

जनसङ्मा
जम्भा

ऩङ्टुकि

भङ्जहरा

६४७

३४०९

१६६४

१७४५

२

७७१

३७६४

१८१३

१९५१

३

९१२

४२०५

२००८

२१९७

४

११४३

५५६७

२७६५

२८०२

५

७७४

३४५२

१५८२

१८७०

जम्भा

४२४७

२०३९७

९८३२

१०५६५

ठ यी गाउॉऩाङ्झरकाक सॊ ङ्ञऺप्त ऩङ्चयचम


ऐङ्झतहाङ्झसक एिॊ ऩङ्टयाताङ्ञत्िक भहत्िक दृष्टठीक णरे ऩङ्चयङ्ञचत ऩसात ङ्ञजल्रा ङ्झबरका १४ िटा स्थानठीम
तह भध्मे ठ यी गाउॉ ऩाङ्झरका नेऩार सयकायक ङ्झभङ्झत २०७३।११।२७ गतेक स्थाङ्झनम तह
घ िणािाट साङ्जिक ठ यी, ङ्झनभतरफङ्ञस्त, सङ्टफणतऩयङ्ट य भहादे िऩङ्जट्ट य सेढिा गा.ङ्जि.स राई सभेटेय
सङ्टफणतऩयङ्ट गाउॉ ऩाङ्झरका गठन बएक ङ्झथम
ङ्झनभतरफङ्ञस्त

। ऩङ्झछ भन्रठीऩङ्चयिदक ङ्झनणतम अनङ्टसाय साङ्जिक ठ यी,

य सङ्टफणतऩयङ्ट गा.ङ्जि.स. सभेटेय ठ यी

गाउॉ ऩाङ्झरका घ िणा बएक

ह । ठ यी

गाउॉऩाङ्झरका भा ५ िटा िडा कामभ बई गाउॉ ऩाङ्झरकाक केन्र सङ्टिणतऩयङ्ट , ऩसातभा यहेक छ


मस ठ यी गाउॉ ऩाङ्झरकाक ऩूिभ
त ा ङ्ञजयाबिानठी गाउॉऩाङ्झरका, ऩङ्ञिभभा ङ्ञचतिन याङ्जिम ङ्झनकङ्टञ्ज, उियभा
ऩसात याङ्जिम ङ्झनकङ्टन्ज य ङ्ञचतिन याङ्जिम ङ्झनकङ्टन्ज दङ्ञऺणभा बायतक
गाउॉऩाङ्झरकाक

ङ्झसभाना यहेक

जनसॊ ्मा २०,२९६ (ङ्जिस हजाय दङ्टई सम छमानधफे) यहेक

छ ।

छ । जम्भा

ऺेरपर १२८.६७ िगत ङ्जक.भठी. यहेक मस गाउॉ ऩाङ्झरकाभा धाङ्झभक
त , साॉस्कृङ्झतक ऐङ्झतहाङ्झसक तथा
ऩमतटङ्जकम दृङ्जष्टक णरे अत्मन्त भहत्िऩूण त याङ्जिम ङ्झनकङ्टञ्ज एिॊ भठ भङ्ञन्दय, ऩाकत आदी यहेका छन ।


ऩसात ङ्ञजल्राक सदयभङ्टकाभ ङ्जियगॊजफाट ठ यी ४५ ङ्जक.ङ्झभ. उिय ऩङ्ञिभभा अिङ्ञस्थत छ।

कृङ्जि ऺेरक सॊ ङ्ञऺप्त ङ्जिियण


मस ठ यी गाउॉ ऩाङ्झरका अन्तगतत कृङ्जि ऺेरक ङ्झनकै सम्बािना यहेक छ।



मस गाउॉऩाङ्झरकाभा ८५ प्रङ्झतशत कृिक कृङ्जि ऩेशाभा सॊ ल्गन यहेक छ।



ठ यी गाउॉ ऩाङ्झरकाभा खेतठी गने खेतठी म ग्म जङ्झभन कङ्चयफ ७०३८ हेक्टय यहेक छ ।



महाॉ ङ्जिङ्झबङ्ङ ङ्जकङ्झसभका िारीहुक ङ्झसजन/अनङ्झसजन का ुकऩभा उत्ऩादन हङ्टन्छ।
जस्तै धान, गॉह,ङ्ट भकै, त यी, सङ्टतॉ, तयकायी, परपङ्टरहुक आदी ।
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क्रम.सॊ .

फारीक नाभ

ऺेरपर(हे.)

१.

धान

६८१४

२.

गॉह ङ्ट

१२५०

३.

भकै

३६८३

४.

त यी

३५५६

५.

सङ्टतॉ

११३३

६.

तयकायी

१५०

७.

परपङ्टर

७०

कृङ्जिक प्राङ्जिङ्झधक जनशक्तठी ङ्जिियण:


कृङ्जि शाखा अन्तयगत - ना.प्रा.स. ऩदभा १ जना



ऩशङ्ट शाखा अन्तयगत - ना.ऩ.से.प्रा. ऩदभा १ जना

आ.फ.२०७६/०७७ भा कृङ्जि तपत गङ्चयएका ऩहरहुक


कृिक सभङ्टहहुकराई आिश्मक कङ्जि भ टयहुक ङ्जितयण



परपङ्टर कृिक सभङ्टहहुकराई आॉऩ,ङ्झरचठी,कटहय, अॊ म्फा आङ्छदक ङ्जिुकिा ङ्जितयण



कृङ्जि खेतठी गने कृिक सभङ्टहहुकभा स्मार ट्यङ्टिेर जडान



आिश्मक कृिक सभङ्टहराई सभयसेर ङ्जितयण



तयकायी िठीउ ङ्जितयण
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सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण तपतचारङ्ट आ.फ.२०७७/०७८ भा सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण भापतत सॊचारन बई
यहेक कामतक्रमभहुक:

कृङ्जि फजाय ऩङ्टिातधाय ङ्झनभातण

कृङ्जि ऩङ्टिातधाय ङ्जिकास तथा कृङ्जि माङ्ञन्रकयण प्रिदधतन कामतक्रमभ अन्तगततका ङ्जक्रममाकराऩ तथा फजेट ङ्जिियण:
क्रम.सॊ .
१.
२.
३.

ङ्जिियण

यकभ ुक.

साभङ्टङ्जहक तयकायी खेतठी गने कृिकहुकका राङ्झग
सभयसेर ङ्जितयण कामतक्रमभ

साभङ्टङ्जहक खेतठी गने कृिकहुकका राङ्झग भ टय
ङ्जितयण कामतक्रमभ

कृिक सभङ्टहराई जेनेयेटय ङ्जितयण कामतक्रमभ
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५,००,०००
१,०००,०००
५,००,०००

क्रम.सॊ .

ङ्जिियण

यकभ ुक.

आॉऩ कृिभराई साभङ्टङ्जहक ङ्जििादी छने औजाय

४.

३,००,०००

ङ्जितयण कामतक्रमभ

साभङ्टङ्जहक तयकायी खेतठी गने कृिकहुकका राङ्झग

५.

४,००,०००

हाते िमाक्टय ङ्जितयण कामतक्रमभ

आिश्मक ठाउॉ भा कृिक सभङ्टहसॉग सभन्िमसॉग

६.

१,०००,०००

गयी स्मार ट्यङ्टिफेर जडान कामतक्रमभ

आ.फ.२०७७/०७८

भा

प्रदे श

तथा

स्थानठीम तहभा

सशतत

ङ्जिङ्ञिम

हस्तान्तयण

भापतत

ऩठाईका

कामतक्रमभहुकक प्राङ्जिङ्झधक कामत सञ्चारन प्रङ्जक्रममा, ङ्चयऩ ङ्जटतङ्ग तथा तथमाङ्क व्मिस्थाऩन सम्फन्धठी भागतदशतन (कृङ्जि
तपत) २०७७ फभ ङ्ञजभ कामातन्िमन बएक कामतक्रमभ कामातन्िमनक अिस्था:

ठ यी गाॉउऩाङ्झरका ऺेर ङ्झबर यहेका कृङ्जि उऩज फजायहुकक ङ्जिियण:


ठ यी गा.ऩा.क िडा नॊ.४ भा अिङ्ञस्थत आठघाये हाट फजाय



ठ यी गा.ऩा.क िडा नॊ.५ भा अिङ्ञस्थत ङ्झभङ्झन
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ङ्जिगतका फितहुकभा सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण तपत ङ्झनभातण/ङ्जिकास बएका ऩङ्टिातधायहुकक प्रम गक अिस्था:

१०. भेचठीनगय नगयऩाङ्झरका, काकयङ्झबट्टा, झाऩाक प्रस्तङ्टतठी
नगयऩाङ्झरकाक सॊ ङ्ञऺप्त ऩङ्चयचम
भेचठीनगय नगयऩाङ्झरका ऩङ्टिॉ नेऩारक

दङ्ञऺण बेगभा अिङ्ञस्थत छ । जातठीम ङ्जिङ्जिधतारे बङ्चयएक

म

नगयऩाङ्झरका ङ्जिकासक दृङ्जष्टक णरे थङ्टप्रै स्िम्बािना ि केक नगयऩाङ्झरका भध्मेक एउटा नगयऩाङ्झरका ह ।
म

नगयऩाङ्झरकाक

स्थाऩना ङ्जि.स.२०५३ सारभा बएक

ह

। म

नगयऩाङ्झरकाक

कङ्टर जनसॊ ्मा

१,११,७३७ यहेक छ । म नगयऩाङ्झरका िासठीहुकक आमआजतनक भङ्ट्म ि त बनेक नै कृङ्जि ऩेसा नै
ह । कङ्चयि ७०% नगयिासठीहुक आ्न ङ्ञजिन ङ्झनिातह गनतका रागठी कृङ्जिभा नै ङ्झनबतय ऩदतछन । मस
नगयऩाङ्झरकाक कङ्टर ऺेरपर १९२ िगत ङ्जकर ङ्झभटय यहेक छ । म ऩाङ्झरका सभङ्टन्र सतह िाट १००८०० ङ्झभटय सम्भ पैङ्झरएक छ ।
भेचठीनगय नगयऩाङ्झरकाक सॊ म जनफाट भङ्ट्मतमा ङ्झनम्नानङ्टसाय ठाउॉ हुकभा कृङ्जि फजाय फनेक छ ।


भेचठीनगय, िाहङ्टनडाॉगठी, ्मङ्झभयगढी, धाइजन, दङ्टिागढी

प्रशासङ्झनक ङ्झफबाजन :


ङ्ञजल्रा : झाऩा, अॊचर: भेचठी, प्रदे स: प्रदे स नॊ : १, िडा सॊ ्मा: १५

ङ्झसभाना :
ऩूि त : बायतक ऩङ्ञिभ फॊ गार, ऩङ्ञिभ: ङ्झफतातभ ड नगयऩाङ्झरका, अजङ्टन
त धाया नगयऩाङ्झरका


उिय : फङ्टर्द्साङ्ञन्त गाउॉऩाङ्झरका, योंग गाउॉ ऩाङ्झरका (इराभ), दङ्ञऺण : बरऩङ्टय नगयऩाङ्झरका

कृङ्जि ऺेरक सॊ ङ्ञऺप्त ऩङ्चयचमः


जम्भा ऺेरपरः १९२०० हेक्टय



खेतठी म ग्म ऺेरपरः १३४०४ हेक्टय (७० प्रङ्झतसत )



खाद्याङ्ङ िारीक ऺेरपरः ८४३३ हेक्टय ( कृङ्जि म ग्म जङ्झभनक ६३ प्रङ्झतसत )



ङ्झसॊङ्ञचत धान िारीक उत्ऩादकत्िः

४.६ भे. टन प्रङ्झत हेक्टय

कृङ्जि प्राङ्जिङ्झधक जनशङ्ञक्त ङ्जिियणः



कृङ्जि ङ्जिऻ - १ जना
प्रा.स.

- ३ जना
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सशतत ङ्जिङ्झतम हस्तान्तयण भापतत सॊचारन बईयहेक कृङ्जि तपतका चारङ्ट आ.ि.क कामतक्रमभहुकः


ङ्ट ेटय भङ्टनाटाय ङ्झसॊचाई
एङ्जककृत फारी तथा जर धमिस्थाऩन कृिक ऩाठशारा सॊ चारन (हङ्झडमा ये गर
उऩआम जना)



कृिक दतात व्मािस्थाऩन कामतक्रमभ



कृिकक भागभा आाधायीत कामतक्रमभ



भाट जाच ङ्ञशङ्जिय



याङ्जििम य स्थाङ्झनम भहत्िका खाद्य तथा ऩ िण सङ्टयऺाभा टे िा ऩङ्ट–माउने फारी फस्तङ्टक साना



व्मफसाङ्जमक कृङ्जि उत्ऩादन केन्र (ऩकेट) ङ्जिकास कामतक्रमभ



कृिकक भागभा आाधायीत कामतक्रमभ



कृङ्जि फजाय ऩूिातधाय ङ्झनभातणका राङ्झग सहम ग



घङ्टम्तठी ताङ्झरभ



हार बएका परपूर नसतयी ऺभताक अङ्झबफृङ्छद

कृङ्जि ऩङ्टिातधाय ङ्जिकाय तथा कृङ्जि माङ्ञन्रकयण प्रिद्र्धन कामतक्रमभ कृमाकराऩ तथा िजेट


कृङ्जि फजाय ऩूिातधाय ङ्झनभातणका राङ्झग सहम ग

— ५०,००,०००.००



नगदे फारी, परपङ्टर य तयकायी िारी ङ्झसॉचाइ

— १०,००,०००.००



व्मािसाङ्जमक ङ्जकसानहुकराई आधङ्टङ्झनक कृङ्जि उऩकयण खङ्चयदभा रागत सहबाङ्झगताक

आधायभा

रागतक आधायभा रागतक ५० % अनङ्टदान — ५०,००,०००.००
सशतत अनङ्टदान तपतक कृङ्जि ऩङ्टिातधाय ङ्जिकास तथा कृङ्जि माङ्ञन्रकयण प्रिद्र्धन अन्तगततक कामतक्रमभक प्रगङ्झतः


स्थान य ठाॊउक छनौट बएक ।



ङ्झडजाईन य एङ्ञस्टभेट कामत सम्ऩङ्ङ बएक ।



टे न्डङ्चयङ्गक प्रङ्जक्रममाभा गएक ।

ऩूिातधाय ङ्झनभातण हङ्टने स्थर
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कामक्रमभ कामातन्िमनभा दे ङ्ञखएका सभस्माः


कामतङ्जिङ्झधक अबाि



कृङ्जि प्राङ्जिङ्झधकक कभठी



कृङ्जि शाखाक सॊ रग्नताभा कभठी

ऩाङ्झरका ऺेर ङ्झबर यहेका कृङ्जि उऩज िजायक ङ्जिियणः


ईटाबट्टा कृङ्जि िजाय



धङ्टरािायी कृङ्जि िजाय



आईतिाये हाट िजाय



काकडङ्झबटा हाट िजाय



धाईजन हाट िजाय

आ.ि. २०७८।७९ का रागठी कृङ्जि ऩङ्टिातधाय तथा कृङ्जि माङ्ञन्रकयण प्रिद्र्धन कामतक्रमभ अन्तगतत सशतत
ङ्जिङ्झतम हस्तान्तयण अन्तगतत नगयऩाङ्झरकाक आिश्मक कामतक्रमभः


आईतिाये हाट िजाय ऩङ्टिातधाय ङ्जिकास कामतक्रमभ

(भे.न.ऩा. १३)



काॊकडङ्झबटा हाटिजाय ऩङ्टिातधाय ङ्जिकास कामतक्रमभ

(भे.न.ऩा. ६)



ईटाबट्टा हाटिजाय सङ्टधाय कामतक्रमभ

(भे.न.ऩा. ७)
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ग ्ठीभा प्रस्तङ्टत बएका कामतऩरहरू
१. प्रदे श न. १ भा कृङ्जि ऩङ्टिातधाय ङ्जिकास सम्फङ्ञन्ध अिधायण
कामतऩर प्रस्तङ्टतकतातः ऩशङ्टऩतठी ऩ खये र, िङ्चय् कृङ्जि अथतङ्जिऻ

बूङ्झभ व्मिस्था, कृङ्जि तथा सहकायी भन्रारम, प्रदे श नॊ. १, ङ्झफयाटनगय, भ यङ्ग

ऩङ्चयचमः
२०७२ सारभा जायी गयीएक नेऩारक सॊ ङ्जिधानभा दे शभा सॊ घठीमता रागू गयी स क कामान्ितमन गने
उदे श्म अनङ्टुकऩ सॊ घ, प्रदे श य स्थानठीम तह गयी तठीन तहक याजनठीङ्झतक तथा प्रशासङ्झनक इकाइहुक यहने
व्मिस्था बएक छ । सॊिैधाङ्झनक व्मिस्था अनङ्टसाय २०७४ सारभा तठीनै तहक ङ्झनिाचतन सम्ऩङ्ङ बइ
सॊ घठीमता कामान्ितमनक चयणभा अगाडठी िढी यहेका छ । ऩङ्झछल्र चयणभा दे शराइ एक सॊ घ, सात प्रदे श
तथा ७५३ स्थानठीम (भहानगयऩाङ्झरका, उऩ-भहानगयऩाङ्झरका, गाउॉ ऩाङ्झरका य ७७ ङ्ञजल्रा सभन्िम
सङ्झभङ्झतहुक सभेत) तहभा ङ्जिबाजन गयी सिैराइ सॊ ङ्जिधानरे प्रदि गये क आङ्झथक
त प्रशासनठीक तथा याजनठीङ्झतक
अङ्झधकायक उच्चतभ प्रम ग गनत अिसय प्राप्त बएक छ । मङ्जह क्रमभभा प्रदे श न. १ ङ्झफयाटनगय, अस्थामठी
प्रदे श सदयभङ्टकाभभा मस भन्रारमक भाघ २९, २०७४ भा औऩचाङ्चयक स्थाऩना बएक छ ।
नेऩारक सॊ ङ्जिधान, सॊ घठीम कानून तथा प्रदे श कानूनक अङ्झधनभा यङ्जह प्रदे शक आिश्मकता य सम्बाव्मता
अनङ्टुकऩ कृङ्जि ङ्जिकास सम्फन्धठी नठीङ्झत तजङ्टभात एिॊ कामान्ितमन गनङ्टत भूर उद्देश्म फ केक मस भन्रारमक
रक्ष्म व्मािसाङ्जमक एिॊ प्रङ्झतस्ऩधात्भतक कृङ्जि प्रणारीफाट उच्च एिॊ दीग आङ्झथक
त िृर्द्ठी हाॉङ्झसर गनङ्टत खाद्य
सङ्टयऺा तथा गङ्चयफठी ङ्झनिायणभा म गदान ऩङ्टय ् माउनङ्ट यहेक छ ।
प्रदे श न १ क कृङ्जि ङ्जिकासक अिधायणात्भक खाका (Conceptual framework)
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कृङ्जि फजाय ऩङ्टिातधाय ङ्जिकास तथा फजाङ्चयकयण प्रिर्द्तन आम जना

कृङ्जि फजाय ऩङ्टिातधाय ङ्जिकास तथा फजाङ्चयकयण प्रिर्द्तन आम जना
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हार सॊचारभा यहेका केही कृङ्जि ऩङ्टिातधाय


कृङ्जि उऩज फैक ङ्झनभातण



खाद्याङ्ङ बण्डायण गृह ङ्झनभातण



स्थानठीम तहक रागत सहबाङ्झगताभा कृङ्जि फजाय ऩङ्टिातधाय ङ्झनभातण



सॊ करन केन्र ङ्झनभातण



यङ्जिक स्ट य ङ्झनभातण



स्थानठीम तहसॉगक सहबाङ्झगताभा क ल्ड स्ट य ङ्झनभातण



दभक नगय ऩाङ्झरकाभा प्राङ्गायीक फजाय ङ्झनभातइ



सङ्टमोदम नगयऩाङ्झरकाभा ङ्ञचमा ऩयीऺण तथा प्रिर्द्तन केन्र

आगाभठी ङ्छदनभा गनत सङ्जकने कामतक्रमभहुक


स्थानठीम तहक रागत सहबाङ्झगताभा कृङ्जि फजाय ऩङ्टिातधाय ङ्झनभातण

कामतक्रमभ सञ्चारनभा दे ङ्ञखएका सभस्माहरू


ऩङ्टिातधाय ङ्झनभातणका राङ्झग प्राङ्जिङ्झधकक चयभ अबाि



तठीन तहका सयकायहुक िठीच सभन्िम अबाि तथा फजेटभा द ह य ऩनाक सॊ बािना



सॊ घठीम सयकायिाट नठीङ्झतगत धमिस्था हङ्टन नसक्नङ्ट (Warehouse registration act, Agriculture
market model/design based on geographical situation, cold room and cold storage technical
standards etc)

िङ्चय् कृङ्जि अथतङ्जिऻ िठी ऩशङ्टऩतठी ऩ खये रफाट प्रस्तङ्टत कामतऩर भाङ्झथ ङ्जटप्ऩणठी
ङ्जटप्ऩणठीकतातः प्रका,श कङ्टभाय सञ्जेर, प्रभङ्टख, कृङ्जि ऩूिातधाय ङ्जिकास तथा कृङ्जि मान्रठीकयण प्रिर्द्तन केन्र
कामतऩरभा सभेङ्जटएका भङ्ट्म ङ्जििमिस्तङ्टहुकः
•

बूङ्झभ व्मिस्था कृङ्जि तथा सहकायी भन्रारम, प्रदे श १क कृङ्जि ऩूिातधाय ङ्जिकास सम्फङ्ञन्ध ङ्झनङ्झत
तथा कामतक्रमभक फाये भा प्रस्तङ्टङ्झत केङ्ञन्रत यहेक ङ्झथम

•

प्रदे श न १ क कृङ्जि ङ्जिकासक अिधायणात्भक खाका (Conceptual framework) रे कृङ्जि य
ऩशङ्ट िस्तङ्टक उत्ऩादन तथा उत्ऩादकत्ि फृङ्जर्द्का रागठी कृङ्जि प्रसाय सेिा भापतत तङ्टरनात्भक
राब बएका फारी तथा िस्तङ्टक उत्ऩादन, ङ्जिकास तथा ङ्जिस्ताय गने स च ङ्झरएक

•

स का रागठी ङ्जिङ्झबङ्ङ आम जनाहुक सञ्चारन हङ्टने य स भध्मे कृङ्जि फजाय ऩङ्टिातधाय ङ्जिकास तथा
फजाङ्चयकयण प्रिर्द्तन आम जना भङ्ट्म यहेक
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•

मस आम जना अन्तगतत साना फजाय तथा सङ्करन केन्र ङ्झनभातण, भझौरा तथा प्रदे शस्तय फजाय
ऩूिातड्ढाय ङ्जिकास, स्थाङ्झनम तहसॉगक रागत साझेदायीभा फजाय ऩूिातधाय ङ्झनभातण, कृङ्जि उऩज
बण्८यण तथा क ल्ड ुकभ ङ्झनभातण, स्थाङ्झनम तह सॉगक सहकामतभा ऩशङ्टऩन्छी फजाय तथा
फधशारा ङ्झनभातण, सयकायी तथा नठीङ्ञज ऺेरक सहकामतभा कस्टभ हामङ्चयङ्ग सेन्टय तथा ड्रामय
जडान जस्ता कामतक्रमभहुकराई प्राथङ्झभकताभा याङ्ञखएक छ

•

स्थाङ्झनम तहसॉगक रागत साझेदायीभा फजाय ऩूिातधाय ङ्झनभातणका रागठी चारङ्ट आ.फ.भा ८
कय ड ङ्जिङ्झनम जन गङ्चयएक

•

न्मूनतभ सभथतन भङ्टल्म कामातन्िमनका रागठी सभङ्टह/सहकायी/ङ्झनङ्ञजऺेर अग्रसय बएभा

सहम ग

गनत सङ्जकने
•

स्थाङ्झनम तहसॉगक सहकामतभा ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण भापतत गत आ.फ.भा १७ िटा ऩशङ्टऩन्छी
फजाय तथा फधशारा ङ्झनभातण गङ्चयएक

•

चारङ्ट आ.फ.भा सयकायी तथा नठीङ्ञज ऺेरक सहकामतभा ३-४ िटा ठङ्ट रा कस्टभ हामङ्चयङ्ग
सेन्टय स्थाऩना गने रक्ष्म यहेक

•

अङ्झधकतभ ुक २० राख सम्भ रागत राग्ने फजाय ऩूिातधायहुकक ङ्झनभातण कामतक्रमभ कृङ्जि ऻान
केन्र भापतत गङ्चयएक

•

Promising location for market infrastructure development: दङ्टहिठी, ईटहयी य कन्काई

•

कामतक्रमभ कामातन्िमनभा दे ङ्ञखएका सभस्माहुक
o

स्थाङ्झनम तहभा ऩठाईने शसतत कामतक्रमभहुकभा कृङ्जि शाखाभा कामतयत कृङ्जि प्राङ्जिङ्झधकहुकक
ऩहङ्टॉचनै नहङ्टने गये क

o

ङ्जिङ्झबङ्ङ तहका कामतक्रमभभा द ह य ऩना दे ङ्ञखएक

o

कामतक्रमभ कामातन्िमका रागठी आिश्मक जनशङ्ञक्तक चयभ अबाि

o

Warehouse registration act, Agriculture market model/design based on geographical
situation, cold room and cold storage technical standards etc जस्ता ङ्जििमहुकभा सॊ घठीम
सयकायिाट नठीङ्झतगत धमिस्था हङ्टन नसक्नङ्ट

•

सभग्रभा स्थाङ्झनम य सॊ ङ्ञघम सयकायसॉग कामतक्रमभ कामातन्िमन एिॊ ङ्झनङ्झतगत तहभा सहकामतका
रागठी प्रदे श भन्रारम अग्रसय यहेक

•

कामतक्रमभभा द ह य ऩना आउन नङ्छदन सॊ ङ्ञघम सयकायका कामतक्रमभहुकफाये प्रदे श सयकायराई
ऩङ्झन जानकायी गयाउन आिश्मक यहेक कङ्टया औ ॊल्माउनङ्ट बएक ङ्झथम ।
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२. स्थाङ्झनम तहभा शसतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण य त्मसक व्मिस्थाऩन
कामतऩर प्रस्तङ्टतकतातः प्रकाश कङ्टभाय सञ्जेर, प्रभङ्टख

कृङ्जि ऩूिातधाय ङ्जिकास तथा कृङ्जि मान्रठीकयण प्रिर्द्तन केन्र, हङ्चयहयबिन

ऩृ्ब ङ्टभठी


ङ्जिगतका फितहरूभा थङ्टप्रै म जना तथा कामतक्रमभहरू फढी उत्ऩादनभङ्टखठी बएका कायण अऩेङ्ञऺत
नङ्झतजा बने हाॉङ्झसर गनत सङ्जकएक छै न



फजाय प्रणारीक उङ्ञचत ङ्जिकास हङ्टन नसक्दा हार कृङ्जि उऩजक सभङ्टङ्ञचत व्मिस्थाऩनभा टड्काय
ुकऩरे सभस्मा दे ङ्ञखएक छ



आभ कृिकहरूरे उङ्ञचत राब ङ्झरन सकेका छै नन् - उऩब क्ताहरूरे ऩङ्झन सङ्टरब य सयर ुकऩरे
कृङ्जि जन्मिस्तङ्ट उऩब ग गनत ऩाईयहेका छै नन्



कृङ्जिक ङ्जिकास रक्ष्म प्राङ्झप्त हङ्टन नसक्नङ्टका सभस्मा भध्मे कभज य फजाय सञ्जार य मसक ङ्जपतर
व्मिस्थाऩन यहेक छ



कृङ्जि ङ्जिकास यणङ्झनतठीरे ऩङ्झन प्रबािकायी फजाय सॊ मन्रक ङ्जिकास गयी कृङ्जि ऺेरक ङ्जिकास गने
रक्ष्म याखेक छ



स क राङ्झग तम बएक कामतनठीङ्झत अनङ्टसाय कृङ्जि िस्तङ्टहरूक व्मिसामठीक उत्ऩादन थर नङ्ञजक
सॊ करन केन्र तथा थ क फजाय य िाह्य ऺेरका फजाय सञ्जार ङ्जिकास य ङ्जिस्ताय गङ्चयने तथा
ॉ फढाईने कङ्टया उल्रेख छ
स्थानठीम स्तयभा कृङ्जि सूचनाक ऩहङ्टच



ङ्छदग ुकऩरे कृङ्जि फजाय ङ्जिकास हङ्टन ङ्ट सभग्र कृङ्जि ङ्जिकासक राङ्झग अङ्झत आिश्मक भाङ्झनएक छ

कृङ्जि फजाय सॊयचनाहुकक ङ्जिियण
क्रम.
सॊ .

थक

ङ्जिकास ऺेर

िजाय

सॊकरन
केन्र

हाटिजाय

खङ्टरा

िजाय

जम्भा

१

ऩङ्टिातञ्चर

३

६४

५५४

३३

६५४

२

भध्भाञ्चर

१२

१५८

३०८

७९

५५७

३

ऩङ्ञिभाञ्चर

५

१६२

१०८

१७

२९२

४

भध्म ऩङ्ञिभाञ्चर

५

१०९

३६

३

१५३

५

सङ्टदयङ्ट ऩङ्ञिभाञ्चर

२

६०

३२

१७

१११

जम्भा

२७

५५३

१०३८

१४९

१७६७
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प्रभङ्टख कृङ्जि थ क फजायहुक
1)

काङ्झरभाटी, काठभाण्डौं

2)

ङ्झफतातभ ड, झाऩा

3)

धयान, सङ्टनसयी

4)

ढल्केिय, धनङ्टिा

5)

ङ्झसन्धङ्टरी, ङ्झसन्धङ्टरी

6)

फङ्टटिर, ुकऩन्दे ही

7)

ऩ खया, कास्की

8)

कािास तठी, निरऩयासठी

9)

फङ्टरिङ्टरे, सङ्टखेत

10) क हरऩङ्टय, फाॉके
11) अिङ्चयमा, कैरारी
कृङ्जि ऩङ्टिातधाय ङ्जिकासभा हार सम्भक रगाङ्झन ङ्ञस्थङ्झत

आ. फ.

चारङ्ट खचत

ऩूजठीगत खचत

अन्म सॊ स्था तथा व्मङ्ञक्त राई चारङ्ट अनङ्टदान

साफतजङ्झनक ङ्झनभातण

स:शतत फजेट शठीितक न. २६४२३
स्िठीकृत फजेट

२०७०/७१

मथाथत खचत

फजेट शठीितक न. २९६११
स्िठीकृत फजेट

४२१४०

मथाथत खचत
७०८४६

२०७१/७२

४३०००

८८८२६

२०७२/७३

१३४००

१३७००

२०७३/७४

०

१७३९४

२०७४/७५

०

३८८००

रगाङ्झन फढे सॉगै आएक ऩङ्चयिततन


कृङ्जि उऩज फजाय केन्रहुकक सॊ ्मा ऩङ्झन ङ्छदनानङ्टङ्छदन फढ्दै गएक



कृङ्जि उऩज फजाय केन्रहुकक स्थाऩनाभा सयकायी, गैह्रसयकायी तथा ङ्झनङ्ञज ऺेरक सॊ रग्नता यहेक



सॊ ्मात्भक ुकऩभा फृङ्जर्द् बएता ऩङ्झन गङ्टणात्भक सङ्टधाय हङ्टन सकेन



फनेका ऩङ्टिातधायहुक सभङ्टङ्ञचत प्रम गभा आएनन्



सभमानङ्टकङ्टर ऩङ्टिातधायहुक नबएक गङ्टनास सभेत आईयह्य
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कृङ्जि फजायक ऺेरभा दे ङ्ञखएका भङ्ट्म सभस्माहुक


फहङ्टसॊ्मक कृङ्जि फजायहुक व्मिङ्ञस्थत सॊ बाव्मता अध्ममन ङ्जिना नै स्थाऩना बएक ऩाइन्छ(केन्र भा
यहेक कृङ्जि फजायक कामतक्रमभ अनङ्टसाय कृङ्जि फजाय स्थाऩना गङ्चयएक ) जसरे गदात कृङ्जि फजायहुक
चल्न नसकी रगानठी अनङ्टसायक पाइदा ङ्झरन नसङ्जकएक /गङ्चयएक रगानठी खेय गएक |



कृङ्जि उऩज उत्ऩादन तथा आऩूङ्झतत क तङ्टरनाभा कृङ्जि फजाय ऺेर ङ्झनकै साघङ्टय हङ्टदै गएक (फङ्टटिर
तथा धयान कृङ्जि फजाय) य ङ्छदग म जनाक कङ्झभभा प्र जेक्ट तथा कामातरमहुकक आ्न ुकचठी
अनङ्टसाय ऩूिातधाय थऩ गङ्चयङ्छददा थऩ गङ्चयएक ऩूिातधायहुक सॊ चारनभा आउन नसक्नङ्ट (फङ्टटिर कृङ्जि
थ क फजायभा भाङ्झथल्र तल्राभा ङ्झनभातण गङ्चयएक ऩूिातधाय ऩूण त रूऩभा सॊ चारनभा नहङ्टन ङ्ट |)



सयकायीस्तय फाट (केन्र, ऺेरठीम तथा ङ्ञजल्रा ङ्ञस्थत कामातरमहुकफाट) DPR/Master plan ङ्झफनानै
कृङ्जि फजाय ङ्झफकासभा रगानठी गङ्चयदा आिस्मकता फढे अनङ्टसाय ङ्झनङ्झभत
त सॊ यचना बत्काउने, पेयी
ऩङ्टन:फनाउने कामतरे फजायक स्थान साॉघयङ्ट हङ्टॉदै गएक (झाऩा तथा क हरऩङ्टय फजाय) |



जग्गाक सङ्टङ्झनङ्ञितता नबई अथातत ् छ ट अिाङ्झधक राङ्झग जग्गाक स्िाङ्झभत्ि
क

स्थाऩना गदात

रगानठी क

प्राङ्झप्तभा कृङ्जि फजाय

प्रङ्झतपर प्राप्त हङ्टन ् नऩाउदै कृङ्जि फजाय ङ्जिस्थाऩन हङ्टन ङ्ट ऩने

(नायामणघाट फजाय) अथातत ् फजायभा ङ्झनभातण गङ्चयएका सॊ यचनानै जग्गािारारे ङ्जपतात रैजादा ङ्जििाद
उत्ऩङ्ङ बै फजाय सॊचारन हङ्टन ् नसक्दा उत्ऩादनभा असय ऩङ्टग्न गएक (फङ्छदतफास फजाय) |


कृङ्जि फजायराई आिस्मक ऩने न्मङ्टनतभ ऩूिातधायहुकक कङ्झभ (जस्तै : कृिक स्टर, अक्सन प्रणारी,
ङ्ञचस्मान बण्डाय, ऩाङ्जकिंग स्थर, शौचारम, ङ्जऩउने ऩानठीक उङ्ञचत व्मिस्था, आङ्छद)



कृङ्जि फजाय सॊ चारनक राङ्झग फङ्झरम कानूनक अबािभा ङ्छदग फजायक ङ्जिकास हङ्टन ् नसकेक

सभस्माहुकक सभाधान ऩङ्झछ हङ्टने पाईदाहरूः


कृङ्जि फजायक ङ्जिकास ङ्छदग ुकऩभा हङ्टन अङ्झत आिस्मक बएक हङ्टॉदा ङ्छदघतकाङ्झरन म जनाका साथ
DPR/Master plan तमाय गङ्चय कृङ्जि फजाय ङ्झफकासक कामतराई अगाडठी फढाउदा ङ्झफगतभा छङ्चयएय
गङ्चयएक रगानठीक दङ्टुकऩम ग एफभ ङ्झफचौङ्झरमाफाट हङ्टने अस्िस्थ प्रङ्झतस्ऩधात राई ङ्झनयाकयण गङ्चय
स्िस्थ प्रङ्झतस्प्रधाराई प्र त्साङ्जहत गनत सङ्जकने,



तत्कार गनङ्टत ऩने केङ्जह फजायक कामत गदै जाने य केङ्जह सम्बाधम हङ्टने कामत राई प्रङ्झतफर्द्ता प्राप्त
बए ऩङ्झछ गनत सङ्जकने



ङ्झफदे शठी रगानठीक ऩङ्झन सङ्टङ्झनङ्ञितता हङ्टन गई कृङ्जि फजायक ङ्छदग ऩना कामभ गने आधाय तम हङ्टने
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उद्देश्मका साथ कृङ्जि ऩूिातधाय ङ्जिकास तथा कृङ्जि मन्रठीकयण प्रफदतन केन्र (CAIDMP) रे आ. ि.
२०७५/७६ भा जग्गाक सङ्टङ्झनङ्ञितता प्राप्त बएका नौ (९) िटा स्थानहुकभा कृङ्जि फजायहुकक
DPR/Master plan तमाय गयाएक

आ.ि. २०७५/७६ भा तमाय गङ्चयएका DPR

कृङ्जि उऩज फजाय
क्रम.सॊ . ङ्झनभातणक राङ्झग DPR
बएक स्थानहुक

अनङ्टभाङ्झनत रागत

कामातन्िमन अिस्था

(ुक. राखभा )

बूङ्झभ व्मिस्था कृङ्जि तथा सहकायी भन्रारम
1

हेटौडा (भकिानऩङ्टय)

6996.98

प्रदे श नॊ ३ भापतत सम्िङ्ञन्धत स्थानठीम तहभा
नै हस्तान्तयण बइ स्थानठीम तहसॉगक
सभन्िमभा फजाय ङ्झनभातण कामत शङ्टुक

2

इटहयी (सङ्टनसयी)

7994.90

3

फाणगॊगा (कङ्जऩरिस्तङ्ट)

4805.36

शसतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण भापतत ३/३ कय ड

4

यॊ गेरी (भ यङ्ग)

4723.25

ऩठाईएक ।

5

फङ्छदतिास (भह ियी)

6138.91

6

ङ्झफयगॊज (ऩसात)

5983.17

7

ऩ खया (कास्की)

5267.70

8

फायफङ्छदतमा (फङ्छदतमा)

5353.22

9

सेभराय, फङ्टटिर
(ुकऩन्दे ही)
कूर जम्भा

D2B भापतत pre fesibility अध्ममन बईयहेक
20243.90

तायकेश्वय, काठभाडौं



कागेश्वयी भनहया, काठभाडौं



फङ्टढाङ्झनरकण्ठ, काठभाडौं



कटहङ्चयमा, यौतहट

IFAD रे DPR अनङ्टसाय ऩूिातधाय ङ्जिकासका
रागठी ईच्छा दे खाएक

67507.40

चारङ्ट आ.ि. भा तमाय बएका ङ्झड.ङ्जऩ.आय. हुक


D2B भापतत pre fesibility अध्ममन बईयहेक
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स्थाङ्झनम तहभा ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण सम्फङ्ञन्ध ङ्जिियण
आ.ि. २०७७/७८
प्रदे श

स्थाङ्झनम तह फजेट ुक

आ.ि. २०७६/७७
स्थाङ्झनम

फजेट ुक

आ.ि. २०७५/७६
नेऩार सयकाय

EU
स्थाङ्झनम

फजेट ुक
हजायभा

स्थाङ्झनम

तह सॊ्मा

फजेट ुक

२५००

६

१९०००

७

१२२२५

१

१००००

८

३२०००

७

१२१०२

७५२००

२

३००००

५

२२०००

१५

१५०७३

१०

४८०००

-

-

२

८०००

७

१४२००

रङ्टङ्ञम्फनठी प्रदे श

२१

१७९५००

४

१६५००

४

१७०००

९

८९००

कणातरी प्रदे श

३

९५००

-

-

३

१६६००

३

१५००

सङ्ट.ऩ. प्रदे श

२

७०००

-

-

१

४०००

३

६०००

७०

४७९७००

८

४८०६००

२९

११८६००

५१

७००००

सॊ ्मा

हजायभा

तह सॊ्मा

प्रदे श १

१०

५७५००

१

प्रदे श २

१०

१०३०००

फाग्भतठी प्रदे श

१४

गण्डकी प्रदे श

जम्भा

हजायभा

तह सॊ्मा

आ.ि. २०७७/७८ भा ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयणका ङ्जक्रममाकराऩहुक


कृङ्जि उऩज सॊ करन तथा फजाय ऩूिातधाय ङ्झनभातण



कृङ्जि फजाय ऩूिातधाय ङ्झनभातण (५० प्रङ्झतशत रागत सहबाङ्झगताभा)



अऩङ्टय कृङ्जि उऩज फजायस्थर ङ्झनभातण सभऩङ्ङ गनतका राङ्झग सहम ग



कृङ्जि फजाय ऩूिातधाय ङ्झनभातणका राङ्झग ङ्जिस्तृत ऩङ्चयम जना प्रस्ताि (DPR) तमाय गने



तमाय बएक DPR अनङ्टसाय कृङ्जि उऩज फजाय ङ्झनभातणक राङ्झग सहम ग



धान प्रश धन उद्य ग स्थाऩना (५० प्रङ्झतशत रागत साझेदायीभा)



िठीउ बण्डायण घय ङ्झनभातणका राङ्झग सहम ग



दाना प्रश धन उद्य ग स्थाऩना (५० प्रङ्झतशत रागत साझेदायीभा)



क ल्डस्ट य ङ्झनभातणक राङ्झग ५० प्रङ्झतशत रागत सहबाङ्झगताभा सहम ग



रागत सहबाङ्झगताभा दङ्टग्ध ङ्ञचस्मान केन्र ङ्झनभातण



खाद्य ग दाभ घय ङ्झनभातण सहम ग रागत साझेदायीभा



ङ्झसॊचाइ सॊ यचना ङ्झनभातण



कृिकहुकिाट जनसहबाङ्झगताभा ङ्झडऩ ट्यङ्टििेर जडान कामत
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हजायभा

कृङ्जि ऩूिातधाय ङ्झनभातणक रागठी अऩनाईएका भ डाङ्झरङ्जटहुक
ठङ्ट रा ऩूिातधायका हकभा


केन्रकै कामतक्रमभ भापतत ङ्झड.ङ्जऩ.आय. तमाय गने य ऩूिातधाय ङ्झनभातण गयी स्थाङ्झनम तहराई
ॉ ै गये क
हस्तान्तयण गने- तायकेश्वयभा हङ्टद



केन्रकै कामतक्रमभ भापतत ङ्झड.ङ्जऩ.आय. तमाय गयी ङ्झड.ङ्जऩ.आय. सङ्जहत ऩूिातधाय ङ्झनभातणका रागठी
स्थाङ्झनम तहभा शसतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण गने -िाणगॊगा य यॊ गेरी



केन्रकै कामतक्रमभ भापतत ङ्झड.ङ्जऩ.आय. तमाय गयी ऩूिातधाय ङ्झनभातणका रागठी ङ्झड.ङ्जऩ.आय. स्थाङ्झनम
तहभा हस्तान्तयण गने जस्तै हेटौडा



स्थाङ्झनम तहरे तमाय गये क ङ्झड.ङ्जऩ.आय. अनङ्टसाय ऩूिातधाय ङ्झनभातणका रागठी स्थाङ्झनम तहराई शसतत
ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण गने - शङ्टन्दय हयै चाभा शङ्टुक गनत ख ङ्ञजएक

साना ऩूिातधायका हकभा


नमाॉ ऩूिातधाय ङ्झनभातण िा ऩूयाना ऩूिातधायहुकक स्तय ङ्ङङ्झतका रागठी कामातन्िमन ङ्जिङ्झध २०७७ भा
व्मिस्था बए फभ ङ्ञजभ प्रकृमा ऩङ्टयागये का स्थाङ्झनम तहहुकभा शसतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण

ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयणभा दे ङ्ञखएका सभस्माहुक


अङ्झधकाॊश स्थाङ्झनम तहहुकभा कृङ्जिभा कामत गने जनशङ्ञक्तक अबाि



कामत ि झका कायण कृङ्जि ऺेर तपतका कामतक्रमभ कामातन्िमन प्राथङ्झभकताभा नऩनङ्टत



कङ्झतऩम स्थाङ्झनम तहहुकराई कामतक्रमभक भभत िा उद्देश्मक फाये भा स्ऩष्ट नहङ्टन ङ्ट



ॉ का आधायभा फजेट ऩाङ्चयएक िा फजेट ङ्जिङ्झनम जन बएक
स्थाङ्झनम तहक आिश्मकता बन्दा ऩहङ्टच
अिस्था (केहीभा)



आिश्मकता य कामतक्रमभ ङ्जिच तारभेर नबएक (केहीभा)



कामातन्िमन ङ्जिङ्झधक अध्ममन नबएक िा न्मून यहेक



ऩङ्टिातधाय फनाई हारौ य मसराई अन्म फैकङ्ञल्ऩक प्रम ग गये य बए ऩङ्झन स्थाङ्झनम तहक आम्दाङ्झनक
ि त फनाई हारौ बङ्ङे भानङ्झसकता ऩङ्झन दे ङ्ञखएक

स्थाङ्झनम तहरे फजाय ङ्जिकास तथा व्मिस्थाऩनभा ध्मान ङ्छदनङ्टऩने कङ्टयाहुक


स्थाङ्झनम तहहुकरे सयकायीस्तयफाट ङ्झनभातण गङ्चयने कृङ्जि फजाय ऩूिातधायका रागठी अऩनाईने
आधायब ङ्टत शतत तथा प्रथङ्झभकताका आधाय २०६६भा व्मिस्था बए अनङ्टसायक ऺेरपर मङ्जकन
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स अनङ्टसाय फजायक स्तय फङ्झगक
त यण



जग्गाक शङ्टङ्झनङ्ञितता य सञ्चारनक ङ्छदग ऩना



स्थान उऩरधध गयाउॉ दा ऩहङ्टॉच य सहजताराई (सडक, मातामात, ङ्झफजङ्टरी, ऩानठी, प ह य व्मिस्थाऩन
आदी) ध्मान ङ्छदने



सय कायिाराहुकसॉगक सभन्िम जुकयी



कृङ्जि फजाय ङ्जिकास तथा व्मिस्थाऩन ङ्झनदे ङ्ञशका २०७३ सॉग नफाङ्ञझनेगयी स्थाङ्झनम तह सङ्टहाॉउद
ङ्झनदे ङ्ञशका ङ्ञस्िकृत गयी रागङ्ट गने

स्थाङ्झनम तहहुकरे गये का प्रमास य शान्दङ्झबक
त ता


ग दाियी नगयऩाङ्झरकारे कृङ्जि फजाय ङ्जिकास तथा व्मिस्थाऩन ङ्झनदे ङ्ञशका ङ्ञस्िकृत गयी रागङ्ट गये क



केङ्जह स्थाङ्झनम तहहुकरे शसतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण भापतत प्राप्त फजेटभा साझेदायी सभेत गये य
ऩूिातधाय ङ्जिकास गये का

कृङ्जि ऩूिातधाय ङ्जिकास तथा कृङ्जि मान्रठीकयण प्रिर्द्तन केन्रका प्रभङ्टख िठी प्रकाश कङ्टभाय सञ्जेरफाट प्रस्तङ्टत
कामतऩर भाङ्झथ ङ्जटप्ऩणठी
ङ्जटप्ऩणठीकतातः फासङ्टदेि शभात, फङ्चय् कृङ्जि अथतङ्जिऻ
कामतऩरभा सभेङ्जटएका भङ्ट्म ङ्जििमिस्तङ्टहुकः
•

फजाय प्रणारीक उङ्ञचत ङ्जिकास हङ्टन नसक्दा हार कृङ्जि उऩजक सभङ्टङ्ञचत व्मिस्थाऩनभा टड्काय
ुकऩरे सभस्मा दे ङ्ञखएक

छ

बने आभ कृिकहरूरे उङ्ञचत राब ङ्झरन सकेका छै नन् -

उऩब क्ताहरूरे ऩङ्झन सङ्टरब य सयर ुकऩरे कृङ्जि जन्मिस्तङ्ट उऩब ग गनत ऩाईयहेका छै नन्
•

स क प्रभङ्टख कायण भध्मे कभज य फजाय सञ्जार य मसक ङ्जपतर व्मिस्थाऩन यहेक छ

•

कृङ्जि ङ्जिकास यणङ्झनतठीरे ऩङ्झन प्रबािकायी फजाय सॊ मन्रक ङ्जिकास गयी कृङ्जि ऺेरक ङ्जिकास गने
रक्ष्म याखेक छ

•

स क राङ्झग तम बएक कामतनठीङ्झत अनङ्टसाय कृङ्जि िस्तङ्टहरूक व्मिसामठीक उत्ऩादन थर नङ्ञजक

सॊ करन केन्र तथा थ क फजाय य िाह्य ऺेरका फजाय सञ्जार ङ्जिकास य ङ्जिस्ताय गङ्चयने तथा
ॉ फढाईने कङ्टया उल्रेख छ
स्थानठीम स्तयभा कृङ्जि सूचनाक ऩहङ्टच
•

ङ्छदग ुकऩरे कृङ्जि फजाय ङ्जिकास हङ्टन ङ्ट सभग्र कृङ्जि ङ्जिकासक राङ्झग अङ्झत आिश्मक भाङ्झनएक छ

•

ऩङ्झछल्र

तथमाङ्क अनङ्टसाय २७ िटा थ क फजाय, ५५३ िटा सङ्करन केन्र, १०३८ िटा

हाटफजाय य १४९ िटा खङ्टरा फजाय गयी जम्भा १७६७ िटा
बयी यहेका छन्
•

कृङ्जि फजाय सॊ यचनाहुकक दे श

अन्म फजायहुकक बने स्तयका आधायभा प्रदे श य स्थाङ्झनम तहक कामतऺेर ङ्झबर यहेका छन् ।
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•

कृङ्जि ऩङ्टिातधाय ङ्जिकासभा या्मका तपतफाट ङ्जिगत दे ङ्ञखनै ठङ्ट र रगाङ्झन हङ्टॉदै आईयहेक छ ।

•

सॊ घ अन्तगतत १० िटा ठङ्ट रा कृङ्जि उऩज थ क फजायहुक (ङ्झफतातभ ड-झाऩा, धयान-सङ्टनसयी,
ढल्केिय-धनङ्टिा, ङ्झसन्धङ्टरी-ङ्झसन्धङ्टरी, फङ्टटिर-ुकऩन्दे ही, ऩ खया-कास्की, कािास तठी-

निरऩयासठी,

फङ्टरिङ्टरे-सङ्टखेत, क हरऩङ्टय-फाॉके, अिङ्चयमा-कैरारी) ऩदतछन् बने ङ्जिकास सङ्झभत अन्तगतत काङ्झरभाटी
थ क फजाय यहेक छ ।
•

तथाङ्जऩ कृङ्जि उऩज फजाय केन्रहुकक
अऩेऺकृत ुकऩभा हङ्टन सकेक छै न

सॊ ्मा ऩङ्झन फढ्दै गएता ऩङ्झन गङ्टणात्भक सङ्टधाय बने

•

कङ्झतऩम अिस्थाभा ङ्झनङ्झभत
त ऩङ्टिातधायहुक सभङ्टङ्ञचत प्रम गभा आएका छै नन्

•

अङ्झधकाॊश कृङ्जि फजायहुक व्मिङ्ञस्थत सॊ बाव्मता अध्ममन ङ्जिना नै स्थाऩना बएक ऩाइन्छ

•

कृङ्जि उऩज उत्ऩादन तथा आऩूङ्झतत क तङ्टरनाभा कृङ्जि फजाय ऺेर ङ्झनकै साघङ्टय हङ्टदै गएक

•

सयकायीस्तय फाट DPR/Master plan ङ्झफनानै कृङ्जि फजाय ङ्झफकासभा रगानठी

•

जग्गाक सङ्टङ्झनङ्ञितता नबई अथातत ् छ ट अिाङ्झधक राङ्झग जग्गाक स्िाङ्झभत्ि प्राङ्झप्तभा कृङ्जि फजाय
क स्थाऩना गङ्चयदा ङ्जििाद उत्ऩङ्ङ बै फजाय सॊ चारनभा फाधा

•

कृङ्जि फजाय सॊ चारनक राङ्झग कानूङ्झन प्रिधान नहङ्टॉदा ङ्छदग फजायक ङ्जिकास हङ्टन ् नसकेक

•

आ. ि. २०७५/७६ भा जग्गाक सङ्टङ्झनङ्ञितता प्राप्त बएका नौ (९) िटा स्थानहुक क्रमभशः

हेटौडा, ईटहयी, फाणगॊगा, यॊ गेरी, फङ्छदतिास ङ्जियगञ्ज, ऩ खया, फायिङ्छदतमा य सेभरायभा केन्ररे कृङ्जि
फजायहुकक DPR/Master plan तमाय गयाएक
•

मसै गयी चा.रङ्ट. आ.ि. भा तायकेश्वय, कागेश्वयी भनहया, फङ्टढाङ्झनरकण्ठ, य कटहङ्चयमाभा ङ्झड.ङ्जऩ.आय.
तमाय गये क

•

आ.फ. २०७७/७८ भा ७ िटै प्रदे शका ङ्जिङ्झबङ्ङ स्थाङ्झनम तहहुकभा ७० िटा ऩङ्टिातधाय ङ्झनभातणका
रगठी ुक. ४७ कय ड ९७ राख ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण गङ्चयएक

•

कृङ्जि उऩज सॊ करन तथा फजाय ऩूिातधाय ङ्झनभातण, अऩङ्टय कृङ्जि उऩज फजायस्थर ङ्झनभातण धान
प्रश धन उद्य ग स्थाऩना ङ्जिस्तृत ऩङ्चयम जना प्रस्ताि (DPR) तमाय गने दाना प्रश धन उद्य ग
स्थाऩना,

क ल्डस्ट य ङ्झनभातण, दङ्टग्ध ङ्ञचस्मान केन्र ङ्झनभातण,

सॊ यचना ङ्झनभातण,
गङ्चयएक ङ्झथम
•

ङ्झडऩ ट्यङ्टििेर जडान कामत जस्ता कामतका रागठी उक्त ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण

मसयी ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण गङ्चयएका कामतक्रमभ कामातन्िमनका क्रमभभा जनशङ्ञक्तक
कामतक्रमभक
याङ्ञखएक
दे ङ्ञखएक

•

खाद्य ग दाभ घय ङ्झनभातण, ङ्झसॊचाइ

भभत िा उद्देश्मक

अबाि,

फाये भा स्ऩष्ट नहङ्टन,ङ्ट जग्गा प्राङ्झप्तभा कङ्छठनई तथा ऩङ्टि त सततभा

जग्गा प्राङ्झप्त सम्फङ्ञन्ध ङ्जििमभा नै कङ्छठनाई उत्ऩङ्ङ हङ्टन ङ्ट प्रभङ्टख सभस्माका ुकऩभा

मसथत स्थाङ्झनम तहहुकरे जग्गाक शङ्टङ्झनङ्ञितता य सञ्चारनक ङ्छदग ऩनाभा नै ध्मान केन्रत गनङ्टत ऩने
दे ङ्ञखएक स का रागठी सय कायिाराहुकसॉगक सभन्िम जुकयी

63

३. कृङ्जि फजाय ङ्जिकास तथा व्मिस्थाऩन ङ्झनदे ङ्ञशका २०७३ य मसक स्थाङ्झनम तहभा सान्दङ्झबक
त ता
कामतऩर प्रस्तङ्टतकतातः सन्त ियाज ऩौडेर, िङ्चय् कृङ्जि अथतङ्जिऻ
कृङ्जि ऩूिातधाय ङ्जिकास तथा कृङ्जि मान्रठीकयण प्रिर्द्तन केन्र, हङ्चयहयबिन


ङ्झनणतम ङ्झभङ्झत २०७४/०१/०५,

ऩङ्जहर सॊ श धनः २०७४/०५/१६



कृङ्जि तथा ऩशङ्ट फजाय ङ्जिकास तथा व्मिस्थाऩन (ऩङ्जहर सॊश धन) ङ्झनदे ङ्ञशका, २०७३

प्रस्तािना
…कृिकहुकफाट उत्ऩाङ्छदत कृङ्जि उऩजहुकफाट कृिक, व्माऩायी, उऩब क्ता सभेतराई राबाङ्ञन्ित गनत व्मिङ्ञस्थत
तथा प्रङ्झतस्ऩधातत्भक फजाय प्रणारीक ङ्जिकास तथा व्मिस्थाऩन गनत आिश्मक बएक रे भन्रारमरे म
“कृङ्जि फजाय ङ्जिकास तथा व्मिस्थाऩन ङ्झनदे ङ्ञशका, २०७३” स्िठीकृत गयी रागङ्ट गये क छ ।
ऩङ्चयबािा


कृङ्जि फजाय



कृङ्जि उऩज सॊ करन केन्र



कि



ङ्झनदे शनारम



कि



कृङ्जि खङ्टरा फजाय



कृङ्जि िस्तङ्ट



अध्मऺ



ऩशङ्ट िस्तङ्ट



सदस्म



ऩशङ्ट फजाय



सेिा शङ्टल्क



कृङ्जि थ क फजाय



फजाय व्मिस्थाऩक



भन्रारम

कृङ्जि/ऩशङ्ट फजाय व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत
सॊ करन केन्र य खङ्टरा फजायक सॊचारन एिॊ व्मिस्थाऩन


फजाय स्थर यहेक गाउॉ ऩाङ्झरका िा नगयऩाङ्झरकाक प्रङ्झतङ्झनङ्झध

सदस्म-१



स्थानठीम तहक कृङ्जि/ऩशङ्ट सेिा प्राङ्जिङ्झधक प्रङ्झतङ्झनङ्झध

सदस्म-१



फजायक भङ्ट्म प्रबाि ऺेरङ्झबरक सकृम कृिक
सभूहक एकजना भङ्जहरा सङ्जहत दङ्टईजना प्रङ्झतङ्झनङ्झध





सदस्म-२

खङ्टरा फजाय य सॊ करन केन्रभा इजाजत ङ्झरई ङ्झनमङ्झभत
काय िाय गने दङ्टईजना व्माऩायी प्रङ्झतङ्झनङ्झध

सदस्म-२

फजाय व्मिस्थाऩक

सदस्म-सङ्ञचि-१
जम्भाः ७ जना
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कृङ्जि थ क फजाय व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत


स्थानठीम ङ्झनकाम (फजाय स्थर अिङ्ञस्थत यहेक िडा)क प्रङ्झतङ्झनङ्झध सदस्म-१



ङ्ञजल्रा कृङ्जि ङ्जिकास/ऩशङ्ट सेिा कामातरमक अङ्झधकृत प्रङ्झतङ्झनङ्झध



फजायक भङ्ट्म प्रबाि ऺेरङ्झबरक सकृम कृिक सभूहफाट एकजना भङ्जहरा सङ्जहत तठीन जना कृिक

सदस्म-१

प्रङ्झतङ्झनङ्झध

सदस्म-३



इजाजत प्राप्त कृङ्जि थ क व्माऩायी भध्मे तठीन जना प्रङ्झतङ्झनङ्झध

सदस्म-३



उऩब क्ताक सॊ स्थागत ङ्झनकाम भध्मेफाट ङ्ञजल्रा ङ्जिकास सङ्झभङ्झतद्बाया त कीएक प्रङ्झतङ्झनङ्झध

सदस्म-१



फजाय व्मिस्थाऩक

सदस्म-सङ्ञचि-१
जम्भाः १० जना

सङ्झभङ्झतक काभ, कततव्म य अङ्झधकाय


कामतम जनाः फजायक ङ्जिकास, ङ्जिस्ताय य गङ्टणस्तयीम सेिा प्रिाह



फजाय सॊ चारनक राङ्झग आिश्मक काभतचायी दयिन्दी, सेिा शतत य सङ्टङ्जिधा मङ्जकन गयी स्िठीकृङ्झतका
राङ्झग फजाय व्मिस्थाऩन ङ्झनमभन सङ्झभङ्झतभा ऩेश



सितसाधायणका राङ्झग कृङ्जि फजाय सम्फङ्ञन्ध सूचना सम्प्रेिण गने



फजायक ङ्जिकास, ङ्जिस्ताय य फजायफाट प्राप्त हङ्टन सक्ने सेिाका सम्फन्धभा प्रचाय प्रसाय गने



कृङ्जि उत्ऩादक, व्माऩायी, उऩब क्ता, सॊ घ, सॊ स्था तथा अन्म ङ्झनकामराई फजाय सेिा, सङ्टङ्जिधा उऩरधध
गयाउने



कृङ्जि फजायक बौङ्झतक सङ्टङ्जिधाक सॊ यऺण, भभतत सॊ बाय तथा सॊ िर्द्तन गने



फजाय सॊ चारन सम्फङ्ञन्ध कङ्टनै सभस्मा बए सभाधान गने



फजाय स्थर ङ्झबरक प ह य व्मिस्थाऩन गने



िाङ्जिक
त स्िठीकृत कामतक्रमभ तथा फजेटक ऩङ्चयङ्झध ङ्झबर यहेय खचत गने



फजायक ङ्छदघतकारीन ङ्जिकास य ङ्जिस्ताय सम्फङ्ञन्ध ऩेश बएक गङ्टुक म जना स्िठीकृत गने



गङ्टणस्तयहीन अखाद्य िा ङ्झभसािटमङ्टक्त तथा उऩब क्ताक
खङ्चयद-ङ्जिक्रमी गनत नऩाइने व्मिस्था ङ्झभराउने



स्िस्थमभा प्रङ्झतकूर असय ऩने उऩज

प्रभाङ्ञणक नाऩतौत प्रणारी (Standard Weight and Measuring System) तथा आङ्झधकायीक
ङ्झनकामफाट प्रभाङ्ञणत/स्िठीकृत नाऩ तौर ङ्जिऩङ्चयत कामत गये क ऩाइएभा साभग्रठी/उऩकयण जपत
गयी कायिाही गने



य गठी ऩशङ्टऩन्छी एिॊ ऩशङ्टजन्म ऩदाथत ङ्जिक्रमी ङ्जितयण गनत नऩाइने व्मिस्था ङ्झभराउने
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उङ्ञचत स्थानभा िध गयी उङ्ञचत ङ्ञचस्मान कामभ गयी बण्डायण तथा ढङ्ट िानठी गये क भासङ्ट भार
ङ्जिक्रमी ङ्जितयण गने

सदस्महुकक ऩदािङ्झध


३ िित, ऩङ्टनः ङ्झनिातङ्ञचत बए २ ऩदािङ्झध

सल्राहकाय सङ्झभङ्झत


आिश्मकता बए ३ सदस्म यहेक सल्राहकाय सङ्झभङ्झत

उऩ-सङ्झभङ्झत गठन


आिश्मकता अनङ्टसाय, काभ, कततव्म य अङ्झधकाय सङ्झभङ्झतरे तम

सङ्झभङ्झतक फैठक य ङ्झनणतम


प्रत्मेक भङ्जहनाक १ ऩटकः अध्मऺरे त केक ङ्झभङ्झत य सभमभा सङ्झभङ्झतक कामातरमभा



फहङ्टभतक ङ्झनणतम



ङ्झनणतम अध्मऺ य सदस्म सङ्ञचिरे प्रङ्झभङ्ञणत



आङ्झथक
त काय फाय य खचतक ङ्जिियण अनङ्टभ दन



थ क फजायक

दतात
हकभा सङ्झभङ्झत गठन बएक

६० ङ्छदन ङ्झबर सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा (सङ्जिकभा

कृ.व्म.प्र.तथा फ.ङ्जि.ङ्झन. य हार कृङ्जि ङ्जिबाग) दतात गनङ्टत ऩने
नङ्जिकयण


३ िितभा दतात नङ्जिकयण



उक्त अिङ्झधक सङ्झभङ्झतक रेखा ऩङ्चयऺण प्रङ्झतिेदन य िस्तङ्ट अनङ्टसायक काय िाय (ऩङ्चयभाण य यकभ)
सभेत याखठी ऩेश गनङ्टत ऩने

नठीङ्झतगत य प्राङ्जिङ्झधक ङ्झनमभन


कृङ्जि फजाय ङ्झनदे शन सङ्झभङ्झत (कृङ्जि तथा ऩशङ्टऩङ्ञन्छ ङ्जिकास भन्रारमक सङ्ञचि्मूक अध्मऺताभा)



फजाय व्मिस्थाऩन ङ्झनमभन सङ्झभङ्झत (कृङ्जि ङ्जिबागका भहाङ्झनशेक्मूक अध्मऺताभा)



नठीङ्झत ङ्झनदे शन



सङ्झभङ्झतहुकरे सभाधान गनत नसकेक ङ्जििमहुकभा सभन्िम य सभाधान



सङ्झभङ्झतहुकका आिश्मक कभतचायी दयिन्दी स्िठीकृत



कभतचायीहुकक सेिा शतत य सङ्टङ्जिधाफाये सङ्टझाि प्रङ्झतिेदन अध्ममन गयी ङ्झनणतम गने



कभतचायी प्रशासन तथा आङ्झथक
त प्रशासन ङ्जिङ्झनमभािरी जायी
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फजाय व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतहुकरे गनङ्टऩत ने कामतहुक


फजायक कामतक्रमभ स्िठीकृत गयी ऩठाउने व्मिस्था ङ्झभराउने



भाङ्झसक प्रगङ्झत ऩठाउने व्मिस्था ङ्झभराउनङ्ट ऩने (कङ्टनैफाट प्राप्त नबएक )



कयायक कभतचायी या्दा, अिकास ङ्छदॉदा िा व्मिस्थाऩन गदात ङ्जिबागभा जानकायी ङ्छदने



नमाॉ सॊ यचना फनाउॉदा जानकायी गयाउने तथा सहभङ्झत ङ्झरने



केही सङ्झभङ्झतहुकक ङ्झनिातचन गनत फाॉकी यहेक रे मथाङ्ञशघ्र ङ्जिबागसॉग ऩयाभशत ङ्झरई ङ्झभङ्झत तम गने



गत आ.ि.क रेखा ऩङ्चयऺण गये क प्रङ्झतिेदन ऩेश गने



ङ्झनमङ्झभत ुकऩभा कृङ्जि उऩजहुकक दै ङ्झनक भूल्म ऩठाउने

िङ्चय् कृङ्जि अथतङ्जिऻ िठी सन्त ि ऩौडेरफाट प्रस्तङ्टत कामतऩर भाङ्झथ ङ्जटप्ऩणठी
ङ्जटप्ऩणठीकतातः फासङ्टदेि शभात, ि.कृ.अ.ङ्जि., कृ.ऩू.ङ्जि. तथा कृ.मा.प्र.के.
कृङ्जि ऩूिातधाय ङ्जिकास तथा कृङ्जि मान्रठीकयण प्रिर्द्तन केन्रका िङ्चय् कृङ्जि अथतङ्जिऻ िठी सन्त ियाज ऩौडेररे
कृङ्जि तथा ऩशङ्ट फजाय ङ्जिकास तथा व्मिस्थाऩन (ऩङ्जहर सॊ श धन) ङ्झनदे ङ्ञशका, २०७३ भा उल्रेख बएका
धेयै ङ्झफिमिस्तङ्टहुकराई म कामतऩरभा सभेट्नङ्ट बएक छ । फजाय व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत गठन प्रङ्जक्रममाक
साथै सङ्झभङ्झतक काभ, कततव्म य अङ्झधकायराई कामतऩरभा स्ऩष्ट ुकऩभा याङ्ञखएक छ । सङ्झभङ्झत गठन य
त्मसक ऩदािङ्झध, सल्राहकाय सङ्झभङ्झत तथा उऩ-सङ्झभङ्झतहुक गठन य त्मसक काभ, कततव्म साथै सङ्झभङ्झतक
फैठक सञ्चारन प्रङ्जक्रममाक िाये भा प्रस्तङ्टत कामतऩरभा स्ऩष्ट गङ्चयएक छ । छ ट सभमभा नै ङ्झनदे ङ्ञशकाक
धेयै ङ्झफिमिस्तङ्टहुकराई सभेटेय उत्कृष्ट कामतऩर तमाय गनङ्टत बएक भा िङ्चय् कृङ्जि अथतङ्जिऻ िठी सन्त ियाज
ऩौडेरराई धन्मिाद ङ्छदन चाहन्छङ्ट । तथाऩठी ङ्झनदे ङ्ञशकाक केही ङ्झफिमिस्तङ्टहुकभा थऩ स्ऩष्ट ऩानङ्टत आिश्मक
ठानेय केही कङ्टयाहुक याख्न गईयहेक छङ्ट ।
कामतऩरभा सङ्झभङ्झत गठनक िाये भा त स्ऩष्ट गङ्चयएक छ । तय ङ्झनचातचन प्रणारीक िाये भा कामतऩर भौन
यहेक

ऩाइएक

छ। सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायीहुक भध्मे ऩदे न सदस्महुक फाहेक कृिक य व्माऩायी

प्रङ्झतङ्झनङ्झधहुकक ङ्झनिातचन स ङ्झसम भेङ्जिक (Socio-metric) प्रणारीफाट हङ्टने ङ्झनदे ङ्ञशकारे व्मिस्था गङ्चयएक छ ।
त्मस्तै सङ्झभङ्झतक अध्मऺक चमन ऩङ्झन सकेसम्भ सितसम्भत ङ्झनणतमफाट गने तय सितसम्भत ङ्झनणतम हङ्टन
नसकेभा भार कृिक, व्माऩायी य स्थाङ्झनम तहक प्रङ्झतङ्झनङ्झध भध्मे स ङ्झसम भेङ्जिक (Socio-metric) प्रणारीफाट
नै अध्मऺक चमन गनत सङ्जकने ङ्झनदे ङ्ञशकाभा उल्रेख गङ्चयएक छ । सङ्झभङ्झतराई आिश्मकता अनङ्टसाय
सहम ग एिॊ सल्राह ङ्छदन सङ्झभङ्झतरे ३ जना सदस्म यहेक एक सल्राकाय सङ्झभङ्झत गठन गनत सक्ने ऩङ्झन
ङ्झनदे ङ्ञशकाभा व्मिस्था गङ्चयएक छ । म सङ्झभङ्झतक कामतिङ्झध ३ फितक हङ्टने य अध्मऺ ऩदभा एकै व्मक्तठी
रगाताय दङ्टई ऩदािङ्झध बन्दा फढी ङ्झनिातचन हङ्टन नसक्ने बङ्झनएक छ बने ङ्झनदे ङ्ञशकाक दपा ५ क उऩदपा
७ भा सङ्झभङ्झतक

ऩदािङ्झध सङ्जकनङ्ट बन्दा कङ्ञम्तभा १५ ङ्छदन अगािै ङ्झनिातचन गयाईसक्नङ्ट ऩने व्मिस्था
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गङ्चयएक छ । सङ्झभङ्झतक ऩदािङ्झध नसङ्जकॊदै कङ्टनै ऩङ्झन ऩदहुक ङ्चयक्त बएभा उक्त ऩद जङ्टन प्रङ्जक्रममाफाट
ऩदऩूङ्झतत बएक ह स ही प्रङ्जक्रममाक आधायभा फाॉकी अिङ्झधक राङ्झग ऩदऩूङ्झतत गनत सङ्जकने व्मिस्था छ ।
फजाय

व्मिस्थाऩन

सङ्झभङ्झतरे

एउटा

छङ्ट ट्टै

क िक

व्मिस्था

गङ्चय

सङ्झभङ्झतराई

प्राप्त

सहम ग

तथा

आम्दानठीहुकराई उक्त क िभा याख्नङ्ट ऩनेछ य सङ्झभङ्झतक ङ्झनणतमानङ्टसाय आिश्मक खचतहुक स ही क िफाट गनङ्टत
ऩनेछ । उक्त क िभा सङ्झभङ्झतरे नेऩार सयकायफाट प्राप्त अनङ्टदान सहम गक साथै फजायरे ङ्छदने सेिा
सङ्टङ्जिधा िाऩतक यकभ य अन्म स्िदे शठी तथा ङ्जिदे शठी सॊघ सॊ स्था तथा व्मक्तठीफाट प्राप्त सहम ग यकभहुक
यहनेछ । सङ्झभङ्झतरे भान्मता प्राप्त फैं कभा क िक खाता ख री अध्मऺ य िजाय व्मिस्थाऩक िा सदस्म
सङ्ञचिक

ङ्ट
सॊ मक्त
दस्तखतफाट खाता सञ्चारन गनङ्टत ऩने व्मिस्था यहेक

छ । कूर फाङ्जिक
त
आमक

आधायभा कृङ्जि उऩज फजायराई ३ िगतभा ङ्जिबाजन गङ्चयएक छ । फाङ्जिक
त ५० राख बन्दा फढी आम हङ्टने
फजायराई "क" िगत, फाङ्जिक
त २० दे ङ्ञख ५० राखसम्भ आम हङ्टने फजायराई "ख" िगत य फाङ्जिक
त २०
राख बन्दा कभ आम हङ्टने फजायराई "ग" िगतभा फङ्झगक
त यण गङ्चयएक छ । फजायक फङ्झगक
त यण अनङ्टसाय
नै ङ्झत फजायहुकरे दै ङ्झनक कामत सञ्चारन य बौङ्झतक ऩूिातधाय ङ्झनभातणक राङ्झग आम्दानठीक ङ्झनङ्ञित प्रङ्झतशत
खचत गनतसक्ने व्मिस्था गङ्चयएक छ । "क" िगतक फजायरे आम्दानठीक ७० प्रङ्झतशत दै ङ्झनक कामत
सञ्चारन य ३० प्रङ्झतशत बौङ्झतक ऩूिातधाय ङ्झनभातणभा खचत गनङ्टत ऩनेछ बने "ख" िगतक फजायरे ८० प्रङ्झतशत
य २० प्रङ्झतशत साथै "ग" िगतक फजायरे ९० प्रङ्झतशत य १० प्रङ्झतशतक

अनङ्टऩातभा दै ङ्झनक कामत

सञ्चारन य बौङ्झतक ऩूिातधाय ङ्झनभातणभा खचत गनत सक्ने व्मिस्था ङ्झनदे ङ्ञशकारे गये क छ ।
दै ङ्झनक फजाय व्मिस्थाऩन तथा सञ्चारनक

रागठी आिश्मक कभतचायीहुकक

दयफन्दी व्मिस्था गङ्चय

कभतचायी ङ्झनमङ्टक्त गने साथै ङ्झतङ्झनहुकक सङ्टङ्जिधा ङ्झनधातयण गने अङ्झधकाय ऩङ्झन ङ्झनदे ङ्ञशकाक दपा २३ रे
ङ्छदएक छ । फजायका स्टरहुक ङ्जितयण गने आधाय, बाडा ङ्झनधातयण आधाय तथा प्रङ्जक्रममा य त्मसक
व्मिस्थाऩनक ङ्झफिमभा ऩङ्झन ङ्झनदे ङ्ञशकाक दपा २७ भा स्ऩष्ट ऩाङ्चयएक छ । नठीङ्झतगत तथा प्राङ्जिङ्झधक
ङ्झनमभनक

राङ्झग भन्रारम स्तयभा कृङ्जि सङ्ञचिक

अध्मऺताभा कृङ्जि फजाय ङ्झनदे शन सङ्झभङ्झत य कृङ्जि

ङ्जिबागका भहाङ्झनदे शक अध्मऺताभा ङ्जिबाग स्तयभा फजाय व्मिस्थाऩन ङ्झनमभन सङ्झभङ्झतक व्मिस्था गङ्चयएक
छ । फजाय सङ्झभङ्झतराई सभम सभमभा ङ्जम सङ्झभङ्झतहुकफाट आिश्म ङ्झनदे शन ङ्छदने कामत ऩङ्झन हङ्टने गदतछ ।
कृङ्जि तथा ऩशङ्ट फजाय ङ्जिकास तथा व्मिस्थाऩन (ऩङ्जहर सॊ श धन) ङ्झनदे ङ्ञशका, २०७३ फजाय सञ्चारनक
राङ्झग एक भहत्िऩूण त दस्तािेज बएक रे कृङ्जि फजाय सञ्चारन तथा व्मिस्थाऩनभा मसक
म गदान गये क छ ।
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भहत्िऩूण त

४. स्थाङ्झनम तहफाट कृङ्जि फजाय ऩूिातधाय ङ्जिकासभा सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण भापतत कामतक्रमभ भाग प्रङ्जक्रममा
तथा प्रस्तािक नभङ्टना
कामतऩर प्रस्तङ्टतकतातः फासङ्टदेि शभात, िङ्चय् कृङ्जि अथतङ्जिऻ

कृङ्जि ऩूिातधाय ङ्जिकास तथा कृङ्जि मान्रठीकयण प्रिर्द्तन केन्र, हङ्चयहयबिन

कामतक्रमभ भागक आधाय तथा प्राथङ्झभकता


रागत अनङ्टभान रू २५ राख बन्दा फढी बएक



अधङ्टया ऩूिातधायहुकराई ऩूणत
त ाका राङ्झग सॊ ङ्ञघम फजेट सहम ग आिश्मक दे ङ्ञखएक



स्थाङ्झनम तहफाट नै ङ्झनभातण हङ्टने तय स ङ्झनभातणक राङ्झग साझेदायी फजेट आिश्मक बएक



स्थाङ्झनम तह साथै अन्म साझेदाय ङ्झनकामरे रगानठीभा प्रङ्झतिद्वता गये क



प्रस्ताङ्जित जग्गाक स्िाङ्झभत्ि स्थाङ्झनम तहभा िा अन्म साितजङ्झनक स्तयभा (ऐरानठी) यहेक



ऩूिातधाय ङ्झनभातणक राङ्झग DPR तमाय बईसकेक

कामतक्रमभ तजङ्टभ
त ाका चयणहुक


तथमाङ्क सॊ करन, ङ्जिश्लेिण तथा भङ्टल्माङ्कन



आिश्मकता ऩङ्जहचान



प्राथङ्झभकता ङ्झनधातयण



कामतक्रमभ तजङ्टभ
त ा



कामतक्रमभ स्िठीकृङ्झत



कामतक्रमभ कामातन्िमन



अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन



प्रगङ्झत सङ्झभऺा

म जना बनेक के ह
म जनाराई छ टकयीभा फङ्टझ्दा म ५ िटा ‘D’ सॉग सम्फङ्ञन्धत छ जहाॉ


D= ‘Desire‘ अथातत ् चाहना गनङ्ट,त कङ्टनै कामत गने धायणा व्मक्त गनङ्टत



D= ‘Design‘ अथातत ् खाका तमाय ऩानङ्ट,त ि तक ख जठी गनङ्टत



D= ‘Discussion‘ अथातत ् सय कायिाराहरूसॉगक छरपरफाट ऩङ्चयभाजतन गनङ्टत ।
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D= ‘Decision‘ अथातत ् बएक ङ्जिकल्ऩहरूभध्मेफाट उिभ ङ्जिकल्ऩक छनौट गनङ्टत ।



D= ‘Did‘ अथातत ् कामातन्िमनभा जानङ्ट ।



म जना बनेक रगानठी गने एउटा प्रस्ताि ह जङ्टन आङ्झथक
त एिॊ प्राङ्जिङ्झधक ङ्जहसािफाट सॊ बाव्म हङ्टन्छ

कृङ्जि फजाय म जना फनाउॉदा माद गनङ्टत ऩने ऩूिातधायहुक








बौतक ऩूिातधाय
o

सडक तथा ऩङ्टर

o

बिन, ग दाभ, स्टर

o

मातामात साधन

o

सॊ चाय साधन

o

ऩानठी, ङ्झफजङ्टरी

o

फाय फन्दे ज

o

प ह य व्मिस्थाऩन स्थान

o

ऩशङ्ट ऩन्छीक ग ठ टहया

o

ङ्झफिाभ स्थर, ऩाकत

साभाङ्ञजक ऩूिातधाय
o

शाङ्ञन्त सङ्टयऺा

o

फजाय सञ्चारक सङ्झभङ्झत

o

सूचना य सभन्िम

प्राङ्जिङ्झधक ऩूिातधाय
o

जनशङ्ञक्त

o

फजाय सूचना

o

ताङ्झरभ तथा स्तङ्चयकयण

कानङ्टनठी ऩूिातधाय
o

फजाय ऐन, ङ्झनमभ, ङ्जिधान, ङ्झनदे ङ्ञशका
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कृङ्जि फजाय ङ्झबर यहने सेिा सङ्टङ्जिधाहुक


थ क तथा खङ्टरा व्माऩायक राङ्झग अरग अरग स्थान



कृिक फजाय तथा अक्सन फजाय कऺ



कामातरम, ङ्झफिादी ऩङ्चयऺण कऺ, गाडत ुकभ आदी



ताजा तयकायी तथा परपूर ङ्झफक्रमी कऺ



ग्रेङ्झडङ्ग तथा प्माकेङ्ञजङ्ग कऺ



भसराजन्म उत्ऩादन, अङ्ङ तथा दरहन ङ्झफक्रमी कऺ



एग्र बेट साभान, भरखाद आदीक फ क्रमी कऺ



ऩशङ्टऩन्छी, भाछाभासङ्ट तथा अण्डा



तमायी खानाहुकक ङ्झफक्रमी कऺ य चभेना गृह



ग दाभ तथा ङ्ञशतगृह (Cold Storage, Ripening Chamber)



दै ङ्झनक उऩब ग्म साभाग्रठीहुकक ङ्झफक्रमी कऺ



खानेऩानठीक व्मिस्थाऩन



भङ्जहरा तथा ऩूुकि शौचारम (अऩाङ्ग भैरठी)



प ह य सॊ करन तथा व्मिस्थाऩन गने स्थान



ऩाङ्जकतङ्ग (भ टयसाईकर य गाडठीक राङ्झग छङ्ट ट्टा छङ्ट ट्टै )



आन्तङ्चयक य फाङ्जहयी आिागभन (Entry & Exit)



फैं क तथा ङ्जििठीम सॊ स्था यहने स्थान



सङ्टङ्ञचकाय, कऩार काट्ने, जङ्टिाचप्ऩर फनाउने आदी

ङ्झफक्रमी कऺ

कृङ्जि उऩज फजायक भाऩदण्ड य आिश्मक ऩूिातधायहुक
क्रम.
सॊ .

फजाय स्थरक प्रकाय

न्मूनतभ आिश्मक ऺेरपर
तयाई

ऩहाड

१

थ क फजाय

१.५ ङ्झफघा

१ ङ्झफघा

२

खङ्टरा फजाय

२ कट्ठा

१.५ कट्ठा
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प्राथङ्झभकता प्राप्त ऩूिातधायहुक
कम्ऩाउण्ड फार, एप्र च य ड, शौचारम,

कामातरम, सूचना केन्र, स्ट य/ग दाभ, खानेऩानठी
स्टर, स्ट य, खानेऩानठी, शौचारम

क्रम.

फजाय स्थरक प्रकाय

सॊ .

३

सॊ करन केन्र
हाट फजाय (सॊ करन

४

केन्र सङ्जहतक )

हाट फजाय (सॊ करन

५

केन्र फाहेकक )

न्मूनतभ आिश्मक ऺेरपर
तयाई

प्राथङ्झभकता प्राप्त ऩूिातधायहुक

ऩहाड

सेड, स्ट य, तौङ्झरने सङ्टङ्जिधा, खानेऩानठी, सङ्टचना

३ कट्ठा

१.५ कट्ठा

१० कट्ठा

४.५ कट्ठा

सेड, शौचारम, खानेऩानठी, सङ्टचना सॊचाय सङ्टङ्जिधा

७ कट्ठा

४ कट्ठा

सेड, शौचारम, खानेऩानठी

सॊ चाय सङ्टङ्जिधा

कृङ्जि उऩज फजायक भाऩदण्ड सम्फङ्ञन्ध ङ्झफशेि व्मिस्था


काठभाण्डौ उऩत्मका, अन्म उऩ–भहानगयऩाङ्झरका, ठङ्ट रा शहयी ऺेर तथा नगयऩाङ्झरका ऺेरभा
फजायक प्रकृङ्झत य काय िायक स्तय अनङ्टसाय प्राङ्जिङ्झधक सॊ बाव्मता अध्ममन गङ्चय जग्गाक ऺेरपर
ङ्झनधातयण गनत सङ्जकने छ ।



ङ्जहभारी ऺेरभा साभान्मतमा ऩहाडठी ऺेरक कम्तठीभा आधा ऺेरपर हङ्टन ङ्ट ऩनेछ ।



भाङ्झथ उल्रेख बए फभ ङ्ञजभ फाहेकका अन्म फजाय सॊ यचनाहुक स्थाऩना गनङ्टऩ
त ने अिस्थाभा ऩङ्झन
प्राङ्जिङ्झधक सॊ बाव्मता अध्ममन गङ्चय जग्गाक ऺेरपर ङ्झनधातयण गङ्चयने छ ।



मङ्छद कङ्टनै स्थान य िस्तङ्ट ङ्जिशेिराई रङ्ञऺत गङ्चय फजाय ऩूिातधाय ङ्झनभातण गनङ्टत अङ्झत आिश्मक बएक
खण्डभा त्मस्त औङ्ञचत्मताराई ध्मानभा याङ्ञख ङ्जिबाग स्तयीम ङ्झनणतम गयाई मस ङ्जकङ्झसभका फजाय
ऩूिातधाय ङ्जिकास ङ्झनभातणका कामतक्रमभहुकराई सभेत कामातन्िमन गनत सङ्जकनेछ ।



नेऩार सयकायक

फजेट िक्तव्मभा उल्रेख बएका कृङ्जि फजाय ऩूिातधाय ङ्झनभातण सम्फङ्ञन्ध

कामतक्रमभहुक स्ितः छनौट बएक भाङ्झनने छ ।
कृङ्जि फजाय ऩूिातधाय ङ्जिकासक राङ्झग जग्गा व्मिस्था


जग्गाक स्िाङ्झभत्ि सयकायी िा साितजङ्झनक ङ्झनकाम िा सहकायी िा सॊ गङ्छठत ङ्झनजठी ऺेरभा हङ्टन ङ्ट
ऩदतछ ।



व्मक्तठीगत जग्गा बएभा कङ्ञम्तभा २०–२५ फित अिङ्झधका राङ्झग जग्गा बाडाभा ङ्झरने ङ्छदने (Land
Lease) सम्झौता गङ्चय जग्गा प्राप्त गये क हङ्टन ङ्ट ऩदतछ ।



व्मङ्ञक्तगत जग्गाक हकभा जग्गाक स्िाङ्झभत्ि जग्गा धङ्झनभै यहने गङ्चय उक्त जग्गाक ब काङ्झधकाय
ङ्झन:शङ्टल्क य ङ्झन:शतत सम्फङ्ञन्धत फजाय सङ्झभङ्झतराई हस्तान्तयण गये क हङ्टन ङ्ट ऩदतछ ।



फजाय ङ्झनभातण गङ्चयने ठाउॉ भा प्रमाप्त जग्गा उऩरधध हङ्टनऩङ्ट छत ।
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नमाॉ फजाय ऩूिातधाय ङ्झनभातणक राङ्झग प्रस्तािक ढाॉचा
१. प्रस्ताङ्जित ङ्झनभातण कामतक सॊ ङ्ञऺप्त ऩङ्चयचमात्भक जानकायी: कस्त फजाय सॊ यचना ङ्झनभातण गनत ख जेक ह ?
२. ङ्झनभातण कामत गङ्चयने जग्गाक ऺेरपर
२.१ जम्भा ऺेरपर कङ्झत छ?
२.२ प्रस्ताङ्जित ङ्झनभातण ऺेर कङ्झत छ?
२.३ ङ्झनभातण कामत ऩिात खङ्टल्रा ऺेर कङ्झत हङ्टन्छ/छ?
२.४ स्िाङ्झभत्ि कसभा ङ्झनङ्जहत छ?
३. ङ्झनभातण कामत गङ्चयने जग्गाक छनौटका आधायहुक
३.१ बौग ङ्झरक अिङ्ञस्थतठी (कस्त स्थानभा ङ्झनभातण कामत गङ्चयने ह ? फाट , ऩानठी, ङ्झफजङ्टरी आदीक
अिस्था)
३.२ जनसॊ ्मा (कङ्झत जनसॊ ्माराई सेिा ऩङ्टग्छ?)
३.३ फजाय केन्र ङ्झनभातण ऩिात गाउॉ/फजाय/शहय आदीसॊ गक ङ्झनकटता य व्माऩाङ्चयक सम्फन्ध कस्त
हङ्टन्छ?
४. प ह य व्मिस्थाऩन गने प्रकृमा कस्त हङ्टनेछ?
५. ङ्झनभातण सॊ यचनाक प्रायङ्ञम्बक नक्सा (ङ्झडजाईन)
६. ङ्झनभातण सॊ यचनाक रागत ईङ्ञस्टभेट (छङ्ट ट्टै ऩानाभा सॊ रग्न गने)
७. साझेदाय ङ्झनकाम/हरूक ङ्जिियण (ङ्झरङ्ञखत प्रङ्झतफद्वता बएक भार)
८. साझेदाय सॊ स्थाफाट हङ्टने रागत सहबाङ्झगता/अन्म म गदान कङ्झत ह य थऩ भाग बएक यकभ कङ्झत ह ?
९. ङ्झनभातण प्रकृमाः- अभानत/ठे क्का/उऩब क्ता सङ्झभङ्झत भापतत कङ्टन प्रकृमाफाट हङ्टने ह उल्रेख गने
।(उऩब क्ता सङ्झभङ्झत भापतत हङ्टने ह बने सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायीहरूक नाभािरी छङ्ट ट्टै सॊ रग्न गने)
१०. फजाय स्थर सॊ चारन प्रकृमा(फजाय सञ्चारनभा कङ्टन सॊ स्था/सङ्झभङ्झत भङ्ट्म ङ्ञजम्भेिाय हङ्टने ह य कङ्टन
प्रकृमा अऩनाइने ह उल्रेख गने)
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११. प्रस्ताङ्जित फजाय स्थरभा कङ्टनै ङ्जकङ्झसभक व्मङ्ञक्तगत/ नठीङ्ञज घय, टहया, ऩसर िा
साितजङ्झनक/साभङ्टदाङ्जमक बिन/सॊ यचना आदी छ ङ्जक छै न? छ बने उल्रेख गङ्चय उक्त सॊ यचना कसयी
हटाउने ह स क प्रकृमा उल्रेख गने।
१२. ङ्झनभातण कामतका अऩेङ्ञऺत उऩरङ्ञव्धहुक
(हारक अिस्था य अऩेङ्ञऺत उऩरङ्ञव्ध तङ्टरनात्भक तियरे िस्तङ्टऩयक य ऩङ्चयभाणात्भक ढॊ गभा भार
उल्रेख गने)
१२.१ व्मिसाङ्जमक उत्ऩादन ऺेरक ङ्जिस्ताय (कङ्टन कृङ्जि फारीक उत्ऩादन ऺेर कङ्झत ङ्जिस्ताय
हङ्टन्छ?)
१२.२ उत्ऩादन तथा उत्ऩादकत्ि िृङ्छद्ब (कङ्टन कृङ्जि फारीक उत्ऩादन तथा उत्ऩादकत्ि कङ्झत
फढ्छ?)
१२.३ फजाय रागत न्मूङ्झनकयण (फजाय केन्र स्थाऩना बए ऩङ्झछ फजाय रागत कङ्झत कभ हङ्टन्छ?)
्
१२.४ फजाय प्रकृमाक सयरता (फजाय केन्र स्थाऩना बए ऩङ्झछ कृङ्जि उऩज फजायभा ऩङ्टयमाउन
कङ्झत
सङ्ञजर हङ्टन्छ?)
१२.५ उङ्ञचत भूल्म प्राङ्झप्त िा अन्मभा ऩाने प्रबाि (कृङ्जि िस्तङ्टक गङ्टणस्तय फृद्बठी हङ्टने िा कृङ्जि िस्तङ्टरे
उङ्ञचत भूल्म प्राङ्झप्त गने बए उल्रेख गने)
१२.६ अनङ्टभाङ्झनत कृङ्जि उऩजक काय िाय (ताजा तयकायी, परपूर, खाद्याङ्ङ, भाछा अन्मक ऩङ्चयभाण
य भूल्म उल्रेख गने)
१३. रङ्ञऺत राबाङ्ञन्ित ऺेर तथा सभूहः फजाय केन्रक स्थाऩनारे कस कसराई य कङ्झत जनाराई राब
ऩङ्टग्छ?
प्रस्ताि ऩेश गने कामातरम/सॊ स्था/ङ्झनकामः
कामातरम/सॊ स्थाक अध्मऺ िा प्रभङ्टखक नाभः
दस्तखतः
ङ्झभङ्झतः
कामातरम/सॊ स्था/ङ्झनकामक छाऩः
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ऩङ्टयाना फजायक भभतत सङ्टधाय तथा ङ्जिस्तायका राङ्झग प्रस्तािक ढाॉचा
१. फजायक सॊ ङ्ञऺप्त जानकायी
२. हार फजाय सॊ चारन बैयहेक प्रकृमाः कङ्टन कामतङ्जिङ्झध िा ङ्झनदे ङ्ञशका फभ ङ्ञजभ फजाय सॊ चारन बै यहेक छ?
३. िततभान अिस्था(सङ्झभङ्झतक आम ङ्ञस्थङ्झत य भौ्दात यकभ कङ्झत छ?)
४. काय िायक ङ्ञस्थङ्झत (गत फित दे ङ्ञख हारसम्भ)(िस्तङ्ट ङ्झफशेि ऩङ्चयभाण य भूल्मभा उल्रेख गने)
५. फजाय स्थरक कङ्टर ऺेरपर(हार फाॉकी यहेक खङ्टल्रा ऺेरपर सभेत उल्रेख गने)
६. प ह य व्मिस्थाऩन कसयी बै यहेक छ य सभस्मा छ ङ्जक छै न?
७. थऩ भभतत सङ्टधाय तथा ङ्झनभातण गनङ्टत ऩने कामतहुक के के ह ?
८. भभतत सङ्टधाय तथा ङ्झनभातण कामत गनङ्टक
त
औङ्ञचत्म के ह ?
९. ङ्झनभातण सॊ यचनाक प्रायङ्ञम्बक नक्सा (ङ्झडजाईन)
१०. ङ्झनभातण सॊ यचनाक रागत ईङ्जष्टभेट
११. फजाय स्थरभा कङ्टनै ङ्जकङ्झसभक

व्मङ्ञक्तगत/नठीङ्ञज घय, टहया, ऩसर िा साितजङ्झनक/साभङ्टदाङ्जमक

बिन/सॊ यचना आदी छ ङ्जक छै न? छ बने उल्रेख गङ्चय उक्त सॊ यचना कसयी हटाउने ह स क
प्रकृमा उल्रेख गने।
१२. साझेदाय ङ्झनकाम/हरूक ङ्जिियण (ङ्झरङ्ञखत प्रङ्झतफद्वता बएक भार)
१३. साझेदाय सॊ स्थाफाट हङ्टने रागत सहबाङ्झगता/अन्म म गदान कङ्झत ह य थऩ भाग बएक यकभ कङ्झत
ह?
१४. ङ्झनभातण प्रकृमाः- अभानत/ठे क्का/उऩब क्ता सङ्झभङ्झत भापतत कङ्टन प्रकृमाफाट हङ्टने ह उल्रेख गने ।
(उऩब क्ता सङ्झभङ्झत भापतत हङ्टने ह बने सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायीहरूक नाभािरी छङ्ट ट्टै सॊ रग्न गने)
१५. ङ्झनभातण कामतका अऩेङ्ञऺत उऩरङ्ञव्धहुक
(हारक अिस्था य अऩेङ्ञऺत उऩरङ्ञव्ध तङ्टरनात्भक तियरे िस्तङ्टऩयक य ऩङ्चयभाणात्भक ढॊ गभा भार
उल्रेख गने)
१५.१ व्मिसाङ्जमक उत्ऩादन ऺेरक

ङ्जिस्ताय (कङ्टन कृङ्जि फारीक उत्ऩादन ऺेर कङ्झत ङ्जिस्ताय

हङ्टन्छ?)
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१५.२ उत्ऩादन तथा उत्ऩादकत्ि िृङ्छद्ब (कङ्टन कृङ्जि फारीक

उत्ऩादन तथा उत्ऩादकत्ि कङ्झत

फढ्छ?)
१५.३ फजाय रागत न्मूङ्झनकयण (फजाय केन्र स्थाऩना बए ऩङ्झछ फजाय केन्र स्थाऩना बए ऩङ्झछ
फजाय रागत कङ्झत कभ हङ्टन्छ?)
्
१५.४ फजाय प्रकृमाक सयरता (कृङ्जि उऩज फजायभा ऩङ्टयमाउन
कङ्झत सङ्ञजर हङ्टन्छ?)
१५.५ उङ्ञचत भूल्म प्राङ्झप्त िा अन्मभा ऩाने प्रबाि (कृङ्जि िस्तङ्टक गङ्टणस्तय फृद्बठी हङ्टने िा कृङ्जि िस्तङ्टरे
उङ्ञचत भूल्म प्राङ्झप्त गने बए उल्रेख गने)
१५.६ अनङ्टभाङ्झनत कृङ्जि उऩजक काय िाय (ताजा तयकायी, परपूर, खाद्याङ्ङ, भाछा अन्मक ऩङ्चयभाण
य भूल्म उल्रेख गने)
१६. रङ्ञऺत राबाङ्ञन्ित ऺेर तथा सभूहः फजाय केन्रक स्थाऩनारे कस कसराई य कङ्झत जनाराई राब
ऩङ्टग्छ?
प्रस्ताि ऩेश गने कामातरम/सॊ स्था/ङ्झनकामः
कामातरम/सॊ स्थाक अध्मऺ िा प्रभङ्टखक नाभः
दस्तखतः
ङ्झभङ्झतः
कामातरम/सॊ स्था/ङ्झनकामक छाऩः
कृङ्जि फजाय ऩूिातधाय ङ्झनभातणक चयण
१. म जना तजङ्टभ
त ा गने िा म जना प्रस्ताि ऩेश गने
२. ङ्जिङ्ञिम ि तक उऩरधधता य सङ्टङ्झनङ्ञितता
३. ऩूिातधाय ङ्झनभातण प्रङ्जक्रममा
(उऩब क्ता सङ्झभङ्झत, ठे क्का िा अन्म, साितजङ्झनक खङ्चयद ऐन तथा ङ्झनमभािङ्झरहुकक ऩूण त ऩारना)
४. उऩब क्ता सङ्झभङ्झत िा ङ्झनभातण सङ्झभङ्झत गठन
५. आिश्मक ङ्झनभातण साभाग्रठीक व्मिस्थाऩन
६. ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन (प्राङ्जिङ्झधक व्मिस्थाऩन)
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ङ्ट ा कायणहुक
म जना असपर हङ्टनक
o

ङ्ट
म जना भागभा आधाङ्चयत (Demand Driven) हङ्टनक
सट्टा ऩूङ्झतभ
त ा आधाङ्चयत (Supply Driven) हङ्टनारे
सभस्माक सही ऩङ्जहचान हङ्टन नसक्नङ्ट। ‘Top Down Approach’-Problem

o

बयऩदो सूचना तथा तथमाङ्कक अबाि ।

o

म जना तजङ्टभ
त ाभा सय कायिाराहरूक सहबाङ्झगताभा ध्मान नङ्छदनङ्ट ।

o

याजनैङ्झतक हस्तऺेऩ फढी हङ्टन ङ्ट ।

o

म जना तजङ्टभ
त ाका आिश्मक चयणहरू ऩङ्टया नगने प्रिृङ्ञि ।

o

कभज य अनङ्टगभन तथा ङ्झनङ्चयऺण प्रणारी ।

िङ्चय् कृङ्जि अथतङ्जिऻ िठी फासङ्टदेि शभातफाट प्रस्तङ्टत कामतऩर भाङ्झथ ङ्जटप्ऩणठी
ङ्जटप्ऩणठीकतातः सन्त ियाज ऩौडेर, फङ्चय् कृङ्जि अथत ङ्जिऻ
कामतऩरभा सभेङ्जटएका भङ्ट्म ङ्जििमिस्तङ्टहुकः
•

प्रस्तङ्टङ्झतभा ङ्जिशेि गयी स्थाङ्झनम तहफाट सञ्चारन हङ्टने कृङ्जि ऩङ्टिातधाय ङ्जिकास कामतक्रमभ सञ्चारन
प्रङ्जक्रममा, २०७७

अनङ्टसाय

प्रस्तािक

नभङ्टना

तथा

ऩेश

गने

ङ्जिङ्झध

तथा

प्रकृमाफाये

सहबागठीहुकराई जनकायी गयाईएक ङ्झथम
•

उक्त प्रस्तङ्टङ्झतभा ङ्झनम्न फङ्टदाहुक भाङ्झथ छरपर गङ्चयएक ङ्झथम
o

•

कामतक्रमभ भागक आधाय तथा प्राथङ्झभकता ङ्झनधातयण के कसयी गने ?

ऩूिातधाय ङ्जिकासका रागठी रागत अनङ्टभान रू २५ राख बन्दा फढी बएक अिस्थाभा सॊ घक
साझेदायी भाग गनत सक्ने

•

अधङ्टया ऩूिातधायहुकराई ऩूणत
त ाका राङ्झग सॊ ङ्ञघम फजेट सहम ग आिश्मक दे ङ्ञखएक

•

स्थाङ्झनम तहफाट नै ङ्झनभातण हङ्टने तय स ङ्झनभातणक राङ्झग साझेदायी फजेट आिश्मक बएक

•

प्रस्ताङ्जित जग्गाक स्िाङ्झभत्ि स्थाङ्झनम तहभा िा अन्म साितजङ्झनक स्तयभा (ऐरानठी) यहेक

•

ऩूिातधाय ङ्झनभातणक राङ्झग DPR तमाय बईसकेक छ बने स सङ्जहत प्रस्ताि ऩेश गने

•

कृङ्जि फजाय म जना फनाउॉ दा बौङ्झतक ऩूिातधाय, साभाङ्ञजक ऩूिातधाय, प्राङ्जिङ्झधक ऩूिातधाय, कानङ्टनठी
ऩूिातधाय जस्ता कङ्टयाहुकभा ्मार गनङ्टत ऩने

•

कृङ्जि फजाय ङ्झबर यहने सेिा सङ्टङ्जिधाहुक मङ्जकन गने

•

कृङ्जि उऩज फजायक भाऩदण्ड य आिश्मक ऩूिातधायहुक के के हङ्टने
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•

कृङ्जि उऩज फजायक भाऩदण्ड सम्फङ्ञन्ध ङ्झफशेि व्मिस्था फाये जानकायी गयाईएक ङ्झथम

•

व्मक्तठीगत जग्गा बएभा कङ्ञम्तभा २०–२५ फित अिङ्झधका राङ्झग जग्गा बाडाभा ङ्झरने ङ्छदने
(Land Lease) सम्झौता गङ्चय जग्गा प्राप्त गये क हङ्टन ङ्ट ऩदतछ ।

•

व्मङ्ञक्तगत जग्गाक

हकभा जग्गाक

स्िाङ्झभत्ि जग्गा धङ्झनभै यहने गङ्चय उक्त जग्गाक

ब काङ्झधकाय ङ्झन:शङ्टल्क य ङ्झन:शतत सम्फङ्ञन्धत फजाय सङ्झभङ्झतराई हस्तान्तयण गये क हङ्टन ङ्ट ऩदतछ ।
•

नमाॉ फजाय ऩूिातधाय ङ्झनभातणक राङ्झग
राङ्झग

दङ्टई

ङ्जकङ्झसभक

प्रस्तािक

तथा ऩङ्टयाना फजायक भभतत सङ्टधाय तथा ङ्जिस्तायका
ढाॉचा

फाये

छरपर

गङ्चयएक

ङ्झथम

य

स

उऩय

सहबागठीहुकराई प्रष्ट ऩादै आगाभठी आ.फ.का रागठी ऩस्ताि ऩेश गदात स ही ढाॉचा अनङ्टसाय ऩेश
गनत सङ्टझाईएक ङ्झथम
•

ङ्जिगतका िितहुकभा त ङ्जकएक

ङ्ट ा
ढाॉचाभा प्रस्ताि सङ्जहत आिश्मक कागजात ऩेश नहङ्टॉनक

कायणरे गदात नै कामातन्िमनका क्रमभभा कङ्छठनाई ब ग्नङ्ट ऩये क तथा कामातन्िमन हङ्टन नसेक
मथाथत ऩेश गङ्चयएक ङ्झथम ।

ग ङ्ज्क ङ्झनश्कित


ङ्ट ा कायणरे
ङ्जिगतका िितहुकभा त ङ्जकएक ढाॉचाभा प्रस्ताि सङ्जहत आिश्मक कागजात ऩेश नहङ्टॉनक
गदात नै कामातन्िमनका क्रमभभा कङ्छठनाई ब ग्नङ्ट ऩये क तथा कामातन्िमन हङ्टन नसेक मथाथत



त्मसैरे आिश्मकता ऩङ्जहचान य ऩङ्टि त सम्बाव्मता अध्ममन ङ्जिनाका कामतक्रमभ सभािेश नगयौ,



मसथत स्थङ्झनम तहहुकरे नमाॉ फजाय ऩूिातधाय ङ्झनभातणक राङ्झग तथा ऩङ्टयाना फजायक भभतत सङ्टधाय
तथा ङ्जिस्तायका राङ्झग आगाभठी आ.फ.क कामतक्रमभ प्रस्ताि ऩेश गदात स ही ढाॉचा अनङ्टसाय ऩेश गनङ्टत
ऩने



स्थाङ्झनम तहका कृङ्जि कामतक्रमभ तपतक ठङ्ट र ङ्जहस्सा सॊ घ भापतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण गङ्चय ऩठाईएका
कामतक्रमभहुकनै यहेक



स्थाङ्झनम तहभा ऩठाईने शसतत कामतक्रमभहुकभा कृङ्जि शाखाभा कामतयत कृङ्जि प्राङ्जिङ्झधकहुकक ऩहङ्टॉचनै
नहङ्टने गये क हङ्टॉदा मस तपत ङ्जिशेि ध्मान ङ्छदनङ्ट ऩने



सॊ ङ्ञघम सॊ यचना अनङ्टसाय ३ तहका सयकायका कामतक्रमभहुकभा द ह य ऩना दे ङ्ञखएक हङ्टॉदा ङ्झतनै तहका
सयकायहुक ङ्जिच प्रबािकायी सभन्िम गयी कामतक्रमभ तजङ्टभ
त ा गङ्चयनङ्ट ऩने



सॊ ङ्ञघमतारे सफै बन्दा ङ्जिङ्ञऺप्त फनाएक ऺेर नै कृङ्जि ऺेर ह । स्थाङ्झनम तह एिॊ प्रदे श स्तयका
कृङ्जि कामतक्रमभ कामातन्िमका रागठी आिश्मक जनशङ्ञक्तक चयभ अबािका कायण काभ गनत ङ्झनकै
कङ्छठन छ ।मसथत आिश्मक जनशङ्ञक्त व्मिस्थाऩन तथा प्राङ्जिङ्झधक सहम गका रागठी केन्ररे सभेत
सहङ्ञजकयण गनङ्टत ऩने दे ङ्ञखएक ।

78



सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण भापतत स्थाङ्झनम तहहुकभा ऩठाईएका कामतक्रमभहुकक उद्देश्म य भभतक
फाये भा स्थाङ्झनम तहभा अन्मौरता यहेक

हङ्टॉदा आ.फ.क

शङ्टुकभा नै अङ्झबभङ्टङ्ञखकयण गनङ्टत ऩने

आिश्मकता दे ङ्ञखएक


Warehouse registration act, Agriculture market model/design based on geographical
situation, cold room and cold storage technical standards etc जस्ता ङ्जििमहुकभा सॊ घठीम
सयकायिाट नठीङ्झतगत धमिस्था हङ्टन नसक्नङ्ट



सभग्रभा स्थाङ्झनम य सॊ ङ्ञघम सयकायसॉग कामतक्रमभ कामातन्िमन एिॊ ङ्झनङ्झतगत तहभा सहकामतका रागठी
प्रदे श भन्रारम अग्रसय यहेक



ङ्ट ै ङ्जकङ्झसभक प्रङ्जिङ्झधक सहम ग गनत
कृङ्जि अनङ्टसन्धान ङ्झनदे शनारम, प्रदे श १, सङ्टयसयी तयहया जङ्टसक
तमाय यहेक



कामतक्रमभ कामातन्िमनका क्रमभभा ऐन, ङ्झनमभ, कामतङ्झफङ्झधहुकक ऩङ्टणुक
त ऩभा ऩारना गयौं य स फाये भा
जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधहुकराई ऩङ्झन सम्फङ्ञन्धत प्राङ्जिधकहुकरे जानकायी गयाऔ ॊ



मस कामतक्रमभरे ३ तहभा फाङ्झडएका कृङ्जि प्रङ्जिङ्झधकहुकराई ज ड्ने प्रमास गये क
ङ्छदनहुकभा ऩङ्झन ङ्झनयन्तयता ऩाओस ।
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छ आगाभठी

सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण भापतत सॊ चाङ्झरत कामतक्रमभहुकक सङ्झभऺा ग ्ठी
ङ्झभङ्झतः २०७७पागङ्टन ३ य ४ गते

ग ्ठीक

कामत ताङ्झरका

आम जकः कृङ्जि ऩूिातधाय ङ्जिकास तथा कृङ्जि मान्रठीकयण प्रिर्द्तन केन्र, हङ्चयहयबिन, रङ्झरतऩङ्टय
सञ्चारन हङ्टने स्थान: कृङ्जि अनङ्टसन्धान ङ्झनदे शनारम, तयहया, सङ्टनसयी
कामतक्रमभ सन्चारक : िठी सन्त ियाज ऩौडेर, िङ्चय् कृङ्जि अथतङ्जिऻ

कृङ्जि ऩूिातधाय ङ्जिकास तथा कृङ्जि मान्रठीकयण प्रफदतन केन्र, हङ्चयहयबिन, रङ्झरतऩङ्टय |

क्रम.स.

कामतक्रमभ

क

ऩङ्जहर ङ्छदन

१

यङ्ञजस्िे शन

२

आसन ग्रहण

सभम

१०.००-१०.३०

ङ्ञजम्भेिायी

कैङ्जपमत

अङ्झनया थाऩा य अन्जना शभात

अध्मऺताक आसन ग्रहणःकेन्र प्रभङ्टख िठी प्रकाश
कङ्टभाय सॊ जेर ्मूफाट

अङ्झतङ्झथ्मूहुकक मथास्थानभा आसन ग्रहण:कृङ्जि

अनङ्टसन्धान ङ्झनदे शनारम, तयहयाका िङ्चय् िैऻाङ्झनक

तथाङ्झनङ्झभि ङ्झनदे शक सन्त ियाज ङ्झरऩाठी ्मू प्रदे श
१ बूङ्झभ व्मिस्था कृङ्जि तथासहकायी भन्रारमका
िङ्चय् कृङ्जि अथतङ्जिऻ िठी ऩशङ्टऩतठी ऩ खये र ्मू य
प्रदे श २बूङ्झभ व्मिस्था कृङ्जि तथा सहकायी

१०.३०-१०.४०

भन्रारमका कृङ्जि प्रसाय अङ्झधकृत िठी अङ्जिनाशझा
्मू, प्रधानभन्रठी कृङ्जि अधङ्टङ्झनङ्जककयणऩङ्चयम जना,

आम जना कामातन्िमन ईकाइका प्रभङ्टख िठी ङ्छदऩेन्र

ऩ खये र ्मू, कृङ्जिऻान केन्र, सङ्टनसयीका प्रङ्झतङ्झनङ्झध ्मू,
प्रदे श १ य प्रदे श २ का २० िटा

स्थाङ्झनमतहहुकफाट उऩङ्ञस्थत प्रङ्झतङ्झनङ्झध ्मूहुक तथा
सम्ऩूणत सहबागठी्मूहुकफाट
३
४
५
५.१

५.२

ऩङ्चयचमात्भक कामतक्रमभ

१०.४०-१०.५०

कामतक्रमभक उद्घघाटन, स्िागत भन्तव्म सङ्जहत

१०.५०-११.१०

ग ्ठीक औङ्ञचत्म यआिश्मकता फाये प्रकाश

सफै सहबागठीहुकक ऩङ्चयचम
केन्र प्रभङ्टख िठी प्रकाश कङ्टभाय सॊ जेर
्मूफाट

कामतऩर
प्रदे श न. १ भा कृङ्जि ऩङ्टिातधाय ङ्जिकास सम्फङ्ञन्ध
अिधायण

स्थाङ्झनम तहफाट कृङ्जि फजाय ऩूिातधाय ङ्जिकासभा
सशतत ङ्जिङ्ञिमहस्तान्तयण भापतत सञचारन हङ्टने
कामतक्रमभ भाग प्रङ्जक्रममा तथा प्रस्तािक नभङ्टना
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११.१०-११.३०

११.३०-१२.००

िङ्चय् कृङ्जि

ङ्जटप्ऩणठीकतात :

ऩशङ्टऩतठी ऩ खये र

सॊ जेर, प्रभङ्टख

अथतङ्जिऻ िठी

प्रकाश कङ्टभाय

िङ्चय् कृङ्जि

ङ्जटप्ऩणठीकतात :

फासङ्टदेि शभात

ि.कृ.अ.ङ्जि.

अथतङ्जिऻ िठी

सन्त ियाज ऩौडेर,

क्रम.स.
५.३

५.४

६

कामतक्रमभ

सभम

स्थाङ्झनम तहभा शसतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तण य त्मसक
व्मिस्थाऩन

कृङ्जि फजाय ङ्जिकास तथा व्मिस्थाऩन ङ्झनदे ङ्ञशका

१२.००-१२.३०

१२.३०-१.००

२०७३ य मसक स्थाङ्झनम तहभा सान्दङ्झबक
त ता

फासङ्टदेि शभात
ि.कृ.अ.ङ्जि.

िङ्चय् कृङ्जि

ङ्जटप्ऩणठीकतात :

सन्त ि ऩौडेर

ि.कृ.अ.ङ्जि.

अथतङ्जिऻ िठी

फासङ्टदेि शभात
सफै

ङ्ञचमा

१.१५-१.३०

सफै

ङ्जिङ्झबङ्ङस्थाङ्झनम तहहुकफाट सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण भापतत सॊचाङ्झरत
कामतक्रमभहुकक प्रगतठी सम्फङ्ञन्ध प्रस्तङ्टतठीकयण

१.३०-१.४०

६.२

हरेसठीतङ्टिाच ङ्टङ नगयऩाङ्झरका, ख टाङ्ग

१.४०-१.५०

६.३

ङ्ट
भैिाख रागाउॉऩाङ्झरका, ताप्रेजङ्ग

१.५०-२.००

६.४

फेरकानगयऩाङ्झरका, उदमऩङ्टय

२.००-२.१०

६.५

ङ्झरम्च ङ्टङफङ्टङगाउॉऩाङ्झरका, उदमऩङ्टय

२.१०-२.२०

५ िटा प्रस्तङ्टङ्झतकयणक छरपर

२.२०-२.३०

ङ्ञचमाऩान

२.३०-३.००

६.६

फङ्टर्द्शाङ्ञन्तगाउॉऩाङ्झरका, झाऩा

३.००-३.१०

६.७

भेचठीनगयनगयऩाङ्झरका, झाऩा

३.१०-३.२०

६.८

ङ्ञशिसताऺठीनगयऩाङ्झरका, झाऩा

३.२०-३.३०

६.९

सङ्टन्दयहयै चानगयऩाङ्झरका, भ यङ

३.३०-३.४०

यॊ गेरीनगयऩाङ्झरका, भ यङ

३.४०-३.५०

५िटा प्रस्तङ्टङ्झतकयणक छरपर

३.५०-४.३०

ऩङ्जहर ङ्छदनक प्रस्तङ्टङ्झत उऩय ङ्जटप्ऩङ्ञण सङ्जहत ग ्क
ऩङ्जहर ङ्छदनक कामतक्रमभक सभाऩन

ख
१

सॊ जेर, प्रभङ्टख

ङ्जटप्ऩणठीकतात :

१.००-१.१५

सूमोदमनगयऩाङ्झरका, ईराभ

६.११

प्रकाश कङ्टभाय

कैङ्जपमत

छरपर

६.१

६.१०

ङ्ञजम्भेिायी

४.३०-४.४५

द ि ङ्छदन
आसनग्रहण
ऩङ्जहर ङ्छदनकै कामतक्रमभराई ङ्झनयन्तयता सङ्जहत

अध्मऺताक आसन ग्रहणःकेन्र प्रभङ्टख िठी प्रकाश
कङ्टभाय सॊ जेर ्मूफाट

81

१०.००-१०.२०

सफै
अध्मऺ एिॊ केन्र प्रभङ्टख िठी प्रकाश
कङ्टभायसॊ जेर ्मूफाट

क्रम.स.

कामतक्रमभ

सभम

ङ्ञजम्भेिायी

कैङ्जपमत

अङ्झतङ्झथ्मूहुकक मथास्थानभा आसन ग्रहण:कृङ्जि

अनङ्टसन्धान ङ्झनदे शनारम, तयहयाका िङ्चय् िैऻाङ्झनक

तथाङ्झनङ्झभि ङ्झनदे शक सन्त ियाज ङ्झरऩाठी ्मू प्रदे श
१ बूङ्झभ व्मिस्था कृङ्जि तथासहकायी भन्रारमका
िङ्चय् कृङ्जि अथतङ्जिऻ िठी ऩशङ्टऩतठी ऩ खये र ्मू य
प्रदे श २बूङ्झभ व्मिस्था कृङ्जि तथा सहकायी

भन्रारमका कृङ्जि प्रसाय अङ्झधकृत िठी अङ्जिनाशझा
्मू, प्रधानभन्रठी कृङ्जि अधङ्टङ्झनङ्जककयणऩङ्चयम जना,

आम जना कामातन्िमन ईकाइका प्रभङ्टख िठी ङ्छदऩेन्र

ऩ खये र ्मू, कृङ्जिऻान केन्र, सङ्टनसयीका प्रङ्झतङ्झनङ्झध ्मू,
प्रदे श १ य प्रदे श २ का २० िटा

स्थाङ्झनमतहहुकफाट उऩङ्ञस्थत प्रङ्झतङ्झनङ्झध ्मूहुक तथा
सम्ऩूणत सहबागठी्मूहुकफाट
२

ङ्जिङ्झबङ्ङस्थाङ्झनम तहहुकफाट सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण भापतत सॊचाङ्झरत
कामतक्रमभहुकक प्रगतठी सम्फङ्ञन्ध प्रस्तङ्टतठीकयण

२.०१

ठ यीगाउॉऩाङ्झरका, ऩसात

१०.२०-१०.३०

२.०२

फङ्छदतफासनगयऩाङ्झरका, भह ियी

१०.३०-१०.४०

२.०३

ङ्झभङ्झथराङ्जिहायी नगयऩाङ्झरका, धनङ्टिा

१०.४०-१०.५०

२.०४

सफैरानगयऩाङ्झरका, धनङ्टिा

१०.५०-११.००

२.०५

ऩय हानगयऩाङ्झरका, यौतहट

११.००-११.१०

५ िटा प्रस्तङ्टङ्झतकयणक छरपर

११.१०-११.३०

२.०६

कटहयीमानगयऩाङ्झरका, यौतहट

११.३०-११.४०

२.०७

हङ्चयिननगयऩाङ्झरका, सरातही

११.४०-११.५०

२.०८

फागभतठी नगयऩाङ्झरका, सरातही

११.५०-१२.००

२.०९

ग रफजाय नगयऩाङ्झरका, ङ्झसयाहा

१२.००-०१.१०

२.१०

ङ्जिष्णङ्टऩयङ्ट गाउॉऩाङ्झरका, ङ्झसयाहा

०१.१०-०१.२०

५ िटा प्रस्तङ्टङ्झतकयणक छरपर

०१.२०-०१.४०

सफै

ङ्ञचमाऩान

०१.४०-०२.१०

सफै

०२.१०-०२.२०

फेरका नगयऩाङ्झरका, उदमऩङ्टय

३.०
३.१

३.२

सफै

सभाऩनकामतक्रमभ
प्रदे श १ का स्थाङ्झनम तहहुक भध्मेफाट फेरका

न.ऩा.का कृङ्जि ईङ्ञन्जङ्झनमय िठीफङ्टर्द्ठीनाथ ङ्झतङ्ञम्सनाफाट
भन्तव्म

प्रदे श २ का स्थाङ्झनम तहहुक भध्मेफाट िठी

०२.२०-०२.३०

............................... फाट भन्तव्म
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क्रम.स.
३.३
३.४
३.५

३.६

३.७

कामतक्रमभ

सभम

िङ्चय् कृङ्जि अथतङ्जिऻ िठी ऩशङ्टऩतठी ऩ खये र फाट

०२.३०-०२.४०

भन्तव्म

कृङ्जि प्रसाय अङ्झधकृत िठी अङ्जिनाश कङ्टभाय झाफाट
भन्तव्म

ङ्झन.ङ्झनदे शक एिॊ िङ्चय् िैऻाङ्झनकिठी सन्त ियाज

०२.४०-०२.५०
०२.५०-०३.००

ङ्झरऩाठीफाट भन्तव्म

िङ्चय् कृङ्जि अथतङ्जिऻ िठी फासङ्टदेि शभात फाट

०३.००-०३.१०

धन्मिादऻाऩन

ङ्झनदे शन सङ्जहत कामतक्रमभ सभाऩन: कामतक्रमभका

अध्मऺ एफभ केन्रप्रभङ्टख िठी प्रकाश कङ्टभाय सॊ जेर
्मू फाट

०३.१०-०३.२०

ङ्ञजम्भेिायी

कैङ्जपमत

बूङ्झभ व्मिस्था कृङ्जि तथा सहकायी
भन्रारम, प्रदे श नॊ १

बूङ्झभ व्मिस्था कृङ्जि तथा सहकायी
भन्रारम, प्रदे श नॊ २

कृङ्जि अनङ्टसन्धान ङ्झनदे शनारम, तयहया,
सङ्टनसयी

कृङ्जि ऩूिातधाय ङ्जिकास तथा कृङ्जि

मान्रठीकयण प्रफदतन केन्र, हङ्चयहयबिन,
रङ्झरतऩङ्टय |

कृङ्जि ऩूिातधाय ङ्जिकास तथा कृङ्जि

मान्रठीकयण प्रफदतन केन्र, हङ्चयहयबिन,
रङ्झरतऩङ्टय |

ग ्ठी सञ्चारकहुकक नाभ, ऩद य कामातरम:
१. प्रकाश कङ्टभाय सञ्जेर, प्रभङ्टख, कृङ्जि ऩूिातधाय ङ्जिकास तथा कृङ्जि मान्रठीकयण प्रिर्द्तन केन्र, हङ्चयहयबिन
२. फासङ्टदेि शभात, िङ्चय् कृङ्जि अथतङ्जिऻ, कृङ्जि ऩूिातधाय ङ्जिकास तथा कृङ्जि मान्रठीकयण प्रिर्द्तन केन्र
३. सन्त ियाज ऩौडेर, िङ्चय् कृङ्जि अथतङ्जिऻ, कृङ्जि ऩूिातधाय ङ्जिकास तथा कृङ्जि मान्रठीकयण प्रिर्द्तन केन्र
४. अङ्झनया थाऩा, खयीदाय, कृङ्जि ऩूिातधाय ङ्जिकास तथा कृङ्जि मान्रठीकयण प्रिर्द्तन केन्र, हङ्चयहयबिन
५. अञ्जना शभात, कम्प्मूटय अऩये टय., कृङ्जि ऩूिातधाय ङ्जिकास तथा कृङ्जि मान्रठीकयण प्रिर्द्तन केन्र, हङ्चयहयबिन
६. नेर फहादङ्टय राभा, का.स., कृङ्जि ऩूिातधाय ङ्जिकास तथा कृङ्जि मान्रठीकयण प्रिर्द्तन केन्र, हङ्चयहयबिन
ग ्ठीभा आभङ्ञन्रतहुकक नाभ, ऩद य कामातरम:
१. िङ्चय् िैऻङ्झनक तथा ङ्झन. ङ्झनदे शक िठी सन्त ियाज ङ्झरऩाठी, कृङ्जि अनङ्टसन्धान ङ्झनदे शनारम, तयहया,
सङ्टनसयी

२. िङ्चय् कृङ्जि अथतङ्जिऻ िठी ऩशङ्टऩतठी ऩ खये र, बूङ्झभ व्मिस्था, कृङ्जि तथा सहकायी भन्रारम, प्रदे श नॊ १,
ङ्झफयाटनगय, भ यङ्ग

३. कृङ्जि प्रसाय अङ्झधकृत िठी अङ्जिनाश कङ्टभाय शाह, बूङ्झभ व्मिस्था, कृङ्जि तथा सहकायी भन्रारम, प्रदे श नॊ
२, जनकऩङ्टय, धनङ्टिा

४. ईकाइ प्रभङ्टख िठी ङ्छदऩेन्र ऩ खये र, प्रधानभन्रठी कृङ्जि अधङ्टङ्झनङ्जककयण ऩङ्चयम जना, आम जना कामातन्िमन
ईकाइ, धयान, सङ्टनसयी

५. िागिानठी ङ्जिकास अङ्झधकृत िठी प्रङ्जिण रार िे ्, कृङ्जि ऻान केन्र, ईनुकिा, सङ्टनसयी
६. कृङ्जि प्रसाय अङ्झधकृत िठी अङ्झबभन्मू अङ्झधकायी,बूङ्झभ व्मिस्था, कृङ्जि तथा सहकायी भन्रारम, प्रदे श नॊ १,
ङ्झफयाटनगय, भ यङ्ग
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ग ्ठीभा सहबाङ्झग हङ्टनह
े ुकक नाभ ठे गाना:
क्रम.सॊ .

नाभ/थय

ऩद

कामातरम

1

प्रकाश कङ्टभाय सञ्जेर

प्रभङ्टख

कृ.ऩू.ङ्जि.तथाकृ.मा.प्र.के.

हङ्चयहयबिन

2

िासङ्टदेि शभात

फ.कृ.अ.ङ्जिऻ

कृ.ऩू.ङ्जि.तथा कृ.मा.प्र.के.

हङ्चयहयबिन

3

सन्त ियाज ऩौडेर

फ.कृ.अ.ङ्जिऻ

कृ.ऩू.ङ्जि.तथा कृ.मा.प्र.के.

हङ्चयहयबिन

4

ऩशङ्टऩङ्झत ऩ खये र

फ.कृ.ङ्जि.अ.

बूङ्झभ धमिस्था, कृङ्जि तथा सहकायी भन्रारम

ङ्झफयाटनगय

5

सन्त ियाज याज ङ्झरऩाठी

फङ्चय्फैऻाङ्झनक

कृङ्जिअनङ्टसन्धान ङ्झनदे शनारम,

तयहया

6

ङ्छदऩक ऩ ख्रेर

कृङ्जि अङ्झधकृत

प्रधानभन्रठी कृङ्जि आधङ्टङ्झनकीकयण

सङ्टनसयी

7

अङ्झबभन्मू अङ्झधकायी

कङ्जि प्रसायअङ्झधकृत

बूङ्झभ धमिस्था, कृङ्जि तथा सहकायी भन्रारम

ङ्झफयाटनगय

8

अङ्जिनाश कङ्टभाय शाह

कृङ्जिप्रसाय अङ्झधकृत

बूङ्झभव्मिस्था कृङ्जि तथा सहकायी भन्रारम

धनङ्टिा

9

अङ्झनया थाऩा

खङ्चयदाय

कृ.ऩू.ङ्जि.तथा कृ.मा.प्र.के.

हङ्चयहयबिन

10

अन्जना शभात

कम्प्मूटयअऩये टय

कृ.ऩू.ङ्जि.तथा कृ.मा.प्र.के.

हङ्चयहयबिन

11

टे केन्र प्रधान

अङ्झधकृतसातौँ

भेचठीनगयनगयऩाङ्झरका

झाऩा

12

ग ङ्जिन्द कङ्टभाय मादि

ना.प्रा.स.

ङ्झभङ्झथरा ङ्जिहायी नगयऩाङ्झरका

धनङ्टिा

13

कृष्ण प्रसाद ढङ्टङ्गेर

ना.प्रा.स.

फङ्टर्द् शान्तठी नगयऩाङ्झरका

झाऩा

14

यङ्जिन बट्टयाई

प्रा.स.

ङ्ञशिसताऺठी नगयऩाङ्झरका

झाऩा

15

ङ्ञशिशॊकय मादि

अङ्झधकृतछै ठौँ

16

सङ्टयेन्र याई

ना.प्रा.स.

भौिाख रागाउॉऩाङ्झरका

17

गौयीशॊकय प्रसाद साह

अङ्झधकृतछै ठौँ

ऩय हा नगयऩाङ्झरका

यौतहट

18

अङ्ञशभ अमातर

कृङ्जिङ्ञशऺक

िागभतठी नगयऩाङ्झरका

सरातही

19

साजन दाहार

ना.प्रा.स.

िङ्छदतिास नगयऩाङ्झरका

20

चन्दन बैमा थाुक

ना.प्रा.स.

ठ यीगाउॉऩाङ्झरका

सरातही

21

जनङ्ञजत अङ्झधकायी

कृङ्जिप्रसाय अङ्झधकृत

ङ्झरम्च ङ्टङफङ्टङगाउॉऩाङ्झरका

उदमऩङ्टय

22

श्माभ सङ्टन्दय ङ्झसॊह

ईङ्ञन्जङ्झनमय

यॊ गेरी नगयऩाङ्झरका

झाऩा

23

ङ्जिये न्र कङ्टभाय भण्डर

ना.प्रा.स.

यॊ गेरी नगयऩाङ्झरका

झाऩा

24

याभ नायामण भहत

कृङ्जि ङ्जिकासअङ्झधकृत

ग रफजाय नगयऩाङ्झरका

ङ्झसयहा

25

जगङ्ङाथ राभा

अङ्झधकृतछै ठौँ

हङ्चयिननगयऩाङ्झरका

सरातही

26

फङ्टङ्जर्द्नाथ ङ्झतङ्ञम्सना

कृङ्जिईङ्ञञ्जङ्झनमय

िेरकानगयऩाङ्झरका

उदमऩङ्टय

27

सङ्टदीऩबण्डायी

प्रा.स.

सङ्टन्दयहयै चा नगयऩाङ्झरका

भ यङ्ग

28

प्रङ्जिणरार िे ्

फा ङ्झफ अ

कृङ्जिऻान केन्र, सङ्टनसयी

29

तठीथतऩयङ्ट ी

का.स.

कृङ्जिअनङ्टसन्धान ङ्झनदे शनारम,

तयहया

30

यङ्जिकङ्टभाय खङ्झतिडा

प्रा.स.

कृङ्जिअनङ्टसन्धान ङ्झनदे शनारम,

तयहया

31

ऩायसभङ्ञण पङ्टमर

प्रा.स.

उदमऩङ्टयगढीगा.ऩा.

32

ह भयाई

ह.स.चा.

उदमऩङ्टयगढीगा.ऩा.

33

भठीनाऩाण्डे

का.स.

कृ.ऩू.ङ्जि.तथा कृ.मा.प्र.के.

हङ्चयहयबिन

34

ङ्झफन द चौधयी

ह.स.चा.

कृङ्जि अनङ्टसन्धान ङ्झनदे शनारम,

तयहया

35

श्माभ मादि

ह.स.चा.

बूङ्झभ धमिस्था, कृङ्जि तथा सहकायी भन्रारम

ङ्झफयाटनगय

ङ्जिष्णङ्टऩयङ्ट गाउॉऩाङ्झरका
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