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प्रततपरभा आधारयत प्रोत्साहन अनदुान कामयक्रभ सञ्चारन कामयवितध, २०७७ 
 

प्रस्तािना् सदूुयऩश्चिभ प्रदेशभा कृवि ऺेत्रको व्मिसामीकयणभापय त प्रभखु कृविजन्म िस्तहुरुको 
उत्ऩादकत्ि तथा उत्ऩादन िवृि गयी आन्तरयक भाग ऩूततय गदै आमात प्रततस्थाऩन तथा तनमायत 
प्रिियन गनय तथा कृिकहरुको प्रततस्ऩधायत्भक ऺभता अतबफवृि गयी उत्ऩादन रागत न्मूनीकयण 
गदै सयकायी अनदुानभा िास्तविक कृिकहरुको ऩहुॉचराई सतुनश्चित गनुय ऩने आिश्मकता भहससु 
गयी प्रदेश सयकायको नीतत तथा कामयक्रभभा कृवि ऺेत्रराई प्राथतभकता ददइएकोरे प्रततपरभा 
आधारयत प्रोत्साहन अनदुान वितयण प्रणारीराई ऩायदशॉ, जिापदेही, व्मिश्चस्थत य प्रबािकायी 
ढॊगरे सञ्चारन गनय िाञ्छनीम बएकोरे,  

सदूुयऩश्चिभ प्रदेश बूतभ व्मिस्था, कृवि तथा सहकायी भन्त्रारमरे मो कामयवितध 
फनाएको छ । 

 

ऩरयच्छेद-१ 

प्रायश्चभबक 
 

१. सॊश्चऺप्त नाभ, विस्ताय य प्रायभब्(१) मो कामयवितधको नाभ “प्रततपरभा आधारयत प्रोत्साहन 
अनदुान कामयक्रभ सञ्चारन कामयवितध, २०७७”  यहेको छ । 

(२) मो कामयवितध स्िीकृत ऩतछ सदूुयऩश्चिभ प्रदेशबय रागू हनुेछ । 

२. ऩरयबािा् वििम िा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस कामयवितधभा,- 
(क) “कामयक्रभ” बन्नारे वितबन्न कृवि, ऩशऩुन्छी तथा भत्स्म जन्म 

उत्ऩादनको प्रततपरभा आधारयत प्रोत्साहन अनदुान कामयक्रभ सभझन ु
ऩछय।मो शब्दरे फजायीकयणभा आधारयत अनदुान कामयक्रभराई 
सभेत जनाउॉदछ । 

(ख) “कृिक” बन्नारे ब्मिसावमक रुऩभा कृवि, ऩशऩुन्छी तथा भत्स्म 
जन्म उत्ऩादन गयी कामयक्रभभा सहबागी हनु इच्छुक व्मश्चि, कृिक 
सभूह, कृवि सहकायी सॊस्था, कभऩनी  तथा पभय सभझन ुऩछय । 

(ग)  “केन्र” बन्नारे कृवि ऻान केन्र िा बेटेयीनयी अस्ऩतार तथा ऩश ु
सेिा विऻ केन्र  सभझन ुऩछय। 

(घ)  “तनदेशनारम” बन्नारे भन्त्रारम भातहतको कृवि विकास 
तनदेशनारम य ऩशऩुन्छी तथा भत्स्म विकास तनदेशनारम सभझन ु
ऩछय । 
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(ङ) “प्रदेश” बन्नारे सूदयुऩश्चिभ प्रदेश  सभझन ुऩछय। 

(च)  “भन्त्रारम” बन्नारे प्रदेशको कृवि ऺेत्र हेने भन्त्रारम सभझन ुऩछय। 

(छ) “राबग्राही” बन्नारे  कामयक्रभभा आिि बई अनदुान प्राप्त गने िा 
गयेका कृिक सभझन ुऩछय । 

(ज)  “सतभतत” बन्नारे मस कामयवितधको दपा ३ फभोश्चजभ गदित 
अनदुान व्मस्थाऩन तथा प्रावितधक सतभतत सभझन ुऩछय। 

ऩरयच्छेद-२ 

कामयक्रभ सञ्चारन प्रवक्रमा 

3.  अनदुान व्मिस्थाऩन तथा प्रावितधक सतभतत:   केन्रभा देहाम फभोश्चजभ अनदुान व्मस्थाऩन 
तथा प्रावितधक सतभतत यहनेछ:- 

(क) प्रभखु, केन्र                    - सॊमोजक 

(ख) अतधकृत प्रतततनतध, सभफश्चन्धत श्चजल्राको  

श्चजल्रा सभन्िम सतभतत        -सदस्म 

(ग)  प्रभखु िा प्रतततनतध, सॊमोजक बेटेयीनयी अस्ऩतार  

तथा ऩश ुसेिा विऻ केन्रफाट बए कृवि ऻान केन्रफाट 

िा सॊमोजक कृवि ऻान केन्रफाट बए  

बेटेयीनयी अस्ऩतार तथा ऩश ुसेिा विऻ केन्रफाट  -सदस्म 

(घ) प्रभखु िा प्रतततनतध, प्रदेश रेखा इकाई कामायरम  

िा कोि तथा रेखा तनमन्त्रकको कामायरम   -सदस्म 

(ङ) प्रभखु, मोजना हेने शाखा, केन्र      -सदस्म-सश्चचि 

 

4.  फैिक सभफन्धी कामयवितध :(१) सतभततको फैिक सॊमोजकको तनदेशनभा सदस्म-सश्चचिरे 
तभतत, सभम य स्थान तोकी फोराउन ुऩनेछ । 

(२) फहभुत सदस्महरुको उऩश्चस्थततराई फैिकको गणऩयुक सॊख्मा भातननेछ। 

(३) सतभततको फैिकको तनणयम फहभुतको आधायभा गरयनेछ । 

(४) सतभततरे आिश्मकता अनसुाय वििम विशेिऻ तथा सयोकायिाराहरुराई 
फैिकभा आभन्त्रण गनय सक्नेछ l  

(५) सतभततको फैिक सभफन्धी अन्म व्मिस्था सतभतत आपैरे तनधाययण गये 
फभोश्चजभ हनुेछ। 

5.  सतभततको काभ कतयव्म य अतधकाय:  दपा ३ फभोश्चजभ गदित  सतभततको काभ, कतयव्म य 
अतधकाय देहाम फभोश्चजभ हनुेछ :- 
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(क) प्रचतरत कानून फभोश्चजभ कामयक्रभ सञ्चारनका रातग ऺेत्र तनधाययण 
गने तथा आिेदन साथ ऩेश गनुय ऩने आिश्मक कागजातहरु 
तनधाययण गने,  

(ख) प्राप्त आिेदनहरुको भूल्माङ्कन गयी राबग्राहीहरुको सभबावित 
नाभािरी तमाय तथा साियजतनक गने , 

(ग) कामयक्रभको प्रबािकायी कामायन्िमनका रातग सभन्िम, तनयीऺण 
तथा अनगुभन गने,  

(घ) सञ्चातरत कामयक्रभको चौभातसक रुऩभा सतभऺा गयी प्रततिेदन 
भन्त्रारमभा ऩेश गने, य 

(ङ) कामयक्रभ कामायन्िमन गने इकाईराई आिश्मक तनदेशन ददने । 

6.  कामयक्रभ तजुयभा य कामायन्िमन्(१)  मो कामयक्रभ सञ्चारनका रातग भन्त्रारमरे सभफश्चन्धत 
केन्रको िावियक कामयक्रभभा नै सभािेश हनु ेगयी फजेटको व्मिस्था गनेछ ।  

(2) दपा ६ को उऩदपा (१) फभोश्चजभ कामयक्रभ कामायन्िमनका रातग  
केन्ररे श्चजल्राबयी िा श्चजल्रा तबत्रका केही ऺेत्र तोकी २१ ददन सभमाितध ददई 
साियजतनक सूचना प्रकाशन गयी कामयक्रभभा सहबागी हनु इच्छुक कृिकहरुको आिेदन 
भाग गनेछ। 

 (३) उऩदपा (२) फभोश्चजभ प्रकाश्चशत सूचना अनसुाय कामयक्रभभा सहबागी 
हनु इच्छुक कृिकहरुरे अनसूुची-१ फभोश्चजभको ढाॉचाभा केन्रभा आिेदन ऩेश गनुय 
ऩनेछ। 

(4) उऩदपा (३) फभोश्चजभ आिेदन ऩेश गने कृिकहरुरे वितबन्न फारी तथा 
ब्मिसामका रातग अनसूुची-२ फभोश्चजभको भाऩदण्ड ऩूया गनुय ऩनेछ । 

(५) उऩदपा (४) भा तोवकएको भाऩदण्ड नऩगु हनु े कृिकरे, साभवुहक 
रुऩभा िा कृिक सभहु/सहकायीभापय त एकभषु्ठ आिेदन गनय सक्नेछन ्।  

(६) उऩदपा (३) फभोश्चजभ केन्रभा प्राप्त बएका आिेदनहरु सतभततभा ऩेश 
गयी अनसुचुी-३ फभोश्चजभको भूल्माङ्कनका आधायभा राबग्राही छनौट गरयनेछ ।  

(७) केन्ररे उऩदपा (६) फभोश्चजभ छनौट बएका राबग्राहीहरुराई छनौट 
बएको जानकायी तथा व्मिसावमक खेती गने जानकायीसवहतको अनसूुची-४ फभोश्चजभको 
सूचना कामायरमको तथा सभफश्चन्धत गाउॉऩातरका य नगयऩातरकाको सूचना ऩाटीभा 
साियजतनक गनुय ऩनेछ ।  
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(८) उऩदपा (७) फभोश्चजभ छनौट बएका कृिकहरुराई केन्रफाट 
आिश्मकता अनसुाय प्रावितधक सहजीकयण तथा ऺभता अतबिवृि तातरभ कामयक्रभ 
सञ्चारन हनुेछ ।  

 
७.  अनदुान यकभ: मस कामयक्रभ अन्तगयत दपा ६ को उऩदपा (४) य (५) अनसुायको 

भाऩदण्ड ऩूया गयी व्मिसावमक उत्ऩादन गने कृिकराई अनसुचुी-२ फभोश्चजभ अनदुान 
यकभ प्रदान गरयनेछ । 

 
ऩरयच्छेद-३ 

कामयक्रभको अनगुभन, भूल्माङ्कन तथा प्रततिेदन 

 

८.  कामयक्रभको अनगुभन, भूल्माङ्कन तथा प्रततिेदन:(१) मस कामयवितध अनसुाय सञ्चातरत 
कामयक्रभको अनगुभन तथा भूल्माङ्कन गने भूख्म श्चजभभेिायी सभफश्चन्धत केन्रको हनुेछ । 

(२) सञ्चातरत कामयक्रभको भन्त्रारम िा तनदेशनारमरे जनुसकैु सभमभा 
अनगुभन तथा तनयीऺण गनय सक्नेछ । 

(३) उऩदपा (१) य (२) फभोश्चजभ अनगुभन तथा तनयीऺण गयेको प्रततिेदन 
केन्ररे तनदेशनारमभापय त भन्त्रारमभा ऩेश गनुय ऩनेछ । 

(४) उऩदपा (२) फभोश्चजभ भन्त्रारमरे गयेको अनगुभन तथा तनयीऺणको 
प्रततिेदन य उऩदपा (३) फभोश्चजभको प्रततिेदन भन्त्रारमरे भूख्मभन्त्री तथा 
भश्चन्त्रऩरयिद्को कामायरमभा ऩिाउन ुऩनेछ ।  

(५) सञ्चातरत कामयक्रभको सतभतत, भन्त्रारम तथा भखु्मभन्त्री तथा 
भश्चन्त्रऩरयिद्को कामायरमफाट सोझै अनगुभन तथा तनयीऺण गनय सक्नेछ । 

 

ऩरयच्छेद-४ 

कामयक्रभको भूल्माङ्कन, जाॉचऩास य पयपायक 
 

९.  कामयक्रभको प्रावितधक भूल्माङ्कन, जाॉचऩास य पयपायक:(१) मस कामयवितध फभोश्चजभ 
राबग्राहीका रुऩभा छनौट बई कामयक्रभ सञ्चारन गयेका राबग्राहीहरुरे फारी िस्तकुो 
उत्ऩादन तरन ु िा तफक्री गनुय बन्दा १ भवहना अगािै अनसुचुी-५ फभोश्चजभ स्थरगत 
अनगुभन तथा उत्ऩादन एकीन गयी ऩाउॉ बनी केन्र सभऺ तनिेदन ऩेश गनुय ऩनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोश्चजभ तनिेदन प्राप्त बएको १ भवहना तबत्र केन्ररे  
कामायरमका प्रावितधक, स्थानीम तहभा कामययत प्रावितधक, प्रततस्ऩधॉ उत्ऩादक कृिक तथा 
अन्म सयोकायिाराहरुको यहोियभा स्थरगत रुऩभा कूर उत्ऩादनको एकीन गयी त्मसका 
आधायभा कृिकरे प्राप्त गने अनदुान यकभ स्ऩष्ट रुऩभा खुल्ने गयी अनसुचुी-६ 
फभोश्चजभको ढाॉचाभा कामयसभऩन्न प्रततिेदन ऩेश गनय रगाउन ुऩनेछ।  
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(३) उऩदपा (२) फभोश्चजभ खवटएको टोरीरे ऩेश गयेको कामयसभऩन्न 
प्रततिेदनका आधायभा केन्ररे प्रचतरत कानून फभोश्चजभ राबग्राहीको फैंङ्क खाताभापय त 
अनदुान यकभ बिुानी गनेछ । 

(४) बिुानी तथा आतथयक वििम सभफन्धभा मस कामयवितधभा रेश्चखएको 
हकभा मसै फभोश्चजभ य नरेश्चखएका वििमको हकभा प्रचतरत कानून फभोश्चजभ हनुेछ। 

ऩरयच्छेद-५ 

विविध 

1०. प्रगतत प्रततिेदन :(१) मस कामयवितध फभोश्चजभ बएको काभ कायिाहीको विियणसवहतको 
चौभातसक प्रततिेदन केन्ररे तनदेशनारमभापय त भन्त्रारमभा ऩिाउन ुऩनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोश्चजभ प्राप्त प्रततिेदन भन्त्रारमरे भूख्मभन्त्री तथा 
भश्चन्त्रऩरयिद् कामायरमभा सभेत ऩिाउन ुऩनेछ ।  

(३) भन्त्रारमरे आतथयक ििय सभाप्त बएको २ भवहनातबत्र मस कामयवितध 
फभोश्चजभ सञ्चारन बएको कामयक्रभको प्रदेशस्तयभा प्रगतत सतभऺा गनेछ। 

 

1१.  कामयक्रभ यद्द गनय सवकन:े (१) केन्रको  प्रावितधक सयसल्राह तथा सझुािको ऩारना 
नगने राबग्राहीको सभझौता यद्द गनय सवकनेछ तथा सो अिस्थाभा केन्ररे कुनै ऩतन 
अनदुान यकभ बिुानी गने छैन । 

1२.  राबग्राहीको अतबरेख: केन्ररे मस कामयवितध फभोश्चजभका राबग्राहीको अतबरेख अतनिामय 
रुऩभा याख्न ेतथा साियजतनक गने व्मिस्था गनुय ऩनेछ । 

1३.  दोहोयोऩन नहनु:े केन्ररे प्रदेशको अन्म कामयक्रभ सञ्चारन बएको स्थानभा कामयक्रभभा 
दोहोयोऩन हनुे गयी अनदुान प्रदान गनुय हुॉदैन । 

  

१४.  तनदेशन ददन सक्न:े(१) मस कामयवितध फभोश्चजभ सञ्चातरत कामयक्रभको कामायन्िमनराई 
ऩायदशॉ, जिापदेही, व्मिश्चस्थत य प्रबािकायी फनाउन भन्त्रारमरे केन्रराई तनदेशन ददन 
सक्नेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोश्चजभ प्राप्त तनदेशन सभफश्चन्धत सफैरे ऩारना गनुय  
ऩनेछ ।  

१५.  प्रचतरत कानून फभोश्चजभ हनु:े प्रचतरत कानूनको सियभान्मताभा प्रततकूर नहनु े गयी मस 
कामयवितधभा रेश्चखएको वििमभा मसै फभोश्चजभ य अन्म कुयाको हकभा प्रचतरत कानून 
फभोश्चजभ हनुेछ। 
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१६.  फाधा अड्काउ पुकाउन ेय सॊशोधन:  (१) मस कामयवितधको कामायन्िमनभा कुनै दिविधा 
उत्ऩन्न बई कामायन्िमन गनय फाधा ऩयेभा भन्त्रारमरे प्रचतरत कानूनको प्रततकूर नहनुे 
गयी फाधा अड्काउ पुकाउन सक्नेछ । 

(२) भन्त्रारमरे मस कामयवितधभा आिश्मक सॊशोधन तथा हेयपेय गनय 
सक्नेछ । 
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अनसूुची-१ 

(दपा  ६ को उऩदपा (३) सॉग सभफश्चन्धत) 

आिेदनको ढाॉचा 

         तभतत: 

श्री प्रभखु ज्मू 

….......…..…… केन्र,  

.................... 
 

वििम: …………………………………………………कामयक्रभभा सभािेश गयी ददन ुहनु । 

भहोदम, 

प्रस्ततु वििमभा त्मस कामायरमफाट आ.ि. २०....../....... भा ………………………… 
………………….कामयक्रभा भ/हाभी सॊरग्न बई कामायरमरे तोके फभोश्चजभको प्रावितधक सयसल्राह 
………………………………. खेती तफस्ताय गनय ईच्छुक बएको हुॉदा उि कामयक्रभभा सभािेश गयी ददन ु
हनु अनयुोध गदयछु/गदयछौं ।साथै सोका रातग आिश्मक कागजातहरुसभेत मसै आिेदन साथ 
ऩेश गयेको व्महोया अनयुोध छ । 

 

क. आिेदकको कृिक/कृिक सभूह/कृवि सहकायी सॊस्था/कभऩनीको नाभ: 

ख. आिेदकको कृिक/कृिक सभूह/कृवि सहकायी सॊस्था/कभऩनीको िेगाना: 
ग. …………..व्मिसाम तफस्ताय गने जग्गाको िेगाना: 
घ. …………………..व्मिसाम तफस्ताय गरयने ऩरयभाण: ऺेत्रपर………… हेक्टय, ………… सॊख्मा 
ङ. आिेदकको कृिक/कृिक सभूह/कृवि सहकायी सॊस्था/कभऩनीको आतधकायीक व्मश्चिको 

हस्ताऺय य छाऩ: 

 

सॊरग्न कागजात 

१. कृिक सभूह/कृवि सहकायी सॊस्था/कभऩनीपभय दतायको प्रभाण ऩत्रको प्रतततरऩी 
२. कृिक सभूह/कृवि सहकायी सॊस्था/कभऩनीपभयको तनणयमको प्रतततरऩी 
३. नागरयकता य रारऩूजायको प्रतततरवऩ िा जग्गा बाडाभा तरएको सभझौता ऩत्रको प्रतततरवऩ 

४.  ………………………… 
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अनसूुची-२ 

(दपा ६ को उऩदपा (४) य दपा ७ सॉग सभफश्चन्धत) 
वितबन्न फारी तथा उत्ऩादनको भाऩदण्ड य अनदुान यकभ 

 

क्र.सॊ. फारी/िस्त ु कामयक्रभभा सहबातगताका 
रातग न्मूनतभ भाऩदण्ड अनदुान कैवपमत 

१. खाद्यान्न फीउ य 
चैते धान खामन 

ऩहाडभा न्मूनतभ ३ योऩनी य 
तयाईभा न्मूनतभ १० कठ्ठाभा 
खेती गनुयऩने 

प्रतत हेक्टय २००० के.जी. 
बन्दा फढी उत्ऩादन गयेभा थऩ 
उत्ऩादनभा रु.७ प्रतत के.जी. 

फीउभा 
ट्याग 
रगाइएको 
हनुऩुने 

२. दरहन फीउ 

प्रतत हेक्टय ४०० के.जी. बन्दा 
फढी उत्ऩादन गयेभा थऩ 
उत्ऩादनभा उत्ऩादनभा रु.१५ 
प्रतत के.जी.  

३. तेरहन फीउ 
प्रतत हेक्टय ४०० के.जी. बन्दा 
फढी उत्ऩादनभा रु.१५ प्रतत 
के.जी. 

४. आर ुफीउ  

ऩहाडभा न्मूनतभ १ योऩनी य 
तयाइभा न्मूनतभ ५ कठ्ठाभा 
खेती गनुयऩने 

१५ भे.ट. प्रतत हेक्टय  बन्दा 
फढी उत्ऩादनभा रु.५ प्रतत 
के.जी. 
(श्रोत खुरेको फीउफाट उत्ऩादन 
बएको ट्याग रगाइएको तथा 
कोल्ड/यवष्टक स्टोयभा बण्डायण 
गरयएको आर ुफीउभा रु.७ प्रतत 
के.जी.) 

 
५. खामन आर ु 

६. प्माज 
१० भे.ट. प्रतत हेक्टय  बन्दा 
फढी उत्ऩादनभा रु.५ प्रतत 
के.जी. 

 

७. भह कभतीभा १० घाय  भौयी 
ऩारेको प्रतत के.जी. रु.५०  

८. परपुर तफरुिा 
तफज ु

केन्ररे तोकेको परपुर य 
जातको न्मूनतभ २०,००० 
तफरुिा उत्ऩादन गनुयऩने 

२०००० बन्दा फढी विरुिा 
उत्ऩादन गयेभा थऩ तफरुिाका 
रातग प्रतत तफरुिा रु.५ 

 

९. परपुर तफरुिा 
करभी 

केन्ररे तोकेको परपुर य 
जातको न्मूनतभ १००० फेनाय 
उत्ऩादन गनुयऩने 

उत्ऩादन गयेको तफरुिाभा प्रतत 
तफरुिा रु.२० 

 

१०. बटभास 
बटभास फारीको एकर 
खेतीभा राइनभा न्मूनतभ २ 
योऩनी भा खेती िा तभश्चश्रत 

एकर खेतीभा प्रतत के.जी.रु.१०  
तभश्रीत खेतीभा प्रतत के.जी.रु.५ 
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खेतीको हकभा न्मूनतभ १५० 
के.जी. बटभास उत्ऩादन 
गयेको हनुऩुने 

११. 

यैथाने फारीहरु 
(कोदो, रटे्ट, 
पाऩय, जौ, 
कागनुो, याजभा 
आदी) 

न्मूनतभ १ योऩनी जग्गाभा 
खेती गनुयऩने 

उत्ऩादन ऩरयभाणको आधायभा 
रु.१० प्रतत के.जी.  

 

१२. 
परपुर 
फगैंचाभा तफरुिा 
स्माहाय अनदुान 

केन्रको भाऩदण्ड अनसुाय 
येखाॊकन गयी न्मूनतभ १०० 
तफरुिा योऩेको हनुऩुने 

योऩेको 
ििय रु.१०० प्रतत फोट 

 १ िियको 
फोट रु.१५० प्रतत फोट 

२ िियको 
फोट रु.१५० प्रतत फोट 

१३. खसी/फोका न्मूनतभ १५ के.जी. श्चजउॉदो 
तौर बएको प्रतत के.जी. रु. २० 

केन्ररे 
तोकेको 
सॊकरन 
केन्र िा 
स्थानभा 
तोकेको 
सभमभा 
तफक्री गनुय 
ऩने 

१४. भासकुा रातग 
ऩाडा/ऩाडी/बैंसी 

न्मूनतभ १०० के.जी. श्चजउॉदो 
तौर बएको प्रतत के.जी. रु.१० 

१५. स्थानीम 
कुखुया/हाॉस/टकी 

न्मूनतभ १.५ के.जी. श्चजउॉदो 
तौर बएको प्रतत के.जी. रु.३० 

१६. खाने भाछा तसजन बयी न्मूनतभ १० 
श्चक्िन्टर भाछा विवक्र गनुयऩने 

प्रतत के.जी. रु.१० 

१७. फॊगयु 
उन्नतको हकभा न्मूनतभ ६० 
के.जी. य स्थानीमको हकभा 
न्मूनतभ ३० के.जी. 

प्रतत के.जी. रु.१० 

१८. ऊन न्मूनतभ ५० के.जी. विक्री 
गनुय ऩने प्रतत के.जी. रु.१०० 
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अनसूुची -३ 

(दपा ६ को उऩदपा (६) सॉग सभफश्चन्धत) 

भूल्माङ्कनका आधायहरु 

  
क्र.सॊ. भूल्माङ्कनका आधायहरु अॊकबाय 

१. भाग गयेको ऺेत्रभा व्मिसावमक खेतीको प्रावितधक सॊबािना २५% 

२. सडक, विद्यतु, तसॊचाइ सवुिधा बएको २५% 

३. साभवुहक रुऩभा जग्गाको चक्राफन्दी गयी खेती गने २५% 

४. रश्चऺत सभदुाम २५% 
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अनसूुची-४ 

(दपा ६ को उऩदपा (७) सॉग सभफश्चन्धत) 
कामयक्रभभा छनौट तथा कामयक्रभ सञ्चारन गने सभफन्धी सूचनाको ढाॉचा 

 

……… खेतीका रातग प्रततपरभा आधारयत अनदुान प्रदान गनय राबग्राही छनौट सभफन्धी सूचना 
 

मस कामायरमको ……………………… कामयक्रभ सभफन्धी तभतत……………. भा प्रकाश्चशत सूचना फभोश्चजभ 
मस कामायरमभा प्राप्त आिेदनहरुभध्मे तऩतसर फभोजभका कृिकहरुराई प्रततपरभा आधारयत 
अनदुान प्रदान गनय छनौट गरयएको व्महोया सभफश्चन्धत सफैको जानकायीका रातग अनयुोध छ । 
छनौट बएका कृिकहरुरे स्िीकृत ऺेत्रपरभा व्मिसावमक रुऩभा खेती ब्मिसाम सञ्चारन गनयहनु 
तथा फारी/िस्त ुकटानी िा तबत्र्माउन ुबन्दा १ भवहना अगािै मस कामायरमभा जानकायी गयाउन 
हनु सभेत जानकायी गयाइन्छ । कामयवितध अनसुायको भाऩदण्डभा खेती नगने य सभमभै मस 
कामायरमभा फारी/िस्त ुकटानी िा तबत्र्माउने जानकायी नगयाउने कृिकहरुराई अनदुान प्रदान 
गरयने छैन । 

कामयक्रभ सञ्चारनका भाऩदण्डहरु: 

क्र.सॊ. फारी/िस्त ु न्मूनतभ भाऩदण्ड 
१. खाद्यान्न फीउ य चैते धान 

ऩहाडभा न्मूनतभ ५ योऩनी य तयाइभा न्मूनतभ १५ कठ्ठाभा 
खेती गनुयऩने 

२. दरहन फीउ 
३. तेरहन फीउ 
 … …… 
 

छनौट बएका कृिकहरुको नाभािरी 

क्र.सॊ. कृिकको नाभ िेगाना फारी स्िीकृत 
ऺते्रपर 

भोफाइर नॊ. 
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अनसूुची -५ 

(दपा  ९ को उऩदपा (१) सॉग सभफश्चन्धत) 

स्थरगत अनगुभन तथा अनभुातनत उत्ऩादनको आॉकरन गयी ऩाउॉ बन्न ेतनिेदनको ढाॉचा 

         तभतत: 

श्री प्रभखु ज्मू 

................... केन्र,  

.................... 
 

वििम: स्थरगत अनगुभन तथा फारी कटानी गयी ऩाउॉ । 

 

भहोदम, 

 

प्रस्ततु वििमभा त्मस कामायरमको तभतत ………………………….भा ………………..फारीको 
प्रततपरभा आधारयत प्रोत्साहन कामयक्रभ सञ्चारनका रातग प्रकाश्चशत सूचना फभोश्चजभ…………… 
……………….. ऺेत्रपरभा……………………. खेती गने कामय सभऩन्न बई सकेको हुॉदा उि खेतीको 
स्थरगत अनगुभन गयी अनभुातनत उत्ऩादन ऩरयभाणको आॉकरन सभेत गयी ददनहनु हाददयक 
अनयुोध गदयछु/गदयछौं ।  

 

आिेदक 
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अनसूुची -६ 

(दपा  ९ को उऩदपा (२) सॉग सभफश्चन्धत) 
फारी कटानी तथा कामय सभऩन्न प्रततिेदनको नभूना 

 
क्र.सॊ. विियण  

१. कृिकको नाभ:   

२. िेगाना:  

३. ……….. खेती गरयएको जग्गाको ऺेत्रपर: 

िा भौयीको घाय सॊख्मा: 
िा उत्ऩादन गरयएको परपुर फेनाय सॊख्मा: 

…………. कठ्ठा 
……..घाय 

……….सॊख्मा 
४. फारी कटानी गरयएको ऺेत्रपर: 

िा भह तनकातरएको घाय सॊख्मा 
िा………………. 

…………. िगय तभटय 

…………. घाय 

…………. 
५. जभभा उत्ऩादन: …………. के.जी./िगय 

तभटय 

…………. के.जी./ घाय 
६. जभभा अनभुातनत उत्ऩादन:  

७. प्रतत के.जी. अनदुान रु.:  
८. जभभा अनदुान यकभ रु.:  

 

       

 

 

 

तमाय गने    काभ गने    जाॉच गने  सदय गने 
  छाऩ  

 

 


