
b'O{ zAb 

प्रधानमन्त्री कृषि आधनुनकीकरण पररयोजना कृषि कममको आधनुनकीकरण गरर ननर्महमखुी खेनि प्रणालीलाई 
व्यार्सषयकारण र औद्योनगकरण गने र लाखौं यवुाहरुलाई रोजगारीको नसजमना गनम कृषि उत्पादन र 
उत्पादकत्व र्दृद गनम १० र्िमको लानग स्थापना गररएको पररयोजना हो । यो पररयोजना २०७३, पौि देखख 
नेपाल सरकारको स्वीकृनिमा सञ्चालनमा आयो ।  

नेपालमा फलफूलको उत्पादन कररर् १२ लाख मे टन रहेको छ भने उत्पादकत्व १० मे टन/हेक्टर को 
हाराहारी मारै /x]sf] 5 . स्याउको मार उत्पादन हेदाम वाषिमक ४५ हजार मे ट छ भने उत्पादकत्व ९.५ मे 
ट प्रनि हेक्टर को हाराहारीमा छ । िर अन्त्िराषिय स्िरमा हेने हो भने स्याउको उत्पादकत्व झण्डै ४० मे 
ट प्रनि हेक्टर भन्त्दा र्ढी रहेको पाईन्त्छ । साथै नेपालमा वाषिमक झण्डै रु चार अर्म भन्त्दा र्ढीको स्याउ 
षवदेशर्ाट आयाि गनुम परररहेको अवस्था छ । यसै िथ्यलाई मध्यनजर गदै आगामी १० विममा फलफूलमा 
आत्मननभमर हनेु लक्ष्यका साथ शरुु भएको यस पररयोजनाको लक्ष्य प्रानिको लानग प्रधानमन्त्री कृषि 
आधनुनकीकरण पररयोजना अन्त्िगमि मसु्िाङ खजल्लामा पनन २०७५ श्रवण देखख स्याउको व्यवसाषयक 
उत्पादन िथा प्रशोधन केन्त्र (जोन) को रुपमा स्याउ खेनिमा आधनुनकीकरण, व्यावसाषयकरण र 
औद्यानगकीकरण गरी स्याउ आयाि प्रनिस्थापन गनम सहयोग पगु्ने गरी पररयोजना कायमन्त्वयन इकाई (स्याउ 
जोन) स्थापना भएको हो ।मसु्िाङ खजल्लामा स्याउको र्ाषिमक ५५०० मे.ट. उत्पादन भएको छ भने 
उत्पादकत्व १३ मे.ट. प्रनि हेक्टर को हाराहारीमा रहेको छ।  यस खजल्लामा १२०० हेक्टरमा स्याउ 
खेनि लगाइएको भएिापनन ५०० हेक्टरको स्याउ र्गैंचा र्ाट राम्रो उत्पादन िथा नर्षि षविरण  भैरहेको 
छ र अन्त्िरर्ालीको रुपमा उवा, जौ, आल,ुमकै, नसनम, साग जस्िा र्ालीहरु उत्पादन गररन्त्छ । सडक 
यािायाि सेवा षवस्िार भएसँगै स्याउको पनन र्जार षवस्िार हनुकुो साथै माग समेि र्ढीरहेकोले यहाँका 
कृिकहरु हरेक र्िम स्याउ खेिीको क्षेरफ़ल षवस्िारमा लानग रहेका छन ्। साथै िाजा स्याउको नर्िी 
षविरणसँगसँगै प्रशोधन गरी सकुुटी, साईडर, ब्राण्डी समेि र्नाईने गररएको छ ।  

मसु्िाङ्ग खजल्लामा उत्पाददि स्याउको माग प्रसस्ि रहेको िर सो अनसुार उत्पादन हनेु क्षेरफलको कमी, 
नसिंचाई, सडक जस्िा पूवामधारको अपयामििा, कृिकको माग अनसुार उच्च घनत्वयकु्त नर्रुवाको आपनुिम 
नभएको, रोगकीरा, कामदार अभाव, प्राषवनधक सेवाटेवाको पहुँच नहनु,ु स्याउ पाक्न ुअगानडनै र्गैंचानै ठेक्कामा 
ददई षटप्नाले मसु्िाङ्गको स्याउको गणुस्िरमा कमी आएको जस्िा समस्याहरु रहेका छन ्।    

lhNnfdf k|z:t dfqfdf /x]sf] :ofp v]tLsf] nflu ;DefJo vfnL ;fj{hlgs hUufdf ;xsf/L,sDkgL / 

s[ifs ;d'x dfkm{t lnhdf lnP/ v]tL ug{ ;lsg] gLltut Joj:yf u/L Joj;flos au}+rf :yfkgf ug{ 

cfjZos b]lvG5 . ;fy} cGo ;/f]sf/jfnf lgsfoaf6 To:tf :yfgdf l;+rfO, ;8s, ljh'nLalQ, 

sf]N8:6f]/, e08f/0f, k|zf]wg nufotsf k'jf{wf/sf] ljsf; ePdf d':tfङ्गdf k|;:t dfqfdf :ofpsf] 



pTkfbg tyf pTkfbsTj a[l4 ug{ ;lsg] ;Defjgf 5 . o;af6 e"–;+/If0fdf ;d]t ;xof]u eO{ vfnL 

hUuf xl/ofnL x'g], h}ljs ljljwtf tyf jftfj/0fdf ;d]t ;sf/fTds k|efj kg{] b]lvG5 .   

मसु्िाङ खजल्लामा स्याउ जोन स्थापना भए सिंगै यहाका कृिक, उद्यमी, सहकारी, कृिक समहु, फामम 
स्याउजोन मसु्िाङमा सखुचकृि गरर उक्त सखुचकृि सिंघ सस्था र्ाट ९ जनाको कायमसनमनि गठन भई सो 
माफम ि कायमिमहरु सञ्चालन हुँदै आएको छ । पररयोजनामाफम ि षवनभन्न कायमिम कृिकहरुलाई लखक्षि गरर 
सञ्चालन हुँदै आएका छन ्। जसमध्ये  कष्टम हायरीङ िथा पोष्ट हाभेष्टका सामग्रीहरु षविरण, शीि भण्डार 
गहृ ननमामण, उच्च घनत्व षवरुवा उत्पादन नसमरी स्थापना, उच्च घनत्व स्याउ र्गैंचा स्थापना, र्ाली सिंरक्षण, 

भकारो सधुार, कृिक पाठशाला सञ्चालन, िानलम,  िथा उत्पादन उपरान्त्िका कायमिम जस्िै स्याउ काटुमन 
षविरण, ग्रनेडङ्ग िथा प्रशोधन सामाग्री षविरण जस्िा कायमिम सञ्चालन भएका छन ्। साथै आगामी ददनमा 
प्रािंगाररक स्याउ उत्पादन िथा प्रचार प्रसारमा सहयोग, प्रागािंररक मलमा अनदुान,  प्रशोधन उद्योग स्थापनामा 
सहयोग गरी स्थानीय कृिक िथा उद्यमीहरुको आयस्िरमा थप र्षृि गने िथा र्ाषिमक ठूलो मारामा आयाि 
हनेु स्याउको प्रनिस्थापन गनम सहयोग गने लक्ष्यका साथ यस पररयोजना कायामन्त्वयन इकाईले आफ्ना 
कायमिमहरु सञ्चालन गनेछ । 

o; kl/of]hgfsf] cf=j= @)&^÷ && sf] nIo cg'?k jflif{s k|ltj]bgsf] ?kdf æjflif{s k'l:tsfæ k|sfzg 

ul/Psf] 5 . h;df kl/of]hgf ;~rfng ePsf] lhNnfsf] ;+lIfKt kl/ro, ;/f]sf/jfnf lgsfox?sf] 

hfgsf/L, ;+rfng ePsf kl/of]hgfsf s[ofsnfkx?sf] ljj/0f ;lxt, :ofp v]tL;Fu ;DalGwt cfwf/e"t 

ljljw tYofÍx?af/] ;+lIfKt hfgsf/L lbg] k|of; ePsf] 5 . ;fy} of] k'l:tsf :ofp v]tL ;DalGw cWoog 

ug{ rfxg] :yfgLo s[ifs, ;DalGwt tyf ;/f]sf/jfnf lgsfo, ;+3;+:yf tyf s[lifdf ;+nUg k|flalws, 

ljBfyL{x?nfO{ ;d]t pkof]uL x'g] laZjf; lnPsf 5f}+ . ;Dk"0f{ kf7s ju{jf6 o; k'l:tsfnfO cfufdL 

c+sdf cem kl/is[[t / pkof]uL agfpg cd"No ;'emfj kfpg] ck]Iff u/]sf 5f}+ . 

cGtdf, o; k'l:tsf k|sfzgsf] s|ddf laleGg lgsfox?af6 ;fdfu|L h'6fpg] b]lv lnP/ kf08'lnlk tof/ 

ug]{ sfddf cys kl/>d ul/ v6\g'x'g] o; sfof{onosf ;Dk"0f{ sd{rf/L ;fyLx?nfO{ klg wGojfb lbg 

rfxG5' . o;sf cltl/St k'l:tsf k|sfzgsf] nflu cfjZos tYof+s tyf ljj/0fx? pknAw u/fO{ 

;xof]u k'/\ofpg' x'g] d':tfË lhNnf l:yt ;Dk"0f{ ;/sf/L tyf u}x| ;/sf/L ;+3 ;+:yf tyf lgsfox? k|lt 

klg xflb{s cfef/ JoQm ug{ rfxG5' .  

फागनु, २०७६                                         ==========================        
                                                         -माधव प्रसाद लम्साल_ 

                       al/i7 s[lif clws[t 



 

v08 ! 

पररयोजना सञ्चानलि के्षर -मसु्िाङ्ग खजल्ला_ को पररचयात्मक षववरण  
!_ kl/ro  

प्रधानमन्त्री कृषि आधनुनकीकरण पररयोजना अन्त्िरगि पररयोजना कायामन्त्वयन ईकाइ माफम ि स्याउ जोन 
कायमिम मसु्िाङ्ग खजल्लाका सरै् ५ वटै गाउपानलका स्याउ जोनको क्षेर अन्त्िगमि पदमछन ् । मसु्िाङ्ग g]kfnsf] 

गण्डकी प्रदेश cGtu{tको Ps lxdfnL lhNnf xf] . of] lhNnf k"j{ klZrd km}lnPsf] ljzfn cGgk"0f{ 

lxd>[+vnf eGbf pQ/kl§ cjl:yt lxdfnkfl/sf] /d0fLo lhNnf xf] . wf}nflu/L / lgnlu/L b'O{ cUnf 

lxdlzv/sf] lardf cjl:yt of] lhNnf lxGb" / af}4 lty{ofqLx?sf] kfjge"ld, kljq s[i0fu08sL k|jflxt 

x'g] k|s[ltsf] cg'kd b[Zo ePsf] ko{6ssf nflu dgdf]xs Pj+ ;'Gb/ /x]sf] 5 . jif{el/df लगभग $ 

मषहना lxp+ kg'{  / afx|} dxLgf lta| ultdf xfjf rln/xg' g} oxf+sf] d'Vo laz]iftf /x]sf] ePtf klg 

kl5Nnf] ;dodf lxp+ kg]{ qmddf sld cfPsf] b]lvG5 . laxfgsf] ;do afx]s oxf+ ;fwf/0ftof blIf0faf6 

pQ/ tkm{ lta| j]udf blIf0fL xfjf rNg] ub{5 . hf8f]sf] df};ddf dª\;L/ b]lv r}q dxLgf ;Dd slxn] 

sfxL lta| j]udf pQ/ b]lv blIf0f lbzf tkm{ pQ/L xfjf rNg] ub{5 . lhNnfsf] ;b/d'sfd hf]d;f]d 

ahf/ sfnLu08sLsf] lsgf/df cjl:yt 5, h'g घरपझोंग गाउपानलका अन्त्िरगि पदमछ . oxf+sf] Go"gtd 

tfks|d hf8f] dxLgfdf —( l8u|L ;]= eGbf Go"g /xg] /clwstd tfks|d udL{ dxLgfdf @^ l8u|L ;]= 

;Dd k'Ug] ub{5 . 

 

!=!_ lhNnfsf] gfdfs/0f  

sl/j #))) aif{ eGbf cufl8sf] k'/ftflTjs pTvgg\af6 b]lvP cg';f/ of] If]q k/fk"j{sfndf 

g]kfn / ltAat aLrsf] Aofkfl/s d'Vo gfsf /x]sf] a'lemG5 . g]kfnsf w]/}h;f] lhNnfx?sf] gfdfs/0f 

s'g} vf]nf, :yfg jf 36gfsf cfwf/df ul/Psf] ePtf klg o; lhNnfsf] gfdfs/0f cf}iflwsf] gfdaf6 

ePsf] kfOG5 . ltAatLog efiffdf dg\ eg]sf] cf}iflw / yfª eg]sf] rf}/af6 dgyfª cke|; x'b} d':tfË 

x'g cfPsf] xf] eGg] hg>'lt /x]sf] 5 . h8La'6Lsf lx;fan] k|l;4 /x]sf]n] klg o; lhNnfsf] gfdfs/0f 

cf}iflws} gfdaf6 ePsf] xf] eGg] laZjf; ug{ ;lsG5 .     

!=@_ /fhg}lts ljefhgMमसु्िाङ्ग खजल्लाको राजनैनिक षवभाजन देहायर्मोखजम रहेको छ ।  
प्रदेश     M गण्की 
साषवक c~rn   M wf}nflu/L 

lhNnf    M d':tfË 

lhNnf ;b/d'sfd   M hf]d;f]d  

सिंघीय lgjf{rg If]q  M ! 

प्रदेश ननवामचन क्षेरः    २ 

साषवक O{nfsf   M ( 

गाउपानलका   M ५ 



ufpFkflnsf cg';f/sf] ljj/0f  
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ि.
सिं. 
   

स्थानीय 

िहको नाम 

  

समावेश गाषवस / 
नगरपानलका 
  

व
डा 
सिं
ख्या 
  

जनसिंख्या 
  

क्षेरफल 
(वगम 
षक.मी.) 

  

गाउँपानलका 
केन्त्र 

  

हाल खेिी भैरहेको क्षेरफल 

(श्रोि साषवक खजल्ला कृषि 
षवकास कायामलय) 

नसिंखचि अनसिं
खचि 

जम्मा 

१ घरपझोङ 

गाउँपानलका 

जोमसोम, माफाम र 
टुकुचे(८,९) 
गा.षव.स. 

५ ३०२९ ३१६ साषवक 
जोमसोम 
गा.षव.स.को 
कायामलय 

४२१ ० ४२१ 

२ थासाङ 

गाउँपानलका 

टुकुचे(१-७), 

कोवाङ, लेिे र 
कुन्त्जो गा.षव.स. 

५ २९१२ २८९ साषवक कोवाङ 
गा.षव.स.को 
कायामलय 

३४२ ३९४ ७३६ 

३ लो-घेकर 

दामोदरकुण्ड 
गाउँपानलका 

चराङ, घमी र 
सखुामङ गा.षव.स. 

५ १४२३ १३४४ साषवक चराङ 
गा.षव.स.को 
कायामलय 

४४२   ४४२ 

४ लोमन्त्थाङ 

गाउँपानलका 

छोसेर, छोन्त्हपु र 
लोमन्त्थाङ 
गा.षव.स. 

५ १८९९ ७२७ साषवक 
लोमन्त्थाङ 
गा.षव.स.को 
कायामलय 

६१६   ६१६ 

५ वारागङु 

मखुक्तक्षेर 
गाउँपानलका 

मखुक्तनाथ, झोङ, 

छुसाङ र 
कागवेनी 
गा.षव.स. 

५ २३३० ८८६ साषवक 
कागवेनी 
गा.षव.स.को 
कायामलय 

६८१   ६८१ 

  

जम्मा 
  

२५ ११५९३ ३५६२   २५०२ ३९४ २८९६ 
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!=#_ l;dfgf  

pQ/   M rLgsf] :jzfl;t If]q ltAat 

blIf0f  M DofUbL lhNnf 

k"j{  M dgfª\ lhNnf 

klZrd  M 8f]Nkf lhNnf 

 

!=$_ cIff+; / b]zfGt/   

 @*
)
 @)' b]lv @(

)
 )% ' pQ/L cIff+; 

 *#
)
 #)' b]lv *$

)
 !% ' k"jL{ b]zfGt/  

 

!=%_ ;d'Gb|L ;tx र्ाट उचाई 
 Go"gtd  M @))) dL6/ -3fF;f k}Xf] yfKnf]_ 

 clwstd M wf}nflu/L lxdfn -*!^& dL6/_ 

 

!=^_ e"–pkof]u l:ylt 

l;=g++= e"–pkof]u ljj/0f If]qkmn -x]S6/_ s}lkmot 

! lhNnfsf] s"n If]qkmn  #^#(%*=)) !))% 
@ v]tLof]Uo hdLg #^#(=%* !=)) % 

@=! v]tL gul/Psf] hdLg &$^=(%  

@=@ v]tL ul/Psf] hdLg @*(@=^#  

@=@=! l;+lrt -v]t_ @$((=))  

@=@=!=! aif{e/L l;+lrt @$((=))  

@=@=!=@ df};dL l;+lrt )=))  

@=@=@ cl;+lrt -kfvf]_ #(#=^#  

# r/g !$&^&(=)) $)=%(% 

$ jg h+un If]q !@#@$=)) #=#*% 

% lxp+n] 9fs]sf] If]qkmn #)%(!=)) *=$)% 

^ r6\6fg  !%)%&#=)) $!=#*% 

& tfn (@=)) )=)@% 

* cfjf; If]q #@)=)) )=)* % 

( cGo -au/ cflb_ !*&#(=$@ %=!%% 

 

!=&_ wfld{s Pj+ ko{6sLo :ynx?  

 

d'lQmgfy dlGb/  

 a/fx k'/f0f cg';f/ ;To o'udf ;[li6sf] k|f/Dedf eujfg lai0f' a}s'07af6 lxdfnosf] d'lQm If]qdf 

cfP/ lxdfnosf] r'r'/fdf a;L nf]ssNof0fsf nflu w]/} jif{ ;Dd Wofg:y eP/ tkf]/t x'g' eof] . 



eujfg lai0f'sf] cefjdf c;xfo agL l/Qmtfsf] cg'ej u/L ;Dk"0f{ t]QL;sf]6L b]jtfx? eujfg lai0f'sf] 

vf]hLdf hf+bf xfnsf] d'lQmgfy /x]sf] :yfgdf s7f]/ tk:ofdf nLg ePsf]] b]v] . d'lQmgfy dlGb/df /x]sf] 

!)* wf/fx?sf] pTklQ lji0f'sf] ufnfaf6 ePsf] xf] eGg] kf}/fl0fs syg /x]sf] 5 . eujfg lji0f'n] 

lx/GosZok'sf] d'lQm lbPsfn] klg lji0f'sf] gfd d'lQmgfy /x]sf] dflgG5 . g]kfndf of] dlGb/ wfld{s 

;lxi0f'tfsf] k|tLssf] ?kdf /x]sf] 5 . oxf+ af}4 wdf{jnDaLx?sf] tkm{af6 em'df /xg] k/Dk/f 5 . 

d'lQmgfysf] xfnsf] dlGb/ k}uf]8f z}nLdf ljqmd ;Djt !*&! df lgdf{0f ul/Psf] xf] . tLg tNn] tfdfsf] 

5fgf] ePsf] o; dlGb/sf] uh'/df lkQndf ;'gsf] hnk nufOPsf] 5 . oxf+ bz{gsf nflu vf;u/L 

r}qfi6dL, /fdgjdL, Cliftk{0fL, lahofbzdL cflb dxTjk"0f{ dflgG5 .  

 

bfdf]b/ s'08  

 lxGb"x?sf] dxTjk"0f{ tLy{:yn dWo] bfdf]b/ s'08 klg Ps xf] . of] s'08 d':tfË lhNnfsf] 

;/bd'sfd hf]d;f]d b]lv $& sf]if k"j{ pQ/ lbzfdf ;'vf{ª\ uf=la=;=df cjl:yt 5 . s/Lj !%&!! 

kmL6sf] p+rfO{df /x]sf] /d0fLo pkTosfdf laleGg tfnx?sf] ;d'x /x]sf] / s/Lj ^ dxLgf lxp+n] 9fSg] 

pQm tLy{:yn lgh{g :yfgdf /x]sf] 5 . Toxf+ k'Ug hf]d;f]d b]lv s/Lj % lbgsf] sl7g ofqf ug'{ kg]{ 

ePsf]n] a[4 / czQmx?sf nflu of] tLy{ lgs} sl7g dflgG5 . zflnu|fdsf] pTklQ :ynsf] ?kdf /x]sf] 

bfdf]b/ s'08af6 k|jflxt bfdf]b/L u+ufnfO{ s[i0ff gbLsf] pb\ud :ynsf] ?kdf dflgG5 . :d/0fLo 5 

zflnu|fd ljZjdf o; If]qdf dfq kfOG5 .  

 

lk08 tk{g :yfg  M sfuj]gL 

eL/df /x]sf] u'Daf  M n'/L u'Daf 

jf]g wdf{jnDaL /x]sf] ufp+ M n'k|f 

kvf{nn] 3]l/Psf] ufp+  M nf]dfGyfª 

bfdf]b/ s'08 -nf]3]s/ bfdf]b/s'08 ufpFkflnsf _, 9'Djf tfn -3/kemf]+u ufpFkflnsf_, l6l6 tfn, 

;]sf]ªtfn -y;fË ufpFkflnsf_ klg xfn ko{6sLo :yfgsf] ?kdf /x]sf 5g . 

;du|df cGgk'0f{ ;+/If0f If]q leq kg{] of] d':tf+u lhNnf wfld{s, ef}uf]lns cjl:ylt, kof{j/0f, hnjfo", 

Nof08:s]k cflb sf/0fn] ko{6sLo If]q xf] . 

 

!=* ;fdflhs hghLjg  

pRr kxf8L b'u{d lxdfnL lhNnf ePsf] x'gfn] oxf+sf] hghLjg leGg} k|sf/sf] 5 . ;b/d'sfd b]lv 

pQ/lt/ cyf{t pkNnf] d':tfËdf ef]6] u'?ª, lji6 / 7s'/L hfltx?sf] afx'Notf 5 eg] blIf0flt/ cyf{t 

tNnf] d':tfËdf ysfnL ;d'bfosf] cltl/Qm blnt tyf cGo hfltx?sf] a;f]af; ePsf] kfO{G5 . 

ef]6]u'?ª tyf ysfnL hfltx? af}4 wd{ dfGb5g\ eg] blnt tyf cGo hftx? lxGb" wd{ k|lt cf:yfjfg 

b]lvG5g\ .  

 

!=(_ e]ife"iff Pj+ efiff 

:yfgLo afl;Gbfn] k|of]udf Nofpg] e]ife"iff / klx/g oxf+sf] k/Dk/f, df};d tyf xfjfkfgL cg'?k /x]sf] 

kfOG5 . pQ/L e]usf k'?ifx?sf] klx/gdf vfD;], ;fD;]/, 9f]rf, 6f]kL k|d'v /x]sf 5g\ eg] dlxnfx?sf] 

klx/gdf aVv', xf]ªh', kfªb]g, ls6L nufpg] ub{5g\ . tNnf] e]usf ysfnLx?df k'?ifx?n] bf}/f ;'?jfn, 



sf]6 nufpg] ub{5g\ eg] dlxnfx?n] u'Go', Gxf]sg, 6]sL, lkmsL, k6'sf, rf]nf] nufpg] ub{5g\ . kf/Dkl/s 

uxgfdf d"\'+ufsf] dfnf, ;'gsf] lalaw uxgfx? nufpg] ub{5g\ . pQ/L ;Ldf If]q tkm{ ltAatL efiff ;+u 

ldNbf] u'?ª efiff af]lnG5 eg] blIf0fL e]udf ysfnL efiff af]Ng] ul/G5 . tNnf] d':tfË If]qsf !) 

uf=la=;=x?df g]kfnL efiffs} k|of]u a9L x'g] ub{5 . 

 

!=!)_ /Lltl/jfh 

lhNnfsf] hfltut ljljwtfsf] sf/0f ;fdflhs /Lltl/jfh / k|rng km/s /x]sf] 5 . pQ/L e]u, 

ltAatLog ;+:s[ltaf6 k|efljt 5 eg] blIf0fL e]udf l5d]sL lhNnfsf] klg s]xL k|efj k/]sf] 5 . af}4 

wd{ a9L dfGg] x'gfn] 3\ofË / u'Dafdf k"hf cfhf ug]{ nfdf, e'mdf a:g] k/Dk/f /x]sf] 5 . 5f]t]{g, Dxfg] 

lgdf0f{ ug]{ rng 5 . 3/sf] / ufp+sf] /Iffy{ d"n 9f]sfdf ofs, e]8fsf] 6fpsf] em'G8\ofpg], ufp+sf] j/k/ 

9'+ufsf] wfld{s u|Gysf dGqx? n]Vg], k/Dk/fut Dxfg] lgdf{0f ug]{ / lx8\bf v]l/ dfg]nfO{ bflxg] kf/]/ 

lx8\g] rng 5 . af}4 wd{ cg';f/ k|To]s af}4 wdf{jnlDjx?n] cfkm\gf] kl/jf/sf] dflxnf] 5f]/f]nfO{ nfdf / 

dflxnL 5f]/LnfO{ em'dfsf] ?kdf u'Djfdf r9fpg' kg]{ clgjfo{ k|fjwfg 5 . o;/L u'Dafdf r9fO{Psf em'df 

/ nfdfx?n] ljjfx gul/ cfhLjg s'jf/f a:g' kg]{ k|rng o; lhNnfsf] l/tLl/jfhsf] Pp6f ljz]iftf xf] 

. lhNnfsf pkNnf] e]usf uf=lj=;= x?jf6 hf8f]df b]zsf] tNnf] e]u / ef/t tkm{ uO{ hf8f] 5Ng'sf ;fy} 

Jofkf/ ul/ s]lx cfly{s cfo cfh{g ug]{ rng ljlbt} /x]sf] kfO{G5 . 

 

!=!!_ rf8 kj{  

kmfu' k"l0f{df M ysfnL ;d'bfodf ;aeGbf 7"nf] rf8sf] ?kdf lnO{G5 . tLg b]lv :fft lbg ;Dd dgfO{g] 

of] kj{ d'Vo lkt[b]jtfnfO{ k"hfcfh u/L lkt[b]jsf] cflzjf{bn] kl/jf/nfO{ /f]u Aoflw gx'g], 3/df 

wgwfGon] el/k"0f{ x'G5 eGg] ljZjf; lnP/ ul/G5 . o; kj{df dL7fdL7f kl/sf/x? vfg] ub{5g\ . 

k'?ifx?n] wg'jf0f lnP/ tf/f] v]naf6 dgf]/~hg lng] ub{5g\ .  

 

Nxf];f/ MpkNnf] e]usf] d'Vo rf8sf] ?kdf Nxf];f/nfO{ lnO{G5 . ltAaltog Sofn]08/sf] gof+ jif{sf] 

pknIodf dgfOg] of] rf8df vfg] gf} ljh ld;fP/ agfOg] 5u'+ clt kljq dflgG5 . of] vf]n] vfPkl5 

d[To' kZrft zflGt kfOg] lsjblGt 5 . gjjif{sf] klxnf] lbg b]lv dL7f]dL7f] kl/sf/ vfg] /fd|f /fd|f j:q 

/ uxgf nufpg] / z'esfdgf cfbfg k|bfg ug]{ / t];|f] lbg z'e lrGx c+lst Wjhfx? kljq :yndf nu]/ 

kmx/fO{G5 . 

 

lthL M lthL kj{ dflyNnf] d':tfËdf a;f]af; ug]{ u'?ª, lji6x?sf] d'Vo kj{ xf] . ;fdfGotof cGo 

kj{x?df h:t} o; kj{df klg dflg;x? cfkm\gf] x}l;ot cg';f/ vfgkfg ug]{, gof+ n'uf, uxgf nufpg], 

u'Daf, 5f]t]{gdf ;fd'lxs k"hfcfh / gfrufg ug]{ ub{5g\ . o;sf cnfjf !@ ufp+n]x?sf] a;f]af; /x]sf] 

d'lQm If]qdf oft'{ª, wRofª, Tx]sk, aS5fd -nfdfgfr_, kmf+ªu]n -v]tLkftLsf] sfd l;l4Pkl5 vf+b} ul/g] 

/dfOnf] / cf/fd_ cflb rf8kj{x? dgfO{G5 . o; afx]s :yfgLo lxGb" wdf{jnDaLx?n] bz}+ ltxf/ / lth 

tyf xl/tflnsf h:tf] rf8kj{x? dgfpg] u5{g\ .  

 

!=!@_ P]ltxfl;s dxTjsf u'Daf, d7 dlGb/ tyf :yfgx?  



 of] lhNnf lxdfnkfl/sf] u'Da}u'Daf ePsf] lhNnf klg eg]/ lrlgg] ul/G5 . o; lhNnfdf ;fgf 

7"nf / laleGg k|s[ltsf u/L hDdf ^$ j6f u'Dafx? /x]sf 5g\ . af}4 wdf{jnDaLx?sf] k|d'vtf ePsf]n] 

k|foM ;a} ufp+df u'Dafx? lgdf{0f ul/Psf 5g\ . af}4 wdf{jnDaLx?sf] k|d'vtf ePtf klg of] lhNnf lxGb"  

wdf{jnDaLx?sf nflu plQs} dxTjk"0f{ /x]sf] 5 .  

 

!=!#_ k|d'v lxdlzv/x?  

wf}nflu/L    M *!^& dL6/ -DofUbL / d':tfËsf] l;dfgf_ 

ltlnrf] lks   M &!#( dL6/ -dgfª / d':tfË lhNnfsf] l;dfgfdf_ 

lgnlu/L lxdfn  M &)^) dL6/ -3/kemf]+u ufpFkflnsf_ 

ofssfjf lks   M ^$*@ dL6/ -dgfª / d':tfË lhNnfsf] l;dfgfdf_ 
6's'r] lks   M ^)!# dL6/ -y;fË ufpFkflnsfdf_ 

wDk'; lks   M %#!! dL6/ -8f]Nkf / d':tfË lhNnfsf] l;dfgfdf_ 

bfdf]b/ lxdfn   M ^))$ dL6/ -nf]3]s/ bfdf]b/s'08 ufpFkflnsfdf_ 

 

!=!$_ hnjfo'   

 lxdfnkfl/sf] lhNnf tyf lxd>[+vnfsf] sfvdf kg]{ ePsf] x'+bf oxf+ Hofb} sd jiff{ x'G5 . ;d'b| 

;txb]lv lgs} prfO{df cjl:yt o; lhNnfdf lr;f] xfjfkfgL kfO{G5 . u[id dxLgfdf oxf+ clwstd 

tfks|d @^ l8u|L ;]lNo; ;Dd /]s8{ ul/Psf] 5 eg] lr;f] dxLgfsf] tfks|d —!) l8u|L ;]lN;o; ;Dd 

k'Ub5 . lhNnfsf] ef}uf]lns cj:yf, tfks|d tyf jiff{sf] cfwf/df lhNNffsf]xfjfkfgLnfO{ lgDg cg';f/ 

ljefhg ug{ ;lsG5 . 

 

!=!$=!_ ;dlztf]i0f lr;f] xfjfkfgL -Cold Temperate Climate_  

 lhNNffsf] ;b/d'sfd hf]d;f]d b]lv blIf0fL tNnf] e]udf k|foMh;f] ;dlztf]i0f lr;f] xfjfkfgL 

kfO{G5 . o; If]qdf s]xL dfqfdf kfgL kg]{ x'+bf oxf+ ldl>t sf]0fwf/L hËn km}lnPsf] 5 . lhNnfsf] @))) 

dL6/ b]lv #))) dL6/ ;Ddsf] p+rfO{df /x]sf If]qx?df o; vfnsf] xfjfkfgL kfO{G5 .  

 

!=!$=@_ lr;f] n]sfnL xfjfkfgL -Alpine Climate_  

 ;b/d'sfd b]lv pQ/L e]udf #))) dL6/sf] p+rfO{ b]lv $%)) dL6/sf] p+rfO{ ;Ddsf] If]qdf 

lr;f] n]sfnL xfjfkfgL kfO{G5 . gu0o b]lv clt Go"g jiff{ x'g] x'+bf o; If]qsf jg:kltdf sf+8]bf/ 

a'6\ofg 3f+; / h8La'6L x'g] ub{5 . o;sf] cnfjf ef]6]lkkn / j}zsf] a[Iff/f]k0f ePsf] kfO{G5 . gfËf 

tyf phf8 8f+8fx? o; If]qsf] laz]iftfsf] ?kdf /x]sf 5g\ . 

 

!=!$=#_ pRr lxdfnL xfjfkfgL -Tundra Climate_  

 $%)) dL6/ eGbf dfly k|foM ;w}+ lxp+n] 9fls/xg] If]qx?df pRr lxdfnL xfjfkfgL kfO{G5 . afx|} 

dxLgf lxp+n] 9fls/xg] x'+bf s]lx k|sf/sf n]p afx]s cGo jg:klt kfO{b}g .  

 

!=!%_ d'Vo gbL M sfnLu08sL  

!=!^_ ;xfos gbL . vf]nfx?  



 n]t] vf]nf, ;]t] vf]nf, 36\6] vf]nf, nf+So" vf]nf, yfkf vf]nf, lrdfª vf]nf, dfkmf{ vf]nf, l7gL 

vf]nf, :ofª vf]nf, af]S;L vf]nf, kf08f vf]nf, n'k|f vf]nf, ;f+Utf vf]nf, emf]ªvf]nf, gl;{+u vf]nf, ;d/ 

vf]nf, tf+Uof vf]nf, 3dL vf]nf, bfdf]b/ s'08 vf]nf, r/fªvf]nf, of/f vf]nf, ;d/vf]nf, gfDUofn vf]nf, 

lslDnªvf]nf, GofD8f] vf]nf, Gx]r'ª vf]nf cflb sfnLu08sLsf ;xfos vf]nfx?   x'g\ . 

 

!=!&_ tfn . s'08 

 bfdf]b/ s'08 -nf]3]s/ bfdf]b/s'08 ufpFkflnsf _, 9'Djf tfn -3/kemf]+u ufpFkflnsf_, l6l6 tfn, 

;]sf]ªtfn -y;fË ufpFkflnsf_ . 

 

!=!*_ le/fnf]kgf  

 lxdfnL k|b]zsf] lhNnf ePsf]n] oxf+ ;dtn e"efu clt g} Go"g 5 . lhNnfsf] s""n e"efu dWo] 

*#=$^ k|ltzt If]qkmn #) l8u|L eGbf dflysf] le/fnf]kgf leq kb{5 .  

 

!=!(_ jg:klt tyf h}ljs ljljwtf 

 lhNnfsf] tNnf] efu lt/ ldl>t sf]0fwf/L jg:klt w'kL ;Nnf kfO{G5 eg] dflyNnf] efusf] #))) 

dL6/ eGbf dfly ef]6]lkkn, j}+;, sf+8]bf/ a'6\ofg / 3f+; d'Vo ?kdf /x]sf] 5 . lhNnfdf kfOg] d'Vo 

jg:kltdf ;Nnf], w'kL, j}+;, ef]hkq, nfnLu'/f+;, sf+8]]bf/ a'6\ofg, 3f+; / ef]6]lkkn /x]sf 5g\ .  

!=!(=!_ h8La'6L  

 oxf+sf] jgdf dxTjk"0f{  h8La'6L h:t} of;f{u'Daf, kf+rcf}+n], lg/fd;L, ;t'jf, lrlr, tf]/f, r'qf], 

s'6\sL, s'7, ag n;'g, ef]hf, ;f]dntf, r'N7] cldnf], s'l/nf], Rofp cflb h:tf ax'd"Nojfg / pkof]uL 

h8La'6Lx? k|z:t kfO{G5g\ .  

 

!=!(=@_ jGohGt'  

 lxp+ lrt'jf, s:t'/L, v/fof], 3f]/n, jge]+8f, efn', gfp/, af3 cflb lhNnfdf kfOg] k|d'v 

jGohGt'x?  x'g\ . k+IfLx?df 8f+km], d'gfn, Rofv'/f, sfnLhx? oxf+sf jgdf kfOG5g\ .  

 

!=!(=#_ kfNt' kz'k+5L  

 oxf+ kflng] kfNt' kz'df ofs, gfs, emf]kf, rf}/L, 3f]8f, n'n', vRr/, uwf, e]+8f, Rofªu|f, e}+;L, 

h;L{ufO{ cflb x'g . k+IfLdf s'v'/f / xf+; klg kflnG5g\ . 

 

!=@)_hg;+Vofsf] l:ylt 

ljj/0f hgu0fgf @)%* cg';f/ @)^* sf] hgu0fgf 

dlxnf ^*)! ^#%( 

k'?if *!*) &)(# 

hDdf !$(*! !#$%@ 

hDdf 3/ kl/jf/ ;+Vof #@$# ##%$ 

cf};t hg;+Vof k|lt kl/jf/ $=$% $=)! 

hg;+Vof a[l4b/ )=$& –)=$&! 

If]qkmn -ju{ lsdL_ #^#(=%* #^#(=%* 



hg3gTj k|lt ju{ lsdL $=!@ #=& 

s[lifdf cfl>t hg;+Vof !!#&$ !!%)) 

s[ifs kl/jf/ ;+Vof #))) #!*& 

s'n 3/w'/L ;+Vof @*() ##%$ 

;|f]t M /fli6«o hgu0fgf, @)%* / @)^*, s]lGb|o tYof+s ljefu 

cfwf/e"t hg;flv+s ljj/0f M 

qm=;+= ljj/0f O{sfO d':tfª lhNnfsf] g]kfnsf] 

! dlxnfsf] hg;+Vof Hgf 6359 1,36,45,463 
@ k'?ifsf] hg;+Vof Hgf 7096 1,28,49,041 
 hDdf hg;+Vof Hgf 13,452 2,64,94,504 
# n}lus cg'kft k|lt;o dlxnfdf 

k'?if 

111=5 94=2 

$ kl/jf/ ;+Vof ;+Vof 3,354 54,27,302 
% cf}ift kl/jf/ ;+Vof Hgf 4 4=88 
^ aflif{s hg;+Vof j[l4 k|ltzt -1=08 1=35 
& hg3gTj hgf ÷au{ ls=dL= 3=76 180 
* zx/L hg;+Vof k|ltzt 0 17 
( u|fld0f hg;+Vof k|ltzt 100 83 
!) % aif{ d'lgsf] hg;+Vof hgf 864-6=42%_ 25,67,963-9=69%_ 
!! &% aif{ / ;f] eGbf dflysf] 

hg;+Vof 

hgf 287-2=13%_ 4,47,951-1=69%_ 

!@ ^) aif{ / ;f] eGbf dflysf] 

hg;+Vof 

hgf 1,591-11=83%_ 21,54,410-8=13%_ 

!# ljb]zL d'n'sdf uPsf] hg;+Vof hgf 1,415 19,21,494 
!$ ax';+Vos hflt hflt÷k|ltzt u'?Ë @!=$%% If]qL !^=^)% 

!% ax';+Vos wd{ wd{÷k|ltzt af}4 ^(=!*% lxGb' *!=#$% 

 

k|d'v hghftLx?sf]ljj/0f -k|ltztdf_  

Hfflt hg;+Vof k|ltzt 
u'?Ë @,**% @!=$$ 
ysfnL @,%#% !*=*$ 
Nxf]kf @,%!@ !*=^& 
blnt -sfdL . bdfO_{ !,^#) !@=!! 
du/ !,!@# *=$ 
If]qL (^) &=!# 
a|fDx0f $($ #=^& 
tfdfª #)$ @=@^ 
g]jf/ !#@ )=(* 



;|f]t M /fli6«o hgu0fgf, @)^*, s]lGb|o tYof+s ljefu 

 

!=@! e"–:jfldTjsf] l:ytL M 

l;=g+= If]qkmn kl/jf/ 

;+Vof  

kl/jf/ ;+Vof 

k|ltzt 

s[lif rng -If]qkmn x]S6/_ 

v]t  af/L hDdf 

! e"ldlxg 12 0=49 0 0=4 0=4 
@ )=! x]=eGbf sd 99 4=09 0 7 7 
# )=! x]=b]vL )=@ x]=;Dd 282 11=65 0=1 41=7 41=8 
$ )=@ x]=b]vL )=% x]=;Dd 957 39=54 1=2 336=1 337=3 
% )=% x]=b]vL ! x]=;Dd 746 30=82 4=7 508=6 513=3 
^ ! x]=b]vL @ x]=;Dd 288 11=90 2 366=2 368=2 
& @ x]=b]vL # x]=;Dd 22 0=90 0 51=1 51=1 
* # x]=b]vL $ x]=;Dd 8 0=33 0 25=9 25=9 
( $ x]=b]vL % x]=;Dd 2 0=08 0 9=4 9=4 
!) % x]=b]vL !) x]=;Dd 4 0=16 0 21 21 
 hDdf 2420 100 8 1366=7 1374=5 

 

 

 



 

!=@@_ jiff{ Pj+ tfks|dsf] l:yltM 

>L klZrdf~rn If]qLo xfjfkfgL sfof{no, kf]v/faf6 k|fKt o; lhNnfsf] aiff{ Pj+ tfks|dsf] ljj/0f 

lgDg cg';f/ /x]sf] 5 . -cf j @)&#.&$_ 

 
Station: Jomsom 
 July Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May june  

Max 22.8 22.9 22.4 18.2 16.1 12.1 10.3 14.2 16.4 20 20.4 23.1 Mean 

MIn 13.4 14 12 5.6 2.2 -1.3 -2 -0.8 2.6 5.2 7.7 12.8 Mean 

RF 32.2 29.1 8.1 8.4 6.2 0 3.3 3.2 23.8 35.2 23.3 15.2 total 

Station: Chhosser 
 July Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May june  

Max 21.6 20.1 19.5 18.2 12.8 8.2 10.3 9.7 11.1 15.6 17.5 20.8 Mean 

MIn 9.1 9.3 7.2 5.6 -3.4 -7.2 -2 -5.6 -2.9  3.3 8.8 Mean 

RF 24.6 49.2 2 3.4 0 0 3.4 0 2.1 0 0 15.8 total 

 

 

!=@#_ ;8s Pj+ af6f]3f6f]sf] l:ylt  

 d':tfË cGo lhNnfsf] t'ngfdf oftfoftsf] lx;fan] षवकट lhNnf xf] . हाल रे्नी जोमसोम 
कोरला सडक राषिय गौरवको आयोजनारुपमा ननमामणाधीन छ र हाल ग्राभेल र कालोपरे गने कायम जारी छ 
। यस सडकको ननमामणसँगै मसु्िाङ्ग खजल्ला र्ाहै्र मषहना सडक सञ्जालमा जोनडएको छ साथै यािायािको 
षहसार्ले सगुम र्न्त्दै गएको छ ।  o; lhNnfsf] Ps dfq Ao:t ladfg:yn hf]d;f]d xf] h;n] kf]v/f 

;+u hf]8\b5 . lhNnfdf cfjZos kg]{ ;fdfgx?sf] cfk"lt{ xjfO{hxfh, x]lnsK6/, 6«s, hLk, 6«ofS6/ tyf 

vRr/af6 g}  ug]{ ul/G5 . हाल देशका षवनभन्न शहरहरु पोखरा काठमाण्डौं र भैरहवामा जोमसोमर्ाट 
याररु्ाहक र्स सेवा सञ्चालनमा रहेका छन।् यस र्ाहेक देहायर्मोखजमका खजल्लास्िर सडकहरु पनन 
सञ्चालनमा रहेका छन ्।  
l;= 

g+= 

;8ssf] gfd ;8ssf] k|sf/ nDafO{ 

ls=dL= 

b]lv ;Dd 

! hf]d;f]d—k}/f] yfKnf  w'n]. u|fe]n #&=% hf]d;f]d k}/f]yfKnf 

@ hf]d;f]d—sfuj]gL— d'lQmgfy  u|fe]n.sfnf]kq] @!=) hf]d;f]d d'lQmgfy 

# sfuj]gL—tfªj]        w'n]. u|fe]n !)=) hf]d;f]d tfªj] 

$ d'lQmgfy — emf]ª—sfuj]gL w'n]. u|fe]n !^=) d'lQmgfy sfuj]gL 

% :ofªaf]r]—3dL—nf]dfGyfª—5f];]/—sf]/Nxf w'n]. u|fe]n $(=) :ofªaf]r] sf]/Nxf 

^ sf]v]7f6L —6L6L —s'Ghf] — 5of} w'n]. u|fe]n &=% sf]v]7f6L 5of} 

& hf]d;f]d —7LgL —9'Daf ;8s w'n]. u|fe]n $=) hf]d;f]d 7LgL 

* PSn]e6\6L —kfªlnª —kmNofs —9fs/h'ª w'n]. u|fe]n $=# PSn]e6\6L 9fs/h'ª 

( sf]afª —nfh'{ª —gfp/Lsf]6 w'n]. u|fe]n #=% sf]afª gfp/Lsf]6 

!) nf]dfGyfª—l7+u/ —lsdlnª —Gx]r'ª w'n]. u|fe]n !)=) nf]dfGyfª Gx]r'ª 

!! r/fª —of/f3f/f— n'/Lu'Daf w'n]. u|fe]n !$=) r/fª of/f3f/f 

!@ r/fª r'ªlsnf —d/fª w'n]. u|fe]n $=% r/fª d/fª 

!# 9fs/h'ª —;fªtf w'n]. u|fe]n @@=) 9fs/h'ª ;fªtf 



!$ dfkmf{ —wjfª cfn'af/L w'n]. u|fe]n *=) dfkmf{ wjfª 

!% 6's'r] —emf]ª s[lif ;8s w'n]. u|fe]n !)=) 6's'r] emf]ª 

!^ sfuj]gL —lt/L w'n]. u|fe]n @=) sfuj]gL lt/L 

!& 5';fª —t]tfª w'n]. u|fe]n @=) 5';fª t]tfª 

!* Gx]r'ª —5f];]/ —gfDUofn— ;Dh'ª w'n]. u|fe]n !@=) Gx]r'ª ;f]dh'ª 

!( nf]dfGyfª —gfDUofn —km'jf— lsDnLª w'n]. u|fe]n %=) nf]dfGyfª lsdlnª 

@) hf]d;f]d— 9Ns]8f8f —;fªtf w'n]. u|fe]n @%=) hf]d;f]d ;fªtf 

@! Gx]r'ª —r'ªh'ª w'n]. u|fe]n #=) Gx]r'ª r'ªh'ª 

@@ sfuj]gL em}t] w'n]. u|fe]n $&=) sfuj]gL em}t] 

 

 

3dL 9fsd/ w'n]. u|fe]n %=) 3dL 9fsd/ 

   

 

!=@$_ z}lIfs l:ylt 

 lzIff ljsf; tyf ;dGjo OsfO{ d':tf+uaf6 k|fKt ljBfno ljj/0f  lgDg cg';f/ ePsf] b]lvG5 . 

:yfgLo txsf] gfd ;fd'bflos ljBfno ;+:yfut ljBfno u'Daf 

ljBfno 

;+Vof 

5fq 5fqf hD

df 

ljBfno 

;+Vof 

5fq 5fqf hDdf  

nf]dfGyfª  ufpFkflnsf 10    2    4 

nf]3]s/ bfdf]b/s'08 uf kf 9        2 

jf/fu'Ë d'lStIf]q uf kf 16        1 

3/kemf]Ë uf kf 8    2     

y;fË uf kf 12        1 

hDdf 55    4    8 

 

 

ljBfnosf] lsl;d ljBfyL{ ;+Vof ljBfno ;+Vof cg'kft 

cfwf/e"t ljBfno sIff !–% (%( $@ !M@# 

cfwf/e"t ljBfno sIff ^–* $!@ !# !M#! 

dfWoflds ljBfno sIff (–!) @*^ & !M$) 

dfWoflds ljBfno sIff !!–!@ !#) # !M$# 

 

 

ljBfnosf] lsl;d ljBfno 

;+Vof 

lzIfs 

;+Vof 

ljBfyL{ 

;+Vof 

ljBfno 

lzIfs 

cg'kft 

ljBfno 

ljBfyL{ 

cg'kft 

lzIfs 

ljBfyL{ 

cg'kft 

cfwf/e"t ljBfno sIff !–% $@ @@* (&# !M% !M@# !M$ 

cfwf/e"t ljBfno sIff ^–* !# %@ $$( !M$ !M#! !M* 

dfWoflds ljBfno sIff (–!) & $@ #!) !M^ !M$) !M& 

dfWoflds ljBfno sIff !!–!@ # $ !*% !M!=# !M$# !M!( 

 



k|fljlws wf/ tkm{sf ljBfnoM y;fË ufpFkflnsf cGt/ut sf]afËsf] >L hg cfbz{ df lj df ( !) !! 

/ !@ afnL lj1fg tkm{sf] k9fO x'G5 h;df b'a} txsf u/L hDdf *! hgf ljBfyL{ cWoog/t 5g\ eg] 

3/kemf]Ë ufpF kflnsf cGt/ut hf]d;f]dsf] >L hglxt df lj df l;len O{lGhlgol/Ë tkm{ k|fljlws 

wf/sf sIff ;~rfng z'? ePsf] 5 h;df !& hgf ljBfyL{ cWoog/t 5g\ . 

  

k|fljlws lzIffnoM k|fljlws lzIff tyf Joj;flos tflnd kl/ifb\sf] -l;l6Ole6L_cGt/utsf] wf}nflu/L 

k|fljlws lzIffno y;fË # n]t] d':tfË h;df s[lif / e]6]/Lg/L h] l6 P ;fy} xf]6n Joj:yfkg / 

s'nLg/L ljifosf sIffx? ;~rfng x'G5g\ . ToxfF s[lif tkm{ $# / e]6]/Lg/L tkm{ %^ u/L ;a} ljifodf 

hDdf !#$ hgf ljBfyL{x?n] cWoog/t 5g\ . 

 

SofDk;M >L t]h lg/nf hglxt ax'd'vL SofDk;, hf]df];d, lj ;+ @)&) ;fndf ;fd'bflos SofDk;sf] 

?kdf ;DaGwg k|fKt eO lj lj P; cWofkg eO/x]sf] / !@ 5fqf / !) 5fq u/L hDdf @@ hgf ljBfyL{ 

cWoog/t /x]sf . 

 

lhNnfsf] ;fIf/tf k|ltztM (*=%* 

lhNnfsf] dlxnf ;fIf/tf k|ltztM (% 

lhNnfsf] k'?if ;fIf/tf k|ltztM (( 

 

!=@%_ b"/;+rf/ ;]jf  

 g]kfn 6]lnsd hf]d;f]d sfof{noaf6 cf=j= @)&^ kmfu'g ;Dd ljt/0f ePsf] pknAw b"/;+rf/ 

;]jfsf] ljj/0f lgDg cg';f/ /x]sf] 5 . 

l;

g+ 

ljj/0f u|fxs 

;+Vof 

;]jf k'u]sf If]qx? 

! PSTN $%) hf]d;f]d /  dfkmf{ 

@ ADSL  @@) hf]d;f]d / dfkmf{ 

# GSM/Post paid !$)# ;a} 

$ GSM/Prepaid !(@)) ;a} 

% Sky/Prepaid #@)) ;a} 

^ C-Phone $@ hf]d;f]d, sfuj]gL, d'lQmgfy, emf]ª, 6's'r], sf]afª, n]t] 

( NTSAT @ 3dL, :ofªaf]r] 

!

) 

WIMAX !!% hf]d;f]d, sfuj]gL, d'lQmgfy, emf]ª, 6's'r], sf]afª, n]t] 

;|f]tM g]kfn 6]lnsd, hf]d;f]d,d':tfË 

 

 

!=@^_ :jf:Yo  

s_ lhNnf :jf:Yo sfof{no, d':tfËaf6 k|fKt :jf:Yo ;]jf ;DaGwL ljj/0f lgDg cg';f/ pNn]v ul/Psf] 

5 . 



l;=g+++= ;+:yfsf] gfd a]8 ;+Vof ;]jf pknAw x'g] :yfg 

! lhNnf c:ktfn d':tf+u !% 3/kemf]+u $ hf]d;f]d 

@ n]t] k|fylds :jf:Yo s]Gb| # yf;f+u # n]t] 

# 6's'r] :jf:Yo rf}sL - yf;f+u ! 6's'r] 

$ dfkmf{ :jf:Yo rf}sL - 3/kemf]+u @ dfkmf{ 

% hf]d;f]d :jf:Yo rf}sL - 3/kemf]+u % 7LgL 

^ sfuj]gL:jf:Yo rf}sL - af d' If] $ sfuj]gL 

& emf/sf]6 :jf:Yo rf}sL - af d' If] ! emf/sf]6, d'lQmgfy 

* 5';fª :jf:Yo rf}sL - af d' If] # 5';fª 

( r/fª :jf:Yo rf}sL - nf]3]s/ bfdf]b/s'08 ! r/fª 

!) nf]dfGyfª :jf:Yo rf}sL - nf]dfGyfª %  

!! ;'vf{ª  :jf:Yo rf}sL - nf]3]s/ bfdf]b/s'08 $ ;'vf{ª 

!@ s'Ghf] :jf:Yo rf}sL - yf;f+u % s'Ghf] 

!# sf]afª :jf:Yo rf}sL - yf;f+u @ sf]afª 

!$ 3dL :jf:Yo rf}sL - nf]3]s/ bfdf]b/s'08 # 3dL 

!% 5f];]/ :jf:Yo rf}sL - nf]dfGyfª $ 5f];]/ 

!^ 5f]Gx'k :jf:Yo rf}sL - nf]dfGyfª ! 5f]Gx'k 

!& emf]ª :jf:Yo rf}sL - af d' If] @ emf]ª 

!* ;fd'bflos :jf:Yo OsfO{ - nf] bf $ tfªu] ;'vf{ª 

 

!=@&_ lhNnf cfo'j]{b :jf:Yo s]Gb|, d':tfªaf6 k|fKt :jf:Yo ;]jf ;DaGwL ljj/0f lgDg 

cg';f/ pNn]v ul/Psf] 5 . 

 

qm=;+= ;]Jff pkNfAw x'g] :yfg :jf:Yo ;]jf pknAw u/fpg] k|fljlws 

hgzlQm ;+Vof  

!_ lhNnf cfo'{j]lbs :jf=s]Gb|, 

hf]d;f]d  -k|b]z cGtu{t_ 

cfo'j]{b lr=– ! 

slj/fh ! 

j}B –   !  

@_ sfuj]gL cfo'{j]b cf}ifwfno, 

af=d'=If]=$, sfuj]gL 

 slj/fh ! 

a}B  !  

 

#_ nf]dfGyfË cfo'j]{b cf}wiffno, 

nf]dfGyfË, % nf]dfGyfË 

slj/fh ! 

a}B  !  

 

!=@*_ x'nfs ;]jf  



 lhNnf x'nfs sfof{no, d':tfËaf6 k|fKt x'nfs ;]jf ;DaGwL ljj/0f lgDg cg';f/ pNn]v ul/Psf] 

5 . 

l;=g+= x'nfssf] lsl;d :yfg 

! lhNnf x'nfs sfof{no, d':tfË hf]d;f]d 

@ n]t] Onfsf x'nfs sfof{no n]t] 

# yfs6's'r] Onfsf x'nfs sfof{no yfs6's'r] 

$ dfkmf{ Onfsf x'nfs sfof{no dfkmf{ 

% sfuj]gL Onfsf x'nfs sfof{no sfuj]gL 

^ d'lQmgfy Onfsf x'nfs sfof{no emf/sf]6 

& r/fª Onfsf x'nfs sfof{no r/fª 

* d':tfª Onfsf x'nfs sfof{no nf]dfGyfª 

( 5f];]/ Onfsf x'nfs sfof{no 5f];]/ 

!) s'Ghf] cltl/Qm x'nfs sfof{no s'Ghf] 

!! sf]afª cltl/Qm x'nfs sfof{no sf]afª 

!@ emf]ª cltl/Qm x'nfs sfof{no emf]ª 

!# 5';fª cltl/Qm x'nfs sfof{no 5';fª 

!$ 3dL cltl/Qm x'nfs sfof{no 3dL 

!% ;'vf{ª cltl/Qm x'nfs sfof{no ;'vf{ª 

!^ 5f]Gx'k cltl/Qm x'nfs sfof{no 5f]Gx'k 

 

!=@(_ ljlQo ;+:yfx?sf] ljj/0f M 

l;+=g+= ljlQo ;+:yfsf] gfd kmf]g g+= s}lkmot 

!= g]kfn a}+s ln= $$))%%  

@= s[lif ljsf; a}+s  $$)!)^  

#= /fli6|o afl0fHo a}+s    

$= df5fk'R5|] a}+s  $$))(*   

%= d]3f a}+s  $$)#)$  

^= k|e'' a}+s $$)))%  

&= ;f+lu|nf ljsf; a}+s ln $$)$%)  

*= u08sL ljsf; j}+s ln= $$)@*)  

(= Pg Pd la a}+s ln $$)$!&  

!)= Unf]an cfO Pd O a}+s ln   

 

!=#)_ laB't ;]jf 



 lgnlu/L pkef]Stf ;xsf/L ;+:yf hf]d;f]d, d':tfËaf6 k|fKt laB't ;]jf ;DaGwL ljj/0f lgDg cg';f/ pNn]v 

ul/Psf] 5 . 

l;=g+= laB't pTkfbg s]Gb|sf] gfd Ifdtf u|fxs ;+Vof ;]jf k'u]sf If]qx? 

! rf]vf]kfgL ;f=h=la=s]Gb| @$) ls=jf=  

#))) 

y;fË 3/kemf]Ë / afx|ufpF 

d'lQmIf]q ufpFkfnlsf sf 

;a} If]qx?, nf]3]s/ 

bfdf]b/s'08 ufpFkflnsfsf 

r/fË / d/fË afx]ssf If]q 

@ /fli6|o u|L8af6 ;]jf k'u]sf 

If]q 

 

# dfOqmf] xfO8|f] / ;f]nf/af6 

;]jf k'u]sf 

  nf]dfGyfË ufpFkflnsfsf] 

;a} If]q / bfdf]b/s'08 

ufpFkflnsfsf r/fË / 

d/fË If]q 

rfn' cf @)&^.&& leq g} d':tfË lhNnfsf ;a} If]qdf /fli6|o ljB't k|;f/0f nfOg -u|L8_ af6 ;]jf k'Ug] 

ck]Iff ul/Psf] 5 .  

 

!=#!_ oftfoft ;'lawf  

       !=#!=! xjfO{ ;'ljwf M kf]v/f—hf]d;f]d 

  -;ld6 Po/, tf/f Po/_ 

       !=#!=@ ;8s ;'lawf M sf7df08f}+ —a'6jn —kf]v/f—a]gL—hf]d;f]d—d'lQmgfy–nf]dfGyfª 

!=#!=# lhNnf ;b/d'sfd hf]d;f]d tyf d'Vo ahf/af6 u|fdL0f If]qdf ;d]t s]xL ef8fsf ;fgf 

;jf/L ;fwg rNg] u/]sf . 

 

!=#@_ kz'k+IfL ;+DaGwL ljj/0f  

e]6]l/g/L c:ktfn tyf kz';]jf lj1 s]Gb| a]gL, DofUbL af6 k|fKt ljj/0f b]xfoadf]lhd /x]sf] 5 .  

l;=g+= ljj/0f OsfO{ hDdf ;+Vof 

! ufO{ ;+Vof 8473 
@ e};L ;+Vof 189 
# Affv|f÷Rofªu|f ;+Vof 65939 
$ e]8f÷e]8L ;+Vof 6808 
% ofs . gfs ;+Vof 3423 
^ a+u'/ ;+Vof 44 
& s'v'/f ;+Vof 10842 
* 3f]8f/vRr//uwf ;+Vof 2409 

 

kz'hGo kbfy{ pTkfbg ljj/0f 

l;=g+= ljj/0f OsfO{ cf=j=@)&%÷&^ s}lkmot 

! b"w pTkfbg d]=6g 521  

@ df;' pTkfbg d]=6g 645  

# km'n pTkfbg uf]6f -xhf/df_ 149  

$ pg pTkfbg s]=hL= 6118  

% 5fnf uf]6f 
 

k|fKt gePsf] 



 ;|f]t M e]6]l/g/L c:ktfn tyf kz';]jf lj1 s]Gb| a]gL, DofUbL . 

 

!=##_ s[lif ;DaGwL 3/]n' pBf]ux?sf] ljj/0f M 3/]n' tyf ;fgf pBf]u ljsf; sfof{no, 

hf]d;f]d, d':tfËaf6 k|fKt ljj/0f b]xfoadlhd /x]sf] 5 . 

 

qm 
;+ 

btf{ g= pwf]usf] gfd pwdLsf] gfd 

1 53÷6÷13 d':tf~ s[lif pwf]u  
2 149÷180÷66 d'lQmgfy s[lif kmd{  >L sd{ u'?~f 
3 201÷229÷19 lxdfnL z]kf{ g;{/L >L ;'s k|;fb z]kf{ 
4 205÷233÷69 ^:xLj kmnk'mn v]tL tyf k|zf]wg s]Gb| ^;L ;f~\df] u'?~ 
5 213÷241÷70 ;'lhtf :ofp v]tL tyf g;{/L ;'lhtf z]/rg 
6 217÷245÷70 d'lQmgfy s[lif kmd{ nf]K;f~ u'?~ 
7 227÷255÷70 lxdfnL :ofp v]tL tyf g;{/L  df]xgnfn ysfnL 
8 235÷262÷70 sfua]gL cuflg{s t/sf/L tyf afv|fkfng s'~\uf ^;L u'?~ 
9 256÷283÷ nf]dfGyf~ h}ljs s[lif kz'kfng tyf hl*a'l^ lemUdL ;+xL knj/ 
10 260÷287 Nxf] s[lif ljsfz ;d'x ,nf]dfGyf~ Wo'dL jf~Uofn lji^ 
11 261÷288 lxdfnL s[lif ljsfz ;d'x ,nf]dfGyf~ *'Ss] lji^ 
12 265÷292 Pd lj=lj= ('Daf s[lif kmd{ #/kemf]~ s[i)fnfn ysfnL 
13 270÷297÷71 Dxtf~t]g :ofp g;{/L yf;f~ 1 '̂Sr]  dlGhn ysfnL 
14 271÷298÷71 lxdfnL :ofp g;{/L ,yf;f~ 1  ljZjf; ysfnL 
15 272÷299÷71 ^'s'r] :ofp g;{/L ,  ,,    ,, lg/f]h ysfnL 
16 273÷300÷71 gLnuL/L :ofp g;{/L ;l/tf lj=s 
17 275÷303÷71 nf]#]s/ s[lif ljsfz ;d'x ,r/f~ 2 g'cf~r' u'?~ 
18 291÷319÷71 lsdln~ s[ifs ;d'x %f]Gx'k 5 l;hf]WofGh]n u'?~ 
19 292÷320÷71 nf]dfGyf~ s[ifs ;d'x , nf]dfGyf~ cf~\Uofn lji^ 
20 296÷324÷072 d'lQmgfy s[ifs ;d'x yf;f~ 3 k")f{ s'df/L uf}rg 
21 298÷326 ck/ d':tf~ cuf{lgs pTkfbg pwf]u %}^]g (f]Ns/ u'?~ 

lji^ 
22 445÷479 pQ/ u+uf s[lif kmfd{ ,#/kemf]~ 3 dg k|;fb sfdL 
23 447÷481 ldgf t/sf/L kmfd{   ,,     ,, ldgf ;'gfv/L 
24 467÷501 d':tf~ cfn' pTkfbg Joj;fo , yf;f~ 5 ;tk|;fb uf}rg 
25 495÷529 d'lQmgfy cuflg{s s[lif kmd{ ,af/fu'~ ud a= u'?~ 
26 502÷537 d]Gyf~ cuflg{s PKkn kmfd{ ,#/kemf]~  sd{ u'?~ 
27 519÷554 cfO{ =lk= Pd :ofp kmfd{ ,yf;f~ 1 lg/h t'nfrg 
28 525÷560 sf]jf~ cf]v/ v]tL tyf g;{/L lasfz km{d cfgGb z]/rg 
29 598÷635 xs{b]jL kmnkm"n tyf s[lif v]tL kmfd{, yf;f~ 

–2 
gu]Gb| z]/rg 



30 603÷640÷75 sd{ cuf{lgs kmfd{, jf/fu'~ –1 NxfSkf ^;L u'?~ 
31 604÷641÷75 ltlnrf] kmnkm"n tyf s[lif kmfd{, #/kemf]~ – 

5 
;'s]Gb| s'= ysfnL 

32 605÷642÷75 '̂s'r] :ofp kmfd{ ,yf;f~ –1 wf]l%l/~ ysfnL 
33 606÷643÷75 lgnlu/L kmnkm"n tyf s[lif kmfd{, #/kemf]~ cfz axfb'/ ysfnL 
34 609÷646÷75 t]h#/kemf]~ –4 t]h axfb'/ u'?~ 
35 610÷647÷75 d':tf~ cuf{lgs Puf|], jf/fu'~ –3 s/h u'?~ 
36 618÷655÷75 g/l;b :ofp kmfd{,yf;f~ – g/ k|;fb ysfnL 
37 643÷677÷75 '̂s'r] :ofp g;{/L ,yf;f~ –! /fhg z]kf{ 
38 648÷682÷76 l( Joj;flos :ofp kmfd{,bf=nf]=d]–4 lhSdL jf*GbL lji^ 
39 651÷685÷76 t]lGh~ :ofp kmfd{ bf=nf]=d]–2 l;~] *f]Ndf u'?~ 
40 652÷686÷76 laho kmnkm"n tyf hl*a'l^ pTkfbg kmfd{ ljho lx/frg 
41 655÷691÷76 uf]Daf] cuf{lgs :ofp kmfd{,jf/fu'~ –$ Gx'j'{ u'?~ 
42 656÷692÷76 Wofnr]g cuf{lgs :ofp kmfd{,jf/fu'~ –4 k]df u'?~ 
43 658÷688÷76 lx;LWofrf] cuf{lgs :ofp kmfd{,jf/fu'~ –$ cf~\Uof u'?~ 
44 660÷694÷76 k]Daf cuf{lgs :ofp kmfd{,jf/fu'~ –$ s]Gofd u'?~ 
45 672÷76 lxdfn kmfd{ yf;f~ –1 cf~ km'jf{ z]kf{ 
46 699÷76 ;d/ Puf|] kmfd{, yf;f~ –1 dx]z ysfnL 
47 700÷76 lxdfnL cuf{lgs s[lif tyf kz'kfng kmfd{ 

yf;f~ –# 
lw/]Gb| lj=s 

48 706÷76 hL=cf/ cuf{lgs Puf|] :ofp kmfd{ , jf/fu'~ /d]z u'?~ 
49 709÷76 dfkmf{ Joj;flos s[lif kmfd{,dfkmf{ ;Gtf]if kl/of/ 
50 717÷76 lxdfnLog cuf{lgs kmfd{,yf;f~  –1 /f]zgL t'nfrg 
51 718÷76 d':tf~ PKkn P)* Pu|LsNr/ kmfd{ ,#/kemf]~ 

–3 
;'Gb/ ysfnL 

52 726÷76 l*=lj=P; kz' tyf s[lif kmfd{ wg axfb'/ lj=s 
53 734÷76 nfh'{~ s[lif tyf kz' kmfd{, yf;f~ /fh]Gb| t'nfrg 
54 735÷76 ;kmn s[lif tyf kz'kfng kmfd{ yf;f~ –2 k|lbk uf}rg 
55 736÷76 l%Un'~ s[lif tyf kz'kfng kmfd{ , yf;f~ 

–2 
;s]Gb" uf}rg 

56 753 ef]d] kmnk'mn tyf t/sf/L pTkfbg kmd{ cd[t bdfO{ 
57 757 ;'lznf kz'kfng tyf s[lif kmd{ yf;f~ 2 ;'lznf uf}rg 
58 764 wkf~ s[ifs ;d'x , #/kemf]~ 2 sfn a= nfnrg 
59 766 x[bosf]os dN^L Pu|f] kmd{ rGb| ysfnL 
60 770 sfnL u)*sL s[lif kmd{ yf;f~ 5 eLd g]kfnL 
61 771 lxdfnL cuflg{s t/sf/L Joj;fo ,yf;f~ 5 /f]lgt t'nfrg  



62 777 dfkmf{ g;{/L kmd{ #/kemf]~ lbks nfnrg 
63 778 wf;r] cuflg{s km{d yf;f~ 3 lbks ysfnL 
64 784 %}/f] xl/ofnL s[lif kmd{ , #/kemf]~ 2 lbks lj=s 
      hDdf pwf]u ;+Vof       64 

s[lif ;DalGw sfo{ug{] cGo pBf]u tyf kmd{x? 

l;=

g+= 

btf{ g+= pBf]usf] gfd k|f]kfO6/sf] gfd / 7]ufgf k"+hL nufgL ?=xhf/df /f]huf/L 

l:y/ Rffn' s"n dlxnf k'?if 

! %%.)%@.%# dxfnIdL s[lif ;fdfu|L 

pBf]u 

a'l4/Tg z]/rg,sf]jfª * 20 30 50 6 1 

@ %^.)%#.%$. d':tfª :ofpsf] h'; 

tyf ;'s'6L pBf]u 

ky axfb'/ ysfnL,6's'r] 

% 

90.1 67 157.1 2 2 

# &%.)%^.%& lxdfnL h'; tyf ;'s'6L 

pBf]u 

k"0f{nfn ysfnL,6's'r] % 238 38 276 1 1 

$ (#.)%(.^) hf]d;f]d kmnk"mn 

k|zf]wg pBf]u 

k|]d s'df/ 

ysfnL,hf]d;f]d ( 

105 195 300 1 1 

% ((.)^).^! d':tfª xA;{ P08 Pu|f] 

;]jf pBf]u 

rGb| ysfnL,dfkmf{ * 100 200 300 1 1 

^ !*!.)^^.^

& 

k}dwg kmnk"mn tyf 

hl8a'6L 

;s axfb'/ 

nfnrg,dfkmf{ ! 

1200 800 2000 5 9 

( @@(.)^(.&

) 

lxdfnL z]kf{ :ofp 

g;{/L 

;'s k|;fb z]kf{,6's'r] ^ 875 125 1000 2 4 

!! @##.)^(.&

) 

6:xLj kmnk"mn v]tL 

tyf k|zf]wg s]Gb| 

6;L :xfªdf] 

u'?Ë,hf]d;f]d ^ 

4500 500 5000 6 4 

!# @$!.)^(.&

) 

;'ht :ofp v]tL tyf 

g;{/L 

;'lhtf z]/rg,hf]d;f]d 

& 

3000 500 3500 2 2 

!$ @$$.)^(.&

) 

/+lGht g;{/L /+lGht l;+x ysfnL,dfkmf{ 

* 

200 100 300 1 2 

!% @$%.)^(.&

) 

d'lQmgfy s[lif kmd{ nf]K;fª u'?Ë,d'lQmgfy # 4550 450 50002 2 2 

!^ @%%.)&).&

! 

lxdfnL :ofp v]tL tyf 

g;{/L 

Df]fxg nfn ysfnL,dfkmf{ 

^ 

300 200 500 1 1 

!& @%&.)&).&

! 

Dffkmf{ kmnk"mn tyf 

t/sf/L k|zf]wg pBf]u 

;'s'g /;fOnL 220 80 300 2 2 

@^ @(@.)&).&

! 

Pd=lj=la=9'Daf s[lif 

kmd{ 

s[i0f nfn 

ysfnL,hf]d;f]d ( 

1200 420 1620 2 3 

@( @(&.)&!.&

@ 

Dxtfª t]g :ofp g;{/L dlGht ysfnL,6's'r] @ 55 45 100 0 1 

#) @(*.)&!.&

@ 

lxdfnL :ofp g;{/L ljZjf; ysfnL,6's'r] & 55 45 100 0 1 

#! @((.)&!.&

@ 

6's'r] :ofp g;{/L lg/f]h ysfnL,6's'r] & 55 45 100 0 1 

#@ #)).)&!.&

@ 

lgnlu/L :ofpg;{/L ;l/tf lj=s=,hf]d;]fd ! 55 45 100 1 0 

$@ #!!.)&!.&@ wf}ufuL/L uf}rg g;{/L z]if axfb'/ uf}rg,dfkmf{ 

! 

45 55 100 1 1 



l;=

g+= 

btf{ g+= pBf]usf] gfd k|f]kfO6/sf] gfd / 7]ufgf k"+hL nufgL ?=xhf/df /f]huf/L 

l:y/ Rffn' s"n dlxnf k'?if 

%* $*%.)&@.&

# 

yf;fª ofs rf}/L kfng 

Aoj;fo 

led s'= ysfnL / ldgf 

k'g, sf]afª & 

350 150 500 1 1 

 

!=#$_ lztf]i0f afujfgL lasf; s]Gb| dfkmf{af6 cf=a= @)&%.&^ df las|L lat/0f  ul/Psf] 

kmnkm"n la?jfx?sf] ljj/0f  

la?jfsf] lsl;d  hDdf la?jf las|L ;+Vof 

:ofp sndL la?jf 20000 

 



 

v08 @ 

k|wfgdGqL s[lif cfw'lgsLs/0f kl/of]hgf 

;DalGw hfgsf/L 

 

@=!_ kl/ro  

प्रधानमन्त्री कृषि आधनुनकीकरण पररयोजना कृषि कममको आधनुनकीकरण गरर ननर्महमखुी खेनि प्रणालीलाई 
व्यार्सषयकारण र औद्योनगकरण गने र लाखौं यवुाहरुलाई रोजगारीको नसजमना गनम कृषि उत्पादन र 
उत्पादकत्व र्दृद गनम १० र्िमको लानग स्थापना गररएको पररयोजना हो । यो पररयोजना २०७३, पौि देखख 
नेपाल सरकारको स्वीकृनिमा सञ्चालनमा आयो ।  

पररयोजना पररचय 

नेपाल सरकार, मखन्त्रपररिद्को नमनि २०७३/०९/२६ को ननणमय अनसुार स्वीकृि 

स्वदेशी सोच, स्वदेशी लगानी र आन्त्िररक सिंस्थागि जनशखक्तर्ाट ियार भएको कृषि रणनीनि कायामन्त्वयनको 
सहयोगी पररयोजना 
२.१ पररयोजनाको पररचय 

नामः प्रधानमन्त्री कृषि आधनुनषककरण पररयोजना (Prime Minister Agriculture Modernization Project 

(PM-AMP)) 

पररयोजनाको अवनधः २०७३ श्रावण -२०८२ असार (१० र्िम) 
पररयोजना अवनधभरको कुल अनमुाननि लागिः रु. १ खवम ३० अवम ७४ करोड २० लाख 
 

२.२ पररयोजनाका सम्भागहरुः 
१. साना व्यवसाषयक कृषि उत्पादन केन्त्र (पकेट) षवकास कायमिम कम्िीमा १० हे 

२. व्यवसाषयक कृषि उत्पादन केन्त्र (ब्लक) षवकास कायमिम कम्िीमा १०० हे 

३. व्यवसाषयक कृषि उत्पादन िथा प्रशोधन केन्त्र (जोन) षवकास कायमिम कम्िीमा ५०० हे 

४. j[xt व्यवसाषयक कृषि उत्पादन िथा cf}Bflus केन्त्र (सपुरजोन) षवकास कायमिम कम्िीमा १००० हे  

 

२.३  पररयोजना सन्त्चालनको अवधारणाः  

२.३.१ कृषियोग्य जनमनको चक््लार्न्त्दी 



२.३.२ नर्खशख टकृि व्यावसायीकरण 

२.३.३ उन्नि प्रनर्नध र गणुस्िररय पवुामधार षवकास 

२.३.४ अन्त्िराषिय?kdf वजारमा प्रनिस्पधी कृषि र औद्योगीकरण  

२.३.५ उपलब्धीमा आधाररि सहखजकरण (Smart Output based Facilitation) 

 

२.४  पररयोजना सन्त्चालन गने ननकायः नेपाल सरकार,  कृषि िथा पशपुन्त्छी षवकास मन्त्रालय । 

 

२.५ पररयोजनाको सोच, लक्ष्य एविं उद्दशे्यः 
 

२.५.१ सोच 

कृषिमा आधाररि अथमिन्त्रर्ाट कृषिजन्त्य उद्योगमा रुपान्त्िररि आधनुनक, व्यवसाषयक, ददगो एविं आत्मननभमर 
कृषि क्षेरको षवकास गने। 

 

२.५.२लक्ष्य 

;du| s[lif d"No >[+vnfsf cjojx?sf] PsLs[t ;+of]hg / kl/rfng dfkm{t vfB kf]if0f ;'/Iff ;'lglZrt 

ub}{ s[lif cf}Bf]lus/0f pGd'v lbuf] cfly{s cj;/x? ;[hgf ul/ /fi6«sf] ;du| ljsf;df 6]jf k'of{pg] . 

 

२.५.३ उद्दशे्यहरु 

१. प्रमखु कृषि उपजहरुको षवखशष्टकृि क्षेरहरु ननमामण गने 

२. ननयामि योग्य कृषिर्स्िहुरुको मूल्यअनभवृषि गदै प्रनिश्पधामत्मक क्षमिा अनभवषृि गने, 

३. कृषि लाई सम्मानजनक नाफामखुी व्यवसायका रुपमा षवकास गदै रोजगारीका अवसरहरु सृजना गने, र 

४. र्हसुरोकारवाला ननकायहरु नर्चको कायममूलक समन्त्वय माफम ि प्रभावकारी सेवा प्रवाहको सनुनखिििा 
गने । 

 



 
 

२.६ अवधारणा ढाचँा (Conceptual Framework) 

 
  

 

 

 

 
 
 

lrq –!= Mkl/of]hgfsf] cjwf/0ffut 9+frf 

 
 

 

 

 

pTkfbg / pTkfbsTj 

j[l4 

vfB tyf kf]if0f ;'/Iff s[lifdf cfwfl/t pBf]usf] nflu 

cfjZos sRrf kbfy{ pTkfbg 

:jR5 Pj+ u'0f:t/Lo 

k|fylds pTkfbg 

 

k|zf]wg tyf cf}Bf]lus/0f 

lgof{t k|j4{g tyf cfoft 

k|ltZyfkg 

Joj;flos tyf gfkmfd'ns 

s[lif k|0ffnL 

;'lglZrt u'0f:tl/o 

pTkfbg ;fdfu|L tyf ;]jf 

 



 

२.२ २२२२ २२२२२ २२२२२२ (ADS) २ २२२२२२२२२२२२२ २२२२ 
२२२२२२२२२२ २२२२२२२२ २२२२२ २२२२२२२२२२२२ 

 

• k|=d=s[lif cfw'lgs/0f kl/of]hgf

• K|fd'v jfnLx?sf] pTkfbg / pTkfbsTj

a[lw,vfB :jR5tf / u'0f:t/ lgoGq0f, 

:yflgo jfnL k|jw{g

• k|=d=s[lif cfw'lgs/0f 

kl/of]hgf

• Ans, hf]g / ;'k/ 

hf]gx?df s[lif lzIff , 

k|;f/ tyf cg';+Gwfg

OsfO{x?sf] :yfkgf tyf

;+rfng

• k|=d=s[lif cfw'lgs/0f 

kl/of]hgf

• Aoj;fo ljsf; 

;]jfs]Gb|x?sf] :yfkgf

• ;fgf tyf demf}nf

Aoj;fox?sf] :yfkgf

• nlIft ju{sf] nfuL

cg'bfg

• gof k|ljlwsf] cfoft

• k|=d=s[lif cfw'lgs/0f kl/of]hgf

• !* j6f k|d'v jfnLsf] d'No

>[+vnf ljsf; 

• s[lif pBf]ux?sf] :yfkgf

• cfjZostf cg';f/ yk yk

jfnLx?sf] d'No >[+vnf

• ljsf;

• :yflgo jfnLx?sf]

• ks]6 :yfkgf / d'No >[+vnf

D'fNo >[vnf

ljsf; 

sfo{s|d

GfjK|fjt{g 

tyf Aoj;fo

ljsf; 

sfo{s|d

vfB tyf

kf]if0f ;'/Iff

sfo{s|d

ljs]lGb|t

lzIff, lj1fg 

k|ljwL tyf

k|;f/ sfo{s|d

K|flt:kwf{Tds Ifdtf

ljsf;
Gffkmf d'ns Aoj;flos/0f 

;
'z
f;

g
k
|j
w
{g

p
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s
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[lw

ADS

 

 

 

Zero Hunger Challenge National Action Plan (2016-2025) का ५ स्िम्भहरु मध्ये चौथो 
स्िम्भ (साना कृिकहरुको उत्पादकत्व र आम्दानी वषृि गने)लाई सम्र्ोधन गनमका लानग यस पररयोजनाले 
सहयोग पयुामउने छ । 

 

 

 

 
 

 lrq–@M kmNoful;k sfo{s|d / kl/of]hgfsf] ;DaGw 



3.1 पररयोजना कायामन्त्वयन सरोकारवालाहरुको भनूमका र खजम्मेवारी 
पररयोजना 

सरोकारवालाहरु 

व्यवस्थापन भनुमका र खजम्मेवारी 

कृषि षवकास 
मन्त्रालय 

 पररयोजना कायामन्त्वयन ननकायहरुलाई समग्र मागमननदेशन गने। 

 kl/of]hgf ;+rfng Pj+ Joj:yfkg ug]{ . 
 पररयोजना कायामन्त्वयनमा मखु्य सरोकार राख्न ेननकायहरु नर्चमा समन्त्वय कायम गनम 

सहयोग गने। 

 कायामन्त्वयनका लानग र्जेट / hgzlQm व्यवस्थापन गने 

 पररयोजना कायामन्त्वयनका लानग आवश्यक नीनि, रणनीनि, ननयम, ननयमावली, ननदेखशका 
िथा कायमषवनधहरुको िजुममा, पररमाजमन र स्वीकृि गने। 

 kl/of]hgf lgb]{zs s[lif ljsf; dGqfnon] lgo'Qm ug]{ 5 / gLhn] s[lif ljsf; dGqfnosf ;lrjsf] 

k|ToIf lgb]{zgdf sfo{ ug]{ 5 . 

 पररयोजना व्यवस्थापन ईकाई र अन्त्िरगिका ननकाय, सम्पादन गररने कृयाकलापहरु र 
अपेखक्षि प्रनिफलहरुको अनगुमन, मलु्याङ्कन र प्रभाव अध्ययन गने। 

पररयोजना ननदेशक 
;ldtL 

 /fli6«o s[lif ljsf; /0fgLlt sfof{Gjog ;ldltn] o; kl/of]hgfdf पररयोजना ननदेशक ;ldtLsf] 

?kdf sfo{ ug]{ 5 . 

 माननीय कृषि षवकास dGqLको अध्यक्षिामा kl/of]hgfsf] पररयोजना ननदेशक ;ldlt /xg]5। 

 पररयोजनालाई नीनिगिरुपमा मागमननदेशमन गने। 

 पररयोजनासिंग सम्र्खन्त्धि सम्पणुम सरोकारवाला ननकायहरु र क्षेरहरु षवच कायममलुक 
समन्त्वय र सौहादमिा स्थापना गराउने। 

 पररयोजनाको नीनिगि अनगुमन िथा  मलु्याङ्कन गने। 

 पररयोजनाको र्जेट िथा कायमिमको ढाचँा अनमुोदन गने। 

 पररयोजनाको लानग आवश्यक ननदेखशका र कायमषवनधहरु स्वीकृि गने। 
पररयोजना 
कायामन्त्वयन 
सनमनि/CADIC 

 कृषि षवकास मन्त्रालयका सखचवको अध्यक्षिामा पररयोजना कायामन्त्वयन सनमनि रहनेछ। 

 पररयोजना कायामन्त्वयनका लानग आवश्यक जनशखक्तको व्यवस्था नमलाउने। 

 पररयोजनाको लानग आवश्यक र्जेट िथा कायमिमहरु स्वीकृिीका लानग ननदेशक सनमनिमा 
नसफाररश गने। 

 पररयोजना सिंचालन सम्वन्त्धमा आवश्यक कायमषवनधहरु स्वीकृि गने एविं ननदेखशकाहरु 
स्वीकृनिका लानग ननदेशक सनमनि समक्ष पेश गने। 

 पररयोजनाको प्रभावकारी कायामन्त्वयन र अनगुमनका लानग ननदेशक सनमनिवाट ननदेशन भए 
अनसुार व्यवस्था नमलाउने। 

 अन्त्िर ननकाय समन्त्वयको लानग ननदेशक सनमनिवाट ननदेशन भए अनसुार व्यवस्था गने। 

 पररयोजना सिंचालनमा आइपरेका समस्याहरु समाधानका लानग ननदेशक सनमनिमा पेश गने। 
पररयोजना  पररयोजना ब्यवस्थापन ईकाई र पररयोजना कायामन्त्वयन ईकाई माफम ि पररयोजनाको 



पररयोजना 
सरोकारवालाहरु 

व्यवस्थापन भनुमका र खजम्मेवारी 

कायामन्त्वयन ननकायः 
कृषि षवभाग, खाद्य 
प्रनर्नध िथा गणु 
ननयन्त्रण षवभाग, नेपाल 
कृषि अनसुन्त्धान पररिद, 
नसिंचाई षवभाग, उद्योग 
षवभाग, वन षवभाग र 
ग्रानमण पवुामधार िथा 
कृषि सडक षवभाग 

कायामन्त्वयन गराउने। 

 पररयोजनालाई प्राषवनधक पृ ठपोिण गने। 

 पररयोजना कायामन्त्वयन ईकाईको स्थापन गने / hgzlQm Joj:yfkg ug]{। 

 पररयोजनाको अपेखक्षि प्रनिफलहरुको अनगुमन िथा मलु्याङ्कन गने। 

पररयोजना 
व्यवस्थापन ईकाई 

(PMU) 

 पररयोजनाका लानग आवश्यक नीनि, ननयम र कायमिम िथा कृयाकलापहरुको िजुममा ul/ 
kl/of]hgf sfof{Gjog ;dLltdf k]z ug]{ । 

 पररयोजनाको समग्र कायामन्त्वयनको व्यवस्थापन गने। पररयोजनाको सरै् िहका 
कममचारीहरुको प्रशासननक व्यवस्थापन गने ।  

 पररयोजना ननदेशक सनमनि / kl/of]hgf sfof{Gjog ;ldltको सखचवालयको रुपमा कायम गने। 

 पररयोजना कायामन्त्वयन ईकाईहरुलाई पृ ठपोिण, मागम ननदेशन गने। 

 पररयोजना कायामन्त्वयनका लानग आवश्यक ननदेखशका िथा कायमषवनधहरुको िजुममा िथा 
पररमाजमनको व्यवस्था नमलाउने। 

 पररयोजनाका अपेखक्षि प्रनिफलहरुको अनगुमन मलु्याङ्कन र प्रभाव अध्ययन गने। 

 पररयोजनाको सफल कायमन्त्वयनका लानग कायममलुक समन्त्वयको व्यवस्था नमलाउने। 

 पररयोजनाको समग्र प्रनिवेदन tof/ u/L मानसक, rf}dfl;s, cw{jflif{s / jflif{sरुपमा कृषि 
षवकास मन्त्रालयमा प्रनिवेदन गने। 

राषिय योजना 
आयोगको 
सखचवालय 

 कायमिम िजुममा, खस्वकृनि, समन्त्वय र अनगुमन िथा d'Nof+sg . 

प्रधानमन्त्री िथा 
पररिद्को कायामलय 

 कायमिम अनगुमन िथा समन्त्वय 

अथम मन्त्रालय  पररयोजना कायामन्त्वयनका लानग आवश्यक र्जेटको वाषिमक षवननयोजनका माध्यमर्ाट 
व्यवस्थापन गने। 

 पररयोजनालाई षवत्त सम्र्खन्त्ध क्षेरहरुमा पृ ठपोिण र मागमदशमन गने। 



पररयोजना 
सरोकारवालाहरु 

व्यवस्थापन भनुमका र खजम्मेवारी 

 पररयोजनाको अपेखक्षि प्रनिफलहरुको अनगुमन िथा मलु्याङ्कन गने। 

नसिंचाई मन्त्रालय  पररयोजना अन्त्िरगिको मझौला र ठुला नसिंचाई ननमामण र मममि सधुार सम्र्खन्त्ध 
कृयाकलापहरुको कायामन्त्वयन गने। 

 नसिंचाई षवभाग अन्त्िरगि पररयोजना कायामन्त्वयन ईकाई र खजल्ला नसिंचाई कायामलयहरुमा 
पररयोजना कायामन्त्वयन डेस्कको स्थापना गराउने 

 पररयोजनाको अपेखक्षि प्रनिफलहरुको -l;+rfO{ ;+u ;DalGwt_ अनगुमन िथा मलु्याङ्कन गने। 

उद्योग मन्त्रालय  पररयोजना अन्त्िरगिको कृषिजन्त्य उद्योग सम्र्खन्त्ध कृयाकलापहरुको कायामन्त्वयन गने। 

 उद्योग षवभाग अन्त्िरगि पररयोजना कायामन्त्वयन ईकाई र खजल्लाखस्थि कायामलयहरुमा 
पररयोजना कायामन्त्वयन डेस्कको स्थापना गराउने। 

 पररयोजनाको अपेखक्षि प्रनिफलहरुको -pBf]u ;+u ;DalGwt_अनगुमन िथा मलु्याङ्कन गने। 

र्न मन्त्रालय  पररयोजना अन्त्िरगिको कृषि वन कायमिम कायामन्त्वयन गराउने। 

 र्न षवभाग अन्त्िरगि पररयोजना कायामन्त्वयन ईकाई र खजल्लाखस्थि कायामलयहरुमा 
पररयोजना कायामन्त्वयन डेस्कको स्थापना गराउने। 

 पररयोजनाको अपेखक्षि प्रनिफलहरुको  -jg ;DalGw_अनगुमन िथा मलु्याङ्कन गने। 

खशक्षा मन्त्रालय  कृषि कलेजहरुको स्थापनाको लानग आर्श्यक ब्यवस्था गने। 

 सिंर्खन्त्धि वानलको प्राषवनधक स्िर ( जे.षट./जे.षट.ए.) पढाईको लानग आर्श्यक ब्यवस्था 
गने। 

क्षेनरय ननकायहरु 
(कृषि अनसुन्त्धान, 
कृषि, s[lif vfB 

k|ljlw, र्न, नसिंचाई, 
उद्योग) 

 पररयोजनालाई प्राषवधक पृ ठपोिण, कायममलुक समन्त्वय प्रत्याभिु गराउने । 

 पररयोजनाका षवियगि अपेखक्षि प्रनिफलहरुको अनगुमन िथा मलु्याङ्कन गने। 

 पररयोजना कायामन्त्वयनमा देखखएका षवियगि समस्याहरु समाधानमा पहलकदमी नलने र 
समाधान हनु नसकेका समस्याहरु सम्र्खन्त्धि षवभाग माफम ि पररयोजना व्यवस्थापन ईकाईमा 
प्रनिरे्दन गने। 

 पररयोजनाको षवियगि प्रगनि ियार गरी सम्र्खन्त्धि षवभागमा पठाउने ।  

खजल्लाखस्थि 
कायामलय (कृषि, 
नसचाई, वन र 
उद्योग) 

 पररयोजनाको खजल्ला कायामन्त्वयन ईकाईका रुपमा कायम गने। 

 खजल्लामा कायममलुक समन्त्वय र पररयोजनाका प्रनिफलहरुको अनगुमन मलु्याङ्कन गने। 

 मानसकरुपमा पररयोजनाको प्रगनि प्रनिवेदन सम्र्खन्त्धि क्षेनरय कायामलय, षवभाग र पररयोजना 
व्यवस्थापन ईकाईमा प्रनिवदेन पठाउने। 

 पररयोजनाको समग्र कायामन्त्वयन, समन्त्वय र अनगुमन मलु्याङ्कनका लानग  खजल्लामा कायमरि 
एक फोकल अनधकृिको व्यवस्थागरी आवश्यक जनशक्तीको व्यवस्थापन गने ।  

hf]g कायामन्त्वयन  प्रत्येक जोन / सपुरजोनमा कृषि सेवा अन्त्िरगि रा.प.दि.प्रा. स्िरको अनधकृिको 
सिंयोजकत्वमा कायामन्त्वयन ईकाई रहने। 



पररयोजना 
सरोकारवालाहरु 

व्यवस्थापन भनुमका र खजम्मेवारी 

ईकाई / 

सपुर जोन 
कायामन्त्वयन ईकाई  

 जोन / सपुरजोन षवकासका लानग िय भएका नीनि िथा कायमिमहरुको कायामन्त्वयन गने । 

 पररयोजना कायामन्त्वयनका लानग कृषि सहकारी, समहु र कृषि उद्यमीहरुको  अनभमखुखकरण 
िथा क्षमिा षवकास गने। 

 जोन / सपुरजोन सिंचालनको लागी उपभोक्ताहरुको सहयोगमा आन्त्िररक व्यवस्थापन षवनध 
(Code of Conduct) ियार गरी लाग ुगने ।  

 सम्र्खन्त्धि वानलको अनसुन्त्धान िथा षवकास केन्त्रकारुपमा कायम गने िथा वाली षवशेिको 
पकेट, ब्लक, जोन / सपुरजोन सँगको अनसुन्त्धान प्रसार सेवा र कृषि खशक्षाको सम्र्न्त्ध 

(Linkages)  र पहुचँ (Access) स्थापना गने ।  

 कायमिम िजुममा िथा कायामन्त्वयनसिंग सम्र्खन्त्धि ननकायहरुषवच कायममलुक समन्त्वयको 
व्यवस्था नमलाउने। 

 पररयोजनाको प्रगनि मानसकरुपमा पररयोजना व्यवस्थापन ईकाईमा पठाउने र त्यसको 
जानकारी (CC) पररयोजना कायामन्त्वयन ननकाय र खजल्ला खस्थि ljifout कायामलयहरुमा 
पठाउने,खजल्ला खस्थि कायामलयx?ले िमश सम्र्खन्त्धि मानथल्लो ननकायमा आवनधक रुपमा 
k|utL k|ltj]bg पठाउने । क्षेनरय कायामलयहरुले k|utL कम्पाईल गरी सम्र्न्त्धीि षवभागमा 
पठाउने ।  

 

 

३.२  पकेट, ब्लक, जोन र सपुर जोन सिंचालक सनमनिहरुको गठन एविं खजम्मेवारी 
;/f]sf/jfnfx?sf] e"ldsf / lhDd]jf/L ;"lglZrt u/L sfo{qmdx? ;dGjofTds ?kdf ;Grfng ug{sf] 

nflu ljleGg ;ldtLx? sf] Joj:yf ul/Psf] 5 . oL ;ldltx?sf] u7g Pj+ lhDd]jf/L tflnsf $ df 

lbO{Psf] 5 .  

 

Tflnsf–$M ljleGg ;ldltx?sf] u7g tyf lhDd]jf/L 

;ldlt u7g lhDd]jf/L 

१. पकेट 
सिंचालक 
सनमनि 

 पकेट स्थापन गने चाहने कृिक समहु, काननु 
र्मोखजम दिाम भएका कृषि उद्यम, कम्पनी वा फमम वा 
कृषि सहकारीहरुको साझेदारीमा एक ९ सदखस्यय 
पकेट सिंचालक सनमनि ] गठन हनेुछ। 

 काननु र्मोखजम दिाम भएका कृषि उद्यम, कम्पनी वा 
फमम को हकमा सोही कृषि उद्यम, कम्पनी वा फममका 
सिंचालक नै सिंचालक सनमनिको सिंयोजक रहने छन।् 

 CAESC sf k|d'v -CAESC :yfkgf gx'Gh]n glhssf] 

s[lif ;]jf s]Gb|sf k|d'v_ ;ldtLsf] kb]g ;b:o /xg] 5g\ . 

 सम्र्खन्त्धि वानलको उत्पादकत्व 
र्ृषिको लानग आवश्यक प्रषवनध 
र पवुामधारको वारेमा कृषि सेवा 
केन्त्र/खजल्ला कृषि षवकास 
कायामलय र सम्र्खन्त्धि ननकायगि 
कायामलयलाई  प्रनिवेदन गने। 

 पकेटमा सन्त्चालन गररनपुने 
षियाकलापहरु ियारी िथा 



;ldlt u7g lhDd]jf/L 

g]kfn ;/sf/sf] tkm{af6 hfg] ;Dk"0f{ ;xof]u /sdsf] 

pkof]u ug{ lghsf] ;xdlt clgjfo{ /xg] 5 . 

 नखजकको सरोकारवाला ननकायहरुको प्रनिनीनध 
सनमनिको सल्लाहाकारका रुपमा रहनेछन।् 

 सनमनिमा सिंयोजक, उपसिंयोजक, सखचव, सहसखचव एक-
एक जना र र्ाँकी पाचँ जना सदस्य रहनेछन ्।  

 सनमनिमा कम्िीमा ३३ प्रनिशि मषहला सहभानगिा हनु ु
पनेछ ।  

 पकेट सिंचालन सम्र्खन्त्ध आन्त्िररक आचारसषहिा (code 

of conduct) ियार गरी पालना गने गराउने ;ldtLsf] 

काम x'g]5 . 

 सनमनिको पदावनध र सदस्य/ पदानधकारीको पदावनध 
सनमनि आफैले िय गनेछ ।  

कायामन्त्वयन गने।  

 पकेट सन्त्चालनमा भनुमका रहने 
सम्र्ि ननकायहरुसिंग समन्त्वय र 
सहकायम गने। 

 मानसकरुपमा कृषि सेवा 
केन्त्र/खजल्ला कृषि षवकास 
कायामलयमा प्रगनि प्रनिवदेन 
गने। 

२. व्लक 
सिंचालक 
सनमनि 

 व्लक स्थापन गने चाहने कृिक समहु, काननु 
र्मोखजम दिाम भएका कृषि उद्यम, कम्पनी वा फमम वा 
कृषि सहकारीहरुको साझेदारीमा एक ९ सदखस्यय 
व्लक सिंचालक सनमनि ] u7g x'नेछ। 

 काननु र्मोखजम दिाम भएका कृषि उद्यम, कम्पनी वा 
फमम को हकमा सोही कृषि उद्यम, कम्पनी वा फममका 
सिंचालक नै सिंचालक सनमनिको सिंयोजक रहने छन।्  

 CAESC sf k|d'v -CAESC :yfkgf gx'Gh]n glhssf] 

s[lif ;]jf s]Gb|sf k|d'v_ ;ldtLsf] kb]g ;b:o /xg] छन।् 

g]kfn ;/sf/sf] tkm{af6 hfg] ;Dk"0f{ ;xof]u /sdsf] 

pkof]u ug{ lghsf] ;xdlt clgjfo{ /xg] 5 . 

 नखजकको सरोकारवाला ननकायहरुको प्रनिनीनध 
सनमनिको सल्लाहाकारका रुपमा रहनेछन।् 

 सनमनिमा सिंयोजक,  उपसिंयोजक,  सखचव,  सहसखचव 
एक-एक जना र र्ाकँी पाँच जना सदस्य रहनेछन ्।  

 सनमनििमा कम्िीमा ३३ प्रनिशि मषहला सहभानगिा 
हनु ुपनेछ ।  

 व्लक सिंचालन सम्र्खन्त्ध आन्त्िररक आचारसषहिा 
(code of conduct)  ियार गरी पालना गने गराउने 
sfd ;ldtLsf] x'g]5 . 

 सनमनिको पदावनध र सदस्य/पदानधकारीको पदावनध 
सनमनि आफैले िय गनेछ 

 सम्र्खन्त्धि वानलको उत्पादकत्व 
र्ृषिको लानग आवश्यक प्रषवनध 
र पवुामधारको वारेमा कृषि सेवा 
केन्त्र/खजल्ला कृषि षवकास 
कायामलय र सम्र्खन्त्धि ननकायगि 
कायामलयलाई प्रनिवेदन गने। 

 व्लकमा सन्त्चालन गररनपुने 
षियाकलापहरु ियारी िथा 
कायामन्त्वयन गने।  

 व्लक सन्त्चालनमा भनुमका रहने 
सम्र्ि ननकायहरुसिंग समन्त्वय र 
सहकायम गने। 

 मानसक रुपमा कृषि सेवा 
केन्त्र/खजल्ला कृषि षवकास 
कायामलयमा प्रगनि प्रनिवदेन 
गने। 



;ldlt u7g lhDd]jf/L 

३. जोन 
सिंचालक 
सनमनि 

 जोन स्थापन गने चाहने कृिक समहु, कृषि (काननु 
र्मोखजम दिाम भएका कृषि उद्यम) वा कृषि 
सहकारीहरुको साझेदारीमा एक ९ सदखस्यय जोन 
सिंचालक सनमनि ] u7g x'नेछ। 

 नखजकको सरोकारवाला ननकायहरुको प्रनिनीनध 
सनमनिको सल्लाहाकारका रुपमा रहनेछन।् 

 जोन कायामन्त्वयनमा खषटने िोषकएको र्रर ठ कृषि 
अनधकृि, नखजकको कृषि सेवा केन्त्र, फामम केन्त्र, s[lif 

tflnd s]Gb | र कृषि अनसुन्त्धान केन्त्रका प्रनिनननधहरु, 

सरोकारवाला ननकायका खजल्ला खस्थि कायामलयका 
प्रमखु प्रनिनननधहरु सनमनिको सल्लाहाकारका रुपमा 
रहनेछन।् 

 g]kfn ;/sf/sf] tkm{af6 hfg] ;Dk"0f{ ;xof]u /sdsf] 

pkof]u ug{ जोन कायामन्त्वयनमा खषटने िोषकएको 
र्रर ठ कृषि अनधकृिको ;xdlt clgjfo{ /xg] 5 . 

 सनमनिमा सिंयोजक, उपसिंयोजक, सखचव, सहसखचव एक-
एक जना र र्ाँकी पाचँ जना सदस्य रहनेछन ्।  

 सनमनिमा कम्िीमा ३३ प्रनिशि मषहला सहभानगिा हनु ु
पनेछ ।  

 सनमनिको पदावनध र सदस्य/पदानधकारीको पदावनध 
सनमनि आफैले िय गनेछ ।    

 जोन सिंचालन सम्र्खन्त्ध आन्त्िररक आचारसषहिा (code 

of conduct)  ियार गरी पालना गने गराउने sfd 

;ldtLsf] x'g]5 . 

 जोनमा भएको षवद्यमान प्रषवनध र 
पवुामधारहरुको अनभलेख ियार 
गने। 

 पररयोजना कायमन्त्वयन 
ईकाईसिंगको सहकायममा नषवनिम 
प्रषवनधहरुको प्रसार र प्रयोगको 
कायम गने। 

 पररयोजना कायामन्त्वयन ईकाई 
सिंगको सहकायममा स्थापना गररने 
पवुामधारहरुको षवकास, प्रयोग र 
सम्र्िमन गने। 

 जोन षवकास सिंग सम्र्खन्त्धि 
सम्पणुम सरोकारवालाहरुसिंग 
समन्त्वय र सहकायम गने। 

 मानसकरुपमा जोनको प्रगनि 
प्रनिरे्दन पररयोजना कायामन्त्वयन 
ईकाईमा पेश गने। 

 जोन सिंचालनमा सहभागी हनेु 
हरुको आन्त्िररक आचारसिंषहिा 
(code of conduct)  र्नाई लाग ु
गने ।  

४. सपुरजो
न 
सिंचालक 
सनमनि 

 सपुरजोन स्थापन गने चाहने कृिक समहु, कृषि उद्यमी 
(काननु र्मोखजम दिाम भएका कृषि उद्यम) वा कृषि 
सहकारीहरुको साझेदारीमा एक ९ सदखस्यय सपुरजोन 
सिंचालक सनमनि ] u7g x 'नेछ। 

 नखजकको सरोकारवाला ननकायहरुको प्रनिनीनध 
सनमनिको सल्लाहाकारका रुपमा रहनेछन।् 

 सपुरजोन कायामन्त्वयनमा खषटने िोषकएको र्रर ठ कृषि 
अनधकृि, नखजकको कृषि सेवा केन्त्र, फामम केन्त्र, s[lif 

tflnd s]Gb | र कृषि अनसुन्त्धान केन्त्रका प्रनिनननधहरु, 

 सपुर जोनमा भएको षवद्यमान 
प्रषवनध र पवुामधारहरुको अनभलेख 
ियार गने। 

 सम्वखन्त्धि पररयोजना कायमन्त्वयन 
ईकाईसिंगको सहकायममा नषवनिम 
प्रषवनधहरुको प्रसार र प्रयोगको 
कायम गने। 

 सम्वखन्त्धि पररयोजना कायामन्त्वयन 
ईकाईसिंगको सहकायममा स्थापना 



;ldlt u7g lhDd]jf/L 

सरोकारवाला ननकायका खजल्ला खस्थि कायामलयका 
प्रमखु प्रनिनननधहरु सनमनिको सल्लाहाकारका रुपमा 
रहनेछन।् 

 g]kfn ;/sf/sf] tkm{af6 hfg] ;Dk"0f{ ;xof]u /sdsf] 

pkof]u ug{ सपुरजोन कायामन्त्वयनमा खषटने िोषकएको 
र्रर ठ कृषि अनधकृिको ;xdlt clgjfo{ /xg] 5 . 

 सनमनिमा सिंयोजक, उपसिंयोजक,  सखचव,  सहसखचव 
एक-एक जना र र्ाकँी पाँच जना सदस्य रहनेछन ्।  

 सनमनिमा कम्िीमा ३३ प्रनिशि मषहला सहभानगिा हनु ु
पनेछ ।  

 सनमनिको पदावनध र सदस्य/पदानधकारीको पदावनध 
सनमनि आफैले िय गनेछ ।    

 सपुरजोन सिंचालन सम्र्खन्त्ध आन्त्िररक आचारसषहिा 
(code of conduct) ियार गरी पालना गने गराउने 
sfd ;ldtLsf] x'g]5 . 

गररने पवुामधारहरुको षवकास, 
प्रयोग र सम्र्िमन गने। 

 सपुर-जोन षवकास सिंग सम्र्खन्त्धि 
सम्पणुम सरोकारवालाहरुसिंग 
समन्त्वय र सहकायम गने। 

 मानसकरुपमा सपुर जोनको प्रगनि 
प्रनिरे्दन सम्वखन्त्धि पररयोजना 
कायामन्त्वयन ईकाईमा पेश गने। 

 

Theory of change  

यस पररयोजनामा पकेट, ब्लक, जोन र सपुर जोनहरुमा एषककृि रुपमा उत्पादन सामग्रीको आपूनिम गररनेछ, 
उत्पादनका पवुामधार षवकास गररनेछ, र उत्पादन प्रषवनध िथा उत्पादन उपरान्त्िका गनिषवनधहरु सिंचालन 
गररने छन ्। साथै यसको षवस्ििृ षववरण अनसूुखचहरुमा राखखएको छ।  



             

 

 

 

२२२२२२२२२२२ २२२२ २२२२२ २२२२२२२२ २२२ २२२२२२२२२२ 

पररयोजनाले देशका ७५ वटै खजल्ला समेटेको छ र सम्पूणम गनिनर्नधहरु कृषि उत्पादनको मूल्य शृ्रिंखलामा 
आधाररि रहेका छन ्। ७५ वटै खजल्लामा पकेट र ब्लकहरु सिंचालन हनेु र ७ वटै प्रान्त्िमा जोन र सपुर 
जोन सिंचालन गररने भएकोले भौगोनलक समावेशीकरण लाई प्राथनमकिा ददइएको छ । पररयोजनाले यसका 
गनिनर्नधहरुमा साना षकसान, मजदरु, ठूला कृिक, उद्योगी ब्यवसायीहरुले समेि सहभागी हनेु अवसर प्रदान 
गरेको छ ।  

 साना िथा भमुीषहन कृिक : पकेट िथा ब्लकहरुको सिंचालनमा सहभागी भएर खेिीमा सिंलग्न भई 
लाभाखन्त्वि हनेुछन ्। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 मल, षवउ, नसिंचाई िथा प्राषवनधक सेवाको सनुनखिििा 
 उत्पादन सामग्रीको उद्योग स्थापना 
 र्जार िथा उत्पादन उपरान्त्िका पवुामधारहरुमा सहयोग 

 षवकेखन्त्रि कृषि, खशक्षा, अनसुन्त्धान िथा प्रसार सेवा 
 षवकेखन्त्रि िथा सहभानगिात्मक योजना िजुममा 
 उत्पादनमा आधाररि अनदुान िथा प्रोत्साहन प्रणाली 
 माटो परीक्षण िथा गणुस्िर ननयन्त्रण सेवा 

लखक्षि र्ालीहरुको एकमषु्ठ थप उत्पादन 

६.५ लाख मे.टन/प्रनि विम 

खाद्य िथा पोिण 
सरुक्षा 

कृषि उद्योगको लानग 
कच्चा पदाथम 
उपलब्धिा 

प्रनिविम ५ लाख आिंखशक 
र २५ हजार पूणम रोजगारी 

थप 

आयाि प्रनिस्थापन 
ग्रामीण गररर्ी 
न्त्यूनीकरण 

ननयामि प्रवधमन 

गनिषव
नधहरु 

 

प्रनिफल 

 

असर 

 

प्रभाव 

 



 कृषि मजदरु : उत्पादन क्षेरहरुमा कृषि उत्पादन कायममा कृषि मजदरुहरुले सहभागी हनु पाउनेछन ्
भने उत्पादन सामाग्री सम्र्न्त्धी उद्योगमा, प्रसोधन उद्योगमा र्जारीकरणमा रोजगारीका अवसर प्राि 
गरी लाभाखन्त्वि हनेु छन ्। 

 ठूला कृिक िथा उद्यमी, कम्पनी, फममहरुले पकेट, ब्लक, जोन र सपुर जोनहरु सिंचालन गनम सक्ने 
छन ्। 

 उद्यमी ब्यवसायीहरु : उत्पादन क्षेरहरुमा उत्पादन सामाग्रीका उद्योग िथा उत्पादीि कृषि उपजको 
प्रशोधन उद्योगहरु प्रवधमन हनेु र अनिररक्त उत्पादन क्षेर र्ाषहर रहेका कृषि उद्योगहरुले समेि 
कच्चा पदाथम प्राि गने छन ्। 

 आम उपभोक्ताहरुले उत्पादन क्षेरहरुमा उत्पाददि स्वच्छ गणुस्िरीय कृषि उपजहरु उपयोग गनम 
पाउने छन ्। 

 सामाखजक समावेशीकरणको हकमा यस पररयोजनाले लखक्षि गरेका कायमिमहरु खुल्ला, 
सहभागीिामूलक र षवकेन्त्रीकृि योजना िजुममामा आधाररि भएर सिंचालन गररने भएकोले सामाजका 
सरै् वगम, िह र िप्काले सहभागी हनु पाउने छन ्। यसरी, यस पररयोजनाले     रािको सामाखजक 
िथा भौगोनलक समावेशीकरणको उद्देश्यलाई सकारात्मक योगदान परु् याउने अपेक्षा गररएको छ । 

 कृषि पवुामधारमा गररने लगानी, फमम, कम्पनीको रुपमा दिाम हनेु उत्पादन क्षेरहरुमा कृषि उत्पादन 
सामाग्रीको उत्पादन गने उद्योगहरु िथा कृषि उपजको प्रशोधन गनम उद्योगहरुको स्थापनाले यस 
पररयोजनामा सहभागी हनेु अनधकािंश सरेकारवालाहरु करको दायरा नभर आउने छन ् र ग्रामीण 
क्षेरमा उपभोग र वचि र्ढ्न गई गनिखशल कृषिमा आधाररि ग्रामीण अथमिन्त्रको षवकास हनेुछ । 
राज्यको राजश्वमा र्षृि हनुाका साथै AGDP मा र्षृि हनेु छ । 

यस पररयोजनार्ाट प्राि हनेु समग्र लाभको षविरणको षवश्लेिण गदाम लाभमा सहभनगिा ननम्न अनसुार 
हनेु अपेक्षा गररएको छ । 

 कृिक उत्पादक (साना ठूला)    २५% 

 मजदरु कृषि     २५% 

 उद्यमी ब्यवसायी (कृषि सामाग्री उत्पादक)  २०% 

 उद्यमी ब्यवसायी (प्रशोधन किाम र अन्त्य) २५% 

 अन्त्य सरोकारवाला       ५% 

   



2.12 s'n uf|x:Yo pTkfbg / kl/of]hgfsf] k|If]k0f 

हाल कृषिमा रहेको जनसिंख्या २/३ रहेकोमा पररयोजनाको अन्त्ि सम्ममा कृषिमा ननभमर जनसिंख्या घटेर 
५५ प्रनिशि सम्म रहेने अनमुान गररएको छ । खासगरर मलु्य श्रिंखलाका अन्त्य अवयवहरु, उत्पादन 
सामग्रीको उत्पादन िथा र्जाररकरण, कृषि प्रसार िथा प्राषवनधक सेवा, फामम मेनसनरीहरुको सिंचालन 
उत्पाददि कृषि उपजको प्रशोधन िथा षवषि षविरणमा रोजगारीका अवसरहरु प्राि हनेु हनुाले पनन 
कृषिमा ननभमर जनसिंख्या घट्ने छ । यस वाहेक कृषिको उत्पादन क्षेरमा रहने जनसिंख्याको उत्पादनको 
षवखशषष्टकरण सगै उत्पादकत्व वढने छ । उत्पादनको षवखशषष्टकरण हनेु हनुाले कृषि कायममा कायामरि 
मजदरुको उत्पादकत्व वढ्ने पररयोजनाले अपेक्षा गरेको छ । हाल कृषि क्षेरको समग्र GDP मा 
योगदान ३२.५ प्रनिशि  रहेकोमा पररयोजनाको अन्त्ि सम्ममा AGDP वढ्ने िर अथमिन्त्रका अन्त्य 
क्षेरहरुमा वषृि हनेु भएकोले समग्र GDP मा कृषि क्षेरको  षहस्सा २५ प्रनिशि सम्म घट्ने प्रक्षेपण 
पररयोजनाले गरेको छ ।  
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 प्रस्िाषवि पररयोजनामा सिंभाषवि जोखखमका क्षेरहरू र निनका ननराकरणका उपायहरू ननम्नानसुार पषहल्याइएका 
छन ्। राज्य पनुसंरचनाको िममा प्रान्त्िीय िथा स्थानीय प्राथनमकिा पररविमन हनु गई कुनै प्रान्त्ि वा स्थानीय 
ननकायले पररयोजनाको हालको मोडेल उपयोग नगरी अन्त्य मोडेलमा गएमा वा जान चाहेमा पररयोजनको 
प्रक्षेषपि उपलब्धी हानसल हनुनसक्ने र यो जोखखम कम गनमकालागी प्राखन्त्िय सरकारहरुको गठन 
भइसकेपछी प्रधानमन्त्री कृषि आधनुनषककरण पररयोजनाका कृयाकलापहरुलाई हस्िान्त्िरण गररने छ । 
केन्त्रवाट सशिम अनदुानका रुपमा यस पररयोजनाका कृयाकलापहरुकालानग र्जेट उपलब्ध गराइने छ । 

 र्दनलिंदो राजनीनिक पररवेश र सरकार पररविमनसिंगै पररविमन हनेु प्राथनमकिाले आयोजनाको 
कायामन्त्वयनमा नकारात्मक असर पानम सक्ने  यसको जोखखमलाइ न्त्यूनीकरण गनमको लानग आयोजना 
ननदेशकले स्वयिं पररयोजनामा जनशखक्तहरुको चयन गने र कम्िीमा िीन र्िम सम्म सो जनशखक्तलाई 
पररविमन गनम नपाइने ब्यवस्था गने । 

 जलवाय ुपररविमनको कारण आउन सक्ने प्राकृनिक नर्पदहरूले लखक्षि क्षेरको उत्पादन र उत्पादकत्वमा 
नकारात्मक असर पनम सक्ने । यसलाइ न्त्यूनीकरण गनमको लानग अननवायम वाली षवमाको 
ब्यवस्था,अनसुन्त्धानमाफम ि स्थानीय स्िरमै जलवाय ु अनकुुलन प्रषवनधहरुको षवकास गरी कृिकहरुलाइ 
हस्िान्त्िरण गरी सिंचालन गने कायमिम रहेको छ । 

 आयोजनाको समयमानै सिंर्खन्त्धि ननकायवाट खस्वकृिी र कायामन्त्वयनको लागी प्रानि नहनेु अर्स्थावाट 
उत्पन्न हनेु जोखखम कम गनम समयमानै कायामन्त्वयन िानलका ननमामण गरी सो अनसुार गने । प्रत्येक र्िम 



र्जेट सनुनखिििाको लानग सैद्दाखन्त्िक रुपमा प्रक्षेषपि र्जेट स्वीकृनिका लानग यसैसाथ पेश गररएको छ 
। 

 खुलार्जार अथमिन्त्रमा कायमरि र्िममान अर्स्थामा अन्त्य नछमेकी देशहरुमा हनुसक्ने अनदुान नीनिको 
फेरर्दलले लखक्षि क्षेरको उत्पादनको प्रनिस्पधामत्मक क्षमिामा ह्रास आउन सक्ने जोखखमलाई 
न्त्यूनीकरण गनम उत्पादन क्षेरहरुमा ददइने अनदुानलाई समय सापेक्ष र्नाउँदै लनगने छ  र उत्पादन 
क्षेरहरुको ननमामण गदाम िलुनात्मक लाभका र्ालीहरुलाई प्राथनमकिा ददइने छ । 

 दीघमकानलन कृषि योजनाले अपेखक्षि उपलखब्ध हानसल गनम नसक्नमुा कायामन्त्वयन थलोमा कमजोर 
समन्त्वय रहेकोमा यस पररयोजनमापनन समन्त्वयको अर्स्था कमजोर हनुसक्ने जोखखम रहेको छ 
।यसलाइ ननराकरण गनम उद्योग, नसिंचाइ वन जस्िा कायमिमका लानग पररयोजनार्ाटै वजेट उपलब्ध हनेु 
योजना िजुममा र कायामन्त्वयन कृिकहरुलेनै गने हनुाले यस्िो जोखखम कम हनेु अपेक्षा गररएको छ । 

 



अनसूुची १५ 
पररयोजनाको सोच िानलका लखजकल फे्रमवकम  (Logical Framework) 

आयोजनाको नामः- प्रधानमन्त्री कृषि आधनुनकीकरण पररयोजना                                                        
सम्पन्न हनेु आ.वः-२०८२/८३ 

आयोजनाको अवनधः- १० विम                                                                              ियार 
गरेको नमनिः- २०७३ आिाढ 

आयोजना सरुु हनेु आ.वः- २०७३/७४ 

षववरणात्मक सङ्क्क्षपे कायमसम्पादन सूचकहरु पुयाईका 
आधारहरु 

अनमुान 

लक्ष्य (Goal)  

 समग्र कृषि मूल्य शृ्रिंखलाका अवयवहरुको एकीकृि 
सिंयोजन र पररचालन माफम ि खाद्य पोिण सरुक्षा सनुनखिि 
गदै कृषि औद्योनगकरण उन्त्मखु ददगो आनथमक अवसरहरु 
सजृना गरर रािको समग्र षवकासमा टेवा पयुामउने । 

 आ.वः-२०८२/८३ को अन्त्त्यमा कुल गाहमस्थ 
उत्पादनमा थप 

रु. २० खवम ९५ अर्म ७५ करोड र्रार्रको 
योगदान पगुेको हनेुछ । 

 आयोजनाको अन्त्त्य सम्म १८ षवनभन्न कृषि 
वस्िहुरुको गणुस्िरीय उत्पादन सामग्रीहरुको सहज 
उपलब्धिा देखख प्रशोधन र र्जाररकरण सम्मका 
कृयाकलापहरु माफम ि मूल्य शृ्रिंखला मजर्िु भएको 
हनेु । 

सवेक्षण 
प्रनिवेदनहरु, 

आयोजना 
सनमक्षा 
दस्िावेजहरु 

पररयोजना 
दस्िावेज 
समयमै 
खस्वकृि 
भएको हनेु। 

 

आवश्यक 
र्जेट र 
जनशखक्त 
समयमै 
उपलब्ध 
भएको हनेु । 

 

नसिंचाई, वन, 

उद्योग 
मन्त्रालय 

उद्दशे्य (Purpose) 

५. प्रमखु कृषि उपजहरुको षवखशष्टकृि क्षेरहरु ननमामण गने 

६. ननयामि योग्य कृषिर्स्िहुरुको मूल्यअनभवृषि गदै 
प्रनिश्पधामत्मक क्षमिा अनभवृषि गने 

७. कृषि लाई सम्मानजनक नाफामखुी व्यवसायका रुपमा 
षवकास गदै रोजगारीका अवसरहरु सजृना गने 

८. र्हसुरोकारवाला ननकायहरु नर्चको कायममूलक समन्त्वय 

 

 आ.वः-२०८२/८३ को अन्त्त्य सम्ममा कखम्िमा ८ 
लाख ४२ हजार हे. क्षेरफलमा पकेट, व्लक, जोन 
र सपुर जोन गरर षवखशष्टकृि कृषि क्षेरहरुको ननमामण 
भएको हनेुछ । 

 आ.वः-२०८२/८३ को अन्त्त्य सम्ममा कररर् ६६ 
लाख मे. टन कृषि उपज थप उत्पादन भएको हनेुछ ।  

सवेक्षण 
प्रनिवेदनहरु, 

आयोजना 
सनमक्षा 
दस्िावेजहरु 



माफम ि प्रभावकारी सेवा प्रवाहको सनुनखिििा गने  आ.वः-२०८२/८३ को अन्त्त्य कररर् ४ लाख ९० 
हजार श्रम ददन र्रार्रको पूणम रोजगारी नसजमना भएको 
हनेुछ । 

लगायिका 
ननकायहरुर्ाट 
अपेखक्षि 
समन्त्वय र 
सहकायम 
भएको हनेु ।  

प्रनिफल (Output) 

 कखम्िमा १० हेक्टर क्षेरफलका साना व्यवसाषयक कृषि 
उत्पादन केन्त्र (पकेटहरु) हरु स्थापना भएको हनेुछ । 

 कखम्िमा १०० हेक्टर क्षेरफलका व्यवसाषयक कृषि 
उत्पादन केन्त्र (ब्लक) हरु स्थापना भएको हनेुछ । 

  कखम्िमा ५०० हे क्षेरफलका कृषि उत्पादन िथा 
प्रशोधन केन्त्र (जोन) हरु स्थापना भएको हनेुछ । 

 कखम्िमा एक हजार हेक्टर क्षेरफलका र्ृहि ्कृषि उत्पादन 
िथा औद्योनगक क्षेर (सपुर जोन) स्थापना भएको हनेुछ । 

 आयोजनाको अन्त्त्य सम्म कम्िीमा १० हे. 
क्षेरफलका १५००० साना व्यवसाषयक कृषि 
उत्पादन केन्त्र (पकेट) हरु सन्त्चालन  भएको हनेुछ 
। 

 कम्िीमा १०० हे. क्षेरफलका १५०० व्यवसाषयक 
कृषि उत्पादन केन्त्र (ब्लक)हरु सन्त्चालन  भएको 
हनेुछ । 

 कम्िीमा 500 हे. क्षेरफलका ३०० कृषि 
उत्पादन िथा प्रशोधन केन्त्र (जोन) हरु सन्त्चालन  
भएको हनेुछ । 

 कम्िीमा १००० हे. क्षेरफलका २१ र्ृहि ् कृषि 
उत्पादन िथा औद्योनगक क्षेर (सपुर जोन) स्थापना 
भएको हनेुछ । 

सवेक्षण 
प्रनिवेदनहरु, 

आयोजना 
सनमक्षा 
दस्िावेजहरु 

षियाकलाप (Activities) 

o अनदुानमा रासायननक मल उपलब्ध गराउने 

o िरकारी िथा फलफूल नसमरी/नग्रन हाउस/सेड हाउस 
ननमामण  

o कष्टम हायररिंग सेन्त्टर स्थापना सहयोग  

o पोष्ट हाभेष्ट सेन्त्टर स्थापना 

o प्रािंगाररक मल कारखाना सवलीकरण वा स्थापना 

o एषककृि सेवा केन्त्र िथा ररफरेन्त्स प्रयोगशाला 

लगानी (Input) 

 रासायननक मल अनदुान- रु  हजारमा 
२७,५०,००,००/- 

 साना नसिंचाई िथा फाममस्िरमा नसिंचाई पवुामधार 
सहयोग- रु  हजारमा १,१७,०६,००/- 

 प्रनिफलमा आधाररि प्रोत्साहन अनदुान - रु  
हजारमा ७,५१,०२,५०/- 

 औजार/उपकरण खररद रु  हजारमा 
२,९५,६५,००/- 

 प्रशोधन उद्योग रु  हजारमा १,९६,००,००/- 

 कृषि यखन्त्रकरण (कस्टम हायररङ्ग केन्त्र) रु  

सवेक्षण 
प्रनिवेदनहरु, 

आयोजना 
प्रनगि 
दस्िावेजहरु 



ननमामण 

o एनग्रमाटम स्थापना सहयोग 

o नसिंचाइ प्रणाली पूवामधार षवकास  

o कृषि अध्ययन सिंस्थान स्थापना सहयोग   

o कृषि अनसुन्त्धान केन्त्र स्थापना सहयोग   

o कृषि िानलम केन्त्र स्थापना 

o कृषिजन्त्य उद्योगहरु स्थापना  

o कृिकहरुलाइ प्रनिफलका आधारमा प्रोत्साहन 
अनदुान उपलव्ध गराउने  

o िोषकएको सूचकहरुका आधारमा प्राषवनधकहरुलाई 
कायमसम्पादनमा आधाररि प्रोत्साहन भत्ता उपलव्ध 
गराउने  

हजारमा 10,20,54,00/- 

 एग्री माटम स्थापना रु  हजारमा ३५,००,००/- 

 पोस्टहाभेष्ट केन्त्र रु  हजारमा 4,39,50,00/- 

 प्रङ्गाररक मल कारखाना रु  हजारमा १४,००,००/- 

 प्रयोगशाला स्थापना रु  हजारमा ३,६४,००,००/- 

 िरकारी िथा फलफूल नसमरी/ग्रीन हाउस/सेड 
हाउस रु  हजारमा ३,५५,६५,००/- 

 एषककृि सेवा केन्त्र िथा ररफरेन्त्स प्रयोगशाला 
ननमामण रु  हजारमा १,४५,००,००/- 

 कायमसम्पादनमा आधाररि प्रोत्साहन रु  हजारमा 
१५,२०,१०/- 

 



३ प्रधानमन्त्री कृषि आधनुनकीकरण पररयोजना 
पररयोजना कायामन्त्वयन इकाई स्याउ जोन मसु्िाङ्ग ;DalGw 

 

१ पररचय 

नेपाल सरकारर्ाट स्वीकृि भई २०७३ पौिमा कायामन्त्वयनमा आएको प्रधानमन्त्री कृषि आधनुनकीकरण पररयोजना 
कायामन्त्वयन गने गरी मसु्िाङ्ग खजल्लालाई कायमक्षेर िोकी स्याउ र्ालीलाई मखु्य र्ाली िोकी यस पररयोजना 
कायामन्त्वयन ईकाइ -स्याउ जोन_ स्थापना भएको हो ।  

नेपालमा फलफूलको उत्पादन कररर् १२ लाख मे टन रहेको छ भने उत्पादकत्व १० मे टन/हेक्टर को 
हाराहारी मारै /x]sf] 5 . स्याउको मार उत्पादन हेदाम वाषिमक ४५ हजार मे ट छ भने उत्पादकत्व ९.५ मे 
ट प्रनि हेक्टर को हाराहारीमा छ । िर अन्त्िराषिय स्िरमा हेने हो भने स्याउको उत्पादकत्व झण्डै ४० मे 
ट प्रनि हेक्टर भन्त्दा र्ढी रहेको पाईन्त्छ । साथै नेपालमा वाषिमक झण्डै रु चार अर्म भन्त्दा र्ढीको स्याउ 
षवदेशर्ाट आयाि गनुम परररहेको अवस्था छ । यसै िथ्यलाई मध्यनजर गदै आगामी १० विममा फलफूलमा 
आत्मननभमर हनेु लक्ष्यका साथ शरुु भएको यस पररयोजनाको लक्ष्य प्रानिको लानग प्रधानमन्त्री कृषि 
आधनुनकीकरण पररयोजना अन्त्िगमि मसु्िाङ खजल्लामा पनन २०७५ श्रवण देखख स्याउको व्यवसाषयक 
उत्पादन िथा प्रशोधन केन्त्र (जोन) को रुपमा स्याउ खेनिमा आधनुनकीकरण, व्यावसाषयकरण र 
औद्यानगकीकरण गरी स्याउ आयाि प्रनिस्थापन गनम सहयोग पगु्ने गरी पररयोजना कायमन्त्वयन इकाई (स्याउ 
जोन) स्थापना भएको हो । 

मसु्िाङ्ग खजल्लामा उत्पाददि स्याउको माग प्रसस्ि रहेको िर सो अनसुार उत्पादन हनेु क्षेरफलको कमी, 
नसिंचाई, सडक जस्िा पूवामधारको अपयामििा, कृिकको माग अनसुार उच्च घनत्वयकु्त नर्रुवाको आपनुिम 
नभएको, रोगकीरा, कामदार अभाव, प्राषवनधक सेवाटेवाको पहुँच नहनु,ु स्याउ पाक्न ुअगानडनै र्गैंचानै ठेक्कामा 
ददई षटप्नाले मसु्िाङ्गको स्याउको गणुस्िरमा कमी आएको जस्िा समस्याहरु रहेका छन ्।    

lhNnfdf k|z:t dfqfdf /x]sf] :ofp v]tLsf] nflu ;DefJo vfnL ;fj{hlgs hUufdf ;xsf/L,sDkgL / 

s[ifs ;d'x dfkm{t lnhdf lnP/ v]tL ug{ ;lsg] gLltut Joj:yf u/L Joj;flos au}+rf :yfkgf ug{ 

cfjZos b]lvG5 . ;fy} cGo ;/f]sf/jfnf lgsfoaf6 To:tf :yfgdf l;+rfO, ;8s, ljh'nLalQ, 

sf]N8:6f]/, e08f/0f, k|zf]wg nufotsf k'jf{wf/sf] ljsf; ePdf d':tfङ्गdf k|;:t dfqfdf :ofpsf] 

pTkfbg tyf pTkfbsTj a[l4 ug{ ;lsg] ;Defjgf 5 . o;af6 e"–;+/If0fdf ;d]t ;xof]u eO{ vfnL 

hUuf xl/ofnL x'g], h}ljs ljljwtf tyf jftfj/0fdf ;d]t ;sf/fTds k|efj kg{] b]lvG5 .   

मसु्िाङ खजल्लामा स्याउको र्ाषिमक ५५०० मे.ट. उत्पादन भएको छ भने उत्पादकत्व १३ मे.ट. प्रनि 
हेक्टर को हाराहारीमा रहेको छ।  यस खजल्लामा १२०० हेक्टरमा स्याउ खेनि लगाइएको भएिापनन 
५०० हेक्टरको स्याउ र्गैंचा र्ाट राम्रो उत्पादन िथा नर्षि षविरण  भैरहेको छ र अन्त्िरर्ालीको रुपमा 
उवा, जौ, आल,ुमकै, नसनम, साग जस्िा र्ालीहरु उत्पादन गररन्त्छ । सडक यािायाि सेवा षवस्िार भएसँगै 



स्याउको पनन र्जार षवस्िार हनुकुो साथै माग समेि र्ढीरहेकोले यहाँका कृिकहरु हरेक र्िम स्याउ खेिीको 
क्षेरफ़ल षवस्िारमा लानग रहेका छन ्। साथै िाजा स्याउको नर्िी षविरणसँगसँगै प्रशोधन गरी सकुुटी, 
साईडर, ब्राण्डी समेि र्नाईने गररएको छ ।  

मसु्िाङ खजल्लामा स्याउ जोन स्थापना भए सिंगै यहाका कृिक, उद्यमी, सहकारी, कृिक समहु, फामम 
स्याउजोन मसु्िाङमा सखुचकृि गरर उक्त सखुचकृि सिंघ सस्था र्ाट ९ जनाको कायमसनमनि गठन भई सो 
माफम ि कायमिमहरु सञ्चालन हुँदै आएको छ । पररयोजनामाफम ि षवनभन्न कायमिम कृिकहरुलाई लखक्षि गरर 
सञ्चालन हुँदै आएका छन ्। जसमध्ये  कष्टम हायरीङ िथा पोष्ट हाभेष्टका सामग्रीहरु षविरण, शीि भण्डार 
गहृ ननमामण, उच्च घनत्व षवरुवा उत्पादन नसमरी स्थापना, उच्च घनत्व स्याउ र्गैंचा स्थापना, र्ाली सिंरक्षण, 

भकारो सधुार, कृिक पाठशाला सञ्चालन, िानलम,  िथा उत्पादन उपरान्त्िका कायमिम जस्िै स्याउ काटुमन 
षविरण, ग्रनेडङ्ग िथा प्रशोधन सामाग्री षविरण जस्िा कायमिम सञ्चालन भएका छन ्। साथै आगामी ददनमा 
प्रािंगाररक स्याउ उत्पादन िथा प्रचार प्रसारमा सहयोग, प्रागािंररक मलमा अनदुान,  प्रशोधन उद्योग स्थापनामा 
सहयोग गरी स्थानीय कृिक िथा उद्यमीहरुको आयस्िरमा थप र्षृि गने िथा र्ाषिमक ठूलो मारामा आयाि 
हनेु स्याउको प्रनिस्थापन गनम सहयोग गने लक्ष्यका साथ यस पररयोजना कायामन्त्वयन इकाईले आफ्ना 
कायमिमहरु सञ्चालन गनेछ । 

२ पररयोजना कायामन्त्वयन ईकाइ स्थापनाको उदेश्य  

मसु्िाङ्ग खजल्लामा स्याउ खेनिमा आधनुनकीकरण, व्यावसाषयकरण र औद्यानगकीकरण गरी स्याउ आयाि 
प्रनिस्थापन गनम सहयोग पगु्ने गरी प्रधानमन्त्री कृषि आधनुनकीकरण पररयोजना का कायमिमहरु सञ्चालन गनम 
२०७५ श्रावण देखख यस पररयोजना कायमन्त्वयन इकाई (स्याउ जोन) स्थापना भएको हो । 

 

३ k|d'v sfo{x?  

 उद्यमखशलिा र व्यवसाषयक क्षमिा/दक्षिा षवकास िानलम,   

 योजना िजुममा गोष्ठी, कृिक भ्रमण र अन्त्िरषिया  
 उत्पादनमा आधाररि प्रोत्साहन सहयोग  
 र्ाली उपचार िथा माटो पररक्षण खशषवर िथा प्रयोगशाला सेवा (माटो, षवउ, र्ाली सिंरक्षण, खाद्य 

प्रनर्नध िथा गणु ननयन्त्रण)  
 पररयोजना िथा प्राषवनधक प्रचार प्रसार समाग्री िथा प्राषवनधक सेवाटेवा  
 मेशीनरी औजार, कोल्ड स्टोर, उच्च प्रषवनध यकु्त नसमरी, साना नसिंचाई, भकारो सधुार, प्रशोधन 

सामाग्री, उद्योग स्थापना सहयोग  
 उन्नि नर्रुवा, उत्पादन सामाग्रीहरुमा अनदुान सहयोग 

 



४ ;+u7g tyf hgzlQm ljj/0f  

 

>]0fL tyf kb b/aGbL s}lkmot 

:jLs[t kbk"lt{ l/Qm 

/f=k=l4=k|f= al/i7 s[lif clws[t 1 1 0  

 

/f=k=t[=k|f= 

s[lif clws[t  1 0 1  

 

/f=k=cg+=k|=/lå k|f=  

gf k|f ; 2 2 0 s/f/ 

 

/f=k=cg+=k|=k|= 

Gff=;'=/ vl/bf/ 1 0 1  

n]vfkfn  1 0 1  

>]0fL ljxLg xNsf ;jf/L rfns 1 1 0 s/f/ 

 sfof{no ;xof]uL 2 2 0 s/f/ 

;fdflhs kl/rfns  1 1 0  

hDdf  10 7 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



५ xfn sfo{/t sd{rf/L ljj/0f 

l;=g+= sd{rf/Lsf] gfd 

y/ 

kb >]0fL ;d'x z}lIfs 

of]Uotf 

:yfO{ 7]ufgf कैषफयि 

१ माधव प्रसाद लम्साल र्ररष्ठ कृषि 
अनधकृि 

रा प दि समहुकृि नहनु े
-र्ाली सिंरक्षण_ 

एम एस्सी कृषि पिुलीर्जार १४ 
स्याङ्गजा 

 

२  कृषि अ रा प ि ृ समहुकृि नहनु े   ररक्त 
३  लेखापाल रा प अनिं प्र लेखा   ररक्त 
४        
५ एमनुा लामा ना प्रा स रा प अनिं दि कृषि प्रसार जेटीए िानलम घरपझोंग ५ ठीनी 

मसु्िाङ्ग 
करार 

६ शनममला पनु ना प्रा स रा प अनिं दि कृषि प्रसार जेटीए िानलम िलु्सीपरु उ म न पा–
१८ दाङ्ग 

करार 

७ प्रकाश नेपाली ह स चा शे्रणी षवहीन  साक्षर थसाङ्ग ३ लेिे मसु्िाङ्ग करार 
८ 

>L db'b]jL 

;fksf]6f 

का स 
>]0fL ljxLg  ;fIf/ y'dfsf]8f+8f &, sf:sL करार 

९ 
>L nIdL kf]8]n का स 

>]0fL ljxLg  ;fIf/ hLtf #, nDh'ª करार 

१० सखन्त्दप गइँुदे सामाखजक 
पररचालक 

   घरपझोंग २ माफाम 
मसु्िाङ्ग 

करार 

 



६ नागररक वडापर 

 

ि.स. प्रदान गररने सेवा सषुवधाहरुको 
षववरण 

आवश्यक पने कागजाि/प्रमाणहरु 

काम सम्पन्न हनु 
लाग्ने अवनध 

सम्वखन्त्धि 
शाखा 

खजम्मेवार कममचारी 
गनुासो 
सनु्न े

अनधकारी 
कैषफयि 

१ उद्यमखशलिा र व्यवसाषयक 
क्षमिा/दक्षिा षवकास िथा 
स्थलगि िानलम,  योजना 
िजुममा गोष्ठी, कृिक भ्रमण र 
अन्त्िरषिया  

जोन सिंचालक सनमनिमा आवि 
भई सम्र्खन्त्धि समूह, सहकारी, 
उपभोक्ता सनमनि, उद्दमीहरुर्ाट 
प्रनिवििा सषहिको अनरुोध पर  / 

;ldltsf] l;kmfl/; 

चौमानसक कायम 
लक्ष्य अनसुार ३ 
देखी ७ ददन 

प्राषवनधक 
शाखा 

कृषि अनधकृि, 

प्राषवनधक सहायक  
वररष्ठ 
कृषि 

अनधकृि 

 

 

lgz'Ns 

३ िप कषटङ्ग गने िथा 
उत्पादनमा आधाररि प्रोत्साहन 
सहयोग 

मौखखक वा नलखखि रुपमा र्ाली 
कटानी गने सूचना,  

३ ददन प्राषवनधक 
शाखा 

प्राषवनधक सहायक, 
सामाखजक 
पररचालक  

,, lgz'Ns 

४ घमु्िी प्रयोगशाला सेवा 
(माटो, षवउ, र्ाली सिंरक्षण, 
खाद्य प्रनर्नध िथा गणु 
ननयन्त्रण) 

जोन सिंचालक सनमनिमा आवि 
भई सम्र्खन्त्धि समूह, सहकारी, 
उपभोक्ता दव हसनमनि, 
उद्दमीहरुर्ाट प्रनिवििा सषहिको 
अनरुोध पर  

चौमानसक कायम 
लक्ष्य अनसुार 
१५ ददन 

,, कृषि अनधकृि, 

प्राषवनधक सहायक, 
सामाखजक 
पररचालक 

,, lgz'Ns 

५ पररयोजना प्रचार प्रसार समाग्री 
र प्रषवधी पखुस्िका षविरण 
िथा प्राषवनधक सेवाटेवा 

मौखखक वा नलखखि रुपमा माग िरुुन्त्िै 
,, कृषि अनधकृि, 

प्राषवनधक सहायक, 
स्टोर, सामाखजक 
पररचालक  

,, lgz'Ns 

८ मेशीनरी औजार, कोल्ड 
स्टोर, उच्च प्रषवनध यकु्त 
नसमरी, साना नसिंचाई, भकारो 
सधुार, प्रशोधन सामाग्री, 
उद्योग स्थापना जस्िा पुजँीगि 
ननमामण कायममा अनदुान 
सहयोग 

 ररिपवुमक भररएको 
कायामलयर्ाट उपलब्ध हनु े
ननवदेन फाराम 

 जोन सिंचालक सनमनिको 
नसफाररस  
 

चौमानसक कायम 
लक्ष्य अनसुार  

,, कृषि अनधकृि, 

प्राषवनधक सहायक 

,, कायषवमनध 
र्मोखजम 
र्ढीमा 

५०प्रनिश
ि 

अनदुान 

१६ उन्नि र्ीउ षवजन, नर्रुवा, 
षविादी लगायिका चालू खचम 
शीिमक अन्त्िरगिका उत्पादन 
सामाग्रीहरुमा अनदुान सहयोग 

 ररिपवुमक भररएको 
कायामलयर्ाट उपलब्ध हनु े
ननवदेन फाराम 

 जोन सिंचालक सनमनिको 
नसफाररस  
 

चौमानसक कायम 
लक्ष्य अनसुार 
१५ ददन 

,, कृषि अनधकृि, 

षविय षवशेपज्ञ, 

प्राषवनधक सहायक  

,, कायषवमनध 
र्मोखजम 
र्ढीमा 

५०प्रनिश
ि 

अनदुान 

 

 

 

 

 

 



३.७ आ व २०७५।७६ को र्ाषिमक प्रगनि िथा आनथमक षववरण 

र्ाषिमक efl/t k|ult k|ltztM ८९.२४ प्रनिशि 
l;=g++= sfo{s|d . s[ofsnfk 

vr{ 

zLif{s 
OsfO{ 

aflif{s nIf jflif{s k|ult s}lkmo

t 

 

kl/

df0

f 

ef/ ah]6 kl/df0f efl/t  

C k'hLut vr{ cGtu{tsf sfo{s|dx?                 

  

Aoj;flos s[lif pTkfbg tyf k|zf]wg s]Gb| -

hf]g_ ljsf; sfo{s|d                 

8.3.1.171 6]a'n, s';L{, b/fh, af]8{ / cGo kmlg{l;ª 29311 ;]6 1 2.32 200 1 2.32   
8.4.4.45 df]6/ ;fO{sn v/Lb 29411 ;+Vof 1 2.61 225 1 2.61   
8.5.1.42 dN6Lldl8of k|f]h]S6/ 29511 ;+Vof 1 0.7 60 1 0.7   
8.5.1.763 8]:s6k sDKo'6/, k|LG6/ / :sofg/ ;]6 v/Lb 29511 ;+Vof 2 2.32 200 2 2.32   

S k'hLut vr{ sfo{s|dsf] hDdf        7.95 685       

Cf rfn' vr{ cGtu{tsf sfo{s|dx?                 
 Aoj;flos s[lif pTkfbg tyf k|zf]wg s]Gb| -hf]g_ ljsf; sfo{s|d 

               
1.2.1.1 :yfgLo eQf 21112 ;+Vof 6 3.35 288 6 3.35   
1.2.2.1 dxuL eQf 21113 ;+Vof 6 0.84 72 6 0.84   
1.2.4.23 v/Lb ;ldlt / cGo a}7s 21119 k6s 5 0.7 60 5 0.58   
1.3.1.12 lghfdtL sd{rf/Lsf] kf];fs 21121 ;+Vof 9 1.57 135 9 1.57   
2.1.1.15 kfgL tyf lah'nL vr{ 22111 dxLgf 9 1.38 119 0 1.38   
2.2.1.1 6]lnkmf]g dx;'n 22112 dxLgf 1 0.84 72 1 0.84   
2.2.2.1 Od]n, OG6/g]6, j]j ;fO6 22112 dxLgf 1 0.70 60 1 0.70   
2.3.1.2 sfof{no 3/ef8f 22121 dxLgf 9 3.14 270 0 0.00   
2.4.1.1 df]]6/ ;fO{snsf] nflu k]6«f]n  22211 nL6/ 5

4
0 

0.66 57 540 0.66   
2.4.1.2 uf8Lsf] nflu l8h]n 22211 nL6/ 22

50 
2.22 191 0 0.00   

2.4.1.4 uf8L / df]6/;fOsnsf] nflu df]ljn 22211 nL6/ 68 0.40 34 68 0.40   
2.5.1.1 r/kf+u|] ;jf/L ;fwg dd{t 22212 ;+Vof 1 2.56 220 0 0.00   
2.5.1.2 b'Okf+u|] ;jf/L ;fwg dd{t 22212 ;+Vof 4 0.70 60 4 0.70   
2.5.2.1 d]zLg/L pks/0f dd{t 22212 ;+Vof 5 0.23 20 5 0.23   
2.6.3.10 Comprehensive ladf -ladf ;jf/L 

;fwg_ 

22213 ;+Vof 5 0.70 60 5 0.70   
2.7.1.1 sfof{no d;nGb ;fdfg vr{ 22311 sIff 1 2.20 189 1 2.20   
2.7.2.1 5kfO{ vr{ 22311 k6s 1 0.35 30 1 0.35   
2.7.3.1 kqklqsf tyf k'l:tsf v/Lb 22311 dxLgf 1 0.17 15 1 0.17   
2.7.5.1 lj1fkg tyf ;"rgf k|sfzg 22311 k6s 1 0.23 20 1 0.23   
2.12.2.169 :yfgLo >f]t AolQm kl/rfng-AolQm s/f/_ 22411 ;+Vof 1 1.67 144 1 1.67   
2.13.1.32 ;jf/L rfns s/f/df lng] -AolQm s/f/_ 22412 hgf 1 2.72 234 0 0   
2.13.2.62 sfof{no ;xof]uL ;]jf s/f/ 22412 ;+Vof 2 4.55 392 2 4.55   
2.15.2.505 of]hgf th'{df uf]i7L 22512 ;+Vof 1 0.58 50 1 0.58   
2.15.2.627 kl/of]hgf cled'lvs/0f uf]i7L 22512 k6s 1 0.58 50 1 0.58   
2.15.40.331
1 

;+rfns ;ldltsf kbflwsf/L, ;/f]sf/jfnf / 

pTs[i6 s[ifs cWoog cjnf]sg e|d0f 22522 k6s 1 4.07 350 1 4.07   

2.19.1.785 

Aoj;flos s[lif pTkfbg tyf k|zf]wg s]Gb| -

hf]g_ ljsf; sfo{s|d cg'udg tyf d"Nof+sg 22611 k6s 21 2.05 176 21 2.05   
2.19.2.228 sfo{s|d ;+rfng e|d0f 22612 k6s 15 2.61 225 15 2.61   



2.20.3.71 
Ans, hf]g, ;'k/hf]g b}lgs lrofkfg tyf 

cGo lalaw vr{ 22711 dxLgf 12 1.16 100 12 1.16   

5.1.10.1212 

;+rfns ;ldltsf] dfudf cfwfl/t sfo{lalw 

adf]lhd rfn' sfo{s|d ;+rfngsf] nflu 

cg'bfg 26413 k6s 5 6.97 600 5 6.97   

8.6.42.356 

;+rfns ;ldltsf] dfudf cfwfl/t sfo{s|d 

;+rfngsf]] nflu sfo{ljlw adf]lhd zzt{ 

k"hLut cg'bfg -si6d xfol/ª ;]]G6/, kf]i6 

xfe]{i6 ;]G6/, d]zLg/L pks/0fx?, 6«ofs6/, 

;fgf l;+rfO{ k"jf{wf/x? nufot cGo_ 26423 k6s 1 17.43 1500 1 17.43   
s[lif cf}Bf]lus If]q -;'k/hf]g_ ljsf; sfo{s|d 

                
1.1.1.4 /f=k=l4=k|f= -:yfO{ sd{rf/L_ 21111 hgf 1 5.26 453 1 5.26   
1.1.1.6 /f=k=t[=k|f= -:yfO{ sd{rf/L_ 21111 hgf 1 4.52 389 1 4.52   
1.1.1.8 /f=k=cg++=k|=k|= -:yfO{ sd{rf/L_ 21111 hgf 2 7.47 643 2 7.47   
1.1.1.9 /f=k=cg++=k|=k|f= -:yfO{ sd{rf/L_ 21111 hgf 2 7.47 643 0 7.47   
  

 hDdf  

      100. 8606   89.24   
 

३.८ आ. व. २०७५।७६ अवनधको जोन षवकास कायमिम िफम  षवखत्तय प्रगनि  

र्जटे रु हजारमा 

कायमिम 

षवननयोजन खचम खचम प्रनिशि 

ििृीय चौमानसक वाषिमक  ििृीय चौमानसक वाषिमक  ििृीय चौमानसक वाषिमक  

पूजँीगि ० ६८५ 
 

६८५ ० १०० 

चाल ु ३२५८ ७९२१ २७०७ ४९९९ ८३।०८ ६३।० 

जम्मा ३२५८ ८६०६ २७०७ ५६८४ ८३।०८ ६६।०४ 

 

३.९ आ. व. २०७५।७६ अवनधको जोन षवकास कायमिम िफम  प्रगनि नपगु कारण 
ि.
स.  

षियाकलाप  इकाई  लक्ष्य 

पररमाण  

प्रगनि 

पररमाण  

नपगु 

पररमाण  

कारण  

१ गाडीको लानग नडजेल  नल. १००० ० १००० गाडी नभएको 

२ चार पािंग्र ेसवारी साधन मममि  सिंख्या १ ० १ गाडी नभएको 

३ सवारी चालक करारमा नलने  जना  १ ० १ गाडी नभएको 

४ िलर् भत्ता खचम नभएको  जना  २ ० २  कममचारी नभएको 
 

 
 
 
 



३.१० आ.र्. २०७५/७६ को वाषिमक राजश्व षववरण 

ि.सिं. इकाई  
राजश्व (रु.)   

ितृ्तीय  चौमानसक वाषिमक  धरौटी 
१ नभएको 

 

३.११ आ.र्. २०७५/७६ को वाषिमक रे्रुजी सम्र्खन्त्ध षववरण 
ि
.स
.  

खजल्ला  रे्रुज ु
षववरण  

हालसम्मको 
रे्रुज ु(रु.) 

यस 

अवनधसम्म 
फर्छ्यौट 

रकम (रु.) 

फर्छ्यौट 

हनु 
र्ाकी 
(रु) 

फर्छ्यौट 

प्रनिशि  
कैषफयि  

१ मसु्िाङ्ग  

असलु गनुम 
पने   

0.00 0.00 0.0 पररयोजना कायमन्त्वयन िफम  रे्रुज ुनभएको  

ननयनमि गनुम 
पने   

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

 

३.१२ आ. व. २०७५।७६ को वाषिमक अवनधको जोन षवकास कायमिम िफम  कायमिमगि प्रगनि खस्थनि 

 

ि
.
सिं
. 

र्जेट 

उप-
शीिमक 
निं. आयोजना/कायमिमको नाम 

नर्ननयो
खजि  
रु. 

लाखमा 
खचम रु. 
लाखमा 

अनदुानग्राही सिंस्था 
(सिंख्या)  

जम्मा  
मूख्य मूख्य 
उपलखब्धहरु  

समू
ह 

सह
का
री 

ज
उ
स 

उद्य
मी 

१ 

३१२
१६३ 

सिंचालक सनमनिको मागमा 
आधाररि कायमषवनध र्मोखजम चाल ु
कायमिम सिंचालनको लानग अनदुान ६ ६ १७ १३   २१ ३०० 

अप्पल खक्लपर १०० 
थान, स्याउको सकुुटी 
र्नाउने मेखशन ५० 
थान नसकेचार ५० 
थान  

२ 

३१२
१६३ 

सिंचालक सनमनिको मागमा 
आधाररि कायमिम सिंचालनको 
लानग कायमषवनध र्मोखजम शशिम 
पजुीगि अनदुान (कष्टम हायररङ 
सेन्त्टर, पोष्ट हाभेष्ट सेन्त्टर, मेशीनरी 
उपकरणहरु, टयाक्टर, साना 
नसिंचाइ पूवामधारहरु लगायि अन्त्य) १५ १५ 

खजल्लाका सरै् कृिक हरु  स्याउ ग्रनेडिंग गने 
मेखशन २ थान  

 



३.१३ आ.र्. २०७५/७६  वाषिमक  लाभान्त्वीि जनसिंख्या षववरण 
ि.
सिं. 

सपुरजोन/
जोनको 
ठेगाना 

सपुरजोन/
जोनले 
ढाकेको 

के्षरफल हे  

लाभान्त्वीि 

समहु/सह
कारी/उद्य
मीको 
सिंख्या 

लाभान्त्वीि जनसिंख्य 

मषहला परुुि जम्मा  दनल
ि 

जनजा
िी 

अ
न्त्य 

यवुा  कूल 

जम्मा कैषफय
ि  

१ 

मसु्िाङ, 

जोमसोम  
१२५७.० ५१  १६० १४० ३०० ८० २२०   १२० ३०० 

नमखश्रि 
समहु   

 

३.१४ आ. व.२०७५।७६ अवनधको जोन षवकास कायमिम समस्या सम्र्खन्त्ध षववरण 

ि.स. 
आयोजना कायामन्त्वयनमा देखखएका 
मखु्य मखु्य समस्याहरु  

समस्या समाधान 
गनम गररएको 
प्रयासहरू  

MDAC मा 
प्रस्ििु गनुमपने 
समस्या  

समस्या 
समाधानको 
लानग सझुार्  

कैषफयि 

१ अत्यानधक खचसो हनुकुा साथै २४ 
सै घन्त्टा निब्र रे्गले हावा चल्न े

गरेको कारण कायमिम अनगुमन 
कायमको लानग  १ थान षपकअप 
गाडी उपलब्ध हनु ुपने 

सम्र्खन्त्धि 
ननकायमा नलखखि 
जानकारी 
गराइएको 

षपकअप गाडी 
उपलब्ध हनु ुपने 

हस्िान्त्िरणा 
वा खररदको 
लानग र्जेट 
व्यवस्था 
हनुपुने 

हाल के य ुषव 
के र्ाट षपक 
अप गाडी 
हस्िान्त्िरण भइ 
आएको 

२ स्वीकृि अस्थायी दरर्न्त्दी अनसुार 
पद पनुिम नभएको 

सम्र्खन्त्धि 
ननकायमा नलखखि 
जानकारी 
गराइएको 

अनधकृि, ना.स ु
१, लेखापाल १, 

प्रा.स.१  पद पूनिम 
हनु ुपने 

सरुवा वा 
काज 
खटाउनपुने 

हाल करारमा 
दईुजना ना प्रा 
स नलईएको 

 

 

 

 

 



३.१५ चाल ुआ व २०७६।७७ को र्ाषिमक स्वीकृि कायमिम 

l;=g++= sfo{s|d . s[ofsnfk vr{ zLif{s OsfO{ 

aflif{s nIf प्रथम चौमानसक  दोश्रो चौमानसक  िेस्रो चौमानसक  

kl/df0f ef/ ah]6 kl/df0f ef/ ah]6 kl/df0f ef/ ah]6 पररमाण भार र्जेट 

c                               

1.2.1.12 :yfoL sd{rf/Lsf nfuL :yflgo eQf 21131 hgf 4 1.45 3.84 0 0.48 1.28 0 0.48 1.28 4 0.48 1.28 

1.2.2.1 :yfgLo sd{rf/Lsf] d+xuL eTtf -d+xuL eTtf_ 21132 hgf 4 0.36 0.96 0 0.12 0.32 0 0.12 0.32 0 0.12 0.32 

1.3.1..1 lghfdtL sd{rf/Lsf] kf];fs 21121 hgf 4 0.23 0.6             4 0.23 0.6 

2.1.3.1 hf/sf] lkpg] kfgL 21111 hgf 25 0.11 0.3 100 0.04 0.1 100 0.04 0.1 100 0.04 0.1 

2.2.2.68 ;j/L ;fwgsf nfuL df]ljn tyf cGo n'lj|s]G6;\ -OGwg  sfo{no k|of]hg_ 22212 ln6/ 36 0.09 0.24 12 0.03 0.08 12 0.03 0.08 12 0.03 0.08 

2.2.2.98 
sfo{s|d ;~rfng tyf cg'udgdf k|of]u x'g] df]6/;fOsnsf nfuL k]6«f]n  

-OGwg  sfo{no k|of]hg_ 22212 ln6/ 900 0.36 0.95 300 0.12 0.31 300 0.12 0.32 300 0.12 0.32 

2.2.2.99 
sfo{s|d ;~rfng tyf cg'udgdf k|of]u x'g] ufl8sf nfuL l8h]n-OGwg  

sfo{no k|of]hg_ 22212 ln6/ 1800 0.61 1.62 600 0.30 0.81 600 0.15 0.4 600 0.15 0.41 

2.2.3.2 Uof;-OGwgcGo k|of]hg _ 22314 ;+Vof 20 0.12 0.32 6 0.04 0.1 8 0.05 0.13 6 0.04 0.1 

2.3.1.5 b'Okf+u|] ;jf/L ;fwg dd{t-;jf/L ;fwg dd{t_ 22213 ;+Vof 4 0.23 0.6 0 0.08 0.2 0 0.08 0.2 6 0.08 0.2 

2.3.2.68 
d]zLg/L pks/0f dd{t -d]l;g/L tyf cf}hf/ dd{t ;Def/ tyf ;~rfng 

vr{_ 22221 k6s 10 0.11 0.3 0 0.04 0.1 0 0.04 0.1 0 0.04 0.1 

2.4.1.4 
sfo{nosf] nflu :6];g/L 6]fg/ tyf cGo dfn;fdfg -sfo{fno d;nGb 

;fdfg vr{_ 22311 k6s 20 0.38 1 12 0.23 0.6 4 0.08 0.2 4 0.08 0.2 

2.4.1.15 sfof{no d;nGb ;fdfg vr{-sfof{no d;nGb ;fdfg vr{_ 22311 k6s 3 0.28 0.75 1 0.09 0.25 1 0.09 0.25 1 0.09 0.25 

2.4.13.6 sfof{nosf] nflu kqklqsf tyf k':ts vl/b-kqklqsf tyf k':tLsf_ 22315 k6s 3 0.11 0.3 1 0.04 0.1 1 0.04 0.1 1 0.04 0.1 

2.4.14.2 
kqklqsf /]l8of]df la1fkg ty ;'rgf k|sfzg-la1fkg tyf ;'rgf 

k|sfzg_   22315 k6s 3 0.17 0.45 1 0.06 0.15 1 0.06 0.15 1 0.06 0.15 

2.5.3.134 :yflgo ;|f]t Joltm s/f/ -cGo_ 22411 hgf 1 0.81 2.16 4 0.27 0.72 4 0.27 0.72 4 0.27 0.72 

2.5.7.15 ;jf/L rfns s/f/df lng] -AolQm s/f/_ 22413 ;+Vof 1 0.99 2.63 4 0.46 1.21 4 0.46 1.21 4 0.08 0.21 

2.5.7.114 s[lif k|fljlws s/f/df lng] -Joltm s/f/_ 22413 hgf 2 2.30 6.11 2 0.77 2.04 2 0.77 2.04 2 0.76 2.03 

2.9.4.4 ;jf/L ;fwg gljs/0f -gljs/0f_ 22214 ;+Vof 4 0.08 0.2 5 0.08 0.2             

25 :ofp hf]g                             

2.6.4.14 
3'DtL :ynut tflnd -pBdlzntf /f]huf/L d'ns |;zltms/0f/l;k ljsf; 

tyf Ifdtf clej[lb tflnd_ 22512 k6s 3 0.28 0.75 2 0.19 0.5 1 0.09 0.25       

2.6.4.17 
s[ifskf7zfnf ;~rfng-pBdzLntf /f]huf/L d'ns ;zltms/0f l;k 

ljsf; tyf Ifdtf clej[lb tflnd_ 22512 ;+Vof 1 0.34 0.9 1 0.34 0.9             



2.6.4.49 
of]hgf th'{df uf]i7L-pBdzLntf , /f]huf/L ,d'ns ;zltms/0f/l;k ljsf; 

tyf Ifdtf clej[lb tflnd_ 22512 ;+Vof 1 0.15 0.4 1 0.15 0.4             

2.6.4.188 

:ofp ju}rf Joj:yfkg ;DjlGw lhNnf:t/ cu'jf s[ifs tflnd --

pBdzLntf /f]huf/L d'ns ;zltms/0f l;k ljsf; tyf Ifdtf clej[lb 

tflnd_ 22512 k6s 1 0.17 0.45       1 0.17 0.45       

2.6.4.321 
:ofp k|zf]wg tyf ahf/ Joj:yfkg tflnd -pBdzLntf , /f]huf/L ,d'ns 

;zltms/0f/l;k ljsf; tyf Ifdtf clej[lb tflnd_ 22512 k6s 1 0.17 0.45 1 0.17 0.45             

2.6.4.322 

pRr 3gTj :ofp ;DaGwL -pBdzLntf , /f]huf/L ,d'ns ;zltms/0f/l;k 

ljsf; tyf Ifdtf clej[lb tflnd_ 
22512 k6s 1 0.17 0.45       1 0.17 0.45       

2.6.4.323 
jfln ;+/If0f / :ofp ju}rf sf65f6 tflnd-pBdzLntf /f]huf/L d'ns 

;zltms/0f l;k ljsf; tyf Ifdtf clej[lb tflnd_ 22512 k6s 1 0.17 0.45       1 0.17 0.45       

2.7.5.15 
;fj{hlgs ;'g'jfO tyf sfo{s|d ;fj{hlgsLs/0f-k|rf/ k|;f/ tyf ;fdfluf| 

pTkfbg k|sf;g ljt/0f _ 22522 k6s 1 0.19 0.5 1 0.19 0.5             

2.7.5.18 
jflif{s k|ult k'l:tsf k|sf;g -k|rf/ k|;f/ tyf ;fdfluf| pTkfbg k|sf;g 

ljt/0f _ 22522 k6s 1 0.23 0.6 1 0.23 0.6             

2.7.5.37 
ljifflb ;r]tgf sf|o{s|d -k|rf/ k|;f/ tyf ;fdfluf| pTkfbg k|sf;g ljt/0f 

_ 22522 k6s 1 0.15 0.4             1 0.15 0.4 

2.7.5.52 
>Job{Zo ;fdfluf| lg{df0f k|sf;g  -k|rf/ k|;f/ tyf ;fdfluf| pTkfbg 

k|sf;g ljt/0f  22522   1 0.38 1       1 0.38 1       

2.7.5.53 
sfof{nosf] j]a;fO{6 cWofjlws, s/f/df -k|rf/ k|;f/ tyf ;fdfu|L 

pTkfbg,k|sfzg / lat/0f_ 22522 k6s 1 0.13 0.35 1 0.13 0.35             

2.7.5.78 
lnkmn]6 km|\n]S; k'l:tsf cfbL 5kfO{ tyf ljt/0f -cGo_ -k|rf/ k|;f/ tyf 

;fdfu|L pTkfbg,k|sfzg / lat/0f_ 22522 k6s 3 0.28 0.75             3 0.28 0.75 

2.7.5.101 
l6=le\ /]l8of] 5fkfjfn kqsf/x?nfO k|efsf/L s[lif ;'rgf ;Dk]z0fsf nflu 

cfGtl/s e|d0f -k|rf/ k|;f/ tyf ;fdfluf| pTkfbg k|sf;g ljt/0f  22522 k6s 1 0.23 0.6             1 0.23 0.6 

2.7.5.187 
cfs:dLs afnL ;+/If0f ;]jf  -k|rf/ k|;f/ tyf ;fdfluf| pTkfbg k|sf;g 

ljt/0f_ 22522 
lg/Gt

/ 1 0.19 0.5             1 0.19 0.5 

2.7.5.245 esf/f] ;'wf/-k|rf/ k|;f/ tyf ;fdfluf| pTkfbg k|sf;g ljt/0f_ 22522 ;+Vof 20 1.13 3             20 1.13 3 

2.7.5.304 

d[:tfËsf\ cuf{lgs :ofpsf] u'0f:t/ ;DjGwL k|rf/ k|;f/ -kf]i6/ kDlkn]6 

5kfO lj1fkg cflb_ --k|rf/ k|;f/ tyf ;fdfluf| pTkfbg k|sf;g ljt/0f _ 
22522 k6s 3 0.40 1.05 1 0.13 0.35 1 0.13 0.35 1 0.13 0.35 

2.7.5.306 
k|fuf/Ls dn tof/Lsf] sfo{s|d -k|rf/ k|;f/ tyf ;fdfluf| pTkfbg k|sf;g 

ljt/0f_ 22522 k6s 40 0.30 0.8             40 0.30 0.8 



2.7.5.308 
df6f] k/LIf0f lzlj/-b}Þ e| e _ --k|rf/ k|;f/ tyf ;fdfluf| pTkfbg k|sf;g 

ljt/0f_ 22522 k6s 2 0.23 0.6       2 0.23 0.6       

2.7.25.637 
;~rfns ;ldltsf] kbflwsf/L ;/f]sf/jfnf cu'jf s{ifs tyf 

sd{rf/Lx?sf] cWoog cjnf]sg e|d0f -cGo_ 22522 k6s 1 1.32 3.5             1 1.32 3.5 

5.1.8.4 
si6df xfo/Lu ;]G6/ cGt/ut %) k|ltzt cg'bfgdf s[lif oGq v/lbdf 

cg'bfg 26413 k6s 2 5.65 15       1 2.82 7.5 1 2.82 7.5 

5.1.8.16 :ofpsf] high-tech g;/L :yfkgf-*% k|ltzt cg'bfg_-b}la k|sf]k jf 

cGo sf/0f  cg'bfg cGo sf/0fn] ;:yfnfO lbOg] cg'bfg_ 26413 ;+Vof 1 3.8 10       1 3.8 10       

5.1.8.17 

au}rf Joj:yfkgsf] nflu lgnf] t'yf] r'gf tyf lgd hGo laifflb cflbb}la 

k|sf]k jf cGo sf/0f  cg'bfg cGo sf/0fn] ;:yfnfO lbOg] cg'bfg 
26413 

lsl;

d 1 1.1 3       1 1.1 3       

5.1.8.18 
":ofpsf] gof au}rf :yfkgf- b}la k|sf]k jf cGo sf/0f  cg'bfg cGo 

sf/0fn] ;:yfnfO lbOg] cg'bfg_ 26413 x]= 40 3.8 10       40 3.8 10       

5.1.8.19 

:ofp 9'jfgL sf6'{g -*% k|ltzt cg'bfg _ b}la k|sf]k jf cGo sf/0f  

cg'bfg cGo sf/0fn] ;:yfnfO lbOg] cg'bfg_ 26413 k6s 1 3.0 8 1 3.0 8             

5.1.8.20 

:ofpsf] ;'s'l6. rfgf agfpg] d]lzg -*% k|ltzt cg'bfg_ b}la k|sf]k jf 

cGo sf/0f  cg'bfg cGo sf/0fn] ;:yfnfO lbOg] cg'bfg_ 26413 ;+Vof 40 1.5 4 40 1.5 4             

5.1.8.21 

kfkf kDk ljt/0f -*% k|ltzt cg'bfg _ b}la k|sf]k jf cGo sf/0f  cg'bfg 

cGo sf/0fn] ;:yfnfO lbOg] cg'bfg_ 26413 j6f 2 3.2 8.5       2 3.2 8.5       

5.1.11.154 cg'bfgdf jl9 3gTj :ofpsf] lj?jf ljt/0f -cGo_ 26413 ;+Vof 
10000 

22.6 60       
1000

0 22.6 60       

5.1.11.162 cg'bfgdf kf]}i6 xfe]{i6 ;fdfu|L ljt/0f -cGo_ 26413 k6s 1 5.7 15 1 5.7 15             

5.1.11.165 k|ltkmndf cfwfl/t k|f]T;fxg cg'bfg-cGo_ 26413 x]+ 40 1.5 4       40 1.5 4       

11.4.22.19
7 

prefad low cost cold storage unit lg}df0f cg'bfg -%) k|ltzt 

MT_ -cGo ;fj{hlgs lg{df0f _ 26413 ;+Vof 1 18.8 50       1 7.5 20 1 ११.१ 30 

38 kl/of]hgf sfo{gGjog OsfO                              

1.1.1.4 /f=k=lålto - :yfoL sd{rf/L _ 21111 hgf 1 2.15 5.72 1 0.83 2.2 1 0.66 1.76 1 0.66 1.76 

1.1.1.5 /f =k t[lto - :yfoL sd{rf/L_ 21111 hgf 1 1.90 5.06 1 0.73 1.95 1 0.59 1.56 1 0.58 1.55 

1.1.1.6 /f=k=cg++=k|yd -:yfoL sd{rf/L 21111 hgf 2 2.77 7.36 2 1.07 2.83 2 0.85 2.26 2 0.85 2.27 

1.2.8.3 rf8{ kj{ tyf kfnf] kx/f eQf -lzz' :ofxf/ eQf _ 21139 
dlxg

f 1 0.11 0.3   0.04 0.1   0.04 0.1 1 0.04 0.1 

2.1.1.1 wf/fsf] dx;'n -wf/fsf] dx;'n_ 22111 k6s 200 0.09 0.24 200 0.03 0.08 200 0.03 0.08 200 0.03 0.08 



 

 

2.1.2.1 law'tsf] dx;'n -lah'nL dx;'n_ 22111 k6s 700 0.32 0.84 700 0.11 0.28 700 0.11 0.28 700 0.11 0.28 

2.1.6.1 6]lnkmf]g dx;'n -6]lnkmf]g dx;'n=_ 22112 
dlxg

f 2 0.18 0.48 1 0.06 0.16 1 0.06 0.16 1 0.06 0.16 

2.1.7.1 Od]n ÷OG6/g]6 ÷j]j;fO6 dx;'n -Od]n ÷OG6/g]6 ÷j]j;fO6 _ 22112 
dlxg

f 1.5 0.14 0.36 0 0.05 0.12 0 0.05 0.12 0 0.05 0.12 

2.1.9.1 x'nfs ÷s'/Lo/ vr{ 22112 k6s 1 0.05 0.12 0 0.02 0.04 0 0.02 0.04 0 0.02 0.04 

2.3.1.2 xn'sf ;jf/L ;fwg dd{t vr{ 22213 j6f 1 0.75 2 0 0.38 1 1 0.19 0.5 1 0.19 0.5 

2.4.12.18 sfo{nonfO cfjZos ljleGg ;fdflu| 5kfO  22315 k6s 3 0.13 0.35 1 0.05 0.12 1 0.05 0.12 1 0.04 0.11 

2.5.7.3 sfo{no ;xof]uL  s/f/df lng] -Joltm s/f/_ 22413 ;+Vof 2 1.76 4.68 2 0.64 1.7 2 0.62 1.65 2 0.5 1.33 

2.5.10.4 
s/f/ ;]jfdf sfo{/t sd{rf/Lx?sfnfuL kf]zfs eQf cGo ;]jf z'Ns -cGo 

;]jf_ 22419 hgf 5 0.28 0.75             5 0.28 0.75 

2.8.1.262 
hf]g ljsf'; sfo{s|d cGt/ut ;~rfng x'g] ls|ofsnfk tyf cg'udg tyf 

d"Nofªsg sfo{qmd sfo{Gjog e|d0f vr{ 22611 k6s 36 1.28 3.4 12 0.43 1.13 12 0.43 1.13 12 0.43 1.14 

2.8.2.23 ;?jf e|d0f vr{ / k|zf;lgs e|d0f-cfGtl/s e|d0f_ 22612 k6s 25 1.09 2.89 10 0.34 0.9 10 0.34 0.9 10 0.41 1.09 

2.8.2.33 sfo{smd ah]6 th'{df tyf ;ldIf uf]li7df efu lng]-cfGtl/s e|d0f_ 22612 k6s 5 0.3 0.79 1 0.06 0.15 2 0.1 0.32 2 0.12 0.32 

2.9.1.3 ladf ;jf/L ;fwg-ladf ;fj{hlgs ;DktL_ 22214 ;+Vof 1 0.1 0.25 1 0.09 0.25             

2.9.6.4 
sfof{nodf b}lgs lrofkfg vr{ tyf cGo e}k/L cfpg] ljljw vr{ 22711 

dlxg

f 12 0.4 0.96 4 0.12 0.32 4 0.12 0.32 4 0.12 0.32 

2.9.6.7 lgoldt :6fkm a}7sdf x'g] lrofkfg vr{ 22711 
dlxg

f 12 0.1 0.36 4 0.05 0.12 4 0.05 0.12 4 0.05 0.12 

2.9.6.31 ;+rfns ;ldlt tyf sfof{nodf x'g] cGo a}7s vr{ -lrofkfg vr{_ 22711 k6s 12 0.2 0.48 4 0.06 0.16 4 0.06 0.16 4 0.06 0.16 

v rfn' vr{sf] sfo{qmd hDdf        100 265.72   20.1 53.23   54.9 
145.7

3   25 66.77 
s'n hDdf  

      100 265.72   20.1 53.23   54.9 
145.7

3   25 66.77 



४ अनसूुचीहरु 

४.१_ ;fljs lhNnf s[lif ljsf; sfof{no :yfkgfsfn b]lv / xfn k|wfgdGqL s[lif 

cfw'lgsLs/0f kl/of]hgf, kl/of]hgf sfof{Gjog O{sfO :yfkgf b]lv xfn ;Ddsf 

sfof{no k|d'vx?sf] ljj/0f  

 

l;=g+ gfd y/ kb >]0fL sfo{/t cjlw 

b]lv ;Dd 

! >L emlj/fd zdf{ zfvf k|d'v    

@ >L em+sgfy b]jsf]6f sf=d'=;=s[=la=c= /f=k=t[=k|f=   

# >L zDe's'df/ >]i7 ;=s[=la=c= /f=k=t[=k|f=   

$ >L ly/axfb'/ kf08] ;=s[=la=c= /f=k=t[=k|f=   

% >L zDe's'df/ >]i7 sf=d'=s[=la=c= /f=k=t[=k|f=   

^ >L cfTdf/fd nf]xgL sf=d'=s[=la=c= /f=k=t[=k|f= @)$).*.% @)$@.!).@^ 

& >L t'n;Lk|;fb rf}w/L ;=s[=k|=c= /f=k=t[=k|f= @)$@.!).@& @)$$.%.^ 

* >L s[i0fdfg >]i7 sf=d'=;=s[=la=c= /f=k=t[=k|f= @)$$.*.! @)$$.!@.@! 

( >L wgaxfb'/ yfkf sf=d'=;=s[=la=c= /f=k=t[=k|f= @)$%.!.! @)$%.*.@( 

!) >L ch'{g l;+x yfkf ;=s[=la=c= /f=k=t[=k|f= @)$%.(.! @)$*.!!.#) 

!! >L g/axfb'/ s];L sf=d'=s[=la=c= /f=k=l4=k|f= @)$*.!@.! @)$(.#.#! 

!@ 8f= >L /fhf/fd >]i7 s[=la=c= /f=k=t[=k|f= @)$(.$.! @)$(.!).!# 

!# >L g/axfb'/ s];L sf=d'=s[=la=c= /f=k=t[=k|f= @)$(.!).!$ @)%@.%.% 

!$ >L nId0fk|;fb kf}8]n sf=k|= /f=k=t[=k|f= @)%@.%.^ @)%@.!@.#) 

!% >L ch'{gafa' Gof}kfg] sf=k|= /f=k=t[=k|f= @)%#.!.! @)%$.!).$ 

!^ >L dLgk|;fb a'9fyf]sL sf=k|= /f=k=t[=k|f= @)%$.!).!$ @)%&.$.! 

!& >L s[i0fk|;fb a/fn sf=k|= /f=k=t[=k|f= @)%&.&.!& @)%&.!).!& 

!* >L 6+sk|;fb l/hfn sf=k|= /f=k=t[=k|f= @)%&.!).@* @)^).$.$ 

!( >L /fdgGbg ofbj sf=k|= /f=k=t[=k|f= @)^).$.* @)^!.!@.!$ 

@) >L j]gLaxfb'/ a:g]t a=s[=la=c= /f=k=l4=k|f= @)^!.!@.!% @)^#.!).!# 

@! >L /fdlanf; 7fs'/ sf=d'=a=s[=la=c= /f=k=l4=k|f= @)^#.!!.# @)^$.%.* 

@@ >L t]haxfb'/ ;'j]bL a=s[=la=c= /f=k=l4=k|f= @)^$.%.( @)^%.!@.( 

@# >L d]3gfy ltdN;]gf a=s[=la=c= /f=k=l4=k|f= @)^^.#.#! @)^*.!@.#) 

@$ >L /]jtL /d0f kf}8]n a=s[=la=c= /f=k=l4=k|f= @)^(.!.! @)&!.^.$ 

@% >L /fhf/fd clwsf/L a=s[=lj=c= /f=k=l4=k|f= @)&!.^.% @)&@.&.!( 

@^ >L ;flaqL a/fn a=s[=lj=c= /f=k=l4=k|f= @)&@.&.!! @)&$.)%.!) 

@& >L zDe' k|;fb b]j a=s[=lj=c= /f=k=l4=k|f= @)&$.)%.!) @)&%.)#.#@ 

k|wfgdGqL s[lif cfw'lgsLs/0f kl/of]hgf, kl/of]hgf sfof{Gjog O{sfO :yfkgf b]lv xfn ;Ddsf 

sfof{no k|d'vx?sf] ljj/0f 

! >L zDe' k|;fb b]j a=s[=lj=c= /f=k=l4=k|f= @)&%.)%.)! @)&^.)^.#) 

@ >L dfwj k|;fb nD;fn a=s[=lj=c= /f=k=l4=k|f= @)&^.)^.!) xfn;Dd 

 

mailto:%5e*.!@.


४.२ cf=a= )&%.&^ ;Ddsf] d':tfª lhNnfsf] :ofp v]tLsf] If]qkmn tyf ptkfbg ljj/0f 

l;=g+= :yfg 

If]qkmn x]= pTkfbg d]=6g 

s}lkmot )&%.&^ )&%.&^ 

! sf]afª 42.5 260 

yf;fª uf=kf= @ 6's'r] 153.5 1100 

  hDdf 196 1360 
# dfkmf{ 201 1370 

3/kemf]ª uf=kf= $ hf]d;f]d 199 1324 

  hDdf 400 2694 
% sfuj]gL 171 720 

af/fu'ª d'lQmIf]q uf=kf= 

^ 5';fª 215 315 

& d'lQmgfy 57 285 

* emf]ª 39 50 

  hDdf 482 1370 
( 3dL 21 10 

nf]3]s/ bfdf]b/ s'08 uf=kf= 

!) r/fª 22 20 

!! ;'vf{ª 59 70 

  hDdf 102 100 
!'@ nf]dfGyfª 16 2 

nf]dfGyfª uf=kf= !# 5f]Gx'k 4 1 

  hDdf 20 3 

  s'n hDdf  1200 5528   

 

४.३ पररयोजना कायामन्त्वयन इकाईको कायमक्षरे अन्त्िरगि सञ्चानलि पकेट िथा ब्लकको षववरण 

1_  cf=j= 2073.074 df k|wfgdGqL s[lif cfw'lglss/)f kl/of]hgf cGtu{t d':tf~ 
lhNnfd ;+rflnt ks]^ / Ans If]qx?sf] laa/)f M  

1=1_ ks]^ If]qx?sf] laa/)f M  

qm=;+= ks]^ If]qsf] gfd afln If]qkmn-x]=_ &]ufgf 
1 ^'s'r] :ofp ks]^ :ofp 10 yf;f~ uf=kf= j*f g+= 1, '̂s'r] 



2 :of~ t/sf/L ks]^ t/sf/L 10 #/kemf]~ uf=kf= j*f g+= 3, :of~ 
3 %'Daf :ofp ks]^ :ofp 13 afx|ufFp d'lQmIf]q uf=kf= j*f g+= 3, %'Daf 

4 d'lQmgfy :ofp ks]^ :ofp 10 afx|ufFp d'lQmIf]q uf=kf= j*f g+= 1, lv~\uf 

1=2_ Ans If]qx?sf] laa/)f M 

qm=;+= Ans If]qsf] gfd afln If]qkmn -x]=_ &]ufgf 
1 :ofp Ans :ofp 100 #/kemf]~ uf=kf= 2, -dfkmf{_ 

2 cfn' Ans  cfn' 75 
yf;f~ uf=kf= 2,3,4,5 -n]t], 
s'`hf] / sf]jf~_  

 

कृषि ज्ञान केन्त्र म्याग्दीर्ाट आ व २०७५।७६ मा मसु्िाङ्ग खजल्लालमा सञ्चानलि पकेट कायमिमको षववरण 

ि सिं सिंचालकको नाम ठेगाना सम्पकम  निं र्ाली/र्स्ि ु क्षेरफल 

१ नर्ण ुथकाली थसाङ्ग गा पा १ टुकुचे ९८४७६६६९९६ स्याउ १० हे 

२ कुङ्गा िेखन्त्जङ्ग गरुुङ्ग र्ाह्रगङु्ग मखुक्तक्षेर ३ छुसाङ्ग ९८४१५४५७९४ स्याउ १० हे 

 

कृषि ज्ञान केन्त्र म्याग्दीर्ाट आ व २०७५।७६ मा मसु्िाङ्ग खजल्लालमा सञ्चानलि ब्लक कायमिमको षववरण 

ि सिं सिंचालकको नाम ठेगाना सम्पकम  निं र्ाली/र्स्ि ु क्षेरफल 

१ राज ुलालचन घरपझोङ्ग गा पा २ माफाम ९८५७६५०२९० स्याउ २०० हे 

 

 
 

चाल ु आ व आ व २०७६।७७ मा कृषि ज्ञान केन्त्र म्याग्दीर्ाट मसु्िाङ्ग खजल्लालमा सञ्चानलि पकेट 
कायमिमको षववरण 

ि सिं सिंचालकको नाम ठेगाना सम्पकम  निं र्ाली/र्स्ि ु क्षेरफल 

१  र्ाह्रगङु्ग मखुक्तक्षेर ३   स्याउ १० हे 

२  थसाङ्ग गा पा १  स्याउ १० हे 

 



चाल ु आ व आ व २०७६।७७ मा कृषि ज्ञान केन्त्र म्याग्दीर्ाट मसु्िाङ्ग खजल्लालमा सञ्चानलि ब्लक 
कायमिमको षववरण 

ि सिं सिंचालकको नाम ठेगाना सम्पकम  निं र्ाली/र्स्ि ु क्षेरफल 

१ नभम नेपाली थसाङ्ग गा पा २,३,४ र ५  आल ु २० हे 

 

४.४ प्रwfgdGqL s[lif cfw'lglss/)f kl/of]hgf sfof{Gjog O{sfO -:ofp hf]g_ d':tfË 
;+rfns ;ldlt sf] ljj/)f 
 
s| ; Gfd kb &]ufgf ;Dk{s gDa/ 

1 hoGb|nfn ysfnL ;+of]hs #/kemf]+u 4hf]d;f]d 9856027405 

2 sdnf nfnrg pk ;+of]hs #/kemf]+u 2 dfkm{f 9857650489 

3 lji)f' ysfnL ;lrj y;fË 1 '̂s'r] 9847666996 

4 ljgf]b ysfnL ;x ;lrj #/kemf]+u 1 %}/f] 9857650109 

5 ;l/tf lj=s ;b:o #/kemf]+u 5 l&gL 9867644270 

6 ;f]hg lx/frg ;b:o y;fË 2 sf]jf~ 9840603327 

7 s'~uf t]lGh~ u'?Ë ;b:o jf/fu 'Ëd'lStIf]q 3 %';f~ 9841545794 

8 nfSkf ^f;L u'?Ë ;b:o jf/fu 'Ëd'lStIf]q 1 lv+uf 9847670255 

9 kf;f~ u'?Ë ;b:o nf]#]s/ bfdf]b/s')* 5 w] 9849046042 

 
४.५ hf]g ;`rfns ;ldltaf^ cf j 2075.76 df ePsf lg)f{ox? 

 

ldlt 2075÷12 ÷12 ut] 

lg)f{o g= 1 

k|wfgdGqL s[lif cfw'lglss/)f kl/of]hgf sfof{Gjog Osf{O :ofp hf]g s:^d xfol/Fu 
;]G^/ (custom hiring  center) :yfkgf ug{ sf]jf~ b]lv nf]dGyf~ ;Ddsf] If]qnfO{ ;d]^\bf 
hf]d;f]d  s]Gb| kg{] x'gfn] hf]d;f]ddf /x]sf] kmnkm"n k|bz{g s]Gb|sf] ejgnfO{ k|of]udf 



Nofpbf pko'St b]lvPsf] xFbf  #/kemf]~ ufpFkflnsf nfO{ cg'/f]w ;fy kqfrf/ ug]{ 
lg)f{o ul/of] . 

lg)f{o g= 2  

o; cf=j= 075÷076 df :ofp hf]gdf k|fKt ah]^nfO{ k|of]udf Nofpgsf nflu :ofp 
hf]g sfof{nodf xfn ;Dd btf{ -;'lrs[t_ ePsf ;xsf/L, jf Joltmut ?kdf /x]sf] 51 
j^f ;'lrs[t dWo] :ofp v]tL ePsf] gePsf] :ki^ hfFra'em u/L :ofp v]tL u/]sf] 
Joltmut kmd{ / ;xsf/L kmd{nfO{ dfq o; :ofp hf]g ;ldltn] tf]s]sf] ;fdfu|Lx? vl/b 
ul/ ljt/)f ug]{ lg)f{o ul/of] ;fy} ;fdfu|Lx? tklzn adf]lhd ;fdfu|L vl/b ul/ 

ljt/)f ug{] lg)f{o ul/of] . 

tklzn  

1= km|'^ lks/ af:s]^ ;lxtsf]  
2= PKkn lks/ / u|]l*~ d]l;g 
3= ;'s'^L agfpg] d]l;g -lah'nL jfnf_ 
4= s}lr ÷s/f}tL 
5= :ofp sf '̂{g  
6= u|]l*~ d]l;g ;fgf] vfnsf] 

 

lg)f{o g= 3 

lg)f{o g= 1 df n]lvPsf] sfo{s|d dWo] kf]i^ xfe]{i^ ;]G^/ / ;`rfns ;ldltsf] 
dfudf cfwfl/t sfo{ljlw adf]lhdsf rfn' sfo{qmdx? lg)f{o g= 2 adf]lhd ;`rfngn 

ug]{ lg)f{o ul/of] .  

lg)f{o g= 4 

o; kl/of]hgf cGtu{t ;'lrs[t x'g rfxg] :ofp s[ifs ,-s[ifL _ s[ifs ;d'x ;xsf/L 
;+:yfx?nfO{ olx c;f/ 1 ut]af^ c;f/ d;fGt;Dd ;do /fv]/ ;"rgf k|sfl;t ul/ 
gofF btf{ ug]{sf nflu cj;/ k|bfg ug]{ lg)f{o ul/of] . 
 
lg)f{o g= 5 
;`rfns ;ldltsf] dfudf cfwfl/t rfn' sfo{qmdsf nflu :ofp ('jfgL ug{sf nflu 
s[ifsx?nfO{ :ofp sf '̂{g ljt/)f ug]{ lg)f{o ul/of] . 
 



lg)f{o g= 6  
o; ;`rfns ;ldltn] :yflgo >f]t Joltm kl/rfng sf ?kdf 1 hgf s/f/ sd{rf/L 
lgo'ltm ug'{ kg]{ ePsf] x'Fbf kl/of]hgf sfof{non] ;'rgf k|sfzLt ul/lbg] lg)f{o ul/of] 
. 
 
 
ldlt 2076÷)1÷15 ut] 
 
k|:tfjx? 
1= :ofp l^Kg] cfw'lgs d]l;g ;DaGwdf  
2= u|]l*~ d]l;g vl/b ;DaGwdf  
3= :ofp ;s'l^ agfpg] d]l;g ;DaGwdf 
4= :ofp sl^~ ug]{ d]l;g ;DaGwdf  
5= :ofp sf '̂{g ;DaGwdf 
 
lg)f{o g= 1 
k|:tfj g= 1 ;DaGwdf %nkmn ubf{ o; cf=j=075÷076 df :ofp v]lt ug]{ 

s[ifsx?sf] dfu cg';f/ :ofp l^Kg] cfw'lgs d]l;g 100 yfg dfu ug{] lg)f{o ul/of] . 
 
lg)f{o g=2  
k|:tfj g=2 ;DaGwdf %nkmn ubf{ o; cf =j=075÷076 df :ofp u]|l*~ ug{] d]l;g 
20 yfg dfu ug]{ lg)f{o ul/of] . 
 
lg)f{o g=3  
k|:tfj g=3 ;DaGwdf %nkmn ubf{ o; cf =j=075÷076 df :ofp ;'s'l^ agfpg] 
d]l;g 30 yfg dfu ul/ ljt/)f ug]{ lg)f{o ul/of] . 
 
lg)f{o g=4 
k|:tfj g=4 ;DaGwdf %nkmn ubf{ o; cf =j=075÷076 df :ofp sl^~ ug{sf nflu 
/fd|f] vfnsf] s}lr 50 yfg vl/b ug]{ / ljt/)f ug]{ lg)f{o ul/of] . 
 
lg)f{o g= 5 
dfly lg)f{o 1 b]lv 4 ;Ddsf ljljw ;fdfu|Lx? vl/b ul/ art /sdaf^ :ofp 
k]ls~ug{] sf '̂{g 5 s]=lh , 10 s]=lh ,20 s] =lh sf] vl/b ul/ ljt/)f ug]{ lg)f{o 
ul/of] . 
 
lg)f{o g= 6M 



o; :ofp hf]g d':tfésf sfo{ ;ldlt / lhNnfsf cu'jf s[ifsx?sf] s[lif ;DaGwdf 
e|d)f ug{ olx 2076 ;fn a}}zfv 21 ut] :ofp ;'k/ hf]g h'Dnf e|d)fdf hfg] lg)f{o 
ul/of] . ;fy} e|d)f hfgsf] nflu tklzn adf]lhd s[ifsx? hfg] lg)f{o ul/of] . 
 
tklzn 
1= :ofp hf]g d':tfésf sfo{ ;ldlt   –  9 hgf  
2= sf]jf~                –  1 hgf 
3= '̂s'r]                 –  2 hgf 
4= %}/f] ÷lrdf~            –  1 hgf 
5= dfkmf{                  –  2 hgf 
6= :of~                  –  2 hgf 

7= l&gL                  –  1 hgf 
8= hf]d;f]d                –  2 hgf 
9= afx|ufp                –  3 hgf 
10=;Nnfsf/                –  5 hgf 
 
lg)f{o g= 6M 

cfhsf] a}&saf^ ul/Psf ljljw ;fdfu|Lx? vl/b ug{sf nflu o; :ofp hf]g d':tfésf cWoIf 
>L hoGb|nfn ysfnLnfO{ lhDdf nufpg] lg)f{o ul/of] . 

 

ldlt 2076 ÷02÷25 ut]      

k|:tfj g= 1Mu|]l*~ d]l;g vl/b ;DaGwdf  

k|:tfj g= 2M:ofp k]ls~ sf '̂{g %kfO{ ;DaGwdf 

lg)f{o g=1M 

k|:tfj g= 1 dfly %nkmn ubf{ ;`rfns ;ldltsf] dfudf cfwfl/t sfo{s|d 
;`rfngsf] nflu sfo{ljlw adf]lhd k"lhut cg'bfg cGtu{t pTkfbgf]k/f]Gt cfjZos 
kg]{ :ofp u|]l*~ d]l;g b'O{ yfg tklzndf pNn]lvt s[lif ;xsf/Lx?nfO{ vl/b u/L 

÷u/fO ljt/)f -x:tfGt/)f_ ug]{ lg)f{o ul/of] . 

 



tklzn 

1= ef]~\ud/ ;fgf ls;fg ;xsf/L ;+:yf dfkmf{ 

2= td;]n e]gf s[lif ;xsf/L ;+:yf %';f~ 

 

lg)f{o g= 2M 
k|:tfj g= 2 dfly %nkmn ubf{ :ofp k]ls~ sf '̂{g %kfO{ ug{ OsfO{ :ofp hf]gsf 

n]vfkfn >L ;'lgtf nfld%fg] / :ofp hf]g d':tfésf ;lrj lji)f' ysfnLnfO{ lhDdf 
nufO{ %fKg nufpg] lg)f{o  ul/of] . ;fy} ;'lrs[t Osf]u|f] s[lif tyf ;xsf/L ;+:yf / 
lxdfnL z]kf{ g;/Ln] vl/b u/L ljt/)f ug]{ lg)f{o ul/of] . 
 
lg)f{o g= 3M 
d':tfé lhNnfdf gkfSbf÷vf; u/L lth nufotsf rf*{kj{df :ofp l^Kg] k|rng 

/x]sf]df To;af^ d':tfé lhNnfsf] :ofpsf] u')f:t/df x<f; eO{ ahf/df dfu / d"No 
sd eO{ /x]sf] x'gfn] o; jif{ b]lv pko"St ;dodf dfq :ofp l^Kg] ljleGg cfjZos 
sfo{s|dx? ;`rfng ug{'sf ;fy} ;do cufj} :ofp l^Kg] sfo{ lg?T;flxt ug{] ljifodf 
;DalGwt lgsfo, hgk|ltlglwx? ,tyf s[ifsx?sf] a[xt e]nf u/fO{ %nkmn ug]{ lg)f{o 
ul/of] . 
 

ldlt 2076÷03÷21 ut] 

lg)f{o g= 1M 

;`+rfng ;ldltsf] dfudf cfwfl/t s:^d xfol*~ ;]G^/ / kf]i^ xfj{]i^ ;]G^/ 
:yfkgfsf] nflu sfo{s|d ;+rfngsf] nflu :ofp l^Kg] d]l;g, l;s]r/, PKkn lks/, 
PKkn s^/ P)* xf]N* ;fdfu|Lx? vl/b ul/ ;s]sf] x'Fbf ;+`rfng ;ldltnfO{ 
x:tfGt/)f ul/ ;'lrs[t kmfd{ ,;xsf/Lx?nfO{ ljt/)f lg)f{o ul/of] . 

lg)f{o g= 2M 

lg)f{o g= 2 df %nkmn ubf{ ;+`rfng ;ldltsf] dfudf cfwfl/t kf]i^ xfj{]i^ ;]G^/ 
:yfkgfsf] nflu cGt{ut :ofp Kofls~ ug{] sf {̂'g / :ofp u|]l*~ ug]{ d]l;g Nofpgsf] 
nflu af^f] ca?$ ePsf]n] ;fdfu|Lx?sf] nflu e'QmfgL lbg] lg)f{o ul/of] . 



lg)f{o g+ 1 cg';f/ lgDGffg';f/sf ;fdfu|Lx? lgDgfg';f/ Joltmdfkm{t s[ifsx?nfO{ af*\g] 
lg)f{o ul/of] . 

1= ;l/tf la=s -l&gL_ 

s}lrM   6 yfg  

;'s'l^ agfpg] d]l;gM 5 yfg 

:ofp lks/      M8 yfg 

lSnk/         M8 yfg  

20 s]=lh sf '̂{g   M700 yfg  

10 s]=lh sf '̂{g    M300 yfg  

2=nfSkf^;L u'?~ -kmNofs sfua]gL_ 

s}lr         M2 yfg  

;'s'l^ agfpg] d]l;gM 2 yfg 

:ofp lks/      M4 yfg 

lSnk/          M4 yfg  

20 s]=lh sf '̂{g    M500 yfg  

3= sdnf nfnrg -dfkmf{, :of~ ,%}/f] ,lrdf~ _ 

s}lr       M8 yfg  

;'s'l^ agfpg] d]l;g M10 yfg 

:ofp lks/       M15 yfg 

lSnk/          M15 yfg  

20 s]=lh sf '̂{g    M1243 yfg  

10 s]=lh sf '̂{g     M500 yfg  



4= hoGb<nfn ysfnL -hf]d;f]d_ 

s}lr       M6 yfg  

;'s'l^ agfpg] d]l;g M8 yfg 

:ofp lks/       M8 yfg 

lSnk/          M8 yfg  

20 s]=lh sf '̂{g    M700 yfg  

10 s]=lh sf '̂{g     M300 yfg 

5=lji)f' ysfnL - '̂s'r]_ 

s}lr        M5 yfg  

;'s'l^ agfpg] d]l;g M3 yfg 

:ofp lks/       M10 yfg 

lSnk/          M10 yfg  

20 s]=lh sf '̂{g    M900 yfg 

10 s]=lh sf '̂{g     M400 yfg 

6= s'~uf t]lGh~ u'?~ -%';f~ ,tf~j] _ 

s}lr          M6 yfg  

lks/          M2 yfg  

lSnk/          M2 yfg 

7= ;f]hg lx/frg -sf]jf~_ 

;'s'l^ agfpg] d]l;g  M2 yfg 

lks/            M3 yfg  

lSnk/           M3 yfg 



 ४.६ खजन्त्सी सम्र्खन्त्ध षववरण      

;fljs lhNnf s[lif ljsf; sfof{noaf6 x:tfGt/0f eO cfPsf vr{ eP/ ghfg] lhG;L ljj/0f 
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ि स. समानको नाम पररमाण खज.खा
.पा.न. 

         खजन्त्सी सामानको भौनिक आवस्था                     
कैषफयि  

प्रयोगमा रहेको  प्रयोगमा 
नरहेको  

मममि गनुम 
पने  

मममि 
हनु 
नसक्ने  

 

१  काठको टेर्लु (ठुलो सानों ) १९  १  १५ ०  ४  ०    

२  षट. टेर्लु  ७  २  ७  ० ०  ०   

३  सोफा सेट  ३  ३  ३  ० ०  ०   

४  काठको खाट ८  ४  ८  ० ०  ०   

५  काठको यामक  ५  ५  ५  ० ०  ०   

६   कुसीमा राख्ने गलैचा  ११  ६  ११  ० ०  ०   

७  टीनको र्कस  १  ७  १  ० ०  ०   

८  दराज खस्टलको (ठुलो सानों ) २५  ८  २५  ० ०  ०   

९  कायामलय भर्न र जग्गा  ३४२ र् 
षक नम  

९   भवन १, कोठा ७ 
शौचालय समेि  

० ०  ०  जग्गा, खजल्ला पश ु
सेवा को नाममा  

१०  कायामलय प्रमखु आवासको जग्गा 
र भवन  

५ रोपनी १०  भवन २, कोठा ४/४  ० ०  ०   

११  स्टोर, िानलम भवन र जग्गा 
/कममचारी अनधकृि ननवास ,ग्रीन 
हाउस  

२-८-३-
१ रोपनी 

१३  भवन ३, कोठा १२   ० ०  ०   

१२  फाईल क्यषवटेन(खस्टल यामक ) १  १८  १  ० ०  ०   

१३  काठको रे्न्त्च  ५  १९  ०   ५  ०  ५   

१४  काठको(पाच,निन घराम 
भएको)टेवल  

२  २१  २  ० ०  ०   

१५  कापेट (जटु)  २७६.२
४ नम. . 

२२  २७६.२४ नम. . ० ०  ०   सरै् प्रयोगमा रहेको  

१६  भयांङ २  ३४  २  ० ०  ०   

१७  काठको दराज (ठुलो सानों सानों  १७  २४  १७  ० ०  ०   

१८  र्कु केश (खस्टल) २  २५  २  ० ०  ०   

१९  सेिो र्ोडम  ३  २६  ३  ० ०  ०   

२०  pH  नमटर  ७  २७  ०   ७  ३   ४    

२१  कम्प्यटुर (डेस्टप) ७   २९  २    ५   १   २     

२२  कम्प्यटुर टेवलु  ८  ३०  ६   ० २   ०   

२४  ग्रीन मोइस्चर टेस्टर  ५   ३२  २  ४  ०  ४   १ वटा हराएको  

२५ 
Hand Refrecto Meter  १  ३३  ०   १  ०  १    

२६  थाइल्याण्ड वाला फोल्डीङ कुनसम   ५  ३४  ५  ० ०  ०   

२७  फ्याक्स मेखशन  २  ३५  १   १  ०  १    

२८  राउण्ड टेवल  १  ३६  १  ० ०  ०   

२९  टेनलनभजन (रिंनगन ) ३  ३७  २   १  ०  १    

३०  नडखजटल क्यामरा  ५  ३८  १  ४  ०  ४   



३१  मोटर साइकल  ३   ३९  १   २     ०  २   

३२  सोलार सेट  ३  ४०  ३  ० ०  ०   

३३  ल्यापटप कम्प्यटुर  ९   ४१  ३   ४  २  ०     

३४  भ्याकुम खक्लनर  २  ४२  २  ० ०  ०   

३५  मखल्टनमनडया  २  ४३  २  ० ०  ०   

३६  Hand sprayer  १  ४४  १  ० ०  ०   

३८  षप्रन्त्टर  ८  ४६  ६   २  ०  २   

३९  कुनसम (पोदोरेज र ररभखल्वङ) ३५  ४७  ३५  ० ०  ०   

४०  रोष्टम  १  ४८  १  ० ०  ०   

४१  खस्टल कचौरा  २५  ४९  २५  ० ०  ०   

४२  खस्टल प्लेट  १३  ५०  १३  ० ०  ०   

४३  खस्टल जग  २   ५१  २  ० ०  ०   

४४  य.ुपी.यस.  ७  ५२  ५   २  ०  २   

४५  प्रसेर कुकर  २  ५३  २ ० ०  ०   

४६  खस्टल नगलास  २७  ५४  २७  ० ०  ०   

४७  नडनर प्लेट  २३  ५५  २३  ० ०  ०   

४८  नससा वाला काठको दराज  १  ५६  १  ० ०  ०   

४९  मोवाइल फोन  १  ५७  १  ० ०  ०   

५०  स्टेप लाईजर ४  ५८  ४  ० ०  ३   ३ ओटा टुट 
फुटभएको  

५१  ईनभटर  १  ५९  १  ० ०  ०   

५२  व्याट्री (इनभटर को सेट मा 
भएको)  

४  ६०  ४  ० ०  ०   

५३  angle यामक  २  ६१  २  ० ०  ०   

५४  फ्याक्स मेनसन राख्ने र्कस  १  ६३  १  ० ०  ०   

५५  G.P.S. meter  १  ६४  ०   १  ०  १   

५६  क्यानन फोटोकपी हेभी मेनसन  १  ६५  ०   १  १   ०   

५७  खस्टल टेवलु ८  ६६  ८        ० ०  ०   

५८  प्लाखस्टक कुनसम  ६२  ६७  ६२   ० ०  ५   भाखचएको  

५९  इलेखक्ट्रक षकत्ली  १  ६८ १  ० ०  ०   

६०  ब्लाङकेट  ६  ६९  ४  २  ०  २    

६१  डेक्ची  २  ७०  २  ० ०  ०   

६२  सपु वोल(कचौरा जस्िो ) २  ७२  २  ० ०  ०   

६३  चम्चा  ३०  ७४  ३०  ० ०  ०   

६४  षट.म्याट  २४  ७५  १४     १०   ०  १०  ५२ मा सानुमपने 

६५  डाडु  ३  ७६  ३  ० ०  ०   

६६  वाटर डीस्पेंसर  १  ७७  १  ० ०  ०   

६७  हाडम नडक्स  १  ७८  ०   १  ०  १    

६८  इलेखक्ट्रक नमटर   १  ८१  १  ० ०  ०  जडान भएको 
६९  खस्टल खचम्टा  १  ८२  १  ० ०  ०   

७०  र्क्स पलिंग  १  ८४  १  ० ०  ०   



७१  मेटे्रस  ६  ८५  ६  ० ०  ०   

७२  नसरानी  ५  ८६  ५  ० ०  ०   

७३  लो- रे्ड  ३  ८७  ३  ० ०  ०   

७४  मभुी क्यामरा  १  ८८  १  ० ०  ०   

७५  सफ्ट र्ोडम  १  ८९  १  ० ०  ०   

७६  pH meter (Digital) १  ९१  १  ० ०  ०   

७७  spectrophotometer  १  ९२  १  ० ०  ०   

७८  disital flamephotometer with 
compressor  १  ९३  १  ० ०  ०   

७९   distilled water plant  १  ९४  १  ० ०  ०   

८०  mechanical shaker  १  ९५  १  ० ०  ०   

८१  electronic balance  १  ९६  १  ० ०  ०   

८२  िाप्के  १  ७९  १  ०  ०  ०   

 

ियार गने                                                                         स्वीकृि गने 

दस्िखिः                                                                          दस्िखिः 
नाम: शनममला पनु                                                                   नामः माधव प्रसाद लम्साल 

पदः नायर् प्राषवनधक सहायक        पदः र्ररष्ठ कृषि षवकास 
अनधकृि 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  
           म.ले.प.फा.न.४९ 

पररयोजना कायामन्त्वयन इकाई स्थापना भए पनछ थप भएका खचम भएर नजाने खजन्त्सी खािा िफम  खजन्त्सी षववरण 

ि 
स. 

समानको नाम पररमाण खज.खा.पा.न. खजन्त्सी सामानको भौनिक आवस्था 
प्रयोगमा 
रहेको 

प्रयोगमा 
नरहेको 

मममि 
गनुम पने 

मममि हनु 
नसक्ने 

१ कम्प्यटुर (डेक्सटप ) २ १ २ ० ० ० 

२ षप्रन्त्टर २ २ २ ० ० ० 

३ मखल्टनमनडया प्रोजेक्टर १ ३ १ ० ० ० 

४ ग्लोर् १ ४ १ ० ० ० 

५ मोटरसाइकल १ ५ १ ० ० ० 

६ गेट र्ल्र् १ ६ १ ० ० ० 

७ यूननयन २ ७ २ ० ० ० 

८ षट २ ८ २ ० ० ० 

९ यल्र्ो २ ९ २ ० ० ० 

१० अषफस टेर्ल (हेभी) १ १० १ ० ० ० 

११ कुनसम       

नमननर्ोक्स  ररभाखल्र्िंग  १  ११   १  ०  ०  ०  
फूल यामक  १   ११ १  ०  ०  ०  
नमषटिंग लाइरे्री चेयर  १०  ११ १०  ०  ०  ०  
प्लाखस्टक कुनसम  ५  ११ ५   ०  ०  ०  
खस्टल फे्रम  २  ११ २  ०  ०  ०  

१२ दराज १ १२  १ ० ० ० 

१३ र्ोडम १ १३  ० १ ० ० 

१४  हेल्मेट   १  १४   १  ० ०  ० 
१५  ग्यास नसनलन्त्डर  १  १५  १ ०  ०  ०  

 

ियार गने                                                                         स्वीकृि गने 

दस्िखिः                                                                                 दस्िखिः 
नाम: शनममला पनु                                                     नामः माधव प्रसाद लम्साल 

पदः नायर् प्राषवनधक सहायक                        पदः र्ररष्ठ कृषि षवकास अनधकृि 

 



४.७ कायमकमम सिंचालनको लानग सखुचकृि भएका समहू सहकारी िथा ननखज उिमीहरुको नर्र्रण  

नस.न. समूह सहकारी िथा ननखज उिमीहरुको 
नाम   

ठेगाना सम्पकम  व्यखक्त  सम्पकम  न.  

१  स्यालम र्हूउदेखशय  सहकारी सस्था   टुकुचे  नर्ण ुथकाली   ९८४७६६६ ९९६  

२  टुकुचे स्याउ फामम  टुकुचे धोनछररङ थकाली   ९८४७६०६२०  

३ आइ.षप.एम स्याउ फामम  टुकुचे ननरज थकाली  ९८६०७०२४६०  

४  षहमाली शेपाम स्याउ नसमरी टुकुचे राजन शेपाम  ९८६७७६६३२९  

५  ननलनगरी अगामननक एग्रो प्रा.नल. टुकुचे शकुप्रसाद शेपाम शकुप्रसाद शेपाम  

६  जनकल्याण कृिक समहु  खचमाङ चन्त्र र्हादरु नर्.क.  ९८६७६८७२९३  

७  षहमालयन फामम  टुकुचे आ.फुवाम शेपाम  ९८४५३४७३५  

८  एस िलुाचन एप्पल फामम  टुकुचे सरोज िलुाचन  ९८४१७३००५२  
९   जनजागरण कृिक स 
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४.८ प्रधानमन्त्री कृषि आधनुनकीकरण पररयोजना कायमिम कायामन्त्वयन कायमषवनधहरु 
१) व्यवसाषयक कृषि उत्पादन िथा प्रशोधन केन्त्र (जोन) षवकास कायमिम सिंचालन कायमषवनध 

खण्ड १. पषृ्ठभनूम 

प्रधानमन्त्री कृषि आधनुनकीकरण पररयोजना अन्त्िरगिका ४ वटा सम्भागहरु मध्ये िेश्रो सम्भागको 
रुपमा रहेको व्यवसाषयक कृषि उत्पादन िथा प्रशोधन केन्त्र (जोन) षवकास कायमिमको प्रभावकारी 
कायामन्त्वयनका सन्त्दभममा पररयोजनाको दस्िावेजमा उल्लेख भएको व्यवस्था र्मोखजम नेपाल सरकारले 
यो कायमषवनध र्नाइ लाग ुगरेको छ । 

  खण्ड २. सिंखक्षि नाम र प्रारम्भ 

षविय वा प्रसिंगले अको अथम नलागेमा यस कायमषवनधमा,  
(क)  "पररयोजना " भन्नाले प्रधानमन्त्री कृषि आधनुनकीकरण पररयोजना सम्झन ुपदमछ ।  

(ख)  "जोन " भन्नाले राषिय प्राथनमकिा र स्थाननय सम्भाव्यिाका आधारमा िोषकएको पवुामधारहरु 
भएको र िोषकएको र्ालीमा न्त्यूनिम ५०० हे. मा सिंचालन भएको व्यवसाषयक कृषि 
उत्पादन िथा प्रशोधन केन्त्र सम्झन ुपदमछ । 

(ग)  "सनमनि " भन्नाले जोन सिंचालक सनमनि सम्झन ुपदमछ । 

(घ) "पोष्ट हाभेष्ट सेन्त्टर " भन्नाले भन्नाले कृषि व्यवसायीकरणका लानग सम्वखन्त्धि सिंचालक सनमनि 
वा अन्त्य ननकायले सिंचालन गने प्रशोधन केन्त्र, गोदाम घर, ग्रनेडिंग, प्याकेखजिंग िथा सिंकलन 
केन्त्र लगायिका उत्पादनोपरान्त्ि आवश्यक पूवमधारहरु सषहिको सेवा सम्झन ुपदमछ । 

(ङ) "कस्टम हायररिंग सेन्त्टर " भन्नाले यान्त्रीकरण प्रवदमनका सन्त्दभममा सम्वखन्त्धि सिंचालक सनमनि 
वा अन्त्य ननकायले सिंचालन गने सम्वखन्त्धि र्ाली/वस्िकुा लानग उत्पादनदेखख भण्डारणसम्म 
आवश्यक पने सवै प्रकारका मेखशनरी औजार उपकरणको सेट सषहिको सेवा सम्झन ुपदमछ 
। 

(च) "सिंचालक " भन्नाले सम्वखन्त्धि जोन सिंचालक सम्झन ुपदमछ । 

(छ) "पररयोजना कायामन्त्वयन इकाइ (PIU)" भन्नाले यस पररयोजना अन्त्िरगि जोन क्षेरमा रहने 
प्रशासननक इकाइ सम्झन ुपदमछ ।  

(ज) "षविय षवज्ञ" भन्नाले जोन क्षेरमा प्राषवनधक परामशमका लानग नेपाल सरकारले करार ननयकु्त 
गरेको सम्वखन्त्धि षवियको षवज्ञ सम्झन ुपदमछ । 

(झ) "कायमदल " भन्नाले यसै कायमषवनधको दफा ४.३ र्मोखजमको कायमदल सम्झन ुपदमछ । 

 

 

 



खण्ड ३. उद्दशे्य 

व्यवसाषयक कृषि उत्पादन िथा प्रशोधन केन्त्र (जोन) षवकास कायमिम सिंचालनका उद्देश्यहरु 
देहायर्मोखजम रहेका छन ्

(क) जोनमा समावेश गररएका र्ाली/वस्िकुो उत्पादन िथा उत्पादकत्व वखृध्द गनुम, 
(ख)  जोन क्षेरमा कृषि याखन्त्रकरण, कृषि पूवामधार षवकास एविं व्यवसायीकरण प्रवदमन िथा 

प्रारखम्भक प्रशोधन केन्त्रहरुको स्थापनामाफम ि कृषि आधननकीकरणको आधारखशला ियार गने 

 

खण्ड ४. जोन ननमामण प्रषिया 

४.१ जोन क्षेर ननमामणका लानग देहायका सेवा/सषुवधा/पूवामधारहरु भएको हनुपुनेछ : 

क) सडकको पहुँच भएको वा हनुसक्ने 

ख) नसिंचाईको उपलब्धिा भएको वा हनुसक्ने 

ग) षवद्यिुको उपलब्धिा भएको वा हनुसक्ने 

घ) िोषकएको क्षेरफल चक्लार्न्त्दी भएको वा एउटै कोररडोरमा रहेको 
४.२ यस पररयोजना अन्त्िरगि प्रथम विम अथामि आ.व २०७३/७४ का लानग अनसूुची ३ र्मोखजम 
का खजल्लाहरुको िोषकएका क्षेरमा िोषकएका र्ाली/वस्िकुा  कुल ३० जोनहरु सिंचालनमा रहनेछन ्
। पररयोजना अवनधमा सम्भाव्यिाका आधारमा ३०० यस्िा जोनहरु मलुकुभरमा ननमामण गररनेछन ्
। थप जोनहरु स्थापना सम्वन्त्धी ननणमय पररयोजना कायामन्त्वयन इकाइ (PIU)को नसफाररशमा 
पररयोजना कायमन्त्वयन सनमनिले नलनेछ । 

४.२ जोन ननमामण गदाम भौगोनलक िथा प्राषवनधक सम्भाव्यिाका आधारमा प्रत्येक खजल्लाको 
िोषकएको क्षेरमा िोषकएका र्ाली/वस्िकुा जोनहरु ननमामण गनम चाहने कृिक समहु/सहकारी/जल 
उपभोक्ता समूह/कृिक उद्यमीहरुको सूची ियार गररनेछ । सूचीकृिहरुमध्येवाट आवश्यक सिंख्यामा 
जोन  छनौटका लानग पररयोजना कायामन्त्वयन इकाइ (PIU) ले सम्वखन्त्धि षविय षवज्ञको 
सिंयोजकत्वमा आवश्यकिानसुार सदस्यहरु रहने एक प्राषवनधक कायमदल र्नाइनेछ ।उक्त कायमदलले 
िोषकएका सूचकहरु र स्थलगि प्रमाखणकरण समेिका आधारमा नसफाररश गरे अनरुुप जोन क्षेरको 
छनौट सम्वखन्त्धि पररयोजना कायामन्त्वयन इकाइ (PIU)ले गनेछ ।यसरी जोन क्षेर सिंचालन गनम 
छाननएका कृिक समहु/सहकारी/कृिक उद्यमीहरु रहने दफा ५.१ अनसुारको जोन सिंचालक सनमनि 
र सम्वखन्त्धि पररयोजना कायामन्त्वयन इकाइका वीच िोषकएका कायमिमहरु सिंचालनका लानग एक 
सम्झौिा हनेुछ । 

४.३ यसरी छनौट भएका जोनमा आवध्द कृिकहरुलाइ सम्वखन्त्धि पररयोजना कायामन्त्वयन इकाइले 
िोषकएको ढाँचामा कृिक सदस्यिा पररचय पर षविरण गनेछ।  



४.४ छनौट भएका व्यवसाषयक कृषि उत्पादन िथा प्रशोधन केन्त्र (जोन) सम्वखन्त्धि र्ाली षवशेिको 
श्रोिकेन्त्रको रुपमा रहनेछ । 

खण्ड ५. जोन सिंचालन प्रषिया  

५.१ जोन सिंचालक सनमिको गठन, काम किमव्य र अनधकार  
जोन सिंचालनका सम्वन्त्धमा सम्वखन्त्धि खजल्ला कृषि षवकास कायामलयसिंग भएको सम्झौिा र्मोखजमका 
कायमहरु सिंचालन गने सम्वन्त्धमा मानथ उल्लेखखि प्रषियािारा छनौट भइ कृिक समहु/सहकारी/जल 
उपभोक्ता समहु/कृिक उद्यमीिारा सिंचालन गररने जोन क्षेरको व्यवस्थापनका लानग सम्वखन्त्धि 
कृिक समहु/सहकारी/कृिक उद्यमीहरुमध्येवाटै छाननएको व्यखक्त अध्यक्ष र सदस्य सखचव र जोन 
क्षेर नखजकको कृषि सेवा केन्त्रको प्रनिनननध, जोन क्षेर नखजकमा रहेको एग्रोभेट/कृषि सामग्री 
आपूनिमकिाम प्रनिनननध लगायिका र्ढीमा थप ११ जना  सदस्य रहने गरर र्ढीमा १३ सदस्यीय जोन 
सिंचालक सनमनि रहनेछ । 

िोषकएको क्षेरफलको सिंचालक गरर कृिक उद्यमी एक्लैले सिंचालन गने जोन क्षेरको हकमा भने 
त्यस्िो कृिक उद्यमी स्वयिंले नै सिंचालक सनमनिको भनूमका ननवामह गनेछ ।जोन क्षेरमा रहने कृषि 
प्राषवनधकहरु यस्िो सनमनिको सल्लाहकारका रुपमा रहनेछन ्।  

 

जोन सिंचालक सनमनिको काम, किमव्य र अनधकार देहाय र्मोखजम हनेुछ 

क) िोषकएका आधारहरुमा जोन सिंचालक ननयकु्त गने  

ख) जोन सिंचालकको काम, किमव्य र अनधकार ननधामरण गने  

ग) जोन कायमिम सिंचालन गनमका लानग आवश्यक उत्पादन सामग्री र सो को पररमाण आिंकलन 
गने, उत्पादन योजना ियार गने, आवश्यक उत्पादन र अन्त्य सामग्रीको श्रोि सिंचालक गने 
।सम्वखन्त्धि र्ालीको र्ालीचि ननधामरण गने । 

घ) जोनमा ननमामण हनेु पवुामधार षवकास सम्वन्त्धी कायमका लानग पररयोजना कायामन्त्वयन इकाइसिंग 
आवश्यक समन्त्वय गने ।  

ङ) जोन सिंचालनका लानग खजल्ला कृषि षवकास कायामलय र अन्त्य सरोकारवाला ननकायहरुसिंग 
आवश्यक समन्त्वय गने । 

च) जोनमा सिंलग्न कृिकहरुलाइ पररचय पर षविरणमा सहयोग गने । जोनलाइ व्यवखस्थि 
रुपमा सिंचालनका लानग आधार ियार गने, सम्लग्न कृिक समहु/सहकारी/उपभोक्ता 
समूह/कृिक उद्यमी लगायिसिंग ननरन्त्िर सम्वाद र सहकायम र्नाइराख्ने । 

छ) सिंचालक सनमनिको रै्ठक पाखक्षक रुपमा अननवायम र आवश्यकिानसुार अन्त्य समयमा र्स्नेछ 
। रै्ठकमा सनमनि र्ाषहरका प्रनिनननधलाइ आमखन्त्रि गनम सषकनेछ । 



ज) जोन ननमामण, सिंचालक, सिंचालन र अनगुमनका सन्त्दभममा अन्त्य सवै आवश्यक कायमहरु गने । 

५.२ जोन व्यवस्थापक (Zone Manager)को ननयखुक्त, काम किमव्य र अनधकार 

खजल्लामा सिंचालन हनेु जोन षवकास कायमिमको प्रभावकारी सिंचालन िथा आवश्यक समन्त्वयका 
लानग जोन सिंचालक सनमनिले देहायको योग्यिा भएको एक जोन सिंचालक ननयकु्त गनेछ : 

क) कम्िीमा प्रषवणिा प्रमाण पर िहको शैखक्षक योग्यिा भएको, 
ख) न्त्यूनिम २ विम कृषि व्यवसायको अनभुव भएको, 
ग) ४० विम उमेर ननाघेको, 
घ) समन्त्वय क्षमिा उच्च रहेको,  

 ५.३ जोन सिंचालकको काम, किमव्य र अनधकार जोन सिंचालक सनमनिले िोके र्मोखजम हनेुछ । 

५.४ जोन व्यवस्थापकको पारश्रनमक जोन सिंचालक सनमनिले ननधामरण गरे र्मोखजम सनमनिवाटै 
भकु्तानी हनेुछ ।  

खण्ड ६. सिंचालन गररने कायमिम/षियाकलाप 
६.१ जोनस्िरमा पररयोजना अनभमखुीकरण 

सम्वखन्त्धि पररयोजना कायामन्त्वयन इकाइ (PIU) ले जोन क्षेरका कृिक समहु/सहकारी/जल उपभोक्ता 
समूह/कृिक उद्यमी, नीखज सेवा प्रदायक लगायि अन्त्य सरोकारवाला ननकायहरुको उपखस्थिीमा 
पररयोजना र जोन सिंचालन सम्वन्त्धमा अनभमखुीकरण कायमिम सिंचालन गनेछ ।  
६.२ प्रषवनध िथा प्राषवनधक सहयोग 

क) सम्वखन्त्धि पररयोजना कायामन्त्वयन इकाइ (PIU) ले जोन क्षेरमा सहभानगिात्मक व्यवसाषयक 
उत्पादन प्रषवनध प्रदशमन िथा स्थलगि िानलम कायमिम सिंचालन गनेछ ।प्रत्येक जोन सम्वखन्त्धि 
र्ाली/वस्िकुा १ हे. क्षेरफलमा सहभानगिात्मक व्यवसाषयक उत्पादन प्रषवनध प्रदशमन सिंचालन 
गररनेछ ।  

ख) जोनमा  सम्वखन्त्धि र्ालीको श्रोिकेन्त्रको स्थापना गररनेछ । 
ख)  प्रत्येक जोनमा कृषि प्राषवनधक खशक्षालय सिंचालन सहयोगको कायमिम सिंचालन गररनेछ ।यस 
सम्वखन्त्ध कायमषवनध छुटै्ट व्यवस्था गररएको छ। 

ख) सम्वखन्त्धि पररयोजना कायामन्त्वयन इकाइ (PIU) ले जोन क्षेरमा एषककृि माटो, वीउ र र्ाली 
सिंरक्षण सेवा उपलव्ध गराउन घमु्िी स्थलगि प्रयोगशाला सेवा सिंचालनमा ल्याउनेछ । 

 

 

६.३ उत्पादन सामग्री सहयोग 

क) उत्पादन सामग्री षवशेिगरर रासायननक िथा प्रािंगाररक मलमा हाल प्रचनलि प्रावधान अनरुुप नै 
जोन क्षेरका लानग आवश्यक पररमाणमा अनदुानमा उपलव्ध गराइनेछ ।  



ख)  सम्वखन्त्धि जोन सिंचालक सनमनिले रासायननक िथा प्रािंगाररक मल षविी षविरणका लानग कृषि 
सामग्री कम्पनी नल. को नडलरखशप प्राि गनेछन ्।  
ग) वीउ/वेनाममा अनदुान उपलव्ध गराइने छैन।यसका लानग प्रनिफलमा आधाररि प्रोत्साहन अनदुान 
उपलव्ध गराइनेछ । यस सम्वन्त्धी कायमषवनध छुटै्ट व्यवस्था गररएको छ ।  

६.४ कृषि यान्त्रीकरणका लानग Custom Hiring Center स्थापना  

क) सम्वखन्त्धि जोनमा यान्त्रीकरण प्रवदमनका लानग जोनका र्ाली/वस्िकुा लानग उत्पादनदेखख 
भण्डारणसम्म आवश्यक पने सवै प्रकारका मेखशनरी औजार उपकरणको सेट खररदमा ५० प्रनिशि 
पूिंजीगि अनदुान उपलव्ध गराइनेछ । 

ख) सम्वखन्त्धि जोनका लानग आवश्यक मेखशनरी औजार उपकरणको सेटको षववरण र लागि इषष्टमेट 
कृषि इखन्त्जननयररिंग ननदेशनालयको सहयोग र समन्त्वयमा सम्वखन्त्धि पररयोजना कायामन्त्वयन इकाइ 
(PIU) ले गनेछ । 

ग) सम्वखन्त्धि सिंचालक सनमनिले उक्त मेखशनरी औजार उपकरणको सेट खररद गरर Custom Hiring 

Center सिंचालन गनम चाहेमा सोही सनमनिमाफम ि वा सो सनमनि यस षकनसमको सेवा उपलव्ध गराउन 
षवनभन्न कारणले अननच्छुक देखखएमा यो सेवा सिंचालन गनम इच्छुक अन्त्य कृिक 
समहु/सहकारी/उपभोक्ता समूह/कृिक उद्यमी वा नीखज सेवा प्रदायकलाइ सम्वखन्त्धि जोनलाइ 
प्राथनमकिामा राख्दै अन्त्य क्षेरमा समेि सहनुलयि दरमा सो सेवा उपलव्ध गराउने गरी त्यस्िा 
कृिक समहु/सहकारी/उपभोक्ता समूह/कृिक उद्यमी वा नीखज सेवा प्रदायकलाइ यस वापिको 
अनदुान उपलव्ध गराइनेछ। 

घ) यस केन्त्र सिंचालन गरेवापिको पूिंजीगि अनदुान सम्वखन्त्धि जोन सिंचालक सनमनि वा 
उपरोक्तानसुार सो सेवा सिंचालन गने कृिक समहु/सहकारी/उपभोक्ता समूह/कृिक उद्यमी वा नीखज 
सेवा प्रदायकको र्ैंक खािामा उपलव्ध गराइनेछ ।  
६.५ पोष्ट हाभेष्ट सेन्त्टर  स्थापना  

क) सम्वखन्त्धि जोनमा व्यवसायीकरणका लानग प्राथनमक प्रशोधन केन्त्र, गोदाम घर, ग्रनेडिंग लगायिका 
उत्पादनोपरान्त्ि आवश्यक पूवमधारहरु रहेको एक पोष्ट हाभेष्ट सेन्त्टर ननमामण गररनेछ ।यसका लानग 
८५ प्रनिशि पूिंजीगि अनदुान उपलव्ध गराइनेछ ।  

ख) यस्िो केन्त्र स्थापनाका लानग सम्वखन्त्धि सिंचालक सनमनि वा सम्वखन्त्धि कृिक उद्यमीले 
आवश्यक जग्गा उपलव्ध गराउन ुपनेछ ।  
ग) सम्वखन्त्धि जोनका लानग आवश्यक पोष्ट हाभेष्ट सेन्त्टरको षवस्ििृ नडजाइन र लागि इषष्टमेट कृषि 
इखन्त्जननयररिंग ननदेशनालयको सहयोग र समन्त्वयमा सम्वखन्त्धि पररयोजना कायामन्त्वयन इकाइ (PIU) 
ले गनेछ । 

ग) सम्वखन्त्धि जोन सिंचालक सनमनिले यस्िो पोष्ट हाभेष्ट सेन्त्टर सिंचालन गनम चाहेमा सोही 
सनमनिमाफम ि वा सो सनमनि यस षकनसमको सेवा उपलव्ध गराउन षवनभन्न कारणले अननच्छुक 



देखखएमा यो सेवा सिंचालन गनम इच्छुक अन्त्य कृिक समहु/सहकारी/उपभोक्ता समूह/कृिक उद्यमी 
वा नीखज सेवा प्रदायकलाइ सम्वखन्त्धि जोनलाइ प्राथनमकिामा राख्दै अन्त्य क्षेरमा समेि सहनुलयि 
दरमा सो सेवा उपलव्ध गराउने गरी त्यस्िा कृिक समहु/सहकारी/उपभोक्ता समूह/कृिक उद्यमी 
वा नीखज सेवा प्रदायकलाइ यस वापिको अनदुान उपलव्ध गराइनेछ। 

घ) यस सेन्त्टर सिंचालन गरेवापिको पूिंजीगि अनदुान सम्वखन्त्धि जोन सिंचालक सनमनि वा 
उपरोक्तानसुार सो सेवा सिंचालन गने कृिक समहु/सहकारी/उपभोक्ता समूह/कृिक उद्यमी वा नीखज 
सेवा प्रदायकको र्ैंक खािामा उपलव्ध गराइनेछ ।  
 

६.५ नसमरी/नग्रन हाउस/सेड हाउस स्थापना सहयोग  

क) सरकारी-नीखज-सहकारी/समहुको साझेदारीमा जोन क्षेरमा सम्वखन्त्धि र्ाली/वस्िकुा उच्च 
प्रषवनधयकु्त नसमरी/नग्रन हाउस/सेड हाउस ननमामण गररनेछ ।  

ख)  िोषकएको र्ालीको जोनले सो र्ालीको श्रोिकेन्त्रको रुपमा समेि कायम गनेछ । 

६.६ साना नसिंचाइ ननमामण िथा मममि सम्भार सहयोग  

क) साना नसिंचाइ ननमामण िथा मममि सधुार सिंचालक सनमनिको नसफाररशमा पररयोजना कायामन्त्वयन 
इकाइले ननणमय गरे र्मोखजम सिंचालन गररनेछ ।  

ख) मझौला िथा ठूला नसिंचाइ ननमामण िथा मममि सम्भारका लानग नसिंचाइ मन्त्रालयको समन्त्वयमा 
सिंचालन गररनेछ ।  
६.७ मत्स्य पोखरी ननमामण िथा ह्याचरी स्थापना सहयोग कायमिम  

क) षहमाल, पहाड र िराइका लानग उपयकु्त मत्स्य पोखरी र ह्याचरी स्थापनाका लानग मत्स्य षवकास 
ननदेशनालयको सहयोग र समन्त्वयमा मत्स्य पोखरी ननमामण िथा ह्यचारी स्थापना सहयोग सिंचालन 
गररनेछ । 

६.८ उत्पादनमा आधाररि प्रोत्साहन प्रणाली 
क) िोषकएको जोन क्षेरमा लगाइने वाली/वस्िकुो िोषकएको लक्ष्य अनरुुपको क्षेरफल/उत्पादकत्व वा 
अन्त्य िोषकएको सूचक अनसुारको प्रगनि हानसल भएमा जोनमा सिंलग्न कृिकहरुले उपलव्ध र्जेटको 
नसमानभर रही िोषकएको प्रोत्साहन रकम प्राि गनेछन ् । यस सम्वखन्त्ध कायमषवनध छुटै्ट व्यवस्था 
गररएको छ ।  

खण्ड ७. कायमिम अनगुमन/प्रनिवेदन 
७.१ खजल्लानभर रहेका जोन क्षेरहरुमा सिंचानलि कायमिमको अनगुमन सम्वखन्त्धि पररयोजना 
कायामन्त्वयन इकाइ (PIU) र खजल्ला कृषि षवकास कायामलयले गनेछ । 

७.२ षवियगि ननदेशनालयहरुले आ-आफ्नो कायमक्षेरनभरका र्ाली/वस्िकुा जोनहरुको र सम्वखन्त्धि 
क्षेरीय कृषि ननदेशनालयहरुले आफ्नो क्षेरका जोनहरुको अनगुमन ननररक्षण गरी पररयोजना सिंचालक 
इकाइमा प्रनिवेदन गनेछ ।  



७.३ जोन क्षेरहरुमा सिंचानलि कायमिमको प्रगनि षववरण मानसक रुपमा सम्वखन्त्धि पररयोजना 
कायामन्त्वयन इकाइ (PIU) ले पररयोजना सिंचालक इकाइ समक्ष गनेछ ।प्रत्येक चौमानसक र र्ाषिमक 
अवनधमा कायमिमको सनमक्षा गररनेछ ।  

खण्ड ८. षवषवध 

८.१ अन्त्य कुराहरु प्रचनलि ननयम कानून र्मोखजम हनेुछ । 

८.२ आगामी विमहरुमा थप हनेु जोन क्षेरको सिंख्या र व्लकमा रहने र्ाली/वस्ि ुसम्वन्त्धी अन्त्य 
षवियवस्िहुरु सम्वखन्त्धि खजल्ला कृषि षवकास कायामलय/ पररयोजना कायामन्त्वयन इकाइ (PIU) को 
नसफाररशमा पररयोजना कायामन्त्वयन सनमनिको ननणमय र्मोखजम हनेुछ।  



२) व्यवसाषयक कृषि उत्पादन केन्त्र (व्लक) षवकास कायमिम सिंचालन कायमषवनध 

खण्ड १. पषृ्ठभनूम 

प्रधानमन्त्री कृषि आधनुनकीकरण पररयोजना अन्त्िरगिका ४ वटा सम्भागहरुमध्ये दोश्रो सम्भागको 
रुपमा रहेको व्यवसाषयक कृषि उत्पादन केन्त्र (व्लक) षवकास कायमिमको प्रभावकारी कायामन्त्वयनका 
सन्त्दभममा पररयोजनाको दस्िावेजमा उल्लेख भएको व्यवस्था र्मोखजम नेपाल सरकारले यो कायमषवनध 
र्नाइ लाग ुगरेको छ । 

  खण्ड २. सिंखक्षि नाम र प्रारम्भ 

षविय वा प्रसिंगले अको अथम नलागेमा यस कायमषवनधमा,  
(ञ)  "पररयोजना " भन्नाले प्रधानमन्त्री कृषि आधनुनकीकरण पररयोजना सम्झन ुपदमछ ।  

(ट)  "व्लक " भन्नाले राषिय प्राथनमकिा र स्थाननय सम्भाव्यिाका आधारमा िोषकएको 
पूवामधारहरु भएको र िोषकएको र्ाली/वस्िमुा न्त्यूनिम १०० हे मा सिंचालन भएको 
व्यवसाषयक कृषि उत्पादन केन्त्र सम्झन ुपदमछ । 

(ठ)  "सनमनि " भन्नाले सम्वखन्त्धि व्लक सिंचालक सनमनि सम्झन ुपदमछ । 

(ड) "पोष्ट हाभेष्ट सेन्त्टर " भन्नाले भन्नाले कृषि व्यवसायीकरणका लानग सम्वखन्त्धि सन्त्चालक 
सनमनि वा व्लक नभर अन्त्य ननकायले सिंचालन गने प्रशोधन केन्त्र, गोदाम घर, ग्रनेडिंग, 

प्याकेखजिंग िथा सिंकलन केन्त्र लगायिका उत्पादनोपरान्त्ि आवश्यक पूवमधारहरु सषहिको 
सेवा सम्झन ुपदमछ । 

(ढ) "कस्टम हायररिंग सेन्त्टर " भन्नाले यान्त्रीकरण प्रवदमनका सन्त्दभममा सम्वखन्त्धि सन्त्चालक 
सनमनि वा व्लक नभर अन्त्य ननकायले सिंचालन गने सम्वखन्त्धि र्ाली/वस्िकुा लानग 
उत्पादनदेखख भण्डारणसम्म आवश्यक पने सवै प्रकारका मेखशनरी औजार उपकरणको सेट 
सषहिको सेवा सम्झन ुपदमछ । 

(ण) "व्यवस्थापक " भन्नाले सम्वखन्त्धि व्लक व्यवस्थापक सम्झन ुपदमछ । 

(ि) "कायमदल " भन्नाले यसै कायमषवनधको दफा ४.३ र्मोखजमको कायमदल सम्झन ुपदमछ 

खण्ड ३. उदेश्य 

कृषि आधनुनकीकरण प्रवदमन गने गरर व्यवसाषयक कृषि उत्पादन केन्त्र (व्लक) षवकास कायमिम 
सिंचालनका उदेश्यहरु देहायर्मोखजम रहेका छन ्

(ग) व्लकमा समावेश गररएका र्ाली/वस्िकुो उत्पादन िथा उत्पादकत्व वखृध्द गनुम, 
(घ)  व्लक क्षेरमा कृषि याखन्त्रकरण, कृषि पूवामधार षवकास िथा व्यवसायीकरण प्रवदमन गनुम, 

 



खण्ड ४. व्लक ननमामण प्रषिया 

४.१ व्लक क्षेर ननमामणका लानग देहायका सेवा/सषुवधा/पूवामधारहरु भएको हनुपुनेछ : 

क) सडकको पहुँच भएको वा हनुसक्ने 

ख) नसिंचाईको उपलब्धिा भएको वा हनुसक्ने 

ग) षवधिुको उपलब्धिा भएको वा हनुसक्ने 

घ) िोषकएको क्षेरफल चक्लार्न्त्दी भएको वा एउटै कोररडोरमा रहेको 
४.२ यस पररयोजना अन्त्िरगि प्रथम विम अथामि आ.व २०७३।७४ का लानग मानथ उल्लेखखि 
पूवामधार सषहिको अनसूुची २ र्मोखजम का खजल्लाहरुको िोषकएको क्षेरमा िोषकएका र्ाली/वस्िकुा  
कुल १५० व्लकहरु सिंचालनमा रहनेछन ्। पररयोजना अवनधमा सम्भाव्यिाका आधारमा १५०० 
यस्िा व्लकहरु मलुकुभरमा ननमामण गररनेछन ् । थप व्लकहरु सम्वन्त्धी ननणमय पररयोजना 
कायामन्त्वयन इकाइको नसफाररशमा पररयोजना व्यवस्थापन इकाइले नलनेछ । 

४.३ व्लक ननमामण गदाम भौगोनलक िथा प्राषवनधक सम्भाव्यिाका आधारमा प्रत्येक खजल्लाको 
िोषकएको क्षेरमा िोषकएका र्ाली/वस्िकुा व्लकहरु ननमामण गनम चाहने कृिक समहु/सहकारी/जल 
उपभोक्ता समूहहरु/कृिक उद्यमीहरुको सूची ियार गररनेछ । सूचीकृिहरुमध्येवाट आवश्यक 
सिंख्यामा व्लक छनौटका लानग खजल्लास्िरमा सम्वखन्त्धि षविय षवशेिज्ञको सिंयोजकत्वमा 
आवश्यकिानसुार सदस्यहरु रहने एक प्राषवनधक कायमदल र्नाइनेछ ।उक्त कायमदलले िोषकएका 
सूचकहरु र स्थलगि प्रमाखणकरण समेिका आधारमा नसफाररश गरे अनरुुप व्लक क्षेरको छनौट 
सम्वखन्त्धि खजल्ला कृषि षवकास कायामलयले गनेछ ।यसरी व्लक क्षेर सिंचालन गनम छाननएका कृिक 
समहु/सहकारी/कृिक उद्यमीहरु रहने दफा ५.१ अनसुारको व्लक सिंचालक सनमनि र सम्वखन्त्धि 
खजल्ला कृषि षवकास कायामलयकावीच िोषकएका कायमिमहरु सिंचालनका लानग एक सम्झौिा हनेुछ 
।  

 

४.४ यसरी छनौट भएका व्लकमा आवध्द कृिकहरुलाइ सम्वखन्त्धि खजल्ला कृषि षवकास कायामलयले 
िोषकएको ढाँचामा व्लक सदस्यिा पररचय पर षविरण गनेछ। कृिक सदस्यिा पररचय परको ढाँचा 
अनसूुची.......र्मोखजम हनेुछ । 

खण्ड ५. व्लक सिंचालन प्रषिया  

५.१ व्लक सिंचालन सनमिको गठन, काम किमव्य र अनधकार  
व्लक सिंचालनका सम्वन्त्धमा सम्वखन्त्धि खजल्ला कृषि षवकास कायामलयसिंग भएको सम्झौिा 
र्मोखजमका कायमहरु सिंचालन गने सम्वन्त्धमा मानथ उल्लेखखि प्रषियािारा छनौट भइ कृिक 
समहु/सहकारी/कृिक उद्यमी िारा सिंचालन गररने व्लक क्षेरको व्यवस्थापनका लानग सम्वखन्त्धि 
कृिक समहु/सहकारी/कृिक उद्यमीहरुमध्येवाटै छाननएको व्यखक्त अध्यक्ष र सदस्य सखचव र व्लक 
क्षेर नखजकको कृषि सेवा केन्त्रको प्रनिनननध, व्लक क्षेर नखजकमा रहेको एग्रोभेट/कृषि सामग्री 



आपूनिमकिाम प्रनिनननध लगायिका र्ढीमा थप ७ जना  सदस्य रहने गरर र्ढीमा ९ सदस्यीय व्लक 
सिंचालक सनमनि रहनेछ । 

िोषकएको क्षेरफलको व्यवस्थापन गरर कृिक उद्यमी एक्लैले सिंचालन गने व्लक क्षेरको हकमा भने 
त्यस्िो कृिक उद्यमी स्वयिंले नै सन्त्चालक सनमनिको भनूमका ननवामह गनेछ ।व्लक क्षेरमा रहने कृषि 
प्राषवनधकहरु यस्िो सनमनिको सल्लाहकारका रुपमा रहनेछन ्।  

व्लक सिंचालक सनमनिको काम, किमव्य र अनधकार देहाय र्मोखजम हनेुछ 

झ) िोषकएका आधारहरुमा व्लक व्यवस्थापक ननयकु्त गने  

ञ) ब्लक व्यवस्थापकको काम, किमव्य र अनधकार ननधामरण गने  

ट) व्लक कायमिम सिंचालन गनमका लानग आवश्यक उत्पादन सामग्री र सो को पररमाण 
आिंकलन गने, उत्पादन योजना ियार गने, आवश्यक उत्पादन र अन्त्य सामग्रीको श्रोि 
व्यवस्थापन गने । 

ठ) व्लकमा ननमामण हनेु पवुामधार षवकास सम्वन्त्धी कायमका लानग खजल्ला कृषि षवकास 
कायामलयसिंग आवश्यक समन्त्वय गने ।  

ड) व्लक सिंचालनका लानग खजल्ला कृषि षवकास कायामलय र अन्त्य सरोकारवाला ननकायहरुसिंग 
आवश्यक समन्त्वय गने । 

ढ) व्लकमा सिंलग्न कृिकहरुलाइ पररचय पर षविरणमा सहयोग गने । व्लकलाइ व्यवखस्थि 
रुपमा सिंचालनका लानग आधार ियार गने, सम्लग्न कृिक समहु/सहकारी/उपभोक्ता 
समूह/कृिक उद्यमी लगायिसिंग ननरन्त्िर सम्वाद र सहकायम र्नाइराख्ने। 

ण) सिंचालक सनमनिको रै्ठक पाखक्षक रुपमा अननवायम र आवश्यकिानसुार अन्त्य समयमा र्स्नेछ 
। रै्ठकमा सनमनि र्ाषहरका प्रनिनननधलाइ आमखन्त्रि गनम सषकनेछ । 

ि) व्लक ननमामण, व्यवस्थापन, सिंचालन र अनगुमनका सन्त्दभममा अन्त्य सवै आवश्यक कायमहरु गने 
। 

५.२ व्लक व्यवस्थापक (Block Manager)को ननयखुक्त, काम किमव्य र अनधकार 

खजल्लामा सिंचालन हनेु व्लक षवकास कायमिमको प्रभावकारी सिंचालन िथा आवश्यक समन्त्वयका 
लानग व्लक सन्त्चालक सनमनिले देहायको योग्यिा भएको व्लक व्यवस्थापक ननयकु्त गनेछ : 

ङ) कम्िीमा प्रषवणिा प्रमाण पर िहको शैखक्षक योग्यिा भएको, 
च) न्त्यूनिम २ विमको कृषि व्यवसायको अनभुव भएको, 
छ) ४० विम उमेर ननाघेको, 



ज) समन्त्वय क्षमिा उच्च रहेको,  

 ५.३ व्लक व्यवस्थापकको काम, किमव्य र अनधकार व्लक सिंचालक सनमनिले िोके र्मोखजम 
हनेुछ । 

५.४ व्लक व्यवस्थापको पाररश्रनमक व्लक सन्त्चालक सनमनिले ननधामरण गरे र्मोखजम सनमनिवाटै 
भकु्तानी हनेुछ ।  
 

खण्ड ६. सिंचालन गररने कायमिम/षियाकलाप 
६.१ व्लकस्िरमा पररयोजना अनभमखुीकरण 

सम्वखन्त्धि खजल्ला कृषि षवकास कायामलयले व्लक क्षेरका कृिक समहु/सहकारी/जल उपभोक्ता 
समूह/कृिक उद्यमी, नीखज सेवा प्रदायक लगायि अन्त्य सरोकारवाला ननकायहरुको उपखस्थिीमा 
पररयोजना र व्लक सिंचालन सम्वन्त्धमा अनभमखुीकरण कायमिम सिंचालन गनेछ ।  
६.२ प्रषवनध िथा प्राषवनधक सहयोग 

क) सम्वखन्त्धि खजल्ला कृषि षवकास कायामलयले व्लक क्षेरमा सहभानगिात्मक व्यवसाषयक उत्पादन 
प्रषवनध प्रदशमन िथा स्थलगि िानलम कायमिम सिंचालन गनेछ ।प्रत्येक व्लकमा सम्वखन्त्धि 
र्ाली/वस्िकुा १ हे. क्षेरफलमा सहभानगिात्मक व्यवसाषयक उत्पादन प्रषवनध प्रदशमन सिंचालन 
गररनेछ । साथै,  प्रत्येक व्लकमा सम्वखन्त्धि र्ाली/वस्िकुो उत्पादन प्रषवनध, र्जारीकरण, मूल्य 
शृ्रिंखला षवकास लगायिका षवषवध पक्षहरु समेषटने गरर स्थलगि िानलम कायमिम सिंचालन गररनेछ 
। 

ख) सम्वखन्त्धि खजल्ला कृषि षवकास कायामलयले व्लक क्षेरमा एषककृि माटो, वीउ र र्ाली सिंरक्षण 
सेवा उपलव्ध गराउन मोवाइल भ्यानमाफम ि स्थलगि प्रयोगशाला सेवा सिंचालनमा ल्याउनेछ ।  

६.३ उत्पादन सामग्री सहयोग 

क) उत्पादन सामग्री षवशेिगरर रासायननक िथा प्रािंगाररक मलमा हाल प्रचनलि प्रावधान अनरुुप नै 
व्लक क्षेरका लानग आवश्यक पररमाणमा अनदुानमा उपलव्ध गराइनेछ ।  

ख)  सम्वखन्त्धि व्लक सिंचालक सनमनिले रासायननक िथा प्रािंगाररक मल षविी षविरणका लानग कृषि 
सामग्री कम्पनी नल. को नडलरखशप प्राि गनेछन ्।  
ग) वीउ/वेनाममा अनदुान उपलव्ध गराइने छैन।यसका लानग प्रनिफलमा आधाररि प्रोत्साहन अनदुान 
उपलव्ध गराइनेछ ।यस सम्वन्त्धी कायमषवनध छुटै्ट व्यवस्था गररएको छ ।  

६.४ कृषि यान्त्रीकरणका लानग Custom Hiring Center स्थापना  

क) सम्वखन्त्धि व्लकमा यान्त्रीकरण प्रवदमनका लानग व्लकका र्ाली/वस्िकुा लानग उत्पादनदेखख  
भण्डारणसम्म आवश्यक पने सवै प्रकारका मेखशनरी औजार उपकरणको सेट खररदमा ५० प्रनिशि 
पूिंजीगि अनदुान उपलव्ध गराइनेछ । 



ख) सम्वखन्त्धि व्लकका लानग आवश्यक मेखशनरी औजार उपकरणको सेटको षववरण र लागि 
इषष्टमेट कृषि इखन्त्जननयररिंग ननदेशनालयको सहयोग र समन्त्वयमा सम्वखन्त्धि पररयोजना कायामन्त्वयन 
इकाइ (PIU) ले गनेछ । 

ग) सम्वखन्त्धि सिंचालक सनमनिले उक्त मेखशनरी औजार उपकरणको सेट खररद गरर Custom Hiring 

Center सिंचालन गनम चाहेमा सोही सनमनिमाफम ि वा सो सनमनि यस षकनसमको सेवा उपलव्ध गराउन 
षवनभन्न कारणले अननच्छुक देखखएमा यो सेवा सिंचालन गनम इच्छुक अन्त्य कृिक 
समहु/सहकारी/उपभोक्ता समूह/कृिक उद्यमी वा नीखज सेवा प्रदायकलाइ सम्वखन्त्धि व्लकलाइ 
प्राथनमकिामा राख्दै अन्त्य क्षेरमा समेि सहनुलयि दरमा सो सेवा उपलव्ध गराउने गरी त्यस्िा 
कृिक समहु/सहकारी/उपभोक्ता समूह/कृिक उधमी वा नीखज सेवा प्रदायकलाइ यस वापिको 
अनदुान उपलव्ध गराइनेछ। 

घ) यस centre सिंचालन गरेवापिको पूिंजीगि अनदुान सम्वखन्त्धि व्लक सिंचालक सनमनि वा 
उपरोक्तानसुार सो सेवा सिंचालन गने कृिक समहु/सहकारी/उपभोक्ता समूह/कृिक उद्यमी वा नीखज 
सेवा प्रदायकको र्ैंक खािामा उपलव्ध गराइनेछ ।  
६.५ पोष्ट हाभेष्ट सेन्त्टर  स्थापना  

क) सम्वखन्त्धि व्लकमा व्यवसायीकरणका लानग प्राथनमक प्रशोधन केन्त्र, गोदाम घर, ग्रनेडिंग 
लगायिका उत्पादनोपरान्त्ि आवश्यक पूवमधारहरु रहेको एक पोष्ट हाभेष्ट सेन्त्टर ननमामण गररनेछ 
।यसका लानग ८५ प्रनिशि पूिंजीगि अनदुान उपलव्ध गराइनेछ ।  

ख) यस्िो केन्त्र स्थापनाका लानग सम्वखन्त्धि सन्त्चालक सनमनि वा सम्वखन्त्धि कृिक उद्यमीले 
आवश्यक जग्गा उपलव्ध गराउन ुपनेछ ।  
ग) सम्वखन्त्धि व्लकका लानग आवश्यक पोष्ट हाभेष्ट सेन्त्टरको षवस्ििृ नडजाइन र लागि इषष्टमेट कृषि 
इखन्त्जननयररिंग ननदेशनालयको सहयोग र समन्त्वयमा सम्वखन्त्धि पररयोजना कायामन्त्वयन इकाइ (PIU) 
ले गनेछ । 

घ) सम्वखन्त्धि व्लक सिंचालक सनमनिले यस्िो पोष्ट हाभेष्ट सेन्त्टर सिंचालन गनम चाहेमा सोही 
सनमनिमाफम ि वा सो सनमनि यस षकनसमको सेवा उपलव्ध गराउन षवनभन्न कारणले अननच्छुक 
देखखएमा यो सेवा सिंचालन गनम इच्छुक अन्त्य कृिक समहु/सहकारी/उपभोक्ता समूह/कृिक उद्यमी 
वा नीखज सेवा प्रदायकलाइ सम्वखन्त्धि व्लकलाइ प्राथनमकिामा राख्दै अन्त्य क्षेरमा समेि सहनुलयि 
दरमा सो सेवा उपलव्ध गराउने गरी त्यस्िा कृिक समहु/सहकारी/उपभोक्ता समूह/कृिक उद्यमी 
वा नीखज सेवा प्रदायकलाइ यस वापिको अनदुान उपलव्ध गराइनेछ। 

घ) यस सेन्त्टर सिंचालन गरेवापिको पूिंजीगि अनदुान सम्वखन्त्धि व्लक सिंचालक सनमनि वा 
उपरोक्तानसुार सो सेवा सिंचालन गने कृिक समहु/सहकारी/उपभोक्ता समूह/कृिक उद्यमी वा नीखज 
सेवा प्रदायकको र्ैंक खािामा उपलव्ध गराइनेछ ।  
६.५ नसमरी/नग्रन हाउस/सेड हाउस स्थापना सहयोग  



६.५.१ स्वस्थ िथा गणुस्िरीय षवरुवा उत्पादनका लानग सरकारी-नीखज-सहकारी/समहुको साझेदारीमा 
व्लक क्षेरमा उच्च प्रषवनधयकु्त नसमरी स्थापना गररनेछ । यसका लानग ८५ प्रनिशि पूिंजीगि अनदुान 
उपलव्ध गराइनेछ ।  

ख) यस्िो नसमरी स्थापनाका लानग सम्वखन्त्धि सिंचालक सनमनि वा सम्वखन्त्धि कृिक उद्यमीले 
आवश्यक जग्गा उपलव्ध गराउन ुपनेछ ।  
ग)  सम्वखन्त्धि जैिनु व्लकका लानग आवश्यक नसमरीको षवस्ििृ नडजाइन र लागि इषष्टमेट फलफूल 
षवकास ननदेशनालयको सहयोग र समन्त्वयमा सम्वखन्त्धि पररयोजना कायामन्त्वयन इकाइ (PIU) ले 
गनेछ । 

ग) सम्वखन्त्धि व्लक सिंचालक सनमनिले यस्िो नसमरी स्थापना गनम चाहेमा सोही सनमनिमाफम ि वा सो 
सनमनि यस षकनसमको सेवा उपलव्ध गराउन षवनभन्न कारणले अननच्छुक देखखएमा यो सेवा सिंचालन 
गनम इच्छुक अन्त्य कृिक समहु/सहकारी/उपभोक्ता समूह/कृिक उद्यमी वा नीखज सेवा प्रदायकलाइ 
सम्वखन्त्धि व्लकलाइ प्राथनमकिामा राख्दै अन्त्य क्षेरमा समेि सहनुलयि दरमा षवरुवा उपलव्ध 
गराउने गरी त्यस्िा कृिक समहु/सहकारी/उपभोक्ता समूह/कृिक उद्यमी वा नीखज सेवा प्रदायकलाइ 
यस वापिको अनदुान उपलव्ध गराइनेछ। 

घ) यस्िो नसमरी सिंचालन गरेवापिको पूिंजीगि अनदुान सम्वखन्त्धि व्लक सन्त्चालक सनमनि वा 
उपरोक्तानसुार सो सेवा सिंचालन गने कृिक समहु/सहकारी/उपभोक्ता समूह/कृिक उद्यमी वा नीखज 
सेवा प्रदायकको र्ैंक खािामा उपलव्ध गराइनेछ ।  
६.५.२ िरकारी नसमरी 
क) स्वस्थ िथा गणुस्िरीय िरकारी षवरुवा उत्पादनका लानग सरकारी-नीखज-सहकारी/समहुको 
साझेदारीमा व्लक क्षेरमा सम्वखन्त्धि िरकारी र्ालीको उन्नि प्रषवनधयकु्त नसमरी स्थापना गररनेछ 
।यसका लानग ५० प्रनिशि अनदुान उपलव्ध गराइनेछ ।  

ख)  सम्वखन्त्धि व्लकका लानग आवश्यक नसमरीको षवस्ििृ नडजाइन र लागि इषष्टमेट िरकारी 
षवकास ननदेशनालयको सहयोग र समन्त्वयमा सम्वखन्त्धि पररयोजना कायामन्त्वयन इकाइ (PIU) ले 
गनेछ । 

ग) सम्वखन्त्धि व्लक सिंचालक सनमनिले यस्िो िरकारी नसमरी स्थापना गनम चाहेमा सोही सनमनिमाफम ि 
वा सो सनमनि यस षकनसमको सेवा उपलव्ध गराउन षवनभन्न कारणले अननच्छुक देखखएमा यो सेवा 
सिंचालन गनम इच्छुक अन्त्य कृिक समहु/सहकारी/उपभोक्ता समूह/कृिक उद्यमी वा नीखज सेवा 
प्रदायकलाइ सम्वखन्त्धि व्लकलाइ प्राथनमकिामा राख्दै अन्त्य क्षेरमा समेि सहनुलयि दरमा िरकारी 
वेनाम उपलव्ध गराउने गरी त्यस्िा कृिक समहु/सहकारी/उपभोक्ता समूह/कृिक उद्यमी वा नीखज 
सेवा प्रदायकलाइ यस वापिको अनदुान उपलव्ध गराइनेछ। 



ग) यस्िो नसमरी सिंचालन गरेवापिको पूिंजीगि अनदुान सम्वखन्त्धि व्लक सन्त्चालक सनमनि वा 
उपरोक्तानसुार सो सेवा सिंचालन गने कृिक समहु/सहकारी/उपभोक्ता समूह/कृिक उद्यमी वा नीखज 
सेवा प्रदायकको र्ैंक खािामा उपलव्ध गराइनेछ ।  
६.६ साना नसिंचाइ ननमामण िथा मममि सम्भार सहयोग  

क) साना नसिंचाइ ननमामण िथा मममि सधुार सिंचालक सनमनिको नसफाररशमा पररयोजना कायामन्त्वयन 
इकाइले ननणमय गरे र्मोखजम सिंचालन गररनेछ ।  

ख) मझौला िथा ठूला नसिंचाइ ननमामण िथा मममि सम्भारका लानग नसिंचाइ मन्त्रालयको समन्त्वयमा 
सिंचालन गररनेछ ।  
 

६.७ मत्स्य पोखरी ननमामण िथा ह्याचरी स्थापना सहयोग कायमिम  

क) षहमाल, पहाड र िराइका लानग उपयकु्त मत्स्य पोखरी र ह्याचरी स्थापनाका लानग मत्स्य षवकास 
ननदेशनालयको सहयोग र समन्त्वयमा सम्वखन्त्धि खजल्ला कृषि षवकास कायामलयले मत्स्य पोखरी 
ननमामण िथा ह्यचारी स्थापना सहयोग सिंचालन गररनेछ । 

६.८ उत्पादनमा आधाररि प्रोत्साहन प्रणाली 
क) िोषकएको व्लक क्षेरमा लगाइने वाली/वस्िकुो िोषकएको लक्ष्य अनरुुपको क्षेरफल/उत्पादकत्व 

वा अन्त्य िोषकएको सूचक अनसुारको प्रगनि हानसल भएमा व्लकमा सिंलग्न कृिकहरुले उपलव्ध 
र्जेटको नसमानभर रही िोषकएको प्रोत्साहन रकम प्राि गनेछन ् । यस सम्वखन्त्ध कायमषवनध छुटै्ट 
व्यवस्था गररएको छ ।  

खण्ड ७. कायमिम अनगुमन/प्रनिवेदन 
७.१ खजल्लानभर रहेका व्लक क्षेरहरुमा सिंचानलि कायमिमको अनगुमन सम्वखन्त्धि खजल्ला कृषि 
षवकास कायामलयले गनेछ । 

७.२ षवियगि ननदेशनालयहरुले आ-आफ्नो कायमक्षेरनभरका र्ाली/वस्िकुा व्लकहरुको र सम्वखन्त्धि 
क्षेरीय कृषि ननदेशनालयहरुले आफ्नो क्षेरका व्लकहरुको अनगुमन ननररक्षण गरी पषृ्टपोिण सषहि 
पररयोजना व्यवस्थापन इकाइमा प्रनिवेदन गनेछ ।  

७.३ व्लक क्षेरहरुमा सिंचानलि कायमिमको प्रगनि षववरण मानसक रुपमा सम्वखन्त्धि खजल्ला कृषि 
षवकास कायामलयले पररयोजना व्यवस्थापन इकाइ समक्ष पेश गनेछ । चौमानसक र वाषिमक रुपमा 
व्लक षवकास कायमिमको क्षेरीय र राषियस्िरमा सनमक्षा गररनेछ ।  

खण्ड ८. षवषवध 

८.१ अन्त्य कुराहरु प्रचनलि ननयम कानून र्मोखजम हनेुछ । 

८.२ आगामी विमहरुमा थप हनेु व्लक क्षेरको सिंख्या र व्लकमा रहने र्ाली/वस्ि ुसम्वन्त्धी अन्त्य 
षवियवस्िहुरु सम्वखन्त्धि खजल्ला कृषि षवकास कायामलयको नसफाररशमा पररयोजना कायामन्त्वयन 
सनमनिको ननणमय र्मोखजम हनेुछ ।  



३)  साना व्यवसाषयक कृषि उत्पादन केन्त्र (पकेट) षवकास कायमिम सिंचालन कायमषवनध 

खण्ड १. पषृ्ठभनूम 

प्रधानमन्त्री कृषि आधनुनकीकरण पररयोजना अन्त्िरगिका ४ वटा सम्भागहरुमध्ये प्रथम सम्भागको 
रुपमा रहेको साना व्यवसाषयक कृषि उत्पादन केन्त्र (पकेट) षवकास कायमिमको प्रभावकारी 
कायामन्त्वयनका सन्त्दभममा पररयोजनाको दस्िावेजमा उल्लेख भएको व्यवस्था र्मोखजम नेपाल सरकारले 
यो कायमषवनध र्नाइ लाग ुगरेको छ । 

  खण्ड २. सिंखक्षि नाम र प्रारम्भ 

षविय वा प्रसिंगले अको अथम नलागेमा यस कायमषवनधमा,  
(थ)  "पररयोजना " भन्नाले प्रधानमन्त्री कृषि आधनुनकीकरण पररयोजना सम्झन ुपदमछ ।  

(द)  "पकेट " भन्नाले राषिय आवश्यकिा र स्थाननय सम्भाव्यिाका आधारमा िोषकएको 
र्ाली/र्ालीवस्िमुा न्त्यूनिम १० हे मा खजल्लास्िरमा सिंचालन गरेको साना व्यवसाषयक 
उत्पादन केन्त्र सम्झन ुपदमछ । 

(ध) "सनमनि " भन्नाले सम्वखन्त्धि पकेट सिंचालन सनमनि सम्झन ुपदमछ । 

(न) "कायमदल " भन्नाले यसै कायमषवनधको दफा ४.३ र्मोखजमको कायमदल सम्झन ुपदमछ 

खण्ड ३. उदेश्य 

कृषि क्षेरको आधनुनकीकरणमा योगदान पयुामउने गरी साना व्यवसाषयक कृषि उत्पादन केन्त्र (पकेट) 
षवकास कायमिम सिंचालनका उदेश्यहरु देहायर्मोखजम रहेका छन ्

(ङ) पकेटमा समावेश गररएका र्ाली/वस्िकुो उत्पादन िथा उत्पादकत्व वखृध्द गनुम, 
(च)  पकेट क्षेर िथा आसपासको क्षेरमा मौसमी रोजगारी नसजमना गनुम, 

खण्ड ४. पकेट ननमामण/छनौट प्रषिया 

४.१ पकेट क्षेर ननमामणका लानग देहायका सेवा/सषुवधा/पूवामधारहरु भएको हनुपुनेछ : 

क) सडकको पहुँच भएको वा हनुसक्ने 

ख) नसिंचाईको उपलब्धिा भएको वा हनुसक्ने 

ग) षवद्यिुको उपलब्धिा भएको वा हनु सक्ने 

घ) िोषकएको क्षेरफल चक्लार्न्त्दी भएको वा एउटै कोररडोरमा रहेको 
४.२ यस पररयोजना अन्त्िरगि प्रथम विम अथामि आ.व २०७३/७४ का लानग देशका सवै ७५ 
खजल्लामा मानथ उल्लेखखि पूवामधारहरु भएको ७५ खजल्लाहरुमा कुल २१०० पकेटहरु सिंचालनमा 
रहनेछन ्।  



४.३ पकेटमा समावेश गररने र्ाली/वस्िहुरुका सम्वन्त्धमा सम्वखन्त्धि खजल्ला कृषि षवकास 
कायामलयहरुले कुल पकेट सिंख्याको कम्िीमा आधामा उक्त खजल्लामा सिंचालनमा रहेको/रहने 
व्लक/जोन/सपुर-जोनका र्ाली/वस्िमुा र र्ाँकीका हकमा खजल्लाको आवश्यकिा र सम्भाव्यिाका 
आधारमा अन्त्य र्ाली/वस्िमुा सिंचालन गररनेछ । 

४.४ र्ुदँा निं ४.३ र्मोखजम पकेट ननमामण गदाम माटोको उवमराशखक्त िथा प्राषवनधक सम्भाव्यिाका 
आधारमा प्रत्येक खजल्लामा िोषकएका र्ाली/वस्िकुा पकेटहरु ननमामण गनम चाहने कृिक 
समहु/सहकारी/कृिक उद्यमीहरुको सूची ियार गररनेछ । सूचीकृिहरुमध्येवाट आवश्यक सिंख्यामा 
पकेट छनौटका लानग खजल्लास्िरमा सम्वखन्त्धि षविय षवशेिज्ञको सिंयोजकत्वमा आवश्यकिानसुार 
सदस्यहरु रहने एक प्राषवनधक कायमदल र्नाइनेछ ।उक्त कायमदलले िोषकएका सूचकहरु र स्थलगि 
प्रमाखणकरण समेिका आधारमा नसफाररश गरे अनरुुप पकेट क्षेरको छनौट सम्वखन्त्धि खजल्ला कृषि 
षवकास कायामलयले गनेछ ।यसरी पकेट क्षेर सिंचालन गनम छाननएका कृिक समहु/सहकारी/कृिक 
उद्यमीहरु रहने दफा ५.१ अनसुारको पकेट सन्त्चालक सनमनि र सम्वखन्त्धि खजल्ला कृषि षवकास 
कायामलयकावीच िोषकएका कायमिमहरु सिंचालनका लानग एक सम्झौिा हनेुछ ।  

४.४ यसरी छनौट भएका पकेटमा आवि कृिकहरुलाइ सम्वखन्त्धि खजल्ला कृषि षवकास कायामलयले 
िोषकएको ढाँचामा पकेट सदस्यिा पररचय पर षविरण गनेछ।  
 

खण्ड ५. पकेट सिंचालन प्रषिया  

५.१ पकेट सिंचालन सनमिको गठन, काम किमव्य र अनधकार 
५.१.१ पकेट सिंचालनका सम्वन्त्धमा सम्वखन्त्धि खजल्ला कृषि षवकास कायामलयसिंग भएको सम्झौिा 
र्मोखजमका कायमहरु सिंचालन गने सम्वन्त्धमा मानथ उल्लेखखि प्रषियािारा छनौट भइ कृिक 
समहु/सहकारीिारा सिंचालन गररने पकेट क्षेरको व्यवस्थापनका लानग सम्वखन्त्धि कृिक 
समहु/सहकारी/कृिक उद्यमीहरुमध्येवाटै छाननएको व्यखक्त अध्यक्ष र सदस्य सखचव र पकेट क्षेर 
नखजकको कृषि सेवा केन्त्रको प्रनिनननध, पकेट क्षेर नखजकमा रहेको एग्रोभेट/कृषि सामग्री आपूनिमकिाम 
प्रनिनननध लगायिका र्ढीमा थप ५ जना  सदस्य रहने गरर र्ढीमा ७ सदस्यीय पकेट सिंचालन सनमनि 
रहनेछ ।  

५.१.२ िोषकएको क्षेरफलको व्यवस्थापन गरर कृिक उद्यमी एक्लैले सिंचालन गने पकेट क्षेरको 
हकमा भने त्यस्िो कृिक उद्यमी स्वयिंले नै सन्त्चालक सनमनिको भूनमका ननवामह गनेछ । 

५.१.३ पकेट क्षेरमा रहने कृषि प्राषवनधकहरु यस्िो सनमनिको सल्लाहकारका रुपमा रहनेछन ्।  

५.१.४ पकेट सिंचालन सनमनिको काम, किमव्य र अनधकार देहाय र्मोखजम हनेुछ 

क) पकेट सिंचालनका लानग आवश्यक उत्पादन सामग्रीहरुको पररमाण, श्रोि र लागिको अनमुान 
गने ।र्ाली चिको लानग उत्पादन योजना ियारी गने । 



ख) खजल्ला कृषि षवकास कायामलयको समन्त्वयमा आवश्यक उत्पादन सामग्रीहरुको व्यवस्थापन 
गने 

ग) खजल्ला कृषि षवकास कायामलयवाट पकेट क्षेरमा सिंचालन गररने कायमिम कायामन्त्वयन एविं 
आवश्यक समन्त्वय गने । 

घ) पकेटमा सिंलग्न कृिकहरुलाइ पररचय पर षविरणमा सहयोग गने । पकेटलाइ व्यवखस्थि 
रुपमा सिंचालनका लानग आधार ियार गने, सम्लग्न कृिक समहु/सहकारी/जल उपभोक्ता 
समूह/कृिक उद्यमी लगायिसिंग ननरन्त्िर सम्वाद र सहकायम र्नाइराख्ने। 

ङ) पकेट ननमामण, व्यवस्थापन, सिंचालन र अनगुमनका सन्त्दभममा अन्त्य सवै आवश्यक कायमहरु गने 
।  

च) सिंचालन सनमनिको रै्ठक पाखक्षक रुपमा अननवायम र आवश्यकिानसुार अन्त्य समयमा र्स्नेछ 
। रै्ठकमा सनमनि र्ाषहरका प्रनिनननधलाइ आमखन्त्रि गनम सषकनेछ । 

खण्ड ६. सिंचालन गररने कायमिम 

६.१ खजल्लास्िर र पकेटस्िरमा पररयोजना अनभमखुीकरण 

सम्वखन्त्धि खजल्ला कृषि षवकास कायामलयले पकेट क्षेरका कृिक समहु/सहकारी/जल उपभोक्ता 
समूह/कृषि उद्यमी, नीखज सेवा प्रदायक लगायि अन्त्य सरोकारवाला ननकायहरुको उपखस्थिीमा 
पररयोजना र पकेट सिंचालन सम्वन्त्धमा खजल्लास्िरमा र सम्वखन्त्धि पकेटस्िरमा अनभमखुीकरण 
कायमिम सिंचालन गनेछ ।  

६.२ चाल ुिथा पूिंजीगि अनदुान कायमिमहरु 

६.२.१ चाल ुअनदुान 

६.२.१.१ उत्पादन प्रषवनध प्रदशमन 

क) सम्वखन्त्धि खजल्ला कृषि षवकास कायामलयले सम्वखन्त्धि पकेट क्षेरमा सहभानगिात्मक नषवन 
उत्पादन प्रषवनध प्रदशमन िथा स्थलगि िानलम कायमिम सिंचालन गनेछ । 

६.२.१.२ उत्पादन सामग्री सहयोग 

क)  सम्वखन्त्धि खजल्ला कृषि षवकास कायामलयले सम्वखन्त्धि पकेट क्षेरका लानग उन्नि 
वीउ/वेनाम/षवरुवा/माछा भरुा लगायि रासायननक मलजस्िा उत्पादन सामग्री सहयोग गनेछ ।  

६.२.२ पूिंजीगि अनदुान 

पूिंजीगि अनदुान वापि प्रत्येक पकेटका लानग ननखिि र्जेट षवननयोजन गररनेछ । नर्ननयोखजि 
र्जेटको पररनधनभर रही पूिंजीगि आवश्यकिाका क्षेरहरु जस्िै मेखशनरी औजार, नसिंचाइ पूवामधार 
ननमामण िथा मममि सम्भार लगायि अन्त्य पूवामधार षवकासमा खचम गनम सषकनेछ ।  
  



खण्ड ७. कायमिम अनगुमन/प्रनिवेदन 
७.१ खजल्लानभर रहेका पकेट क्षेरहरुमा सिंचानलि कायमिमको अनगुमन सम्वखन्त्धि कृषि सेवा 
केन्त्रमाफम ि खजल्ला कृषि षवकास कायामलयले गनेछ । 

७.२ षवियगि ननदेशनालयहरुले आ-आफ्नो कायमक्षेरनभरका र्ाली/वस्िकुा पकेटहरुको र सम्वखन्त्धि 
क्षेरीय कृषि ननदेशनालयहरुले आफ्नो क्षेरका पकेटहरुको अनगुमन ननररक्षण गरी पषृ्टपोिणसषहि 
पररयोजना व्यवस्थापन इकाइमा प्रनिवेदन गनेछ ।  

७.३ पकेट क्षेरहरुमा सिंचानलि कायमिमको प्रगनि षववरण मानसक रुपमा सम्वखन्त्धि खजल्ला कृषि 
षवकास कायामलयले पररयोजना व्यवस्थापन इकाइ समक्ष पेश गनेछ । चौमानसक र वाषिमक रुपमा 
पकेट षवकास कायमिमको क्षेरीय र राषियस्िरमा सनमक्षा गररनेछ ।  

खण्ड ८. षवषवध 

८.१ अन्त्य कुराहरु प्रचनलि ननयम कानून र्मोखजम हनेुछ । 

८.२ आगामी विमहरुमा थप हनेु पकेट क्षेरको सिंख्या र पकेटमा रहने र्ाली/वस्ि ुसम्वन्त्धी अन्त्य 
षवियवस्िहुरु सम्वखन्त्धि खजल्ला कृषि षवकास सनमनिको ननणमय र्मोखजम हनेुछ ।  

 



४)   प्रनिफलमा आधाररि प्रोत्साह  अनदुान (Output Based Incentive System) कायमिम सिंचालन 
कायमषवनध 

खण्ड १. पषृ्ठभनूम 

प्रधानमन्त्री कृषि आधनुनकीकरण पररयोजना अन्त्िरगिका ३ वटा सम्भागहरु ब्लक, जोन र 
सपुरजोनमा कृषि उपज उत्पादनमा सिंलग्न कृिकहरुलाई थप उत्पादन र्षृिमा प्रोत्साषहि गनम 
पररयोजनाको दस्िावेजमा उल्लेख भएको व्यवस्था र्मोखजम नेपाल सरकारले यो कायमषवनध र्नाइ 
लाग ुगरेको छ । 

  खण्ड २. सिंखक्षि नाम र प्रारम्भ 

षविय वा प्रसिंगले अको अथम नलागेमा यस कायमषवनधमा,  
(ऩ)  "पररयोजना " भन्नाले प्रधानमन्त्री कृषि आधनुनकीकरण पररयोजना सम्झन ुपदमछ ।  

(प)  "सपुर जोन " भन्नाले राषिय प्राथनमकिा र स्थाननय सम्भाव्यिाका आधारमा िोषकएको 
पवुामधारहरु भएको िोषकएको र्ाली/वस्िमुा न्त्यूनिम १००० हे. मा सिंचालन भएको कृषि 
औद्योनगक क्षेर सम्झन ुपदमछ । 

(फ)  "जोन " भन्नाले राषिय प्राथनमकिा र स्थाननय सम्भाव्यिाका आधारमा िोषकएको पवुामधारहरु 
भएको र िोषकएको र्ालीमा न्त्यूनिम ५०० हे मा सिंचालन भएको व्यवसाषयक कृषि 
उत्पादन िथा प्रशोधन केन्त्र सम्झन ुपदमछ ।। 

(र्) "व्लक " भन्नाले राषिय प्राथनमकिा र स्थाननय सम्भाव्यिाका आधारमा िोषकएको पूवामधारहरु 
भएको र िोषकएको र्ाली/वस्िमुा न्त्यूनिम १०० हे मा सिंचालन भएको व्यवसाषयक कृषि 
उत्पादन केन्त्र सम्झन ुपदमछ । 

(भ) "प्रनिफल " भन्नाले व्लक/जोन/सपुरजोनमा सिंलग्न कृिकहरुिारा उत्पदन गररएको कृषि 
उपज सम्झन ुपदमछ । 

(म) "प्रोत्साहन अनदुान" भन्नाले व्लक/जोन/सपुरजोनमा िोषकएको वानल उत्पादनको िोषकएको 
लक्ष हानसल गरे पश् चाि नेपाल सरकारले प्रदान गने एकमु ठ नगद अनदुान सम्झन ुपदमछ। 

खण्ड ३. उदेश्य 

प्रनिफलमा आधाररि प्रोत्साहन अनदुान  (Output Based Incentive System) कायमिम सिंचालनका 
उदेश्यहरु देहायर्मोखजम रहेको छ 

(छ)  पररयोजना अन्त्िरगिका व्लक, जोन र सपुर-जोन सम्भागहरुमा कृषि उपज उत्पादनमा 
सिंलग्न कृषिकहरुलाई थप उत्पादनमा प्रोत्साहन गदै कृषि उत्पादन िथा उत्पादकत्व र्ृषि 
गनुम। 



खण्ड ४. प्रनिफलमा आधाररि प्रोत्साहन अनदुान षवनध 

४.१ प्रनिफलमा आधाररि प्रोत्साहन अनदुान  

क) सम्वखन्त्धि व्लक/जोन/सपुर-जोनमा माटोको उवमरा शखक्त, उन्नि उत्पादन सामानग्रको उपलब्धिा 
र उत्पादन प्रषवनधलगायिको आधारमा पररयोजना कायामन्त्वयन ईकाईको नसफाररसमा खजल्ला कृषि 
षवकास कायामलयले िोषकएको वानलको उत्पादकत्व लक्ष्य ननधामरण गनेछ। 

ख) प्रोत्साहन अनदुान षविरणका लानग िोषकएको लक्ष्य प्राि भए नभएकोको मापनकालानग 

नस टेम्याखण्टक -याण्डम स्याम्पनलङ्ग (Systematic Random Sampling) का आधारमा ब्लकमा ३०, 
जोनमा ४५ र सपुरजोनमा ६०  नमनुा िप कषटङ्ग गररनेछ। 

ग) िोषकएको क्षेरमा लगाइने वाली/वस्िकुो िोषकएको लक्ष्य अनरुुपको उत्पादकत्व हानसल भएमा 
िि ् िि ् क्षेरमा कृषि उपज उत्पादनमा सिंलग्न कृिकहरुले सन्त्चालक सनमनिमाफम ि उपलव्ध 
र्जेटको नसमानभर रही िोषकएको प्रोत्साहन भत्ता प्राि गनेछन।् 

घ) उपलव्ध प्रोत्साहन भत्ता मध्ये सन्त्चालक सनमनिको कोिमा ३० प्रनिश र र्ाँकी ७० प्रनिशि 
प्रोत्साहन भत्ता उत्पादनमा सिंलग्न कृिकहरुलाई उत्पादनको अनपुािका आधारमा षविरण गररनेछ। 

ङ) सम्वखन्त्धि व्लक/जोन/सपुर-जोन क्षेरमा लगाइने वाली/वस्िमुा प्रनिफलमा आधाररि प्रोत्साहन 
अनदुान प्रणाली अवलम्वनका लानग िोषकएको लक्ष्य प्राप् ि गने कृिकहरुलाई ब्लक/जोन/सपुरजोन 
सन्त्चालक सनमनि माफम ि देहायवमवखजमको वानलमहरुमा िोषकएवमोखजमको प्रोत्साहन अनदुान प्रदान 
गररनेछ।  

नमनुा फमेट 

ि.सिं सम्भाग प्रोत्साहन भत्ता 
उपलव्ध गराइने 
र्ाली 

सूचक लक्ष्य 
(वाषिमकरुपमा 
खजल्लागिरुपमा 
िोषकउवमोखजम) 

प्रोत्साहन रकम 
प्रनि इकाइ 
(खस्वकृि वाषिमक 
र्जेट र्मोखजम)  

लक्ष्य हानसल भए 
नभएको एषकन गने 
षवनध/सिंयन्त्र 

प्रोत्साहन 
रकम उपलव्ध 
गराइने षवनध 

१ व्लक       
२ जोन       
३ सपुर-जोन       

 

च) प्रनिफलमा आधाररि प्रोत्साहन उपलव्ध गराउने सम्वन्त्धमा कुनै पनन षववाद आएमा त्यसको 
ननराकरण सम्वखन्त्धि खजल्ला कृषि षवकास कायामलय/पररयोजना कायामन्त्वयन इकाइको नसफाररशमा 
पररयोजना व्यवस्थापन ईकाईको ननणमयवाट हनेुछ ।  

खण्ड ५. षवषवध 

५.१ प्रनिफलमा आधाररि प्रोत्साहन भत्ता षविरण सम्वन्त्धमा अन्त्य कुराहरु प्रचनलि ननयम कानून 
र्मोखजम हनेुछ । 



५)   कायमसम्पादनमा आधाररि प्रोत्साहन भत्ता (Performance Based Incentive System) कायमिम 
सिंचालन कायमषवनध 

खण्ड १. पषृ्ठभनूम 

प्रधानमन्त्री कृषि आधनुनकीकरण पररयोजना अन्त्िरगिका ३ वटा सम्भागहरु ब्लक, जोन र 
सपुरजोनमा कृषि उपज उत्पादन र्षृिमा सहखजकरण गने कृषि प्राषवनधकहरुलाई थप उत्पादन र्षृिमा 
प्रोत्साषहि गनम पररयोजनाको दस्िावेजमा उल्लेख भएको व्यवस्था र्मोखजम नेपाल सरकारले यो 
कायमषवनध र्नाइ लाग ुगरेको छ। 

  खण्ड २. सिंखक्षि नाम र प्रारम्भ 

षविय वा प्रसिंगले अको अथम नलागेमा यस कायमषवनधमा,  
(क) "पररयोजना " भन्नाले प्रधानमन्त्री कृषि आधनुनकीकरण पररयोजना सम्झन ुपदमछ ।  

(ख) "सपुर जोन " भन्नाले राषिय प्राथनमकिा र स्थाननय सम्भाव्यिाका आधारमा िोषकएको 
पवुामधारहरु भएको िोषकएको र्ाली/वस्िमुा न्त्यूनिम १००० हे. मा सिंचालन भएको कृषि 
औधोनगक क्षेर सम्झन ुपदमछ । 

(ग) "जोन " भन्नाले राषिय प्राथनमकिा र स्थाननय सम्भाव्यिाका आधारमा िोषकएको 
पवुामधारहरु भएको र िोषकएको र्ालीमा न्त्यूनिम ५०० हे मा सिंचालन भएको 
व्यवसाषयक कृषि उत्पादन िथा प्रशोधन केन्त्र सम्झन ुपदमछ ।। 

(घ) "व्लक " भन्नाले राषिय प्राथनमकिा र स्थाननय सम्भाव्यिाका आधारमा िोषकएको 
पूवामधारहरु भएको र िोषकएको र्ाली/वस्िमुा न्त्यूनिम १०० हे मा सिंचालन भएको 
व्यवसाषयक कृषि उत्पादन केन्त्र सम्झन ुपदमछ । 

(ङ) "प्रनिफल " भन्नाले व्लक/जोन/सपुरजोनमा सिंलग्न कृिकहरुिारा उत्पदन गररएको कृषि 
उपज सम्झन ुपदमछ । 

(च) "कृषि प्राषवनधक"  भन्नाले व्लक/जोन/सपुरजोनमा कृषि उपजको उत्पादन िथा 
उत्पादकत्व र्षृिमा सहखजकरण गनम खषटएका कृषि सेवा अन्त्िरगिका रा ट्र सेवक 
कममचारी सम्झन ुपदमछ। 

(छ) "प्रोत्साहन भत्ता" भन्नाले व्लक/जोन/सपुरजोनमा िोषकएको वानल उत्पादनको 
िोषकएको लक्ष हानसल गरे पश् चाि नेपाल सरकारले प्रदान गने एकमु ठ नगद अनदुान 
सम्झन ुपदमछ। 

 

 



खण्ड ३. उदेश्य 

कायमसम्पादनमा आधाररि प्रोत्साहन भत्ता  (Performance Based Incentive System) कायमिम 
सिंचालनका उदेश्यहरु देहायर्मोखजम रहेको छ 

(क) पररयोजना अन्त्िरगिका व्लक, जोन र सपुर-जोन सम्भागहरुमा कृषि उपज उत्पादन र्षृिमा 
सहकरण गनम खषटएका कृषि प्राषवनधकहरुलाई थप उत्पादन र्षृिकालानग प्रोत्साहन गदै कृषि 
उत्पादन िथा उत्पादकत्व र्षृि गनुम। 

खण्ड ४. कायमसम्पादनमा आधाररि प्रोत्साहन भत्ता षविरण षवनध 

४.१ कायमसम्पादनमा आधाररि प्रोत्साहन भत्ता षविरण षवनध 

क) सम्वखन्त्धि व्लक/जोन/सपुर-जोनमा माटोको उवमरा शखक्त, उन्नि उत्पादन सामानग्रको उपलब्धिा 
र उत्पादन प्रषवनध िथा प्राषवनधक सहयोगलगायिको आधारमा पररयोजना कायामन्त्वयन ईकाईको 
नसफाररसमा खजल्ला कृषि षवकास कायामलयले िोषकएको वानलको उत्पादकत्व लक्ष्य ननधामरण गनेछ। 

ख) प्रोत्साहन अनदुान षविरणका लानग िोषकएको लक्ष प्राि भए नभएकोको मापनका लानग 
नस टेम्याखण्टक -याण्डम स्याम्पनलङ्ग (Systematic Random Sampling) का आधारमा छननएका  
ब्लकमा ३०, जोनमा ४५ र सपुरजोनमा ६०  नमनुा िप कषटङ्ग गररनेछ। 

ग) िोषकएको क्षेरमा लगाइने वाली/वस्िकुो िोषकएको लक्ष्य भन्त्दा थप उत्पादकत्व हानसल भएमा 
िोषकएको लक्ष्यको र्ढ प्रनिशिको आधारमा  िि ् िि ् क्षेरमा कृषि उपज उत्पदकत्व र्ृषिमा 
सिंलग्न कृषि प्राषवनधकहरुलाई उनीहरुले मानसकरुपमा प्राि गने िलवमा उत्पादकत्व र्षृिको प्रनिशि 
वरावर थप रकम खस्वकृि र्जेटको नसमानभर रही प्रोत्साहन भत्ता प्राि गनेछन।् 

घ) प्रनिफलमा आधाररि प्रोत्साहन उपलव्ध गराउने सम्वन्त्धमा कुनै पनन षववाद आएमा त्यसको 
ननराकरण सम्वखन्त्धि खजल्ला कृषि षवकास कायामलय/पररयोजना कायामन्त्वयन इकाइको नसफाररशमा 
पररयोजना व्यवस्थापन ईकाईको ननणमयवाट हनेुछ ।  

खण्ड ५. षवषवध 

५.१ प्रनिफलमा आधाररि प्रोत्साहन भत्ता षविरण सम्वन्त्धमा अन्त्य कुराहरु प्रचनलि ननयम कानून 
र्मोखजम हनेुछ। 

 



४.९   Df':tfª lhNnf l:yt sfof{nox?sf] ljj/0f 

qm=;+= sfof{nosf] gfd Kfb Gffd,y/ Dff]jfOn gDj/ sfof{no g+= 

! Df':tfª lhNnf cbfnt Dff=lhNnf 

Gofoflwz 

dgf]h >]i7 (*$^)*&(&$ $$))(% 

@ lhNnf k|zf;g sfof{no  Kf|=lh=c= a]b k|;fb cof{n (*%&^#&&&& $$))## 

# lhNnf;dGjo ;ldlt :yf=lj=c= Kf'ik/fh s6'jfn (*%&^#^@@@ $$))$$ 

$ ;}lgs pRr lzv/ lzIffno Dfxf ;]gfgL OGb axfb'/ zfx (*%&^%))$% $$))$% 

% Afh|bn u0f k|=;]= ;'jf; s] ;L (*%&)$%(## $$))!* 

^ lhNnf k|x/L sfof{no Kf|=gf=p= t'n axfb'/ sfsL{ (*%&^#%%%% $$)!!^ 

& सशस्त्र प्रहरी र्ल नेपाल, 
33 निं. गलु्म हे.क्वा, 

;=k|=gf=p= cfgGb yfkf du/ (*%!@&@@#^ $$)!*( 

* /fli6«o cg';Gwg lh=sf= k|=c=c= cf]d axfb'/ v8\sf (*%&^$$)$# $$))$# 

( lhNnf lzIff ljsf; tyf 

;dGjo OsfO 

;=O=k|= 6+s j/fn (*%&^%)!#& $$)!)% 

!) lhNnf c:ktfn sfof{no lh=c=k|d'v 8f= (*$!$(%*** $$))** 

!! Kfl/of]hgf sfof{Gjog OsfO{ 

:ofp hf]g 

al/i7 s[lif 

clws[t 

Dffwj k|;fb 

nD;fn 

(*%&^%))** $$)!#) 

!@ lztf]i0f afujfgL ljsf; s]Gb| 

dfkmf{ 

Af=jfu=lj=c= Affn s[i0f 

clwsf/L 

(*%^)#$*^^ $)))#$ 

!# Sjf/]G6fOg sfof{no, g]r'+Ë, 

nf]dfGyfË 

Sjf/]lG6g 

clws[t 

lszf]/ ofbj (*%&^##@(@  

      

!% lhNnf x'nfs sfof{no x'nfs clws[t Zf]efs/ kf08]  (*$&^#&()* $$))@@ 

!^ l8lehg jg sfof{Nfo l8le=j=c= ?Sdfut ;'j]bL (*%&^%)@!& $$)!!& 

!& Dffnkf]t sfof{no sf=k|= नारायण प्रसाद 
भट्टराई  

(*%&^%)^)$ $$)!)$ 

!* lhNnf ;/sf/L jlsn sfof{no lhNnf 

GofolwjQmf 

6]sgfy clwsf/L  (*$&^@$^#$ $$)!)( 

!( lhNnf cfo'j]{b :jf:Yo s]Gb| cfo'j]{b 

lrlsT;s 

8f=z+sf/ uf}td (*%&^$)!%# $$)!%# 

@) sf]if tyf n]vf lg=sf= sf]if lgoGqs ldg axfb'/ jflgof (*%&^%)!%( $$)!$) 

@! :jf:Yo sfof{no d':tf+u :jf sf k|d'v l6sf clwsf/L ९८५७६५०६८८  

@@ lhNnf lgjf{rg sfof{no lh=lg=c= s'n k|;fb 

;fksf]6f 

(*%&^%)#^% $$)!&@ 

@# 3/]n' tyf ;fgf p=lj=sf= pBf]u clws[t v]d/fh kf}8]n (*%&^%@!@$ $$)!@$ 

@$ gfkL sfof{no gfkL clws[t नमनथलेश शाह  (*%^)#!(%& $$)!$* 

@% Hff]d;f]d gful/s p8\og 

sfof{no 

Kf|aGws bLks lj= s= (*%!!!@%%% $$)))^ 

@^ sf/fuf/ sfof{no h]n/ ljgf]b k|;fb 

cof{n 

(*%&^&@&&& $$))&^ 

@& c=;=If]=cfof]hgf O=;=sf= sf=k|=;=c= Tf'n;L k|;fb bxfn (*%&^$$!)@ $$)!)@ 

@* Gf]kfn vfB ;+:yfg sfof{no k|d'v U+fuf k|;fb zfx (*$!!&(!^@ $$)!!% 



@( Gf]kfn a}+s lnld6]8 Zffvf k|aGws /ljg kf}8]n (*$(!%!$$@ $$))%% 

#) s[lif lasf; a}+s  Zffvf k|aGws uf]lk zdf{ 

nfld5fg] 

(*%!))*$$) $$)!)^ 

#! Gf]kfn jfo' ;]jf lgud :6]–Dofg]h/ ;'dg ysfnL (*$!^^$@%^ $$))*! 

#@ Gf]kfn 6]lnsd ;=k|=clws[t ;'dg /fd >]i7 (*%^)##))) $$)!@@ 

## Df':tfª eG;f/ sfof{Nfo sf=k|=÷gf;' /fh' s'df/ lj=;L= (*%!!*(%@% $$)#** 

#$ Hfn;|f]t tyf l;+rfO{  ljsf; ;j 

l8=sf= 

 emnsdf]xg cf]emf (*%&^%)$() $$)#(# 

#% Onfsf k|zf;g 

sfof{no,nf]dGyfª 

Zffvf clws[t lbafs/ kf}8]n (*%&^%)$#%  

#^ Af]gL –hf]d;f]d– sf]/fnf ;8s 

of]hgf 

l8lehgn 

OlGhlgo/ 

czf]s ltjf/L (*%^)#@%#) $$)$@$ 

#& /fli6|o afl0fHo a}+s zfvf k|aGws ladn kf}8]n (%&^%$$$%  

#* Yff;fª ufpkflnsf Kf|d'v k|=clws[t ;Gtf]if s'df/ vqL (*%&^%)$!@  

#( 3/kemf]ª ufpkflnsf Kf|d'v=k|=clws[t g]q  kf}8]n (*%&^%)@#$ $$))!^ 

$) Jff/fu'ª d'lQmIf]q ufpkflnsf Kf|d'v=k|=clws[t lr/GhLjL j/fn (*%&^#^%%%  

$! Nff]–3]s/ bfdf]b/s'08 

ufpkflnsf 

Kf|d'v=k|=clws[t Dfgf]x/ 9'ª\ufgf (*%!)#$^)*  

$@ Nff]DfGyfª ufpkflnsf Kf|d'v=k|=clws[t Zf];sfGt kf}8]n (*%&^#)##)  

$# lh=v]ns'b ljsf; ;ldltsf] 

sfof{no 

sf=k|d'v ;'dg ysfnL (*$&^&)@!@  

$$ lgnlu/L pkef]Stf ;xsf/L 

;+:yf 

sf=k|= ;g k|;fb ysfnL (*$&^#&()! $$)))( 

 

 


