नेऩार सयकाय (भन्त्रीऩरयषद्) मभमत 2075/10/21 को मनणणमानुसाय

जडीफुटी विकासका रामग अनुदान सम्फन्त्धी कामणविमध-2075
ऩृष्ठबूमभ
्
जडीफुटी एिॊ गैयकाष्ठ िन ऩैदािायहरूको सॊ यऺण य सम्फर्द्णनफाट अथण व्मिस्थाभा ठोस मोगदान ऩुयमाई
आगाभी सन् २०२० सम्भ अन्त्तयाणविम जगतभा नेऩारराई जडीफुटी एिॊ गैयकाष्ठ िन ऩैदािायहरूको
फृहत बण्डायको रुऩभा ऩरयचचत गयाउने जडीफुटी एिॊ गैयकाष्ठ िन ऩैदािाय नीमत २०६१ को
दीघणकारीन नीमत यहेको छ । मसै गयी िन नीमत, २०७१ भा ऩमन उच्च भूल्मका, सॊ कटाऩन्न, दुरब
ण तथा
रोऩोन्त्भुख प्रजामतका िनस्ऩमत य जडीफुटीको ऩवहचान, दीगो सॊ करन, ऩुनयोत्ऩादनको सुमनचितता, प्रविमध
विकास, व्मिसावमकयण य फजायीकयण गनण सभुदाम तथा मनजी ऺेरराई प्रोत्साहन गने व्मिस्था यहेको
छ ।
मसै अनुरुऩ भहत्िऩूणण जडीफुटी श्रोतहरुको दीगो सॊ यऺण य विकासका रामग कृषक सभूह, समभमत,
सहकायीराई खेती विस्ताय य उद्यभ विकासभा सहबागी गयाई आम-आजणनका अिसयफाट गरयफी
्
न्त्मूनीकयण य सभताभूरक विकासभा सभेत सघाउ ऩुयमाउने
मोजना यहेको सन्त्दबणभा सो कामणक्रभ
सॊ चारन प्रवक्रमाराई सहज व्मिचस्थत य प्रबािकायी फनाउन आिश्मक बएकोरे िन तथा िाताियण
भन्त्रारमरे मो कामणविमध जायी गये कोछ ।
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ऩरयच्छे द -१

प्रायचम्बक
१. सॊ चऺप्त नाभ य प्रायम्ब :
(क) मस कामणविमधको नाभ "जडीफुटी विकासका रामग अनुदान सम्फन्त्धी कामणविमध, २०७५" यहेको छ।
(ख) मो कामणविमध नेऩार सयकायफाट स्िीकृत बएको मभमतफाट रागू हुनेछ ।
२.ऩरयबाषा : विषम िा प्रसॊ गरे अको अथण नरागेभा मस कामणविमधभा
(क) "जडीफुटी" बन्नारे औषधीम भहत्ि बएको िनस्ऩमतराई सम्झनु ऩदणछ ।
(ख) "कामणक्रभ" बन्नारे जडीफुटी विकासका रामग अनुदान सम्फन्त्धी कामणक्रभ सम्झनु ऩदणछ ।
(ग) "अनुदान" बन्नारे मस कामणविमध अन्त्तगणत यवह प्राप्त हुने नगद सहमोग सम्झनु ऩदणछ ।
(घ) "सहकायी" बन्नारे सहकायी ऐन २०४८ अनुसाय गठन बएको सॊ घ, सॊ स्था सम्झनु ऩदणछ, जसको
विधानभा जडीफुटी, कृवष िा गैयकाष्ठ िन ऩैदािायभा सभेत कामणगने उल्रे ख गरयएको हुनेछ ।

(ङ) "सभूह" बन्नारे स्थानीम तहहरुभा यहेका िा गठन हुने उऩबोक्ता सभूह िा राबग्राही सभूह िा
िन उऩबोक्ता समभमत िा कृषक सभूह सभेतराई सम्झनु ऩदणछ ।

(च) "भन्त्रारम" बन्नारे िन तथा िाताियण भन्त्रारम सम्झनु ऩदणछ ।
(छ) "विबाग" बन्नारे िनस्ऩमत विबाग सम्झनु ऩदणछ ।
ॉ ा ६ ( १) फभोचजभको जडीफुटी खेती अनुदान कामणक्रभ कामाणन्त्िमन समभमत
(ज) " समभमत" बन्नारे फुद
सम्झनु ऩदणछ ।

(झ) "रागत" बन्नारे विबागरे तमाय गने ड्रइङ, मडजाइन, स्ऩेमसवपकेसन अनुसाय तमाय गरयएको रागत
अनुभानरे सभेटेको यकभराई सम्झनु ऩदणछ।

३ .कामणक्रभको उद्देश्म : मो कामणक्रभ दे हामको उद्देश्म प्रामप्तको रामग सॊ चारन गरयनेछ
(क)
(ख)
(ग)

नसणयी मनभाणण, व्मिसावमक खेमत, फारी सॊ करन ऩमछको व्मिस्थाऩन कामण, प्रशोधन तथा भूल्म
अमबिृवर्द् कामण य रगानी सुयऺण कामण भापणत जडीफुटीको खेती प्रिर्द्णन गने ।
भहत्िऩूणण जडीफुटीहरुको व्मिसावमक खेतीराई प्रोत्साहन गयी प्राकृमतक अिस्थाभा यहेका
्
जडीफुटी जन्त्म श्रोतको दोहनराई कभ गने तथा कृवष विविमधकयणभा टे िा ऩुयमाउने
।
जडीफुटीको व्मिसावमक खेती कामणभा सहकायी/सभूह भापणत सभाजका वऩछमडएका, विऩन्न य
भवहरा रगामत िगणहरुको सहबामगताराई सुमनचित गनण सभािेशीताराई फढािा ददई दुगभ
ण तथा
ग्राभीण ऺेरभा योजगायी य आम आजणनको अिसयहरु फढाउने ।
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ऩरयच्छे द - २
कामण सॊ चारन प्रवक्रमा

४. जडीफुटी खेतीको रामग छनौट गरयएका प्रजामतहरू : अनुसूची १ भा उल्रे चखत छनौट आधाय य
अॊक बाय फभोचजभ जडीफुटी खेतीको रामग अनुसूची २ अनुसायका प्रजामतहरु छनौट गरयएका छन् ।

५. कामण सॊ चारनको रामग प्रस्तावित ऺेर : (१) जडीफुटीको उऩरब्धता, सम्बािना य ऺेरगत रुऩभा

आम-आजणनको प्रभुख श्रोत यहे नयहेको तथ्मभा आधारयत यही दे शबयीका रचऺत ऺेरहरुभा कामणक्रभ
सॊ चारन गरयनेछ ।

ॉ ा ६(१)फभोचजभको जडीफुटी खेती अनुदान कामणक्रभ कामाणन्त्िमन समभमतरे
(२) स्थानहरुको छनौट फुद
गनेछ ।

६. कामणक्रभ सॊ चारन गने विमध : (१) कामणक्रभ सॊ चारनको रामग प्रबािकायी व्मिस्था मभराउने,

प्रस्ताि छनौट गने, कामणक्रभ फाॉडपाॉड गयी सभग्र कामणक्रभको अनुगभन तथा भूल्माॊकन गयी/गयाई
प्रगमत सभीऺा गनणका रामग दे हाम फभोचजभको जडीफुटी खेती अनुदान कामणक्रभ कामणन्त्िमन समभमत
यहनेछ :

(क) भहामनदे शक िा मनजरे तोकेको व्मचक्त (या.ऩ.प्रथभ िा सो सयह)

सॊ मोजक

(ख) प्रमतमनमध, िन तथा िाताियण भन्त्रारम

सदस्म

(ग) विऻ प्रमतमनमध, िनस्ऩमत शास्त्र केन्त्रीम विबाग

सदस्म

(घ) प्रभुख, मोजना तथा अनुगभन शाखा

सदस्म सचचि

समभमतराई आिश्मक ऩये को खण्डभा आभचन्त्रत सदस्मको रुऩभा विषम विऻहरु समभमतको फैठकभा
याख्न सवकनेछ |

(२) ड्रइङ, मडजाइन, स्ऩेमसवपकेसन, अनुगभन, सम्ऩन्न कामणको प्राविमधक नाऩ-जाॉच सभेतका प्राविमधक
सहमोगको व्मिस्था गनण सोवह कामणक्रभभा विमनमोचजत फजेटफाट फढीभा 5 प्रमतशत व्महोरयने छ ।
तय अनुदान िाऩत उऩरब्ध गयाईने यकभफाट कुनै प्रकायको यकभ कट्टी गरयने छै न ।

(३) समभमतरे रचऺत ऺेरभा कामणक्रभ सॊ चारनको रामग याविम स्तयको दै मनक ऩमरका िा स्थानीम
स्तयको ऩमरका/एप.एभ, ये मडमोभा विऻाऩन खुराई प्रस्ताि आव्हान गनेछ। प्रस्ताि ऩेश गदाण
दताण/नविकयण प्रभाणऩर, अनुसूची ३ अनुसायको कामणमोजना तथा स्िीकृत विधान ऩेश गनुऩ
ण नेछ ।

(४) प्राप्त प्रस्तािहरुराई अनुसूची ४ अनुसायको भाऩक य अङ्कबायको आधायभा समभमतरे (िा समभमतरे
प्रस्ताि गने उऩ-समभमत) भूल्माॊकन य प्रस्तािकहरुको प्रायचम्बक सुची मनधाणयण गनेछ ।

(५) प्रायचम्बक सुची अनुसायको प्रस्तािहरुको वपल्ड बेरयवपकेसन ऩमछ अचन्त्तभ सूची तमाय गरय
कामणक्रभ सॊ चारनको रामग मसपारयस गरयनेछ ।
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(६) मसपारयस बएका प्रस्तािकसॉग कामणक्रभ सॊ चारनको रामग अनुसूची ५ फभोचजभको ढाॉचाभा
सम्झौता गरयनेछ ।

(७) रागत अनुभानको फढीभा 50% सम्भ अनुदान ददइनेछ ।
७. आमथणक कामणविमध : (१) सम्झौता अनुसाय सहकायी/सभूहराई प्राप्त हुने सहमोग अध्मऺ य
ु दस्तखतफाट सॊ चारन हुने गरय सहकायी/सभूहको नाभभा खोमरएको फैंक खाताभा
कोषाध्मऺको सॊ मक्त

ऩठाईनेछ । सहकायी/सभूहरे तऩमसरका प्रवक्रमा ऩुया गरय यकभ भाग गनुऩ
ण नेछ य विबागरे स्िीकृत

रागत अनुरुऩ काभ बए/नबएको प्राविमधक जाॉचफुझ गयाई िास्तविक कामणको आधायभा बएको खचण
यकभ भार ऩठाउनेछ ।

(२) सहकायी/सभूहरे यकभ भाग गदाण मथाथण खचण खुल्ने गरय सक्कर मफर, बयऩाई, बौचय रगामतका
सम्ऩूणण कागजऩर विबागभा ऩेश गनुऩ
ण नेछ । अचन्त्तभ ऩटकको यकभ भाग गदाण विबागको प्रमतमनमध य

५० प्रमतशत बन्त्दा फढी सदस्मको योहियभा प्राप्त यकभ, कामणभा बएको खचण विियण सािणजमनक गयी
अनुभोदन गयाई सािणजमनक गये को मनणणम सभेत सभूहरे ऩठाउनु ऩनेछ ।

ॉ ा ७ (१) फभोचजभ विबागभा यकभ भाग बई आएऩमछ विबागरे तोकेको प्राविमधकको
(३) फुद
मसपारयसको आधाय सभेतभा मथाथण कामणको बुक्तानी विबागफाट हुनेछ ।

(४) ऩेश्की रगामतका व्मिस्था सािणजमनक खरयद ऐन, २०६३ तथा सािणजमनक खरयद मनमभािरी,
२०६४ आमथणक ऐन /मनमभािरी अनुसाय हुनेछ ।

(५) सम्झौता अनुसायको कामण नबएभा, प्राप्त यकभ वहनामभना िा भसौट गये भा िा नक्करी मफर बयऩाई

फनाई बुक्तानी मरएको प्रभाचणत बएभा सहकायी/सभूहका सम्फचन्त्धत ऩदामधकायी िा सदस्मराई प्रचमरत
कानुन

अनुसाय

गरयनेछ ।

कायिाही

गयी

सयकायी

फाॉकी

सयह ब्माज सवहत

यकभ

असुर

उऩय

(६) सहकायी/सभूहराई आिश्मक ऩनण सक्ने ड्रइङ, मडजाइन, स्ऩेमसवपकेसन, रागत अनुभानको तमायी

गनण, प्राविमधक प्रस्ताि तमाय गनण, सम्ऩन्न कामणको प्राविमधक नाऩ-जाॉच गरय बुक्तानीको रामग मसपारयस
गनण, कामण सम्ऩन्न प्रमतिेदन फनाउने सभेतका सिै वकमसभको प्राविमधक सहमोगको व्मिस्था विबागरे

मभराउने छ। विबागभा सम्िचन्त्धत कामणको रामग आिश्मक प्राविमधक य प्रशासमनक जनशचक्त
उऩरब्ध हुन नसकेभा सािणजमनक खरयद ऐन, २०६३ तथा मनमभािरी, २०६४ अनुसाय सेिा खरयद
गनण सवकनेछ।
(७)

कामणक्रभ कामाणन्त्िमनका

रामग

ऩवहचान

गरयएका

दे हाम

फभोचजभका

वक्रमाकराऩहरुभा दे हाम फभोचजभको खचण गने गरय यकभ उऩरब्ध गयाईनेछ।

५

िटा

ऺेरका

१. (क) नसणयी मनभाणण (Establishment of Nursery)
१.१. अ
( ) नभुना नसणयी (Model Nursery)
 गुणस्तयीम मफउ/मफरुिाको आिश्मकता ऩरयऩूमतणको रामग सहकायीराई मनम्न ऩूिाणधाय सवहतको
नसणयी मनभाणणभा अनुदान सहमोग उऩरब्ध गयाईनेछ 4

 भाऊ मफरुिा स्टक ब्रक (Mother Stocks Block)

 ऩोरीब्मागभा मफरुिा सानण य हुकाणउन एग्रोनेट जारी सवहतको नसणयी (Net house)

 हािा ओहोय-दोहोय हुन सक्ने, दुिै छे उभा वकया प्रमतयोधी जारी सवहतको य थोऩा मसॊ चाई,
पोहोया मसॊ चाईको (Drip and sprinkler) सुविधा बएको मफरुिा उत्ऩादन नसणयी (Propagation house)

 प्रकाश छे क्न सक्ने (Light screening), दुिै छे उभा वकया प्रमतयोधी जारी सवहतको य थोऩा मसॊ चाई,
पोहोया मसॊ चाईको सुविधा बएको मफरुिा हुकाणउने नसणयी (Hardening/maintenance house)

 भाटो मनभणरीकयणको रामग सौमण प्रणारी (Solar system for soil sterilization)

 मसॊ चाईको रामग मसॊ चाई ऩम्ऩ य टॊ की (Water pump and water tank for irrigation)

 न्त्मूनतभ ८ हेक्टयभा खेती गरयने स्थानभा भार नभुना नसणयी स्थाऩना गरयनेछ । एउटा नभुना

नसणयीफाट प्रमत िषण १५०,०००-२००,००० मफरुिा उत्ऩादन हुनऩु नेछ । नभुना नसणयी
स्थाऩना गनण कुर रागतभा प्रमत एकाई रु.३० राखभा नफढ्ने गरय 50% सम्भ अनुदान
उऩरब्ध गयाईनेछ ।

१.2 (आ) साना नसणयी (Small Nursery)
 गुणस्तयीम मफउ/मफरुिाको आिश्मकता ऩरयऩूमतणको रामग मनम्न ऩूिाणधाय सवहतको नसणयी
मनभाणणभा अनुदान सहमोग उऩरब्ध गयाईनेछ -

 हािा ओहोय-दोहोय हुन सक्ने, दुिै छे उभा वकया प्रमतयोधी जारी सवहतको य थोऩा मसचाई,

पोहोया मसचाईको (Drip and sprinkler) सुविधा बएको य एग्रोनेट जारी सवहतको मफरुिा उत्ऩादन
नसणयी (Propagation house)

 भाटो मनभणरीकयणको रामग सौमण प्रणारी (Solar system for soil sterilization)

 मसॊ चाईको रामग मसॊ चाई ऩम्ऩ िा टॊ की (Water pump or water tank for irrigation)

 न्त्मूनतभ २ हेक्टयभा खेती गरयने स्थानभा भार साना नसणयी स्थाऩना गरयनेछ । एउटा साना
नसणयीफाट प्रमत िषण ३५,०००-५०,००० मफरुिा उत्ऩादन हुनऩु नेछ । साना नसणयी स्थाऩना

गनण कुर रागतभा प्रमत एकाई रु.७.५ राखभा नफढ्ने गरय 50% सम्भ अनुदान उऩरब्ध
गयाईनेछ ।

2. (ख) व्मािसावमक खेती कामण (Cultivation of Medicinal Plants)
2.1 अ
( ) रुख प्रजामतका जडीफुटीहरु (Medicinal tree plants)
न्त्मूनतभ ४०० मफरुिा प्रमत हेक्टय योऩण गने गरय
२४,००० अनुदान सहमोग ।

(प्रमत मफरुिा ६०/-) प्रमत हेक्टय रु.

2.2 (आ) फुट्मान प्रजामतका जडीफुटीहरु (Medicinal shrub plants)
न्त्मुनतभ १६०० मफरुिा प्रमत हेक्टय योऩण गने गरय (प्रमत मफरुिा 4 ०/-) प्रमत हेक्टय रु.
६४,००० अनुदान सहमोग ।

2.3 (इ) झाय प्रजामतका जडीफुटीहरु (Medicinal herb plants)
न्त्मूनतभ १०,००० मफरुिा प्रमत हेक्टय योऩण गने गरय (प्रमत मफरुिा १०/-) प्रमत हेक्टय रु.
१००,००० अनुदान सहमोग ।
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3. (ग) फारी सॊ करन ऩमछको व्मिस्थाऩन कामण (Post-harvest management)
3.1 (अ) जडीफुटी सुकाउने स्थर (Drying yards)
्
 जडीफुटी (कच्चा, प्रशोमधत, िस्तु ) को गुणस्तयभा िृवर्द् गरय मनमाणतभा सहमोग ऩुयमाउन
मनम्न
ऩूिाणधाय सवहतको जडीफुटी सुकाउने स्थरको मनभाणण गरयनेछ -

 ऩखाल्ने, सपा गने, ग्रेमडङ्ग गने य सुकाउने ऩूिाणधाय

 जारी सवहतको सुकाउने कऺ िा कभ ताऩक्रभभा जडीफुटी सुकाउने आिश्मक सुविधा

 जडीफुटी सुकाउने स्थर न्त्मूनतभ १००० के.जी. ऺभताको हुनऩु नेछ । जडीफुटी सुकाउने
स्थर स्थाऩना गनण कुर रागतभा प्रमत एकाई रु. ५ राखभा नफढ्ने गरय 5०% सम्भ
अनुदान उऩरब्ध गयाईनेछ ।

3.2 (आ) बण्डायण गृह (Storage godown)
सुकाएय प्रशोधनको रामग तमायी जडीफुटीहरुराई अल्ऩ य भध्मभ सभम सम्भ याख्नको रामग

हािा ओहोय-दोहोय हुने, ओस नऩने, य खेती गरयएको स्थानफाट टाढा नऩने गरय बण्डायण

गृहको मनभाणण गरयनेछ । बण्डायण गृह मनभाणणको रामग कुर रागतभा प्रमत एकाई रु.१०
राखभा नफढ्ने गरय 5०% सम्भ अनुदान उऩरब्ध गयाईनेछ ।
4. (घ) प्रशोधन तथा भूल्म अमबिृवर्द् कामण (Processing and value addition)
4.1 (अ) प्रशोधन इकाई (Processing unit)
 खेती गरयने जडीफुटी प्रजामतको आधायभा प्रशोधन इकाई ( धुरो ऩाने, तेर मनकाल्ने) स्थाऩना
गरयनेछ । प्रशोधन इकाई स्थाऩना गरयने ऺेर सडक सॊ जारको नचजक जोमडएको हुनऩु नेछ ।

 प्रशोधन इकाई स्थाऩना गनण कुर रागतभा प्रमत एकाई रु. ३० राखभा नफढ्ने गरय 5०%
सम्भ अनुदान उऩरब्ध गयाईनेछ ।

4.2 (आ) प्राङ्गारयक असर खेती विमध प्रभाणीकयण (Organic/GACP certification)
 जडीफुटीको भूल्म अमबिृवर्द् गनण अनुदान सहमोग यकभ प्राप्त गरय जडीफुटी खेती गरययहेका

सहकायीहरूराई तेस्रो िषण ऩमछ अिरम्फन गरयएका विमध/प्रमासको आधायभा प्राङ्गारयक असर
खेती विमध प्रभाणीकयण गनण रु. १०,००० प्रमत हेक्टयको दयरे अमधकतभ ५० हेक्टयको
रामग रु. ५ राख अनुदान सहमोग उऩरब्ध गयाईनेछ ।

4.3 (इ) फजाय प्रिर्द्णन तथा फजाय सुमनचिता (Market promotion and buy back interventions)
फजाय प्रिर्द्णन, फजाय सूचना प्रणा री य फजाय सुमनचिताको रामग अनुदान सहमोग उऩरब्ध
गयाईनेछ । खेती गरयने जडीफुटीको प्रजामत, स्थान तथा खेती गरयएको ऺेरपर अनुसाय

अनुदान सहमोग पयक हुन सक्नेछ, तय प्रमत प्रस्ताि सहमोग यकभ अमधकतभ रु. २ राख
यहनेछ ।

5. (ङ) रगानी सुयऺण कामण (Investment safety)
5.1(अ) कृवष कभणको रामग जडीफुटी खेती कामण सिणथा नौरो यहेको हुॉदा कृषकको रगानी सुयचऺत

गनण खेती फारी मफभा गरयनेछ। मसयी मफभा गदाण वप्रमभमभ/फीभाङ्क यकभको 5०% यकभ अनुदान
6

स्िरुऩ

सहमोग गरयनेछ

।

फीभाङ्क/वप्रमभमभ

सॊ स्थानहरुसॉगको छरपर ऩमछ टु ङ्गो रगाईनेछ ।

यकभ य

अन्त्म

प्रािधानहरु

सयकायी मफभा

5.2(आ) सहकायी/सभूहराई प्राप्त गये को आमथणक सहमोग भामथ उल्रे चखत ५ िटा ऺेरका

वक्रमाकराऩहरु अन्त्तगणतको साभग्री खरयद, काभदाय ज्मारा फाहेकको अन्त्म खचण चशषणकहरु
(प्रशासमनक खचण, भ्रभण खचण, सभुहको छरपर तथा चचमाऩान) भा प्रमोग गनण ऩाइने छै न ।

ॉ ा नॊ (७) भा मनधाणयण गरयएका कुनै एक ऺेर भा अनुदान प्राप्त गने सभूह िा सॊ घ, सॊ स्थाराई
(८) फुद
एक आमथणक िषणभा अको ऺेरभा अनुदान प्रदान गरयनेछैन ।

८. फजेट सम्फन्त्धी व्मिस्था : मस कामणक्रभको सॊ चारनको रामग आिश्मक फजेट नेऩार सयकायको
िावषणक स्िीकृत कामणक्रभभा उल्रे ख बए फभोचजभ हुनेछ ।
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ऩरयच्छे द - ३
कामणक्रभ अनुगभन तथा भूल्माॊकन व्मिस्था
९. कामणक्रभ अनुगभन तथा भूल्माॊकन : मस कामणक्रभको अनुगभन तथा भुल्माॊकन सभम-सभमभा िा

आिश्मकता अनुसाय भन्त्रारमफाट तथा विबागफाट प्रबािकायी रुऩभा गनुऩ
ण नेछ। आिश्मक ऩयाभशणको
रामग िनस्ऩमत अनुसन्त्धान केन्त्रहरु ऩरयचारन गरयनेछन् ।

ऩरयच्छे द - ४
विविध
१०. अचन्त्तभ व्माख्मा गनण सक्ने : मस कामणविमधको कामणन्त्िमनभा केवह फाधा व्मिधान आइऩये भा िा
दुविधा उत्ऩन्न बएभा भन्त्रारमरे सोको अचन्त्तभ व्माख्मा गनण सक्नेछ ।
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अनुसूची १
जडीफुटी छनौट आधाय य अङ्कबाय
(फुॉदा नॊ ४ सॉग सम्फचन्त्धत)
प्राकृमतक िासस्थान

फजाय भाग

खेती प्रविमध

प्राकृमतक उऩरब्धता

मफरुिा उभाने विमध

िृवर्द् दय

(१०%)

(३०%)

(२०%)

(१०%)

(२०%)

(१०%)

(१-४)

(१-४)

(१-४)

(१-४)

(१-४)

(१-४)

प्राकृमतक िासस्थान : पयावकरो (४), घाभ िा छामाॉभा भार (३), विशेष भाटोभा भार (२), मसमभत (१)
फजाय भाग : चस्थय य फढ्दो (४), चस्थय (३), अचस्थय (२), अचस्थय य घट्दो (१)
खेती प्रविमध : मरचखत छ य खेती बैयहे को छ (४), मरचखत छ (३), मरचखत छै न य खेती बैयहे को छ (२), छै न (१)

प्राकृमतक उऩरब्धता : सॊ कटाऩन्न (४), रोऩोन्त्भुख (३), मसमभत स्थानभा (२), प्रच ुय (१)
मफरुिा उभाने विमध : जया, काण्ड, ऩात, मफउफाट सचजरो (४), जया, काण्ड, ऩात, मफउफाट असचजरो (३),
मफउफाट भार सचजरो (२), मफउफाट भार असचजरो (१)
िृवर्द् दय : मतब्र (४), भध्मभ (३), न्त्मून (२), धेयै न्त्मून (१)
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अनुसूची २
छनौट गरयएका प्रजामतहरु
(फुॉदा नॊ ४ सॉग सम्फचन्त्धत)
झाय प्रजामत

अमतस

(२८००-३७००) मभ.

झाय प्रजामत

चचयाइतो

(१५००-२५००) मभ.

रुख प्रजामत

काउरो

(१५००-२१००) मभ.

झाय प्रजामत

कुट्की

(३५००-४५००) मभ.

झाय प्रजामत

जटाभसी

(३२००-५०००) मभ.

रुख प्रजामत

रौठसल्रा

(२३००-३४००) मभ.

झाय प्रजामत

सतुिा

(२०००-३०००) मभ.

रुख प्रजामत

तेजऩात

(४५०-२०००) मभ.

झाय प्रजामत

सुगन्त्धिार

(१५००-३३००) मभ.

फुट्मान प्रजामत

वटभुय

(१२००-२४००) मभ.

झाय प्रजामत

कुरयरो

(१००-२१००) मभ.

झाय प्रजामत

ऩाषणबेद

(१०००-३२००) मभ.

झाय प्रजामत

फोझो

(५००-२३००) मभ.

फुट्मान प्रजामत

दारु हल्दी (च ुरो)

(१८००-३०००) मभ.

झाय प्रजामत

सेतक चचनी (चखयौरे)

(१२००-२५००) मभ.

रुख प्रजामत

सुगन्त्धकोवकरा

(१०००-१५००) मभ.

रुख प्रजामत

रयठ्ठा

(१०००-१५००) मभ.

झाय प्रजामत

सऩणगन्त्धा

(१००-१०००) मभ.

झाय प्रजामत

क्माभोभाईर

Cultivated

झाय प्रजामत

मसट्रोनेरा

Cultivated

झाय प्रजामत

भेन्त्था

Cultivated
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अनुसूची ३
सॊ चऺप्त कामणमोजना प्रस्ताि

(फुॉदा नॊ ६(३) सॉग सम्फचन्त्धत)
१. प्रस्ताि ऩेश गने सहकायी/सभूहको नाभ य ठे गाना
२. सहकायी/सभूहको छोटो चचनायी य रक्ष्म
३. विद्यभान विचिम तथा अन्त्म प्राविमधक ऩूिाणधायहरु
४. विद्यभान बौमतक ऩूिाणधायहरु
५. प्रस्तावित वक्रमाकराऩहरु
६. प्रस्तावित वक्रमाकराऩहरु सॊ चारन गरयने विमध (जनशचक्त, 50% सहकायी/सभूहको मोगदान कसयी
जुटाउने, उऩरब्ध जग्गा)
७. प्रस्तावित वक्रमाकराऩहरुफाट हुने खचण तथा आम्दानीको प्रऺेऩण
८. वक्रमाकराऩ सॊ चारन गनण राग्ने सभम
९. प्रस्तावित वक्रमाकराऩहरुफाट राबाचन्त्ित घयधुयी य मसजणना हुने योजगायी
१०. रगानीका सम्बाव्म स्रोत सम्फन्त्धी विियण
११. प्रस्तावित वक्रमाकराऩहरुफाट उत्ऩाददत हुने जडीफुटी िा प्रशोमधत िस्तुको भारा
१२. दीघणकामरन जगेनाण विमध
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अनुसूची ४
प्रस्ताि भूल्माङ्कन विमध
(फुॉदा नॊ ६(४) सॉग सम्फचन्त्धत)
जग्गाको अिचस्थमत य

सहकायी/सभूहको ऩृष्ठबूमभ य

सॊ स्थागत

सभािेचशता (२०%)

उऩमुक्तता (२०%)

जडीफुटी ऺेरभा अनुबि

ऺभता (२०%)

दीघणकामरन जगेनाण
विमध (२०%)

(२०%)

व्मिसावमक मोजनाको भूल्माङ्कन तामरका
क्र.सॊ .
१.

मनणणमको भाऩदण्ड
जग्गाको अिचस्थमत य उऩमुक्तता (20%)
क_ खेतीको सम्बाव्मता
ग_ बौगोमरक य साभाचजक आधाय

२.

सॊ स्थागत ऺभता (20%)
क) प्राविमधक ऺभता
ख) व्मिस्थाऩवकम ऺभता

३.

ऩुष्ट्माई

कैवपमत

10

खेतीको सम्बाव्मता बौगोमरक य

10

साभाचजक आधाय (जग्गाको वकिा
नॊ., वपल्डफुक, नक्शा, ऺेरपर)

10

सॊ चारन विमध

10

खचण तथा आम्दानी प्रऺेऩण
कभणचायी य काभदायको चस्थती

सहकायी/सभूहको ऩृष्ठबूमभ य जमडफुटी
ऺेरभा अनुबि (20%)
(क) ऩृष्ठबूमभ
(ख) जडीफुटी ऺेरभा अनुबि

४.

बाय (अङ्क)

10

ऩूि ण सॊ चामरत कामणक्रभको विियण

10

जडीफुटी ऺेरभा अनुबिको विियण

सभािेचशता (20%)
क) <५०% सभािेशी
ख) >५०% सभािेशी

२०
१०

विऩन्न िगणका दमरत
आददिासी, जनजा

भवहरा,
मत,

फेयोजगाय

मुिाको सहबामगताराई आधाय भान्नु
ऩनेछ ।

5.

दीघणकामरन जगेनाण विमध (20%)
क) ऩूि ण सॊ चामरत कामणक्रभको प्रगमत
ख) बौगोमरक य सभाचजक आधाय

10
10

रगानीको स्रोत, प्रमतपर प्राप्त गने
सभम तथा सम्बावित आमथणक
प्रमतपर, ऩूि ण सॊ चामरत कामणक्रभको
प्रगमत

जम्भा

100
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अनुसूची ५
सम्झौता ऩरको ढाॉचा

(फुॉदा नॊ ६(६) सॉग सम्फचन्त्धत)

................कामणक्रभ सॊ चारन गरय सम्ऩन्न गनण य दीघणकामरन जगेनाण सभेत गनणको रामग नेऩारको प्रचमरत ऐन कानुनको
ऩरयमधमबर यही नेऩार सयकाय, िनस्ऩमत विबाग य ............... सहकायी/सभूह फीच तर उल्रेचखत विियण शतणहरु सवहतको
सम्झौता सम्ऩन्न बमो ।
1. नगयऩामरका/गाउॉ ऩामरका/िडाको नाभ :
कामणक्रभको नाभ :
१.

कामणक्रभ गने सहकायी/सभूहको नाभ :

२.

कामणक्रभ रागु हुने :

(क) ऺेर : गाउॉ /ऺेर
(ख) िडा :

५.

कामणक्रभफाट राबाचन्त्ित :
(क) ऺेर : गाउॉ /ऺेर
(ख) िडा :
(ग) घय ऩरयिाय सॊ ख्मा :

(घ) दमरत/मसभान्त्तकृत घयऩरयिाय सॊ ख्मा:
6. कामण शुरु गने मभमत :
7. कामण सम्ऩन्न गनुऩ
ण ने मभमत :
8. कामणक्रभको रामग राग्ने खचण (विबागरे तमाय गने र.ई. फभोचजभ) :
9. सम्झौता ऩूि ण सहकायी/सभूहको मनिेदन य कामणमोजना अमनिामण रुऩभा ऩेश गनुऩ
ण नेछ, जसभा सहकायी/सभूहरे आफ्नो
ऩहरभा गने प्रमासहरु, सहकायी/सभूहको रगानी य दीघणकामरन जगेनाण विमधको फाये भा प्रमतिर्द्ता गये को हुनऩु नेछ ।

10. सहकायी/सभूहरे कामणक्रभ कामाणन्त्िमनको रामग मनिेदन य कामणमोजना ऩेश गदाण सहकायी/सभूहको रेटयप्माडभा ऩेश
गनुऩ
ण नेछ ।
११. कामणको ऩरयभाण, आिश्मक साभाग्री य ज्माभीको विियण तथा खचण व्महोने श्रोत सॊ रग्न पायभभा उल्रेख गये अनुसाय
हुनेछ ।

१२. कामणको गुणस्तय य मडजाईन विबागफाट उऩरब्ध गयाइएको नक्शा य स्ऩेमसवपकेसनभा उल्रेख गये फभोचजभ हुनऩु नेछ।

१३. विबागरे व्महोने यकभको हकभा सम्ऩन्न प्रगमतको अनुऩातभा मस. नॊ. ११ भा उल्रेख गरयएको पायभ अनुसाय वहसाि
गरय २ वकस्ताभा गये य सहकायी/सभूहको फैं क खाताभा जम्भा हुने गरय उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ । ऩवहरो वकस्ताको
यकभ दुरुऩमोग बएको खण्डभा विबाग दोस्रो दोस्रो वकस्ता ब ुक्तानी गनण फाध्म हुनेछैन साथै दुरुऩमोग बएको ऩाईएभा
ऩवहरो वकस्ताको यकभ सभेत सयकायी फाॉवक सयह असुर उऩय गरयनेछ ।

१४.स्थानीम साधन जुटाउने, व्मिचस्थत ढॊ गरे कामण गने य आमोजनाको स्माहाय सम्बाय गने सभेत दावमत्ि सहकायी/सभूहको
हुनेछ ।

१५. कामणक्रभको रामग भाग बएको िा प्रमोग हुने साभग्री कुनै ऩमन हारतभा अन्त्मर प्रमोग गनण ऩाईने छै न ।
१६.सम्फचन्त्धत

प्राविमधकको

सहभमत फेगय

सभुहरे

मडजाईन पेनुण हुॉदैन।कथभकदाचचत

मडजाईन/स्ऩेमसवपकेसन पेरय कामण गये भा त्मसको ब ुक्तानी ददन विबाग फाध्म हुनेछैन।

सहकायी/सभूहरे

आपुखुशी

१७. मो सम्झौता ........... मभमतफाट रागु हुनेछ । सम्झौता अनुसाय सहकायी/सभूहरे..............गते मबर सम्ऩूण ण कामणहरु
ु ाई सवहत मफर /बयऩाई ऩेश गनुऩ
सम्ऩन्न गरय सािणजमनक सुनि
ण नेछ ।

इमत सॊ ित्...........सार..........भवहना............गते.............योज शुबभ् ।
उऩबोक्ता तपणफाट :

विबागको तपणफाट :

अध्मऺ िा सहकायी/सभूहरे तोकेको व्मचक्तको नाभ:

विबागीम प्रभुख िा अचख्तमायी प्राप्त व्मचक्तको नाभ:

हस्ताऺय :

हस्ताऺय :

मभमत :

मभमत :

साऺी :
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