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स्थानीय सरकार सञ्चाऱन ऐन, २०७४ को दपा १०२ को उऩदपा(१) फमोजजम मररण 
गाउँकाययऩालऱकाऱे फनाएको तऱ ऱेखिए फमोजजमको काययविधध सियसाधारणको जानकारीका 
ऱाधग प्रकाशन गररएको छ । 

efu @ 

फगय खेती कामयक्रभ कामायन्वमन कामयववधध, २०७७ 

 

प्रस्तावना् देशको कुर ग्राहस्थ उत्ऩादनको एक धतहाइ बन्दा फवि कृवष ऺेत्रफाट प्राप्त हनेु 
य दइुय धतहाइ बन्दा फिी जनसॊख्मा योजगायी तथा जजववकोऩाजयनको राधग मस ऺेत्रभा 
धनबयय यहने बएकोरे नेऩारको अथयतन्त्रभा कृवष ऺेत्रको भहत्वऩरु्य बधुभका यहेको छ 
।भरयर्का जधभन फषेनी नदी कटान, वािी तथा चयेु ऺेत्रवाट आउने सखु्खा ऩवहयोफाट 
फगयभा ऩरयर्त बइययहेकारे खेती मोग्म जधभन घट्दो क्रभभा यहेको छ। जसरे गदाय 
सभग्र उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व घट्न गएको छ । मसै सन्दबयभा फगयभा ऩरयर्त बएका 
नदी खोरा वकनायका जग्गाहरूराइय उऩमोग गयी बधुभवहन य न्मनु आम बएका 
कृषकहरूराइय वगयभा तयकायी खेती गयाइय कृवष उत्ऩादन य उत्ऩादकत्वभा फवृि गरय 
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कृषकहरूको जीवनस्तय सधुाय गने उद्देश्मरे भरयर् गाउॉऩाधरकारे आ.व. २०७७/०७८ 
भा वगय खेती कामयक्रभराइय भहत्व ददइय फजेट फक्तब्म भापय त कामयक्रभ सॊचारन गनेगरय 
फजेट व्मवस्था गयेको  छ । वगय खेतीराई प्रवियन गयी वषेनी खेय गइयहेको जधभनको 
सदऩुमोग गदै कृषकको उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व ववृि गयी उधनहरुको जीवनस्तय उकास्ने 
उद्देश्मरे वगय खेती सम्वन्धी कामयक्रभराइय प्रबावकायी रूऩभा  सॊचारन गनय 
कामयऩाधरकारे वगय खेती कामयक्रभ कामायन्वमन कामयधफधध २०७७ स्वीकृत गयेको छ । 

 प्रायजम्बक 

१. सॊजऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मो कामयववधधको नाभ फगय खेती कामयक्रभ कामायन्वमन 
कामयववधध, २०७७ यहेकोछ । 

(२) मो गाउॉ कामयऩाधरकावाट जस्वकृत बएको धभधतवाट राग ुहनेुछ । 

(३) वगय खेती कामयक्रभ भरयर् गाउॉऩाधरका धबत्र सञ्चारन गरयने छ । 
२. ऩरयबाषा् ववषम वा प्रसॊगरे अको अथय नरागेभा मस कामयववधधभा् 

क) फगय बन्नारे नदी/खोरा वकनायको उकास जधभन बन्न ेफझुन ुऩदयछ । 

ख) वगय खेती कामयक्रभ बन्नारे नदी/खोरा वकनायका खेय गईयहेका फगयभा 
सॊचारन गरयने तयकायी खेतीको उत्ऩादनतथा धफवक्र ववतयर् कामय बन्ने फझु्न ुऩदयछ 
। 

ग) तयकायी खेती बन्नारे नदी/खोरा वकनायका फगयहरूभा रगाइने तयकायी 
फारीहरू जस्तै- रौका,जघयौरा,पसॉ, जकुुनी,तयफजुा, खयफजुा,ऩयफर,कयेरा तथा 
अन्म रहये तयकायी फारी खेती बन्ने फझुन ुऩदयछ । 

घ) गाउॉऩाधरका बन्नारे भरयर् गाउॉऩाधरकाराई सम्झनऩुछय । 

ङ) कामयऩाधरका बन्नारे भरयर् गाउॉऩाधरकाको कामयऩाधरकाराई सम्झनऩुछय । 
 

३. उद्दशे्महरु् (१) मस कामयववधधका उद्देश्महरु धनम्न वभोजजभ यहेका छन् 
क) नदी/खोरा वकनायको फरोटे उकास जग्गाको सदऩुमोग गयी तयकायी उत्ऩादन 
य उत्ऩादकत्व धफवि गनुय । 
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ख) न्मनु अम बएका य बधुभवहन कृषकहरूराइय योजगायी तथा आमआजयनको 
अवसयहरू धसजयना गरय उधनहरुको जीवनस्तयभा सधुाय ल्माउन ु। 

४. कामयक्रभ सॊचारन गने धनकाम् (१) फगय खेती कामयक्रभ गाउॉऩाधरकाको तोवकएको 
वडाहरूभा गदित कृषक सभहु/कृवष सहकायी/कृवष पभयहरु भापय त सञ्चारन 
गरयनेछ ।  

५. कामयक्रभको राधग कृषक सभहु/ कृवष सहकायी/ कृवष पभय तथा क्रष्टय छनौटका 
आधायहरु् (१) कामयक्रभको राधग कृषक सभहु/ कृवष सहकायी/ कृवष पभय तथा 
क्रष्टय धनम्न आधायभा छनौट हनेुछ् 
(क) फगय खेती गने प्रस्ताववत स्थर नदी/खोरा आसऩासको  उकास वा फगय 
हनुऩुनेछ ।  

(ख) कामयक्रभभा न्मनु आम बएका य बधुभवहन  तथा आधथयक साभाजजक रूऩरे 
ऩधछ ऩयेका वगयराइय ववशेष प्रथधभकता ददनऩुनेछ । 

(ग) फगय खेती अफ्नै जग्गा, बाडा वा कयायभा धरइएको जभीनभा गनय सवकने छ 
। कामयक्रभ सञ्चारनको राधग गाउॉऩाधरकारे सावयजधनक जग्गा नदी वकनाय वहार 
ववटौयी शलु्क धरएय धरजभा कृषक सभहु, कृवष सहकायी वा कृवष पभयराई 
उऩरव्ध गयाउन सक्नेछ ।  

(घ) फगय खेती कामयक्रभ नदी/खोरा वकनायको असऩासको कृषक सभहु, कृवष 
सहकायी, कृवष पभय भापय त क्रष्टयभा सॊचारन गरयनेछ । 

(ङ) गाउॉऩाधरकारे फगय खेतीको राधग स्थानीम सम्बाव्मताको अधायभा क्रष्टय छनोट 
गने छ । 

६. कामयक्रभ सञ्चारन प्रवक्रमा् (१) कामयक्रभ सञ्चारनको प्रवक्रमा धनम्न वभोजजभ हनेुछ् 
(क) गाउॉऩाधरकारे वगय खेती कामयक्रभ कामायन्वमनका राधग कष्टय छनौट गयी 
कृषक सभहु, कृवष सहकायी वा कृवष पभयराई कामयक्रभ कामायन्वमनका राधग १५ 
ददनको म्माद ददइ प्रस्तावना आह्वान गनेछ । 
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(ख) धनमभानसुाय ऩेश बएका प्रस्तावना कृवष तथा ऩशऩुॊऺी ववकास शाखाफाट 
भलु्माङ्कन गयी स्वीकृधतको राधग अध्मऺ सभऺ ऩेश गनेछ । 

(ग) अध्मऺ स्तयीम धनर्यमफाट छनौट बएका कृषक सभहु, कृवष सहकायी वा कृवष 
पभयसॉग अनसूुजच-१ भा उल्रेजखत िाॉचाभा सम्झौता गयी स्वीकृत कामयक्रभ 
अनसुायका कृमाकराऩहरु कामायन्वमन तथा सञ्चारन गनुय ऩनेछ । 

(घ) कामयक्रभभा सहबागी हनु चाहने कृषक सभहु, कृवष सहकायी वा कृवष पभयरे 
कजम्तभा प्रधत क्रष्टय २ ववघा ऺेत्रपर वगयभा खेधत गनुय ऩनेछ । 

(ङ) गाउॉऩाधरकारे छनौट बएका क्रष्टयहरूराइय आवश्मकता य भागको  आधायभा 
मस कामयक्रभ भापय त धनम्न ताधरका अनसुाय प्रधत क्रष्टय प्रस्तावनाको आधायभा 
कामयऩाधरकाको धनर्यम फभोजजभ अनदुान यकभ उऩरब्ध गयाइनेछ । छनौट 
गरयएको क्रष्टयरे उत्ऩादन साभाग्रीहरु खरयद गरय कामय प्रायम्ब गनुयऩने छ । फगय 
फारीभा स्थावऩत बएऩधछ कामय सम्ऩादनको आधायभा विीभा ५० प्रधतशत यकभ 
ऩवहरो वकस्ता वाऩत बकु्तानी गरयने छ । 

 अनदुान प्रवाह सम्फन्धी वववयर्  

क्र सॊ वववयर् ऩरयभार् 

१ तयकायीको ववउ ववतयर् आवश्कता अनसुाय 

२ धसॊचाइ व्मवस्थाऩन साभाग्री 
सहमोग 

२ एच=वऩ.को ऩानी तान्ने ऩम्ऩ, २ 
इन्चको धसॊचाइ ऩाइऩ 

३ वजाय व्मवस्थाऩन साभाग्री 
सहमोग 

के्रट, तयाज,ु आदद 

४ यसामधनक ववषादी वाहेक 
अन्म वॊकजल्ऩक वारी सॊयऺर् 
ववधधहरुको राधग सहमोग  

भोवहनी ऩासो, जैववक ववषादी, करय 
ट्रमाऩ, आदद 

५ ववषादी प्रमोग गने उऩकयर् व्माट्रीफाट चल्ने स्प्रमेय, भास्क, एप्रोन 
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आदद 

६ तयकायी वारीको राधग 
स्थानीम स्तयभा उऩरव्ध 
अस्थामी घेयावाया तथा छाप्रो  

आवश्मकता अनसुाय 

७ वगय जग्गा कयाय वा बाडाभा 
धरने (आवश्मकता बएभा) 

प्रधत क्रस्टय विीभा रु १००००। 

८ वजायीकयर्को राधग प्रधतववघा 
अनदुान 

उत्ऩादन तथा वजायीकयर् सम्वन्धी 
वववयर् प्राप्त बइ सकेऩधछ बकु्तानी ददने 
। 

(च) कामयक्रभ सॊमोजकरे वपल्ड अनगुभन गरय सकेऩधछ अनगुभन प्रधतवेदनका 
आधायभा सम्झौता अनसुाय सम्ऩाददत वक्रमाकराऩको राधग फाॉकी अनदुान यकभ 
बकु्तानी गरयनेछ । 

(छ) मस कामयक्रभ अन्तयगत छनौट बएका कृषक सभहुरे फसन्ते तयकायी 
फारीहरु जस्तै रौका, जघयौँरा, पधसय, जकुीनी, काक्रो, तयफजुा, खयफजुा, ऩयवर, 
कयेरा तथा अन्म रहये तयकायी फारीको खेती गनुय ऩनेछ । 

(ज) कामयक्रभ कामायन्वमनको चयर् (ऩाईरा) अनसूुची-२ भा उल्रेख बए फभोजजभ 
हनेुछ । 

७.  कामय सम्ऩन्न प्रधतवेदन् गाउॉऩाधरकाफाट सॊचाधरत फगय खेती कामयक्रभको प्रगधत 
कम्ऩाइर गयी  अनसूुजच ३ अनसुायको भाधसक, चौभाधसक य फावषयक रुऩभा प्रगधत 
प्रधतफेदन तमाय गरय सम्वजन्धत वडा तथा कृवष तथा ऩशऩुॊऺी शाखाभा  सभम धसभा 
धबत्र ऩेश गनुय ऩनेछ। 

८.  अनगुभन भलु्माङ्कन व्मवस्था् कामयक्रभको सभन्वम, अनगुभन, भलु्माङ्कन 
गाउॉऩाधरकाको कृवष तथा ऩशऩुॊऺी ववकास शाखाफाट हनेुछ  
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९. कायफाहीको व्मवस्था् कामयक्रभ सम्ऩन्न नगयी प्राप्त अनदुानराई दरुुऩमोग गयेको 
ऩाइएभा गाउॉऩाधरकाफाट धरएको अनदुान यकभको दोव्वय यकभ जयीवाना गरयनेछ 
। त्मस्तो जयीवाना कृवष सभहु, सहकायी वा पभयको भखु्म व्मजक्तफाट सयकायी 
वाॉकी सयह असरु उऩय गरयनेछ ।  

१०.  फारीववभा् हयेक कृषक, कृषक सभहु तथा सहकायीरे आवश्मकताको आधायभा 
वारी ववभा गनय सक्ने छन । 

११. प्रचधरत कानून वभोजजभ हनेु् मस कामयववधधभा उल्रेख नबएका कुयाहरु प्रचधरत 
कानून फभोजजभ राग ुहनेुछ । 

१२. फाधा अड्काउ पुकाउ् मस कामयववधध कामायन्वमन सम्वन्धभा कुनै दिववधा बएभा 
सो को धनवायर् कामयऩाधरकारे गनेछ । 
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अनसुजुच-१ 

(कामयववधधको दपा ६(१) (ख) सॊग सम्वजन्धत) 
फगय खेती कामयक्रभ सॊचारनको राधग गरयने सम्झौता ऩत्र 

 

भरयर् गाउॉऩाधरकाको आधथयक सहमोगभा कृवष तथा ऩशऩुॊऺी शाखा 
.............................. भापय त  सॊचारन गरयने चार ुआ.व .................... को वगय 
खेती कामयक्रभ सॊचारन गनय भरयर् गाउॉ कामयऩाधरकाको कामायरम (मस बन्दा ऩछाधड 
ऩवहरो ऩऺ बधनने ) य .......................... कृवष पभय ÷कृषक सभहु ÷ कृवष सहकायी 
(मस बन्दा ऩछाधड दोश्रो ऩऺ बधनने) वीच तऩधसरका सतयहरु फभोजजभ कामयक्रभ सम्ऩन्न 
गनय सम्झौता गरयएको छ । 

१. दोश्रो ऩऺरे वगयभा तयकायी खेती गनयको राधग कम्तीभा १ ववधाको क्रष्टय फनाई 
रहये तयकायी खेती गनुयऩने छ । 

२. ऩवहरो ऩऺरे फगय खेती कामयक्रभ कामायन्वमन कामयववधध, २०७७ अनसुायको  यकभ 
फगय वारी स्थाऩना बएऩधछ कामय सम्ऩादनको आधायभा फिीभा ५० % ऩवहरो वकस्ता 
फाऩत य फाॉकी यकभ कामयक्रभ सम्ऩन्न बइ सकेऩधछ बकु्तानी गने छ । ऩवहरो 
ऩऺरे स्वीकृत प्रस्तावना वभोजजभको कामयक्रभ अनसुाय घमु्ती ताधरभ सॊचारन गनेछ 
। 

३. ऩवहरो ऩऺफाट दोश्रो ऩऺराई वगय खेती सम्वन्धी आवश्मक प्राववधधक सल्राह प्रदान 
गरयनेछ । 

४. ऩवहरो ऩऺरे धनमधभत रुऩभा कामयक्रभको धनयीऺर्, अनगुभन तथा भलु्माङ्कन गनेछ । 

५. मस सम्झौताभा उल्रेजखत काभ गदाय ऩनय सक्ने कुनै ऩधन प्राकृधतक÷बववतव्मको ऩरु्य 
जजम्भेवायी दोश्रो ऩऺ स्वमभ हनेुछ । 

६. स्वीकृत प्रस्तावना य सो सम्वन्धी कागजात मो सम्झौताको अधबन्न अङ्ग हनेुछ ।  
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७. मस सम्झौताभा उल्रेख बए बन्दा अन्म व्महोयाको हकभा भरयर् गाउॉऩाधरकाको 
फगय खेती कामयक्रभ कामायन्वमन कामयववधध, २०७७ तथा अन्म प्रचधरत काननु राग ु
हनेुछ । 

 

 

ऩवहरो ऩऺ   

भरयर् गाउॉऩाधरकाको तपय फाट्    

नाभ्  

ऩद्  

दस्तखत्  

धभधत्  

कामायरमको छाऩ्   

 

दाश्रो ऩऺ 

कृषक सभहु/कृवष सहकायी/कृवष पभयको 
तपय फाट्  

नाभ् 
ऩद् 
दस्तखत 

धभधत् 
सॊस्थाको छाऩ्



 
अनसुजुच २ 

(कामयववधध दपा ६ (१) (छ)  सॊग सम्वजन्धत) 
कामयक्रभ कामायन्वमनका चयर् 

 

वगयखेती कामायन्वमनका १५ ऩाईराहरु  

 

ऩाईरा-१  

फगय ऺेत्र छनौट य सभूह धनभायर् 

क) वगयऺेत्र छनौट आधाय 

1. गाउॉवाट ३० धभनेट बन्दा कभ दरुय (२ वक धभ) । 

2. सखु्खा सभमभा (चैत्र, वैसाख) कजम्तभा आधा धभटय देज ख १ धभटय सम्भ जचस्मान 
बएको  

3. भधसनो वारवुा तथा ऩाॊगो भाटो धभधसएको 
4. कजम्तभा १ ववघा ऺेत्रपर बएको ऺेत्र (३, ४ कट्ठा प्रधत सदस्म ऩगु्ने) 
5. वजाय नजजक, वाटो व्मवस्था बएको  

6. जग्गाको स्वाधभत्व सावयजधनक, धनजज, साभदुावमक वन 

7. वन्म जीवजन्त,ु चोयीवाट जोगाउन सवकने   

ख) सभूदाम छनौट आधाय 

1. बधुभवहन (४ कट्ठा बन्दा कभ, न्मून बधूभधसर (४–८ कट्ठा) 
2. साना वकसान (८–१५ कट्ठा), अधत वािी वऩधडत वकसान 

 

ऩाईरा-२ 

मवुा कृषकहरु छनौट य स्थानीम कृषक अगवुा,  श्रोतव्मजक्त प्रजशऺर्, ऺभता ववकास य 
ऩरयचारन 

 

1. स्थाधनम य सभदुामरे ववश्वास गयेको व्मजक्त हनुऩुने 

2. साऺय (कजम्तभा ८ कऺा ऩास) राई प्राथधभकता  

3. १८ वषय देजख ४५ वषय सम्भ उभेय सभहु धबत्रका 
4. अगवुा कृषक, स्थाधनम श्रोत व्मजक्तको रुऩभा काभ गनय इच्छुक 

5. धसक्ने य धसकाउने जशऩ बएको, नेततृ्व गनय सक्ने दऺता 
6. उद्यभजशरता तथा व्मवसावमक सोच य ऺभता बएको 
7. नौरा प्रमोग, अभ्मास, प्रववधी य प्रकृमा को धनयन्तय खोजी गने 
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8. न्मनुतभ प्राववधधक जानकायी बएको (नभनुा वकसान)  

9. ववऩन्न वगय तथा सभदुाम, दधरत, जनजाती, भवहरा, प्राथधभकता 
  

 

 

ऩाईरा-३ 

धफउधफजन य कृवष साभग्रीको राधग एग्रोबेट छनौट 

 

1. एग्रोबेट छनौट 

2. एग्रोबेटराई वगयखेतीराई आवस्मक ववउको प्रकाय, जात, कम्ऩनी वाये जानकायी 
3. ववउ उऩरव्धता 

 

 

 

ऩाईरा-४ 

स्थानीम कृषक अगवुा, श्रोतव्मजक्तिाया सभूह सदस्महरुराई फगयखेतीको जानकायी, 
फगयको जग्गा भाऩन य जग्गा बाडा सम्झौता 

 

1. वगयखेती कृषकहरुराई कृषक अगवुाहरुवाट वगय तयकायी खेती वाये जानकायी 
2. जग्गा वाॊडपाॊड 

3. जग्गा धधनहरुसॉग सम्झौता वाये सहजजकयर्, सम्झौता गनय ऩहर गने 

 

 

 



 v08 # dl/0f  k'; @! ut] @)&& ;fn ;+Vof % 

 

 

 

11 

 

 

 

 

ऩाईरा-५ 

फगयको जग्गा ववतयर् य सूक्ष्भ व्मवसावमक मोजना 
 

1. कृषकहरुराई वगय जग्गा ववतयर् 

2. जग्गा कजम्तभा २ ववघाको प्रट हनु ुऩने 

3. नददको ववऩरयत ददसा तपय  जग्गा वाॊडदा सवै खारे तयकायी रगाउन सवकन्छ । 
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ऩाईरा-६ 

वगय जग्गा तमायी 
 

1. खाल्डो य नारी दईु वकधसभरे जग्गा तमायी गनय सवकन्छ । 

2. नारी १ धभ चौडा य गवहयाई बने जचस्मानभा बय ऩछय (आधा देजख १ धभ)  

3. १ नारी देजख अको नारीको दरुय २ देजख ३ धभ हनु ुऩछय । 

4. खाल्डो ववधधवाट जग्गा तमाय गदाय पोरुवारे ३ वपट चौडाई य ३ वपट रम्वाई 
वयावयको गोरो य ३ वपट गवहयाई  

5. नारी ऩवुय ऩजस्चभ ददसा तपय  वनाउन ुऩछय । 

 

 

 

 

ऩाईरा-७ 

धफउ धफजन तथा कृवष साभग्री व्मवस्थाऩन, ववतयर् य फीउ योऩर् 

 

1. ववउराई सोझै वायीभा योप्न सवकन्छ य प्रावष्टक टनेर धबत्र ववरुवा तमाय गरय योप्न 
सवकन्छ । 

2. जाडो भैसभा टुसाउन ववउराई १ ददन सम्भ धबजाई जटुको वोयाभा ऩोका ऩायेय तातो 
िाउॊभा याखेभा २,३ ददनभा टुसाॊउछ तमस ऩधछ योप्न सवकन्छ। 

3. टुसाएको ववउको टुसोराई तर ऩायेय वा तेसो ऩायेय योप्न सवकन्छ ।  

4. प्रावष्टक टनेर वा तातो नसयरय धनभायर् गरय जाडोभा धछटो ववरुवा हकुायई योप्ने  

5. वजायभा धछटो ऩरु्रमायई ज्मादा भलु्म धरन सवकन्छ । 

6. प्रावष्टक टनेर चौडाई १ धभ य रम्वाई आवस्मकता अनसुाय राभो वनाउने। 
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7. २ इन्च चौडाई य ५ इन्च रम्वाई प्रावष्टक थैराभा भाटो य ऩाकेको कम्ऩोष्ट भर, 

गोि भर य वारवुा धभसाई बने य ववउ योप्ने 

8. टनेरराई याधत वन्द य ददउॊसो घाभ रागेको वेरा साईडवाट खोरी  ददन ुऩछय । 

9. ३ रटभा रगाउन सवकन्छ । काधतयक य भॊधसय, ऩौष य भाघ १५ ऩधछ । 

 

ऩाईरा-८ 

कृवष ववकास वैंकसॉग वारी सयुऺर्को राधग सम्ऩकय  
 

1. तयकायी व्मासावमक खेतीराई कृवष ववकास वैंकभा सभन्वम गयी वारी सयुऺर् 
कामयक्रभ अन्तगयत प्राकृधतक ववऩजिवाट हनेु नोक्सानीवाट रागत भलु्म सयुऺर् गनय 
सवकन्छ । 

2. १ कट्ठाभा तयकायी खेती गनय रु १०,००० रागत 

3. १ कट्ठाको रु १०,००० रागतको ८ प्रधतशत वप्रधभमभ रे रु ८०० हनु्छ  

4. १ कट्ठाको राग्ने वप्रधभमभको रु ८०० (२५ प्रधतशतरे रु २०० वकसानरे य ७५ 
प्रधतशतरे रु ६०० कृवष ववकास वैक व्महोने । 

5. मो प्रकृमा ऩटक ऩटक गरय ववधबन्न वारीभा वारी सयुऺर् गनय सवकन्छ । 

6. १ वारी देजख अको वारीको वारी सयुऺर् गदाय आफ्नो सभूहरे रगानी गयेको 
वप्रधभमभको ७५ प्रधतशत धनकारी अको वारीभा मो प्रकृमा धनयन्तय गनय सवकन्छ । 
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ऩाईरा-९ 

उऩमकु्त धसॊचाई प्रववधध प्रवियन 

 

1. सरुुको १ भवहना ववरुवा सानो हनेु बएकोरे हजायी वाट आवस्मकता अनसुाय धसॊचाई 
गने । 

2. मदद जचस्मान बेवटने गरय जधभन तमायी गयेको छ बने (१ धभ सम्भ गवहयाई) ववरुवा 
अवस्था य अत्माधधक राभो सभम सम्भको सखु्खा अवस्था वाहेक अरु वेरा खासै 
धसॊचाईको आवस्मकता ऩदैन । 

3. ववरुवाभा वोट ववृि, पूर पुल्ने य पर राग्ने अवस्थाभा ज्मादा धसॊचाई आवस्मकता 
ऩछय । 

 

ऩाईरा-१० 

थऩ भर, छाऩो, आदद व्मवस्थाऩन 

1. १ भवहनाभा ३/४ ऩातको ववरुवा बए ऩधछ य पूर पुल्ने वेरा थऩ यसावमनक भरको 
आवस्मकता ऩदयछ । 

2. ववरुवा ३/४ ऩात बई रहया राग्न थारे ऩधछ छाऩो व्मवस्थाऩन गने जसरे जचासो 
कामभ, रहया पैधरन य पर दाग राग्वाट जोगाउॊछ । 

3. ऩसु भाघभा ववरुवा सानो हुॉदा तषुायोरे नोक्सान ऩानय सक्ने हुॊदा खय मा अन्म सखु्खा 
झायऩाते छेक्न ुऩछय । 
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ऩाईरा-११ 

सूक्ष्भ तत्वहरुको प्रमोग तथा फारी सॊयऺर् अभ्मास 

 

1. ववरुवाराई योग वकया रागेभा  सभमभा उऩचाय गनुय ऩछय य उऩचाय गदाय घयेर ु
ववषादीराई प्राथधभकता ददन ुऩछय । 

2. ववरुवा ववृि, ऩोथी पुर विाउन, पर भजवतु वनाउन ववधबन्न सकु्ष्भ तत्वहरु प्रमोग 
गनय सवकन्छ जस्तै ऩभुा ५५, केटोधनक, केफ्रावय, भजल्टप्रेक्स । 

 

 

 

 

 

ऩाईरा-१२ 

तयकायी, व्माऩायीहरुसॊग सम्ऩकय  य छरपर 

 

1. व्माऩायी, वजायको दरुय हेयी वजाय व्मवस्थाऩन गनय सवकन्छ । 

2. एउटै व्माऩायी सॊग भात्र बय नऩयी ववधबन्न वमाऩायी सॊग सम्ऩकय  गरय ववस्वाधसरो 
व्माऩायी सॊग सम्वन्ध ववस्ताय गनय सवकन्छ । 

3. तयकायीको ऩरयभार् हेयी नजजक य टािाको व्माऩायीसॉग सम्वन्ध याख्न े। 

4. व्माऩायी, उऩबोक्तको चाहना अनसुाय तयकायीको जात, साईज (आकाय) राई ध्मान 
ददन ुऩछय । 
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ऩाईरा-१३  

वारी वटऩाई ववधध य सभम, सयसपाई य ग्रधेडङ्ग 

 

1. ववरुवाको यॊग, आकाय, कडाऩन, वास्ना, स्वाद आददवाट ऩधन वारीको वटप्ने वेरा बए, 

नबएको ववचाय गनय सजक्नछ । 

2. साधायर्तमा टािाको वजायको वारी वटप्दा आधा ऩाकेको य नजजकको वजायको राधग 
वटप्दा याम्रो ऩाकेको पर वटप्न ुऩदयछ । 

3. तयवजुाको पर वटप्ने वेरा वोटको ऩयुानो ऩात सकेुको, यॊग वक्रभ जस्तो, परराई 
वजाउॉदा दभाहा जस्तो आवाज आउने, बेट्नो सकेुको हनु्छ ।  

4. काक्रोको हकभा पर हरयमोवाट हल्का सेतो बएको ऩहेंरो बई नसकेको य परभा, 
देजखने काॉडा भरयसकेको हनु ुऩछय । 

 
 

ऩाईरा-१४ 

तयकायी फेचधफखन तथा व्मावसावमक मोजना ऩूनयावरोकन 

 

1. परराई सपाई, साईज अनसुाय छुट्टा छुटै्ट याखी वेच्दा ज्मादा भलु्म ऩाउन सवकन्छ । 

2. अन्न वारी सॊग गाउघयभा नै साटसाट गयेय ऩधन वववक्र गनय सवकन्छ । 

3. तयकायी वववक्र गयी सकेऩधछ व्मवसावमक मोजनाको सधभऺा गरय अको धसजनराई 
ववचाय गनय सवकन्छ । 
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ऩाईरा-१५ 

फगयखेतीको थऩ आम्दानीराई अन्म उत्ऩादनशीर ववकल्ऩहरुभा ऩूनरयगानी 
 

4. वगय तयकायीवाट उल्रेखधनम रुऩभा पाइदा धरन कजम्तभा ६ कट्ठाभा खेती गनय सके 
त्मसवाट हनेु थऩ आम्दानीवाट अन्म पामदाजनक व्मवसामभा रगानी गनय सवकन्छ  
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अनसूुची -३ 

(दपा ७ सॉग सम्वजन्धत) 
वगय खेती कामयक्रभको प्रगती वववयर् ऩिाउन ेपायभ िाचा 

१. कृषक सभहु/कृवष सहकायी/कृवष पभयको नाभ् 
२. िेगाना् 
३. आ.व.                               

४. प्रगती प्रधतवेदन अवधध् चौभाधसक/वावषयक 

क्र 
सॊ 

कृषकको नाभ तयकायी 
वारीको 
नाभ 

ऺेत्रपर 
(ववघा) 

उत्ऩादन 
(जक्वन्टर) 

ववक्री भलु्म 
(प्रधत जक्वन्टर) 

कुर आम्दानी 
रु 

कैवपमत 

        

        

        

        

प्रधत ईकाई उत्ऩाददत तयकायीको  स्थानीम वजायभा वववक्र भलु्म  

१. .....................................       

२. ...............................................         

३. ............................................... 
 

नाभ्                            

िेगाना् 
धभधत्  
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