
खाद्दन्न तथा तरकारी बाली बबउ-बबजन अनुदान कार्यक्रम 

कार्ायन्वर्न कार्यबिबि २०७८  
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प्रस्तावना 

    कोभिड-१९ िाईरसको संक्रमणका कारण नेपाल सरकारले गरेको बन्दाबभन्द र 

२०७८ असोज मभिनामा िएको िारी वर्ाा र  यस पररभस्िभतबाट पना सके्न 

प्रिावलाई मध्यनजर गरर नेपाल सरकारले असंघरित श्रभमक तिा असिाय को 

दभैनक जीवनयापनलाई सिज बनाउनका लाभग स्िानीय ति मार्ा त राित भवतरण 

कायाक्रम लागु गद ैआइरिकेो छ . अको तर्ा  िालको बन्दाबभन्दका कारण िभवष्यमा 

पना सके्न खाद्दन्न उत्पादनमा ह्रास आउन सके्न र वैदभेिक आयातमा नै भनिार हुनुपने 

बाध्यात्मक पररभस्िभत बढ्न सके्न हुनाले, कृभर् तिा पिु पन्छी भवकास मन्रालयले 

‘सरंभित कृभर्, सुभनभित बचत’  िन्ने नारा अन्तगात पाँच वटा नीभतगत आधार 

(उत्पादन सामग्रीमा अनुदान, सस्तो र सुलि ऋण, सबै ककसानलाई प्राभवभधक सेवा, 

सबै बालीवस्तुको बीमा, न्यूनतम बचतको ग्यारण्टी) सभितको कृभर् भवकासको 

अवधारणा अगाभड ल्याईसकेको छ . तसिा उक्त अवधारणा लाई आत्मसाि गदै तिा 

यस भवर्म पररभस्िभतबाट कृभर् िेरमा परेको प्रत्यि तिा अप्रत्यि प्रिावलाई 



न्यूनीकरण गना एवं भनकट िभवष्यमा पना सके्न खाद्दन्न एवं मौसमी तरकारीको 

अिावलाई समेत कम गना यस गाउँपाभलको प्रिासककय कायाभबधी (भनयभमत गने) 

ऐन २०७५ को दर्ा ४ बमोभजम यो कायाभबधी तयार गरी जारी गरीएको छ .  

 

 

 

 

पररच्छेद–१ 

प्रारभभिक 

१. सभंिप्त नाम र प्रारभिः  

क) यो कायाभवभधको नाम “खाद्दन्न तिा तरकारी बाली भबउ-भबजन अनुदान 

कायाक्रम कायाान्वयन कायाभवभध २०७८” रिकेो छ । 

ख) यो कायाभवभध रौतामाई  गाउँपाभलकाको कायापाभलकाबाट स्वीकृत िएको 

भमभतबाट प्रारभि हुनेछ । 

ग) यस कायाक्रम गाउँपाभलकाको आ. व. २०७८/७९ को कृभर् तिा पिु भवकास 

कायाक्रमको अभधनमा रिरे गाउँपाभलकाको ८ वटै वडामा लागु हुने गरर, 

पाभलकाको कृभर् भवकास सभमभत तिा कृभर् िाखाबाट लागु गररने छ। 

२.  पररिार्ाः भवर्य वा प्रसंगल ेअको अिा नलागमेा यस कायाभवभधमा–  

क) “खाद्दन्न” िन्नाले गाउँपाभलका िेरमा खेभत गररने मुख्य बालीिरु: धान, मकै, 

गहु ँर कोदो लाई बुभिन्छ । 

ख) “तरकारी” िन्नाले नगरपाभलका िेरमा खेभत गररने मुख्य वर्े तिा भिउँद े

तरकारी बालीिरु पदाछ ।  



ग) “भबउ अनुदान” िन्नाले यस काया भवभधले तोके बमोभजम अनुदानग्रािीलाई 

कदइने सियोग भबउ-भबजन वा भबउ भबजन अनुदान लाई जनाउने छ ।  

घ) “कायाक्रम” िन्नाले “खाद्दन्न तिा तरकारी बाली भबउ अनुदान कायाक्रम” लाई 

बुझ्नु पदाछ ।  

ङ) “गाउँपाभलका” िन्नाले रौतामाई गाउँपाभलका लाई बुझ्नुपदाछ । 

च) “स्िानीय ति” िन्नाले सभबभन्धत गाउँ/नगरपाभलकालाई जनाउने छ । 

छ) “सभमभत” िन्नाले यस गाउँपाभलकाको पाभलका स्तरीय कृभर् भवकास 

सभमभतलाई जनाउदँछ ।  

ज) वडा िन्नाले नगरको वडालाई जनाउने छ ।  

झ)  कृर्क समूि िन्नाले सभबभन्धत पाभलका  वा अभधकाररक भनकायमा दताा 

तिा नभवकरण िएको कृर्क समुिलाई जनाउने छ । 

ञ) “उद्यमी” िन्नाले, कृभर् सभबभन्ध लघु तिा मझ्यौला उद्योग सञ्चालन गने 

व्यभक्तलाई जनाउने छ । 

ट)  “भनभज र्मा” िन्नाले व्यावसाभयक रुपमा उच्च मुल्ययुक्त तरकारी उत्पादन 

तिा भबकक्र गने र्मा धनीलाई जनाउने छ ।  

ठ) कृभर् सिकारी संस्िा िन्नाले सिकारी ऐन बमोभजम दताा िएको सिकारी 

संस्िालाई जनाउने छ । 

ड) कृभर् सिकारी िन्नाले कृभर्मा आधाररत उत्पादन र बजाररकरण गने उद्देश्यले 

स्िाभपत कृभर् सिकारीलाई जनाउने छ ।  

ढ) “वैदभेिक रोजगार र्केका वगा” िन्नाले भवदिेबाट र्केका कृभर् सभबभन्ध भसप 

तिा ज्ञान िएका वगालाई बुझ्नु पदाछ । 

ण) “सभबभन्धत भनकाय” िन्नाले कृभर् सभबभन्ध भवभिन्न प्रकारका प्राभबभधक, 

आर्िाक तिा कृभर् सामग्री उपलब्ध गराउने संस्िा जस्तै: पाभलका, सरकारी 

तिा गैर सरकारी तिा भनभज संस्िािरुलाई जनाउने छ .  



त) "सरोकारवाला" िन्नाले पररच्छेद २ मा उल्लेभखत यस गाउँपाभलकाका कृर्क 

समुि, कृभर्/पिु र्मा, कृभर् सिकारी, कृभर्/पिु उBमीलाई एवं कृभर्संग आवद्ध 

अन्य समुि लाई समेत जनाउने छ .  

  

३. उदे्दश्यः यस काया भवभधका उदे्दश्य दिेाय वमोभजम रिकेो छः–  

(क) कोभिड-१९ मिामारीका कारण गररएको बन्दाबभन्द र अभवरल वर्ाा बाट 

कृर्किरुमा पना गएको कृभर् बालीको उत्पादन सामग्री (भविेर् गरेर भबउ) 

को अिावलाई न्युनीकरण गना 

(ख)  बन्दाबभन्दले गदाा भनकट िभवष्यमा पना सके्न स्िानीय कृभर् उत्पादनमा  

(खाद्दन्न तिा मौसमी तरकारी बाली) कभम हुन नकदन ।  

 

पररच्छेद–२ 

(४) कायाक्रम प्राप्त वा समाविे  हुनसके्न भनकायिरु 

 

क) कृर्क समुि 

ख) कृभर् सिकारी/कृभर् सिकारी संस्िा 

ग) र्मा (कृभर्/पि)ु 

घ) कृभर् उद्दमी 

ङ) कृभर् संग आवद्द अन्य समुि  

च) वैदभेिक रोजगारबाट र्केका वगा 

(५) खाद्दन्न तिा तरकारी बाली भबउ-भबजन अनदुान कायाक्रम सचंालन  



क) यस कायाभवभध अन्तगात खाद्दन्न तिा तरकारी भबउ भबजन अनुदान कायाक्रम 

कायाान्वयन पाभलका कृभर् भवकास सभमभतको माताितमा रिकेो कृभर् 

िाखाबाट गररनेछ । 

ख) पाभलकाको कृभर् िाखाको भजभमेवारीमा सभबभन्धत सरोकारवालाले माग 

गररएका भबउ सोिै वा अनुदानका रुपमा आपूर्ता गररने छ ।  यसरर भबउ 

अनुदान दददंा, तरकारी बालीमा ित प्रभतित तिा खाद्दन्न बालीमा ८०% 

प्रभतित अनुदान कदईनेछ । 

ग) भबउ खररद गदाा नेपाल सरकार द्वारा अनुमोदन, उन्मोचन तिा दताा गररएका 

जातलाई छनोट गनुा पने छ । 

घ) सरोकारवालाले खाद्द उत्पादन बािके भबउ उत्पादन गना चािमेा भबउ भबजन 

ऐन २०६४, भबउ भबजन भनयमावली २०६९ को अभधनमा रिेर सभबभन्धत 

भनकायबाट अनुमभत भलनुपनेछ ।  

ङ) भबउ भवतरणका लाभग सभबभन्धत वडाका प्राभवभधक तिा स्िानीय कृभर् श्रोत 

व्यभक्त पररचालन गररनेछ र यसरर प्राभवभधक जनिभक्त पररचालन गदाा 

नेपाल सरकार द्वारा जारी गररएको “असंगरित िेरमा कायारत श्रभमक बगा 

तिा असिायिरुलाई उपलव्ध गराइने राित सभवभन्ध मापदण्ड २०७६” लाई 

पुणा पालना गररनेछ ।    

 (६) खाद्दन्न तिा तरकारी बाली भबउ-भबजन अनदुान कायाक्रमको लाभग सभबभन्धत 

भनकायको छनोट: 

(क) यस गाउँपाभलकामा कृभर् कमामा आवद्ध हुने इक्छुक सरोकारवालाले 

अनुसुची २ अनुसार पेि गरेको  संभिप्त योजनाको प्राभवभधक मुल्यांकन 

तिा सभबभन्धत वडाको भसर्ाररस बाट कायाक्रममा समावेि गररनेछ । 

(७) खाद्दन्न तिा तरकारी बाली भबउ-भबजन अनदुान कायाक्रममा भबउ-

अनदुानग्रािीको दाभयत्व: 



क) कायाक्रममा सििाभग हुने सभबभन्धत सरोकारवालाले माग र्ारम अनुसुची २  

मा उल्लेख गरे बमोभजम तरकारी वा खाद्धन्न बालीको उत्पादन प्रभतवद्दता 

अनुसुची १ को सभिौता अनुसार गनुा पनेछ । 

ख) घरयासी उपिोग पिातको उत्पाकदत वस्तुको भबकक्र भवतरणको िकमा 

सेवाग्रािीले स्िानीय बजारलाई प्रािभमकता कदनु पने छ । 

(८) काया सभपन्न प्रभतवदेन: 

गाउँपाभलकाको कृभर् सभमभतको माताितमा रिेको कृभर् िाखाबाट संचाभलत 

उक्त कायाक्रमको प्रगभत कृभर् िाखाले नै अनुसुची ३ बमोभजम तयार गरर 

सभमभतमा पेि गरर यसको रेकडा राख्ने छ । 

पररच्छेद–३ 

भवभवध 

(९) अनगुमन तिा मलु्यांकन 

संचाभलत कायाक्रमिरुको अनुगमन तिा मुल्याकंनको काया यस गाउँपाभलकामा रिकेो 

अनुगमन तिा सुपररविेण सभमभत, यस पाभलका मातितमा रिकेो कृभर् िाखा तिा 

भजल्लामा अबभस्ित कृभर् ज्ञान केन्र लगायत अन्य दारी भनकाय तिा प्रभतभनभधबािरुबाट 

पभन हुनेछ  

 

(१०) cfly{s k|zf;g ;]jf  

sfo{qmdsf] n]vf, n]vf+sg, tyf n]vfkl/If0f tyf cfly{s sfo{lalw P]g @)%%, cfly{s   

sfo{ljlw lgodfjnL @)^$, ;fj{hlgs vl/b P]g @)^# tyf ;fj{hlgs vl/b lgodfjnL  

@)^$ tyf :yfgLo txsf] k|rlnt P]g, lgod / sfg"g adf]lhd x'g]5 .  

 

  

(११)= sfjf{xLsf] Joj:yf  



k|:tfj l:js[t कायाक्रम÷of]hgf cg';f/ sfo{qmd ;DkGg gu/L nfkjf{xL u/]sf] kfO{Pdf k|rlnt P]g, 

lgod sfg"g adf]lhd sfjf{xL ul/ असुल उपर गररने छ .  
१२= k|rlnt sfg"g nfu' x'g]M  

sfo{qmdsf] sfof{Gjog ;DaGwdf, k|rlnt sfg"gdf pNn]v ePdf ;f]xL sfg"g adf]lhd /   

pNn]v gePsf] sfo{qmdsf] xsdf o;} sfo{ljlw cg'सार x'g]5 . ;fy} o; eGbf cuf8Lsf s[ofsnfkx? 

o;} sfo{ lawL adf]lhd ePsf] dflgg]5 . 

  

१३= ladf 

  

यस कायाक्रममा आवद्ध सरोकारवालाले आवश्यकताको आधारमा बाली भबमा गना 

सके्नछन् . 

१४= afwf c8\sfp km'sfp 

क) o; sfo{ljwL sfo{Gjog ug]{ clwsf/ ;DalGwt स्िानीय तिको x'g]5 . 

ख) of] sfo{ljwL sfo{Gjog ug]{ qmddf afwf c8\rg cfO{ k/]df jf ljjfb cfPdf ;f] sf] 

lg?k0f गाउँपाभलकाको कायापाभलकाले आवश्यक भनणाय गरर यस्तो वाधा 

अडकाउ रु्काउन सके्नछ . 

ग) o; sfo{lalwnfO{ ;DalGwt गाउँपाभलकाको sfo{kflnsfn] ;+zf]wg tyf vf/]h ug{ ;Sg] 

5 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनसुुची-१ 

खाद्दन्न तिा मौसमी तरकारी बाली भवउ भबजन अनदुान कायाक्रम संचालनको लाभग 

गररन ेसभजौता पर 

१.१ मौसमी तरकारी बाली भवउ भबजन अनदुान कायाक्रम सचंालनको लाभग गररने 

सभिौता–पर 

यो संिौता (यस पभछ “संिौता” िभनएको) भमभत २०७८  साल .......... मभिनाको 

........गतेका कदन ................. पाभलका (यस पभछ प्रिम पि िभनएको)  र 

(अनुदानग्रािीको नाम र िेगाना) ......................................... (यसपभछ अनुदानग्रािी 

भद्वतीय पि िभनएको) भबच मौसमी तरकारी भबउ भबजन अनुदान कायाक्रम अन्तगात 

दिेाय बमोभजमका ितािरु पालना गने गरी यो संिौता सभपन्न िएको छ । यो 

संिौता दबुै पििरुबाट िस्तािर िएपभछ लागु हुने छ ।  

१. पभिलो पिले दोश्रो पिलाई माग अनुसार मौसमी तरकारीिरुका भबउ-भबजन 

सोिै वा अनुदानको रुपमा उपलब्ध गराउने छ । 

२. पभिलो पिले दोश्रो पिलाई सभबभन्धत वडा मार्ा त मौसमी तरकारी खेभत 

सभबभन्ध प्राभवभधक सेवा उपलब्ध गराउने छ । 

३. पभिलो पिले कायाक्रमको भनयभमत अनुगमन गनेछन्  । 

४. दोश्रो पिले कभभतमा पभन प्रभत समुि ....... िके्टर दरले (......... रोपनी प्रभत 

उद्दमी तिा वैदेभिक रोजगारबाट र्केका वगाको िकमा) मौसमी तरकारी 

खेभत गरेको हुनुपनेछ । 

५. यस सभिौता उल्लेभखत काम गदाा परर आउन सके्न कुनै पभन प्राकृभतक प्रकोप÷ 

िभवतव्यको पूणा भजभमेवारी दोश्रो पि स्वयं आरै् हुनेछ । 

६. यस सभिौतामा उल्लेख िए िन्दा अन्य व्यिोराको िकमा प्रचभलत भनयम 

कानुन बमोभजम हुने छ । 

 

klxnf] kIf                      bf]>f] kIf  



पाभलकाको tkm{jf6 ;lx ug]{sf]                     सभबभन्धत भनकायको 

तर्ा बाट M  

gfd M                gfd M 

kb M                       kb M 
b:tvt M                      b:tvt M 

ldlt M                        ldlt M 

sfof{nosf] 5fk M                                            ;+:yfsf] 5fk M                        

;Dks{ kmf]g g+= M                                                  cf}7fsf] 5fkM 

                                                                                                                          दाँया              
बाँया  

 

१.२ खाद्दन्न बाली भवउ भबजन अनदुान कायाक्रम संचालनको लाभग गररने सभिौता–

पर 

यो संिौता (यस पभछ “संिौता” िभनएको) भमभत २०७८ साल .......... मभिनाको 

........गतेका कदन ................. पाभलका (यस पभछ प्रिम पि िभनएको)  र 

(अनुदानग्रािीको नाम र िेगाना) ......................................... (यसपभछ अनुदानग्रािी 

भद्वतीय पि िभनएको) भबच खाद्दन्न बाली भबउ भबजन अनुदान कायाक्रम अन्तगात 

दिेाय बमोभजमका ितािरु पालना गने गरी यो संिौता सभपन्न िएको छ । यो 

संिौता दबुै पििरुबाट िस्तािर िएपभछ लागु हुने छ ।  

१. पभिलो पिले दोश्रो पिलाई माग अनुसार खाद्दन्न बालीका भबउ-भबजन सोिै 

वा अनुदानको रुपमा उपलब्ध गराउने छ । 

२. पभिलो पिले दोश्रो पिलाई सभबभन्धत वडा मार्ा त खाद्दन्न बाली खेभत 

सभबभन्ध प्राभवभधक सेवा उपलब्ध गराउने छ । 

३. पभिलो पिले कायाक्रमको भनयभमत अनुगमन गनेछन्  । 



४. दोश्रो पिले कभभतमा पभन प्रभत समुि ......िके्टर दरले (...... रोपनी प्रभत उद्दमी 

तिा वैदभेिक रोजगारबाट र्केका वगाको िकमा) खाद्दन्न बालीको खेभत गरेको 

हुनुपनेछ । 

५. यस सभिौता उल्लेभखत काम गदाा परर आउन सके्न कुनै पभन प्राकृभतक प्रकोप÷ 

िभवतव्यको पूणा भजभमेवारी दोश्रो पि स्वयं आरै् हुनेछ । 

६. यस सभिौतामा उल्लेख िए िन्दा अन्य व्यिोराको िकमा प्रचभलत भनयम 

कानुन बमोभजम हुने छ । 

 

klxnf] kIf                      bf]>f] kIf  

पाभलकाको tkm{jf6 ;lx ug]{sf]                     सभबभन्धत भनकायको 

तर्ा बाट M  

gfd M                gfd M 

kb M                       kb M 
b:tvt M                      b:tvt M 

ldlt M                        ldlt M 

sfof{nosf] 5fk M                                            ;+:yfsf] 5fk M                        

;Dks{ kmf]g g+= M                                                  cf}7fsf] 5fkM 

                                

                                                                                                                          दाँया              
बाँया  

 

 

cg';"rL – २ 

खाद्दन्न तिा मौसमी तरकारी बाली भवउ भबजन अनदुान कायाक्रम 

सभंिप्त काया योजना  

 



१ कृर्क समुि/कृभर् सिकारी/कृभर् र्मा/कृभर् उद्दमी/बैदभेिक रोजगारबाट र्केका 

वगा 

नाम: 

िेगाना: 

गाउँपाभलका M===================वडा नं============ 

;+rfng ug{ vf]h]sf] ========================खेभत बाली र स्िान============M 

;xof]u :j?k dfu u/]sf]....................बालीको भबउ-भबजन............. 

खेभत गना लागेको जभमा जग्गाको िेरर्ल  (रोपनी वा िके्टर) M============ स्िान============ 

pTkfbg x'g] j:t' M============ 

pTkflbt s[lif a:t'sf] kl/df0f M============ 

घरयासी उपिोग............... 

ahf/of]Uo kl/df0f M============ 

;+rfng ul/g] sfo{ ljj/0fM  

s|=;+=  ;+rfng ul/g] ls|ofsnfkिरु  माग गररएका 

भबउ 

उत्पादन 

िेरर्ल 

अनुमाभनत 

लगानी  

     

     

     

     

     

  

सभबभन्धत भनकायको तर्ा बाट सभि गनेको  

gfd M             ;+:yfsf] 5fkM -;+:yfsf] xsdf_ 

kb M           



b:tvt M             ldlt M      

अनसुुची-३ 

खाद्दन्न तिा मौसमी तरकारी भवउ भबजन अनदुान कायाक्रमको प्रगभत भववरण 

र्ारमको ढाचंा  

२.१ मौसमी तरकारी बाली भवउ-भबजन अनदुान कायाक्रमको प्रगभत भववरण 

र्ारमको ढाचंा 

१ कृर्क समुि/कृभर् सिकारी/कृभर् र्मा/कृभर् उद्दमी/बैदभेिक रोजगारबाट र्केका 

वगा 

नाम: 

िेगाना: 

३: आ. व.      ४. प्रगभत प्रभतवेदन: 

क्र. 

स. 

कृर्कको नाम  तरकारी 

बालीको 

नाम  

िरेर्ल 

(रोपनी) 

उत्पादन 

(के. जी.) 

घरयासी 

उपिोग 

(के. जी.) 

बाकँक 

भवक्रीका 

लाभग  

(के. जी.) 

कैकर्यत 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



        

        

        

        

        

नाम:  

िेगाना:          भमभत: 

२.२ मौसमी तरकारी बाली भवउ-भबजन अनदुान कायाक्रमको प्रगभत भववरण 

र्ारमको ढाचंा 

१ कृर्क समुि/कृभर् सिकारी/कृभर् र्मा/कृभर् उद्दमी/बैदभेिक रोजगारबाट र्केका 

वगा 

नाम: 

िेगाना: 

३: आ. व.      ४. प्रगभत प्रभतवेदन: 

क्र. 

स. 

कृर्कको नाम  खाद्दन्न 

बालीको 

नाम  

िरेर्ल 

(ि)े 

उत्पादन 

(किन्टल) 

घरयासी 

उपिोग 

(किन्टल) 

बाकँक 

भवक्रीका 

लाभग  

(किन्टल) 

कैकर्यत 

        

        

        

        

        

        

        



        

        

        

        

        

        

        

        

नाम:  

िेगाना:          भमभत: 

 


