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बीज वदृ्धि तथा बीउ बबजनमा आत्मबनर्भरता सम्बन्धी कार्भक्रम सञ् चालन मापदण्ड, 2078 

मन्रीस्तरबाट स्वीकृत बमबत २०७८/०६/११ 

प्रस्तावना 
गणुस्तरीर् बीउ उत्पादन गरी जजल्लास्तरमा बीउ बबजनमा आत्मबनर्भरताका लाबग जजल्लास्तर बीउ बबजन 
आत्मबनर्भर कार्भक्रम तथा द्धवज वृद्धि सम्बन्धी कार्भक्रम सञ् चालन गनभ “बजेट तथा कार्भक्रम कार्ाभन्वर्न सम्बन्धी 
एकीकृत कार्भद्धवबध, 2077” को दफा ४० ले ददएको अबधकार प्रर्ोग र्बूम व्र्वस्था, कृद्धि, सहकारी तथा गरीबी 
बनवारण मन्रालर्ले र्ो मापदण्ड बनाएको छ। 

१. प्राद्धवबधक पक्ष 

क. र्ो कार्भक्रम माफभ त बनरन् तर पााँच विभसम्म खाद्यान् नबाली, तरकारी बाली, आल,ु तेलहन र दलहन वालीको 
वीउ उत्पादन कार्भक्रम सञ् चालन गनभ सद्धकने छ। 

ख. र्स कार्भक्रम सञ् चालन गदाभ कृद्धि ज्ञान केन्रले सम्बजन्धत जजल्लाको लाबग आवश्र्क पने द्धवबर्न् न बालीहरुको 
उन् नत बीउको पररमाण र्द्धकन गनुभपनेछ। 

ग. कृद्धि ज्ञान केन्रले बीउमा आत्मबनर्भरता कार्भक्रम सञ् चालन गररन ेबालीहरुको प्राथबमकीकरण गरी प्राथबमकता 
प्राप् त बालीहरुको वाद्धिभक बीउ उत्पादन पररमाण प्रके्षपण गरी आत्मबनर्भरता सम्बन्धी ५ विे कार्भर्ोजना तर्ार 
गनुभपनेछ।  

घ. र्स कार्भक्रम सञ् चालन हनुे जग्गामा सम्बजन्धत बालीको आवश्र्कता बमोजजम बसाँचाई सदु्धवधा वा श्रोत 
सबुनजश् चत र्एको हनुपुनेछ। 

ङ. वीउ उत्पादनको अनमुबत बलएका वा वीउ उत्पादन गनभ ईच्छुक कृिक, कृिक समूह, कृद्धि सहकारी संस्था, 
कृद्धि कम्पनी, कृद्धि फमभले र्स कार्भक्रमका सञ् चालनका लाबग प्रस्ताव पेश गनभ सक्नेछन।् 

च. बीउ उत्पादन, प्रशोधन, र्ण्डारण र बजारीकरण सम्बन्धी कार्भहरु गदाभ गराउाँदा बीउ बबजन प्रमाणीकरण 
बनदेजशका, 2074 को प्रावधान पालना गनुभ पनेछ। 

2. आबथभक पक्ष 

स्वीकृत बजेटको पररबधबर्र रही देहार्का कार्भक्रम मध्रे् कुनै एक वा एकर्न्दा बढी कार्भका लाबग बढीमा पचास 
प्रबतशत सम्म अनदुान रकम उपलब्ध गराउन सद्धकनछे। 

क. बीउ उत्पादनको लाबग आवश्र्क पने स्रोत बीउ खररद गनभ। 

ख. आकजस्मक बाली संरक्षण सेवा सञ् चालन गनभ। 

ग. उत्पाददत बीउलाई सकुाउन, प्रशोधन एवम ्र्ण्डारण गनभका लाबग आवश्र्क पूवाभधार बनमाभण गनभ।  

घ. बीउ संकलन, प्रशोधन, प्र्ाकेजजङ्ग, लेवबलङ्ग, र्ण्डारण, बजारीकरणका कार्भका लाबग आवश्र्क र्न्र उपकरण 
खररद एवम ्व्र्वस्थापन गनभ। 

३. प्रस्ताव मूल्र्ाङ्कनका आधार 

क्र.सं. मूल्र्ाङ्कनका आधारहरु अंकर्ार 
१. बीउ उत्पादन गने  क्षरेफल ३०  
१.१ खाद्यान् नबाली, आल,ु दलहन, तेलहन  
क) तराईमा १ हेक्टर वा पहाडमा ५ रोपनी १० 
ख)  तराईमा १ हेक्टर र्न्दा बढी र्एमा १० अंक प्रदान गरी थप क्षेरफलका लाबग प्रबत 

हेक्टर के्षरफल २ अंकका दरले थप गरी अबधकतम ३० अंकसम्म प्रदान गने  

पहाडमा ५ रोपनी र्न्दा बढी र्एमा १० अंक प्रदान गरी थप क्षेरफलका लाबग प्रबत २ 
रोपनी १ अंकका दरले थप गरी अबधकतम ३० अंकसम्म प्रदान गने 

३० 
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१.२ तरकारी बाली  

क) तराईमा ०.२५ हेक्टर वा पहाडमा २ रोपनी  १० 

ख)  तराईमा ०.२५ हेक्टर र्न्दा बढी के्षरफल र्एमा १० अंक प्रदान गरी थप के्षरफलका 
लाबग प्रबत ०.२५ हेक्टर २ अंकका दरले थप गरी अबधकतम ३० अंकसम्म प्रदान गने 

 

पहाडमा २ रोपनी र्न्दा बढी क्षेरफल र्एमा १० अंक प्रदान गरी थप क्षरेफलका लाबग 
प्रबत रोपनी १ अंकका दरले थप गरी अबधकतम ३० अंकसम्म प्रदान गने 

३० 

२. उत्पादन हनु ेबीउको जात उन् मोचनको समर् २० 
क) द्धव.सं. २०६५ सा र्न्दा पछाबड उन् मोचन र्एको २० 
ख) द्धव.सं. २०५५-६५ साल सम्म उन् मोचन र्एको  १५ 
ग) द्धव.सं. २०५५ साल र्न्दा अगाबड उन् मोचन र्एको १० 

 *नोटः नेपालमा दताभ र्एका स्थानीर् जातहरुको हकमा क्र.सं. २ अनरुुप मूल्र्ाङ्कन गदाभ 
दताभ र्एको समर्लाई आधार मानेर उजल्लजखत आधार अनसुार नै मूल्र्ाङ्कन गनुभपनेछ।  

 

३.  बीउ उत्पादक १० 

क) कृिक समूह वा कृद्धि सहकारी संस्था र्एमा १० 

ख) अन्र् (व्र्जि, फमभ, कम्पनीको हकमा) ५ 
४. अनदुानको अवस्था १० 
क) पबछल्लो दईु आ.व. मा बीउ बबजन उत्पादन एवम ्प्रशोधन कार्भका लाबग अनदुान प्राप्त 

नगरेको 
१० 

ख) पबछल्लो दईु आ.व. मा सोही प्रकृबतको कार्भका लाबग अनदुान प्राप्त गरेको ५ 
५. बीउ उत्पादन सम्बन्धी अनरु्व  १०  
क) औपचाररक रुपमा बीउ उत्पादन कार्भको ५ विभ र्न्दा बढी अनरु्व र्एको १० 
ख) औपचाररक रुपमा बीउ उत्पादन कार्भको १ देजख ५ विभ सम्मको अनरु्व र्एको ५ 

ग) बीउ उत्पादन कार्भको पारम्परीक अनरु्व मार र्एको २ 
६. बीउ उत्पादन हनु ेजग्गाको अवजस्थबत १० 
क) बीउ उत्पादन कार्भक्रम सञ् चालन हनुे जग्गा एउटै क्लष् टरमा र्एको १० 
ख) बीउ उत्पादन कार्भक्रम सञ् चालन हनुे जग्गा एउटै क्लष् टरमा नर्एको ५ 
 नोटः बुाँदा ६ को प्रर्ोजनको लाबग बीउ उत्पादन गररने प्लट बीचको दरुी ५० बमटर र्न्दा 

कम र्एमा एउटै क्लष्टरमा र्एको सम्झनपुछभ। 
 

७. व्र्वसाद्धर्क र्ोजना सम्बन्धी प्रस्ताव (बजारीकरण, ददगोपना, नवीनतम सोच लगार्तका 
द्धविर्हरु तथा स्थलगत अनगुमन प्रबतवेदनका आधारमा प्रस्ताव मूल्र्ाङ्कन गरी १ देजख १० 
अंक प्रदान गने) 

१० 

 जम्मा १०० 

४. प्रस्तावसाँग संलग्न गनुभ पने कागजातहरु 

(क) “बजेट तथा कार्भक्रम कार्ाभन्वर्न सम्बन्धी एकीकृत कार्भद्धवबध, 2077” को दफा (१६) को उपदफा (3) 
बमोजजमका कागजातहरु  

(ख) कृिक समूह तथा कृद्धि सहकारी संस्थाको हकमा बैठक बनणभर्को प्रबतबलद्धप।   

(ग)  प्रस्ताद्धवत जग्गाको जग्गाधनी पूजाभको प्रबतबलद्धप/जग्गा बलज करारमा बलई कार्भक्रम सञ् चालन गने र्एमा 
न्रू्नतम १० विभको करार सम्झौताको प्रबतबलद्धप। 
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५. प्रस्तावको ढााँचा 
(क) आवेदकको संजक्षप्त पररचर् 

आवेदकको नाम ठेगाना 
कार्भक्रम सञ् चालन गने स्थानको ठेगाना प्रोपाईटर/ अध्र्क्षको नाम 

सम्पकभ  नं 

सम्पकभ  व्र्जि 

सम्पकभ  नं 

संलग्न हनु ेकृिक घरधरुी संख्र्ा 

  

ख) सम्बजन्धत खेती /व्र्वसार् सम्बन्धी द्धववरण 

क्रसं कार्भक्रममा सहर्ागी हनु 
चाहने कृिकको नाम 

हाल बीउ 
उत्पादन हनु े
क्षेरफल 
(हेक्टर/रोपनी) 

हालको बीउ 
उत्पादन 
(के.जी) 

कार्भक्रम 
सञ् चालनबाट 
थप हनु े
क्षेरफल 
(हेक्टर/रोपनी) 

थप हनुे  
उत्पादन 
(के.जी) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

(ग) कुल अनमुाबनत उत्पादन  

 

(घ) कुल रोजगारी सजृना 
 

(ङ) सञ् चालन हनु ेद्धक्रर्ाकलाप 

क्र.सं. द्धक्रर्ाकलाप एकाई पररमाण दर रु. जम्मा 
लागत रु. 

कार्ाभलर्को 
अनदुान रु. 

प्रस्तावकको 
साझेदारी 
रकम रु. 

१ लागत साझेदारीमा सञ् चालन हनुे 
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२ आफ्नै लगानीमा सञ् चालन हनु े

        

        

        

 जम्मा       

 

(च) बजार व्र्वस्था (बजार व्र्वस्थापनको उपार्) 
 
 
 
 
 

(छ) माग गरेको जम्मा अनदुान रकम रु. 
 
 
 

(ज) अन्र् व्र्बसाद्धर्क र्ोजना 
 नवीनतम सोच (खेती/व्र्वसार् सम्बन्धी कुनै नवीन सोच/ प्रद्धवबध र्ए उल्लेख गनुभहोस ) 

 
 

 
 
 

 अन्र् केही द्धविर् र्ए उल्लेख गने : 
 

 

  


