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विशेष बाली प्रिर्धन सम्बन्र्ी कार्धक्रम सञ् चालन मापदण्ड, २०७८ 

मन्रीस्तरबाट स्िीकृत मममत २०७८।०७।०८ 

प्रस्तािनााः स्थानीर् भ-ूबनोट तथा हािापानीको आर्ारमा स्थान विशषे अनसुार उच्च संभािना बोकेका विशषे 
बालीहरुको उत्पादन र उत्पादकत्ि िवृि गदै व्र्िसार्ीकरणमा टेिा परु् र्ाई खाद्य आत्ममनभधरता तर्ध  उन् मखु 
हनु साथै उत्पाददत िस्तकुो व्र्िस्स्थत भण्डारण तथा बजारीकरणका लामग मबशेष बाली प्रिर्धन सम्बन्र्ी 
कार्धक्रम सञ् चालन गनध “बजेट तथा कार्धक्रम कार्ाधन्िर्न सम्बन्र्ी एकीकृत कार्धविमर्, २०७७” को दर्ा 
४० ले ददएको अमर्कार प्रर्ोग गरी भमूम व्र्िस्था, कृवष, सहकारी तथा गररबी मनिारण मन्रालर्, गण्डकी 
प्रदेशले र्ो मापदण्ड बनाएको छ।  

 

१. प्राविमर्क पक्ष 

(क)  र्स कार्धक्रम अन्तगधत विशेष बाली भन् नाले स्थान अनसुार उत्पादनका लामग उच्च संभािना 
बोकेका तोरी, सरु्धमखुी, बदाम, मसमी, जौ, कोदो, र्ापर, उिा, कागनुो, मास, भट्टमास, गहत, मसुरुो 
र मस्र्ाङ्ग सम्झनपुछध।  

(ख)  र्स कार्धक्रम सञ् चालन गनध ईच्छुक कृषक समूह िा कृवष सहकारी संस्थाले कम्तीमा १० घरर्रुी 
संलग्न हनु ेर क्लष्टरमा सञ् चालन गने गरी प्रस्ताि पेश गनधु ुपनेछ। 

(ग) छनौट भएका क्लष् टरमा कुन ैएक विशेष बाली कम्तीमा ३० रोपनी के्षरर्लमा खेती गनुधपनेछ। 

(घ) खेती गदाध मसर्ाररस गररएका जात तथा प्रविमर्को प्रर्ोग गनुधपनेछ।  

(ङ) खेती गदाध सम्बस्न्र्त कृवष ज्ञान केन्रले मसर्ाररस गरे अनसुार बीउ र मलखाद प्रर्ोग गनुधपनेछ।  

 

२. आमथधक पक्ष 

(क)  स्िीकृत बावषधक बजेटको पररमर्मभर रही देहार्का कार्धहरुमध्र्े कुनै एक िा एक भन्दा 
बढी कार्धका लामग कुल लागतको बढीमा ९० प्रमतशतसम्म अनदुान सहर्ोग उपलब्र् गराउन 
सवकनछे।  

(अ) खेतीको लामग आिश्र्क बीउ खररद। 

(आ)  र्न्र, उपकरण खररद र मसंचाई व्र्िस्थापन। 

(इ) आकस्स्मक बाली संरक्षण। 

(ई)  संकलन, ड्राईङ्ग, ग्रमेडङ, प्र्ाकेस्जङ्ग¸ लेबमलङ सामग्री खररद¸ भण्डारण र बजारीकरण। 

 

(ख) बुुँदा २ (क) को पररमर् मभर रही प्रमत हेक्टर जग्गामा मबशेष बाली प्रिर्धन कार्धक्रम सञ् चालनका 
लामग अमर्कतम एक लाख रुपैर्ासम्म अनदुान सहर्ोग उपलब्र् गराउन सवकनछे। 
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३. मूल्र्ाङ्कनका आर्ार  

 

 

 

४. प्रस्तािसुँग संलग्न गनुधपने कागजातहरुाः 
(क) “बजेट तथा कार्धक्रम कार्ाधन्िर्न सम्बन्र्ी एकीकृत कार्धविमर्, २०७७” को दर्ा (१६) को 

उपदर्ा (३) बमोस्जमका कागजातहरु।  

(ख)  कृषक समूह /कृवष सहकारी संस्थाको बैठक मनणधर्को प्रमतमलवप। 
(ग)  प्रस्तावित क्षेरको जग्गार्नी पजुाधको प्रमतमलवप र जग्गा करार/ मलजमा मलई कार्धक्रम सञ् चालन 

गनेको हकमा न्रू्नतम १० िषधको करार सम्झौताको प्रमतमलवप। 

 

  
 

क्र.सं. मूल्र्ाङ्कनको आर्ार अंकभार 
१. खेती गने क्षरेर्ल  ३0 

(क) ३० रोपनी जग्गाको लामग १५ अंक र सो भन्दा बढी क्षेरर्लका लामग प्रमत २ रोपनी 
१ अंकका दरले थप गरी अमर्कतम ३० अंकसम्म प्रदान गने। 

३० 

२. मसुँचाई सवुिर्ा (बाली विशषेको आिश्र्कता अनसुार) 10 
(क) मसुँचाईको सवुिर्ा भएको १० 
(ख) मसुँचाईको सवुिर्ा व्र्िस्था गनध सवकन े ५ 
३. अनदुानको अिस्था १० 

(क) पमछल्लो दईु आ.ि.मा कृवष सम्बन्र्ी कार्धको लामग समदुार्स्तरले अनदुान प्राप् त नगरेको १० 
(ख) पमछल्लो दईु आ.ि. मा सोही प्रकृमतको कार्धको लामग अनदुान प्राप्त गरेता पमन 

क्षेर/व्र्िसार् मबस्तारका लामग प्रस्ताि पेश गरेको 
५ 

४. कार्धक्रममा संलग्न घरर्रुी १० 
(क) २० िा सो भन्दा बढी १० 
(ख) ११ देस्ख १९ घरर्रुी ७ 
(ग) १० घरर्रुी ५ 
५. व्र्िसावर्क र्ोजना सम्बन्र्ी प्रस्ताि (निुीनतम सोच, ददगोपना, बजार र्ोजना 

लगार्तका विषर्हरु तथा स्थलगत अनगुमन प्रमतिेदन समेतका आर्ारमा प्रस्ताि 
मूल्र्ाङ्कन गरी १ देस्ख १० अंक सम्म प्रदान गनध सक्ने) 

1० 

 जम्मा ७० 
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५. प्रस्तािको ढाुँचााः 
क. आिेदकको संस्क्षप्त पररचर् 

आिेदक संस्थाको नामाः ठेगानााः 
 

कार्धक्रम सञ् चालन गररने स्थानको ठेगानााः  

 
प्रोपाईटर/अध्र्क्षको नामाः 
सम्पकध  नाः 

सम्पकध  व्र्स्ताः 
सम्पकध  नं 

संलग्न हनु ेकृषक घरर्रुी संखर्ााः 

        

ख) सम्बस्न्र्त खेती/व्र्िसार् सम्बन्र्ी वििरण 

क्र.सं. कार्धक्रममा सहभागी हनु 
चाहने कृषकहरुको नाम 

हाल खेती 
गरररहेको 
क्षेरर्ल (रोपनी) 

हालको 
उत्पादन 
(के.जी) 

कार्धक्रम 
सञ् चालनबाट 
थप हनुे के्षरर्ल 
(रोपनी) 

कार्धक्रम 
सञ् चालनबाट 
थप हनुे 
उत्पादन(के.जी.)  

     
 

 

     
 

 

 

ग) कुल अनमुामनत उत्पादनाः 
 

(घ) मसुँचाईको व्र्िस्था 
 

(ङ) कुल रोजगारी मसजधनााः 
(च) सञ् चालन हनुे वक्रर्ाकलापहरुाः 
क्र.सं. वक्रर्ाकलाप 

वििरण 

एकाइ पररमाण दर जम्मा 
लागत 

कार्ाधलर्को 
अनदुान 

प्रस्तािकको 
साझेदारी 
रकम 

१ लागत साझेदारीमा सञ् चालन हनुे 
        

        

        

        

२ आफ्नै लगानीमा सञ् चालन हनु े

        

        

 जम्मा    
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(छ) माग गरेको जम्मा अनदुान रकमाः 
 
 

(ज) अन्र् व्र्िसावर्क र्ोजनााः  

 

• निुीनतम सोच (खेती/व्र्िसार् सम्बन्र्ी कुनै नर्ाुँ सोच/प्रविमर् अपनाउने भए उल्लेख 
गनुधहोस) 

 
 
 
 
 

• बजार र्ोजना (उत्पादनको बजारीकरण कहाुँ र कसरी गनुधहनु्छ?) 

 
 
 
 
 

(झ) अन्र् मबषर् केही भए उल्लेख गनुधहोस ्

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


