
कार्यक्रमको मापदण्ड, क्रक्रर्ाकलाप र अनुदान सम्वन्धी वववरण 
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१. नवीनतम प्रववधिमा 

आिारित साना ससिंचाई 
कार्यक्रम 

• प्रचसित कानुन बमोजिम सूचना प्रकाशन भन्दा अगाडि 
दताय भएका कृषक समुह/कृवष तथा  बहुउद्देश्र्ीर् 
सहकािी सिंस्था वा ननिी फमय,  

• ससिंचाई कार्यक्रमबाट कजततमा 2 हेक्टि क्षेत्रफिमा क्षेत्र 
ववस्ताि हुनु पने। 

 

सोिाि ससिंचाई/थोपा ससिंचाई/जस्प्रङ्किि 
ससिंचाई/शुन्र् शजक्त ससिंचाई प्रणािी/ 

वषाय पानी सिंकिनमा ससिंचाई प्रणािी/ 
प्िाजटटक पोखिी िगार्त बहुपर्ोगी ससिंचाई 
प्रणािी आदद। 

कुि िागतको ७५% अधिकतम 
250000।–  

 

2. बीउ उत्पादक कृवष 
सहकािी/समुहिाई मूि 
बीउमा अनुदान सहर्ोग 

• बीउ उत्पादक समुह वा कृवष सहकािी सिंस्था हुनु पने, 
• बीउ उत्पादनको िाधग बािी िगाउदा न्रू्नतम ३ हेक्टि 
क्षेत्रफि ि प्राववधिक दृटटीकोणिे बािीिाई उपरु्क्त 
क्षेत्र तथा बािी अनुसाि पथृकता दिूी कार्म हुन सक्ने 
भौगोसिक अवस्था हुनु पने, 

• उत्पाददत बीउ खार्नमा प्रर्ोगमा ल्र्ाउन नपाईने। 

• बीउ उत्पादनमा प्रर्ोग हुने मूि बीउ 
खरिद/ढुवानीमा सहर्ोग 

 

बीउ उत्पादनको िाधग ल्र्ाईने 
मूि बीउमा पिि मलु्र्मा ५०% 
अनुदान ि ढुवानीमा १००% 
अनुदान प्रदान गनय सककनेछ। 
 

 

३. कागनत क्षेत्र ववस्ताि 
प्रोत्साहन अनुदान 

(तिाई) 

 

• कागनतको िात, िेखाङ्कन, खाििको तर्ािी, मिखाद, 
बगैँचा व्र्वस्थापन आदद प्राववधिक मापदण्ि अनुसाि 
हुनुपने,   

• िग्गा भािामा सिएको भए कजततमा १५ वषयको किाि 
सतझौता हुनुपने, 

• बााँझो िहेको खेनतर्ोग्र् िग्गािाई प्राथसमकता ददइने, 
• उच्च घनत्व ववरूवा िोपणिाई प्राथसमकता ददइने छ । 
• िग्गाको क्षेत्रफि कजततमा 3 हेक्टिको क्िटटिमा 
बढीमा ३ वटा बगैँचा हुनुपने। 

• ससिंचाइका िाधग पतपसेट, मोटि, पाइप, 
थोपा ससिंचाइ प्रणािीसाँग सतबजन्ित 
सामग्री आदी खरिद, 

• ससकेचि, आिी, वविि, स्प्रेर्ि िगार्तको 
औिाि/उपकिण खरिद, 

• ववरूवा िोप्न िेखाङ्कन ि खाििको तर्ािी 
(मिखाद समेत) । 

• ववरूवा खरिद ि ढुवानी, 
• िैववक वन्देि वा bio-fencing को कार्य 
(नीिकााँिा, बााँस, जिङ्गट, असिुो आदद)। 

 

कूि िागतको ५०% वा प्रनत 
हेक्टि रु. १ िाखमा नबढने 
गिी अनुदान उपिब्ि गिाउने।  

 

४. केिा क्षेत्र ववस्ताि 
प्रोत्साहन अनुदान 

 

• केिाको िात, िेखाङ्कन, खाििको तर्ािी, मिखाद, 
बगैँचा व्र्वस्थापन आदद प्राववधिक मापदण्ि अनुसाि 
हुनुपने,  

• िग्गा भािामा सिएको भए कजततमा १० वषयको किाि 
सतझौता हुनुपने, 

• बााँझो िहेको खेनतर्ोग्र् िग्गािाइ प्राथसमकता ददइने, 
• िग्गाको क्षेत्रफि : िराईमा कजततमा २ हेक्टिको 
क्िटटिमा बढीमा ४ वटा बगैँचा हुनुपने । 

• ससिंचाइका िाधग पतपसेट, मोटि, पाइप, 
थोपा ससिंचाइ प्रणािीसाँग सतबजन्ित 
सामग्री खरिद, 

• वविि, स्प्रेर्ि िगार्तका औिाि/उपकिण 
खरिद, 

• ववरूवा िोप्न िेखाङ्कन ि खाििको तर्ािी 
(मिखाद समेत), 

• ववरूवा खरिद तथा ढुवानी, 

क्षेत्र ववस्तािको उल्िेखखत 
कक्रर्ाकिापहरु गनयको िाधग ५० 
प्रनतशत वा प्रनत हेक्टि रु. १ 
िाखमा नबढ्ने गिी। 
 

। 
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पहाडमा कजततमा १ हेक्टिको क्िटटिमा बढीमा ४ वटा 
बगैँचा हुनुपने। 

• िैववक बन्देि Bio-fencing को कार्य 
(नीिकााँिा, बााँस, जिङ्गट, असिुो आदद), 

• अन्तिबािी खेनत गरिएको अवस्थामा 
अन्तिबािीको मि, बेनाय, बबषादी तथा 
बािी सिंिक्षणका सामग्री,  

५. मागमा आिारित 
व्र्वसानर्क कृवष  
ववकास कार्यक्रम 

• कार्यक्रम सञ् चािनको िाधग अन्र् कार्यक्रमहरुबाट 
सतबोिन हुन नसकेको बािीवस्तुिाई प्राथसमकता ददई 
सञ् चािन गरिनु पने (च्र्ाउ, अिैंची, अदवुा, बेसाि, 
उखु आदद) 

• सूचना अवधि सभत्र कृवष व्र्वसार् सञ्चािनका िाधग 
माग गरिएको आवेदन पत्र हुनपने, 

• बािीको उत्पादनको हकमा प्रनत प्रस्ताव १ हेक्टिको 
क्षेत्रफि ि च्र्ाउ खेतीको िाधग न्रू्नतम 800 गोिामा 
च्र्ाउ उत्पादन गनुयपने। 

कार्यक्रमिे सतबोिन गन ेक्षेत्रहरु कृवष 
बस्तु उत्पादन, ससिंचाई, प्रशोिन तथा 
बिािीकिण। 
 
 

प्रनत स्वीकृत प्रस्ताव िागतको 
50% वा एक िाख मध्रे् िुन 
कम हुन्छ सो िकम अनुदान 
उपिब्ि गिाउने। 
 

 

६. 
 
 

बगि खेती प्रवद्यिन 
कार्यक्रम 
 
 
 
 
 

• र्ो कार्यक्रम खािी िहेको नदी ि खोिा/नािाको तटीर् 
क्षेत्रमा सञ् चािन गरिने, 

• कृषक उद्र्मीिे व्र्जक्तगत तथा समूहमा समिेि 
कजततमा १ हेक्टि क्षेत्रफिमा व्र्वसानर्क रूपमा खेनत 
गनुयपने, 

• िहिा बािीको िाधग थाक्रा ददने व्र्वस्था अननवार्य 
रुपमा हुनुपने। 

• ससिंचाइका िाधग पतपसेट, मोटि, पाइप 
िगार्तको सामग्री खरिद,  

• बीउ बीिन, शुक्ष्म खाद्र्तत्व, हामोन 
िगार्तका ववषादी खरिद, 

• डिजिटि तिािु, प्िाजटटक के्रट, कैं धच, 
स्प्रेर्ि िगार्तका सतबजन्ित सामग्री 
खरिद। 

 

कूि िागतमा ५०% वा प्रनत 
हेक्टि अधिकतम १ िाख मध्रे् 
िुन कम हुन आउछ सो िकम 
अनुदान उपिब्ि गिाईने। 

 

७. स्थानीर् तथा उन्नत 
िातका आिु प्रवद्यिन 
कार्यक्रम 

• प्रस्तावकिे कजततमा १ हेक्टि क्षेत्रफिमा व्र्वसानर्क 
रूपमा खार्न/बीउ आिुको खेनत गनुय पने, 

• बीउ आिु ि स्थानीर् खार्न आिुको व्र्वसानर्क 
उत्पादनिाई ववषेश प्राथसमकता ददइने। 

• पतपसेट,मोटि,पाइप,पोखिी, आदद ससिंचाइ 
पूवायिाि । 

• आिु िोप्ने/गोड्ने/खन्ने/ग्रेडिङ्ग गने 
मेससन खरिद, 

• डिजिटि तिािु,प्िाजटटक के्रट खरिद, 
• स्थानीर् िातको उत्पाददत आिु 
भण्िािणको िाधग भण्िािण भािा, 

• पूवय मूि बीउ/स्थानीर् बीउ आिु खरिद, 
• स्थानीर् िातका आिु दतायका िाधग 
पाठशािा सञ् चािन, 

• ग्रेडिङ, ब्राजण्िङ, प्र्ाकेिीङ्ग, िेवसिङ । 

कार्यक्रमको िाधग कुि िागतमा 
५० प्रनतशत वा प्रनत हेक्टि 
अधिकतम १ िाख मध्रे् िुन 
कम हुन आउछ सो िकम 
अनुदान उपिब्ि गिाईनेछ।  

 



क्र.सं. कार्यक्रम मापदण्ड सञ्चालन गनय सक्रकने क्रक्रर्ाकलापहरु अनुदान रकम/प्रतिशि कैक्रिर्ि 
८. िैथाने बािीहरुको 

प्रवियन तथा 
बिािीकिण 

• बिाि र्ोग्र् परिमाणमा उत्पादन हुने क्षेत्रमा ब्िक 
बनाई कार्यक्रम सञ् चािन गने, 

• अससिंधचत क्षेत्र ि कम उवयि िसमनिाई प्राथसमता 
ददईने। 

• बीउमा अनुदान 
• बिािीकिण सामग्री उपकिण (डिजिटि 
तिािु, बोिा खरिद तथा छपाई, बोिा 
ससउने मेससन आदद) िैथाने बािीको 
प्रशोिनमा सहगोग पुर् र्ाउने सािािण 
कुटानी वपसानी मेससन आदी। 

• सहभागीतात्मक िातीर् छनौट तथा 
प्रदशयन गिी passport data का आिािमा 
पञ् िीकिण, 

• िनचेतनामूिक कार्यक्रम सञ् चािन, 
• ब्राजन्िङ्ग तथा िेबसिङ्गमा सहजिकिण। 

कार्यक्रमको िाधग कुि िागतमा 
५० प्रनतशत वा प्रनत हेक्टि 
अधिकतम १ िाख मध्रे् िुन 
कम हुन आउछ सो िकम 
अनुदान उपिब्ि गिाईनेछ।  
कार्ायिर् वा स्थानीर् तहका 
कृवष प्राववधिकिे सञ् चािन गने 
100 प्रनतशत। 

 

९. िेशम प्रबद्यिन कार्यक्रम • बााँझो िसमनमा खेती गनेिाई प्राथसमकता ददइने, 
• िेशम िागो प्रशोिन गने गिी अनुदान प्राप्त गिेमा 
कोर्ा उत्पादन गने स्थानीर् कृषकको कोर्ा खरिद गिी 
ददने शतयनामा गिाउनु पने। 

 
 

 

• ककतबु क्षेत्र ववस्तािका िाधग ववरुवा/बीउ 
ववतिण, 

•  िेशम वीि ववतिण, 
• ससिंचाई सुवविा ववस्ताि, 
• चौकक कीिा तथा ठूिा ककिापािन घि 
ननमायण, 

• कोकुन ड्रार्ि, 
• िागो कात्ने चखाय, 
• िेशम खेती तासिम (िेशम खेती ववकास 
केन्रको समन्वर्मा)  

-ककिापािन घि तथा अन्र् 
पूवायिाि ववकासमा ७५%  
-बीउ/ववरुवा तथा 
मेशीनिी औिािमा ५०%  
-भूसमहीन कृषकिे िग्गा 
सििमा सिई खेती गिेमा 
सििको िकम अनुदान, 
-प्रनत प्रस्ताव अधिकतम रु 10 
िाख । 

 

१०. मौिी  ववकास कार्यक्रम • मौिी सतबन्िी प्रस्ताववत कक्रर्ाकिापमा अनुभव वा 
तासिम सिएका व्र्वसार्ीिाई  प्राथसमकता ददइने, 

• मौिी सदहतको कततीमा 50 घाि मौिी पािन गिेको वा 
ववस्ताि गनय सक्ने हुनुपने। 

• आिाि चाका, प्र्ाकेिीङ्ग, िेबसिङ्ग ि 
प्रशोिन उपकिण (मह, कुट ि मैन) तथा 
अन्र् आवश्र्क उपकिण खरिद,   

• उन्नत िानु खरिद, िानु उत्पादन, िोर्ि 
िेिी उत्पादन, मौिी ववष उत्पादन, 
प्रोपोसिस, मैन उत्पादन तथा उपकिण। 

प्रनत प्रस्ताव ५०% वा बढीमा 
रु. एक िाख। 
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११. दिहन तथा तेिहन 

बासि ववकास कार्यक्रम 
• तिाईको हकमा खार्न बािी उत्पादन गनय कततीमा 3 
हेक्टि ि बीिबदृ्धिका िाधग कततीमा 1 हेक्टि 
क्षेत्रफिमा खेनत गिेको हुनुपने,  

• पहािको हकमा खार्न बािी उत्पादन गनय कततीमा 
1.5 हेक्टि ि बीि बदृ्धिका िाधग कततीमा 0.5 हेक्टि 
क्षेत्रफिमा खेनत गिेको हुनुपने। 

• खार्न बािी उत्पादन तथा प्रशोिन, बीि  
बदृ्धि तथा बीउ प्रशोिन, उन्नत िात 
ववस्ताि, 

• उवयिाशजक्त व्र्वस्थापन, सीप/िनचेतना 
ववकास, बीि बदृ्धि सहर्ोग आदी  

 

कुि िागतको ५०%  वा प्रनत 
हेक्टि अधिकतम एक िाख 
मध्रे् िुन कम हुन आउछ 
सो िकम अनुदान उपिब्ि 
गिाईने। 

 

१२. फिफूि नसयिी 
सुदृढीकिण कार्यक्रम 
 

• फिफूि नसयिीहरू सुदृढीकिण गिी उत्पादन क्षमता ि 
गुणस्तिीर्ता असभवदृ्धि गनय, 

• वावषयक रुपमा कजततमा २०,००० गुणस्तिीर् फिफूिका 
ववरूवा उत्पादन गनुयपने, 

• उल्िेखखत ववरुवा उत्पादनको िाधग माउबोट िगाउने 
क्षेत्र कततीमा 1 हेक्टिको हुनुपने। 

• पतपसेट, मोटि, पाइप, पोखिी, ससिंचाइ 
पूवायिाि, िगार्तका कार्यमा, 

• सेि/ग्रीन/नेट हाउस िगार्त 
औिाि/उपकिण(फुट स्प्रेर्ि, प्रुनि, बडिङ्ग 
नाइफ आदद) खरिद/ननमायण, 

• फिफूि नसयिी व्र्वस्थापनका िाधग 
तासिम, 

• माऊ बोटको िाधग बेनाय खरिद आदी । 

 कूि िागतको ५०% वा प्रनत 
हेक्टि अधिकतम तीन िाख 
मध्रे् िुन कम हुन आउछ सो 
िकम अनुदान उपिब्ि 
गिाईनेछ। 

 

१३. मौिी चिन क्षेत्र ववस्ताि 
कार्यक्रम 

• सामुदानर्क/कबुसिर्ती/ऐिानी/व्र्जक्तगत वन, ननिी 
िग्गा, सावयिननक िग्गा, गुठी, िासमयक स्थिहरुमा  
कार्यक्रम सञ् चािन हुने। 

• धचउिी, कल्की िगार्त अन्र् मौिी 
चिनमैत्री ववरुवा तथा ससिनि बीउ ददन 
सककने,  

• ववरुवाको मूल्र् ि ढुवानी, खािि खन् ने 
खचय, मि ि िोपणमा सहर्ोग गने। 

प्रनत ववरुवा रु. १०० वा पिेको 
मूल्र्को ५० % िुन कम हुन्छ 
सो बिाबिको िकम स्थिगत 
ननिीक्षण पश् चात ददइने ि 
मौसमी बािीको हकमा बीउ 
मुल्र्मा ५० % िकम ददन 
सककने। 

 

१४ आकजस्मक बािी 
सिंिक्षण कार्यक्रम 

 

• बािीनािीमा अनेपेक्षक्षत रुपमा िोग ककिाको आक्रमण 
भई सतबजन्ित कार्ायिर्िे छोटो अवधिमा ठूिो क्षनत 
हुने सतभावना स्थानीर् तहको प्राववधिकको समन्वर्मा 
ननक्र्ौंि गिी प्रकोप ठहि गिेमा आकजस्मक बािी 
सिंिक्षण कार्यक्रम सञ् चािन गनुयपने, 

• बािीनािीमा िोग कीिाको प्रकोपिे क्षनत गिेको ननवेदन 
ि िोग कीिािे क्षनत गिेको अनुगमनबाट प्रमाखणत 
प्रनतवेदन हुनपने, 

• ननदेशनािर्साँगको समन्वर्मा कार्यक्रम सञ् चािन 
हुनुपने। 

• आकजस्मक बािी सिंिक्षण कार्यक्रममा 
आवश्र्क पने ववषादी, स्प्रेर्ि, िस्टि 
िगार्तका सामग्रीको र्ककन गिेि खरिद 
गिी प्रकोप ननर्न्त्रण गनय स्थानीर् 
तह/कृषक/कृषक समुह/कृवष सहकािी 
समेत परिचािन गनय सककने। 

प्रनत पटक िोग कीिाको 
प्रकोप हेिी बढीमा १५ 
हिािका दििे खचय गनय 
सककने। 
क्षनतको प्रकाि हेिी बढी खचय 
हुने अवस्थामा कृवष ववकास 
ननदेशनािर्/ 
मन्त्रािर्को स्बीकृती 
सिनुपने। 

 

 


