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१. कार्यविधिको सबै दफामा कृवि शाखा भधि उल्लेख भएकोलार्य "कृवि उप शाखा" भधि 
संसोिि गरिएको छ । 

२. दफा ६ को उप दफा क २ मा "दर्ाय भएको समूहले सम्बन्धिर् िडा कार्ायलर्मा 
धसफािीसका लाधग धििेदि ददिपुिेछ" भधि संसोिि गरिएको छ । 

३. दफा ६ को उप दफा क ५ मा " कृवि उपशाखाले आिश्र्क प्रकृर्ा पूिा गिी 
धििेदि दर्ाय भएको धमधर्ले १५ ददि धभत्र सम्बन्धिर् समूहलाई किेसाबािी धिमायण 
गिय छिौट गिी जािकािी ददर्िेछ" भधि संसोिि गरिएको छ । 

४. दफा ६ को उप दफा ख ८ मा " कृवि मेला ि प्रधर्र्ोधगर्ात्मक कार्यक्रमहरु : 
आिश्र्कर्ािसुाि मापदण्ड र्था िम्स बिाई प्रधर्स्पिाय गिी गिार् प्राविधिकको िोहिि 
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र्था धसफािीसमा पिुस्कृर् गिे जस्रै् खाद्याध ि, दलहि, रे्लहि, माछा,  र्िकािी 
उत्पादि प्रधर्र्ोधगर्ा, उत्कृष्ट कृिक समहु र्था कृिकलाई ५०० देन्ख २००० मा 
ििढ्िे गिी र्हगर् रुपमा उपलब्ि गिाउिे" भधि संसोिि गरिएको छ । 

५. दफा ६ को उप दफा ख १४.१ मा "िगिपाधलकाधभत्र सम्भाििा िहेका बाधलहरु 
(अिसुनु्ि १.२ बमोन्जम) ि धछटो प्रधर्फल ददि सक्िे माधथ उल्लेखीर् बालीहरुलार् 
विशेि महत्ि ददई ब्र्ािशार्ीक उत्पादिका लागी साझेदाि धिकार्हरुको सहकार्यमा 
मौसम अिकुुल समर्मा िगिपाधलकालाई आत्मधििभिर्ाका लागी धिम्ि धलन्खर् 
मापदण्डमा िवह प्रधर्फलमा आिारिर् अिदुाि प्रिाह गरििे । 

कार्यक्रम संिालि प्रकृर्ााः 
❖ िगिपाधलकाले बाली र्था मापदण्ड खुलाएि १५ ददिे सिुिा गिी प्रस्र्ाििा आह् िाि 

गिे। 

❖ कृवि उपशाखाले प्रस्र्ाििा (अिसुिुी १.५ बमोन्जम) को लगर् र्र्ाि पािे ि आिश्र्क 
भए स्थलगर् अिगुमि समेर् गिी छिौट सधमधर्मा पशे गिे  ि छिौट सधमधर्को धिणयर् 
बमोन्जम अिदुािग्रावह छिौट गरििे । 

❖ प्रधर्फलमा आिारिर् अिदुािका लागी छिौटमा पिेका कृिकहरुले क्षेत्रफल एिं 
उत्पादि स्थलगर्रुपमा अिगुमि सधमधर्ले अिगुमि गिी भकु्तािी ददिे । 

कार्यक्रम संिालि मापदण्ड 

❖ र्स अधर्गयर् अिदुाि पाउिका लागी कन्म्र्मा व्र्न्क्तको हकमा ५ कठ्ठा ि समहुको 
हकमा १० कठ्ठा जग्गामा खेर्ी भएको हिु ुपिे । 

❖ एउटै िालीको एउटै कलष्टिमा खेर्ी गिीएको हिुपुि े। 

❖ प्रधर् कठ्ठा १५००।÷ (एक हजाि पााँि सर्) का दिले प्रधर्फलमा आिारिर् (खेर्ी 
गरिएको िा उत्पादि भएको) अिदुाि उपलब्ि हिुे । 

❖ प्राविधिकहरुको स्थलगर् धििीक्षण सवहर् छिौट सधमधर्को धिणयर् अधििार्य हिुपुिे ।  
❖ अिदुािग्राहीले भकु्तािीका लागी स÷प्रमाण आिश्र्क कागजार् सवहर् आिेदि ददि ुपिे" 

भधि थप गरिएको छ । 

६. अिसूुन्ि १.२ लार्य हटार् "व्र्िसावर्क सम्भाििा िहेका बाधलहरुको सनु्ि " थप गरिएको 
छ । 
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!= dl;gf tyf af;gfbf/ / r}t] wfg 

@= cfn' 

#= a]df};dL t/sf/L 

$= df5f 

%= lxp+b] ds} 

^= Rofp v]tL 

&= au/v]tL 

*= vfBfGgafnL jLp pTkfbg 

(= bnxg afnL 

!)= t]nxgjfnL 

!!= kmnkm'n -cfFk lnlr s]/f sfutL_ 

 

आज्ञाले 

िेर्प्रसाद उप्रेर्ी 
प्रमखु प्रशासकीर् अधिकृर् 


