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भोदी गाउँऩालरका 

स्थानीम याजऩत्र 

खण्ड-४, संख्मा-१०, लभलत - २०७७/१२/२९ 

 

बाग-२ 

नेऩारको संविधान फभोन्जभ भोदी गाउँसबारे फनाएको देहाम फभोन्जभको कामयविलध 
सियसाधायणको जानकायीको रालग प्रकाशन गरयएको छ । 

 

भोदी गाउँऩालरका 
 

मोदी नमनुा प्राङ्गारीक कृषि गाईँ स्थापना सम्बन्धी 

काययषिधी,२०७७ 

प्रस्तािना  

मोदी गाईँपाषिकाको कृषि क्षेत्रको ददगो षबकासको िाषग स्थानीय स्रोत साधनको ईषचत 

व्यिस्थापन मार्य तसमुदाय स्तरमा कृषि क्षेत्रको बातािरणीय जोषिम न्यूषनकरण गद ै

मषििा तथा ईधमषििताको षिकास गद ै कुषि पययटन,गुणस्तरीय कृषिजन्य ईत्पादन िृदि 

गरी बजारीकरण मार्य त अय अजयन गद ै छनौट गररएका गाईँपाषिकाका िस्तीिरुिाइ 

नमुना गाईँको रुपमा षबकास गरी बातािरण मतै्री कृषि प्रषबषध, ऄसि ऄभ्यास र षसकाइको 

प्रदियनी गने ईदशे्यि े “मोदी नमुना प्राङगारीक कृषि गाईँ स्थापना ”िाइ कायायन्ियन गनय 

मोदी गापािे यो काययषिषध तयार गरेको छ । 

१. संषक्षप्त नाम र प्रारम्भः(१) यस काययषिषधको नाम “मोदी नमुना प्राङ्गारीक कृषि 

गाईँ स्थापना सम्बन्धी काययषिधी,२०७७” रिनछे।  



२) यो काययषिषध गाईँकाययपाषिकाबाट स्िीकृत भएपश्चात िागु हुनेछ। 

२. पररभािाः षििय िा प्रसङ्गि ेऄको ऄथय निागेमा यस काययषिषधमाः 

१)“इकाआ” भन्नािे मोदी नमुना प्राङ्गारीक कृषि गाईँ स्थापना कायायन्ियन,सियोग 

एिं सिजीकरण गनयको िाषग दर्ा (६ ) बमोषजम गरित काययक्रम व्यिस्थापन इकाआ 

सम्झनु पछय। 

२)”प्राङगारीक कृषि” भन्नािे दीगो पयायिरण र पाररषस्थषतकीय 

प्रणािी,सुरषक्षत,गुणस्तरीय तथा पोिणयुक्त िाना ,प्रणािी जाषतको कल्याण र 

सामाषजक न्यायका िाषग कृषि प्रणािीमा प्रयोग हुने षनषश्चत प्रदक्रयािरुको  एदककृत 

ईपागम(APPROACH) सम्झनु पछय। 

३)” नमुना कृषि गाईँ” भन्नाि ेदीगो पयायिरणको िाषग स्थान सिुाईदो र िातिरण 

मैत्री प्रषिषध र ऄभ्यासिरुको प्रयोग एि ं जोषिम न्युषनकरणका ईपायिरु ऄििम्िन 

गद ैकृषिको ईत्पादन,ईत्पादकत्ि र गुणस्तर िृिी एि ं  कृषि पययटनको प्रियिन मार्य त 

अयअजयनमा संिग्नन भएको कषम्तमा १० दषेि १५ घरधरुी भएको षसकाइ योग्य 

समुदाय भन्ने सम्झनु पछय 

४)”काययक्रम”भन्नािे मोदी नमुना प्राङ्गारीक कृषि गाईँ स्थापना काययक्रमसम्झनु 

पछय। 

५) “दकसान/कृिक”भन्नािे कृषि ईत्पादन गनय र्मय,कृिक समुि िा सिकारीमा 

अिद्ध भइ कृषि व्यिसायबाट जीिन यापन गने नागररकिाइ जनाईने छ। 

 ६)”ऄनुदान” भन्नािे कृिकिरुिाइ कायायियबाट ईपिब्ध गराईने सुषिधािाइ 

जनाईने छ। 

७) “कृिक सषमषत” भन्नािे  एईटै व्यिसायमा संिग्नन ७ दषेि २० जनासम्म कृिक 

षमषि गिन भएको सषमषतिाइ बुषझने छ। ८)”गाईँपाषिका” भन्नाि े मोदी 

गाईँपाषिकाबुषझनेछ। 

९)”कायायिय” भन्नािे गाईँ काययपाषिकािाइ बुझाईँछ। सो िब्दिे िडा कायायिय 

समेतिाइ बुझाईनेछ। 

१०)”गाईँकाययपाषिका” भन्नािे मोदी गाईँकाययपाषिकािाइ बुझाईनेछ। 

११)”ऄध्यक्ष” भन्नाि ेमोदी गाईँपाषिकाका ऄध्यक्षिाइ सम्झनु पछय। 

१२ )”ईपाध्यक्ष”भन्नािे मोदी गाईँपाषिकाका ईपाध्यक्षिाइसम्झनु पछय। 

१३)”जनप्रषतषनषध” भन्नाि े मोदी गाईँपाषिकाका 

ऄध्यक्ष,ईपाध्यक्ष,िडाध्यक्ष,कायायपाषिका सदस्य र सभाका सदस्यिरुिाइ सम्झनु  

पछय। 

१४)”प्रमिु प्रिासकीय ऄषधकृत” भन्नाि ेमोदी गाईँपाषिकाका प्रमिु प्रिासकीय 

ऄषधकृतिाइ बुझाईनेछ। 



१५)”कमयचारी” गाईँपाषिका तथा िडा कायायियमा काययरत सम्पूणय कमयचारीिाइ 

बुझाईनेछ। 

३.काययक्रमको ईदशे्य 

१) मोदी गा.पाको कृषि क्षेत्रको ददगो षिकासका िाषग िातािरण मैत्री प्रषबधी ,पिषत र 

ऄभ्यासिरुको प्रयोग एिंम स्थाषनय स्रोत साधनको ईषचत ब्यिस्थापन मार्य त 

ईत्पादान,ईत्पादकत्ि र गुणस्तर िृदि गने। 

२) समुदाय स्तरमा कृषि क्षते्रको िातिरणीय जोिीम न्युषनकरण गद ै ग्राषमण कृिक 

समुदायको ददगो िाध्य सुरक्षा सुषनषश्चत गने। 

४.काययक्रमको षबिय बस्तु  

प्राङगारीक कृषिः प्राङगारीक कृषि प्रणािीमा बाषिरी स्रोत तथा िगाषनको न्युनतम ईपयोग 

गररन्छ । यसबाट प्रयािरणीय सन्तुिन कायम राख्न र यसको षनरन्तरताको िाषग सियोग 

हुन जान्छ । 

कृषि पययटनः पययटकिाइ अकर्षित गने गरी संचािीत कृषिमा अधारीत दक्रयाकिापिरु िा 

षतनको संचािन र प्रियद्नन। 

५.काययक्षते्रको छनौट : 

१)मोदी गा.पा.मा एक भन्दा बढी नमुना गाँई काययक्रम संचािन हुन सके्नछ ।  

२) िडाको कुनै बस्ती छनौट गदाय कृषि, पययटनको सम्भाव्यता, षसचाइको सुषिधा, 

समुदायको आच्छा िषक्त, कृषि सडकको पँहुचिाइ प्राथषमकता ददआ कृषि प्राषिधकको 

षसर्ाररसमा गाँईकाययपाषिकाि ेछनौट गनेछ । 

३)ईपदर्ा (२) बमोषजम ,छनौट  भएका िडाको कुनै बस्तीमा समािेि गररने १० दिेी १५ 

घरधुररिरु सिभाषगतामुिक ग्राषमण ििेाजोिा(PRA) षिषध मार्य त  छनौट गररनेछ। 

६.नमुना कृषि गाईँ काययन्ियन तथा सिजीकरण 

१) छनौट भएका नमुना कृषि गाँईिरुमा कायायन्ियन सियोग एिं सिषजकरण गनय दिेाय 

िमोषजमको सषमषत गिन गररनेछ । 

क) ईपाध्यक्ष                       संयोजक 

 

ि)  प्रमुिप्रिासकीय ऄषधकृत                          सदस्य  



ग सम्बषन्धत िडा ऄध्यक्ष सदस्य 

ग पिु िािाको प्रमुि सदस्य 

ग) कृषि सेिािािा प्रमुि                        सदस्य 

सषचि 

 

२) सषमतीिे सम्बषन्धत िडाका िडा ऄध्यक्षसगं समन्िय गरर काययक्रमको ऄनुगमन तथा 

मूल्याङ्कन सम्बन्धी कायय गनेछ । 

७.  सचंािन गनय सदकने काययक्रम तथा प्राषिषधक ऄभ्यासः 

१.तरकारी िेती ईत्पादन 

२.तरकारी नसयरी व्यिस्थापन  

३.गोि सुधार 

४.मििाद व्यिस्थापन(कुषिने र नकुषिने िस्तुिरुको व्यिस्थापन) 

५.थोपा ससचाइ 

६.प्िाषस्टक टनिे 

७.छापो प्रषिषध 

८. काययक्रम सचंािन षिधीः 

१)नमुना कृषि गाँईमा रिकेा प्रत्येक घरधरुीिरुबाट एक एक जना सदस्य रिन े गरर 

काययसषमषत गिन गररनेछ । 

२) िरेक नमुना कृषि गाँई काययक्रम ईपदर्ा (१) बमोषजम गिन भएका काययसषमषति े

सम्पुणय कायय षििरण मोदी गा.पा. कृषि िािामा पेि गनुय पनेछ । 

३) काययक्रम संचािनको िाषग अिश्यक व्यिस्था षमिाईने ऄनुगमन, मुल्यांकन गने , प्रगषत 

षििरण तयार गरर सरोकारिािा षनकायमा प्रेषित गनयका िाषग सिजीकरण गनुय पने 

षिियबस्तुिरु सम्झौतामा ईल्िेि गररनेछ । 

९. ऄनदुान रकम िचय गने तथा भकु्तानी षिन ेषिषध र प्रकृयाः 



१)काययक्रम संञ्चािन गनयपूिय ऄनुदानग्रािीि ेकुि ऄनुदानको  ३०% साझेदारीमा  सिभागी 

हुन ेर काययक्रमिाइ ददगो रुपमा षनरन्तरता ददने सुषनषश्चता सषितको प्रषतिद्धतामा सम्झौता 

गनुयपनेछ। 

२)ऄनुदानग्रािीिाइ काययक्रमको कायय प्रगषतको मुल्यांकन अधारमा ऄनुदान रकम ईपिब्ध 

गराइनेछ।ऄनुदान रकम सम्बषन्धत ऄनुदानग्रािी/कृिक सषमषतको बैंक िाता मार्य त बदढमा 

२ दकस्तामा ईपिब्ध गराइनेछ।कायययोजना षस्िकृत भइ पाषिका सग सम्झौता भएपषछ 

बदढमा २० % रकम ईपिब्ध गराईन सदकनेछ। 

३) काययक्रम सम्झौता गनुयभन्दा ऄगाडी िागत आषस्टमेट सषितको काययक्रमकायययोजना तयार 

गरी आकाइिे प्रमाषणत गनुयपनेछ। 

४) काययक्रमको िागत आषस्टमेट तयार गदाय  कुि रकमको ४% रकम कषन्टन्जेन्सी स्िरुप कट्टा 

गनय सदकनेछ।  

१०. ऄनुगमन र मलु्याकंन 

१. यस काययषिधी बमोषजम काययक्रम कायायन्ियन भए नभएको सम्िन्धमा मोदद गा.पा कृषि 

िािा र सम्बषन्धत िडा कायायियि ेषनरन्तर ऄनुगमन गनेछ । 

२ .काययक्रमको सिजीकरण सषमषति ेसंयुत्त रुपमा ऄनुगमन समेत गनयसके्नछ । 

३. काययक्रमको िक्ष्य ऄनुसार प्रगषत मलु्याङ्कन गनय सिजीकरण सषमषतको बैिक िियमा दइु 

पटक अयोजना गनेछ।  

४. ऄनुदानग्रािीि ेपररयोजना,ऄनुदान काययक्रम संचािन भएको स्थानमा षिस्तृत षििरण 

झषल्कने िोषडङबोडय राख्नपुनेछ ।  

५. ऄनुदानग्रािीिे ऄषन्तम भतु्तानी माग्नु पुिय ऄनुदान काययक्रमको साियजषनकरण समेत 

गरेको हुनुपनेछ ।   

 

११. षिषिध 

१) ऄनदुान रकमको दरुुपयोग सम्बन्धमाःसम्झौता ऄनुसारको कायय नभएमा, प्राप्त रकम 

षिनाषमना गरेमा िा नक्किी षबि भरपाइ बनाइ भुक्तानी षिएको प्रमाषणत भएमा 

कृिक/कृिक सषमषतिाइ प्रचषित कानुन ऄनुसार कारबािी  गररनेछ र रकम ऄसिु ईपर 

गररनेछ। 



२) ऄषन्तम व्याख्या गनयसके्नः यस काययषिषधको काययन्ियनमा केिी िाधा व्यिधान अआपरेमा 

िा दषुिधा ईत्पन्न भएमा गाईँकाययपाषिकाि ेगरेको षनणयय ऄषन्तम हुनेछ। 

३) काययषिषधमा ससंोधन तथा पररमाजयन गनय सके्नः यस काययषिषधमा अिश्यकता ऄनुसार 

पाषिकािे ससंोधन तथा पररमाजयन गनय  सके्नछ। 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

ऄनसुुषच १ 

संषक्षप्त कायययोजनाको प्रस्ताि 

१. कृिक समिुको छोटो षचनारी र िक्ष्य 



पररचय  

िक्ष्य 

२. षिधमान भौषतक षिषत्तय तथा ऄन्य पुिायधारिरु  

३. संन्चािन गररने दक्रयाकिापिरु  

 

४. दक्रयाकिाप संन्चािन गनय िाग्न ेसमय  

५. िाभाषन्ित मषििा तथा षसमान्तकृत समुि  

          

        

  

        

  

 

 

 

 

 

ऄनसुुची २ 

काययक्रम सम्झौता र्ारम 

क्र.स. 

 

क्षेत्र दक्रयाकिाप प्रषत 

एकाइ 

िचय रु 

सिभागी 

घर धुरर 

संख्या 

कुि 

िचय रु 

काययक्रम 

िचय 

सियोग 

समुदायको 

िगानी 

स्थाषनय 

तिको 

िगानी 

         

         

         

         

         

         



 
श्री ..................................(यस पषछ पषििो पक्ष भषनने ) र ..............षजल्िा 

..........पाषिका िडानं.......मा स्थापना भएको श्री...............................का ऄध्यक्ष (यस 

पषछ दोश्रो पक्ष भषनने)षिच साझेदारी सिकाययमा अ.ि. २०७७/०७८ को स्िीकृत मोदी 

नमुना प्राङ्गारीक कृषि गाईँ स्थापना काययक्रम .............पाषिका िडा नं ....... को 

.............मा सन्चािन गनय तपषिि िमोषजमका सतयका ऄषधनमा रषि यो सम्झौता पत्रमा 

िस्ताक्षर गरर षियौ/ददयौ । 

तपषििः 

१. यो सम्झौता, सम्झौता भएको षमषतबाट प्रारम्भ हुनेछ । 

क) स्थानःि)िडाःग)घरपररिार सखं्याः 

घ)जनजाषत दषित िा षसमान्तकृत घरपषिार सखं्याः 

२. दोस्रो पक्षि ेकाययियको कायययोजना तथा िागत आषस्टमेट ऄनुसार नमुना गाईँ संचािन 

गरेको हुनुपने छ ।यसरी संचािन गररने नमुना गाईँको यस िियको कुि िागतको बढीमा 

.................प्रषतिति ेहुन अईने रु ..............ऄक्षेरुपी........................................... 

रकम ऄनुदान स्िरुप पषििो पक्षिे दोस्रो पक्षिाइ ईपिब्ध गराईने छ ।   

३. पषििो पक्षि ेदोस्रो पक्षिाइ काययक्रमको कायय प्रगषतको मुल्याङ्कनका अधारमा ऄनुदान 

रकम ईपल्बध गराईनेछ ।ऄनुदान रकम बदढमा .................दकस्तामा ईपिब्ध गराआनेछ । 

४. िागत आषस्टमेट ऄनुसारका षत्रयाकिापिरु दोस्रो पक्षि े सियोग षिइ अरै् संचािन 

गनुयपनेछ । 

५. सम्झौता भएको षमषतिे १५ ददन षभत्र नमनुा कृषि गाईँको कायययाजना ऄनुसार कायय 

िुरु गररसकु्न पनेछ ।यदद कायय िुरु नभएमा सम्झौता स्ित रि हुनेछ । 

६. दोस्रो पक्षि ेयषि २०.......साि .............मषिना.......गते षभत्र िागत आषस्टमेट ऄनुसार 

कायय सम्पन्न गररसकु्न पनेछ । 

७. दोस्रो पक्षिे योजना तथा िागत आषस्टमेट ऄनुसारका षत्रयाकिापिरु अरै्ि ेनगरी कुनै 

ऄको पक्षिाइ िेक्कपट्टामा काययक्रम ददन पाआने छैन । 

८. यस काययक्रम संचािनमा कुनै षििाद अएमा मोदी गाईँपाषिकाको षनणयय नै ऄषन्तम 

षनणयय हुनेछ। 

९. यस सम्झौतामा ईल्िेि भएका कुरािरुमा  यसै बमोषजम र ऄन्य कुरािरुमा प्रचषित 

षनयम कानुन बमोषजम िागु हुनेछ । 

 

प्रथम पक्षको तर्य बाट        दोस्रो पक्षको तर्य बाट 

नामः                                                    नामः 

पदः                                                     पदः 



संस्थाको नाम र छापः                                                 संस्थाको 

नाम र छापः 

षमषतः          षमषतः 
  

 

 

 

 

 

ऄनसुूषचः३ 

समिु िा सिकारीको काययक्रम माग षनणययको नमनुा 

अज षमषत.................................. का ददन मोदी गाईँपाषिका,पाषतचौर,पियतको कृषि 

िािाबाट सञ्चािन हुनमेोदी नमुना प्राङ्गारीक कृषि गाईँ स्थापना काययक्रम काययन्ियनका 

िाषग.......................... षजल्िाको ...................... गा.पाको िडा नं............... 

षस्थत.................... गाईँमा....................................समुिको तपषिि ऄनुसारको 

सदस्यिरुको ईपषस्थषतमा छिर्ि गरी षनम्न षिषित षनणययिरु गररयो। 

तपषिि 

क्र.स ं नाम  िेगाना                सम्पकय  नं                         

दस्तित 

प्रस्ताििरु 

१. सम्पन्न गररने दक्रयाकिापिरुको सम्बन्धमा। 

२. संषक्षप्त कायययोजना प्रस्ताि सम्बन्धमा। 

 

षनणययिरु 

प्रस्ताि नं. १ माषथ छिर्ि गदाय मोदी गाईँपाषिका,पाषतचौर,पियतको कृषि िािाबाट 

सञ्चािन हुनेमोदी नमुना प्राङ्गारीक कृषि गाईँ स्थापना काययक्रमका िाषग 

...........................................(दक्रयाकिापिरु ईल्िेि गने) प्रस्ताि षनणयय गररयो। 



प्रस्ताि नं. २ माषथ छिर्ि गदाय  यस काययक्रममार्य त गररने दक्रयाकिापिरु, सिभागी हुन े

घरधुरीको संख्या र ऄनुमाषनत िागत समेट्न ेगरी तोदकए बमोषजमको संषक्षप्त कायययोजना 

प्रस्ताि तयार गरी समुि मार्य त मोदी गाईँपाषिका,पाषतचौर,पियतको कृषि िािा समक्ष 

पेि गने षनणयय गररयो। 

                                    

 

(सब ैसदस्यिरुको दस्तित) 
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