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कृषि पर्यटन प्रवर्द्यन कार्यक्रम कार्ायन्वर्न कार्यषवधि, २०७४ 
प्रस्तावना 
कृषि प्रिान मलुकु नपेालमा कररब ६५ प्रधतशत भन्र्दा बषि घरपररवारहरु मखु्र्तः आर्आर्यन र 
रोर्गारीका लाधग कृषिमा धनभयर रहेता पधन धनवायहमखुी तथा परम्परागत कृषिका कारण अपेक्षितरुपमा 
कृषिमा व्र्वसार्ीकरण, आिधुनषककरण तथा औद्यौधगषककरण नहरु्दा कृिकको आर्स्तरमा उल्लेख्र् 
सिुार हनु सकेको छैन, फलतः नेपालमा कररब २३ प्रधतशत र्नताहरु गररबीको रेखामनुी रहेको 
तथर्ााँक रहेको छ भने गररबीको र्दर ग्राधमण तथा र्दगुयम िेरमा अैै िेरै रहेको छ   नेपाल कृषि 
प्रिान मलुकु त हरैु्द हो प्राकृधतक सनु्र्दरता, भौगोधलक, सामाक्षर्क तथा सास्कृधतक षवषविताको िनी रे्दश 
भएका कारण षवश्वभरबाट नेपाल घमु्न आउने पर्यटकको साँख्र्ा दर्दन प्रधतदर्दन बषृर्द् हरैु्द गइरहेको छ 
भने आन्तररक पर्यटककारुपमा रे्दशका षवधभन्न भभूागमा घमु्न र्ाने स्वरे्दशीहरुको साँख्र्ा पधन उल्लेख्र् 
मारामा बषृर्द् भैरहेकोछ   प्राकृधतकरुपमा सनु्र्दर, षवषवितार्कु्त तथा स्नेही एवाँ सहर्ोगी स्वभाव भएका 
र्नर्ातीहरुको वस्ती भएका मलुकुका केही स्थानहरु ग्राधमण कृषि पर्यटन केन्रका रुपमा षवकास हनु 
थालेको पररप्रके्ष्र्मा ग्राधमण िेरको प्राकृधतक कृषि र पर्यटनलाइ र्ोडेर ग्राधमण कृिक घरिरुीको 
आर्स्तरमा बषृर्द् गरर ग्राधमण अथयतन्र लाइ सबल बनाउरै्द रोर्गारीका थप अवसरहरुको सरृ्ना गरर 
गररबी धनवारणमा टेवा परु्ायउने उर्द्ेश्र्ले महानगरपाधलका / उपमहानगरपाधलका / नगरपाधलका / 
गाउाँपाधलकाहरुमा सम्भाषवत कृषि पर्यटन स्थानको पषहचान गरी सरकारी सहर्ोगको साथै धनर्ी िेरको 
सषक्रर् सहभाधगतामा कृषि पर्यटन कार्यक्रम साँचालन गनयका लाधग चाल ुआ=व= को बाषियक क्षस्वकृत 
कार्यक्रममा धनर्ी िेरसाँगको साैेर्दारीमा प्रधतस्पिायमा आिाररत अगायधनक कृषि पर्यटन / अगायधनक 
धभलेर् / Modern Green Tour Village स्थापनाकालाधग ५० प्रधतशत अनरु्दान कार्यक्रम कार्ायन्वर्न 
गनयका लाधग बाञ्छनीर् भएकाले कृषि पर्यटन प्रवर्द्यन कार्ायन्वर्न कार्ायन्वर्न कार्यषवधि, २०७४ स्वीकृत 
गरी लाग ुगररएको छ    
 

पररच्छेर्द १ 

प्रारक्षम्भक 

१. साँक्षिप्त नाम र प्रारम्भः 
क_ र्स कार्यषवधिको नाम कृषि पर्यटन प्रवर्द्यन कार्ायन्वर्न कार्यषवधि, २०७४ हनुेछ   

ख_ र्ो नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपधछ तरुुन्त लागू हनुेछ    
 

२. कार्यषवधि लाग ुहनु ेिरेः  
र्ो कार्यषवधि नेपाल भर लागू हनुेछ   तर र्स कार्यषवधि लाइ आिारमानी सूचना प्रवाह गर्दाय सूचनामा 
र्नु र्नु क्षर्ल्लाहरु/ महानगरपाधलका /उपमहानगरपाधलका / नगरपाधलका / गाउाँपाधलका उल्लेख 
भइ प्रस्ताव आव्हान हनु्छ र्ो कार्यषवधि धतनै क्षर्ल्लाहरु वा स्थानीर् तहहरुमा लाग ुभएको माधननेछ   

 

३. पररभािाः 
क _ "कृषि पर्यटन" भन्नाले कुनै पर्यटन र्सले ग्राधमण िेरमा प्रमखु रुपमा प्राकृधतक, दर्दगो तथा रै्षवक 
कृषिमा आिाररत भइ ग्राधमण र्ीवन, कला, साँस्कृधत तथा सम्पर्दाहरुको प्रवर्द्यन माफय त स्थानीर् 
समरु्दार्लाइ आधथयक एवाँ सामाक्षर्क रुपमा लाभ प्रर्दान गर्दयछ   
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ख _ "अनरु्दानग्राही" भन्नाले र्स कार्यक्रम सञ्चालन गनयका लाधग छनौट भएका होमस्टे ] साँचालक ̷ 
व्र्वस्थापन  सधमधत वा  कृषि पर्यटन प्रवर्द्यन ̷  सञ्चालक ̷ व्र्वस्थापन  सधमधत वा कृषि व्र्वसार् ̷ 
कृषि पर्यटन व्र्वसार्मा आवर्द् धनर्ी िेर बाट सञ्चाधलत कृषि पर्यटन केन्र सम्ैनपुर्दयछ    

ग _ "प्रस्ताव" भन्नाले कृषि पर्यटन प्रबर्द्यन तथा अगायधनक धभलेर् स्थापनाथय सञ्चालन हनुे कार्यक्रमहरुको 
लाधग  अनरु्दान पाउन पेश गरेको आवेर्दन तथा व्र्वसार्ीक र्ोर्ना सम्ैनपुर्दयछ   

घ _ "अनरु्दान" भन्नाले र्दफा ७ मा उल्लेख भए अनसुारको कार्यक्रम सञ्चालनको लाधग सहर्ोग उपलब्ि 
गराइने नगर्द अनरु्दान रकम सम्ैनपुर्दयछ   

ङ _ "धनरे्दशनालर्" भन्नाले तरकारी षवकास धनरे्दशनालर् सम्ैनपुर्दयछ   

च_ " प्राषवधिक तथा मूल्र्ाङकन सधमधत" भन्नाले पररच्छेर्द २ को र्दफा ८ -क_ अनसुार गदित सधमधत 
सम्ैन ुपर्दयछ   

छ_ "उप सधमधत" भन्नाले पररच्छेर्द २ को र्दफा ८ -ख_ अनसुार गदित सधमधत   सम्ैनपुर्दयछ   

 
 

४. उर्द्शे्र्ः 
 कृषि पर्यटनको षवकास तथा प्रवर्द्यन गरर ग्राधमण अथयतन्रलाइ सबल बनाउने  

 ग्राधमण िेरमा रोर्गारीको अवसर सरृ्ना गने, कृिक घरिरुीको आर् बषृर्द् गने तथा ग्राधमण 
िेरमा बर्ार षवस्तार गरर कृषिमा रोर्गारीको अवसर सरृ्ना गने   

 कृषि पर्यटन आर् माफय त क्षर्वनस्तर सिुार गने र परम्परागत कला, साँस्कृधत तथा साँगीतको 
सम्वर्द्यन गने   

 स्थानीर् कृषि उपर्हरु माधथको बुै ाइ तथा ज्ञानको सचेतना बषृर्द्, स्थानीर् कृषि तथा कृषि 
भधूमको महत्व अधभबषृर्द् गरर दर्दगोरुपमा साना कृिकहरुलाइ सबल बनाउने   

 बैरे्दक्षशक रोर्गारीको षवकल्पको रुपमा कृषि पर्यटन र अगायधनक धभलेर्लाई स्थाषपत गरी 
रोर्गारीमा बषृर्द् गने  

 

 

पररच्छेर्द २ 

कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्िी 
५.सूचना प्रकाशन तथा प्रस्ताव पेश गनेः 
क_ र्स कार्यषवधि अनरुुप LMBIS मा प्रषवष्ठ भइय स्वीकृत कार्यक्रममा उल्लेख भएका क्षर्ल्लाका र्ो 
कार्यक्रम साँचालन हनु ेस्थानमा  कृषि पर्यटन प्रवर्द्यन गने कार्यका लाधग सहर्ोग परु्ायउन अनरु्दान दर्दन े
उर्द्ेश्र्ले तरकारी षवकास धनरे्दशनालले राषिर् स्तरको पधरकामा वा सम्बक्षन्ित क्षर्ल्लाका स्थानीर् 
पधरकामा  अनसूुची २ अनसुारको ३५ दर्दने सूचना प्रकाशन गरी प्रस्ताव आव्हान गनेछ    
ख _ उपर्दफा -क_ बमोक्षर्म सूचना प्रकाशन भए अनरुुप आवेर्दकले र्दफा ६ बमोक्षर्मका सबै प्रमाण 
साँलग्न गरी अनसूुची ३ बमोक्षर्मको आवेर्दन धनरे्दशनालर् वा सम्बक्षन्ित क्षर्ल्ला कृषि षवकास 
कार्ायलर्मा प्रस्ताव पेश गनय वा र्दताय गनय सक्नेछन  

६.आवेर्दन दर्दन आवश्र्क र्ोग्र्ता  
र्स कार्यषवधि अनरुुप कार्यका लाधग रे्दहार् बमोक्षर्मका सबै र्ोग्र्ता पगेुका आवेर्दकहरुले अनसूुची ३ 
अनसुार आवेर्दन दर्दन सक्नेछन   
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क _ र्स कार्यक्रमका लाधग तोषकएका स्थानमा कार्यक्रम सञ्चालन गनय इच्छुक होम स्टे सञ्चालन 
सधमधत  ̷  व्र्वस्थापन सधमधतहरु  वा कृषि पर्यटन प्रवर्द्यन सधमधत ̷ व्र्वस्थापन सधमधत वा कृषि 
व्र्वसार् ̷ कृषि पर्यटन व्र्वसार्मा आवर्द् धनर्ी िेर बाट सञ्चाधलत कृषि पर्यटन केन्रले आवेर्दन दर्दन 
सक्नेछन  
ख _ आवेर्दक कानून बमोक्षर्म र्दताय भइय स्थार्ी लेखा नम्बर धलएको हनुपुनेछ    
ग _ धनर्ी िेर बाट साँचाधलत कृषि पर्यटन केन्रले आवेर्दन दर्दर्दा धनर्को नेततृ्वमा कक्षम्तमा १० घरिरुी 
लाइय पधन अधनवार्य समेटेर प्रस्ताव तर्ार गनुय पनेछ   

घ _ र्दफा ६ को क मा उल्लेख गररएका होम स्टे सञ्चालन सधमधत  ̷  व्र्वस्थापन सधमधतहरु  वा 
कृषि पर्यटन प्रवर्द्यन सधमधत ̷ व्र्वस्थापन सधमधत वा कृषि पर्यटन केन्र र्ो कार्यक्रम कार्ायन्वर्न हनु े
िेरमा काननुतः र्दताय भइ कार्यरत नरहेको अवस्थामा सूचना प्रवाह पश्चात पधन र्दताय गरर आवेर्दन दर्दन 
सक्नेछन   

ङ _ आवेर्दकले कानून अनसुार परुा गनुय पने सबै र्दाषर्त्वहरु र्स्तै लेखापररिण, करचकु्ता, नषवकरण परुा 
गरेको हनुपुनेछ   
च _ होम स्टे साँचालन सधमधत  ̷  व्र्वस्थापन सधमधतहरु  वा कृषि पर्यटन प्रवर्द्न सधमधत ̷ व्र्वस्थापन 
सधमधत वा कृषि पर्यटन केन्रले कृषि पर्यटन प्रवयर्द्नका लाधग उक्त िेरमा सक्षचवालर्कारुपमा -

व्र्वस्थापषकर् रू्धनटका रुपमा_ पधन कार्य गनुय पनेछ भने आवर्द् घरिरुीहरुमा व्र्वक्षस्थत कृषि पर्यटन 
प्रवर्द्यनका लाधग धतनको पररचालन, धनर्मन, अनगुमन तथा समन्वर् गनुय पनेछ   
छ _ आवेर्दकले आफ्नो धनमायण कार्यको प्राषवधिक इषिमेट, ले-आउट पेश गनुयपनेछ   

र् _ अनसुचुी ४ मा उल्लेख भए अनसुारको ब्र्वसाषर्क र्ोर्ना प्रस्ताब पेश गरेको हनु ुपनेछ   
 
 

७ सञ्चालन गनय सषकन ेषक्रर्ाकलापहरु 

क= कृषि पर्यटन प्रवयर्द्न गररन ेगााँउ ̷ टोल पररसरको सरसफाइ, सिुार, सौन्र्दषर्यकरणः  
र्स अन्तगयत बिृ रोपण, फूल रोपण तथा सौन्र्दर्यकरण, रै्षवक षवषविता ैल्कने पाकय हरुको षवकास 
तथा सिुार, घर वस्ती सिुार - एकै प्रकारका घर धनमायण, एकै रङको छाना बनाउने, घर नम्बर राख्न े
_ र्स्ता षक्रर्ाकलापहरु सञ्चालन गनय सषकनेछ   

ख= पहचु सडक ̷ बाटो र आवास सिुारः  
र्स अन्तगयत मखु्र् सडकसाँग सहर् पहचुका लाधग सडक ̷ बाटोको स्तरोउन्नधत, िल धनकास, सडक 
बक्षि -सौर्य _ र्डान, प्रवेश द्वार वा स्वागत द्वार र कृषि पर्यटनमा साँलग्न कृिक घरिरुीको आवास 
सिुार -आन्तरीक तथा बाह्य_ र्स्ता षक्रर्ाकलापहरु सञ्चालन गनय सषकनेछ   

ग= फोहर व्र्वस्थापनः  
र्स अन्तगयत कुषहने र नकुषहने फोहर व्र्वस्थापनका लाधग डस्ट षवन, कम्पोि खाडल धनमायण, 

भकारो सिुार र्स्ता षक्रर्ाकलापहरु सञ्चालन गनय सषकनेछ   

घ= कृषि उपर् तथा पशपुाँिी उत्पार्दन तथा व्र्वस्थापनः 
षवधभन्न कृषि र्न्र् वालीहरुको - सकेसम्म स्थानीर्, रैथाने, स्वरे्दशी, खलुा सेक्षचत र्ातका तरकारी, 
खाद्यान्न, फलफूल, मसला, माछा, मौरी, लोकल कुखरुा, गाइ पालन, हााँस आर्दी _ सकेसम्म षविादर्द रषहत 
वा आइ षप एम पर्द्धत बाट उत्पार्दन प्रवर्द्यनका लाधग िमता अधभबषृर्द् ताधलम, षवउ षवर्न सहर्ोग, 

बिायको पानी साँकलन, रै्षवक षविार्दी तर्ारी, स्थानीर् पररकारहरुको प्रवयर्द्न, स्थानीर् वालीहरुको 
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प्रशोिन तथा प्र्ाकेक्षर्ङ र्स्ता षक्रर्ाकलापहरु साँचालन गनय सषकनेछ भने पशपुाँक्षिको हकमा गोि 
सिुार र्स्ता षक्रर्ाकलापहरु सञ्चालन गनय सषकनेछ   
ङ= कला, साँस्कृधत, साँगीत तथा कोशलेी केन्रको स्थापनाः  
स्थानीर् कला, साँस्कृधत, भेिभिुा तथा गीत साँगीतको साँरिण तथा प्रवर्द्यन गरी पर्यटकलाइ आकियण 
गनयका लाधग एक केन्रको स्थापना गरी सो का लाधग बाद्यर् बार्दनका सामधग्र, मौधलक पषहरनहरुको 
खररर्द गरर उक्त केन्रमा राक्षख अन्र् मौधलक वस्तहुरुको साँकलन गरर उक्त केन्रलाई 
साँग्रालर्कोरुपमा षवकास गने तथा हरेक हप्ता साँगीत सााैँ  आर्ोर्ना गरर पर्यटकलाइ मनोरञ्जन दर्दन े
केन्रकोरुपमा सञ्चालन गनय सषकनेछ   

च= प्रचार प्रसार तथा िमता अधभबषृर्द्ः 
कृषि पर्यटन लाइ प्रवयर्द्न तथा षवकास गनयका लाधग स्थानीर् एफ एम बाट प्रचारात्मक सामधग्र 
तर्ार गरर प्रसारण गने तथा कृषि पर्यटनमा आवर्द् घरिरुी तथा होम स्टे साँचालन सधमधत  ̷  
व्र्वस्थापन सधमधतहरु  वा कृषि पर्यटन प्रवर्द्न सधमधत ̷ व्र्वस्थापन सधमधत वा कृषि प्रर्यटन 
केन्रको िमता अधभबषृर्द् तथा गणुस्तरीर् सेवा प्रवाहका लाधग ताधलमका षक्रर्ाकलापहरु सञ्चालन 
गनय सषकनेछ   

छ= माधथको र्दफा ७ -घ_ मा राक्षखएका षक्रर्ाकलापहरु मध्रे् उपर्कु्त षक्रर्ाकलापहरु अनसुचुी ४ 
अनसुारको कार्यर्ोर्नामा अधनवार्यरुपले राखी बरे्ट षवधनर्ोर्न गनुयपनेछ    

 
८ प्राषवधिक तथा मूल्र्ााँकन सधमधतको गिन तथा कार्यहरु  
क_ र्स कार्यषवधि अनरुुप पेश हनु आएका प्रस्तावहरुको मूल्र्ाङकन, छनौट, अनरु्दान सम्बक्षन्ि नीधत 
धनणयर् र आएका समस्र्ा धनराकरण गनय रे्दहार् अनसुारको ५ सर्दस्र्ीर् प्राषवधिक तथा मूल्र्ाङकन 
सधमधत रहनेछ    

१=कार्यक्रम धनरे्दशक     तरकारी षवकास धनरे्दशनालर्                         साँर्ोर्क 

२= वररष्ठ अधिकृत        कृषि षवभाग, अनगुमन तथा मलु्र्ााँकन ̷ र्ोर्ना            सर्दस्र् 

३= लेखा अधिकृत        तरकारी षवकास धनरे्दशनालर्                           सर्दस्र् 

४= अधिकृत प्रधतधनधि      पश ुसेवा षवभाग                                   सर्दस्र् 

५= वररष्ठ तरकारी षवकास अधिकृत  तरकारी षवकास धनरे्दशनालर्              सर्दस्र् सक्षचव         
 

र्स सधमधतले कृषि पर्यटन सम्बक्षन्ि षविर्मा प्राषवधिक तथा काननुी रार् सल्लाह धलन काननु अधिकृत 
र पर्यटन व्र्वसार्ी साँघको प्रधतधनधिलाई सर्दस्र्का रुपमा आमक्षन्रत गनय सक्नेछ    
ख _ कार्यषवधि अनरुुप प्राप्त प्रस्तावहरुको मूल्र्ााँकन, स्थलगत धनरीिण एवाँ प्रमाक्षणकरण तथा भकु्तानी 
धसफाररशका लाधग र्दफा ८ क अनसुार गदित प्राषवधिक तथा मूल्र्ााँकन सधमधतका पर्दाधिकारीमध्रे् 
वररष्ठ अधिकृतको साँर्ोर्कत्वमा ३ सर्दस्र्ीर् उपसधमधत गिन गरी काम, कतयव्र् र अधिकार समेत 
तोकी कार्य गराउन सक्नेछ   
ग _ र्दफा ८ -ख_ अनसुार गदित उपधसधमधतले प्राप्त प्रस्तावहरुको मूल्र्ााँकन गरी धसफाररस गरी पिाएका 
प्रस्तावहरुलाई स्वीकृत वा अस्वीकृत गने   
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घ _ छनौट भएका सफल प्रस्तावहरुलाइ स्वीकृत बरे्टको पररधिधभर अनरु्दान उपलब्ि गराउन स्वीकृधत 
दर्दने   

ङ _  सञ्चाधलत कार्यको अनगुमन गरर कार्ायन्वर्नका सम्बन्िमा मागयर्दशयन दर्दने    
च _ अनरु्दान रकमको षहसाब पेश नगने वा सर्दपुर्ोग नगने अनरु्दानग्राहीलाई कारबाहीका लाधग 
धसफाररश अक्षघ बिाउने    
छ _ र्स कार्यषवधि अनरुुप अनरु्दान सम्बन्िी नीधत धनणयर् र आएका समस्र्ा धनराकरण गने काम र्सै 
सधमधतको हनुेछ   

र् _ स्वीकृत कार्यक्रममा स्थान नतोषकएका क्षर्ल्ला - कािमाण्डौ, क्षचतवन र उर्दर्परु _ को हकमा 
प्राषवधिक तथा मूल्र्ाङकन सधमधतले सम्बक्षन्ित क्षर्ल्लाको क्षर्ल्ला कृषि षवकास कार्ायलर्को समन्वर्मा 
स्थान पषहचान गनय सक्नेछ    

 

पररच्छेर्द ३ 

प्राषवधिक मूल्र्ाङ्कन तथा छनौट 

९. र्दफा ८ -ख_  अनसुार गिीत उपसधमधतले प्राप्त प्रस्तावहरुको प्रारक्षम्भक तथा षवस्ततृ मूल्र्ाङ्कन गनेछ 
   
१०. प्रारक्षम्भक मूल्र्ाङ्कनका लाधग र्दफा ६-क, ख, ग, घ, ङ, छ_ र र्दफा ७ -छ_ का आिारमा सूचक 
बनाइनेछ उक्त सूचक अनसुारका र्दस्तावेर् पूणयरुपमा पेश भएको प्रस्ताव लाइ प्रारक्षम्भक चरणमा सफल 
प्रस्ताव माधननेछ भने अपूणय र्दस्तावेर् पेश भएको प्रस्तावलाइ असफल प्रस्ताव माधननेछ   
११. र्दफा १० अनसुारको प्रारक्षम्भक मूल्र्ाङ्कनमा सफल प्रस्तावहरुलाइ षवस्ततृ मूल्र्ाङ्कनका लाधग र्ोग्र् 
माधननेछ र र्स्ता प्रस्तावहरुलाइ अनसूुची १ अनसुार मूल्र्ाङ्कन गररनेछ   

१२. प्रस्ताव मूल्र्ाङ्कनमा राम्रो रे्दक्षखएको तर स्थलगत धनरीिणका क्रममा प्रस्तावमा पेश गररए 
अनसुारको नपाइएमा त्र्स्ता प्रस्तावहरुलाइ अर्ोग्र् प्रस्तावका रुपमा उप सधमधतले प्राषवधिक तथा 
मूल्र्ाङकन सधमधतमा धसफाररश गने छ   

१३= उपसधमधतले प्रस्तावहरुको मलु्र्ााँकनका आिारमा उपर्कु्त प्रस्ताव छनौट गरी धसफाररश सषहत 
स्वीकृतीका लाधग प्राषवधिक तथा मूल्र्ाङकन सधमधत समि पेश गने छ   

 

 

पररच्छेर्द ४ 

अनरु्दान रकम स्वीकृधत र सम्ैौता 
 

१४. र्दफा ८ क अनसुार  गिीत प्राषवधिक तथा मूल्र्ाङकन सधमधतले र्स कार्यषवधि बमोक्षर्म कृषि 
पर्यटन प्रबर्द्यनका लाधग सहर्ोगी हनुे र्दफा ७ मा उल्लेख भएका षक्रर्ाकलापहरु सञ्चालनका लाधग 
अनरु्दान स्वीकृधत दर्दनेछ    
 

१५. प्रस्तावमा उल्लेख भएको रकमको ५०% वा रु २५,००००० -रु पक्षच्चस लाख_ मा र्नु कम 
हनु्छ सोषह अनसुार अनरु्दान उपलब्ि गराईने छ   अनरु्दान रकम बाट २=५ % -र्दईु र्दशमलब पााँच 
प्रधतशत_ रकम नबिने गरी कार्यक्रम साँचालन र व्र्वस्थापन खचय वापत राक्षखनछे र सो रकम सूचना 
प्रकाशन, स्टेशनरी, प्रस्तावहरुको स्थलगत धनरीिण एवाँ प्रमाक्षणकरण, अनगुमन खचय, बैिक भिा, 
अधभमखुीकरण आदर्दमा खचय गररनेछ   
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१६. प्राषवधिक तथा मूल्र्ाङकन सधमधत बाट स्वीकृधत प्राप्त भएपधछ सो का आिारमा धनरे्दशनालर्ले 
अनरु्दानग्राहीसाँग अनसुचुी ५ अनसुारको प्रधतवर्द्ता धलइ थप Negotiation  गरी अनसूुची ६ बमोक्षर्मको 
सम्ैौता गरी कार्ायरे्दश दर्दनेछ   

 

पररच्छेर्द ५ 

अनरु्दान रकम उपलब्ि गराउने र खचय गने षवधि 
 

१७. अनरु्दान प्रवाह षवधि  
क _ अनरु्दान प्रवाह अधिकतम ३ षकस्तामा उपलब्ि गराइनेछ   

ख _ प्रत्रे्क षकस्ता अनरु्दान रकम एकाउण्ट पेर्ी चेक माफय त उपलब्ि गराइनेछ   

ग _ प्रथम षकस्ता २० प्रधतशत कार्य सषकएपधछ २० प्रधतशत र र्दोस्रो ५० प्रधतशत कार्य सषकएपधछ 
४० प्रधतशत र अक्षन्तम षकस्ता सम्पूणय कार्य सकेपधछ प्राषवधिक तथा मूल्र्ाङकन सधमधतको क्षशफाररसमा 
उपलब्ि गराइनेछ    
घ _ कार्य गररसकेपधछ उप सधमधतको स्थलगत प्रधतवेर्दन, धबल र स्वीकृत कार्य सम्पन्न प्रधतवेर्दनको 
आिारमा रकम भकु्तानी गररनेछ    
ङ _ र्स कार्यषवधि अनरुुप उपलब्ि हनुे अनरु्दान सम्बन्िी अधभलेख राक्षखनेछ   

च _ कृषि पर्यटन प्रवर्द्यन सम्बन्िी कार्यक्रम कार्ायन्वर्न अबिी १ आ=व=को हनुेछ    
 

१८. अनरु्दानग्राहीले पालना गनुयपने अन्र् कुरा 
क _ अनरु्दानग्राहीले र्स कार्यषवधि अनसुार सञ्चालन हनु े कामको षववरण,  लागत, सम्पन्न अवधि 
इत्र्ादर्दको होधडयङ बोडय धनमायण स्थलमा राख्न ेव्र्वस्था गनुयपनेछ    

ख _ कार्य सञ्चालनका क्रममा कृषि षवकास मन्रालर्, कृषि षवभाग, तरकारी षवकास धनरे्दशनालर् लगार्त 
क्षर्ल्ला क्षस्थत कार्ायलर्हरुबाट दर्दएको धनरे्दशनको पालना गनुय पनेछ   

ग _ नेपाल सरकारले चाहेमा र्नुसकैु बखत अनरु्दानग्राषहको पूबायिार धनमायण तथा कार्यक्रम सञ्चालनको 
षहसाब सम्बन्िी षकताब हेनय सक्नेछ   षहसाब रे्दखाउन ुसम्बन्िीत अनरु्दानग्राहीको र्दाषर्त्व हनुेछ   

 

पररच्छेर्द ६ 

अनगुमन र षवषवि 

 

१९. अनगुमन व्र्वस्था 
क _ कृषि पर्यटन प्रबर्द्यन सम्बन्िी कार्यको अनगुमन कृषि षवकास मन्रालर्, कृषि षवभाग लगार्त 
तरकारी षवकास धनरे्दशनालर्, िेरीर् कृषि धनरे्दशनालर्, क्षर्ल्ला कृषि षवकास कार्ायलर्,  र प्राषवधिक 
तथा मूल्र्ाङकन सधमधतले संर्कु्त वा आवश्र्कता अनसुार छुट्टा छुटै्ट पधन गनेछन   

ख _ उपर्दफा -क_  बमोक्षर्म भएको अनगुमन र धनरे्दशन धलक्षखत अधभलेख ̷ प्रधतवेर्दन अनरु्दानग्राषहले 
सरुक्षित राख्न ुपने छ   

ग _ उपर्दफा -क_ बमोक्षर्म प्राप्त धनरे्दशन पालना गनुय अनरु्दानग्राहीको कतयव्र् हनुेछ   
 

२०. कारबाहीको व्र्वस्था  
क _ सम्ैौता अनरुुप काम नगने अनरु्दानग्राहीलाइ धनरे्दशक सधमधतले अनरु्दान रकम रोक्का राख्न सक्नेछ 
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ख _ र्स कार्यषवधि बमोक्षर्म अनरु्दान रकम धलइ र्दरुुपर्ोग गरेको पाइएमा वा रकमको षहसाब 
नबुै ाएमा त्र्स्ता अनरु्दानग्राहीलाइ प्रचधलत ऐन धनर्म बमोक्षर्म कारबाही गरी सरकारी बााँकी सरह 
असलु उपर गररनेछ   

  
२१. बािा अड्चन धनरुपण, खारेर्ी एवं संशोिन  
क _ र्स कार्यषवधि कार्ायन्वर्नमा केही बािा व्र्बिान आइपरेमा वा षववार्द उत्पन्न भएमा सोको 
धनरुपण र्दफा ८ क बमोक्षर्म गदित सधमधतले गनेछ    
ख _ र्ो कार्यषवधि कृषि षवकास मन्रालर्ले आवश्र्कता अनसुार संशोिन तथा खारेर् गनय सक्नेछ   
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अनसूुक्षच १ 

कृषि पर्यटन प्रबर्द्यन सम्बन्िी कार्यक्रम सञ्चालनका लाधग अनरु्दान उपलब्ि गराउनका लाधग प्रस्ताव 
मूल्र्ाङ्कन फारम 

१. कृषि पर्यटन प्रबर्द्यन सम्बन्िी कार्यक्रम सञ्चालनका प्राकृधतक सनु्र्दरता तथा अन्र् श्रोत -धसचाइ, 
र्धमन, कृिक_ को उपलब्िता (१० अंक) 
 

(क) प्राकृधतकरुपमा सनु्र्दर, उपर्कु्त तथा अन्र् श्रोतहरुको प्रचरु उपलब्िता  (१० अंक) 
(ख) प्राकृधतकरुमा सनु्र्दर तथा अन्र् श्रोतको उपलब्िता न्रू्न (५ अंक) 
(ग) प्राकृधतक सनु्र्दरताको कधम तथा श्रोतको उपलब्िता न्रू्न (० अंक) 
 

२. भौधतक सषुविाको -सडक, षवर्लुी, खानपेानी, टेधलफोन आदर्द_  अवस्था (१५ अंक) 
(क) सबै आिारभतू भौधतक सषुविा उपलब्ि (१५ अंक)       
(ख) अप्रर्ायप्त भौधतक सषुविा (१० अंक) 
(ग) आिारभतू भौधतक सषुविा उपलब्ि नरहेको (० अंक) 
 

३. पर्यटकीर् आवागमनको षहसाबले स्थलगत उपर्कु्तता  (१५ अंक) 
(क) पर्यटक आगमन भैरहेको स्थल (१५ अंक) 
(ख) भषवष्र्मा पर्यटक आउन सक्ने स्थल (१० अंक) 
(ग) भषवष्र्मा पधन पर्यटक आउन सक्ने सम्भावना नरे्दक्षखएको (० अंक) 
 

४= आवेर्दकको अनभुव तथा व्र्वस्थापन  (२० अंक) 
(क) पषहलेरे्दखी होम स्टे ̷ कृषि पर्यटन लगार्तका अन्र् प्रर्यटन व्र्वसार् सञ्चालन गरेको -सामषुहक_ 

(२० अंक) 
(ख)  पषहलेरे्दखी होम स्टे  ̷  कृषि पर्यटन लगार्तका अन्र् पर्यटन व्र्वसार् सञ्चालन नगरेको तर 
होटेल रेिुरेन्ट सञ्चालक -धनर्ी व्र्वसार्ी _ (१५ अंक) 
(ग)  पषहले केही पधन अनभुव नभएको   (१० अंक) 
 

५ आवेर्दकले व्र्होने आधथयक श्रोतको सधुनक्षश्चतता (१५ अंक) 
 

(क) व्र्होनय सक्ने श्रोत खलेुको (१५ अंक) 
(ख) व्र्होनय सक्ने सम्भावना रे्दक्षखएको (१० अंक) 
(ग) व्र्होनय सक्ने सम्भावना नरे्दक्षखएको (० अंक) 
 

६ प्रस्ताषवत नषवन एव प्रभावकारी षक्रर्ाकलापहरु (२५ अंक) 
 

(क) िेरै नषवन एव प्रभावकारी (२५ अंक) 
(ख) सामान्र् नषवन एव प्रभावकारी (१५ अंक) 
(ग) नषवन एव प्रभावकारी नरे्दक्षखएको (० अंक) 
 

७ स्थलगत धनररिण एव प्रमाक्षणकरण (० अंक) - मलु्र्ााँकनका लाधग अाँक नराक्षखएको तर अधनवार्य गनुयपने_                                                          
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अनसूुची २ 

 

कृषि पर्यटन प्रवर्द्यन सम्बन्िी कार्यक्रम सञ्चालनका लाधग अनरु्दान उपलब्ि गराउनका लाधग प्रस्ताव 
आव्हानको सचुना 

 

सूचना    सूचना    सूचना     

 
 

तरकारी षवकास धनरे्दशनालर्को आधथयक बिय २०७४ ७५ को बाषियक स्वीकृत कार्यक्रम अनसुार 
धनम्नानसुारका स्थानहरुमा कृषि पर्यटन प्रवर्द्यन सम्बन्िी कार्यक्रम सञ्चालन गरी कृषि र पर्यटन 
व्र्वसार्का माध्र्म द्वारा ग्राधमण कृिकहरुको आर्स्तर बषृर्द् तथा ग्राधमण रोर्गारी सरृ्ना गरी गररबी 
धनवारणमा टेवा परु्रर्ायउनका लाधग अनरु्दान उपलब्ि गराउने कार्यक्रम रहेको हुाँर्दा इच्छुक होम स्टे 
साँचालन सधमधत  ̷  व्र्वस्थापन सधमधतहरु  वा कृषि प्रर्यटन प्रवर्द्यन सधमधत ̷ व्र्वस्थापन सधमधत वा 
कृषि व्र्वसार् ̷ कृषि पर्यटन व्र्वसार्मा आवर्द् धनर्ी िेरबाट साँचाधलत कृषि पर्यटन केन्रहरु बाट 
र्दरखास्त आव्हानको लाधग र्ो सूचना प्रकाक्षशत गररएको छ   र्ो सूचना प्रथम पटक प्रकाशन भएको 
धमधतले ३५ दर्दन धभर सम्बक्षन्ित क्षर्ल्ला कृषि षवकास कार्ायलर्मा अनसूुची ३ अनसुारको कागर्ातहरु 
एवं अनसूुची ४ अनसुारको ब्र्वसाषर्क प्रस्ताव सषहत आवेर्दन र्दतायका लाधग आव्हान गररएको छ   
र्स सम्बन्िी कार्यषवि तरकारी षवकास धनरे्दशनालर्को वेभसाइट (www.vdd.gov.np) मा राक्षखएको छ 
  थप र्ानकारीका लाधग तरकारी षवकास धनरे्दशनालर् - ०१ ५५२३७०१ _ मा वा सम्बक्षन्ित क्षर्ल्ला 
कृषि षवकास कार्ायलर्मा सम्पकय  गनय सक्नहुनुेछ    
 

 

धनम्नः  
१= काभ्ःे सल्ले र्ामनु े
२= सनुसरीः माछामारा 
३= क्षचतवन 
४= कािमाण्डौ  
५= उर्दर्परु  
६= कैलालीः घोडाघोडी  
७= सोलखुमु्बःु पिाले 

८= नवुाकोटः ककनी 
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अनसूुची ३ 
 

आवेर्दन फारम 

 
श्रीमान कार्यक्रम धनरे्दशक ज्रू्,                                         धमधतः  
तरकारी षवकास धनरे्दशनालर्,  
खमुलटार   
  

षविर्ः कृषि पर्यटन प्रवर्द्यनका लाधग अनरु्दान सम्बन्िमा  
 

महोर्दर्, 
प्रस्ततु षविर्मा तहााँ धनरे्दशनालर् बाट सूचना भए अनसुार कृषि पर्यटन प्रवर्द्यन सम्बन्िी कार्यक्रम सञ्चालनका 
लाधग व्र्वसाषर्क र्ोर्नामा उल्लेख भए अनसुारका कृषि पर्यटन प्रवयर्द्न कार्यक्रम साँचालन गनयका 
लाधग -आवेर्दकको नाम तथा िेगाना_====== ================================ ले  व्र्वसाषर्क र्ोर्ना तथा अनसूुचीहरुमा उल्लेख 
भए बमोक्षर्मका षक्रर्ाकलापका लाधग र्म्मा रकम रु=========================÷–-अिेरुपी ======= 

====================== ===================================_ को र्ोर्ना तर्ार गरी आवश्र्क अन्र् कार्गातहरु सषहत अनरु्दान सहर्ोगको 
लाधग पेश गरेको ब्र्होरा अनरुोि गर्दयछु   र्ोर्नामा उल्लेख भएको कुल बरे्टमध्रे् तहााँ धनरे्दशनालर् बाट 
धनर्मानसुार उपलब्ि हनुे अनरु्दान रकम रु ========================÷ - अिेरुपी======= ====================== ======_ बाहेकको अन्र् 
रकम -आवेर्दकको नाम _==== ========================ले नगर्द तथा क्षर्न्सी एवं श्रमर्दान गरी रु========================÷ ÷–- 
अिेरुपी==== ============_ बराबरको र्ोगर्दान गनय सहमत रहेको हरु्दा तहााँ धनरे्दशनालर् बाट सञ्चाधलत र्स कार्यक्रमा 
छनौट गररपाउाँ भनी अनरुोि छ . साथै तषपशल अनसुारका कागर्ातहरु र्सै धनवेर्दनसाथ संलग्न राखी पेश 
गरेको व्र्हेरा अनरुोि छ    
 

संलग्न कागर्ातहरु 

१. रु १० को षटकट टााँसेको अनसूुक्षच ३ अनसुारको धनवेर्दन  
२. र्दताय, नषवकरण, कर चकु्ता, स्थार्ी लेखा नम्बर तथा लेखा परीिण प्रधतवेर्दनको प्रधतधलषप   
३. कृषि पर्यटनमा आवर्द् हनुे घरिरुीको नाम, पररवार साँख्र्ा, र्धमनको िेरफल, लगाइन ेकृषि वाली वा 
पशपुिी तथा पर्यटकीर् सेवाका लाधग उपलब्ि सेवा सम्बन्िी षववरण सषहतको प्रोफार्ल  

४. कृषि पर्यटन प्रवयर्द्नका षक्रर्ाकलाप सषहतको अनसुचुी ४ अनसुारको र्ोर्ना   

५. आवेर्दक साँग रहेको नगर्द मौज्र्दातको प्रमाण र लगानीका श्रोतहरुको आिार   
६. प्रस्ताषवत स्थानमा १२ मषहने सडक, षवर्लुी, खानेपानी, टेधलफोन सषुविा रहे नरहेको प्रमाण   
७. प्रस्ताषवत स्थलको फोटो र प्रस्ताव मूल्र्ाङ्कनलाई सहर्ोग हनुे अन्र् केही भए   

 

धनवेर्दक 

नामः 
िेगानाः 
छापः  

 

 

रु १० को 
षटकट 
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cg';"rL – $ 

sfo{ of]hgf -k|:tfj_sf ;lIfKt 9fFrf 

!= cfj]bssf] gfd / 7]ufgfM 

       

@= s[lif ko{6g ;~rfng x'g] :yfgsf] gfdM 

 

#= ;~rfng x'g] :yfg / d'Vo af6f]sf] b'/L tyf af6f]sf] cj:yfM 

 

$= ;~rfng x'g] :yfgdf pknAw ef}lts ;'ljwfx?  

-o;df s[lif ko{6g ;~rfng x'g] :yfgdf pknAw ef}lts ;'ljwfx? h:t} ;8s, vfg]kfgL, ljB't, 

6]lnkmf]g nufotsf cGo ;'ljwfx?sf] af/]df pNn]v ug]{ _. 

 

%= cfj]bs;Fu s[lif ko{6g jf xf]d :6] h:tf ko{6sLo If]qdf ePsf cg'ej tyf Ifdtf  

-o;df cfj]bsn] s[lif ko{6g jf xf]d :6] h:tf ko{6sLo If]qdf ePsf cg'ej tyf Ifdtf h:tf 

s'/fx? pNn]v ub}{ slt 3/w'/L s[ifsx? s[lif k|o{6g sfo{qmddf ;xefuL x'g]5g / tL s[ifs 

3/w'/Ldf slt hgf kfx'gf ko{6sx?nfO af; a;fpg] Ifdtf 5 ;f] sf] pNn]v ug]{ _  

 

 

 

^= s[lif ko{6g k|j4g sfo{qmdsf] ;Frfng tyf Joa:yfksLo lhDd]jf/L  

-o;df k|:tfljt :yfgdf s[lif ko{6g k|j4{gsf nflu k|:tfljt sfo{qmdx? s;sf] g]t[Tjdf s;/L 

;Frfng x'g]5g / ;FnUg 3/w'/Lx? s;/L kl/rflnt x'g]5g :ki6 vfsf tyf df]8]nsf] af/]df k|i6 

kfg'{xf]; _  
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&= s[lif ko{6g k|j{4gsf nflu k|:tfljt lqmofsnfk tyf ah]6 

s|=;=+ lqmofsnfk
*
 OsfO{ kl/df0f b/ hDDff  

      

      

      

 hDdf      

* र्दफा  ७ घ मा उल्लेख भएका षक्रर्ाकलापहरु मध्रे्का उपर्कु्त षक्रर्ाकलापहरु अधनवार्यरुपमा प्रस्ताव गनुयपनेछ   
 

 

*= ls|ofsnfk sfof{Gjog sfo{of]hgf  

ls|ofsnfkx? Dlxgf 

a} h] C ;f Ef c sf dF k' Df kmf r} 

             

             

             

 

(= s[lif ko{6g k|j{4g sf nflu k|:tfj ul/Psf gljg PFj k|efjsf/L lqmofsnfk tyf ltgn] kfg]{ 

k|efj 

 

 

 

 

!)= eflj of]hgf tyf sfo{lbzf  

 

 

  

cfj]bssf]]] 
 

gfd      cfj]bssf] 5fkM  

7]ufgf           

b:tvtM        

ldltM 

 

gf]6M k|:t't ;+lIfKt 9fFrfsf] cfwf/df la:t[t ?kdf k|:tfj tof/ u/L k]z ug{' kg]{5 . 
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cg';"rL – % 

k|lta4tf–kq 

 

तरकारी षवकास धनरे्दशनालर्को धमधत २०७....÷ ....÷ ....को सूचना अनसुार कृषि पर्यटन प्रवर्द्यन 
सम्बन्िी कार्यक्रम सञ्चालनका लाधग कार्यर्ोर्ना सषहतको आवेर्दन पेश गरेको छु÷छौं   उक्त 
कार्यक्रममा छनौट भएमा कार्यर्ोर्नामा उल्लेख भए बमोक्षर्मको कार्य गने गरी घटीमा ३ (तीन) बिय 
सम्म धनरन्तरता दर्दनेछु÷छौं   कार्यर्ोर्ना अनसुारको कार्य नगरेमा वा ३ (तीन) बिय भन्र्दा अगावै सो 
कार्यहरू बन्र्द गरेमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनरु्दान रकम षफताय गने प्रधतबर्द्ता ब्र्क्त गर्दयछु÷छौं 
अन्र्था ऐन काननु बमोक्षर्म सहुंला÷बुै ाउंला   साथै सन्चाधलत कृर्ाकलापबाट वातावरणलाई असर 
नपरु्ायउने प्रधतबर्द्ता समेत ब्र्क्त गर्दयछु÷छौं    इधतसम्बत २०७.....÷ ....÷ .....गते रोर् ...... शभुम ्
  

 

 

 

नाम : 
पर्द    : 
िेगाना : 
र्दस्तखत : 
  

धमधत :  
 

अनरु्दाग्राहीको छाप : 
  

 

  

 

 

 

 

र्दााँर्ा बााँर्ा 
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अनसूुची – ६ 

 

सम्ैौता–पर 

 

१. र्ो सम्ैौता पर तरकारी षवकास धनरे्दशनालर् (प्रथम पि) र सम्बक्षन्ित अनरु्दानग्राही (र्दोश्रो पि) 
बीच कृषि पर्यटन प्रवर्द्यन सम्बन्िी कार्यक्रम सञ्चालनका लाधग प्रर्ोग हनुेछ    
२. सम्ैौता भएको धमधतरे्दक्षख र्स सम्ैौता प्रारम्भ भएको माधननेछ    
३. र्दोश्रो पिले सम्ैौतामा उल्लेख भए बमोक्षर्मका कार्यहरु सम्ैौता भएको धमधतले १५ दर्दनधभर 
शरुु गनुयपनेछ    
४. कृषि पर्यटन प्रवर्द्यन सम्बक्षन्ि कार्यक्रम सञ्चालनका लाधग प्रथम पिले र्दोश्रो पिलाई आर्ोर्नाको 
प्रकृधत अनसुार ३ षकस्तामा सम्ैौता बमोक्षर्मको रकम उपलब्ि गराउन ुपनेछ   प्रथम षकस्ता २० 
प्रधतशत कार्य सषकएपधछ २० प्रधतशत र र्दोस्रो ५० प्रधतशत कार्य सषकएपधछ ४० प्रधतशत र अक्षन्तम 
षकस्ता सम्पूणय कार्य सकेपधछ प्राषवधिक तथा मूल्र्ाङकन सधमधतको क्षशफाररसमा उपलब्ि गराइनेछ   
अनरु्दान रकम एकाउन्ट पेर्ी चेक माफय त उपलब्ि गराइनेछ   

५. अनरु्दान प्राप्त हनु ेरकमको अधिकतम २=५ (र्दइु र्दशमलब पााँच) प्रधतशत रकम व्र्वस्थापन खचय 
बापत पषहलो पिले प्रर्ोग गने छ    
६. षकस्ता भकु्तानी गर्दाय प्राषवधिक तथा मूल्र्ाङकन सधमधत को धसफाररसको आिारमा रकम भकु्तानी 
गररनेछ   

७. षकस्ता भकु्तानीका लाधग बील सषहतको सम्पन्न प्रधतवेर्दन तर्ार गरी र्दोश्रो पिले प्रथम पिसाँग 
अनरुोि गनुय पनेछ र प्रथम पिले सम्पूणय प्रधतवेर्दन तथा बीलहरु प्राप्त भएपधछ उप सधमधतको प्रधतवेर्दन 
तथा प्राषवधिक तथा मूल्र्ाङकन सधमधतको धसफारीशका आिारमा भकु्तानीको आवश्र्क व्र्वस्था 
धमलाउनेछ    
८. कृषि पर्यटन प्रवर्द्यन सम्बन्िी कार्यक्रमहरु १ आ=व= विय धभर सम्पन्न गनुयपनेछ   

९= र्दोश्रो पिले कार्य गर्दाय सम्बन्िीत प्राषवधिक तथा मूल्र्ाङकन सधमधतको धनरे्दशन अनसुार कार्य गनुय 
पनेछ   

१०. र्दोश्रो पिले साँचाधलत षक्रर्ाकलापहरुको सावयर्धनक सनुवुाई गनुयपनेछ    
 

 

 

..............................      ................................. 

प्रथम पिका तफय बाट      र्दोश्रो पिका तफय बाट  
नामः        नाम : 
पर्द:         पर्द : 
कार्ायलर्को नाम र छापः               अनरु्दानग्राहीको नाम र छापः 
 

 

साक्षिहरु 


