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१. मत्स्य �सार कायर्�म 

 १.१ कृषक समूह गठन/पनुगर्ठन 

 गाउँका कृषकहरूलाईर् नया ँसमूहमा संग�ठत हनुको �न�म� कृ�ष �सार कायर्कतार्हरूले लिक्षत गाउँको 
�व�भ� ठाउँमा कृषक भेला गर� समूहको उपयो�गताबारे जानकार� गराउन ुपदर्छ। 

 नया ँसमूह गठन गनुर्पदार् स्थानीय जनसमदुायहरूको भेला गर� समूहमा आव� हनु आ�ह गन� र स्वस्फूतर् 
रुपमा गठन भई सेवा केन्�मा सम्पकर्  रा� आउने समूहहरूलाईर् समेत समेट� �ा�व�धक सहयोग पु[र् याउन ु
पदर्छ। 

 कुनै स्थान �वशेषमा प�हलेदेिख र�हरहेका कृषक समूहहरू छन ्भन े�तनको प�हचान गर� पनुर्गठन गनुर्  
पदर्छ। 

 शरुुमा �ा�व�धकहरूबाट सहयोग र राय सल्लाहका साथ कृषक समूह गठन गदार् अ�त आवश्यक रिज�डर्, 
कपी, कलम, फाइल, कागज जस्ता साम�ीहरू उपलब्ध गराउन ु�भावकार� हनु्छ। 

 �त्येक आ�थर्क वषर्मा नया ँसमूह भए गठन र परुाना भए पनुगर्ठन गर� कृ�ष सेवा केन्�हरूले समूह 
�ववरण संकलन गनुर्पदर्छ। 

 िजल्ला कृ�ष �वकास कायार्लयमा कृषक समूह दतार् गर� �तनीहरूको अ�भलेख रा� ेकायर्लाईर् �नय�मत रुप 
�दनपुदर्छ। यसको ला�ग कृषक समूहहरूलाईर् आ–आफ्नो समूह �ववरण फाराम स�हत दतार्को ला�ग 
आवेदन गनर् उत्��ेरत गनुर्पदर्छ। 

 
 
 

समूह दतार्को ला�ग �नवदेन तथा �ववरण फाराम 

 

�ी िजल्ला कृ�ष �वकास कायार्लय,  

माफर् त �ी कृ�ष सेवा केन्� ...................... ।  
 

�ी कृ�ष सेवा केन्� .............................. को सहयोगमा/हामी आफ�  संग�ठत भई ................ गा.�व.स.मा गठन 
भएको हा�ो समूह दतार् गर� पाउन �नम्न �ववरण स�हत यो �नवेदन गरेका छ�।  
 

          ............................... 
          समूह अगवुाको दस्तखत  
          �म�त 
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समूहको �ववरण 

 

समूहको नाम ........................................................   स्थापना बषर् ..................  
गा.�व.स. .............. वडा नं. .............. गाउँ ........................................  
समूहको उ�ेश्य 
.....................................................................................................................................................
...................................................................  
सदस्य संख्या परुुष ................ म�हला .................... जम्मा .....................  
 

पदा�धकार�हरूको नाम 

�.सं. नाम पद 
शैिक्षक 
योग्यता 

उमेर जग्गा क्षे�फल दस्तखत 

१  अध्यक्ष     

२  उपाध्यक्ष     

३  सिचव     

४  कोषाध्यक्ष     

५  सदस्य     

६  ,,     

७  ,,     

८  ,,     

९  ,,     

       
 

�नय�मत वैठक वस्न े�दन .....................  
��त म�हना समूहको �हतकोष संकलन हनु सक्ने रु. .....  
हाल सम्मको �हतकोषमा जम्मा रकम रु. ........ 
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कृषक समूह दतार् �माण–प� नमूना 
िज.कृ.�व.का.  
दतार् नं. 

नेपाल सरकार 

कृ�ष तथा सकार� मन्�ालय 

कृ�ष �वभाग 

क्षे�ीय कृ�ष �नद�शनालय 

िजल्ला कृ�ष �वकास कायार्लय 

========================== 

कृषक समूह दतार् �माण–प� 

 

समूह प��तलाई सवु्यविस्थत गद� मत्स्य �सार कायर्लाई टेवा पु[र् याउन ेउ�ेश्यले यस िजल्लाको . . . . . .. . गा.�व. 

स. ÷ न.पा. वडा नं. .. मा �म�त . . . . . . . .. मा ग�ठत �ी . . . . . . . . . . . . . . कृषक समूहलाई यस 

कायार्लयको अ�भलेखमा दतार् गर� यो �माण–प� �दान ग�रएको छ ।  

�म�तः– . . . . . . . . . . . . 

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

(. . . . . . . . . . )                 (. . . . . . . . . . )  

कृ�ष �सार अ�धकृत                 व�र� कृ�ष �वकास अ�धकृत 
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समूह गठन तथा स�ालन  
 समूह गठन तथा पनुर्गठन गदार् �त्येक समूहको खास काम प�रभा�षत हनुपुदर्छ र के के उ�ेश्य पू�तर् गन� 
हो सो प�न खलु्नपुदर्छ। क–कस्लाईर् सदस्य वनाउन ेभ� े�वषयमा प�न छलफल गर� तय गनुर् वाञ्छनीय हनु्छ। 
सभाप�त, उप सभाप�त, सिचव, कोषाध्यक्ष के कस्ता पदहरू रा� ेहो र कुन �कृयाबाट (�नवार्चन या सहम�त) छनौट 
गन� हो �नणर्य गनुर्पदर्छ।  

 

 समूहमा क-कस्ले के के काम गन� हो, कुन कुन पदको के कस्तो उ�रदा�यत्व रहन्छ आ�द कुराहरू 
य�कन गर� सबै उपिस्थत सदस्यहरूको सहम�त सूचक हस्ताक्षर गराउनपुदर्छ। समूह स�ालनको ला�ग एउटा 
�वधान प�न वनाउनपुदर्छ जसमा समूह स�ालनको ला�ग आवश्यक सबै वुंदाहरू उल्लेख हनुपुदर्छ।  

 

 मत्स्य कृषकको ज्ञान र सीपको �व�मान स्तरलाईर् दृ��गत गर� वैठक �नय�मत रुपमा स�ालन गनुर्को 
साथै मत्स्य �सार कायर्कतार्को स��य सहयोगबाट �ा�व�धक सेवा टेवा परु् याउन ुपदर्छ। समूहको ला�ग योजना 
समूहले नै वनाउनपुदर्छ। समूहको �ोत, साधन र कायार्लयहरूबाट पगु्न सक्ने सहयोगलाईर् �वचार गर� मत्स्य 
�सार कायर्कतार्को संलग्नतामा के के कामहरू स�ालन गन� हो सो को योजना वनाउनपुदर्छ।  

 

 समूहलाईर् �जातािन्�क एवं पारदश� वनाउन कुनैप�न �वषयमा �नणर्यहरू �लंदा समूह सदस्यहरूलाईर् 
छलफलमा भाग �लन ेवातावरण वनाई सबैलाईर् सहभागी वनाउनपुदर्छ र समूह स्वयंलाईर् �ोत साधन उपलब्ध 
गराउन अगा�ड वढ्न सघाउ प¥ुयाउनपुदर्छ। यसबाट समूहको दक्षतामा ब�ृ� हनु्छ। 

 

 समूहको �नणर्य लगायत आय व्यय तथा अन्य हर-�हसाब रेकडर्मा रा� ेगनुर्पछर्। समूह मापर्mत भएका 
कामहरूको लेखाजोखा गन� जस्ता कामहरू कृ�ष �सार कायर्कतार्को सहयोगमा सदस्यहरूबाटै गन� प�रपाट� 
वसाउनपुदर्छ। 

 

आ�थर्क पक्ष 

 रिज�र, फाइल, कलम, समूहको छाप आ�द        रु. ३००।–  
 नोटः �नणर्य �म�त २०६१।८।२५ 

सहका�रताको अवधारणा  
 कायर्�म स�ालन हनु ेस्थल ठूलो भएमा एउटै पकेट क्षे� �भ� प�न मत्स्य कृषक समूह संख्या धेरै हनु 
सक्छ। यस्तो अवस्थामा सबै मत्स्य कृषक समूहलाई अलग अलग रुपमा सेवा पु[र् याउन नस�कन ेहुँदा यस्ता 
पकेट क्षे�हरूमा �व�भ� समूहहरूको ��त�न�धत्व हनु ेगर� सहकार� अवधारणामा एउटै मूल स�म�त (Federation) 
गठन गनुर् उपय�ु हनु्छ। यस्ता स�म�तहरूले Pressure Group को कायर् गदर्छन।् तसथर्, कायर् क्षे� ठूलो हनुे 
स्थान पकेटहरूमा यस्ता स�म�त मापर्mत कायर्�म स�ालन गनुर्पदर्छ।  

 

 कृ�ष तथा अन्य क्षे�हरूबाट कायर्�म स�ालनका ला�ग ग�ठत समूहहरू भएका स्थानमा त्यस्ता 
समूहहरूलाईर् उत्पादन साधनको आपू�तर्, उत्पा�दत वस्तकुो ख�रद �व��, संकलन, �शोधन जस्ता व्यवसाय �व�धन 
सम्बन्धी ता�लम �दलाईर् उनीहरूको आय तथा रोजगार ब�ृ� गनर् �ोत्साहन गनुर्पदर्छ। समूहलाईर् सहकार� िशक्षा 
�दने अ��म व्यवस्था समेत �मलाउन ुपदर्छ।  

 

 साधारणतया १५ देिख २५ सदस्य संख्या रहेको एउटा समूहको आधार तकर् संगत देिखन्छ तर यसैलाईर् 
अका� �नयमको रुपमा भन े�लईन ुहुं Fदैन। समूहमा किम्तमा लेखपढ गनर् जा� ेव्यि�हरू समावेश गदार् माइन्यटु 
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ले� ेर अन्य कायर्मा प�न ठूलो सघाउ पगु्नछे। �व�भ� संघ संस्था एवं सामािजक प�रपाट��ारा प�हले नै ग�ठत 
समूहहरू भएको स्थानहरूमा परुाना समूहलाईर् नै आवश्यक हेरफेर गर� पनुगर्ठन गनर् स�कनछे।  

 

समूह �ववरण अ�ाव�धक रा� े 
 कृषक समूहहरूको �ववरण राख्दा समूहको ��याकलाप अनसुार स��य अधर् सकृय र �नस्कृय समूह 
(गठन भएको तर समूह सदस्यहरूलाईर् �ववरण थाहा नभएको) प�न जनाई रा�पुदर्छ। 

 

समूह �ववरण फारामको नमूना  
नेपाल सरकार  

िजल्ला कृ�ष �वकास कायार्लय ...............  
कृषक समूहको �ववरण 

�स. 
नं. 

समूहकोनाम, ठेगाना 
(वडा समेत) 

हालको सदस्य 
संख्या समूह अगवुाको 

नाम 
स्थापना 
वषर् 

�हतकोष 
रकम रु. 

समूहको 
अवस्था (सकृय, 

अधर् सकृय, 

�नष्कृय) 
परुुष म�हला 

        
        
        
        
        

 ��व्यः िज.कृ.�व.का.ले �ा�व�धक सेवा परु् याउँदै आएको अन्य �नकायहरू (म�हला �वकास, �संचाई, 

आइ./एन.िज.ओ.) को पहलमा संचा�लत समूहहरूलाईर् समेत समेट्ने। 

 

१.२ ता�लम कायर्�म 

 कृ�ष ��व�ध हस्तान्तरण एवं �वस्तार गनर् ता�लमलाईर् �भावकार� माध्यमको रुपमा �लइएको छ। कृ�ष 
�वकास कायर्�ममा संलग्न �ा�व�धकहरूको कायर् दक्षता वढाउँदै लैजानको साथै कृषकहरूमा अन्त�नर्�हत ज्ञान 
सीप अ�भब�ृ� गनुर्नै ता�लम कायर्�मको �मखु चनुौती हो। िजल्ला कृ�ष �वकास कायार्लयहरू मूलतः �नम्नानसुार 
ता�लम कायर्�महरूको कायार्न्वयनमा केन्��त रहनपुदर्छ। 

 

१.२.१ के्ष�ीयस्तर कृषक ता�लम  
 िजल्ला स्तर�य ता�लम भन्दा लामो अव�ध (५-४५ �दन) सम्म स�ालन हनुे तथा �वषय �वशेष ता�लमका 
ला�ग सम्बिन्धत क्ष�ेीय कृ�ष ता�लम केन्�मा स�ालन हनु ेक्ष�ेीयस्तर कृषक ता�लममा सहभागी पठाउन ेकायर्�म 
तजुर्मा गर� सोह� अनरुुप पठाउने व्यवस्था �मलाउनपुदर्छ। 

उ�ेश्यः 
 कृषकहरूको �ा�व�धक ज्ञान र सीप �वकास गर� उत्पादन/उत्पादकत्व व�ृ� तथा वजार व्यवस्थापन गनर् 

सक्षम तलु्याउन।ु 

 �ामीण स्वरोजगारका अवसरहरू �दान गनुर्। 

कायर्�व�धः 

 सम्बिन्धत क्षे�ीय कृ�ष ता�लम केन्�संग समन्वय राखी िजल्ला कृ�ष �वकास कायर्�ममा प�रयोजनागत  
 �हसाबले आवश्यक पन� अगवुा कृषक ता�लममा सहभागी गराउन ेकायर्�म तजुर्मा गनुर्पन�छ। 

 क्षे�ीयस्तरको ता�लममा कृषक सहभागी पठाउँदा समूहले �सफा�रस गरेको सदस्यलाईर् पठाउनपुन�छ। 
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 ता�लममा सहभागी हनु ेकृषक उमेरको �हसाबले प�रपक्व, कृ�ष पेशामा संलग्न, आपूmले �सकेको कुरा अरुलाईर् 
�सकाउन अ�सर रहने र लेखपढ गनर् सक्ने हनुपुदर्छ। 

आ�थर्क पक्ष 

 सहभागी कृषक ता�लममा पठाउनको ला�ग आवश्यक दै�नक तथा �मण भ�ा कायर्�म तजुर्मा गदार् समावशे 
गन�। 

 

१.२.२ िजल्लास्तर�य अगवुा कृषक ता�लम  
प�रचयः  

 कृ�षका �व�भ� �वषय �वशेष ता�लमहरू िजल्लास्तरमा १-३ �दनसम्म स�ालन ग�रनेछ। यस ता�लम २०-
२५ जना कृषक सहभागी हनुछेन।्  

उ�ेश्यः   

 कृषकहरूको �वषय �वशेष ज्ञान सीप अ�भब�ृ� गनुर्। 

कायर्�व�धः 

 ता�लममा सहभागी छनौट गदार्, समूहमा योगदान परु् याएको, आफू �सकेको कुरा अरुलाईर् �सकाउन अ�सर 
रह� गाउँको कृ�ष �वकासमा केह� गर� भ� ेभावना भएको कृषक हनुपुन�छ। ता�लममा म�हला कृषकलाईर् 
�ाथ�मकता �दई �मि�त समूहबाट समेत सकभर म�हला सहभागी छनौट गनुर्पन�छ। 

 ता�लम व्यवस्थापनमा संलग्न हनुे �ा�व�धकहरूसँग �मल� ता�लम कायर्�म तयार गर� ता�लम संयोजकले 
�नम्नानसुार कायर् गनुर्पन�छ। 

 सहभागी हनु ेकृषकहरूलाईर् ता�लमको जानकार� गराई सहभागी हनु बोलाउन।े 

 शैिक्षक साम�ीहरू (�व्य-दृश्य साम�ीहरू) को व्यवस्था �मलाउने। 

 ता�लम कायर्�ममा �फल्ड �मण, �फल्ड ता�लम, �फल्ड अध्ययनको व्यवस्था भएमा सम्बिन्धत संस्थाहरूसंग 
पूवर् सम्पकर्  राखी कायर्�म �नि�त गन�। 

आ�थर्क पक्ष 

�स.नं. नम्सर्को �ववरण इकाई नम्सर् 

१ समय अव�ध  �दन  ३ 

२ �िशक्षक भ�ा   रु.  ३५०।-  

३ कायर्प� (रु.)  रु.  ३५०।-  

४ िचयापान  कणार्ल� अ�ल लगायत उच्च पहाडी १६ 
िजल्लाहरु   
अन्य िजल्लाहरुका ला�ग   

रु./व्यि�/�दन   
 ५०।-  

३०।-  

५ शैिक्षक साम�ी   रु./व्यि�/ता�लम  ५०।-  

६ व्यवस्थापन (फोटो, फोटोकपी, �माणप�, व्यानर, �� तथा पो� 
टे�, उ�ाटन, समापन तथा अन्य खचर्का ला�ग)  

एकम�ु  रु. ५०००।-  

७ सहभागी कृषक   संख्या  २०-२५  

�नणर्य �म�तः २०६१।८।२५ प�रमाजर्न �म�तः २०६५।९।१ 
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१.२.3 सेवा केन्� स्तर�य कृषक ता�लम  
 सेवा केन्� अन्तगर्तका कृषक समूहका ��त�न�ध तथा अगवुाहरूलाईर् मौसम अनसुार लगाइन ेबाल�हरूमा एक 
�दन �वषय �वशेषज्ञ, दक्ष अनभुवी कृषक र �ा.स./ना.�ा.स.हरूबाटसेवा केन्�मा यो ता�लम स�ालन ग�रन्छ।  

 

उ�ेश्यः   
 कृषकहरूको �वषय �वशेष ज्ञान सीप अ�भव�ृ� गनुर्।  

कायर्�व�धः  

 कृषक समूहको सहम�तबाट २०-२५ जनासम्म कृषकहरू छनौट गनुर्पदर्छ। िजल्लास्तर�य ता�लम स�ालन गन� 
कायर्�व�धमा आवश्यक हेरफेर ल्याई यो ता�लम स�ालन गनुर्पन�छ। 

आ�थर्क पक्ष 

 अव�ध   १ �दन  
 सहभागी  २०-२५ जना  
 शैिक्षक साम�ी  रु. ५००।- (एकम�ु)  
 िचयापान  रु. २५।-/ब्यि�  
 �िशक्षक भ�ा   ��तकक्षा रु. १००।-  

नोटः �नणर्य �म�त २०६१।८।२५ 

१.२.4 कृषक समूह प�रचालन ता�लम  
 नेपालको क�ष �सार कायर्�ममा कृषक समूहले महत्वपूणर् भ�ूमका खेलेको सबर् �व�दतै छ। यसै प�र�के्षमा 
समूहहरुलाई अझ बढ� �भावकार� एवं समन्वयात्मक रुपमा स�ालन गनर् कृषक समूहहरु र िजल्ला कृ�ष �वकास 
कायार्लयका कायर्रत �फल्ड स्तरका �ा�वधीकहरु (�ा.स./ना.�ा.स.) बीच �नरन्तर सम्पकर्  कायम गनर् कृषक समूह 
प�रचालन ता�लम कायर्�मको शरुुवात गनर् खोिजएको छ। यस कायर्�मको सफल कायार्न्वयनबाट एका�तर 
कृषक समूहहरु सवल एवं सदुृढ भई कृ�ष �सार कायर्�मको स्तर ब�ृ� हनु जाने देिखन्छ भने अक��तर यसबाट 
सेवा�ाह�मा �शस्त पहुँच ब�ृ� हनु जान ेभै �फल्डमा कायर्रत �ा�व�धकहरु र कृषक समूहहरु वीचको पारस्प�रक 
सम्बन्धमा ब�ृ� हनु जानेछ। यस ���याबाट कृषकहरुको सह� समस्या प�हचान हनु ेर कृ�ष �सार कायर्�म अभm 

ब�ढ �भाबकार� ब� जाने कुरा �नि�त छ। साथै यसबाट �ा�व�धकहरुको ज्ञान, �सप, र मनोवल बढन ेप�न �व�ास 
ग�रएको छ। 

 

कृषक समूह प�रचालन ता�लम �कृया  
 क. साधारणतया एक जना �ा.स.÷ना.�ा.स. ले आफ्नो सेवा केन्� अन्तरगत ग�ठत कृषक समूहहरुमा ��त  
  म�हना बढ� मा १० वटा समूहलाइ ता�लम �दान गनर् सक्नछे।  
 ख. ता�लमहरु स�ालन गदार्समूह बैठकको �दनमा नै स�ालन गनुर्पन�छ।  
 ग. ता�लममा �ा.स.÷ना.�ा.स.ले �सजन अनसुार वा बा�ल �बशेष अनसुार कम्तीमा दईु ओटा Impact Points  
  (समूहको व्यवस्थापन ता�लमको साथै �सजन अनसुारको बाल� सम्बन्धी जस्तैः आलकुो �सजनमा आलमुा 
  लाग्ने डढुवा रोग सम्बन्धी जानकार� र रोकथामका उपायहरु) तयार गर� ज्ञान वा जानकार� �दनपुन�छ।  
 घ.  �त्येक ता�लममा Impact Points बारे समूहलाई ता�लम �दए बापत रु. १०० ��त ता�लम �दईने छ।  
  यसको ला�ग ता�लमको समूह अध्यक्ष वा समूहका अन्य पदा�धकार�बाट �सफार�स गर� अ�नवायर् पेश गनुर् 
  पन� छ। अन्यथा रु. १०० भ�ुानी न�दने।  
 ङ.  ता�लम �ददा एक म�हनामा एक समूहलाई एक पटक अथार्त ्दोहो¥याएर ता�लम न�दन ेर एक �दनमा  
  एउटा मा� ता�लम स�ालन हनुपुन�।  
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 च.  ता�लम स�ालन गदार् सकभर सेवा केन्�को कायर् क्षे� अ�तरगतका गा.�व.स. हरुमा ग�ठत कृषक समूहहरु 
  मध्ये कम्तीमा एउटा गा. �व.स मा एउटा समूहलाई समावशे गनुर् पन�छ भने कायार्लयले हेन� कायर्क्षे�  
  भएको नगरपा�लका र गा.�व.स.हरुमा प�न यस्ता ता�लम स�ालन गनर् स�कनेछ। ता�लममा आवश्यक  
  सवै �वषय समेट्नपुन�छ।  
 छ.  कृषक समूह प�रचालन गदार् म�हला तथा �पछ�डएका वगर्हरु समावेश भएका समूहहरुलाई �वशेष  
  �ा�थ�मकता �दनपुन�छ।  
 ज.  ता�लम स�ालन गदार् सबै सेवा केन्�हरुमा �वषयगत समूहका �ा�व�धकहरु (�ा.स./ना.�ा.स.) नभएको  
  अवस्थामा अन्य समूहका �ा�व�धकहरुबाट प�न ता�लम कायर्�म स�ालन गनर् स�कनेछ।  
 झ.  आ.व. २०६२/६३ देिख यो कायर्�म स�ालन भएकोले बा�षर्क बजेट कायर्�ममा आवश्यकता अनसुार 
  समावेश गन�।  
 ञ.  ता�लम प�ात सहभागी लाई आवश्यक सहयोग जटुाउन िज.कृ.�व.का.ले Facilitate गनुर्पन�छ।  
 ट.  यो समूह प�रचालन ता�लम हालको लागी पूणर् �नक्षेपण लागू भएका िजल्लाहरुमा मा� स�ालन ग�रनछे। 

 
 

१.२.5 घमु्ती स्थलगत कृषक ता�लम  
प�रचयः  

 �व�भ� कायर्�म �नद�शनालय अ�तगत रहेका फामर्/केन्� र कायार्लयहरुको �भावक्षे� �भ�का िजल्लाहरुको 
पकेट क्ष�ेहरु तथा अन्य कृषक समूहरुलाई छोटो समय अव�धको कृषक स्तर�य ता�लम स�ालन गन� कायर् जरुर� 
भएको र पकेटक्षे�का कृषकहरुको समस्या थलोमा समाधान गन� र समयसापेक्ष नया ँ��व�धहरु कृषक समक्ष 
परु् याउन यस ता�लमको अंहम ्भ�ूमका रहेकोले यस �क�समको ता�लम पकेट क्षे�मा तथा कृषक समूहहरुका 
बीचमा स�ालन गनर् आवश्यक महससु भएको छ।  

उ�ेश्यः 
 मत्स्य, बाल�, वागवानी, मौर�, च्याउ लगायत अन्य महत्वपूणर् ��व�धको समय सापेक्ष रुपमा �सार एवं 

हस्तान्तरण गन�।  
 सम्विन्धत बाल�को पकेट क्ष�े एवं कृषक समूहहरुलाई आइ परेका समस्याहरुको स्थलगत रुपमै समाधान  

गन�।  
 कृषकहरुलाई ��व�ध अनशुरण गनर् उत्��ेरत गन� र जागरुक कृषकलाई �ा�व�धक ज्ञान �दलाउने। 

कायर्�व�धः  
 घमु्ती स्थलगत ता�लम १ देिख २ �दनसम्म हनु सक्ने छ। घमु्ती स्थलगत ता�लम मत्स्य पकेट एंव 

मत्स्य कृषक समूहमा स�ालन हनु ुपन� छ।  
 घमु्ती स्थलगत ता�लममा न्यनुतम १५ र बढ�मा २५ जना सहभागी र सहभागी मध्ये ५० ��तशत म�हला 

सहभागीता हनु ुपन�छ।  
 फामर्/केन्�/�नद�शनालयहरुले ता�लम कायर्�म स�ालन गदार् िजल्ला कृ�ष �वकास कायार्लयको समन्वयमा 

स�ालन गनुर् पन�छ।  
 घमु्ती स्थलगत ता�लमममा सहभागी हनुे कृषकहरुले दै�नक �मण भ�ा र होटलबास खचर् पाउन ेछैनन।्  
 घमु्ती स्थलगत ता�लममा १ �दनमा ४ वटा कक्षा भन्दा बढ� कक्षा रािखन ेछैन।  
 ता�लम स�ालन खचर् फामर्/केन्�/�नद�शनालयबाट बेहो�रनेछ।  
 ता�लमका लागी सहभागी कृषक छनोट गदार् ता�लम �नद�शनालयको नमर्स अनसुार सम्बिन्धत िजल्लाको 

कृ�ष सेवा केन्� अन्तगर्तका गा�वसहरुबाट हनु ुपन�छ।  
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 ता�लम स�ालन गदार् सकेसम्म कृ�ष सेवा केन्� र सो अन्तगर्त सम्बिन्धत बाल�को पकेट र कृषक समूहमा 
नै स�ालन ग�र कृ�ष सेवा केन्�का �ा.स/ना.�ा.स. हरुलाई समेत �िशक्षकका रुपमा सहभागी गराउन ु
पन�छ।  

 ता�लम स�ालन हनु े�म�त, समय र स्थान �नि�त गर� सो को जानकार� सम्विन्धत कायर्�म �नद�शनालयमा 
पठाउन ुपन�छ। 

आ�थर्क पक्ष 

�ववरण इकाई जम्मा 
१. अव�ध   �दन  १–२ 
२. �िशक्षक पा�र��मक       

  क. कक्षा �लए बापत (अ�धकतम ४ कक्षा/�दन )   रु./कक्षा  ३५० 

 ख.कायर्प� बापत  रु./कायर्प�  ३५० 

३. ता�लम साम�ी/ता�लम (मसलन्द तथा �ाण्ड आउटको कागज समेत) रु./व्यि�  ३० 

४. खाजा खचर् (सहभागी एवं �िशक्षक समेत अ�धकतम ३० जनाका ला�ग)  रु./व्यि�/�दन  ३० 

५. �ाण्ड आउट टाई�पंग खचर्  रु./�ाण्ड आउट ३० 

६. ता�लम ब्यवस्थापन खचर् (व्ल्याकवोडर्, कोठा, फ�नर्चर, पानी, ज्यामी १ जना 
आ�दका ला�ग)  

एकम�ु रु.  ५०० 

नोटः ता�लमका ला�ग ईन्धन र कमर्चार�को दै.�.भ.यसमा समावेश ग�रएको छैन। नेपाल सरकार (सिचव स्तर) को �नणर्य �म�तः २०६५।९।१ 

 

१.३ गो�ी कायर्�म 

१.३.१ िजल्लास्तर�य कायर्�म तजुर्मा गो�ी  
 कृषक सहभा�गतामा समस्या प�हचान गर� �ा� �ाथ�मकताको आधारमा �न�यौल ग�रएका �व�भ� क्ष�ेका 
कायर्�महरूलाईर् आयोजनागत रुपमा िजल्ला स्तर�य कायर्�म तजुर्मा गन� सम्बन्धमा �वचार �वमशर् गनर् यो गो�ी 
स�ालन ग�रन्छ।  

उ�ेश्यः  

 िजल्लास्तरको �भावकार� योजना �नमार्ण गनर् �ा.स.÷ना.�ा.स. हरूलाई छलफलमा सहभागी  
गराउन।ु  

कायर्�व�धः  

 हरेक पकेट क्ष�ेको ��त�न�धत्व हनु ेगर� �ा.स.÷ना.�ा.स.हरू सहभागी गराई कायार्लय �मखुले गो�ी स�ालन गन� 
र सह संचालकमा योजना अ�धकृत रहने। वजेट र कायर्�म तजुर्मा गदार् लेखा �मखु, �शासन शाखा �मखु र 
िजन्सी फांटमा काम गन� कमर्चार�हरूले सहयोग प¥ुयाउनपुन�छ। गो�ीबाट �ा� भएको कायर्�म तथा वजेट 
िजल्ला कृ�ष �वकास स�म�तमा पेश गर� िजल्लाको कृ�ष �वकास कायर्�म तजुर्मा गनर् पूवार्धार उपलब्ध 
गराउनपुन�छ। 

आ�थर्क पक्ष 

 अव�ध     २ �दन  
 िचयापान र स्टेशनर�   रु. २०००।- (एकम�ु)  
 सहभागीहरु �वषय �वशेषज्ञहरु, से.के. �मखुहरु र �ा.स.÷ना.�ा.स.हरु।  

नोटः �नणर्य �म�त २०५४।६।३०  
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१.३.२ िजल्लास्तर�य कृषक गो�ी  

 कृ�षका कायर्�महरू वास्तवमा सबै कृषकको ला�ग नै हनु्छन।् त्यस्ता कायर्�महरूमा कृषकको प�ृपोषण 
(Feedback) अ�नवायर् हनु्छ। यसमा कृ�ष �वकासको �ममा कृषकहरूलाईर् ए�ककृत गर� कृ�षका �व�वध पक्षहरूमा 
छलफल ग�रन्छ।  

उ�ेश्यः  

 योजना �नमार्णदेिख कायार्न्वयन, मूल्यांकन आ�दमा िजल्लाका कृषकहरूसंग औपचा�रक एवं अनौपचा�रक रुपमा 
छलफलहरू गन� अवसर �दान गनुर्/गराउन।ु 

कायर्�व�धः  

 सहभागी कृषकहरूलाईर् गो�ीको �त�थ �म�त �नधार्रण भएप�छ अ�ीम रुपमा सूिचत ग�रन्छ।  
सकेसम्म सहभागीहरूलाईर् वढ� भन्दा वढ� छलफलमा भाग �लने वातावरण गराई उनीहरूबाट अिन्तम �नक्य�ल 
�नका�लनपुदर्छ। 

आ�थर्क पक्ष 

 अव�ध  १ �दन  
 सहभागी   २०–२५ जना  
 िचयापान       

 - कणार्ल� अ�ल लगायत उच्च पहाडी १६ िजल्लाहरु   रु. ५०।-/ब्यि�/�दन  
 - अन्य िजल्लाहरुको ला�ग   रु. ३०।-/ब्यि�/�दन  

 व्यवस्थापन तथा स्टेशनर�   रु १०००।-  
नोटः �नणर्य �म�त २०६१।८।२५ 

१.३.३ सेवा केन्�स्तर�य गो�ी  
 आवश्यकतानसुार कृषकहरूलाईर् सेवा केन्�मा भेला गराई कुनै खास बाल� �वशेष अथवा समस्या �वशेष 
�वषयलाईर् �लएर छलफल गर� समाधान खोज्न ग�रने गो�ी नै सेवा केन्� स्तर�य गो�ी हो। औपचा�रक एवं 
अनौपचा�रक दवैु �क�समको छलफलको ला�ग यस्ता गो�ीहरू स�ालन ग�रन्छ।  

 

उ�ेश्यः  
 �फल्ड स्तरमा कृ�ष �सार कायर्कतार्हरूले आफ्नो �फल्डको कायर्�मलाईर् कृषक समक्ष लैजानको ला�ग योजना 

तजुर्मा गनर् तथा समस्या समाधान गनर् सघाउ परु् याउन।े  
कायर्�व�धः 

 सवर्�थम के �वषयमा कस्ता कृषकहरू समावशे गर� छलफल गन� हो अ��म रुपमा ग�रनपुदर्छ। 

 सबैलाईर् अ�ीम सूचना �दनपुदर्छ। 

 २०-2५ जना कृषकहरू सहभागी गराई यस्तो गो�ीको शरुुवात कृ�ष �सार कायर्कतार्बाट गर� कृषकहरूलाईर् 
छलफलमा अ�भ��ेरत गद� सबैको सहभा�गता जटुाउनपुदर्छ। 

 अन्त्यमा केह� �नष्कषर् �नकाल� सोह� अनसुार आगामी कायर्�म तय गनुर्पदर्छ। 
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आ�थर्क पक्ष 

 अव�ध   १ �दन  
 सहभागी   २०-२५ जना 
 िचयापान   रु. २५।-/ब्यि�  
 शैिक्षक साम�ी  रु. ५००।-  

नोटः �नणर्य �म�त २०५६।३।१  

१.३.४ कृषक समस्या प�हचान तथा समस्या समाधान गो�ी (PCPS)  
 कृषकका समस्याहरू प�हचान गर� ती समस्याहरू समाधान गन� गर� कृ�ष �वकास कायर्�म तजुर्मा गनर् 
सके त्यस्ता कायर्�महरू साच्चै नै �भावकार� हनु्छन।् कृषकहरूको �नकटतम सहभा�गतामा समस्या प�हचान गन� 
�व�भ� तर�काहरू जस्तै PRA, RRA, PCPA, FNA, PCPS, FNA �चलनमा आएका छन।् यस्ता �व�धहरू मध्ये 
कृषक समस्या प�हचान र समाधान �व�ध �योग गनर् सरल देिखएकोले कृ�ष �वकास कायर्�ममा यो �व�ध �योग 
गर� कृषक सहभा�गतामा समस्या प�हचान र समाधानको ला�ग कायर्�म तजुर्मा गन� ग�रन्छ।  

उ�ेश्यः 
 कृषकहरूको भेला वा भैरहेका समूह सदस्यहरूको वैठकमा कृ�षका �व�मान समस्याहरू प�हचान गन� । 

 एक्ला एक्लै कृषकहरूको �वचार र �नणर्य भन्दा सबैको �वचार �न�यौल गर� प�हचान ग�रएको समस्या 
वास्त�वक हनु्छ भ� े भावना जगाउदै समूहका अनभुव आदान �दान गद� नया ँ खोज र �वचार तफर्  
उनीहरूलाईर् उत्�रेणा गन�। 

 �भ� �भ� समस्याहरू मा�थ छलफल गर� समान मन्जरु�मा पगु्न सघाउदै त्यस्ता मन्जरु�बाट समस्या 
समाधानका उपायहरू प�हल्याउने। 

 कृषक केन्��त वा गाउँमखुी वातावरणको �ृजना गन�। 

कायर्�व�धः 
 समस्या संकलन र समस्या समाधान गो�ी स�ालन गनर् वैठकको �म�त एवं गाउँ �नि�त भएप�छ सहभागी 

हनुे संख्याको आधारमा �नम्न �लिखत साम�ीहरू संकलन गनुर्पदर्छ। 

 कागज (सेतो फुल्स्केप), पेिन्सल, कागजका ठूला पानाहरू (कर�व ५०×१०० से.मी.), �व�भ� रंगका िचनो 
लगाउन ेकलमहरू, सेलोटेप, धागो, �पन र थिम्पनहरू। 

 कर�व १५-२० �मनटेसम्म �त्येक सदस्यहरूलाईर् आपूmले भोगेका समस्या ख्याल गनर् उत्��ेरत गद� समस्या 
प�हचान शरुु गनुर्पदर्छ। 

 आ-आफ्नो प�हचान भएका समस्याहरूको सूची तयार गर� त्यसै अनरुुप छलफल गनर् �व�भ� उप समूहमा 
�वभािजत गनुर्पदर्छ। सहभागीहरूलाईर् आ-आफ्नो �वचार व्य� गनर् र उप समूहको छलफलमा ज्ञान एवं 
अनभुव �दान गन� समान अवसर �दईन ुपदर्छ। 

 समस्या प�हचानको दौरानमा कृ�ष �सार कायर्कतार्ले उप समूहहरूलाईर् उनीहरूको वास्त�वक काम के हो 
भ�े स्प� गनुर्मा मा� सी�मत रह� माग भएको अवस्थामा मा� सहयोग परु् यान ुपदर्छ। य�द केह� समूह 
सदस्यहरू �नरक्षर छन ्भन ेलेखपढमा सहयोग पु[=याउन लेखपढ गनर् जा� े(स्कूलका केटाकेट�) सहयोगीको 
�वन्ध �मलाईर् उनीहरूको �वचार �टपोट ग�र �दनपुछर्। 

 सबै उप समूहहरू संगै वसेर �त्येक उप समूहले प�हल्याएका समस्याहरू संगसंगै राखी त्यस्ता समस्याहरूको 
पूणर् सूची तयार गन�। 
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 त्यसप�छ उप समूहहरू छु�ा छु�ै बसेर अिन्तम समस्या सूचीका समस्याहरू वग�करण (Ranking) गन�। 
यसर� (Ranking) गदार् गम्भीर समस्यालाईर् ठूलो अंक (नम्बर) �दएर �मशः घटाउँदै आउनपुदर्छ। (जस्तै 
५, ४, ३, २, १)। 

 उप समूहहरू पनुः संरचना गर� छु�ै वैठक गन�। समूहबाट पा�रत समस्याहरू मध्येबाट मा�थल्ला देिख 
३० ��तशत समस्याहरूलाईर् �ाथ�मकताको आधारमा छु�ाउनपुदर्छ। उप समूहहरू�ारा छु�ाईएको 
�ेणी  अ�भलेखकतार्ले लेखी रा� ुपदर्छ। 

 समूह सहम�तको आधारमा �ाथ�मकता �ा� समस्याहरूको एउटा अिन्तम सूची तयार गनुर्पदर्छ। सो को 
अ�भलेख वझुाउने मा�नस वा अ�भलेख कतार्ले रा�पुदर्छ। 

 कायर्�महरू छु�ाउन तथा आगामी योजना वनाउन समूहको उपयोग ग�रन्छ जसको माध्यमबाट 
छु�ाइएका वा सो मध्येबाट केह� समस्याहरूको समाधान गनर् म�त �मल्दछ। 

 समूहले कायर्�महरू �मब� रुपमा तयार गर� कायार्न्वयन गनुर्पदर्छ। 

 यो समस्या संकलन र समस्या समाधानको ���या आवश्यकतानसुार �नरन्तर रुपमा च�ल नै रहन।् 

 

आ�थर्क पक्ष 

 अव�ध      १ �दन  
 सहभागी     २०-२५ जना  
 गो�ी संचालक भ�ा  रु. २००।– ��त �दन  
 गो�ी सह-स�ालन भ�ा  रु. १५०।– ��त �दन  
 व्यवस्थापन/स्टेशनर�   रु ५००।–  
 िचयापान     रु. २५।- ÷ब्यि�  

नोटः �नणर्य �म�त २०५४।६।३०   
 

१.४ �मण कायर्�म 

१.४.१ अन्तर िजल्ला कृषक �मण  
प�रचयः  कृषकहरूलाईर् वरपरका िजल्लाका उत्पादन स्थल वा फामर्हरूमा �मण गराउँदै आईएको भएताप�न हालको 

प�र��ेयमा यस्तो �मणलाईर् बाल� उत्पादन कायर्�मसंग आब� गराउनपुदर्छ। यस्तो �मणबाट �व�भ� कृषकहरूले 
िजल्लाहरूमा कृ�ष ��व�धहरूबारे अवलोकन गर� �सक्न ेमौका पाउँदछन।् 

  
उ�ेश्यः  

 कृषकहरूलाईर् नौलो (उ�त) ��व�ध देखाएर त्यसबाट �भा�वत भई नया ँ��व�ध अवलम्बन गनर् सघाउ परु् याउन।ु  
 

कायर्�व�धः 
 �मणको ला�ग केह� पढेका, �सक्न सक्न ेर �सकाउने भावना भएका कृषक छनौट गनुर्पदर्छ। 

 �मण कायर्�म (अवलोकन स्थल, वस्न ेस्थान आ�द) अ�ीम रुपमा तयार गर� �मण ग�रने स्थल एवं 
सम्बिन्धत व्यि�हरू तय गर� �मण कायर्�म �ारम्भ गनुर्पदर्छ। 

 �मणको सरुुमा प�रचय �लने �दने गर� कायर्�म स्प� रुपले वताई �दनपुदर्छ। 

 �मणको �ममा सबैलाईर् सक्दो सह�ुलयत �दई लाभ�द तलु्याउनपुदर्छ र अन्त्यमा समीक्षा गनुर्पदर्छ। 

 

 अव�धः ३-५ �दन (कृषक आफ्नो गा.�व.स.बाट �मण शरुु गनर्, सदरमकुाममा भेला हनु र फकर् न बाटोको 
म्याद बाहेक) सहभागी कृषक– ३०-३५ जना। 
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आ�थर्क पक्ष 

�स.नं. नम्सर्को �ववरण इकाई नमर्स 

१ अव�ध (कृषक आफ्नो गा.�व.स.बाट �मण शरुु गनर्, 
सदरमकुाममा भेला हनु र फकर् न बाटोको म्याद बाहेक)  

�दन  ३-५  

२ सहभागी कृषक   जवान  ३०-३५  
३ बस �रजभ�शन भाडा तथा व्यवस्थापन   रु.÷�दन  १०,०००।-  
४ िचयापान  कणार्ल� अ�ल लगायत उच्च पहाडी १६ िजल्लाहरु 

अन्य िजल्लाहरुका ला�ग  
रु.÷व्यि�/�दन   ५०।- 

३०।-  
५ शैिक्षक साम�ी   रु. एकम�ु  १०००।-  

नोटः ५ �दनभन्दा बढ� अव�धको �मण गराउन ुपदार् �वभागीय �मखुबाट स्वीकृ�त �लएर स�ालन गनर् स�कनेछ।  �नणर्य �म�तः २०६१।८।२५, 

प�रमाजर्न �म�तः २०६५।९।१ 

१.४.२ िजल्लास्तर�य कृषक �मण कृषक समूह �मण  (कृषकको खेत/फामर्/केन्� अवलोकन) 
उ�ेश्यः  

 कृषकहरूलाईर् िजल्ला�भ�ै उत्कृ� कृषकको उत्पादन स्थल वा फामर्हरूमा �मण गराई �व�भ� ग�त�व�ध अवलोकन 
गन� मौका �दान गनुर् ।  

कायर्�व�धः  
 यो कायर्�म उल्लेिखत अन्तर िजल्ला कृषक �मणमा जस्तै कायर्�व�ध अपनाई छोटो रुपमा िजल्ला �भ�ै स�ालन 

गनुर्पन�छ। 

आ�थर्क पक्ष 

 अव�ध             १ �दन  
 सहभागी        २०-२५ जना           
 िचयापान          

- कणार्ल� अ�ल लगायत उच्च पहाडी १६ िजल्लाहरु  रु. ५०।-/ब्यि�/�दन  
- अन्य िजल्लाहरुको ला�ग        रु. ३०।-/ब्यि�/�दन   

 व्यवस्थापन तथा स्टेशनर�         रु. १०००।- (एकम�ु)  
 बसभाडा          रु. ५०००।-     

नोटः �नणर्य �म�त २०६१।८।२५     

१.४.३ अन्तर समूह कृषक �मण  
उ�ेश्यः 

 एउटा समूहका सदस्यहरूलाईर् िजल्ला�भ�ै अरु समूहहरूमा भए गरेका ग�त�व�धहरूको अवलोकन गराई 
एक आपसमा �सक्ने मौका �दान गनुर्। 

 िजल्लाका �व�भ� समूहहरू वीच आपसी �म�ता अ�भब�ृ� गराउन।ु 

कायर्�व�धः 
 �मणमा ल�गन े स्थानका कृषक समूहलाईर् अ��म खवर गर� उनीहरूलाईर् आफूले गरेका कृ�षजन्य 

कृयाकलापहरूको साथै अन्य �वकास कायर् बारे वताउन तयार� हनु ेव्यवस्था �मलाउनपुदर्छ। 
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आ�थर्क पक्ष 

 अव�ध            १ �दन  
  सहभागी           २०-२५ जना  
  िचयापान             रु. २५।- ��त ब्यि�   
 व्यवस्थापन तथा स्टेशनर�         
 सहभागी ब्यि�हरुले दै. तथा �. भ. नपाउन े  रु. १०००।- (एकम�ु)  

 
नोटः �नणर्य �म�त २०६१।८।२५ 

  

१.४.४ कृषक ता�लम, �मण, गो�ी आ�दमा कृषकहरुलाई सहभागी गराउदाँको कृषक भ�ा कृषकहरुलाई सरकार� 
कामकाजको दौरानमा �मण गदार् �मण खचर् �नयमावल� २०६४ को अनसूुची २ र ३ मा व्यवस्था भए अनसुार चतथुर् 
तहले पाउने सरह दै�नक भ�ा तथा होटल बास खचर् (आवास स�ुवधा नभएको ठाउँमा) �दान गन� ।  

नोटः अथर् मन्�ालयको �म�त २०६५।९।४ च.नं. १०५ को सहमती प�ानसुार 
 

१.५ �दवस कायर्�म 

१.५.३ िजल्ला स्तर�य कृषक �दवस  
 कृषकहरूलाइ कृ�ष अनसुन्धान ��याकलापहरू जानकार� गराउन कृ�ष फामर्, मत्स्य केन्� आ�दमा लगी 
अवलोकन गराउन ेर स�ा�लत ग�त�वधी बारे अवगत गराउनकुो साथै फामर् केन्�का बैज्ञा�नकहरूसंग कृषकको 
अन्तर��या गराउन यस �क�मसको �दवस स�ालन ग�रन्छ। यो कायर्�मलाइ कृ�ष ��व�ध हस्तान्तरण गन� �ममा 
महत्वपूणर् मा�नएको छ।  

उ�ेश्यः 
 कृषकहरूलाइ नया ँ��व�ध तफर्  आत्म�व�ास जगाउन ेदृ��कोणले कृषक अगवुाको रुपमा रहेका कृषकहरूलाइ 

जटुाई छलफल गन� र �व�भ� ��याकलापहरु देखाउन ेअ�न यस कायर्�मबाट फक� प�छ आफ्नो छर�छमेक�हरूमा 
�सकेको कुरा �सार गनर् उत्��ेरत गराउने।  

कायर्�व�धः  
 िजल्लाका �व�भ� भाग र �वषय वस्त�ु�त�न�धत्व हनु ेगर� अगवुा कृषक वा साधारण कृषकहरूलाइ छनौट गनुर्पदर्छ।  
 कृषकहरूलाइ अनसुन्धान फामर्हरूमा रहेका उत्कृ� न�तजाहरू देखाउन,ु वैज्ञम�नकसंग अन्तर��या गनर् फामर् केन्� 

र कृषकको �फल्डमा अ�ीम सम्पकर्  कायम गर� �त�थ �म�त य�कन गनुर्पदर्छ।  
 पूवर् �नधार्�रत फामर्, केन्� र �फल्डमा लगी अवलोकन गराउनपुदर्छ। अवलोकन गर� सकेप�छ सम्बिन्धत बैज्ञा�नक 

वा कृषकसंग अन्तर��यात्मक छलफल गराई अवलोकन गरेका कुन कुन ��व�धहरू उनीहरूले अनकुरण गनर् 
लायक �थयो सो को समीक्षा गनुर्पदर्छ। 

आ�थर्क पक्ष 

 अव�ध             १ �दन  
 सहभागी संख्या             २०-२५ जना  
 िचयापान       

 - कणार्ल� अ�ल लगायत उच्च पहाडी १६ िजल्लाहरु  रु. ५०।-/ब्यि�/�दन  
 - अन्य िजल्लाहरुको ला�ग        रु. ३०।-/ब्यि�/�दन   

 व्यवस्थापन              रु. ५००।-    

नोटः �नणर्य �म�त २०६१।८।२५ 
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१.१४ �ा�व�धक वातार्लाप 

प�रचयः  
 यो कायर्�म मत्स्य, बाल� एवं वागवानीका फामर्/केन्� एवं क्षे�ीय माटो तथा बाल� संरक्षण �योगशाला 
तथा कायर्�म �नद�शनालयहरु माफर् त स�ालन हनुेछ। यसका ला�ग सो अन्तगर्तका �भावक्ष�ेका फामर्/केन्� एवं 
िजल्लाहरुका कृ�ष �वकास कायार्लयका सम्विन्धत �वषय �वशेषज्ञ तथा �ा�व�धकहरु एवं कृषकबीच ��व�ध, �सार, 
समन्वय, समस्या र कायर्�म कायार्न्वयनका बारेमा एक आपसमा छलफल गनर् यो कायर्�मको महत्व रहेको छ।  

उ�ेश्यः  
 कायर्�म �नद�शनालय, फामर्/केन्� तथा िजल्ला कृ�ष �वकास कायार्लयका सम्विन्धत कमर्चार�हरु एवं आवश्यक 

परेको खण्डमा कृषकहरुलाई समेत समावेश गर� �ा�व�धक वातार्लाप, छलफल एवं परामशर् गर� समस्या 
समाधान गन�।  

 
 
 

कायर्�व�धः 
 यो कायर्�म मत्स्य �वकास केन्�, बाल� तथा वागवानी फामर्, ता�लम केन्�, क्षे�ीय वीउ�वजन, माटो तथा बाल� 

संरक्षण �योगशाला एवं कायर्�म �नद�शनालयमा सम्विन्धत �वशेषज्ञ तथा कृषकहरु बीच अन्तर��या गनर्/गराउन 
�त्येक चौमा�सकमा एक �ा�व�धक वातार्लाप सन्चालन गनर् स�कनेछ।  

 सहभागी केन्�का �मखु, अ�धकृत,�ा.स.÷ना.�ा.स, क्षे� सहायक र �फल्डम्यान तथा िजल्ला कृ�ष �वकास कायार्लयका 
�मखु/�वषय �वशेष अ�धकृत र �ा.स.÷ना.�ा.स. मध्येबाट बढ�मा २ जना �ा�व�धकहरु वातार्लापमा सहभागी हनु 
सक्नेछन।् 

 िजल्ला कृ�ष �वकास कायार्लय लगायत सहभागी अन्य �नकायका कमर्चार�हरुको दै.�.भ. र होटलबास खचर् 
सम्विन्धत कमर्चार�को कायार्लयबाट नै भ�ुानी गनुर् पन�छ। 

 एउटा �ा�व�धक वातार्लापमा साधारणतया सहभागी संख्या २५ जनाभन्दा बढ� हनु ेछैनन।्  
 �ा�व�धक वातार्लापको �नणर्य आयोजक फामर्/केन्द/�योगशालारुले अ�नवायर् रुपमा सम्विन्धत �नद�शनालयमा 

पठाउन ुपन�छ।  
 �ा�व�धक वातार्लापमा फामर्/केन्�/�योगशालाहरुले कृषकहरुलाई सहभागी गराउदा बढ�मा चार जना कृषकहरु 

मा� सहभागी गराउन ेर दै.�.भ. र होटलबास खचर् �दन न�स�कन ेब्यहोरा सहभागी हनु ेकृषकहरुलाई प�माफर् त 
पूवर् जानकार� �दएर मा� सहभागी गराउने।  

 कृषकहरुलाई अ�धक रुपमा सहभागी गराउन आवश्यक भएको अवस्थामा प�न जम्मा सहभागी २५ जनासम्म 
मा� हनु ेगर� कृषकहरुलाई सहभागी गराउन स�कनेछ। 

 

आ�थर्क पक्ष 

�ववरण इकाई÷दर जम्मा 
१. अव�ध   �दन  १ (एक)  
२. सहभागीहरुलाई स्टेशनर� खचर्   रु.÷व्यि�÷�दन  १००।-  
३. सहभागीहरुलाई खाजा खचर्       

  उच्च �हमाल� एवं कणार्ल� अ�ल अन्तगर्त िजल्लाका ला�ग   रु.÷व्यि�÷�दन  ६५।-  
  अन्य िजल्लाका ला�ग   रु.÷व्यि�  ५०।-  

नेपाल सरकार (सिचव स्तर) को �नणर्य �म�तः २०६५।९।१ 
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४. मत्स्य �वकास कायर्�म 

४.१ �दशर्न कायर्�महरू 

४.१.१ धान खेतमा माछापालन न�तजा �दशर्न 

�संिचत खेतहरूबाट एक पटकमा धान बाल� मा� �लन ेप�रपाट�लाई प�रवतर्न गर� एक�कृत रुपमा माछापालन 
गन� व्यवसायलाई अगा�ड बढाउन यो �दशर्न स�ालन ग�रन्छ। 

उ�ेश्य– 

• धान खेतीको साथसाथै माछापालन गर� कृषकको आ�थर्क िस्थ�तमा थप टेवा परु् याउन।ु  
• धान खेतमा मत्स्यपालन गदार् धानको उत्पादन १५-२० ��तशत ब�ृ� गनर् स�कन्छ भनी कृषकहरूलाई �व�ास 

�दलाउन।ु 

कायर्�व�ध– 

• धान खेतको तयार� गदार् १.५ देिख २.५ �फट अग्लो र त्य�त नै चौडाईको �डल बनाई ४० �मटर  
   लम्वाई, १ �मटर चौडाई र ६० सेन्ट��मटर ग�हराई भएको �ेन्च �नमार्ण गर� पानीको �वेश तथा �नकाश�ारमा   
   जाल� रा�पुदर्छ । यसो गदार् �ेन्चको आयतन २४ घ.मी. रा�।े 

• धान रोपेको २ ह�ाप�छ कमनकापर् �सफा�रश गरे अनसुारको दरले सरदर २.५ से.मी.साइजका (१ �ाम तौल), 
५००० गोटा ��त हेक्टर वा ५ देिख ८ से.मी. साइजका (५ �ाम तौल) ३००० गोटा ��तहेक्टरका दरले 
माछा भरुा छाड्ने। 

• माछा भरुा छाडी सकेप�छ पानीको सतह किम्तमा ३-४ इन्च हनुपुन�छ र यो सतह �वस्तारै वढाउँदै लग्नपुन�छ।  
• माछा पाल्न ेधानखेतमा मलखादको �योग गदार् सा�वकको भन्दा १०-१५ ��तशत बढाएर रा�पुन�छ।  
• धानबाल� काटनभुन्दा ८-१० �दन प�हले नै खेतको पानी सकुाएर माछालाई Trench मा जम्मा गर� िझक्नपुदर्छ 

र कूल माछा उत्पादन र धानको कूल उत्पादनको आ�थर्क �व�षेण तयार गनुर्पन�छ। 

आ�थर्क पक्ष   

 �ेन्च �नमार्ण धान खेतको बीचबाट गन� । ४०−१−०.६ घ.मी. रा�।े   

�.सं. �ववरण 
दा�यत्व 

खचर्को आधार 
कृषक कायार्लय 

१ �ेन्च �नमार्ण   ५०.००% ५०.००% स्थानीय दररेट अनसुार  

२ ठूलो साइजको भरूा व्यवस्था र प्या�कंग चाजर्     १००.००% सरकार� दररे ट अनसुार  

३ �दशर्न बोडर् (३−२.५ �फट)   १००.००% स्थानीय दररेट अनसुार  

क्षे�फलः पहाडमा २/३ रोपनी र तराईमा ४/६ क�ा हनु ुपन�छ।   

नोटः नेपाल सरकारको �नणर्य �म�तः २०६४।६।१७ 

 

४.१.२ केजमा दाना खवुाएर माछापालन (मनोकल्चर) ��व�ध 

जलाशयको सदपुयोग गनुर्को साथै ठूलो साइजका माछा भरुालाई केजमा प्यालेट दाना खवुाएर माछापालन 
गनर् यो ��व�ध �दशर्न ग�रन्छ। 

 

उ�ेश्यः 
• दाना खवुाएको र नखवुाएको माछाबाट तलुनात्मक लाभ प�ा लगाउन।ु 

• ��त इकाई केजको उत्पादकत्वमा ब�ृ� ल्याउन।ु 
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कायर्�व�ध– 

• ५ मी.×५मी.×२मी. (५० घ.मी.) को केजलाई ममर्त, सर-सफाई गरेर सरदर २५ �ाम तौलका कमन कापर् 
माछाका एड्भान्स्ड �फ�र�लङ ५०० गोटा स्टक गनुर्पन�छ। 

• स्टक ग�र सकेप�छ प�हलो र दो�ो म�हना ��त�दन १/१ के.जी., ते�ो म�हनामा ��त �दन २.६ के.जी., पांचौ 
म�हनामा ��त �दन ४ के.जी, छैठ� म�हनामा ��त �दन ४.५ के.जी., सात� म�हनामा ��त �दन ५ के.जी, आठ� 
म�हनामा ��त �दन ६ के.जी, नव� म�हनामा ��त �दन ७.५ के.जी. र दश� म�हनामा ��त �दन ८.६ के.जी.का 
दरले दाना �दंदै जान ुपन�छ।  

• क�रव ३०० �दन सम्म माछापालन गनुर्पन� अव�धमा केज सफा गरे नगरेको, दाना सेडलु अनसुार �दए न�दएको, 
पानीको ताप�म, ब�ृ� जाँच आ�द जस्ता कायर् गनर् हरेक १५/१५ �दनमा स्थलगत अनगुमन गनुर् पन�छ।  

• अक� केजमा �सल्भर तथा �वगहेड माछा उि�कै संख्यामा रा� लगाई हरेक पटक अनगुमन गदार् तलुनात्मक 
�ववरण तयार पाद� जान ुपन�छ। 

आ�थर्क पक्ष   

��त केज (एक �दशर्न) को ला�ग आवश्यक पन� ५०० भरुाको  ला�ग बढ�मा               रु. ७५०।–  

थम��मटर र आवश्यक स्टेशनर�को ला�ग              रु. २००।– 

जम्मा १० म�हनाको ला�ग चा�हने दाना १२६१।०० �क.�ा. को रु. १८९१५।– मध्ये प�हलो सात म�हनाको 

ला�ग आवश्यक पन� दाना ६०३.०० �क.�ा. को मलु्य रु. ९०४५।– बाकँ� ३ म�हनाको खचर् र अन्य खचर् 

कृषक आफ� ले नै व्यहोनुर्पन� ।  

नोटः �नणर्य �म�त २०५४।३।२  

४.१.३ �ाच�ल� न�सर्� �दशर्न 

�ाच�ल� न�सर्� गन� ��व�ध �दशर्न गर� कृषकहरूलाई यस्तो सीप �दान गनर् यो कायर्�म स�ालन ग�रन्छ। 

उ�ेश्यः 
• स्थानीयस्तरमा नै �ाई तथा �पंm�र�ल� उपलब्ध हनु सक्ने ��व�ध �दशर्न गनुर्। 

• �ाच�ल� न�सर्� मा हनुे गरेको वढ� मतृ्यदुरलाई न्यून गनर् कृषकको व्यवस्थापक�य कायर्मा सधुार ल्याउन।ु 

कायर्�व�धः 
• पोखर� सफा गर� सकुाएको ७ �दन प�छ १५ �कलो�ाम ��त क�ाका दरले चनु छक� र फेर� एक ह�ा घाममा 

सकुाउनपुदर्छ ।  
• �ाच�ल� छाडन ु४–५ �दन अगा�ड पोखर�मा ३–४ �फट पानी भरेर यू�रया ८५ �ाम तथा �ड.ए.पी. २५० �ाम 

��त क�ाका दरले पानीमा घोल� चारै तपर्m छकर् नपुदर्छ। 

• �ाच�ल� छाडने २४ घण्टा अगा�ड माला�थयन ५० ��तशत झोल ओैष�ध ��त क�ा (३ �फट ग�हरो पानीको ला�ग) 
३५० एम.एल.को दरले पानीमा �मलाई हावा नचलेको समयमा छनुर्पदर्छ। 

• ��त क�ा १ लाख �ाच�ल�लाई २ वटा अण्डा र ५ �ाम �फस ्मील �मसाएर �दनको दईु पटक १ ह�ासम्म 
खवुाउनपुदर्छ। 

• दो�ो ह�ामा भटेुको भट्मास ७५ ��तशत र गहुँको �पठो २५ ��तशत �मलाएर दाना वनाउनपुदर्छ। यसर� तयार 
ग�रएको ��त १०० के.जी.दानामा ७० �ाम �फस्मील �मलाई एक पटकमा २५० �ामका दरले �दनको दईु पटक १ 
ह�ासम्म खवुाउनपुदर्छ।  

• ते�ो ह�ामा दो�ो ह�ामा �दएको मा�ाको डबल र चौथो ह�ामा दो�ो ह�ामा �दएको मा�ाको ३ गणुा वढाई दाना 
खवुाउने। चौथो ह�ा प�छ भरुा �व�� योग्य (२–३ से.मी.) हनेुछ। य�द �व�� नभएमा सोह� अनसुार दानाको मा�ा 
वढाउँदै लैजानपुन�छ।  
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• १ लाख �ाच�ल� राखेको नसर्र� पोखर�मा �त्येक ह�ा ३ के.जी. गोवरमल, ३३० �ाम यरु�या तथा ५०० �ाम 
�ड.ए.पी. �योग गनुर्पन�छ।  

• यस्तो मलको �म�ण र दाना दवैुलाई एकै ठाउँमा �मसाई रा� ेर �त्येक �दन आवश्यक दाना पानीमा झोल बनाई 
पोखर�को चारै�तर �कनारामा एकनासले छनुर्पदर्छ। 

• �ाच�ल� छाडेको एक ह�ाप�छ मा�थ �दए जस्तै माला�थयन पनुः �योग गन�, भ्यागतुाको ला�ग पोखर�को आउटलेट, 

इनलेटमा जाल� रा�,े भ्यागतुाको फुल अवस्थालाई नै न� गन� तथा बचेको बच्चालाई जाल तानेर स्कूप नेटबाट न� 
गनुर्पदर्छ। 

• �त्येक �दन �वहान घाम लाग्नअुगावै भरुाको ग�त�व�ध हेर� अिक्सजनको कमी भएमा र रोग लागेको शंका लागेमा 
�वशेषज्ञसंग सम्पकर्  रा�पुदर्छ।  
�ाच�ल� �दशर्न पोखर� छनौटको आधार 
पोखर� सकुाउने, सरसफाई, ममर्त आ�द कायर् कृषक स्वयंले गर� पोखर� �दशर्नीको ला�ग तयार गनुर्पन�छ।  

• नसर्र� पोखर�को क्षे�फल                     १ देिख १.५ क�ा  
• �ाच�ल� स्ट�कङ संख्या                     १ लाख  
• भरूा उत्पादन (२ देिख ३ से.मी.) साईजको      ४०००० गोटा  
• मतृ्यदुर      ६० ��तशत  
• अव�ध      ४ देिख ५ ह�ा। 

आ�थर्क पक्ष  

 
�.सं. साम�ीको �ववरण प�रमाण 

कृषकको दा�यत्व 
(रु.) 

कायार्लयबाट व्यहोन� 
(रु.) 

कै�फयत 

1 चनुा 22.5 के.जी. - 100% स्थानीय दररेट अनसुार 

2 
�ाच�लङ डबल 
प्याक  

1 लाख गोटा 
1 प्याक 

- 100% सरकार� दररेट अनसुार 

3 अण्डा 20 गोटा - 100% स्थानीय दररेट अनसुार 

4 दाना (प�हलो ह�ा) 1.75 के.जी. - 100% स्थानीय दररेट अनसुार 

5 दाना (दो�ो ह�ा) 3.5 के.जी. - 100% स्थानीय दररेट अनसुार 

6 दाना (ते�ो ह�ा) 5.15 के.जी. - 100% स्थानीय दररेट अनसुार 

7 दाना (चौथो ह�ा) 7 के.जी. - 100% स्थानीय दररेट अनसुार 

8 गोबर मल 75 के.जी. 100% 100%   

9 

रासाय�नक मल       

स्थानीय दररेट अनसुार �ड.ए.पी. 1.3 के.जी. -   

यू�रया  0.7 के.जी. - 100% 

10 पोखर� सकुाउने, भन�   100% -   

11 पोखर� ममर्त गन�   100% -   

12 ज्यामी ज्याला   100% -   

13 
�दशर्न वोडर् 
(3−2.5 �फट) 

1 गोटा   100% स्थानीय दररेट अनसुार 

नोटः �नणर्य �म�त २०6४।6।17 
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४.१.४ माछाको व�ृ� दर जाचँ गन� ��व�ध 

पोखर�को माछाको ब�ृ�दर जाचँ गर� यसबाट �व�भ� अवस्थाहरू जस्तै रोग लागेको वा नलागेको 
दानाको सदपुयोग भएको वा नभएको र माछा वढे नवढेको आ�द जानकार� �ा� गनर् यो �दशर्न स�ालन ग�रन्छ। 

उ�ेश्यः  
• मत्स्य पालनमा �वकास भैरहेको ��व�ध कृषकलाई �मशः अपनाउन �ोत्सा�हत गराउन।ु 

कायर्�व�धः  
• माछाको ब�ृ�दर जांच्नको ला�ग जात अनसुार १० ��तशत माछाको नमूना तौलेर सोबाट �ा� साइज र तौलको 

रेकडर् रा�पुदर्छ। म�हनाको एक पटक ब�ृ� दर जाचँ गर� गत म�हना र हालको रेकडर्लाई तलुना गरेर माछामा 
भएको ब�ृ�लाई थाहा पाउन स�कन्छ। सो अनसुार ��त�दन �दइने दाना र मलको मा�ा �नधार्रण गनुर्पदर्छ । 

 
आ�थर्क पक्ष   

�ववरण नमर्स 

स्थानीय �ोतबाट तयार ग�रने आहार ख�रद। दाना (2 
के.जी. ढुटो  र �पना) 

स्थानीय दररेट अनसुार  

स्टेशनर�, प्ला��क, व्यालेन्स आ�द  एकम�ु रु. 200।- 

िचयापान (12 जवानको ला�ग)  ता�लम �नद�शनालयको कृषक ता�लमको नमर्स अनसुार  

क्षे�फल – पहाडमाः २–३ रोपनी, तराईमाः ४–६ क�ा  

नोटः �नणर्य �म�त २०6४।6।17  

४.१.५ के�मकल्सको �योग�ारा अल्सरे�टभ (इ.य.ुएस.) रोग �नयन्�ण �दशर्न 

चनुाको अ�त�र� अन्य के�मकल्सबाट अल्सरे�टभ रोग �नयन्�ण गनर् यो �दशर्न स�ालन ग�रन्छ। 

उ�ेश्यः  
• माछापालक कृषकहरूलाई �व�भ� के�मकल्स �योग गर� इ.य.ुएस. रोग �नयन्�ण गनर् उत्सा�हत तलु्याउन।ु 

कायर्�व�धः 
• यो रोग �नयन्�णको ला�ग �भावकार� ठह�रएको प्लाटोमाइ�सन १ के.जी. ��त हेक्टरका दरले ३ पटक र 

चेलाकप १ के.जी. ��त हेक्टरका दरले ३ पटक �योग गनुर्पदर्छ। 

• प्लाण्टोमाई�सन २०० �ाम ��त हे. र चेलाकप १ के.जी.��त हेक्टरका दरले एकै ठाउँमा �मसाई वा अलग 
१५/१५ �दनको फरकमा ३ पटक छनुर्पन�छ। 

• पोखर�मा रसायन �योग गनुर्भन्दा प�हले र रसायन छ�रसकेप�छ पटक पटक पानीको गणुस्तर जाँच गर� रेकडर् 
रा�पुन�छ। 

• �दशर्न स�ालन गदार्को अवस्था र स�ालन प�ात ्यस्को �भावकार�ताका बारेमा �ा�व�धक ��तवेदन तयार पार� 
सम्बिन्धत �नकायहरूमा जानकार� गराउन ुपन�छ। 
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आ�थर्क पक्ष  

�.सं. साम�ीको �ववरण 
नमर्स 

प�रमाण दर (रु.) 

1 
प्लाङटोमाई�सन 200 �ा.��त हे .का दरले 3 
पटक �योग गन�  

300 �ाम स्थानीय दररेट अनसुार  

2 
चेलाकोप 1 के.जी. ��त हे.का दरले 3 पटक 
�योग गन�   

1.5 के.जी. स्थानीय दररेट अनसुार 

3 �दशर्न वोडर् (3−2.5 �फट) 1 गोटा स्थानीय दररेट अनसुार  

स�ालन हनु ेक्ष�ेफलः १५ क�ा सम्मको पोखर�      नोटः �नणर्य �म�त २०6४।6।17  
 

४.१.६ चनुको �योग�ारा अल्सरे�टभ (इ.य.ुएस.) रोग �नयन्�ण �दशर्न 

माछामा देखा पद� आएको अस्लरे�टभ रोग पैm�लन गएको खण्डमा माछापालन व्यवसायलाई ठूलो क्षती पगु्न ेहुँदा 
उ� रोग �नयन्�ण गनर् यो �दशर्न ग�रन्छ। 

उ�ेश्यः  
• अल्सरे�टभ रोग �नयन्�ण गनर् चनु �योग ��व�ध �दशर्न गर� माछापालक कृषकहरूलाई यस तपर्m उत्सा�हत 

तलु्याउन।ु 

कायर्�व�धः  
• १०–१२ क�ा क्षे�फल माछा पोखर�मा यू.डी.एस. रोग �नयन्�ण गनर् घर पो� ेचनु ��त क�ा १५ के.जी.का 

दरले वािल्टनमा घोलेर र केह� �दनको अन्तरालमा ३ पटक माछा पोखर�को चारै �तर छनुर्पदर्छ। 

 

आ�थर्क पक्ष   

�.सं. साम�ीको �ववरण 
नमर्स 

प�रमाण दर (रु.) 

1 
घर पो� ेचनुः 15 के.जी. ��त क�ाका दरले 
3 पटक �योग गन�  

500 के.जी. 100% स्थानीय दररेट अनसुार  

2 �दशर्न वोडर् (3−2.5 �फट) 1 गोटा  100% स्थानीय दररेट अनसुार  

3 चनु ढुवानी   100% स्थानीय दररेट अनसुार  

स�ालन हनु ेक्ष�ेफलः १0-12 क�ा सम्मको पोखर�। उपरो� नमर्स 12 क�ाको ला�ग हो। 

नोटः �नणर्य �म�त २०6४।6।17 

 

४.१.७ �ाच�ल� स्टक�� तथा दाना �दन े�दशर्न 

�ाच�ल� स्ट�क� र दाना �दने त�रका �दशर्न गर� माछापालन व्यवसायमा सहयोग प¥ुयाउन यो कायर्�म 
स�ालन ग�रन्छ। 

उ�ेश्यः  
• कृषकहरूलाई �ाच�ल� स्ट�क� तथा दाना �दने ��व�ध �दशर्न गनुर्। 

कायर्�व�धः 
• �ाच�ल� स्टक गनुर्पूवर् नसर्र� पोखर�लाई सकुाएर जंगल� माछा, भ्यागतुा तथा क�राहरू र झारपात हटाएर घर 

पो� ेचनु र मलको �योग गर� २/३ �दनसम्म सकुाई रा�पुदर्छ। 
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• स्टक गदार् �ाच�ल� भएको प्ला��क व्यागको पानी र पोखर�को पानीको ताप�म समान हनुपुदर्छ। 

आ�थर्क पक्ष   

माछा भरुा प्याक गन� प्ला��क, डोर�,  मैनब�ी आ�द        रु. ५०।–  

प्ला��क िस्�� व्यालेन्स                     रु. ३०।– 

माछाको दाना साम�ी               रु. ५०।– 

स्टेशनर�                 रु. ८०।– 

िचयापान ��त व्यि� रु. २५।– को दरले १२ जवानको ला�ग        रु. ३००।– 

क्षे�फलः पहाडमा २–३ रोपनी र तराईमा ४–६ क�ा 
नोटः �नणर्य �म�त २०५१।९।६ 

 

४.१.८ माछा पोखर�को म�ललोपन जाचँ गन� ��व�ध 

माछा पोखर�को म�ललोपन जाचँ गन� त�रका �दशर्न गर� माछा पोखर�बाट के क�त फाइदा वढाउन 
स�कन्छ भ� ेकुराको संकेत कृषकहरूलाई �दलाउन ेयो कायर्�म ग�रन्छ। 

उ�ेश्यः  
• कृषकलाई माछा पोखर�को पानीको रंगको आधारमा म�ललोपन जाँच त�रका �दशर्न गनुर्। 

 
 

कायर्�व�धः 
• पोखर�को म�ललोपन जांच्नको ला�ग सेिच�डक्सको �योग गर� सामान्यतया सेिच�डस्कको �र�डङ २० से.मी. देिख 

३० से.मी. भएका पोखर�लाई म�ललो पोखर�को रुपमा �लनपुदर्छ। यस्ता पोखर�हरूमा �ाकृ�तक आहार �यार्� 
मा�ामा हनु्छ। 

• य�द सेिच�डस्कको Visibility ३० से.मी. भन्दा मा�थ भएको खण्डमा पोखर�मा म�ललोपन कम भएको हनु्छ। 
यस्तो अवस्थामा �ागंा�रक तथा रसाय�नक मलको �योग गनुर्पदर्छ। 

• य�द �र�ड� २० से.मी. भन्दा कम भएका खण्डमा म�ललोपनको मा�ा चा�हन ेभन्दा वढ� हनु गै माछालाई 
��तकूल असर पदर्छ र यस्तो अवस्थामा पोखर�मा दाना मलको �योग नगन�। 

• पानीको मा�ा वढाउने तथा पम्प चलाई पानीमा अिक्सजनको मा�ा वढाउनपुदर्छ। 

आ�थर्क पक्ष 

�ववरण नमर्स 

स्टेशनर� (12 जवानको  ला�ग) ता�लम �नद�शनालयको कृषक ता�लमको नमर्स अनसुार 

सेची �डस्क एकम�ु रु. 250।- 

िचयापान (12 जवानको ला�ग) ता�लम �नद�शनालयको कृषक ता�लमको नमर्स अनसुार 

नोटः �नणर्य �म�त २०6४।6।17 

४.१.९ माछा पोखर�को श�जुीव �नयन्�ण त�रका �दशर्न  
माछापालन ग�रएको पोखर�हरूमा सपर् तथा अन्य हानीकारक जीवहरूबाट माछा नोक्सानी हनु े हुँदा 

�यनीहरूबाट माछालाई वचाउन ेत�रका देखाउन यो �दशर्न ग�रन्छ। 

उ�ेश्यः  
• सपर् तथा अन्य ��तपक्षी जीवबाट माछालाई वचाई माछा उत्पादन बढाउन।ु 
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कायर्�व�धः 
• माछा भरुा न�सर्�/�रय�र� गन� पोखर� वा साना भरुा रहेको पोखर�मा यो �दशर्न स�ालन गनुर् पदर्छ । 

• सपर् �नयन्�ण गनर्को ला�ग पासोको �योग गनुर्पदर्छ। पासो वनाउन ३ �फट−१.५ �फटको म�सनो तारको जाल� 
ढंु�ो वनाई त्यसको दवैु �तर मखुमा १ �फट−१ �फटको जाल�बाट २ ओटा सोल� वनाई �फट गनुर्पदर्छ। 

• पासोलाई पोखर�को �कनारामा आधा भाग पानीमा डवुाई राख्दा सपर् फस्दछ र फसेको सपर् मार� सो पासो पनुः 
�योग गनुर्पदर्छ। 

आ�थर्क पक्ष  

�ववरण नमर्स 

क्षे�फल  पहाडमा 0.5-1 रोपनी 

        तराईमा  1-1.5 क�ा 

सपर्को पासोको ला�ग जाल� (िस्टलको)  स्थानीय दर रेट अनसुार 

�डजेल 2 �लटर ,,            ,, 

साबनु/�डटरजेण्ट (500 �ाम) ,,            ,, 

डोर�, र��न कागज आ�द एकम�ु रु. 50।- 
स्टेशनर� (12 जवानका ला�ग) ता�लम �नद�शनालयको कृषक ता�लमको नमर्स अनसुार 

िचयापान (12 जवानका ला�ग) ,,            ,, 
नोटः �नणर्य �म�त २०6४।6।17 

४.१.१० पोखर�मा चनुको �योग गन� त�रका �दशर्न 

माछा पोखर�मा रोगबाट माछालाई वचाउन ेउपाय गनर् यस �क�समको �दशर्नी ग�रन्छ। 

उ�ेश्यः  
• माछा पोखर�मा चनु �योग गन� त�रका �दशर्न गनुर्। 

कायर्�व�धः 
• �दशर्नको स्थान छनौट गदार् सकेसम्म �वगत वषर्हरूमा माछामा इ.य.ुएस.रोग लागेको पोखर� छनौट गनुर्पन�छ। 

• �दशर्न स�ालन ग�रन ेक्षे�फल १० देिख १२ क�ा सम्मको पोखर� हनुपुन�छ। माछा भरुा स्टक गनुर् पूवर् वा 
स्टक गर� सकेप�छ दबैु अवस्थामा �दशर्नी स�ालन गनर् स�कनेछ। 

• यो �दशर्न स�ालन ग�रएको स्थानमा चनु वाहेक अन्य साम�ीहरू कृषकले नै व्यहोनुर् पन�छ। 

आ�थर्क पक्ष 

�ववरण नमर्स 

पोखर�को ला�ग चनु 15 के.जी. ��त क�ा  स्थानीय दर रेट अनसुार  

स्टेशनर� (12 जवानका ला�ग) ता�लम �नद�शनालयको कृषक ता�लमको नमर्स अनसुार 

िचयापान (12 जवानका ला�ग) ,,            ,, 

क्षे�फल–  पहाडमाः २–३ रोपनी,  तराइमाः ४–६ क�ा             नोटः �नणर्य �म�त २०6४।6।17   
 

४.१.११ ठूलो साइजको भरुा हकुार्उन े��व�ध �दशर्न 

माछा भरुा ढुवानी गदार् हनु ेमतृ्यदुर घटाउनको ला�ग �रय�र� पोखर�मा माछा भरुा हकुार्उन यो ��व�ध 
�दशर्न ग�रन्छ। 

उ�ेश्यः 
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• पोखर�मा स्टक गर� सकेप�छ हनुे मतृ्यदुरमा कमी ल्याउन।ु 

• माछाको ब�ृ�दर �छटो भई छोटो समयमा वढ� र ठूला (१० �ाम) साइजका भरुा उत्पादन गनुर्। 

कायर्�व�धः 
• कायर्�म शरुु हनुभुन्दा १५ �दन अगावै �रय�र� पोखर� सफा गन�। 

• भरुा हकुार्उने पोखर�को ममर्त, सरसफाई गर� भरुा छाडन ुअगा�ड गनुर्पन� सबै कायर्हरु कृषक स्वयंको तफर् बाट 
गनुर्पन�छ। 

• पोखर� सकुाएको ७ �दन प�छ १५ के.जी. ��त क�ाका दरले चनुा छर� सात �दन सम्म पोखर�लाई घाममा 
सकुाउने। 

• �ाइ छाड्न ु३–४ �दन पूवर् पोखर�मा ३–४ �फट पानी भर� २० के.जी. गोवरमल तथा ४३० �ाम य�ुरया 
तथा �डएपी मल Basal Dose को रुपमा छनुर्पन�छ। 

• डेढ क�ाको ला�ग १२००० गोटाका दरले �ाई (१ इन्च साइजको स्टक गनुर्पदर्छ र स्टक गनुर्पूवर् �ाई 
ल्याइएको प्ला��क व्यागलाई ५–१० �मनटेसम्म पोखर�को पानीमा त्यसै छाडी स्टक गनुर्पदर्छ। भरुा मतृ्य ुदर 
—४० ��तशत। 

• १२००० गोटा �ाईका ला�ग �मशः ३.५ के.जी, ५ के.जी., ६.५ के.जी., ७ के.जी., ७.७ के.जी., ८.५ 
के.जी.का दरले �मशः प�हलो ह�ा देिख सात� ह�ासम्म दाना �दंदै जानपुदर्छ र यस्तो दानामा २५ ��तशत 
�ो�टनय�ु हनुपुन�छ। 

• सात� ह�ा प�छ �फ�र�ल� १० �ाम साइजको ठूलो भरुा (७००० गोटा) हनु्छ र �व�� योग्य हनुेछ। 
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आ�थर्क पक्ष 

�.सं. सामा�ीको �ववरण 

नमर्स 

प�रमाण दर (रु.) 
कृषकको 

दा�यत्व (रु.) 

कायार्लयबाट 
व्यहोन� (रु.) 

1 चनुा 22.5 के.जी. 
स्था. दररेट 
अनसुार 

  100% 

2 माछाको भरुा डबल प्याक  

12000 
गोटा    

12 गोटा 

सरकार� दर 
रेट अनसुार 

  100% 

3 दाना (प�हलो ह�ा) 3.5 के.जी. ,,    ,,   100% 

4 दाना (दो�ो ह�ा)  5 के.जी. ,,    ,,   100% 

5 दाना (ते�ो  ह�ा) 5.5 के.जी. ,,    ,,   100% 

6 दाना (चौथो ह�ा) 6.5 के.जी. ,,    ,,   100% 

7 दाना (पाचंौ ह�ा) 7 के.जी. ,,    ,,   100% 

8 दाना (छ�ठ� ह�ा) 8 के.जी. ,,    ,,   100% 

9 दाना (सात� ह�ा) 8.5 के.जी. ,,    ,,   100% 

10 �ांगा�रक मल 150   100%   

11 

रासाय�नक मल     

  100% �ड.ए.पी. 2.0 के.जी. 
स्थानीय दररेट 

अनसुार 

यू�रया 1.5 के.जी. ,,    ,, 

12 पोखर� सकुाउन ेर भन�     100%   

13 पोखर� ममर्त गन�     100%   

14 ज्यामी ज्याला     100%   

15 �दशर्न बोडर् (3−2.5 �फट) 1 गोटा 
स्था. दररेट 
अनसुार 

  100% 

  �रय�र� पोखर�को क्षे�फलः 1.5-2 क�ा, �ाई स्ट�क� (1 ईन्च साईजको), दरः 12000 गोटा, अव�धः 7 ह�ा, 

भरुा उत्पादन ल�य (10 �ाम साईजको) 7000 गोटा   

नोटः �नणर्य �म�त २०6४।6।17 

४.१.१२ बढ� माछा उत्पादन ��व�ध �दशर्न 

वहजुातीय मत्स्यपालन �णाल� अपनाई माछा उत्पादन गनर् अपनाइने ��व�धहरू कृषक समक्ष प¥ुयाई 
उनीहरूलाई यस्तो ��व�ध अपनाउन अ�सर गराउन यो ��व�ध �दशर्न ग�रन्छ। 

उ�ेश्यः  
• स्थानीयस्तरमा उपलब्ध हनेु �ोत र साधनहरूको अ�धकतम ्उपयोग तथा व्यवस्थापन गर� मत्स्य उत्पादकत्व वढाउन।ु 

• वहजुातीय मत्स्यपालन ��व�धको �योग र त्यसको ��तफल देखाउन।ु 
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कायर्�व�धः 
• ४ देिख ६ क�ासम्म पानीको जलाशय क्षे�फल भएको पोखर�मा सकेसम्म ३–५ वषर् परुानो तथा उत्पादकत्वको 

दृ��कोणले मध्यम खालको र किम्तमा १० म�हनासम्म पानी अड्ने हनुपुदर्छ। 

• यसर� छा�नएको पोखर�लाई पूरै सकुाई सरसफाई एवं ममर्त गन� र ७ �दनसम्म त्यसै छाड्नपुदर्छ। 

• पोखर� सकुाएको ७ �दनप�छ १५ �कलो ��त क�ाका दरले घर पो�े चनु पोखर�को �पंध लगायत चारै �तर एकनासले 
छनुर्पदर्छ। 

• चनु छ�रसकेप�छ ५० �कलो ��तक�ाका दरले गोवरमल पोखर�को चारैतपर्m छर� १–१.५ �मटरसम्म पानी भनुर्पदर्छ। 

• पोखर�मा पानी भरेको ३–४ �दन प�छ २७० �ाम य�ुरया र ५५० �ाम �ड.ए.पी. ��त क�ाका दरले पानीमा घोलेर 
चारै �तर छकर् नपुदर्छ। 

• यसर� तयार पा�रएको पोखर�मा माछा भरुा छाडनका ला�ग �व�भ� जातका माछा भरुा �नम्नानसुार हनुपुदर्छ। 

माछाको जात कमन कापर् �सल्भर कापर् �वगहेड कापर् �ास कापर् रह ु नैनी/भाकुर 

छाड्ने अनपुात (%) २० ४० १५ १० ५ १० 

• सरदर ५–८ से.मी. साइजका ५ �ाम भन्दा ठूला तौलका माछा भरुा ८००० गोटा ��त हेक्टर घनत्वको दरले स्टक 
गनुर्पदर्छ। 

• माछा भरुालाई पोखर�मा छाड्दा �वहान र वेलकु�को समय �मलाई ढुवानी गदार्को भांडो वा प्ला��क व्यागलाई ५-१० 
�मनेटसम्म पोखर�मा यसै राखी �वस्तारै छाडनपुदर्छ। 

• पोखर�मा माछा भरुा छाडी सकेप�छ मा�थ उल्लेख गरेको मा�ामा गोवर मल तथा रासाय�नक मललाई पानीको 
म�ललोपनाको आधारमा १ म�हनासम्म राख्दै जानपुदर्छ। 

• माछाको ला�ग आवश्यक पन� दाना स्थानीय स्तरबाट उत्पादन हनेु धानको ढुटो (च्षअ्भ �चबल) र �पना १:१ 
अनपुातमा �मलाई बनाउनपुन�छ। 

• यसर� बनाएको दानालाई स्टक ग�रएको माछाको कूल तौलको आधारमा ३-४ ��तशत ��त�दनका दरले �योग गद� 
जानपुन�छ। 

• दाना �दंदा ��त �दन �दने कूल दानालाई दईु भाग लगाई �वहान ८-९ वजे र वेलकुा ३-४ वजे गर� �दनको दईु पटक 
संघै एकै स्थान (पोखर�को कम ग�हरो र एकै समयमा हनुपुन�छ। 

• ��तपक्षी जीव (सपर्बाट हनेु माछा भरुाको नोक्सानीबाट वचाउन पोखर�को दईु कुनामा सपर् पासो रा�।े 

• पानीको गणुस्तर �त्येक १५-१५ �दनमा हेनुर्पदर्छ र पानी जाँचको न�तजा अध्ययन गर� सो को आधारमा दानाको 
मा�ा हेरफेर गनुर्पदर्छ। 

• १० म�हना �बतेप�छ पोखर�लाई परैु रुपमा सकुाएर जात, संख्या र तौल �लंदै सम्पूणर् माछाहरू �नकाल्नपुन�छ। 
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आ�थर्क पक्ष  

�.सं. सामा�ीको �ववरण 

स्वीकृत नमर्स 

प�रमाण दर (रु.) 
कृषकको 
दा�यत्व  

कायार्लयबाट 
व्यहोन�  

1 चनुाः 15 के.जी. ��त क�ाको दरले 90 के.जी. स्था. दररेट अनसुार   100% 

2 
माछा भरुा (�फ�र�ल�) �मि�त मत्स्य पालन 
गनर् 8000 गोटा ��त हेक्टरका दरले 

1600 
सरकार� दर रेट 
अनसुार 

  100% 

3 माछा भरुा डबल प्या�क� चाजर् 6 प्याक ,,    ,,   100% 

4 

माछाको दानाः धानको ढुटो र �पना 
१:1 का दरले 8 के.जी. ��त हेक्टर 
10 म�हनासम्म 

480 स्था. दररेट अनसुार   100% 

5 दाना (ते�ो  ह�ा) 5.5 के.जी. ,,    ,,   100% 

6 दाना (चौथो ह�ा) 6.5 के.जी. ,,    ,,   100% 

7 दाना (पाचंौ ह�ा) 7 के.जी. ,,    ,,   100% 

8 दाना (छ�ठ� ह�ा) 8 के.जी. ,,    ,,   100% 

9 दाना (सातौ ह�ा) 8.5 के.जी. ,,    ,,   100% 

10 �ांगा�रक मल 150   100%   

11 

रासाय�नक मल     

  100% �ड.ए.पी. 2.0 के.जी. स्था. दररेट अनसुार 

यू�रया 1.5 के.जी.   

12 पोखर� सकुाउन ेर भन�     100%   

13 पोखर� ममर्त गन�     100%   

14 ज्यामी ज्याला     100%   

15 �दशर्न बोडर् (3−2.5 �फट) 1 गोटा स्था. दररेट अनसुार   100% 
 

 ४–६ क�ा सम्मको सालभर� पानी रहन ेपोखर� हनु ेपन�छ। मा�थ उल्लेिखत प�रमाण ६ क�ाको ला�ग तयार पा�रएको 

हुँदा सो भन्दा कम क्षे�फल पोखर�मा �दशर्न गनुर् परेमा सोह� अनपुातमा खचर्को प�र�ध घटाई कायर् गन�।   
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४.१.१३ खानमेाछा प्या�क� व्यवस्थापन ��व�ध �दशर्न 

माछा मा�रसकेप�छ वजारमा �व�� नभएसम्म ताजा रा� ेउपाय �दशर्न गनर् यो कायर्�म स�ालन ग�रन्छ। 

उ�ेश्यः  
• सफा र स्वस्थ माछा बजारमा परु् याई �व�� �वतरणमा सहयोग परु् याउन।ु 

• बजारमा माछा तरुुन्त �ब�� नभएमा प�न केह� समयसम्म माछालाई ताजा नै राखी �छटो सडनबाट बचाउन।ु 

• पो� हाभ�� ��व�ध अपनाउन कृषकहरूलाई सक्षम पाद� लग्ने र भैरहेको नोक्सानीलाई न्यू�नकरण गनुर्। 

कायर्�व�धः 
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• माछा मा�रसकेप�छ सफा पानीले माछालाई रा�ोसंग पखालेर वरफको �ढ�ालाई सानो सानो टु�ा हनु े गर� 
फुटाएर ठ�क गनुर्पदर्छ। 

• साल, भोलार् वा यस्तै अन्य �क�समका ह�रयो पातलाई टोकर�मा �मसाएर राखेप�छ प�हलो वरफका टु�ा त्यसप�छ 
माछा गद� ��मक रुपले रा� े(वरफ र माछाको अनपुात १:१ हनुपुन�छ) 

• जटुको वोराले तलदेिख मा�थसम्म माछा र वरफलाई छोपेर वजार चलान गनुर्पदर्छ। 

• �दशर्नको ला�ग आवश्यक पन� २० के.जी. माछा कृषकलाई नै उपलब्ध गराउन लगाई सो को रकम प�न सोह� 
कृषकलाई नै �दलाउन ेव्यवस्था गनुर्पदर्छ। 

 

आ�थर्क पक्ष   

�.सं. साम�ीको �ववरण स्वीकृत नमर्स 

प�रमाण दर (रु.) 

१ वरफ (के.जी.) २० स्था�नय दररेट अनसुार 

२ वांसको टोकर� १ स्था�नय दररेट अनसुार 

३ प्ला��क �ेट (२० के.जी. क्षमताको) १ एकम�ु रु. ५०।०० 

४ जटुको बोरा,  सतुल�,  �सयो १ स्था�नय दररेट अनसुार 

५ बरफ ढुवानी  स्था�नय दररेट अनसुार 
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४.१.१४ करेसा पोखर� ��व�ध �दशर्न 

तराई िजल्लाका अ�धकांश भाग तथा मध्य पहा८का केह� भागहरुमा अ�भयानको रुपमा स�ालन गनर् 

स�कन ेसम्भावना रहेको यस �क�समको �दशर्न कायर्�म अत्यन्तै महत्वपूणर्, उपयोगी र Sustainability (द�घर्काल�न 

रुपमा �दगोपन) हनु सक्न ेदेिखन्छ। यहांका अ�धकांस कृषकहरुले ए�ककृत बाल� �णाल� अपनाएका हनु्छन।् 

जनु व्यवसायीकरण नभै व्यवहा�रकरण हनु्छन।् यस्ता कृषकको कायर् गन� तथा खानेशैल�मा केह� प�रवतर्न ल्याई 

शर�रमा आवश्यक पन� वनस्पती �ो�टनको अलावा �ाणी �ो�टनमा समेत थप गर� कुपोषणबाट म�ु गराई �नरो�गता 

बढाउन ुअप�रहायर् हनु आउँछ। यसका ला�ग कृषकले आफ्नो घरसंगै जो�डएको खाल� जग्गामा सानै भएप�न 

पोखर� �नमार्ण गर� माछा पालन गनर् सकेको खण्डमा आफ्नो प�रवारलाई चा�हने �ािण �ो�टन आफैले तयार पार� 

आफुलाई चा�हएको समयमा उपभोग गनर् स�कन्छ। यो ��व�ध अन्य बाल� जस्तै, तरकार�, फलपूmल पशपुिक्ष, 

आ�दसंग प�न जो�डएकोले कृषकको अन्य कायर्मा हानी वा घाटा पगु्न े देिखंदैन। बरु यस ��व�धबाट केह� 

हदसम्म लामख�ेुको �कोप �नयन्�ण गनर् म�त पगु्दछ। तसथर् यस �क�समको ��व�ध संम्भाव्य िजल्लाहरुमा 

अ�भयानको रुपमा नै कायार्न्वयन गद� लग्न कृषकहरुलाई उत्��ेरत गनुर्पन� देिखन्छ ।  

उ�ेश्यः 
१. ए�ककृत बाल� �णाल�को ��व�ध �सारण गन�। 
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२. सस्तो एवं सूलभ �ाणी �ो�टनको उपलव्धता एवं Feeding Habit  (खानबेानीमा) प�रवतर्न ल्याउने। 

३. गाउँघरको वरपर पानी जम्ने खाल्टा खलु्ट�बाट वातावरणमा हनु े��तकूल असरलाई न्य�ुनकरण गन�।  
    (उदाहरणको ला�ग लामख�ेु �नयन्�ण) 

४. कृषक छनौट गदार् अन्य कृषकहरुलाई समेत ��व�ध हस्तान्तरण गनर्सक्ने क्षमता भएको हनु ुपन�छ। 

कायर्�व�धः 
१. बढ�मा ५० वगर् मी. को करेसा पोखर�को ला�ग जग्गा छनौट गन�। 

२. करेसापोखर� सम्भव भएसम्म घरको पछा�ड वा दाया ंबायंाको जग्गा छनौट गन�। 

३. करेसा पोखर�लाई १०० से.मी. ग�हरो हनुगेर� ख� ेर �डलमा माटो राखेप�छ रा�ोसंग खांद� लेभल �मलाउने। 

४. करेसापोखर�मा माछा पालन गदार् कमन कापर् मखु्य बाल�को रुपमा स्टक गर� केह� मा�ै प्लाङट�भोरस स्टक        
गन� (८५:१५)। 

५. दाना कृषकको घरको भान्छामा बढ� भएको वस्त ु�योग गनर् �ाथ�मकता �दने। सो कम भएमा मा� स्थानीय 
 स्तरमा उपलव्ध हनु ेदाना �योग गन�। 

 ६. माछा भरुा (�फङगर�लङ) ६५ गोटा स्टक गन� जसमध्ये ५५ गोटा कमन कापर् तथा १० गाटा �सल्भर कापर् 
 रा�।े 

७. उत्पादन ४ मे.टन/हेक्टरका दरले हनु े�हसाबले ��व�ध अपनाउने। (२० के.जी. ��त ५० घन �मटर) 
 छनौट गदार् अपनाउन ुपन� �कृयाः 
  १. पानीको स्थायी �ोतका ला�ग �ाण्ड पम्प वा कुलोनहरको पानी लाग्ने व्यवस्था हनुपन�। 

२. कृषकको घर र करेसा पोखर�को स्वा�मत्व आफ्नै भएको हनुपुन�। 

३. कृषकले केह� पशपुालन, हासँ/कुखरुा पालन गरेको हनुपुन�। 

४. पोखर�को �डलमा तरकार� लगाउन इच्छुक कृषकलाई छनौट गनुर्पन�। 

५. करेसा पोखर� छनौट गदार् पोखर� खन्दाको लागतको ५० ��तशत कृषकले नै खचर् गनर् सक्नेलाई 
छनौट गनुर्पन�। 

६. करेसा पोखर� छनौट गदार् मत्स्य पकेट क्ष�े भएको गाउंलाई छनौट गनर् �ाथ�मकता �दने। 

आ�थर्क पक्ष   

�. सं. 

 

साम�ीको �ववरण 

 

नमर्स 

प�रमाण दर (रु.) कृषकको 
दा�यत्व (रु.) 

कायार्लयबाट 
व्यहोन� (रु.) 

१ माटो ख� ५० घ.मी. स्था.दररेट अनसुार ५०% ५०% 

२ चनुा २ पटक छन� ६.५ के.जी. ,,   ,,  १००% 

३ �फङगर�लङ (माछाभरुा) ६५ गोटा सरकार� दररेट 
अनसुार 

 १००% 

४ प्या�कङ चाजर् डबल (डबल प्याक) १ ,,   ,,  १००% 

५ दाना र मल ३००० आवश्यकता अनसुार १००%  

 नोटः �नणर्य �म�त २०6४।6।17 
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४.१.१५ प्ला��क पोखर� �नमार्ण गर� मत्स्य पालन �दशर्न 

प�रचयः मत्स्य पालनका �व�वध त�रका मध्ये प्ला��क पोखर� �नमार्ण गर� सानो स्केलमा उपय�ु जात, तौल तथा साईजका 
माछा भरुालाई दाना व्यवस्था गर� मत्स्य पालन कायर्�म स�ालन गनर् स�कने ��व�धको �वकास भै रहेको छ। यसै 
प�र�के्षमा साना एवं सीमान्त कृषकको जग्गामा संक�लत पानीलाई चहुावट हनु न�दई बहपुिक्षय �योगलाई ध्यानमा राखी 
(माछा र तरकार� खेती) यो कायर्�म समन्वयात्मक रुपमा स�ालन गन� व्यबस्था �मलाईएको छ। 

उ�ेश्यः 
१. �स�मत पानीको �योगबाट बहपुिक्षय फाईदालाई ध्यानमा राखी प्ला��क पोखर�मा मत्स्य पालन गर� मत्स्य 
उत्पादन वढाउने। 

कायर्�व�धः 
१. िजल्ला कृ�ष �वकास कायार्लयसंग समन्वय गर� त्यहाँबाट स�ालन हनु ेसाना �संचाई �वशेष कायर्�मलाई   
एक�कृतरुपमा लगी उपय�ु स्थानमा प्ला��क पोखर� �नमार्ण गनर् अनरुोध गन�। 

२. बढ�मा ५० वगर्मीटरको प्ला��क पोखर�को ला�ग जग्गा छनौट गन�। 

३. दक्ष �ा�व�धकवाट सभ�क्षण गनर् लगाउने। 

४. अनमुान लागत तयार गदार् �त्येक संस्थाले गन� काम स्प� उल्लेख गनर् लगाउने। 

५. रकम खचर् गदार् करेसापोखर�को न�स अनरुुप खचर् गन�। 

६. प्ला��क ख�रद गदार् पोखर�मा रा�का ला�ग प्ला��कको गणुस्तर (१५० देिख २०० गजेको र २२५ व.मी.) 
हनु ुपन�छ। 

७. सरकार� अनदुान बाहेकको �म र अन्य खचर् स्वयम कृषले व्यहोनुर् पन�छ। 

८. मत्स्य पालन ग�र पानी �नकास गदार् तरकार� खेतीलाई समेत थोपा �संचाई वा कम पानी �योग हनुे  माध्यम 
अपनाई पानीको सदपुयोग गनुर् पन�छ। 

आ�थर्क पक्ष   

�. सं. साम�ीको �ववरण नमर्स 

प�रमाण दर (रु.) कृषकको 

दा�यत्व (रु.) 

कायार्लयबाट 

व्यहोन� (रु.) 

१ माटो ख� ५० घ.मी. स्था.दररेट अनसुार 50% 50% 

२ पोखर�का ला�ग प्ला��क (१५०-

२०० गजे) 

२२५ व.�म. ,,   ,, 
 100% 

३ चनुा २ पटक छन� ६.५ के.जी. ,,   ,,  100% 

४ �फङगर�लङ (माछाभरुा) ६५ गोटा सरकार� दररेट 

अनसुार 
 

100% 

५ प्या�कङ चाजर् डबल (डबल प्याक) १ ,,   ,,  100% 

६ दाना र मल आवश्यकता अनसुार दर (रु.) 100%  

  
नोटः स्थानीय दररेट भ�ाले स्थानीय सरकार� �नकायबाट स्वीकृत दररेट (िजल्ला दररेट) सम्झन ुपदर्छ। 

स्वीकृती (सिचव स्तर�य) �म�तः २०५७।६।१६, प�रमाजर्न �म�तः २०६५।९।१ 
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४.२ मत्स्य �नजी नसर्र� �दशर्न 

कृषक समूह स्तरमा �फ�र�ल� उत्पादन गर� �ोत केन्�को �वकास गनर् यो कायर्�म स�ालन ग�रन्छ। 

उ�ेश्यः 
• �नजी क्षे�लाई �फ�र�ल� उत्पादन गनर् �ोत्साहन गराउन।ु 

• पकेट क्षे�मा आवश्यक पन� �फ�र�ल� आपू�तर्मा ठोस योगदान परु् यान।ु 

कायर्�व�धः  
• ठूलो साइजको भरुा हकुार्उन े��व�ध �दशर्न जस्तै �ा�व�धक तथा व्यवस्थापक�य कायर् अपनाई कायर्�म स�ालन 

गनुर्पन�छ। 

 

आ�थर्क पक्ष   

�नजी क्षे�मा छ �ाम साईजको �फ�र�ल� उत्पादन गनर् क्षमता भएको नसर्र�लाई 2.5 हे. मा व्यवसा�यक 

मत्स्य पालन कायर्�मको ला�ग आवश्यक संख्या 15 देिख 25 �ाम साईजको भरुा उत्पादन व्यवस्थापनमा 

उत्��ेरत गनर् �नम्न अनसुार खचर् गन�।  

�.सं. 
 

साम�ीको �ववरण 

 

स्वीकृत नमर्स 

प�रमाण दर  अनदुान नसर्र�कतार्ले व्यहोन� दर रु. 
1 माछा भरुा (1 ईन्च साईज) 40000 गोटा 25% 75% सरकार� दररेट अनसुार 

2 चनूा 50 के.जी. 100%  स्थानीय दररेट अनसुार 

3 गोबर मल 100 के.जी. 100%   

4 यू�रया 0.2 के.जी. 100%   

5 �ड.ए.पी. 2.1 के.जी. 100%   

6 दाना 158 के.जी. 100%   

7 
रेकडर् रा�को ला�ग स्टेशनर� 
खचर् (एकम�ु रु.) 

 
300।- 

  

8 
अन्य �व�वध खचर् (एकम�ु 
िचयापान रु.) 

 
500।- 

  

9 �दशर्न वोडर् (3−2.5 �फट)  500।-   

नोटः �नणर्य �म�त २०6४।6।17 

४.३ उत्पादकत्व �नधार्रण �दशर्न 

मत्स्य उत्पादन कायर्�म संचा�लत िजल्लाहरूमा मत्स्य उत्पादकत्व �नधार्रण गनुर्महत्वपूणर् मा�नन्छ। 

उ�ेश्यः 
• �व�भ� �क�समका मत्स्य खेती �णाल�को वास्त�वक उत्पादकत्व प�ा लगाउन।ु 
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• रा��य मत्स्य उत्पादनको तथ्याकं तयार पान� मखु्य आधार �दान गनुर्को साथै ��व�ध �वकास तथा नी�त �नमार्णमा 
टेवा परु् यान।ु 

कायर्�व�धः 
• िजल्लाको �ोफाइलको आधारमा �व�भ� मत्स्य खेती �णाल�को क्षे�फल र संख्या वग�करण गर� िजल्लाको 

�नजी/सावर्ज�नक ठे�ाका पोखर�मा मत्स्य पालन क्षे� य�कन गनुर्पदर्छ। 

• मत्स्य खेती �णाल�को कूल जलाशय क्षे�फलको किम्तमा १० ��तशत क्षे�फलमा यो कायर्�म स�ालन 
गनुर्पन�छ।  

• यसर� स�ालन ग�रएको जलाशयमा रहेका कूल माछा मध्ये �त्येक जातको किम्तमा १० ��तशत नमूना �लई 
ब�ृ�दर (�न�दर्��त अनसुार) �नकाल्नपुन�छ।  

• �त्येक चौमा�सकको ते�ो म�हनामा उत्पादकत्व �लन ेजलाशयमा रहेका माछाहरूको किम्तमा एक पटक ब�ृ� 
जाँच गर� माछाको ब�ृ�को आधारमा जलाशयको उत्पादकत्व �नकाल्नपुन�छ।  

• यसर� �ा� आकंडाको आधारमा िजल्ला भर�को तलुनात्मक �व�षेण गर� िजल्लाको अलग अलग खेती �णाल�को 
उत्पादकत्व �नधार्रण गनुर्पन�छ।  

• यस्तो कायर् गनर् आवश्यक �यागनेट कायार्लयले व्यवस्था �मलाउनपुन�छ भन ेिस्�� व्यालेन्स, वाल्ट�न, टेप आ�द 
जस्ता साम�ीहरू ख�रद गर� िजल्ला भर�को कायर्�म स�ालनमा �योग गनुर्पन�छ।  

• उत्पादन �नधार्रण भैसकेपछ सो को तथ्यांक �ववरण सम्बिन्धत �नकायहरूमा अ�नवायर् रुपले पठाउनपुन�छ। 

 

आ�थर्क पक्ष   

• आवश्यक साम�ीहरु 

�याग नेट     १ गोटा     सम्बिन्धत कृषकले व्यहोन�  

स्�ी� व्यालेन्स    १ गोटा     रु. १०००।– 

प्ला��क बािल्टन   २ गोटा     रु. २५०।– 

मेज�र� टेप     १ गोटा     रु. २५०।।–  

• ��त पटक लाग्ने ज्याला (जाल ता�को ला�ग आवश्यक १० जवान २ घण्टाको ला�ग ��त पोखर� रु. १५ 

।– ��त व्यि� वा ८ घण्टाको ला�ग रु. ६०।– ��त व्यि�को �हसाबले)    रु. १५० ।–  

• स्टेशनर�                रु. ८०।– 

–  रु १५००।– बराबरको आवश्यक साम�ी कायार्लयको अन्य मालसमानबाट खचर् देखाउन ेर ज्यामी ज्याला 

तथा स्टेशनर� अन्य अनदुानबाट खचर् देखाउन।े 

नोटः �नणर्य �म�त २०५३।७।२८   

४.४ माछा भरुा तथा हृयाच�ल� ढुवानी 
मत्स्य उत्पादन कायर्�म �वस्तार गराउन िजल्लाको पायक पन� �ोत केन्� देिख कृ�ष सेवा केन्�सम्म 

माछा भरुा तथा �ाच�ल� ढुवानी व्यवस्था गनुर्पदर्छ। 

उ�ेश्यः  
• माछा भरुा तथा �ाच�ल� ढुवानी गदार् सामान्यतया केह� ��तशत मनर् सक्ने भएकोले कृषकलाई यसबाट पन� 

मकार् न्यून गराउन।ु 
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कायर्�व�धः  
• िजल्ला कृ�ष �वकास कायार्लयले सरकार� केन्�बाट उपलब्ध गन� कुल माछा भरुा संख्याको वढ�मा १० ��तशतसम्म 

मरेको भरुा वरावरको ढुवानी अनदुान �दन ेव्यवस्था �मलाउनपुन�छ। 

आ�थर्क पक्ष   

• �न�दर्� �ोत केन्�देिख िजल्लाको सदरमकुाम/सेवा केन्�सम्म �च�लत स्थानीय �नयम अनसुार ढुवानी अनदुान 

�दन स�कनेछ। 

नोटः �नणर्य �म�त २०४९।१०।२६ 

४.५ धान खेतमा माछापालन के्ष� �वस्तार 
िजल्लामा मत्स्यपालन क्षे� �वस्तार गनुर्को साथै धान खेतमा माछापालन ��व�ध वढ� कृषकहरूमा �वस्तार 

गद� लैजान यो कायर्�म स�ालन ग�रन्छ। 

उ�ेश्यः  
• यस्तो ��व�धबाट हनुे फाइदाको बारेमा कृषकलाई चेतना जगाउदै कृषकको आयआजर्नमा थप टेवा प¥ुयाउनकुो 

साथै ��त इकाई ज�मनमा बाल� सघनता वढाई उत्पादकत्वमा ब�ृ� ल्याउन।ु 

 

कायर्�व�धः 
• सम्भाव्य पकेट क्षे� छनौट गर� किम्तमा ५ हेक्टर क्षे�को ला�ग आवश्यक पन� ठूलो साइजका माछा भरुा 

उपलब्ध गराउनपुन�छ।  
• अन्य ��व�धहरू धान खेतमा माछापालन न�तजा �दशर्नमा �दए अनरुुप नै यो कायर्�म स�ालन गनुर्पन�छ। 

आ�थर्क पक्ष   

• किम्तमा ५ हेक्टर क्षे�को ला�ग आवश्यक पन� ८ �ाम भन्दा मा�थका (ठूला साइजका) माछा भरुाको मूल्यमा 

५० ��तशत अनदुान �दन स�कनेछ।  
 

४.६ घोलमा ए�ककृत माछापालन �दशर्न (माछासंग हासँपालन) 
मध्य तथा सदुरु पि�मा�ल �वकास क्षे� अन्तगर्त दा�, बांके, व�दर्या, कैलाल� र कन्चनपरु िजल्लामा 

अविस्थत घोलहरूको सदपुयोग गर� लिक्षत वगर् खास गर� म�ु कमैया, द�लत, जनजाती एवं न्यून आय भएका 
वगर्हरूलाई समूहमा आव� गर� उनीहरूको आय आजर्नमा ब�ृ� ल्याई ग�रबी �नवारण र रोजगार�मा टेवा परु् यान े
उ�ेश्यले घोलमा मत्स्यपालन कायर्�म स�ालन ग�रएको छ। यस कायर्�मबाट उल्लेिखत वगर् �नकै नै लाभािन्वत 
हनु ेदेिखन्छ। यसमा अझ वढ� �भावका�रता ल्याउन र घोलको उत्पादकत्वमा ब�ृ� ल्याउन ए�ककृत मत्स्यपालन 
(माछासंग हाँस) �नकै उपयोगी हनु ेदेिखन्छ। जसबाट लिक्षत वगर्को वैकिल्पक आय आजर्नमा थप टेवा पगु्न 
गई उनीहरूको जीवनस्तर उकास्नमा �त�ता ल्याउन �नकैनै भरपद� हनुेछ। 

उ�ेश्यः 
(क) माछासंग हांस ए�ककृत गर� ��त इकाई घोलको जलाशय क्षे�को उत्पादकत्वमा ब�ृ� ल्याउने। 

(ख) लिक्षत वगर्को वैकिल्पक आय आजर्नमा टेवा प¥ुयाउन।े 

कायर्�व�धः 
(१) समूहगत रुपमा घोलमा मत्स्य पालन ग�ररहेका र गन� लिक्षत वगर् (म�ु कमैया, द�लत, जनजा�त एवं न्यून 
आय भएका) लाई समूहगत रुपमा मा� हांसको चल्ला उपलब्ध गराउने। 

(२) �थम वषर्मा लिक्षत वगर्मा समूहमा ��त समूह घोलको क्षे�फल हेर� ५० देिख २०० गोटासम्म २ देिख 
३ ह�े हांसका चल्ला �नःशलु्क अनदुानका रुपमा उपलब्ध गराउने। 
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(३) छनौट ग�रएका ग�रव एवं �नधर्न समूहलाई हांसको खोर घोलको �डलमा �नमार्ण गनर् लगाउन ेर सो को 
�नमार्ण खचर् वा �नमार्णका ला�ग साम�ीको व्यवस्था �मलाउन स्थानीय संघ/संस्थासंग आपसी साझेदार� एवं 
समन्वय गराउन ेर सो सम्भव नभए कृषक समूह स्वयंले नै सो सम्बन्धी सम्पूणर् खचर् व्यहोन�। 

(४) कृषक समूहबाट हांस खोर �नमार्ण गन� ��तव�ता जाहेर भएप�छ वा हांस खोर �नमार्ण भैसकेप�छ मा�ै हांस 
चल्ला उपलब्ध गराउने। 

(५) �त्येक समूहलाई खान ेहांस उत्पादन गनर् हांस चल्ला लगेको समय देिख ३ ह�ासम्म लाग्न ेदाना अनदुान 
�दने र बाँक� १२ ह�ाको खचर् समूह स्वयंले व्यहोन�। 

(६) हांसपालन कायर्�मलाई द�गो रुप �दन समूहले �ा� गरेको हांस चल्लाको १५ ��तशत हांस, माउ हासंको 
रुपमा राखी सोबाट �ा� हनुे अण्डा स्थानीय कुखरुालाई कोरल्न �दई आपूmलाई आवश्यक पन� हांस चल्ला तयार 
पाद� जानपुन�। 

(७) यसमा उल्लेख नग�रएका तर हांसपालनका ला�ग आवश्यक पन� साम�ी/वस्तसुमूहबाट नै व्यहोनुर्पन�। 

(८) हांसपालन सम्बन्धी समूहलाई जानकार� उपलब्ध गराउन ता�लम कायर्�म स�ालन गन�। 

(९) हांसपालन कायर्�मबाट �ा� हनुे रकममा खचर् कटाई वां�क रहन गएको रकम मध्ये किम्तमा १० ��तशत 
समूह कोषमा जम्मा गनुर्पन�। 

(१०) हासं चल्लाको व्यवस्था सम्बिन्धत िजल्ला कृ�ष �वकास कायार्लय, मत्स्य �वकास केन्� वा मत्स्य �वकास 
�नद�शनालयबाट गनुर्पन� र पालन ग�रने स्थानसम्म प-ुयाई ढुवानी अनदुान उपलब्ध गराउने। 

 

आ�थर्क पक्ष 

�.सं. �ववरण 
प�रमाण 
(बढ�मा) 

दर 
(रु.) 

कृषकको 
दा�यत्व (रु.) 

कायार्लयबाट 
व्यहोन� (रु.) 

जम्मा रु. 

१ २ देिख ३ ह�े हाँसको चल्ला २०० गोटा ४०।– - ८०००।– ८०००।– 

२ 

आवश्यक दानाको प�रमाण 
८.७७५के.जी/हाँस/ 90 �दनका 
ला�ग 

1755 
के.जी. 

१५।- 20183।- 6142।- 26332।- 

३ 
हांस खोर �नमार्ण (स्थानीय साम�ी 
�योग) 

८०० वगर् 
�फट  

- 100000।- - 
100000।

- 

४ 

जम्मा दाना खचर्को १० 
��तशतका दरले औष�ध र अन्य 
स�ालन खचर्   

–  - 1633।- 1000।- 2633।- 

  जम्मा     121816।- 15142।- 
136958।

- 

 नोटः �नणर्य �म�त २०६०।८।१८ 

 

४.७ मत्स्य �वज ढुवानी मोटार्�लट� अनदुान 

 

मत्स्य �वज (साना तथा ठूला साइजका भरुा) ढुवानी गदार् हनु सक्न ेमोटार्�लट�बाट कृषकलाई पन� 
नोक्सान न्यून पानर् यो व्यवस्था ग�रन्छ। 
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उ�ेश्यः  
• कृषकको पोखर�मा हनु सक्न ेमाछा भरुा घनत्वमा कमी आउन न�दन।ु 

 

कायर्�व�धः 
• �ोत केन्�बाट २० �कलो�मटर भन्दा टाढा भरुा पठाउँदा अ�नवायर् रुपले ऋयलमष्तष्यलष्लन गरेर मा� पठाउन ु

पन�छ। 

• प्ला��क व्यागमा प्याक गदार् माछा भरुाको साइज/तौल हेर� उपय�ु मा�ामा पानी, अिक्सजन र माछा भरुाको 
संख्या �मलाई प्याक गनुर् पन�छ।  

• �ममा पठाउन ेभएमा �मको क्षमताका आधारमा पानी, माछा भरुाको धनत्व र अिक्सजन अनपुातलाई व्यविस्थत 
पानुर् पन�छ।  

• िजल्ला कृ�ष �वकास कायार्लयमा लक्ष राखी सोह� कायार्लयका �ा�व�धकले वा िजल्ला कृ�ष �वकास कायार्लयको 
�सफा�रशमा कृषक स्वयंले ढुवानी गराउँदा मा� मोटार्�लट� अनदुान रकम उपलब्ध गराउन ुपन�छ। 

आ�थर्क पक्ष   

• साना भरुा (�ाई)        १० ��तशत 

• ठूला भरुा (�फ�र�लङ)      १५   ,, 

• उपरो� अनदुान सरकार� मत्स्य �वकास केन्�हरुबाट भरुा �व�� �वतरण गदार् नै उल्लेिखत ��तशतमा व�ृ� गर� 

संख्यात्मक �हसाबमा �दने तर �नजी �ोत केन्�बाट �व�� �वतरण हनुे हकमा मा�थ उल्लेिखत मोटार्�लट�को ला�ग 

अनदुानको व्यवस्था गन�।  
 

४.८ महाजाल ख�रद अनदुान 

पोखर� सकुाई माछा मान� प�रपाट� कम गर� वजारको माग अनसुार समय समयमा माछा मान� प�रपाट� 
वसाई पोखर�को उत्पादकत्वमा ब�ृ� ल्याउन यो कायर्�म स�ालन ग�रन्छ। 

उ�ेश्यः 
• माछाको स्वास्थ्य जाँच, ब�ृ� जाँच गर� दाना तथा अन्य व्यवस्थापक�य कायर् गनर् सघाउ प-ुयाउन।ु 

• जालको अभावमा एकै पटक माछा मादार् खपत नभई हाल भई रहेको नोक्सानीलाई कमी गनुर्।  
कायर्�व�धः 

• महाजाल ख�रदको ला�ग अनदुान पकेट क्षे�का कृषक समूहहरूलाई मा� उपलब्ध गराउनपुन�छ। 

• जाल ख�रद भई सकेप�छ समूहमा आम्दानी वाधँी समूहको राज� संकलनको ला�ग �योगमा ल्याउनपुन�छ। 

• एउटा समूहका कृषकहरूका ला�ग एउटा मा� महाजाल उपलब्ध गराउनपुन�छ र यस्तो जाल ख�रद गनर्को ला�ग 
कायर्�म तजुर्मा पूवर् समूहको स्वीकृती �लिखत रुपमा �लई कायर्�म तजुर्मा साथ पेश गनुर्पन�छ। 

• महाजाल ख�रद गदार् ३० मी. लम्वाईको ला�ग ५० ��तशत सरकार� �ोतबाट र ५० ��तशत कृषक समूहले 
व्यहोनुर् पन�छ। तर ५० �म. लम्वाईको ला�ग ३५ ��तशत सरकार� अनदुान र ६५ ��तशत कृषक समूहले 
व्यहोनुर्पन�छ। 

• एक पटक जाल उपलब्ध गराई स�कएको समूहको ला�ग किम्तमा ५ वषर्सम्म अक� जालका ला�ग अनदुान रकम 
उपलब्ध नगराउने। 

 
 
 



37 
 

आ�थर्क पक्ष   

कृषकले व्यहोन�    कायार्लयले व्यहोन�  

• ३० मी. लम्वाई सम्मको (एक)     रु. ३०००।–      रु. ३०००।–  

• ५० मी. लम्वाई सम्मको (एक)     रु. ६५००।–     रु. ३५००।–  

नोटः �नणर्य �म�त २०५७।६।१६  

४.९ हासंको चल्लामा मोटार्�लट� 
कृषकहरूलाई हांसको चल्ला ढुवानी गदार् हनु ेमोटार्�लट�बाट हनु सक्न ेनोक्सानबाट वचाउन यो व्यवस्था 

ग�रएको हो। 

उ�ेश्यः  
• ढुवानी गदार् हासंको चल्ला मरेर कृषकलाई हनु जान ेमकार् घटाउन।ु 

 

कायर्�व�धः  
• स्वीकृत कायर्�म अनसुार तो�कएको निजकको �ोत केन्�बाट ढुवानी गराउँदा हास चल्लाको उमेर हेर� २.५ 

��तशत मोटार्�लट� अनदुान �दन स�कनेछ । 

आ�थर्क पक्ष   

• १ देिख ७ �दनमा      ५ ��तशत 

• ८ देिख १४ �दनमा      २ ��तशत  

नोटः �नणर्य �म�त २०५१।९।४  

 

४.१० आकिस्मक सेवा 
उ�ेश्यः  

• सं�ामक रोगबाट हनु ेनोक्सानी न्यून गर� मत्स्य उत्पादनमा �ास आउन न�दन।ु 

कायर्�व�धः 
• िजल्ला कृ�ष �वकास कायार्लयबाट जानकार� �ा� भएप�छ स्थलगत अध्ययनका ला�ग अनगुमन गनुर् पन�छ। 

• अनगुमनको रुपमा त्यस भेगका मत्स्य पालक कृषकहरूलाई भेला गराई पोखर�को सरसफाई औष�धको �योग 
�व�ध तथा अन्य जानकार�मूलक चेतना जगाउन ेखालको जानकार�हरू �चार �सार गनुर्पन�छ।  

• रोगको प�हचानको आधारमा औष�ध �सफा�रश तथा �योग �व�ध �सकाउन ुपन�छ। 

• यस्तो रोग लागकेो ठाउँमा १०/१५ �दनको अन्तरमा २ देिख ३ पटकसम्म रसायन �योग गनर् सल्लाह �दन ु
पन�छ। 

आ�थर्क पक्ष   

• व्यापक रुपमा मत्स्य सम्बन्धी रोगको �कोप देिखएको अवस्थामा यो रोग �नयन्�ण गनर् आवश्यक रकम बढ�मा 

रु. ५०,०००।– (पचास हजार) सम्बिन्धत क्षे�ीय कृ�ष �नद�शनालय माफर् त सम्बिन्धत िजल्लाहरुमा देिखएको 

रोग �नदानका ला�ग आवश्यक औष�ध वा साम�ी या दवैु ख�रद गर� उपलब्ध गराउन स�कने।  

नोटः �नणर्य �म�त २०५४।१०।३० 
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४.११ �नमार्ण एवं सदुृ�ढकरण कायर्�म 

४.११.१ घोलमा मत्स्य पालन कायर्�म 

मलुकुका �व�भ� िजल्लामा अबिस्थत अन्य जलाशय मध्ये घोल दह तथा �समसार प�न �मखु छन।् 
हालको तथ्यांकलाई हेदार् यस्ता जलाशयको क्ष�ेफल १२,५०० हेक्टर रहेको छ। िजल्लाका �व�वध क�ठनाईले 
गदार् यी जलाशयलाई उपयोगमा ल्याउन स�कएको छैन। यसर� त्यसै खेर गइरहेको जलाशय क्षे�लाई केह� 
वषर्�भ� ५० ��तशत मा� उपयोगमा ल्याउन सक्न ेहो र उत्पादकत्व १ मे.टन/हे. (हालको अवस्थामा) मा� 
कायम रहन गएप�न क�रब ६,००० मे.टन थप खान ेमाछा उत्पादन हनु गई रा��य माछा उत्पादनमा ठुलो 
योगदान पगु्न सक्न े देिखन्छ। तत्का�लन कृ��म तथा �ाकृ�तक जलाशय मत्स्य शाखाको सभ�क्षण अनसुार 
अ�धकांश घोलहरुलाई सानो लगानी मा� लगाए प�न सदपुयोगमा ल्याउन स�कने भएकोले थोरै लगानीबाट रा��य 
आम्दानी तथा �ाणी �ो�टनको उपलव्धतामा एक �हस्सा थप हनु जान ेसम्भावनालाई नकानर् स�कंदैन। 

उ�ेश्यः 
(क) खेर गइरहेको जलाशय क्षे�लाई सदपुयोगमा ल्याउने। 

(ख) समदुायको आ�थर्क तथा सामािजक स्तरमा ब�ृ� ल्याउने। 

(ग) रा��य« माछा उत्पादनमा ब�ृ� ल्याउने। 

कायर्�व�धः 
१. कायर् स�ालन गन� जलाशय क्षे� मत्स्य पकेट क्षे��भ� हनुपुन�छ। 

२. समूहगत रुपमा मा� कायर्�म स�ालन गनुर्पन�छ। 

३. घोलमा गनुर्पन� कायर्को �म सरकार� अनदुान रकम बराबर वा सो भन्दा बढ� कृषक समूहहरुबाट प�रचालन 
गनुर्पन�छ। 

४.अनदुान रकम त्यस आ.व. मा कुन ठाउँको जलाशयमा �दइन ेहो सो कायर्�म योजना तजुर्मा गनुर् पूवर् नै 
कृषक समूहका पदा�धकार�हरु, िजल्ला कृ�ष �वकास कायार्लयका �मखु वा सम्बिन्धत अ�धकृत, मत्स्य �वकास 
केन्�का �मखु वा �नजले तोकेको ��त�न�ध तथा स्थानीय गा.�व.स. ��त�न�ध बसी क्षे� प�हचान गनुर्पन�छ। 

५. अनदुान रकममा स्वा�मत्वका आधारमा स्वा�मत्व धनीबाट प�न सहयोग �लन ेगर� सम्झौता गन�। 

६. अनदुान रकम �दई सदपुयोगमा ल्याइने घोलहरुको कम्तीमा छ वषर्को करारनामा कृषक समूह र स्वा�मत्व 
धनी बीच गराउने। 

७. अनदुान �दने जलाशयमा के के कायर् गनर् क�त रकम लाग्ने हो सो को लागत इ��मेट योजना तजुर्मा पूवर् नै 
तयार पानुर् पन�छ। 

८. कायर्�म तजुर्मा गनुर्पूवर् कृषक समूहहरुमा छलफल गर� कृषकले गनुर्पन� कायर् तथा अनदुान �दन स�कने 
कायर्का बीच सन्तूलन  ल्याउन सहम�तमा पूगी �नणर्य गनुर्पन�छ। 

९. मा�थ उल्लेिखत कायर्हरुको सम्पणुर् �ववरण कायर्�म योजना तजुर्मा गदार् साथमा रा� ुपन�छ । 

१०. अनदुान रकम शूरुको १ बषर्मा� उपलव्ध गराउन ुपन�छ। 

अनदुान रकम खचर् गनर् सक्ने कायर्हरु 

१. पानीको �वशे�ार तथा �नकाश�ार �नमार्ण। 

२. झारपान हटाई सामान्य रुपमा ममर्त। 

३. घोलको छेउछाउ ग�हर् याई �डल �नमार्ण। 

 
 
 
 



39 
 

आ�थर्क पक्ष   

�.सं. 
 

�ववरण 

 

नमर्स 

कृषकको 

दा�यत्व 

कायार्लयबाट व्यहोन� 

(अ�धकतम) 

जम्मा रु. 

१ �योगमा ल्याइएको तर बढ� उपलव्धीमलुक हनु नसकेका   

१.१ १ हे. सम्मको जलाशय क्षे�को ला�ग १०,०००।–  २०,०००।– 

१.२ १–५ हे. सम्मको जलाशय क्ष�ेको ला�ग २०,०००।– १०,०००।– ४०,०००।– 

१.३ ५ हेक्टर देिख माथीको जलाशय क्षे�को ला�ग २५,०००।– २०,०००।– ५०,०००।– 

२ �योगमा नआएका तर माछापालन गनर् लायक 

जालशयका ला�ग 

 २५,०००।–  

२.१ १ हे. सम्मको जलाशय क्षे�को ला�ग १५,०००।–  ३०,०००।– 

२.२ १–५ हे. सम्मको जलाशय क्ष�ेको ला�ग ३०,०००।– १५,०००।– ६०,०००।– 

२.३ ५ हेक्टर देिख माथीको जलाशय क्षे�को ला�ग ५०,०००।– ३०,०००।– १,००,०००।– 

  घोलमा मत्स्य पालन कायर्�म स�ालनका ला�ग पोखर�/घोल ममर्त तथा �नमार्ण कायर्को लगत इ��मेट साना �संचाईको 

ता�लम �ा� �ा�व�धक (िज.कृ.�व.का.बाट 45 �दन ेकायर्गत ता�लम �ा� �ा.स./ना.�ा.स.) बाट गनर् गराउन स�कनेछ।  

नोटः �नणर्य �म�त २०6४।6।17 

४.१२ बढ� माछा उत्पादन ��तयो�गता 
एक कृषकबाट अक� कृषक वीच ��व�धको �भावकार�ता तलुना गर� उपय�ु ��व�ध अवलम्बन गनर् 

कृषकलाई �ोत्साहन तथा �रेणा �दलाउन यो कायर्�म स�ालन ग�रन्छ । 

उ�ेश्यः 
• �नजी क्षे�मा खाने माछा तथा माछा भरुा उत्पादनमा कृषकहरूलाई �ोत्सा�हत गनुर्को साथै मत्स्यपालक कृषक 

वीच ��तस्पधार् गराउन।ु 

कायर्�व�धः 
• कृषकहरूलाई कायर्�म बारे जानकार� गराई ��तयो�गतामा भाग �लन चाहन ेकृषकहरूबाट �नधार्�रत फम�ट अनसुार 

�ववरण स�हतको �नवेदन फाराम भनर् लगाई �थम चौमा�सक �भ� दतार् गराउनपुन�छ।  
• यो ��तयो�गता स�ालन गनर् कमसेकम २० जना सहभागीहरू हनुपुदर्छ र �त्येक कृषकले ०.२ देिख १ 

हेक्टरसम्म जलाशय क्षे�फलमा मत्स्यपालन गरेको हनुपुन�छ।  
• कृ�ष सेवा केन्�का �ा�व�धकहरूले मत्स्य कृषकहरूको ला�ग तयार पा�रएको �नधार्�रत फमर् भर� िजल्ला कृ�ष 

�वकास कायार्लयमा पठाउनपुन�छ ।  
• िजल्ला कृ�ष �वकास कायार्लयका सम्बिन्धत शाखाका �ा�व�धकहरूले उ� फाराम अध्ययन र मूल्यांकन प�छ 

कम्पाइल गर� समयमै क्षे.कृ.�न. तथा म.�व.�नद�शनालयमा पठाउनपुन�छ।  
• मत्स्य �वकास �नद�शनालयमा �ा� �ववरणहरूको �व�षेण र मूल्यांकन गर� �थम, ��तीय र ततृीय हनु े

कृषकहरूलाई िजल्ला कृ�ष �वकास कायार्लयहरू मापर्mत जानकार� गराइन ेछ। 

• परुस्कार �दइन ेसमय �व� खा� �दवसमा पानुर्पन� तथा उ� समय चालआु.व. मा पनर् जाने भएको हुँदा गत 
आ.व. को तथ्यांकको आधारमा परुस्कार व्यवस्था �मलाउँदै जानपुदर्छ। 
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• यसथर् गत आ.व.को फाल्गणु, चै�देिख चाल ु आ.व.को मं�सर, पौष म�हनासम्म उत्कृ� कृषक छनौट गर� 
सक्नपुन�छ।  

• पोखर�को उत्पादन �ववरण, ब�ृ� जाँच, पानीको गणुस्तर जाँच आ�द जस्ता कायर् (�न�दर्��त फारामहरू अनसुार) 
म�हनामा एक पटक �ा�व�धकले गन� तथा सो अनसुार �ववरणको अनमुोदन कृषकस्तरबाट प�न गराउनपुन�छ । 

• िजल्ला कृ�ष �वकास कायार्लयले �नधार्�रत समय �भ� �ा� भएको आवदेक कृषकहरूलाई सिम्म�लत गर� 
�नम्नानसुार वढ� माछा उत्पादन मूल्यांकन स�म�त गठन गनुर्पन�छ। 

– मत्स्य �वकास अ�धकृत 

– योजना अ�धकृत 

– सम्बिन्धत सेवा केन्� �मखु 

– मत्स्य �वकास �नद�शनालयले तोकेको �ा�व�धक । 
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बढ� माछा उत्पादन ��तयो�गता मूल्याकंन फाराम 

 

१.��तयो�गतामा सिम्म�लत हनु चाहेको कृषकको नाम ............................................................  
२. ठेगाना िजल्ला ........................... गा.�व.स. ............................ वडा नं. ..................... 
 

�ववरण 
अ�धकतम ्

अंक 

कृषकले 
पाएको अंक 

कै�फयत 

वहजुातीय मत्स्यपालन (बढ�मा ७ जातको माछा भरुा राखी माछा पालन गरेको) १०     

सबै ठूलो साइजको भरुा (५ �ाम भन्दा मा�थ) राखेको  १०     

दाना �नय�मत र आवश्यक मा�ामा �दएको   ८     

गोबर र रासाय�नक मल आवश्यक मा�ामा राखी पोखर�को म�ललोपना कायम राखेको ८     

�ोथचेक अप (माछाको ब�ृ�दर जाचँ) �त्येक १ देिख २ म�हनामा गर� रेकडर् राखेको ५     

पोखर�को �डल उपयोग गर� ए�ककृत मत्स्यपालन गरेको ५     

मल्ट�पल स्ट�क� हाभ���ङ गन�लाई ८     

पोखर�मा पानीको �ोतको स्थायी व्यवस्था भएको ८     

माछा �व��को न्यूनतम ्साइज ५०० �ाम वा सो भन्दा ठूलो साइजको मा� �व�� 
गरेकोलाई 

८     

पोखर�को उत्पादन सम्बन्धी �वस्ततृ �ववरण जस्तैः भरुा, दाना, मल �ोथचेक अप, 

�व�� आ�दको तथ्यांक रेकडर् अ�ाव�धक रा�लेाई 
१०     

वा�षर्क माछा उत्पादन ३ मे.टन/हे. भएकोमा न्यूनतम अंक र ५ मे.टन/ हे. भएकोमा 
अ�धकतम अंक तथा यस वीचको उत्पादनलाईसमानपुा�तक रुपले अंक �दइनेछ 

२०     

पूणार्�  १००     

 
 

मूल्यांकनकतार्हरू 

१. .............................................. 
२. .............................................. 
३. .............................................. 
४. .............................................. 
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बढ� माछा उत्पादन ��तयो�गतामा भाग �लन ेकृषकहरूले भनुर् पन� फाराम 

 

�ीमान ्व�र� कृ�ष �वकास अ�धकृतज्यू, 

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

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

नेपाल सरकार कृ�ष �वभागको �नयम अनसुार मलाई/हामीलाई ................................... सालको बढ� माछा 
उत्पादन ��तयो�गतामा भाग �लने इच्छा भएको हुँदा मेरो/हा�ो वढ� मत्स्य जलाशय �ववरण तप�सल बमोिजम भएको 
व्यहोरा अनरुोध गद� उ� ��तयो�गताको ला�ग मेरो/हा�ो �नवेदन दतार् गर� �दन अनरुोध गदर्छु÷गदर्छ� । 

तप�सल 

१.��तयो�गतामा सिम्म�लत हनु चाहेको कृषकको नाम .................................................. 
२.ठेगाना िजल्ला ..........................गा.�व.स. ...................... वडा नं. ........................ 
माछा उत्पादन तफर्  
जम्मा माछा उत्पादन .............................................................. 
माछापालन गरेको जलाशय क्ष�े.................................................. 
माछापालनमा �योग भएका ��व�ध ............................................. 
ए�ककृत कायर्�म (के संग) ....................................................... 
कृषकको अनभुव (वषर्) ............................................................... 
अन्य ................................................................................... 
माछा भरुा उत्पादन तफर्  
जम्मा भरुा उत्पादन ................................... 
उत्पादकत्व/हे. ......................................... 
��त पोथी भरुा उत्पादन .............................. 
�ाच�ल�देिख �वतरण योग्य �ाई साइजसम्म बाचँ्न े��तशत .............................. 
कृषकसंग भएको आध�ुनक �ाचर� ................................................................ 
कृषकको अनभुव (वषर्) ................................... 
अन्य ........................................................... 
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स्ट�क� रेकडर् 
कृषकको नामः      ठेगानाः 
जलाशय क्षे�फलः     ग�हराईः 
स्ट�क� घनत्वः      स्ट�क� अनपुातः 
 

�म�त  कमन कापर् 

 

�सल्भर कापर् �वगहेड कापर्  �ास कापर्  रह ु नैनी  भाकुर  

संख्
या

 

कू
ल
 

तौ
ल

 

औ
. 
तौ
ल

  
संख्

या
 

कू
ल
 

ौ
 

औ
. 
तौ
ल

  
संख्

या
 

कू
ल
  

औ
. 
तौ
ल

  
संख्

या
 

कू
ल
  

औ
. 
तौ
ल

  
संख्
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कू
ल
  

औ
. 
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ल

  
संख्
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कू
ल
  

औ
. 
तौ
ल

  
संख्

या
 

कू
ल
  

औ
. 
तौ
ल

  

                      

                      

                      

                      

                      

           
         

व�ृ� जाचँ रेकडर् 
 

कृषकको नामः     ठेगानाः 
जलाशय क्षे�फलः     ग�हराईः 
स्ट�क� घनत्वः     पोखर�मा भएको कूल तौलः 

           

�म

�त  

कमन कापर् 

 

�सल्भर कापर् �वगहेड कापर्  �ास कापर्  रह ु नैनी  भाकुर  

संख्
या

 

कू
ल
 

तौ
ल

 

औ
. 
तौ
ल

  
संख्

या
 

कू
ल
 

ौ
 

औ
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ल
  

औ
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ल
  

औ
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संख्
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ल
  

औ
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ल
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पानीको गणुस्तर जाचँ रेकडर् 
�म�त ताप�म अिक्सजन �प.एच. ध�मलोपन 

(सेिच�डस्क �भिज�व�ल�ट) 

कै�फयत 

समय �ड�ी से.  समय  एम.जी/�ल.  समय यू�नट
  

समय से.मी. 

          

          

* सामान्यतया �त्येक दशमा �लने । 

# आवश्यकता अनसुार �ा�व�धकको सर सल्लाह र पोखर�को िस्थ�त अवलोकनको आधारमा �लन े।   
 

उत्पादन साम�ी तथा खचर्को �ववरण 

कृषकको नामः 
ठेगानाः 
जलाशय क्षे�फलः 
�म�त चनु आहार मल औष�ध तथा रसायन कै�फयत  

प�रमाण
  

रु. �क�सम  प�रमाण  रु. = �क�सम  प�रमाण  रु. = �क�सम  प�रमाण  रु. =  
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माछा हाभ�िस्ट� �ववरण 

 

कृषकको नामः     ठेगानाः 
जलाशय क्षे�फलः    पानीको ग�हराईः 
स्ट�क� घनत्वस 

�म�त  कमन कापर् �सल्भर कापर् �वगहेड कापर्  �ास कापर्  रह ु नैनी  भाकुर  

संख्
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औ
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जम्मा                      

�व�� �ववरण साईज नभएको हकमा अन्य� कतै सारेको भए उल्लेख गन� । 
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आ�थर्क �व�षेण फरमेट 

िजल्लाको नामः         आ.व. 

�.सं. कायर् �ववरण 
कृषकको नाम ठेगाना 

१ २ ३ 

१ कूल जलाशय के्ष�फल        

2 स्ट�क� शरुु �म�त       

3 स्ट�क� समा� भएको अिन्तम �म�त        

4 स्ट�क� दर/हेक्टर       

5 औषत माछा भरुा तौल (�ाम)       

6 सबभन्दा ठूलो माछा भरुाको साइज, तौल र जात       

7 सबभन्दा सानो माछा भरुाको साइज, तौल र जात       

8 माछा भरुा स्टक तौल (के.जी.)        

9 स्ट�क� अनपुात        

10 कूल माछा पालन अव�ध (�दनमा)        

11 भरुा वाँचेको        

12 औषत भरुा ब�ृ� दर ��त �दन (�ाम)        

13 खदु माछा उत्पादन ( के.जी.)       

14 कम्पो� मल ��त बाल� ��त हेक्टर        

15 रसाय�नक मल ��त बाल� ��त हेक्टर        

16 माछा �व�� दर ��त के.जी.       

17 कूल आम्दानी (रु.)       

18 कूल लागत (रु.)        

19 कूल लागत ��त हेक्टर        

20 खूद नाफा (रु.)       

21 दानाको अनपुात (FCR)       

22 कूल आम्दानी ��त हेक्टर (रु.)       

23 खूद नाफा ��त हेक्टर (रु.)       

24 लागत ��त के.जी. (रु.)        

नोटः स्ट�क� अनपुातमा �मशः जात छु�ै खोल्ने। 

��व्य– मत्स्य �वकास कायर्�महरू गदार् �न�दर्� फाराम अनसुार �ववरण तयार गर� उत्पादन खचर् �नकाल� �नम्नानसुारको 
�ा�व�धक ��तवदेन सम्बिन्धत �नकायहरूमा पठाउनपुन�छ। 

(क) कायर्�मको नाम, प�रचय र उ�शे्य 

(ख) अपनाइएको त�रका तथा साधनहरू 
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(ग) न�तजा, प�रणाम (खदु माछा उत्पादन, उत्पादनमा दै�नक व�ृ�, माछा वाचेंको ��तशत, नाफा, नोक्सानको �ववरण, पानीको 
गणुस्तर) 
(घ) छलफल तथा �ा� प�रणामको पषु्�ाई। 

(ङ) �नष्कषर् 
 

आ�थर्क पक्ष   

परुस्कार 

�थम                       रु. ५००0।– 

���तय                      रु. 30००।– 

त�ृतय         रु. 20००।– 

सान्त्वना    रु. ५००।–  

नोटः परुस्कार �वतरण समारोह िजल्लाबाट स�ा�लत सबै �क�समका ��तयो�गताहरुको ला�ग एकै पटक आयोजना गन� 

हुँदा खा�ा� बाल� ��तयो�गतामा रािखएको व्यवस्थापन खचर् वापत रु. 3000।- नै सबै ��तयो�गताको ला�ग एकम�ु 

हनुेछ। 

नेपाल सरकार अथर् मन्�ालयको (मा. अथर्मन्�ीस्तर) को �म�त 2069।1।13 को सहम�त र कृ�ष �वकास 

मन्�ालय (सिचवस्तर) को �म�त 2070।4।17 को �नणर्यानसुार स्वीकृत 

 

४.१३ राजमागर् छेउछाउका साना जलाशय के्ष�मा माछा पालनमा अनदुान 

देशका मूख्य राजमागर्का अ�धकांश भागहरुमा अ�भयानको रुपमा स�ालन गनर् स�कन ेसम्भावना रहेको 
यस �क�समको कायर्�म अत्यन्तै महत्वपूणर्, उपयोगी र �दगो हनु सक्न े देिखन्छ। यस ��व�धबाट राजमागर् 
छेउछाउ अस्थायी/स्थायी घर बनाई बसोबास गरेका तथा आय �ोत कम भएका म�हला कृषकहरुको आम्दानीको 
�ोतमा ब�ृ� समेत भई केह� हदसम्म लामख�ेु �कोप �नयन्�ण गनर् म�त पगु्दछ। राजमागर् व�रप�रका �नम्न 
आय भएका कृषकहरुको कायर् गन� तथा खान ेशैल�मा केह� प�रवतर्न ल्याई शर�रमा आवश्यक पन� �ाणी �ो�टनको 
�योगले कुपोषणबाट म�ु गराई �नरो�ग बनाउन महत्वपूणर् भ�ूमका खेल्दछ। यसका ला�ग कृषकले आफनो 
घरसंगै जो�डएको राजमागर् छेउमा सानै जलाशयमा भए प�न पोखर� �नमार्ण गर� माछा पालन गनर् सकेको खण्डमा 
आफनो प�रवारलाई चा�हन े�ाणी �ो�टन आफैले उत्पादन गर� आफुलाई चा�हएको समयमा उपभोग गनर् सक्दछन।् 
यो ��व�ध अन्य बाल� जस्तै तरकार�, फलपूmल, पशूपंिक्ष, आ�दसंग प�न जो�डएकोले कृषकको अन्य कायर्मा हानी 
वा घाटा पगु्न ेदेिखदैन। बरु यस �क�समको ��व�ध राजमागर् छेउछाउमा रहेका जलाशय क्षे�हरुमा माछा पालन 
कायर्�मलाई अनदुान �दने अ�भयानको रुपमा नै कायार्न्वयन गद� लग्न म�हला कृषकहरुलाई उत्��ेरत गनुर्पन� 
देिखन्छ । 

उ�ेश्यः 
१. ए�ककृत बाल� �णाल�को ��व�ध �सारण गन� । 

२. सस्तो एवं सूलभ �ाणी �ो�टनको उपलव्धता र खानेबानीमा प�रवतर्न ल्याउन ेतथा आय आजर्नमा ब�ृ� ल्याउने  
३. राजमागर् छेउछाउमा रहेका जलाशय क्षे�को वरपर पानी जम्न ेखाल्डाखलु्डीबाट वातावरणमा हनुे ��तकूल 
असरलाई न्य�ुनकरण गन�। (उदाहरणको ला�ग आय आजर्न र लामख�ेु �नयन्�ण) 
४. कृषक समूह छनौट गदार् अन्य कृषकहरुलाई समेत ��व�ध हस्तान्तरण गनर्सक्न ेक्षमता भएको हनुपुन�छ। 

५. म�हला कृषकलाई समूहमा आव� गराई उनीहरुको आय आजर्नको क्षे� �वस्तार गन�। 
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६. म�हला कृषक समूहहरुको क्षमता अ�भब�ृ� गन� एवं मत्स्य पालन गनर् उत्��ेरत गन�। 

 

कायर्�व�धः 
१. तराईमा ४ देिख ६ क�ा र पहाडमा २.५ रोपनी देिख ४ रोपनी सम्मका साना पोखर�हरुको ला�ग जग्गा 
छनौट गन�। 

२. त्यस्ता साना पोखर�हरुको छनौट गदार् सडकको दांया बायंाको सावर्ज�नक वा �नजी स्वा�मत्वको जग्गा छनौट 
गन�। 

३. साना पोखर�लाई १०० से.मी. ग�हरो हनु ेगर� ख� ेर �डलमा माटो राखेप�छ रा�ोसंग खांद� लेभल �मलाउने। 

४. सानापोखर�मा माछा पालन गदार् पिुन्टयस मूख्य बाल�को रुपमा स्टक गर� केह� मा�ामा अन्य जात प�न 
स्टक गन�। 

५. दाना कृषकको ३रको भान्छामा बढ� भएको बस्त ु�योग गनर् �ाथ�मकता �दन ेसो कम भएमा मा� स्थानीय 
स्तरमा उपलव्ध हनु ेदाना �योग गन�। 

६. माछाभरुा (�फङगर�लङ) ७,००० ��त हेक्टरका दरले स्टक गन�। 

७. ६ क�ाको पोखर� �नमार्ण गरेमा उ� समूहलाई २ करेसापोखर� अनूदान उपलव्ध गराईने छ। 

८. उ� समूहलाई एक �दने घम्ती स्थलगत ता�लम प�न उपलव्ध गराईन ेछ। 

९. उत्पादन १ मे.टन/हेक्टर भन्दा बढ� हनुे �हसाबले ��व�ध अपनाउने। 

 

छनौट गदार् अपनाउन ुपन� �कृयाः 
१. कृषक समूह छनौट गदार् म�हला कृषक समूह हनु ुपन�छ र उ� समूह पाचंदेिख सात जनासम्मको हनुपुन�छ। 

२. पानीको स्थायी �ोतका ला�ग �ाण्डपम्प वा कूलो/नहरको पानी लाग्ने व्यवस्था हनुपुन�। 

३. कृषकले केह� पशपुालन, हासं/कुखरुा पालन गरेको हनु ुपन�छ। 

४. साना पोखर� छनौट गदार् पोखर�को �डल ममर्तको लागतको ५० ��तशत कृषकले नै खचर् गनर् सक्नेलाई 
छनौट गनुर् पन�छ। 

५. साना पोखर� छनौट गदार् मत्स्यपालन गनर् स�कन ेराजमागर् व�रप�रको क्ष�ेलाई �ाथ�मकता �दन।े 
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आ�थर्क पक्ष   

�.सं. �ववरण कृषकको 

दा�यत्व 

कायार्लयबाट व्यहोन� 

(अ�धकतम) 

जम्मा रु. 
 

१. 
 

तराईमा 4 देिख 6 क�ा र 1 वटा 

समहुको ला�ग साना जलाशयको �डल र 

सम्ब� संरचना ममर्त सधुारको ला�ग   

१,०००।

- 

१,०००।- 2,०००।– 

२.  

 

माछा भरुा अनदुान (�फंगर�ल�) 7000 ��त 

हेक्टरका दरले  प�हलो बषर् र दो�ो 

वषर् मा� उपलब्ध गराउन े  

  सरकार� दररेट अनसुार 

 

 

३.  माछा भरुा प्या�कङ (डवल)  सरकार� दररेट अनसुार  

४. 2 वटा करेसा पोखर� अनदुान (1 वटा 

समूहको ला�ग) 

 करेसा पोखर�को नमर्स 

अनसुार 

 

५. घिुम्त स्थलगत ता�लम (1 �दन)े  घिुम्त स्थलगत ता�लम 

नमर्स अनसुार 

 

जम्मा रु.२२,०००।– 

नोटः �नणर्य �म�तः २०६१।८।२५ 
 

6. मड पम्प ख�रद एवं जडान  
मत्स्य पकेट क्ष�ेमा �नमार्ण भएका क�तपय परुाना पोखर�हरुमा पानी सकुाउन नस�क एकातफर्  पोखर�को ग�हराई 

व्यविस्थत गनर् स�कएको छैन भन ेअकार् तफर्  बष�सम्म जम्मा भईरहेको लेदो वा �हलोले पानीलाई दू�षत पार� �व�भ� 
�क�समका रोग तथा परजीवीले माछालाई आ�मण गर� नोक्सान प¥ुयाईरहेको पाईन्छ। तसथर् यसको असरलाई न्यून पानर् 
मड पम्प (MUD Pump) �योग गनर् स�कने भएकोले मड पम्म ख�रद एवं जडानका ला�ग अनदुान �दईनेछ। यसर� खर�द 
ग�रएको मड पम्प कृषक समूह वा सहकार�लाई सम्बिन्धत कायार्लयले आन्त�रक सन्चालन �कृया (कायर्�व�ध) तयार पार� 
उपलब्ध गराउन ुपन� छ। कृषकहरुलाई मड पम्प �नम्न अवस्थामा अनदुानमा उपलब्ध गराउन स�कनछे।  
१. न्यूनतम ५ हे. मत्स्य क्षे�फल भएको हनुपुन�।  
२. सहकार�मा प�रणत भएको कृषक सहकार� संस्था वा समूह भए न्यूनतम ३ वषर् परुानो कृषक समूह हनुपुन�।  
३. �ा�व�धक दृ��कोणबाट मडपम्पको आवश्यकता प�ु� भएको। 
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7. अ�भयानमखुी मत्स्य उत्पादन कायर्�म  
यस कायर्�म स�ालनका ला�ग कायर्�म सम्ब� ता�लम/�मण/बैठक एवं अन्य कायर्�म सचांलन �च�लत 

स्वीकृत नम्सर् अनसुार हनुेछन।् यसका अ�त�र� �नम्न वमोिजमको कायर्�म तथा कायर्�व�ध समावेश ग�रएको छ। 

 

�.सं. कायर्�म �ववरण/पषु्�ाई कै�फयत 

१ पोखर� �नमार्ण �वस्तार  
मत्स्य उत्पादन �वशेष कायर्�म कायार्न्वयन कायर्�व�ध, 

2072 (प�हलो संशोधन २०७३, �ावण) अनसुार 
  

2 पोखर� सदुृ�ढकरण 
पोखर� ग�हराउनको ला�ग माटोको काम ��त हेक्टर 
४३६७ घ.�म. ख� 

  

3 �ाचर� �नमार्ण 
कापर् �ाचर� �नमार्ण एवं ब्यबस्थापन कायर्�म 
कायार्न्वयन कायर्�व�ध, २०७३ अनसुार 

  

4 �ाचर� सदुृ�ढकरण 
कापर् �ाचर� �नमार्ण एवं ब्यबस्थापन कायर्�म 
कायार्न्वयन कायर्�व�ध, २०७३ अनसुार 

  

5 �व��ुतय �ान्सफरमर जडान �ान्सफरमर ख�रद एवं सम्ब� उपकरण जडान 
किम्तमा २५ हे. जलासय क्ष�ेमा 
मत्स्य पालन गन� सहकार� हनुपुन�। 

6 साना पोखर� �नमार्ण 

२०० व.मी. माटो ख� रु. १०,००० माछा भरुा 
तथा प्या�क� चाजर् रु. २७० पानी व्यवस्थपन गनर् 
�ढक� पम्म ख�रद रु. ५,०००।- 

किम्तमा १.३ मी ग�हरो, पानीको 
स्थायी �ोत भएको हनुपुन�। 

7 

अ�त�र� आयका ला�ग मध्य 
पहाडी क्षे�का म�हलाको ला�ग 
मत्स्य पालन 

५० घ.मी.को केज �नमार्ण सामा�ी (डोर�, वासं, 
जाल) रु. ६,०००।०० पेलेट दाना माछा भरुा एवं 
ढुवानी 

कृषक समूह म�हला नै हनुपुन�। 
दाना अनदुान रकम समूहको 
खातामा जम्मा हनुपुन�छ। 

8 
इटाभ�ाबाट वनकेो 
खाल्डाखलु्डीमा माछा पालन 

खाल्डाखलु्डी इटा उ�ोगले वनाएको हनुपुन� ��त 
पोखर� किम्तमा ६ कठृाको हनुपुन�छ । 

एक पटकको ला�ग मा� सहयोग 
ग�रनेछ। 

9 
िज�वकोपाजर्नको ला�ग घोलमा 
मत्स्य पालन   

घोल क्षे� सावर्िज्नक स्व�मत्वको हनुपुन�छ ।   

10 नसर्र� �नमार्ण एवं सदु�ुढकरण 
एक हेक्टर जलाशयको नसर्र� पोखर� �नमार्ण 
कायर्�म कायार्न्वयन कायर्�व�ध, २०७३ अनसुार 

  

11 जाल अनदुान स्वीकृत जालको नम्सर् अनसुार   

 
 

 
 


