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जडीबटुी विकासका लागि अनदुान सम्बन्धी कार्यविगध-२०७५ 

पषृ्ठभूमि 

 

जडीबटुी एव ंगरैकाष्ठ वन पदैावारहरूको सरंक्षण र सम्बर्द्धनबाट अर् ्व्यवस्र्ामा ठोस योगदान 

परु्याई आगामी सन ्२०२० सम्म अन्तरा्ष्ट्ष्िय जगतमा नेपाललाई जडीबटुी एव ंगरैकाष्ठ वन 

पदैावारहरूको बहृत भण्डारको रुपमा पररचित गराउने जडीबटुी एव ंगरैकाष्ठ वन पदैावार नीतत 

२०६१ को दीर्क्ालीन नीतत रहेको छ । यसगैरी वन नीतत, २०७१ मा पतन उच्ि मलू्यका, 

सकंटापन्न, दलुभ् तर्ा लोपोन्मखु प्रजाततका वनस्पतत र जडीबटुीको पहहिान, दीगो सकंलन, 

पनुरोत्पादनको सतुनष्ट्चितता, प्रववचध ववकास, व्यवसातयकरण र बजारीकरण गन ् समदुाय तर्ा 

तनजी क्षते्रलाई प्रोत्साहन गने व्यवस्र्ा रहेको छ ।  

 

यस ैअनरुुप महत्वपणू ्जडीबटुी श्रोतहरुको दीगो सरंक्षण र ववकासका लाचग कृषक समहू, सममतत, 

सहकारीलाई खेती ववस्तार र उर्दयम ववकासमा सहभागी गराई आय-आजन्का अवसरबाट गररबी 

न्यनूीकरण र समतामलूक ववकासमा समेत सर्ाउ परु्याउन ेयोजना रहेको सन्दभम्ा सो कायक््रम 

सिंालन प्रक्रक्रयालाई सहज व्यवष्ट्स्र्त र प्रभावकारी बनाउन आवचयक भएकोले वन तर्ा 

वातावरण मन्त्रालयले यो कायव्वचध जारी गरेकोछ ।  
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परिच्छेद -१ 

 

प्रािम्म्भक 

१. सकं्षिप्त नाि ि प्रािम्भ :  

(क) यस कायव्वचधको नाम "जडीबटुी ववकासका लाचग अनदुान सम्बन्धी कायव्वचध, २०७५" रहेको छ।  

(ख) यो कायव्वचध नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको ममततबाट लाग ूहुनेछ । 

२.परिभाषा : ववषय वा प्रसगंले अको अर् ्नलागेमा यस कायव्वचधमा  

(क) "जडीबटुी" भन्नाले औषधीय महत्व भएको वनस्पततलाई सम्झन ुपद्छ । 

(ख) "कायक््रम" भन्नाले जडीबटुी ववकासका लाचग अनदुान समब्न्धी कायक््रम सम्झन ुपद्छ 
। 

(ग) "अनदुान" भन्नाल ेयस कायव्वचध अन्तगत् रहह प्राप्त हुने नगद सहयोग सम्झन ुपद्छ । 

(र्) "सहकारी" भन्नाले सहकारी ऐन २०७४ अनसुार गठन भएको सरं्, ससं्र्ा सम्झन ुपद्छ, 
जसको ववधानमा जडीबटुी, कृवष वा गरैकाष्ठ वन पदैावारमा समेत कायग्ने उल्लखे 
गररएको हुनेछ । 

(ङ) "समहू" भन्नाले स्र्ानीय तहहरुमा रहेका वा गठन हुने उपभोक्ता समहू वा लाभग्राही 
समहू वा वन उपभोक्ता सममतत वा कृषक समहू समेतलाई सम्झन ुपद्छ ।  

(ि) "मन्त्रालय" भन्नाल ेवन तर्ा वातावरण मन्त्रालय सम्झन ुपद्छ । 

(छ) "ववभाग" भन्नाले वनस्पतत ववभाग सम्झन ुपद्छ । 

(ज) "सममतत" भन्नाले बुुँदा ६ (१) बमोष्ट्जमको जडीबटुी खेती अनदुान कायक््रम काया्न्वयन 
सममतत सम्झन ुपद्छ ।  

(झ) "लागत" भन्नाल े ववभागल े तयार गने ड्रइङ, डडजाइन, स्पेमसक्रिकेसन अनसुार तयार 
गररएको लागत अनमुानल ेसमेटेको रकमलाई सम्झन ुपद्छ। 

३. कार्यक्रिको उद्देश्र् : यो कायक््रम देहायको उर्ददेचय प्राष्ट्प्तको लाचग सिंालन गररनेछ  

(क)  नसर्ी तनमा्ण, व्यवसातयक खेतत, बाली सकंलन पतछको व्यवस्र्ापन काय,् प्रशोधन तर्ा 
मलू्य  अमभवरृ्दचध काय ्र लगानी सरुक्षण काय ्माि्त जडीबटुीको खेती प्रवर्दध्न गने । 

(ख) ्महत्वपणू ्जडीबटुीहरुको व्यवसातयक खेतीलाई प्रोत्साहन गरी प्राकृततक अवस्र्ामा रहेका 
जडीबटुी जन्य श्रोतको दोहनलाई कम गने तर्ा कृवष ववववचधकरणमा टेवा परु्याउने।  

(ग)  जडीबटुीको व्यवसातयक खतेी कायम्ा सहकारी/समहू माि्त समाजका वपछडडएका, ववपन्न र 
महहला लगायत वगह्रुको सहभाचगतालाई सतुनष्ट्चित गन ्समावेशीतालाई बढावा हदई दगुम् 
तर्ा ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी र आय आजन्को अवसरहरु बढाउने । 
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परिच्छेद - २ 

कार्य सचंालन प्रक्रक्रर्ा 
 

४. जडीबटुी खेतीको लागि छनौट िरिएका प्रजाततहरू : अनसुिूी १ मा उल्लेखखत छनौट 
आधार र अकं भार बमोष्ट्जम जडीबटुी खेतीको लाचग अनसुिूी २ अनसुारका प्रजाततहरु छनौट 
गररएका छन ्। 

५. कार्य सचंालनको लागि प्रस्तावित िते्र : (१) जडीबटुीको उपलब्धता, सम्भावना र क्षेत्रगत 
रुपमा आय-आजन्को प्रमखु श्रोत रहे नरहेको तथ्यमा आधाररत रही देशभरीका लक्षक्षत 
क्षेत्रहरुमा कायक््रम सिंालन गररनेछ ।  

(२) स्र्ानहरुको छनौट बुुँदा ६(१)बमोष्ट्जमको जडीबटुी खेती अनदुान कायक््रम काया्न्वयन 
सममततल ेगनेछ । 

६. कार्यक्रि सचंालन िने विगध : (१) कायक््रम सिंालनको लाचग प्रभावकारी व्यवस्र्ा 
ममलाउन,े प्रस्ताव छनौट गने, कायक््रम बाुँडिाुँड गरी समग्र कायक््रमको अनगुमन तर्ा मलू्यांकन 
गरी/गराई प्रगतत समीक्षा गनक्ा लाचग देहाय बमोष्ट्जमको जडीबटुी खतेी अनदुान कायक््रम 
कायन््वयन सममतत रहनेछ : 

(क) महातनदेशक वा तनजल ेतोकेको व्यष्ट्क्त (रा.प.प्रर्म वा सो सरह)   सयंोजक  

(ख) प्रतततनचध, वन तर्ा वातावरण मन्त्रालय          
 सदस्य  

(ग) ववज्ञ प्रतततनचध, वनस्पतत शास्त्र केन्रीय ववभाग         
 सदस्य  

(र्) ववज्ञ प्रतततनचध, एमसया नेटवक् िर सस्टेनेवल एग्रीकल्िर एन्ड बायोररसोसेज  
 सदस्य  

(ANSAB) एनसाब              
  

ङ) प्रमखु, योजना तर्ा अनगुमन शाखा           सदस्य सचिव 

 

सममततलाई आवचयक परेको खण्डमा आमष्ट्न्त्रत सदस्यको रुपमा ववषय ववज्ञहरु सममततको 
बठैकमा राख्न सक्रकनेछ | 

(२) ड्रइङ, डडजाइन, स्पेमसक्रिकेसन, अनगुमन, सम्पन्न कायक्ो प्राववचधक नाप-जाुँि समेतका 
प्राववचधक सहयोगको व्यवस्र्ा गन ् सोहह कायक््रममा ववतनयोष्ट्जत कूल बजटेबाट बढीमा ५ 
प्रततशत व्यहोररने छ, तर अनदुान वापत उपलब्ध गराईने रकमबाट कुन ैप्रकारको रकम कट्टी 
गररने छैन ।  

(३) सममततल े लक्षक्षत क्षते्रमा कायक््रम सिंालनको लाचग राष्ट्ष्िय स्तरको दैतनक पत्रत्रका वा 
स्र्ानीय स्तरको पत्रत्रका/एि.एम, रेडडयोमा ववज्ञापन खुलाई प्रस्ताव आव्हान गनेछ। प्रस्ताव पेश 
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गदा् दता्/नववकरण प्रमाणपत्र, अनसुिूी ३ अनसुारको कायय्ोजना तर्ा स्वीकृत ववधान पेश 
गनुप्नेछ । 
 

(४) प्राप्त प्रस्तावहरुलाई अनसुिूी ४ अनसुारको मापक र अङ्कभारको आधारमा सममततले (वा 
सममततल ेप्रस्ताव गने उप-सममतत) मलू्यांकन र प्रस्तावकहरुको प्रारष्ट्म्भक सिुी तनधा्रण गनेछ 
। 

(५) प्रारष्ट्म्भक सिुी अनसुारको प्रस्तावहरुको क्रिल्ड भेररक्रिकेसन पतछ अष्ट्न्तम सिूी तयार गरर 
कायक््रम सिंालनको लाचग मसिाररस गररनेछ ।  

(६) मसिाररस भएका प्रस्तावकसुँग कायक््रम सिंालनको लाचग अनसुिूी ५ बमोष्ट्जमको ढाुँिामा 
सम्झौता गररनेछ । 

(७) लागत अनमुानको बढीमा 50% सम्म मात्र अनदुान हदइनेछ । 
 

७. आगथयक कार्यविगध : (१) सम्झौता अनसुार सहकारी/समहूलाई प्राप्त हुने सहयोग अध्यक्ष र 
कोषाध्यक्षको सयंकु्त दस्तखतबाट सिंालन हुने गरर सहकारी/समहूको नाममा खोमलएको बैंक 
खातामा पठाईनेछ । सहकारी/समहूले तपमसलका प्रक्रक्रया परुा गरर रकम माग गनुप्नेछ र 
ववभागल ेस्वीकृत लागत अनरुुप काम भए/नभएको प्राववचधक जाुँिबझु गराई वास्तववक कायक्ो 
आधारमा भएको खि ्रकम मात्र पठाउनेछ । 

(२) सहकारी/समहूले रकम माग गदा् यर्ार् ्खि ्खुल्ने गरर सक्कल त्रबल, भरपाई, भौिर 
लगायतका सम्पणू ्कागजपत्र ववभागमा पेश गनुप्नेछ । अष्ट्न्तम पटकको रकम माग गदा ्
ववभागको प्रतततनचध र ५० प्रततशत भन्दा बढी सदस्यको रोहवरमा प्राप्त रकम, कायम्ा भएको 
खि ्वववरण सावज्तनक गरी अनमुोदन गराई सावज्तनक गरेको तनणय् समते समहूल ेपठाउन ु
पनेछ । 

(३) बुुँदा ७ (१) बमोष्ट्जम ववभागमा रकम माग भई आएपतछ ववभागले तोकेको प्राववचधकको 
मसिाररसको आधार समेतमा यर्ार् ्कायक्ो भकु्तानी ववभागबाट हुनेछ । 

(४) पेचकी लगायतका व्यवस्र्ा सावज्तनक खररद ऐन, २०६३ तर्ा सावज्तनक खररद 
तनयमावली, २०६४ अनसुार हुनेछ  । 

(५) सम्झौता अनसुारको काय ्नभएमा, प्राप्त रकम हहनाममना वा मसौट गरेमा वा नक्कली 
त्रबल भरपाई बनाई भकु्तानी मलएको प्रमाखणत भएमा सहकारी/समहूका समब्ष्ट्न्धत पदाचधकारी 
वा सदस्यलाई प्रिमलत काननु अनसुार कारवाही गरी सरकारी बाुँकी सरह ब्याज सहहत रकम 
असलु उपर  
गररनेछ । 

(६) सहकारी/समहूलाई आवचयक पन ् सक्ने ड्रइङ, डडजाइन, स्पेमसक्रिकेसन, लागत अनमुानको 
तयारी गन,् प्राववचधक प्रस्ताव तयार गन,् सम्पन्न कायक्ो प्राववचधक नाप-जाुँि गरर भकु्तानीको 
लाचग मसिाररस गन,् काय ् सम्पन्न प्रततवेदन बनाउन े समेतका सव ै क्रकमसमको प्राववचधक 
सहयोगको व्यवस्र्ा ववभागले ममलाउन े छ। ववभागमा सम्वष्ट्न्धत कायक्ो लाचग आवचयक 
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प्राववचधक र प्रशासतनक जनशष्ट्क्त उपलब्ध हुन नसकेमा सावज्तनक खररद ऐन, २०६३ तर्ा 
सावज्तनक खररद तनयमावली, २०६४ अनसुार सेवा खररद गन ्सक्रकनेछ। 

(७) कायक््रम काया्न्वयनका लाचग पहहिान गररएका देहाय बमोष्ट्जमका ५ वटा क्षेत्रका 
क्रक्रयाकलापहरुमा देहाय बमोष्ट्जमको खि ्गने गरर रकम उपलब्ध गराईनेछ। 

 

 

(क) नसयिी तनिायण (Establishment of Nursery) 

(अ) नमनुा नसर्ी (Model Nursery) :  

 गणुस्तरीय त्रबउ/त्रबरुवाको आवचयकता पररपतूतक्ो लाचग सहकारी/समहूलाई तनम्न 
पवूा्धार सहहतको नसर्ी तनमा्णमा अनदुान सहयोग उपलब्ध गराईनेछ - 

 माऊ त्रबरुवा स्टक ब्लक (Mother Stocks Block), 

 पोलीब्यागमा त्रबरुवा सान ्र हुका्उन एग्रोनेट जाली सहहतको नसर्ी (Net house), 

 हावा ओहोर-दोहोर हुन सक्न,े दवु ै छेउमा क्रकरा प्रततरोधी जाली सहहतको र र्ोपा 
मसिंाई, िोहोरा मसिंाईको (Drip and sprinkler) सवुवधा भएको त्रबरुवा उत्पादन नसर्ी 
(Propagation house), 

 प्रकाश छेक्न सक्न े(Light screening), दवु ैछेउमा क्रकरा प्रततरोधी जाली सहहतको र र्ोपा 
मसिंाई, िोहोरा मसिंाईको सवुवधा भएको त्रबरुवा हुका्उने नसर्ी (Hardening/maintenance 

house), 

 माटो तनमल्ीकरणको लाचग सौय ्प्रणाली (Solar system for  soil sterilization), 

 मसिंाईको लाचग मसिंाई पम्प र टंकी (Water pump and water tank for irrigation), 

 न्यनूतम ८ हेक्टरमा खेती गररने स्र्ानमा मात्र नमनुा नसर्ी स्र्ापना गररनेछ । एउटा 
नमनुा नसर्ीबाट प्रतत वष ्१५०,०००-२००,००० त्रबरुवा उत्पादन हुनपुनेछ । नमनुा नसर्ी 
स्र्ापना गन ्कुल लागतमा प्रतत एकाई रु.३० लाखमा नबढ्ने गरर 50% सम्म अनदुान 
उपलब्ध गराईनेछ ।  

(आ) साना नसर्ी (Small Nursery) : 

 गणुस्तरीय त्रबउ/त्रबरुवाको आवचयकता पररपतूतक्ो लाचग तनम्न पवूा्धार सहहतको नसर्ी 
तनमा्णमा अनदुान सहयोग उपलब्ध गराईनेछ :  

 हावा ओहोर-दोहोर हुन सक्न,े दवु ै छेउमा क्रकरा प्रततरोधी जाली सहहतको र र्ोपा 
मसिाई, िोहोरा मसिाईको (Drip and sprinkler) सवुवधा भएको र एग्रोनेट जाली सहहतको 
त्रबरुवा उत्पादन नसर्ी (Propagation house), 

 माटो तनमल्ीकरणको लाचग सौय ्प्रणाली (Solar system for  soil sterilization), 

 मसिंाईको लाचग मसिंाई पम्प वा टंकी (Water pump or water tank for irrigation), 

 न्यनूतम २ हेक्टरमा खेती गररने स्र्ानमा मात्र साना नसर्ी स्र्ापना गररनेछ । एउटा 
साना नसर्ीबाट प्रतत वष ् ३५,०००-५०,००० त्रबरुवा उत्पादन हुनपुनेछ । साना नसर्ी 
स्र्ापना गन ् कुल लागतमा प्रतत एकाई रु.७.५ लाखमा नबढ्ने गरर 50% सम्म 
अनदुान उपलब्ध गराईनेछ  । 
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(ख) व्र्ािसातर्क खेती कार्य  (Cultivation of Medicinal Plants)  

(अ) रुख प्रजाततका जडीबटुीहरु (Medicinal tree plants) : 

न्यनूतम ४०० त्रबरुवा प्रतत हेक्टर रोपण गने गरर  (प्रतत त्रबरुवा ६०/-) प्रतत हेक्टर रु. 
२४,००० अनदुान सहयोग । 

(आ) बटु््यान प्रजाततका जडीबटुीहरु (Medicinal shrub plants) : 

    न्यनुतम १६०० त्रबरुवा प्रतत हेक्टर रोपण गने गरर (प्रतत त्रबरुवा 4०/-) प्रतत हेक्टर रु.  

    ६४,००० अनदुान सहयोग । 

(इ) झार प्रजाततका जडीबटुीहरु (Medicinal herb plants) : 

न्यनूतम १०,००० त्रबरुवा प्रतत हेक्टर रोपण गने गरर (प्रतत त्रबरुवा १०/-)  प्रतत हेक्टर रु. 
१००,००० अनदुान सहयोग । 

(ि) बाली सकंलन पतछको व्र्िस्थापन कार्य (Post-harvest management) 

(अ) जडीबटुी सकुाउने स्र्ल (Drying yards) : 

 जडीबटुी (कच्िा, प्रशोचधत, वस्त ु ) को गणुस्तरमा वरृ्दचध गरर तनया्तमा सहयोग 
परु्याउन तनम्न पवूा्धार सहहतको जडीबटुी सकुाउने स्र्लको तनमाण् गररनेछ - 

 पखाल्न,े  सिा गने,  ग्रेडडङ्ग गने र सकुाउने पवूा्धार  

 जाली सहहतको सकुाउने कक्ष वा कम तापक्रममा जडीबटुी सकुाउने आवचयक सवुवधा 
 जडीबटुी सकुाउने स्र्ल न्यनूतम १००० के.जी. क्षमताको हुनपुनेछ । जडीबटुी सकुाउने 

स्र्ल स्र्ापना गन ्कुल लागतमा प्रतत एकाई रु. ५ लाखमा नबढ्न ेगरर 5०% सम्म 
अनदुान उपलब्ध गराईनेछ ।  

(आ) भण्डारण गहृ (Storage godown) : 

सकुाएर प्रशोधनको लाचग तयारी जडीबटुीहरुलाई अल्प र मध्यम समय सम्म राख्नको 
लाचग हावा ओहोर-दोहोर हुने, ओस नपने, र खेती गररएको स्र्ानबाट टाढा नपने गरर 
भण्डारण गहृको तनमाण् गररनेछ । भण्डारण गहृ तनमा्णको लाचग कुल लागतमा प्रतत 
एकाई रु.१० लाखमा नबढ्ने गरर 5०% सम्म अनदुान उपलब्ध गराईनेछ । 

(घ) प्रशोधन तथा िलू्र् अमभिदृ्गध कार्य (Processing and value addition) 

(अ) प्रशोधन इकाई (Processing unit) : 

 खेती गररने जडीबटुी प्रजाततको आधारमा प्रशोधन इकाई (धुलो पाने, तले तनकाल्न)े 
स्र्ापना गररनेछ । प्रशोधन इकाई स्र्ापना गररने क्षेत्र सडक सजंालको नष्ट्जक जोडडएको 
हुनपुनेछ । 

 प्रशोधन इकाई स्र्ापना गन ् कुल लागतमा प्रतत एकाई रु. ३० लाखमा नबढ्न ेगरर 
5०% सम्म अनदुान उपलब्ध गराईनेछ । 

(आ) प्राङ्गाररक असल खतेी ववचध प्रमाणीकरण (Organic/GACP certification) : 
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 जडीबटुीको मलू्य अमभवरृ्दचध गन ् अनदुान सहयोग रकम प्राप्त गरर जडीबटुी खेती 
गरररहेका सहकारी/समहूहरूलाई तसे्रो वष ् पतछ अवलम्बन गररएका ववचध/प्रयासको 
आधारमा प्राङ्गाररक असल खेती ववचध प्रमाणीकरण गन ् रु. १०,००० प्रतत हेक्टरको 
दरल ेअचधकतम ५० हेक्टरको लाचग रु. ५ लाख अनदुान सहयोग उपलब्ध गराईनेछ । 

 

(इ) बजार प्रवर्द्धन तर्ा बजार सतुनष्ट्चिता (Market promotion and buy back interventions) :  

बजार प्रवर्द्धन, बजार सिूना प्रणाली र बजार सतुनष्ट्चिताको लाचग अनदुान सहयोग 
उपलब्ध गराईनेछ । खेती गररने जडीबटुीको प्रजातत, स्र्ान तर्ा खेती गररएको क्षते्रिल 
अनसुार अनदुान सहयोग िरक हुन सक्नेछ, तर प्रतत प्रस्ताव सहयोग रकम अचधकतम रु. 
२ लाख रहनेछ । 

(ङ) लिानी सिुिण कार्य (Investment safety) 

(अ) कृवष कमक्ो लाचग जडीबटुी खेती काय ्सवर््ा नौलो रहेको हुुँदा कृषकको लगानी 
सरुक्षक्षत गन ्खेती बाली त्रबमा गररनेछ। यसरी त्रबमा गदा् वप्रममयम/बीमाङ्क रकमको 5०% 
रकम अनदुान स्वरुप सहयोग गररनेछ । बीमाङ्क/वप्रममयम रकम र अन्य प्रावधानहरु 
सरकारी त्रबमा ससं्र्ानहरुसुँगको छलिल पतछ टुङ्गो लगाईनेछ । 

(आ) सहकारी/समहूलाई प्राप्त गरेको आचर्क् सहयोग माचर् उल्लखेखत ५ वटा क्षते्रका 
क्रक्रयाकलापहरु अन्तगत्को सामग्री खररद, कामदार ज्याला बाहेकको अन्य खि ् मशषक्हरु 
(प्रशासतनक खि,् भ्रमण खि,् समहुको छलिल तर्ा चियापान) मा प्रयोग गन ्पाइने छैन 
। 

(८) बुुँदा न ं(७) मा तनधा्रण गररएका कुन ैएक क्षेत्रमा अनदुान प्राप्त गने समहू वा सरं्, 
ससं्र्ालाई एक आचर्क् वषम्ा अको क्षते्रमा अनदुान प्रदान गररनेछैन । 

८. बजेट सम्बन्धी व्र्िस्था : यस कायक््रमको सिंालनको लाचग आवचयक बजेट नेपाल 
सरकारको वावषक् स्वीकृत कायक््रममा उल्लेख भए बमोष्ट्जम हुनेछ । 

 

 

परिच्छेद - ३ 

कार्यक्रि अनिुिन तथा िलू्र्ााँकन व्र्िस्था 

९. कार्यक्रि अनिुिन तथा िलू्र्ाकंन : यस कायक््रमको अनगुमन तर्ा मलु्यांकन समय-
समयमा वा आवचयकता अनसुार मन्त्रालयबाट तर्ा ववभागबाट प्रभावकारी रुपमा गनुप्नेछ। 
आवचयक परामशक्ो लाचग वनस्पतत अनसुन्धान केन्रहरु पररिालन गररनेछन ्। 
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परिच्छेद - ४ 

विविध 

१०. अम्न्ति व्र्ाख्र्ा िनय सक्न े: यस कायव्वचधको कायन््वयनमा केहह बाधा आइपरेमा वा 
दवुवधा उत्पन्न भएमा मन्त्रालयल ेसोको अष्ट्न्तम व्याखया गन ्सक्नेछ । 

 

 

अनुसूची १ 

जडीबुटी छनौट आधाि ि अङ्कभाि 

(बुाँदा नं ४ साँि सिब्म्न्धत) 

प्राकृततक वासस्र्ान 

(१०%) 

बजार माग 

(३०%) 

खेती प्रववचध 

(२०%) 

प्राकृततक उपलब्धता 
(१०%) 

त्रबरुवा उमाने ववचध 

(२०%) 

वरृ्दचध दर 

(१०%) 

(१-४) (१-४) (१-४) (१-४) (१-४) (१-४) 

 

प्राकृततक वासस्र्ान : िराक्रकलो (४), र्ाम वा छायाुँमा मात्र (३), ववशेष माटोमा मात्र (२), मसममत (१) 

बजार माग : ष्ट्स्र्र र बढ्दो (४), ष्ट्स्र्र (३), अष्ट्स्र्र (२), अष्ट्स्र्र र र्ट्दो (१) 

खतेी प्रववचध : मलखखत छ र खतेी भैरहेको छ (४), मलखखत छ (३), मलखखत छैन र खेती भैरहेको छ (२), 

छैन (१) 

प्राकृततक उपलब्धता : संकटापन्न (४), लोपोन्मुख (३), मसममत स्र्ानमा (२), प्रिुर (१) 

त्रबरुवा उमाने ववचध : जरा, काण्ड, पात, त्रबउबाट सष्ट्जलो (४), जरा, काण्ड, पात, त्रबउबाट असष्ट्जलो (३), 

त्रबउबाट मात्र सष्ट्जलो (२), त्रबउबाट मात्र असष्ट्जलो (१) 

वरृ्दचध दर : ततब्र (४), मध्यम (३), न्यून (२), धेरै न्यून (१) 
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अनुसूची २ 

छनौट िरिएका प्रजाततहरु 

(बुाँदा नं ४ साँि सिब्म्न्धत) 

झार प्रजातत अततस (२८००-३७००) मम. 

झार प्रजातत चिराइतो (१५००-२५००) मम. 

रुख प्रजातत काउलो (१५००-२१००) मम. 

झार प्रजातत कुट्की (३५००-४५००) मम. 

झार प्रजातत जटामसी (३२००-५०००) मम. 

रुख प्रजातत लौठसल्ला (२३००-३४००) मम. 

झार प्रजातत सतुवा (२०००-३०००) मम. 

रुख प्रजातत तजेपात (४५०-२०००) मम. 

झार प्रजातत सुगन्धवाल (१५००-३३००) मम. 

बुट््यान प्रजातत हटमुर (१२००-२४००) मम. 

झार प्रजातत कुररलो (१००-२१००) मम. 

झार प्रजातत पाषणभेद (१०००-३२००) मम. 

झार प्रजातत बोझो (५००-२३००) मम. 

बुट््यान प्रजातत दारु हल्दी (िुत्रो) (१८००-३०००) मम. 

झार प्रजातत सेतक चिनी (खखरौले) (१२००-२५००) मम. 

रुख प्रजातत सुगन्धकोक्रकला (१०००-१५००) मम. 

रुख प्रजातत ररठ्ठा (१०००-१५००) मम. 

झार प्रजातत सपग्न्धा (१००-१०००) मम. 

झार प्रजातत क्यामोमाईल Cultivated 

झार प्रजातत मसिोनेला Cultivated 

झार प्रजातत मेन्र्ा Cultivated 
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अनुसूची ३ 

संक्षिप्त कार्यर्ोजना प्रस्ताि 

(बुाँदा नं ६(३) साँि सिब्म्न्धत) 

 

१. प्रस्ताव पेश गने सहकारी/समूहको नाम र ठेगाना   

२. सहकारी/समूहको छोटो चिनारी र लक्ष्य  

३. ववर्दयमान ववविय तर्ा अन्य प्राववचधक पूवा्धारहरु  

४. ववर्दयमान भौततक पूवा्धारहरु  

५. प्रस्ताववत क्रक्रयाकलापहरु  

६. प्रस्ताववत क्रक्रयाकलापहरु संिालन गररने ववचध (जनशष्ट्क्त, 50% सहकारी/समूहको योगदान 
कसरी जुटाउने, उपलब्ध जग्गा) 

७. प्रस्ताववत क्रक्रयाकलापहरुबाट हुने खि ्तर्ा आम्दानीको प्रक्षेपण  

८. क्रक्रयाकलाप संिालन गन् लाग्न ेसमय  

९. प्रस्ताववत क्रक्रयाकलापहरुबाट लाभाष्ट्न्वत र्रधुरी र मसज्ना हुने रोजगारी  

१०. लगानीका सम्भाव्य स्रोत समब्न्धी वववरण  

११. प्रस्ताववत क्रक्रयाकलापहरुबाट उत्पाहदत हुने जडीबुटी वा प्रशोचधत वस्तुको मात्रा  

१२. दीर्क्ामलन जगेना् ववचध 
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अनुसूची ४ 

प्रस्ताि िूल्र्ाङ्कन विगध 

(बुाँदा नं ६(४) साँि सिब्म्न्धत) 

जग्गाको अवष्ट्स्र्तत 
र उपयुक्तता 
(२०%) 

 सहकारी/समूहको पषृ्ठभूमम 
र जडीबुटी क्षेत्रमा अनुभव 

(२०%) 

संस्र्ागत 
क्षमता (२०%) 

समावेमशता (२०%) दीर्क्ामलन जगेना् 
ववचध (२०%) 

     

 

व्र्िसातर्क र्ोजनाको िूल्र्ाङ्कन तामलका  
क्र.सं
. 

तनण्यको मापदण्ड  भार (अङ्क)    पुष्ट््याई कैक्रियत 

 

१. जग्गाको अवष्ट्स्र्तत र उपयुक्तता 
(20%) 

क_्खेतीको सम्भाव्यता 
ग_्भौगोमलक र सामाष्ट्जक आधार 

 

10 

10 

 

खेतीको सम्भाव्यता भौगोमलक र 
सामाष्ट्जक आधार (जग्गाको 
क्रकिा नं.,् क्रिल्डबुक, नक्शा, 
क्षेत्रिल) 

 

२. संस्र्ागत क्षमता (20%) 

क) प्राववचधक क्षमता 
ख) व्यवस्र्ापक्रकय क्षमता 

 

10 

10 

 

संिालन ववचध 

खि ्तर्ा आम्दानी प्रक्षेपण  

कमि्ारी र कामदारको ष्ट्स्र्ती 

 

३. सहकारी/समूहको पषृ्ठभूमम र जडडबुटी 
क्षेत्रमा अनुभव (20%) 

(क) पषृ्ठभूमम 

(ख) जडीबुटी क्षेत्रमा अनुभव 

 

 

 

10 

10 

 

 

 

पूव ्संिामलत कायक््रमको वववरण 

जडीबुटी क्षेत्रमा अनुभवको 
वववरण 

 

४. समावेमशता (20%) 

 

क) <५०% समावेशी  

ख) >५०% समावेशी 

 

 

 

२० 
१० 

 

 

ववपन्न वगक्ा दमलत महहला, 
आहदवासी, जनजातत, बेरोजगार 
युवाको सहभाचगतालाई आधार 
मान्नु पनेछ । 

 

5. दीर्क्ामलन जगेना् ववचध (20%) 

 

क) पूव ्संिामलत कायक््रमको प्रगतत 

ख) भौगोमलक र समाष्ट्जक आधार 

 

 

 

10 

10 

 

 

लगानीको स्रोत, प्रततिल प्राप्त 
गने समय तर्ा सम्भाववत 
आचर्क् प्रततिल, पूव ्संिामलत 
कायक््रमको प्रगतत  

 

 जम्मा 100   
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अनुसूची ५ 

सम्झौता पत्रको ढााँचा 
(बुाँदा नं ६(६) साँि सिब्म्न्धत) 

................कायक््रम संिालन गरर सम्पन्न गन ् र दीर्क्ामलन जगेना् समेत गनक्ो लाचग नेपालको 
प्रिमलत ऐन कानुनको पररचधमभत्र रही नेपाल सरकार, वनस्पतत ववभाग र ............... सहकारी/समूह बीि 
तल उल्लेखखत वववरण शतह्रु सहहतको सम्झौता सम्पन्न भयो ।    

1.  नगरपामलका/गाउुँ पामलका/वडाको नाम : 

कायक््रमको नाम : 

१. कायक््रम गने सहकारी/समूहको नाम : 

२. कायक््रम लागु हुने : 

(क) के्षत्र : गाउुँ/के्षत्र  

(ख) वडा : 

५.    कायक््रमबाट लाभाष्ट्न्वत : 

(क) के्षत्र : गाउुँ/के्षत्र  

(ख) वडा : 

(ग) र्र पररवार संखया :  

(र्) दमलत/मसमान्तकृत र्रपररवार संखया: 

6. काय ्शुरु गने ममतत : 

7. काय ्सम्पन्न गनुप्ने ममतत : 

8. कायक््रमको लाचग लाग्ने खि ्(ववभागले तयार गने ल.ई. बमोष्ट्जम) : 

9. सम्झौता पूव ्सहकारी/समूहको तनवेदन र कायय्ोजना अतनवाय ् रुपमा पेश गनुप्नछे, जसमा सहकारी/समूहले 
आफ्नो पहलमा गने प्रयासहरु, सहकारी/समूहको लगानी र दीर्क्ामलन जगेना् ववचधको बारेमा प्रततवर्दधता गरेको 
हुनुपनेछ । 

10. सहकारी/समूहले कायक््रम काया्न्वयनको लाचग तनवेदन र कायय्ोजना पेश गदा् सहकारी/समूहको लेटरप्याडमा 
पेश गनुप्नेछ । 

११. कायक्ो पररमाण,  आवचयक सामाग्री र ज्यामीको वववरण तर्ा खि ्व्यहोने श्रोत संलग्न िारममा उल्लेख गरे 
अनुसार हुनेछ । 

१२. कायक्ो गुणस्तर र डडजाईन ववभागबाट उपलब्ध गराइएको नक्शा र स्पेमसक्रिकेसनमा उल्लेख गरे बमोष्ट्जम 
हुनुपनेछ। 

१३. ववभागले व्यहोने रकमको हकमा सम्पन्न प्रगततको अनुपातमा मस. नं. ११ मा उल्लेख गररएको िारम अनसुार 
हहसाव गरर २ क्रकस्तामा गरेर सहकारी/समूहको बैंक खातामा जम्मा हुन ेगरर उपलब्ध गराउन ुपनेछ । पहहलो 
क्रकस्ताको रकम दरुुपयोग भएको खण्डमा ववभाग दोस्रो दोस्रो क्रकस्ता भुक्तानी गन ्बाध्य हुनेछैन सार्ै दरुुपयोग 
भएको पाईएमा पहहलो क्रकस्ताको रकम समेत सरकारी बाुँक्रक सरह असुल उपर गररनेछ । 

१४.स्र्ानीय साधन जुटाउन,े व्यवष्ट्स्र्त ढंगले काय ् गने र आयोजनाको स्याहार सम्भार गने समेत दातयत्व 
सहकारी/समूहको हुनेछ ।  

१५. कायक््रमको लाचग माग भएको वा प्रयोग हुने सामग्री कुनै पतन हालतमा अन्यत्र प्रयोग गन ्पाईने छैन । 
१६.समब्ष्ट्न्धत प्राववचधकको सहमतत बेगर समुहले डडजाईन िेनु ् हुुँदैन।कर्मकदाचित सहकारी/समूहले आिुखुशी 

डडजाईन/स्पेमसक्रिकेसन िेरर काय ्गरेमा त्यसको भुक्तानी हदन ववभाग बाध्य हुनेछैन। 

१७. यो सम्झौता ........... ममततबाट लागु हुनेछ । सम्झौता अनुसार सहकारी/समूहले..............गते 
मभत्र सम्पूण ्कायह्रु सम्पन्न गरर सावज्तनक सुनुवाई सहहत त्रबल /भरपाई पेश गनुप्नेछ । 

इतत संवत.्..........साल..........महहना............गते.............रोज शभुम ्। 

 

उपभोक्ता ति्बाट :              ववभागको ति्बाट : 

अध्यक्ष वा सहकारी/समूहले तोकेको व्यष्ट्क्तको नाम:    ववभागीय प्रमुख वा अष्ट्खतयारी प्राप्त व्यष्ट्क्तको 
नाम: 

 

हस्ताक्षर :        हस्ताक्षर : 

ममतत :         ममतत : 
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साक्षी : 


