जडीबुटीको व्यवसायीक खेती ववस्तार काययवववि विर्दे विका – २०७७
पृष्ठभूमी
महत्वपूर्ण जडीबुटी एवं गैरकाष्ठ वन पैदावारको दीगो संरक्षर् र ववकास तथा
व्यवसायीकरर्को लावग प्राकृवतक स्रोतमात्र पयाण प्त नहुने भएकोले कवुवलयती वन,
सामुदावयक वन, साझेदारी वन तथा अन्य वनजी एवं समूहगत रुपमा जडीबुटी एवं
गैरकाष्ठ वन पैदावारको खेतीका लावग प्रोत्सावहत गररने साथै यस्तो कायणमा गररवीका
रे खामुनी रहे का व्यक्तिहरुलाई ववशेष प्राथवमकताका साथ अविकतम लाभ हुनेगरी
जनसहभावगता जुटाइने प्राविान नेपाल सरकारले राखेको छ । यसै गरी वन नीवत,
२०७६ मा पवन उच्च मूल्यका, संकटापन्न, दु लणभ तथा लोपोन्मुख प्रजावतका वनस्पवत र
जवडवुटीको पवहचान, वदगो संकलन, पुनरोत्पादनको सुवनवितता, प्रवववि ववकास,
व्यवसायीकरर् र वजारीकरर् गनण समुदाय तथा वनजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गने
व्यवस्था रहे को छ ।
यसै अनुरुप महत्वपूर्ण जडीबुटी स्रोतहरुको दीगो संरक्षर् र ववकासका लावग परम्परा
दे क्तख यसको संकलनवाट जीववकोपाजणन गदै आएका ववपन्न तथा वपछवडएका वगण
तथा जवडवुटीको महत्व बुझी यसको व्यवसावयक खेवततर्ण आकवषणत कृषक, समूह,
सवमवत, सहकारी तथा वनजी क्षेत्रलाई खेती ववस्तार र उद्यम ववकासमा सहभागी गराई
आयआजणनका अवसरवाट गरीबी न्यूनीकरर् र समतामूलक ववकासमा समेत सघाउ
पुयाण उने योजना रहे को सन्दभणमा सो कायणक्रम संचालन प्रकृयालाई सहज व्यवक्तस्थत र
प्रभावकारीताको लावग श्री अथण मन्त्रालयको आवथणक वषण २०७७/२०७८ को बजेट
कायणन्वयन सम्वक्ति मागणदशणनको बुुँदा नं १६ बमोवजम वन तथा वातावरर्
मन्त्रालयद्वारा यो कायणवववि वनदे वशका तयार गररएको छ ।
पररच्छे र्द -१
प्रारम्भिक
१. संविप्त िाम र प्रारि :
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(क) यस कायणववविको नाम " जडीबुटीको व्यवसायीक खेती ववस्तार कायणवववि
वनदे वशका, २०७७" रहे को छ ।
(ख) यो कायणवववि मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको वमवतबाट लागु हुनेछ ।
२.पररभाषा : वबषय वा प्रसंगले अको अथण नलागेमा यस कायणवववि वनदे वशकामा –
(क) "कायणक्रम" भन्नाले जडीबुटीको व्यवसायीक खेती ववस्तारको लावग स्वीकृत
कायणक्रम सम्झनु पदण छ ।
(ख) "जवडवुटी" भन्नाले औषिीय महत्व भएको वनस्पवतलाई सम्झनु पदण छ ।
(ग) "पकेट क्षेत्र" भन्नाले असल खेवत तथा संकलन वववि सवहतको जवडवुटी खेवत
गने/गराउने कक्तिमा १० हे क्टर क्षेत्रर्ल भएको (एकीकृत वा खण्डीकृत) क्षेत्र सम्झनु
पदण छ ।
(घ) "मन्त्रालय" भन्नाले वन तथा वातावरर् मन्त्रालय सम्झनु पदण छ ।
(ङ) "ववभाग" भन्नाले वनस्पवत ववभाग सम्झनु पदण छ ।
(च) "सवमवत" भन्नाले बुुँदा ६ (१) बमोवजमको जडीबुटी ववस्तार कायणक्रम कायणन्वयन
सवमवत सम्झनु पदण छ ।
(छ) "समूह" भन्नाले स्थानीय तहहरुमा रहे का वा गठन हुने उपभोिा समूह वा
लाभग्राही समूह वा वन उपभोिा सवमवत वा सहकारी ऐन २०४८ अनुसार गठन
भएको सहकारी, कृषक समूह समेतलाई सम्झनु पदण छ ।
३ .कायय क्रमको उद्दे श्य : यो कायणक्रम दे हायको उद्दे श्य प्राक्तप्तको लावग संचालन
गररनेछ –
(क) महत्वपूर्ण जडीबुटीहरुको व्यवसावयक खेतीलाई प्रोत्साहन गरी प्राकृवतक
अवस्थामा रहे का जडीबुटीजन्य स्रोतको दोहनलाई कम गने तथा कृवष
ववववविकरर्मा टे वा पुयाण उने ।
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(ख) जडीबुटीको व्यवसावयक खेती कायणमा वनजी क्षेत्र/सहकारी/सं घ/संस्था/समूह
लगायत समाजका वपछवडएका, ववपन्न र मवहलावगणहरुको सहभावगतालाई बढावा
वदइ दु गणम तथा ग्रामीर् क्षेत्रमा रोजगारी र आयआजणनको अवसरहरु बढाउने ।
पररच्छे र्द - २
कायय संचालि प्रवक्रया
४. जवडवुटी खेतीको लावि छिौट िररएका प्रजावतहरू : जवडवुटी खेतीको लावग
अनुसूची १ अनुसारका प्रजावतहरु छनौट गररएका छन् ।
५. कायय संचालिको लावि प्रस्ताववत िेत्र : (१) जवडवुटीको उपलब्धता, सम्भावना र
क्षेत्रगत रुपमा आय-आजणनको प्रमुख स्रोत रहे नरहे को तथ्यमा आिाररत रही
औषिीय वनस्पवतहरुको खेवत सम्भाव्यता पकेट क्षेत्र) माननीीय मन्त्रीस्तरीय वनर्णय,
वन तथा वातावरर् मन्त्रालय) ले छनौट गरे का क्षेत्रहरूमा यो कायण क्रम संचालन
गररनेछ ।
६. कायय क्रम संचालि ििे वववि : (१) कायणक्रम संचालनको लावग प्रभावकारी
व्यवस्था वमलाउने, घोषीत क्षेत्रहरूमा समुह चयन गने, कायणक्रम बाुँ डर्ाुँ ड गरर समग्र
कायणक्रमको अनुगमन तथा मुल्यांकन गरर/गराई प्रगवत सवमक्षा गनणका लावग दे हाय
बमोवजमको जडीबुटी ववस्तार कायणक्रम कायणन्वयन सवमवत रहनेछ –
(क) प्रमुख, वनस्पवत अनुसिान केन्द्र

संयोजक

(ख) प्रवतवनवि, वजल्ला समन्वय सवमती

सदस्य

(ग) आवथणक प्रशासन शाखा

सदस्य

(घ) जवडवुटी सम्बक्ति कायण हे ने कमणचारी (स्थायी)

सदस्य सवचव

सवमवतलाई आवश्यक परे को खण्डमा आमक्तन्त्रत सदस्यको रुपमा ववषयववज्ञहरु
सवमवतको बैठकमा राख्न सवकनेछ |
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(२) अनुगमन लगायत कायणक्रमसंग सम्वक्तित सवै वकवसमका कायणक्रमगत र
प्रशासवनक खचण उल्लेक्तखत सवमवतको वसर्ाररसमा बाुँ डर्ाुँ ड गरर सोवह कायणक्रममा
वववनयोवजत बजेटबाट बढीमा ५ प्रवतशत व्यहोररने छ ।
(३) सवमवतले ५(१) अनुसारको क्षेत्रमा कायणक्रम संचालनको लावग स्थानीय स्तरको
पवत्रका वा एर्.एम, रे वडयोमा ववज्ञापन गरी प्रस्ताव आव्हान गनेछ । प्रस्ताव आव्हान
गदाण छनौट भएका स्थानीय तहहरूलाइ समेत उपयुि समुह चयन गररवदन
अवनवायण रूपमा पत्राचार गनुणपनेछ । समुह/सहकारीले प्रस्ताव पेश गदाण समुह दताण
प्रमार्पत्र, स्वीकृत वविान (सहकारीको हकमा मात्र अवनवायण), स्थायी लेखा नम्बर र
स्थानीय तहको वसर्ाररस पेस गनुणपनेछ ।
(४) कुनै स्थानीय तहबाट एकभन्दा बढी प्रस्तावहरु प्राप्त भएमा उपयुिताको
आिारमा सवमवतले अक्तिम वनर्णय वलनेछ । सवमवतमा एकमत हुन नसकेको
अवस्थामा संयोजकको वनर्णय अक्तिम हुनेछ ।
(५) वसर्ाररस भएका प्रस्तावकसुँग कायणक्रम संचालनको लावग अनुसूची २
बमोवजमको ढाुँ चामा सम्झौता गररनेछ ।
७. आवथयक काययवववि : (१) सम्झौता अनुसार समुहलाई प्राप्त हुने सहयोग समुहका
अध्यक्ष र कोषाध्यक्षको संयुि दस्तखतबाट संचालन हुने गरर समुहको नाममा
खोवलएको बैंक खातामा पठाईनेछ । समुहले तपवसलका प्रकृया पुरा गरर रकम माग
गनुणपनेछ र कायाण लयले स्वीकृत लागत अनुरुप काम भए/नभएको प्राववविक जाुँ चबुझ
गराई वास्तववक कायणको आिारमा भएको खचण रकम मात्र पठाउनेछ ।
(२) समुहले रकम माग गदाण यथाथण खचण खुल्ने गरर सक्कल ववल, भरपाई, भौचर
लगायतका सम्पूर्ण कागजपत्र पेस गनुणपनेछ । अक्तिम पटकको रकम माग गदाण
स्थानीय प्रवतवनवि, कायाण लयको प्रवतवनिी र बहुसंख्यक लाभग्रावहको रोहवरमा प्राप्त
रकम, कायणमा भएको खचण वववरर् सावणजवनक गरी अनुमोदन गराई सावणजवनक
गरे को वनर्णय समेत समुहले पठाउनु पनेछ ।
(३) बुुँदा ७ (१) बमोवजम कायाण लयमा रकम माग भई आएपवछ कायाण लयले तोकेको
प्राववविकको वसर्ाररसको आिार समेतमा यथाथण कायणको भुिानी हुनेछ ।
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(४) पेश्की लगायतका व्यवस्था सावण जवनक खररद ऐन, २०६३ तथा सावणजवनक खररद
वनयमावली, २०६४ अनुसार हुनेछ
(५) सम्झौता अनुसारको कायण नभएमा, प्राप्त रकम वहनावमना वा मस्यौट गरे मा वा
नक्कली ववल भरपाई बनाई भुिानी वलएको प्रमावर्त भएमा समुहका सम्वक्तित
पदाविकारी वा सदस्यलाई प्रचवलत कानुन अनुसार कारवाही गरर सरकारी बाुँ की
सरह रकम असुल उपर गररनेछ ।
(६) कायणक्रम कायणन्वयनका लावग पवहचान गररएका वक्रयाकलापहरू अनुसुची ३
बमोजीम हुनेछ ।
(७) समुहले प्राप्त गरे को आवथणक सहयोग अनुसुची ३ बमोवजमका वक्रयाकलापहरु
बाहे क अन्य खचण वशषणकहरु (प्रशासवनक खचण, भ्रमर् खचण, समुहको छलर्ल तथा
वचयापान) मा प्रयोग गनण पाइने छै न ।
८. बजेट सम्वम्भि व्यवस्था : (१) यस कायणक्रमको संचालनको लावग आवश्यक बजेट
नेपाल सरकारको वावषणक स्वीकृत कायणक्रममा उल्लेख भए बमोवजम हुनेछ ।
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पररच्छे र्द - ३
काययक्रम अिुिमि तथा मुल्ांकि व्यवस्था
९. काययक्रम अिुिमि तथा मुल्ांकि : यस कायणक्रमको अनुगमन तथा मुल्यां कन
समय-समयमा वा आवश्यकता अनुसार वनस्पवत ववभागबाट प्रभावकारी रुपमा
गनुणपनेछ ।

पररच्छे र्द - ४
ववववि
१०. अम्भिम व्याख्या ििय सक्ने : (१) यस कायणवववि वनदे वशकाको कायणन्वयनमा केवह
वािा व्यविान आइपरे मा वा दु वविा उत्पन्न भएमा मन्त्रालयले सो को अक्तिम व्याख्या
गनण सक्नेछ ।
११. काययववविमा संिोिि तथा पररमाजयि ििय सक्ने : (१) यस कायणवववि
वनदे वशकामा आवश्यकता अनुसार मन्त्रालयले समय समयमा आवश्यक संशोिन
तथा पररमाजणन गनण सक्नेछ ।
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अनुसूची १
जवडवुटी खेतीको लावग छनौट गररएका प्रजावतहरू
(बुुँदा नं ४ सुँग सम्वक्तित)
प्रदे श

जडीबुटीहरु

प्रदे श नं १

वचराइतो (Swertia chirayita) , लौठसल्ला (Taxus wallichiana), िवसंगरे (Gaultheria
fragrantissima), तेजपात (Cinnamomum tamala)

प्रदे श नं २

कुरीलो (Asparagus racemosus), अमला (Phyllanthus emblica), हरो (Terminalia
chebula) , बरो (Terminalia bellerica), लेमनग्रास (Cymbopogon citratus)

प्रदे श नं ३

िवसंगरे (Gaultheria fragrantissima), सुनपाती (Rhododendron anthopogon), सतुवा
(Paris polyphylla), लौठसल्ला (Taxus wallichiana), वचराइतो (Swertia chirayita)

गण्डकी
प्रदे श
प्रदे श नं ५

सुगिवाल (Valeriana jatamansii), पाषार्भेद (Berginia ciliata), सतुवा (Paris
polyphylla) , डालेचुक (Hippophae salicifolia)

कर्ाणली
प्रदे श

अवतस (Delphinium himalayaii) , कुटकी (Neopicrorhiza scrophularifolia) , वटमुर
(Zanthoxylum armatum), काउलो (Persea odoratissima), जटामसी (Nardostachys
jatamansii), डालेचुक (Hippophae salicifolia)

सुदूर पविम
प्रदे श

तेजपात (Cinnamomum tamala), कुरीलो (Asparagus racemosus), ररठ्ठा (Sapindus
mukorossi) , सेतकवचनी (Polygonatum cirrhifolium), डालेचुक (Hippophae
salicifolia)

तेजपात (Cinnamomum tamala), वटमुर (Zanthoxylum armatum), काउलो (Persea
odoratissima) , सुगिकोवकला (Cinnamomum glaucescens)
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अनुसूची २
सम्झौता पत्रको ढाुँ चा
बुुँदा नं ६(५) सुँग सम्वक्तित
… …. …. …. … . . . कायणक्रम संचालन गरर सम्पन्न गनण र वदघणकावलन जगेनाण समेत गनणको
लावग नेपालको प्रचवलत ऐन कानुनको पररविवभत्र रही नेपाल सरकार, वनस्पवत अनुसिान
केन्द्र र …. …. …. … उपभोिा समूह/संस्था/कृषक समुह बीच तल उल्लेक्तखत वववरर् शतण
हरु सवहतको सम्झौता सम्पन्न भयो ।
१.नगरपावलका/गाउुँ पावलका/वडाको नाम :
२.कायणक्रमको नाम :
३.कायणक्रम गने समुहको नाम :
४.कायणक्रम लागु हुने :
(क) क्षेत्र : गाउुँ /क्षेत्र
(ख) वडा :
५. कायणक्रमबाट लाभाक्तन्वत :
(क) क्षेत्र : गाउुँ /क्षेत्र
(ख) वडा :
(ग) घर पररवार संख्या :
(घ) दवलत/वसमािकृत घरपररवार संख्या:
६. कायण शुरु गने वमवत :
७. कायण सम्पन्न गनुणपने वमवत :
८. कायणक्रमको लावग लाग्ने खचण :
९. सम्झौता पुवण समुहले वनवेदन र कायणयोजना अवनवायण रुपमा पेश गनुणपनेछ ।
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१०. कायाणलयले व्यहोने रकमको हकमा सम्पन्न प्रगवतको अनुपातमा वहसाव गरर २
वकस्तामा गरे र बैंक खातामा जम्मा हुने गरर उपलब्ध गराउनु पनेछ । पवहलो वकस्ताको
रकम दु रुपयोग भएको खण्डमा कायाणलय दोस्रो दोस्रो वकस्ता भुिानी गनण बाध्य
हुनेछैन साथै दु रुपयोग भएको पाएमा पवहलो वकस्ताको रकम समेत सरकारी बाुँवक
सरह असुल उपर गररनेछ ।
११ स्थानीय सािन जुटाउने, व्यवक्तस्थत ढं गले कायण गने र आयोजनाको स्याहार सम्भार
गने समेत दावयत्व समुहको हुनेछ ।
१२. कायणक्रमको लावग माग भएको वा प्रयोग हुने सामग्री कुनै पवन हालतमा अन्यत्र
प्रयोग गनुण हुुँदैन ।
१३. यो सम्झौता आजको वमवतबाट लागु हुनेछ । सम्झौता अनुसार समुहले …. …. …. …
गते वभत्र सम्पूर्ण कायणहरु सम्पन्न गरर सावणजवनक सुनुवाई सवहत ववल /भरपाई पेश
गनुणपनेछ ।
इवत संवत…. …. …. … साल…. …. …. … मवहना…. …. …. … गते …. …. …. … रोज
शुभम ।
उपभोिा तर्णबाट :

कायाणलयको तर्णबाट :

अध्यक्ष वा समुहले तोकेको व्यक्तिको नाम:
अक्तियारी प्राप्त व्यक्तिको नाम:
हस्ताक्षर :
वमवत :

कायाणलय

प्रमुख

हस्ताक्षर :
वमवत :

साक्षी :

अनुसूची ३
कायणक्रम कायणन्वयनका लावग पवहचान गररएका क्रीयाकलापहरू
बुुँदा नं ७(६) सुँग सम्वक्तित
(अ) रुख प्रजावतका जवडवुटीहरुको व्यावसावयक खेवत कायण
प्रवत ववरूवा रु. १०० (ढु वानी समेत) सहयोग ।
(आ) बुट्यान प्रजावतका जवडबुटीहरुको व्यावसावयक खेवत कायण
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वा

प्रवत ववरूवा रु. ६० (ढु वानी समेत) सहयोग ।
(इ) झार प्रजावतका जवडवुटीहरुको व्यावसावयक खेवत कायण
प्रवतववरूवा रु. १० (ढु वानी समेत) सहयोग ।
मावथ उल्लेक्तखत कायण गदाण वनम्नानुसारको वशषणकमा मात्र रकम खचण गनण पाइनेछ –
खाल्डो खन्ने,गोडमेल गने वा अन्य
कायणको लावग
वसचाुँ इ व्यवस्थापन
मलखाद तथा ववषादी
ववरूवा उत्पादन वा खररद (ढु वानी
सवहत)

१ लाख
५० हजार
५० हजार
८ लाख
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