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ब्यबसाययक कृयष फमम  तथा कृषक समहु दताम 

एव ं

अनदुान सचंालन कायमयवयध-२०७६ 

 

 

 



 

 

पररचय: 

नेपाल कृयषप्रधान देश हो । यहााँका झण्डै दइुयतहाई मायनसहरूले कृयष पेशावाटन ै

जीवन यापन गरीरहकेा छन् । दशेको कुल गाहमस्थ्य उत्पादनको ५० प्रयतशत भन्दा 

मायथ कृयष क्षेत्रको नै योगदान रहकेो छ । तर वतममान अवस्थथामा उत्पादनशील 

शयिकोरूपमा रहकेो  युवा वगम वैदयेशक रोजगारीको कारणले दशे बायहर गएकोले 

अयधकांश जमीन वााँझो रहकेो अवस्थथामा नेपालको कृयष के्षत्र धरासायी हाँद ैगईरहकेो 

छ । अव कृयषलाई आयआजमनको श्रोत तथा जीवनयापनको माध्यम बनाउनको लायग 

कृयष क्षेत्रमा ब्यवसायीकरण र समुयहकीकरणको आवस्थयकता दयेखन्छ । यसै कुरालाई 

मध्यनजर गरी खेती गने ठूला ककसानहरू ब्यवसाययक बनुन वा साना ककसानहरू समुह 

वा सहकारीमा आवद्ध भइ आफ्नो पयहचान कदन सक्षम हन् र बास्थतयवक कृयष पेसामा 

संलग्न ककसानले मात्र गाउाँपायलकावाट सेवा सुयवधा र अनुदान पाउन सकुन भन्ने 

उदे्दश्यल ेयस मोदी गाउाँपायलकाले ब्यवसाययक कृयष फमम  तथा कृषक समुह दताम एवं 

अनुदान संचालन कायमयवयध-२०७६ तयार गरेको छ । 

१. सयंक्षप्त नाम र प्रारम्भ:  

(१) यस कायमयवयधको नाम "ब्यबसाययक कृयष फमम तथा कृषक समहु दताम एव ं

अनदुान संचालन कायमयवयध-२०७६" रहकेो छ । 

(२) यो कायमयवयध मोदी गाउाँपायलका भर लागु हने छ । 

(३) यो कायमयवयध मोदी गाउाँपायलका, गाउाँ  कायमपायलकाले यनणमयगरी स्थथानीय 

राजपत्रमा प्रकाशन भएपयछ लागु गररने छ । 

२. पररभाषा : यवषय वा प्रसङ्गले अको अथम नलागेमा यस कायमयवयधमा- 

(क) "कृषक/ककसान" भन्नाले फमम संचालन गरी कृयष उत्पादन गने वा कृषक समहु वा 

सहकारीमा आवद्ध भई  कृयष ब्यवसायबाट जीवन यापन गने  नागररकलाई 

जनाउने छ । 

(ख) "अनदुान" भन्नाले कृषकहरूलाई कायामलयवाट उपलब्ध गराउने सुयबधालाई 

जनाउने छ । 



 

 

(घ) "ब्यवसाययक ककसान" भन्नाले कृयषफमम दताम गरी कृयषजन्य उत्पादन गरीरहकेा 

ठूला ककसान (दफा-६ को बगीकरण अनुसार क-ङ सम्ममा पने)लाई जनाउने छ । 

(ङ) "साना ककसान" भन्नाले थोरै जमीनमा खेती गरेका र समहु वा सहकारीमा 

आवद्धभई सदस्थयता प्राप्त गरेका ककसानलाई बुझाउने छ । 

(च) "कृयष फमम" भन्नाले १ रोपयन भन्दा बढी जयमनमा तरकारी खेती, ५ रोपयन 

भन्दा बढीमा खाद्यन्न तथा फलफूल खेती, ५ वटा भन्दा बढी टनेलमा तरकारी 

खेती, १ रोपयन भन्दा बढीमा फूल तथा नगदबेालीको खेती र १० घार भन्दा बढी 

माहरीका घार भएका र यबयधवतरूपमा आफ्नो फमम गाउाँपायलकामा दताम 

गराएका फममलाई संयझनु पने छ । 

(छ) "कृषक समहु" भन्नाले एउटै ब्यवसायमा संलग्न ७ दयेख ४० जना कृषक यमली 

गरठत समूह बुयझने छ । 

(ज) "सहकारी" भन्नाले एउटै भौगोयलक के्षत्र यभत्रका एकै ककयसमको कारोवार गनम 

मंजुरगरी सहकारी ऐन अनुसार रू. १००।- को यनयित ककत्ता सेयर संकलन गरी 

गठन र दताम भई संचालन भएको समूहलाई वुझाउने छ । यो उत्पादक, उपभोिा 

र श्रयमक तीन क्षेत्रमा काम गने कृयष, दगु्ध, स्थवास्थ्य, संचार, बचत तथा ऋण र 

बहउदे्दश्यीय गरी ६ प्रकारको हनेछ । 

(झ) "पकेट क्षते्र" भन्नाले धेरै ककसानहरू यमली १० हके्टर भन्दा बढी जमीनमा एकै 

ककयसमको कृयषजन्य उत्पादन गरेको यनयित स्थथानलाई जनाउने छ । 

(ञ) "ब्लक" भन्नाले धेरै ककसानहरू यमली १०० ह.े भन्दा बढी जमीनमा एकै 

ककयसमको कृयषजन्य उत्पादनमा संलग्न भएको ठूलो क्षेत्रलाई जनाउने छ 

(ट) "सयमयत" भन्नाले मोदी गाउाँपायलकाका कृषकका समस्थयाको पयहचान, 

कृयषक्षेत्रको यवकास, अनुगमन र नीयतगत यनणमय गनम कृषक प्रयतयनयध समेत 

भएको यस कायमयवयधको दफा ४  बमोयजम गठन भएको ब्यवस्थथापन सयमयतलाई 

जनाउने छ । 



 

 

३. उद्दशे्य : 

(क) साना ककसान र ब्यवसाययक ककसानलाई पयहचान र बगीकरण गरी बास्थतयवक 

ककसानलाई मात्र अनुदान उपलब्ध गराउने । 

(ख) कृयषलाई ब्यवसायीकरण गरी कृयषमा आत्मयनभमरताको बृयद्ध गनुमको  साथै 

कृयषजन्य उत्पादनको आयातलाई घटाउने तथा यनयामतलाई बढाउने  । 

(ग)  सरकारी सुयबधा तथा अनुदानलाई बास्थतयवक र ब्यवसाययक कृषकका हातमा 

पुर् याउने । 

(घ) कृयषका पकेट क्षेत्र र ब्लकलाई ब्यवयस्थथत गरी उत्पादनलाई बढाउने । 

४. कृयष यवकास सयमयत सम्बन्धी ब्यवस्थथा: 

मोदी गाउाँपायलकामा रहकेा बास्थतयवक ककसानको समस्थया पयहचान गरी 

सहयोग प्रदान गनमका लायग यनम्नानुसारको सवमपक्षीय कृयष यवकास सयमयत 

गठन हनेछ:  

 संयोजक: गाउाँपायलकाको अध्यक्ष, 

 सदस्थय: आर्थथक सयमयतको संयोजक, 

 सदस्थय: कृषक प्रयतयनयध  वा कृषक संजालको अध्यक्ष 

 सदस्थय: कृयष(उत्पादन तथा उपभोिा) सहकारीको प्रयतयनधी 

 सदस्थय: प्रमुख प्रशासकीय अयधकृत वा  

 सदस्थय: उद्योग शाखाको प्रमुख वा कृयष उद्यमी मध्येबाट १ जना 

 सदस्थय सयचव: कृयष शाखाको प्रमुख 

नोट: यस सयमयतको बैठकमा कृयष, सहकारी, कृयष उत्पादन बजारीकरण क्षते्रका 

यवज्ञ तथा अन्य आवस्थयकता अनुसारका व्ययिहरूलाई पयन आमन्त्रण गनम 

सककन ेछ । 

५.  कृयष यवकास सयमयतको काम कतमब्य र अयधकार: 

1 आवस्थयकता अनुसार बैठक बसी कृषकका समस्थयको बारेमा छलफल गरी 

यनणमय यलने, 



 

 

2 प्राकृयतक प्रकोपबाट भएको कृयषउपजको क्षतीबारे छलफल गरी राहत 

उपलब्ध गराउने, 

3 कृयषक्षत्रको अनुदानको यबषयमा छलफल गरी नीयत तय गरी गाउाँपायलकामा 

स्थवीकृतको लायग पठाउने, 

4 मोदीलाई कृयषमा आत्मयनभमर गराउन सुझाव र सल्लाहका साथै आवस्थयक 

यसफाररस र नीयतगत यनणमयहरू गने । 

5 कृषकको उत्पादनलाई प्रशोधन तथा बजारीकरणमा सहयोग गने, 

6 नयााँ, आधुयनक र बैज्ञायनक प्रयबधीको खोजीगरी आफ्नो कायमक्षेत्रमा लागु गनम 

पहल गने, 

7 संघ र प्रदशेबाट कायमन्वयन भएका कृयष ब्लक, प्रधानमन्त्री कृयष 

आधुयनकीकरण पररयोजना, कृयष पकेट क्षेत्र जस्थता कायमक्रमलाई सहयोग गने 

। 

8 कृषकलाई अवलोकन भ्रमण, तायलम र ब्यवहारीक अभ्यास जस्थता कायमका 

लायग बजेट ब्यवस्थथापन तथा समन्वय गने । 

9 कृयष कायमसंग सम्बयन्धत संघ, संस्थथा र पररयोजना हरूलाई कदशा यनदशे गने 

। 
   

६. फमम दतामको लायग कृषकको बगीकरण सम्बन्धी ब्यवस्थथा : 

(क) यवयशष्ट कृषक : वार्थषक लगानी रू. ३ करोड भन्दा मायथ, बार्थषक कारोबार 

रू.२ करोडभन्दा मायथ, मायसक आम्दानी कयम्तमा रू. ५ लाख भई ३० जना 

भन्दा बढीलाई रोजगारी कदएका र ७ वषम अनुभव भएका ककसानलाई बुयझने छ  

(ख) उद्यमी कृषक : वार्थषक लगानी रू. ५० लाख भन्दा मायथ, बार्थषक कारोबार 

रू. ४० लाखभन्दा मायथ, मायसक आम्दानी कयम्तमा रू. २ लाख भई १५ जना 

भन्दा बढीलाई रोजगारी कदएका र ५ वषम अनुभव भएका ककसानलाई बुयझने छ 

। 

(ग) ब्यवसाययक कृषक : वार्थषक लगानी रू. २४ लाख भन्दा मायथ, बार्थषक 

कारोबार रू. २५ लाखभन्दा मायथ, मायसक आम्दानी कयम्तमा रू. १ लाख भई 



 

 

९ जना भन्दा बढीलाई रोजगारी कदएका र ५ वषम अनुभव भएका ककसानलाई 

बुयझने छ । 

(घ) ब्यबसाय उन्मुख कृषक : वार्थषक लगानी रू.  ५ लाख भन्दा मायथ, बार्थषक 

कारोबार रू. १२ लाखभन्दा मायथ, मायसक आम्दानी कयम्तमा रू. ३० हजार 

भई ५ जना भन्दा बढीलाई रोजगारी कदएका र ४ वषम अनुभव भएका 

ककसानलाई बुयझने छ । 

(ङ) साना कृषक : वार्थषक लगानी रू.  ५ लाख भन्दा मायथ, बार्थषक कारोबार रू. 

५ लाखभन्दा मायथ, मायसक आम्दानी कयम्तमा रू. १५ हजार भई ४ जना 

भन्दा बढीलाई रोजगारी कदएका र ३ वषम अनुभव भएका ककसानलाई बुयझने छ 

।  

(च) यनवामहमुखी कृषक : वार्थषक लगानी रू.  ५ लाख भन्दा कम, बार्थषक कारोबार 

रू. ५ लाखभन्दा कम, मायसक आम्दानी कयम्तमा रू. ५ हजार भई २ जना 

भन्दा कमलाई रोजगारी कदएका र २ वषम अनुभव भएका ककसानलाई बुयझने छ 

।  

(छ) यसमान्तकृत कृषक : वार्थषक लगानी रू.  १ लाख भन्दा कम, बार्थषक कारोबार 

रू. १ लाखभन्दा कम, मायसक आम्दानी कयम्तमा रू. १ हजार भई २ जना 

भन्दा कमलाई रोजगारी कदएका र खास अनुभव नभएका ककसानलाई बुयझने छ 

। 

(ज) सौयखन कृषक : करेसाबारी, कौसी खेती र अन्य यस्थतै साना काम गने 

कृषकहरूलाई बुयझने छ । 

नोट: मायथका दफा ४ बमोयजम कृषक छुट्याउन नसकेमा मायसक आम्दानीलाई 

मात्र आधार मानेमा फरक पने छैन । दफा ४ को  'च', 'छ' र 'ज' का 

कृषकहरू फमम दताम नगरी समुहमा आवद्ध भएमा पयन गाउाँपायलका बाट 

पाउने अनुदान प्राप्त गनम सके्न छन् । 



 

 

७.  दताम प्रकक्रया: 

(क) गाउाँपायलकामा कृयष ब्यवसाय (फमम) दताम गनम चाहने ककसानले अनुसूची-१, 

बमोयजमको ढााँचामा वडा कायामलयमा यनवेदन कदन सके्न छन् । एकल फममको 

लायग एक जनाले र साझेदारी फममको लायग सबै साझेदारले संयुिरूपमा 

यनवेदन कदनुपनेछ । उि यनवेदनको साथमा यनम्न कागजातहरू समावेश गनुम 

पने छ । 

(१) फमम दताम शुल्क बुझाएको रयसद, 

(२) नागररकताको फोटोकपी, 

(३) फमम संचालन गने जग्गाको लालपुजाम (भाडामा यलएको भए संझौता पत्र 

समेत) 

(४) आफुसंग भएका मेयसन औजार तथा उपकरणहरूको यबबरण, 

(५) कृषक समुह वा सहकारीमा आवद्ध  भएको भए सो को प्रमाण, 

(६) आफ्नो यबबरण भररएको अनुसूची-४ को कृषक बगीकरण फारम २ प्रयत 

(७) साझेदारी फमम भएमा साझेदारको बैठकको यनणमय वा संयुि प्रयतबद्धता  

(ख) गाउाँपायलकामा कृषक समुह दताम गनम चाहने ककसानहरूले अनुसूची-१, 

बमोयजमको ढााँचामा गाउाँपायलकाको कृयष शाखामा यनवेदन कदन सके्न छन् । 

उि यनवेदनको साथमा यनम्न कागजातहरू समावेश गनुम पने छ । 

(१) गाउाँपायलकामा रू. १००।- बुझाएको रयसदको फोटोकपी, 

(२) समूहको बैठकबाट पास गरेको समूहको यबधान ३ प्रयत  

(३) सबै सदस्थयहरूको नागररकताको फोटोकपी, 

(४) वडा कायामलयको यसफाररस 

(५) समुहको यबधान ३ प्रयत  

(६) समूहमा भएका मेयसन औजार तथा उपकरणहरूको यबबरण, 

(७) समूह गठन भएको यनणमय पुयस्थतकाको प्रयतयलयप वा फोटोकपी 



 

 

८. नबीकरण सम्बन्धी ब्यवस्थथा:- गाउाँपायलकामा दताम भएका कृषक समुह लाई हरेक 

वषम  नयााँ आर्थथक वषम शुरू भएको ३ मयहना यभत्र नवीकरण गनुम पने छ । ३ मयहना 

कटेपयछ नवीकरण नभएको संस्थथा वा समुहले अनुदान पाउने छैन । नवीकरको लायग 

यनम्न कागजात पेश गनुम पने छ । 

1 = यनवेदन, 

2 = नबीकरण दस्थतुर रू. १००।– को रयसद, 

3 = फमम वा समुहको लेखापरीक्षण वा आर्थथक यबवरण  

4 =  उत्पादन र यबकक्रको बार्थषक प्रगयत प्रयतवेदन, 

5 = वडा कायामलयको यसफाररस, 

नोट: म्याद यभत्र नवीकरण नभएमा सोही आर्थथक वषम यभत्र  नवीकरण दस्थतुरको 

आधा र सो भन्दा पयछ हरेक वषम नवीकरण दस्थतुर वरावरको  दरले जररवाना लाग्ने 

छ । 

९. अनदुान सम्बन्धी ब्यवस्थथा :- गाउाँपायलकाले ब्यवसाययक ककसानलाई उत्पादनका 

आधारमा मात्र अनुदान कदने नीयत अवलम्वन गने छ । अनुदान उपलब्ध गनमका 

लायग पयहलो बषमको आफ्नो फमम, समूह वा सहकारीको उत्पादन गाउाँपायलकाको 

कृयष यवकास शाखामा पेश गरी रूजु गराई अनुदान माग गनुम पने छ । अनुदान 

यनम्म बुाँदाको आधारमा प्रदान गररने छ । 

(१) बीउ,  बेनाम र टनेल प्लायस्थटकमा फमम, समुह र सहकारीलाई ५० प्रयतशत छुट 

कदईने छ । सो को लायग गाउाँपायलकामा दताम भएका फमम, समूह तथा 

सहकारीमा अयनवायम आवद्ध हनु पने छ । 

(२) मेयसन औजारमा गाउाँपायलकाको यनणमय बमोयजम तोककएको रकम 

अनुदानको रूपमा उपलब्ध गराईने छ । मेयसन औजारहरू ब्यवसाययक 

फमममा ब्ययिलाई र कृषक समूह वा सहकारीलाई सामुयहक रूपमा प्रायबयधक 

मुल्याङ्कनका आधारमा उपलब्ध गराईने छ । 



 

 

(३) फमम दताम गरेका ब्ययिलाई अनुदान/सहयोग उपलब्ध गराउनका लायग दफा 

६ को बगीकरणलाई आधार मायनने छ । 

(४) समूह तथा सहकारीलाई अनुदान उपलब्ध गराउन उयनहरूको उत्पादन, 

ब्यवस्थथापन, सामुयहक एकता र पारदर्थशतालाई आधार मायनने छ । नेतृत्वल े

राम्रो कायम नगरेको पाईएमा त्यस्थतो नेतृत्वलाई कायामलयले हटाउन र 

कारबाही गनम सके्न छ । 

(५) एउटै ब्ययिल ेदईुयतरबाट अनुदान पाउने छैन । एक ब्ययि एक ब्यवसायलाई 

प्राथयमकता कदई कायमक्रम संचालन गनम जोड कदईने छ । 

(६) अनुदानको दरुूपयोग गरेको पाईएमा दरुूपयोग गने ब्ययि, समुह वा 

सहकारीलाई कावामही गरी पयछल्ला कदनहरूमा अनुदान रोक्का गररने छ । 

जमीन बााँझो राख्ने कृषकले अनुदान पाउने छैन । 

(७) लगातार ५ वषमसम्म ठूलो पररमाणमा कृयषजन्य वस्थतुहरू उत्पादन गरी यबकक्र 

गने र पायलका तथा दशेको अथमतन्त्रमा समेत योगदान गने कृयष फमम, समूह 

वा सहकारीलाई "मोदी दीघम कृयष ब्यबसायी परुस्थकार" प्रदान गररने छ ।  

(८) कृयष फमम, कृषक समूह वा सहकारीले आफ्नो आफ्नो उत्पादनको लक्ष 

गाउाँपायलकाको कृयष यबकास शाखामा पेश गनुम पने छ । कुन कुन बाली वा 

वस्थतु कयत मात्रामा कुन समयमा उत्पादन हने हो सो प्रष्ट खुलाई अनसुूची-८ 

को फारम भरी पेश गनुम पने छ । सोही आधारमा प्रगयत भए नभएको 

स्थथलगत अनुगमन गरी कृयष फमम, समुह वा सहकारीको स्थतर यनधामरण गररने 

छ ।   

(९) प्राकृयतक प्रकोप बाट ब्यवसायमा हनसके्न क्षतीबाट फमम, समुह वा 

सहकारीलाई सहयोग गनम "कृषक तथा प्राकृयतक प्रकोप राहतकोष"मा कूल 

कृयषको बजेट बाट ५% रकम यवयनयोजन गरी सो रकमबाट कृयष सामाग्री 

यनशुल्क उपलब्ध गराइने छ । उत्पादनको लक्ष पेश नगरेका वा लक्ष अनुसार 

उत्पादन गनम नसकेका फमम, समुह तथा सहकारीलाई सो राहत रकम कदईने 

छैन । 



 

 

१०. कृयषजन्य बस्थतकुो प्रशोधन: कृषकका उत्पादनलाई थप कायमद्वारा पररमार्थजत 

गरी मुल्यवान र लामोसमयसम्म भण्डारण गनम सककने गरी रूपान्तरण गने 

कायमलाई यस कायमयबयधमा कृयष बालीको  प्रशोधन भयनएको छ । यस 

कायमयवयधको दफा ७ बमोयजम दताम गरी प्रशोधन उद्योग संचालन गनम सककनेछ: 

1 = कृयषजन्य बस्थतुको प्रशोधन गरी लामोसमयसम्म सुरयक्षत राख्ने र पयछ लागत 

बढ्ने गरी  बेच्ने ब्यवसाय पयन कृयष ब्यवसाय अन्तगमत पदमछ । सो कायममा 

ब्यवसाय दताम गनम चाहनेले "खाद्य उद्योग" वा "प्रशोधन उद्योग" को रूपमा 

दताम गरी संचलन गनम सके्न छ । 

2 = प्रशोधन उद्योग संचालग गने व्ययि वा संस्थथालाई पयन गाउाँपायलकावाट प्राप्त 

हने अनुदान उपलब्ध गराउन सककने छ । 

3 = यसरी उद्योग संचालन गरेमा कृषक बाट खररद गरेको कच्चा पदाथमको प्रकार 

र मुल्यको आधारमा १%  देयख २.५% सम्म ढुवानी अनुदान कदईने छ । 

4 = खाद्य उद्योगको खाद्य परीक्षण प्रयोगशालामा अनुमयत यलनुपने भएकोले 

त्यस्थता उद्यमीलाई गाउाँपायलकाले प्रायबयधक सहयोग पयन उपलब्ध गराउन 

सके्न छ । 

११. प्रशोधन कायम अन्तगमत यनम्म कामहरू लाई जनाउनछे  

1= साग, ढकायो र बााँको बाट गुन्रकु बनाउने,   

2= मुला, करेला, च्याउ, लाखुटो, आदी बस्थतुहरू सुकाएर संरक्षण गने,  

3= गोलभेडा, खुसामनी आकदको सस बनाउने,   

4= यबयभन्न तरकारी तथा कााँचा फलफूलहरूलाई अयमल्याई, अचार बनाई 

संरक्षण गने,  

5= हरीयो केराउ, यसमी, बोयड, आदीलाई पािुराइजेशन गरी 

रटनबन्दी(क्यायनङ्ग) गने, 

6= कोदो, फापर आकद लाई यभजाइ, धोई, पखाली सुकाएर प्रशोयधत यपठो 

तयार गरी प्याकेयजङ् गने,  



 

 

7= अनदी, आाँगा, यझनुवा आदी महङ्गा धानका चामललाई स-साना प्याकेट 

तयार गने, 

8= तरकारीको बीउलाई आवस्थयकता अनुसार स्थतरीकरण र सुखापन यनधामरण 

गरी प्याककङ् गने,  

9= अदवुा, लप्सी आकदको क्यायण्ड, पाउडर, अचार  बनाउने, 

10= फलफुलको जाम जेली, जुस, यसरप, मुरब्बा, आकद बनाउने तथा क्यायनङ् 

गने 

11= अदवुाको सुठो, हलेदोको पाउडर, यजरा धयनयाको धुलोमसला, आदी 

बनाउने । 

१२. कृषक बगीकरण तथा पररचय-पत्रको ब्यवस्थथा:  

1 = कृयष फमम संचालन गने, बजार प्रबद्धमन गने तथा प्रशोधन गने कृषकलाई 

दफा-५ को मापदण्डका आधारमा बगीकरण गरी ब्यवसाययक कृषक 

पररचयपत्र उपलब्ध गराईने छ ।  

2 = ब्यवसायी ककसानले ब्यवसाय शुरू गरेको ३ मयहना पयछ अनुसूची-४, को 

ढााँचामा आफ्नो ब्यबसायको यबवरण वडा कायामलयमा पेस गरे पयछ 

स्थथलगत अध्ययन गरी ब्यवसाय दताम गरी अनुसूची-२, बमोयजमको  

ब्यवसाय दताम प्रमाण-पत्र र अनुसूची-६, वमोयजमको कृषक पररचय पत्र 

कदईने छ ।  

१३. नसमरी ब्यवस्थथापन :- मोदी गाउाँपायलकाका सबै वडाहरूमा फलफूल,  तरकारी 

तथा फूलका यवरूवा उपयुि वातावरणमा उमारी सबै कृषकहरूलाई कायामलयले 

तोकेको मुल्यमा उपलब्ध गराउन एक एक वटा हाईटेक नसमरी स्थथापना गररने छ । 

सो नसमरीको लायग गाउाँपायलकाले तोकेको रकम अनुदानकोरुपमा उपलब्ध गराईने 

छ । नसमरीको लायग गाउाँपायलका यभत्रका यवयभन्न वडाका इच्छुक कृषकहरूबाट 

माग यनवेदन संकलन गरी कृषकको सीप, अनुभव, नसमरी स्थथापना गने ठाउको 

भौगोयलक र बातावरणीय उपयुिता तथा कृषकको सहयोगी भावनालाई 



 

 

मुल्याङ्कन गरी उि सहयोग प्रदान गररनेछ । नसमरी स्थथापना गनम छनौट भएका 

कृषकले आफ्नो नसमरी (फलफूल नसमरी, तरकारी नसमरी र पुष्प नसमरी) यस 

कायमयवयधको दफा ७ बमोयजम दताम गरी संचालन गनुम पने छ । नसमरी 

ब्यवस्थथापकले यनम्न कायमहरू सम्पादन गने छन् : 

(१)  कायमलयले कदएको अनुदानको उपयोग गरी प्रायवयधक दयृष्टले उपयुि 

स्थथानमा कायामलयको प्रायबयधक ल.ई. बमोयजमको नसमरी स्थथापाना गनुम पने छ 

।  

(२) कायामलयले तोकेका फलफूल, तरकारी तथा फूलका यबरूवाहरू उपयुि 

समयमा उमारी तोककएकै मुल्यमा समुह, सहकारी वा फमममा आवद्ध 

कृषकलाई उपलब्ध गराउनु पने छ । 

(३)  फलफूल नसमरीमा फलफूलका यवरूवाको साथै कृषकको आवस्थयकता 

अनुसार कायामलयसंग समन्वय गरी यचया, कफी तथा अलै ाँची जस्थता नगद े

बायलका यवरूवा समेत उत्पादन र यवक्री गनम सककने छ । 

(४)  यवरूव तयार गनम आवस्थयक पने बीउ र प्रायबयधक सहयोग कायामलयवाट  

उपलब्ध गराईने छ । यवरूवाको गुणस्थतर पयन कायामलयले तोके बमोयजम हनु 

पने छ । 

(५)  नसमरी ब्यवस्थथापकले बार्थषक यबरूवा यवतरणको त्याङ्क कायामलयमा पेश 

गनुम पने छ । 

(६)  नसमरीको मममतसंभार गने काम संबयन्धत कृषकको नै हने छ । 

१४. बस्थतकुो  यवमासम्बन्धी व्यवस्थथा : ब्यवसाययक कृषकले आफुले उत्पादन गने 

बालीको कृयषबीमा गनुम पने छ । प्राकृयतक प्रकोप वा अन्य कारणबाट बालीकोक 

नोक्सान हन पुगेमा सोही यवमाबाट कृषकले यनयमानुसारको रकम क्षयतपूर्थत 

पाउने छ । 

 

 



 

 

 

 
  



 

 

अनसुचूी-१ 

कृयष फमम दतामको लायग यनवदेन 

 

यमयत: २०७६।    ।     ।     

श्री वडा अध्यक्षज्यू, 

मोदी गाउाँपायलका, वडा नं. .... को कायामलय, 

 .....................,  पवमत 

 

यवषय: ब्यवसाययक कृयष फमम दताम गरीपाउाँ  भन्ने बारे । 

 

प्रस्थततु यवषयमा मोदी गाउाँ पायलकाको ब्यबसाययक कृयष फमम र कृषक समहु दताम तथा 

अनदुान संचालन कायमयवयध-२०७६ बमोयजम कृयष फमम दताम गनमको लायग यनम्म 

कागजातहरू संलग्न राखी यो यनवेदन पशे गरेको छु । मरेो  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  

..  ..  ..  नामको कृयष फमम अनसुूची-५, को यववरणका आधारमा दफा ६ बमोयजम 

(क/ख/ग/घ/ङ) समहुमा राखी दताम गररकदनहुन अनरुोध गदमछु । 
 

           औठाको छाप 

दायााँ बायााँ 

  

 

संलग्न कागजातहरू 

(१) फमम दताम शुल्क यतरेको रयसद, 

(२) नागररकताको फोटोकपी, 

(३) आफुसंग भएका मेयसन औजार तथा उपकरणहरूको यबबरण, 

(४) फमम संचालन गने जग्गाको लालपुजाम (भाडामा यलएको भए संझौता पत्र समेत) 

(५) कृषक समुह वा सहकारीमा आवद्ध  भएको भए सो को प्रमाण, 

यनवदेकको  

हस्थताक्षर..........................

......  

नाम: 

पद: 

ठेगाना: 

 



 

 

(६) साझेदारी फममको हकमा सामुयहक प्रयतबद्धता र यबयनयम 

  



 

 

अनसुचूी-२ 

कृषक समहु दतामको लायग यनवदेन 

 

यमयत: २०७६।    ।     ।     

श्री प्रमखु प्रशासकीय अयधकृतज्यू, 

मोदी गाउाँपायलका, गाउाँ  कायमपायलकाको कायामलय, 

 पायतचौर, पवमत 

 

यवषय: कृषक समहु दताम गरीपाउाँ  भन्न ेबारे । 

 

प्रस्थततु यवषयमा मोदी गाउाँ पायलकाको ब्यबसाययक कृयष फमम र कृषक समहु दताम तथा 

अनदुान सचंालन कायमयवयध-२०७६ बमोयजम कृषक समहु दताम गनमको लायग यनम्म 

कागजातहरू सलंग्न राखी यो यनवदेन पशे गरेको छु ।  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  

..  कृषक समहु दताम गररकदनहुन अनरुोध गदमछु । 
 

            

 

 

 

 

 

संलग्न कागजातहरू 

(७) गाउाँपायलकामा रू. १००।- बुझाएको रयसदको फोटोकपी, 

(८) कायमसयमयतले यनणमय गरेको समूहको यबधान ३ प्रयत 

(९) समूह गठनको यनणमय भएको यनणमय पुयस्थतकाको फोटोकपी  

(१०) अध्यक्ष, सयचव र कोषाध्यक्षको नागररकताको फोटोकपी, 

(११) समुहका सदस्थयको नामावली सयहतको वडा कायामलयको यसफाररस 

(१२) समुहमा भएका मेयसन औजार तथा उपकरणहरूको यबबरण, 

यनवदेकको  

हस्थताक्षर..........................

......  

नाम: 

पद: 

ठेगाना: 

 



 

 

 

 

अनसुचूी-३ 

मोदी गाउाँपायलका 

वडा नं. ..... को कायामलय 

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

गण्डकक प्रदशे, नेपाल                                      
 

दताम नं.                                                                                         

यमयत: २०७६।   । 

कृयष फमम दतामको प्रमाण-पत्र 

 

मोदी गाउाँ पायलका वडा नं.  ..... यस्थथत ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  

..  ..  फमम लाई "मोदी गाउाँपायलकाको ब्यबसाययक कृयष फमम र कृषक समहु 

दताम तथा अनदुान सचंालन कायमयवयध-२०७६" बमोयजम दताम गरी यो प्रमाण 

पत्र प्रदान गररएको छ । 

फममको प्रकार:                                       (दफा ६ को बगीकरण अनसुार) 

मान्य अवधी: २०७७ असार मसान्तसम्म, 
 

नयबकरणका सतमहरू 

(१) बार्थषक प्रगयत प्रयतवदेन (आम्दानी र खचमको यववरण), 

(२) वडा\पायलकाबाट पाएको अनदुानको र त्यसबाट सम्पादन गररएका कामको 

यबवरण, 

(३) म्याद समाप्त भएको ३ मयहना यभत्र नबीकरण गनुम पने छ । अन्यथा दताम 

शलु्कको ५०% रकम जररमाना लाग्ने छ । 

 



 

 

प्रमाणपत्र प्रदान गने अयधकारी 

नाम : 

दजाम :  

दस्थतखत: 

यमयत: 

 

  



 

 

अनसुचूी-४ 

मोदी गाउाँपायलका 

गाउाँ  कायमपायलकाको कायामलय 

पायतचौर पवमत   

गण्डकक प्रदशे, नेपाल                                      
 

दताम नं.                                                                                             

यमयत: २०७६।   । 
 

कृषक समहू दताम प्रमाण-पत्र 
 

 

मोदी गाउाँपायलका वडा न.ं      यस्थथत ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  .. .. .. .. .. .. .. .. ..  

कृषक समहू लाई "मोदी गाउाँपायलकाको ब्यबसाययक कृयष फमम तथा कृषक समहु 

दताम एवं अनदुान सचंालन कायमयवयध-२०७६" बमोयजम दताम गरी यो प्रमाण पत्र 

प्रदान गररएको छ । 

सदस्थय सखं्या: 

ब्यबसायको प्रकार: 

नयबकरणका सतमहरू 

(१) बार्थषक प्रगयत प्रयतवदेन (आम्दानी र खचमको यववरण), 

(२) पायलकाबाट पाएको अनदुानको र त्यसबाट सम्पादन गररएका कामको 

यबवरण, 

(३) म्याद समाप्त भएको ३ मयहना यभत्र नबीकरण गनुम पने छ । अन्यथा दताम 

शलु्कको ५०% रकम जररमाना लाग्ने छ । 



 

 

 

प्रमाणपत्र प्रदान गन े

अयधकारी 

नाम : 

दजाम :  

दस्थतखत: 

यमयत: 

  



 

 

अनसुचूी-५ 

कृषकको पेशागत यववरण 
 

कृषक पररचय पत्र नं. 

नाम(ब्यवसाय गने मखु्य व्ययिको): 

ठेगाना: यजल्ला:  पवमत           पायलका: मोदी गाउाँपायलका            वडा नं. .. ..     

टोल/बस्थती: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 

मखु्यपशेा: कृयष,     मखु्य बाली/बस्थतु: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. संपकम  नं. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

..    ना.नं./यजल्ला: .. .. .. .. .. .. .. . 

पररवार 

संख्या 

१८ वषम 

मुयनका 

१८ दयेख ५९ 

वषमसम्मका 

६० वषम भन्दा 

मायथका 

कैकफयत(असि/अपाङ्ग) 

मयहला     

पुरूष     

 खेयतमा संलग्न पररवास संख्या:  पुरै समय रोजगार सखं्या:      

 आंयशक रोजगार सखं्या: 
 

ब्यवसाययक यववरण: मखु्य वस्थतु र सहायक समते (नोट: मुख्य वस्थतु धान भएमा सहायक पराल 

हन्छ) 

क्र. 

स.ं 

ब्यवसाय(बाली, 

पशु, पंयछ माछा, 

माहरी र अन्य) 

क्षेत्रफल/ 

संख्या 

उत्पादन 

पररमाण 

उपज

को 

मुल्य 

संचालन 

यमयत 

सहयोयग 

यनकाय 
रकम 

रू. 

1          

2          

3          

4          

जम्मा वार्थषक लगानी रू.     वार्थषक कारोवार रू. 

सरदर मायसक आम्दानी रू.     पाररवाररक मायसक खचम रू. 

कृयष आम्दानीको योगदान प्रयतशत:    ब्यवसाय संचानको वषम: 

अन्य ब्यवसाय रोजगारी र आम्दानी 

क्र.स.ं ब्यवसाय रोजगारको 

संख्या 

बार्थषक 

आम्दानी 

कैकफयत 

1 =      
2 =      

     

 

फोटो 



 

 

3 =      
4 =      

आगामी थप योजनाहरू: 

१. 

२. 

प्रस्थतुत गररएका सबैकुराहरू सत्य हन ्। झुठा ठहररएमा कानुन 

बमोयजम सहाँला बुझाउाँला । कृयष पेशा छाडकेो १ मयहना यभत्र 

कायामलयमा जानकारी गराउने छु भयन सही गने : .. .. .. .. .. .. .. ..  ..  ..  .. 
 

कायामलय प्रयोजनको लायग  

कृषक बगीकरण: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..     यमयत:  

पेस गनेको सही:        स्थवीकृत गनेको सही: 

नाम:          पद:     नाम:          

पद: 

अनसुचूी-६ 

कृषकको पररचय पत्र सकेंत न.ं (नपेाल सरकार बाट प्रकायशत) 
 

पवमत यजल्ला मोदी गाउाँपायलकाको कृषक  पररचयपत्र नं. यनम्मानुसार हने छ : 

प्रदशे प्रदशे संकेत नं.: ४ 

यजल्ला संकेत नं.: ९ 

मोदी गाउाँपायलका संकेत नं.: ६६ 

वडा संकेत नं. संबयन्धत वडा अनुसार: १ दयेख ८ सम्म र  

कृषक संकेत नं.: ००००१ दयेख शुरू हन ेछ । 

जस्थतै: मोदी-५, बाजुङ्गको एकजना कृषक जुन ५१ नं. मा फमम दताम गनम आयो उस्थको संकेत नं. 

राख्नु परेमा यनम्मानुसार हनेछ : 

 

 

पवमत यजल्लाका पायलकाहरूको प्रदशेल ेतोकेकोक संकेत नं. यनम्नानुसार रहकेो छ: 

प्रदशे 

संकेत नं. 

यजल्ला संकेत 

नं. 

पायलका 

संकेत नं. 

पायलकाको नाम वडा 

संख्या 

कैकफयत 

 
 
 
 

 

दाया बाया 

४ ९ ६६ ५ ०००५१ 



 

 

मोदी गाउाँपायलका 

वडा नं. ......को कायामलय, 

 

कृषक पररचय-पत्र 

४ ९ ६६ वडा दताम  नं. 

कृषकको नाम:   ठेगाना: 

ब्यवसाय:   नागररकता नं. 

बगीकरण:   जारी गररएको यजल्ला 

ब्यवसाय शुरू यमयत:                     नागररकता जारी 

यमयत 

पररचय यमयत:   पररचयपत्र जारी गनेको 

सही:   

४ 

गण्डकक 

प्रदशे 

९.  

पवमत 

६१ कुस्थमा नगरपायलका १४  

६२ फलेबास नगरपायलका ११  

६३ जलजला गाउाँपायलका ९  

६४ पैयुाँ गाउाँपायलका ७  

६५ महायशला गाउाँपायलका ६  

६६ मोदी गाउाँपायलका ८  

६७ यवहादी गाउाँपायलका ६  

 

 

अनसुचूी-७ 

कृषक पररचय-पत्र 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनसुचूी-८ 

उत्पादन लक्ष पशे गने फारम 

कृषक समहु/सहकारी/फममको नाम:     पेश गनेको सही:  

..  ..  ..  ..  .. 

ठेगाना :         पेश गरेको यमयत: 

कृषक पररचय पत्र नं.: 

हाम्रो .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. कृषक समुह/सहकारी/फममले .. .. .. .. .. .. .. .. 

.. .. .. .. .. मयहनामा उत्पादन बजारमा ल्यउने गरी अनुसूची-८ मा उल्लेयखत 

यनम्नानुसारका बायलहरूको यनम्न लक्ष पेश गरेको छ । प्राकृयतक प्रकोपबाट 

 

फोटो 
 

पररचय 

पत्र नं. 

 



 

 

क्षती नभएको अवस्थथामा तोककएको पररमाणमा १०% भन्दा बढी फरक पन े

छैन । 

क्र.सं

. 

बाली 

वा 

बस्थतु

को 

नाम 

क्षेत्रफल(रो

) वा संख्या 

उत्पाद

न हने 

मयहना 

उत्पाद

न 

(के.जी.) 

घरया

सी 

उपभोग 

यबकक्र हनसके्न 

पररमाण 

के.जी

. 

दर 

प्र

यत 

ज

म्मा 

मूल्य 
1=          
2=          
3=          
4=          
5=          
6=          
7=          
8=          
9=          
10=          
11=          
12=          
13=          
14=          
15=          
16=          
17=          
18=          
19=          
20=          
21=          

अनसुचूी-९ 

१. तरकारी बाली : 



 

 

यहउाँ दे: मूला, सलगम, गाजर, काउली, बन्दा, ग्यााँठगोभी, ब्रोकाउली, रायोसाग, 

पालुङ्गोसाग, चाईयनजसाग, यचयनयाबन्दा (पालुङ्फेन), यजरीकोसाग, 

धयनयाको साग । 

वषे/लहरे: यततेकरेला, यघरौ ाँला, लौका, फसी, जुकेनी, चरेला, इश्वरा, कााँक्रो, 

तरबुजा, खरबुजा, फुसेकुयभन्डो, यचयचण्डो । 

कोसे तरकारी: केराउ, यसमी, बोडी, बकुल्ला, यहउाँ द ेयसमी,  

गषृ्मतेरकारी: भण्टा, खुसामनी, भेडेखुसामनी, गोलभेाँडा, रामतोररया(यभण्डी), 

यततेभण्टा, प्याज, लसुन, रूख गोलभेडा(टोमाररलो), 

अन्य तरकारी: च्याउ (कन्ये, यसताके, गोब्रे, जंगली), यनउरो (यचप्लेयनउरो, 

कालीयनउरो, लाखुटो), बााँसको तामा, यनगालाको टुसा, ककमलो, जलुको, 

खोलेसाग, यसतलयचनीको कोसा तथा मुन्टा, यसप्लीकान, बाकाकान, 

कुरीलो, बनबडे, ढकायो, बााँको, यघररम्ले, कोईरालको फूल, आकद । 

२. फलफूल बाली : 

उष्ण प्रजायत: आाँप, केरा, मेवा, कटहर, भुइाँकटहर, अनार, बेलौ ाँती(अम्बा), 

यलची, एभोकाडो, हलुवावेद, अयन्जर(खन्युाँ प्रजायत), म्याङ्गोयष्टन(तीजु 

प्रजाती), जामुन, सररफा, आदी । 

अयमलो जायत: सुन्तला, यनबुवा, कागती, ज्यामीर, भोगटे,  मौसम/जुनार, 

यबयमरो, आकद । 

शीतप्रजाती: आरू, आरूबखडा/खुपामनी, नास्थपती, स्थयाउ, ओखर, हाडे काफल,  

अंगुर, ककवी, स्थरबेरी,  

३. दालबाली : मास, मस्थयाङ्(यसल्टुङ्), भट्टमास, चना, केराउ, मुसुरो, अरहर, 

खेसरी, यसमी, बोडी, गहत । 

४. खाद्यन्न बाली: धान, मकै, कोदो, फापर, कागुनु (सुजी), गहाँ, जौ, उवा, बाली, 

जुनेलो, लटे्ट । 

५. तलेबाली: तोरी, सस्थयुम ाँ, आलस, सूयममुखीफूल । 



 

 

६. मसलाबाली: अदवुा, बेसार(हलेदो), अलैची, यजरा, धयनया, मेथी, चमसुर, 

यसलाम, भााँगो, पुकदना । 

७. कन्दमलू बाली: आलु, सखरखण्ड, यपडालु, बदाम, तरूल, बनतरूल, यगठ्ठा, 

भ्याकुर, यसमल तरूल, ग्राउण्डएपल(भुईस्थयाउ), ईस्थकुशको जरा, कुररलोको जरा, 

पायनअमला । 

८. पषु्पबाली/तथा श्रृगंाररक बोट: सयपत्री फूल, गोदावरी फूल, ग्लायडओलस, 

मखमली, लाहरेफूल, बगनबेली, गुलाव, गुल्मोहर, यनल्मोहर, बोटलब्रस, 

पाररजात, हजे(यनलकााँडा), कापेट दबुो, अशोक । 

९. अन्य यबयबध: यचया, कफी, उख,ु सुती, लेमनग्रााँस, रटमुर लगायत जयडबुटी 

समुहका बालीहरू । 

१०. माहरी पालन तथा मह उत्पादन: मेयलफेरा र सेराना । 

११. सरंक्षण गनुमपने प्रजातीहरू: अनदी, आाँगा, कनयजरा, गौरीया, जनेली, 

जपमयन र यझनुवाको धान, जुनेलो, स्थथानीय जातको फूलगोभी र पातखाने 

काउली तथा अन्य स्थथानीय तरकारीहरू 
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