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सानीभेरी गाउँपालिका, लसम्ली,रुकुम(पलिम),कर्ाािी प्रदेश,नेपाि 

स्थानीय राजपत्र 
खण्ड: ६                                                          संख्या :०५                                लमलि: २०७९/०६/०६ 

भाग-२ 

सानीभेरी गाउँपालिका 

गाउँ कायाापालिकाको कायाािय 
नेपािको संषवधान बमोजजम स्थानीय गाउँ सभािे बनाएको ति िेजिए बमोजजमको ऐन काययषवलध , 
लनयमाविी, मापदण्ड सवयसाधारणको जानकारीको िालग प्रकाशन गररएको। 

संम्बत ्२०७९ सािको काययषवलध नं.01 

सानीभेरी गाउँपालिका कृषि तथा पशजुन्य वािी, वस्तकुो उत्पादनमा आधाररत अनदुान 
सम्बन्धी काययषवलध २०७९ 

१. प्रस्तावानािः सानीभेरी गाउँपालिका कृषि तथा पशपुािनको क्षेत्रमा प्रशस्त सम्भावना बोकेको 
गाउँपालिका हो । यहाँको अलधकाँश मालनसहरु मखु्य पेशाको रुपमा कृषि तथा पशपुािनिाई अविम्बन 
गरेका छन । यसरी यस पालिकाका कृिकहरुिाई व्यावसाषयक र प्रलतस्पधी बनाइ उनीहरुको आय 
आजयन बषृि गरी स्वाविम्बी बनाउन वान्छनीय भएकोिे यो काययषवलध स्थानीय सरकार सन्चािन ऐन, 
दफा १०२ िे ददएको अलधकार प्रयोग गरी सानीभेरी गाउँकाययपालिकािे देहायको काययषवलध जारी 
गरेको छ । 

२.पररभािािः षविय वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस काययषवलधमा  

क)गाउँपालिकािः भन्नािे सानीभेरी गाउँपालिकािाई सम्झन ुपदयछ । 

ि)अध्यक्षिः भन्नािे सानीभेरी गाउँपालिकाको अध्यक्षिाई सम्झन ुपदयछ । 

ग)उपाध्यक्षिः भन्नािे सानीभेरी गाउँपालिकाको उपाध्यक्षिाई सम्झनपुदयछ । 
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घ)प्रमिु प्रशासकीय अलधकृतिः भन्नािे दफा ८४ बमोजजमको सानीभेरी गाउँपालिकाको प्रमिु 
प्रशासकीय अलधकृतिाई सम्झन ुपदयछ । 

ङ)काययपालिकािः भन्नािे गाउँ काययपालिकािाई सम्झन ुपदयछ । 

च)न्याषयक सलमलतिः भन्नािे  सषवधानको धारा २१७ बमोजजमको न्याषयक सलमलत सम्झन ुपदयछ । 

छ)आलथयक षवकास सलमलतको संयोजकिः भन्नािे गाउँपालिकाको षवियक्षते्रगत सलमलत अन्तगयतको 
आलथयक षवकास सलमलतको संयोजक सम्झनपुदयछ । 

ज)कृषि षवकास शािािः भन्नािे सानीभेरी गाउँपालिका अन्तगयत कृषि षवकास शािा सम्झन ुपदयछ 
। 

झ)पश ुसेवा शािािः भन्नािे सानीभेरी गाउँपालिका अन्तगयत पश ुसेवा शािा सम्झन ुपदयछ । 

ट)वडािः भन्नािे सानीभेरी गाउँपालिकाका सबै वडाहरुिाई सम्झन ुपदयछ । 

ट)प्राषवलधक सलमलतिः भन्नािे वडा अध्यक्षको सयोजकत्वमा गदित षवियगत क्षेत्रको प्राषवलधक 
सम्मीलित ३ सदस्यीय सलमलतिाइ बझुाउछ । 

ि)सहकारीिः भन्नािे कृषि तथा पशजुन्य वस्त ुउत्पादनमा सिग्न सानीभेरी गाउँपालिका लभत्रका सबै 
सहकारीिाइ जनाउदछ ।यस शव्दिे सानीभेरी गाउँपालिकाका कृिकहरुको कृषि तथा पशजुन्य वस्तकुो 
उत्पादन िररद गनय आसपासका सहकारीिाइ समेत जनाउनेछ । 

ड)संकिन केन्रिः भन्नािे सानीभेरी गाउँपालिका बासी कृिकिे कृषि तथा पशजुन्य उत्पादन िररद 
गनय गाउँपालिकामा दताय भएका डेरी उद्योग, हाटबजार तथा सकिन केन्र, सहकारीिाइ सम्झन ुपदयछ 
। 

ढ)तरकारीिः भन्नािे काउिी, बन्दा, रायो केराउ, वोडी, लसलम, गोिभेडा, आि,ु िौका जचजचन्डा, 
जघरौिा, भान्टा, फसी, लभण्डी, काक्रा, षपडाि,ु स्कवाइस िगाएतका तरकारीहरुको रुपमा प्रयोग हनु े
वस्तिुाई जनाउछ । 

ण)फिफुििः भन्नािे कागती, अनार, अम्बा, केरा सनु्तिा, आपँ, लिजच, षकवी, ड्रागन फु्रट, ओिर 
िगायत फिफुिको रुपमा प्रयोग हनुे वस्तिुाई जनाउछ । 

त)मसिाजन्य वस्तिुः भन्नािे िसनु, षटमरु अिैची प्याज, धलनया, िसुायनी, अदवुा, वेसार िगायत 
मसिाको रुपमा प्रयोग हनुे वस्तिुाइ जनाउनेछ । 

थ) मौरीजन्य उत्पादन भन्नािे मह मैन कुट रोयि जेिी आदीिाई जनाउनेछ । 

द) गोिा सषहतको मौरी घार भन्नािे कजम्तमा पलन ५ फे्रम मौरी सषहतको घारिाई जनाउनेछ  
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ध) दधु तथा दधुजन्य पदाथयिः सामान्यतया जशश ुवा वच्चा जन्मनभुन्दा १५ ददन अगालडको र ५ 
ददन पछालडको स्तनधारी प्राणीको स्तन वा थनुबाट हनुे सेतो श्राविाइ दधु भलनन्छ ।दधुबाट बने्न 
लबलभन्न प्रकारको दधुजन्य पररकारिाई दधुजन्य पदाथय भलनन्छ । 

न)मासिुः मास ुशव्दिाई बोिचाि र व्यावसाषयक वलगयकरणको आधारमा पथृ्वीमा रहने पशपुन्छीहरुको 
मासपेशी वा मासिुाई बजुझन्छ । 

प)अण्डािः पन्छीबाट उत्पादन भएको अण्डाकारको वस्तिुाई बजुझन्छ । 

३.अनदुान उपिब्ध गराउन सषकन ेकृषि तथा पशपुन्छीजन्य वस्तहुरुिः 
क) सानीभेरी गाउँपालिकािे आफ्नो स्वीकृत बजेटको पररलधलभत्र रषह पशपुन्छीजन्य उत्पादन अन्तगयत 
दधु ,मास,ु माछा र अण्डा तथा कृषि जन्य वस्त ुअन्तगयत ताजा तरकारी, तरकारी र िfधान्न वािीको 
लबउ, फिफुि, मसिा वािी, मौरी तथा मौरीजन्य उत्पादन र दाि वािी लबक्रीमा अनदुान उपिब्ध 
गराउन सषकनेछ । 

४. अनदुान उपिब्ध गराउने षवलध  

क) सानीभेरी गाउँपालिका अन्तगयत प्रत्येक वडाहरुमा वडा अध्यक्षको सयोजकत्वमा सम्बजन्धत प्राषवलधक 
रहने गरी ३ सदस्यीय सलमलत गिन गररनेछ । 

१ वडाअध्यक्ष -                 संयोजक 

२ सम्बजन्धत क्षेत्रको प्राषवलधक -    सदस्य 

३ वडा सजचव  -                सदस्य 

ि) कृिकहरुिे अनदुान प्राप्त गनयका िालग तोषकएको सहकारी/समूह/ सकिन केन्र वा वडामा यस 
काययषवलध अनसुार गदित सलमलत माफय त लबषक्र षवतरण गरेको हनुपुनेछ । 

ग) सहकारी /समूह /सकिन केन्र वा वडामा यस काययषवलध अनसुार गदित सलमलतिे कृषि तथा 
पशपुजन्छजन्य वस्त ुिररद गरेको र लबषक्र गरेको अलभिेि स्पस्ट सँग रािेको हनुपुनेछ । 

घ) सहकारी /समूह/ सकिन केन्र वा वडामा यस काययषवलध अनसुार गदित सलमलतिे कृषि तथा 
पशपुजन्छजन्य वस्त ु िररद गरेको र लबषक्र गरेको अलभिेिका आधारमा लबषक्र पररमाण र रकम 
भकु्तानीका िालग सहकारी समूह सकिन केन्र वा वडामा यस काययषवलध अनसुार गदित सलमलतिे 
मालसक रुपमा गाउँपालिका अन्तगयत कृषि लबकास शािा वा पश ुसेवा शािामा पिाउन ुपनेछ । 

ङ) सहकारी समूह सकिन केन्र वा वडामा यस काययषवलध अनसुार गदित सलमलतिे अनगुमन गरी 
लसफाररस गने र वडा कायायियको लसफाररसका आधारमा कृषि लबकास शािा वा पश ुसेवा शािािे 
आवश्यक परेमा अनगुमन गरी गाउँपालिकाबाट कृषि तथा पशपुजन्छजन्य वस्तकुो लबषक्र तथा उत्पादनमा 
आधाररत अनदुान उपिब्ध गराउन ुपनेछ । 
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च) अनदुान उपिब्ध गराउदा सहकारी /समूह/ संकिन केन्र तथा कृिकिे पेश गरेको अलभिेि र 
सम्बजन्धत कृषि वा पश ुसेवा शािाको लसफाररसका आधारमा गाउँपालिकािे कृिक समूह /फमय वा  
कृिकको िातामा अथवा नगद अनदुान रकम उपिब्ध/भकु्तानी गनेछ । 

छ) यो काययषवलध स्वीकृत भए पश्चात सहकारी /समूह /संकिन केन्र वा वडामा यस काययषवलध 
अनसुार गदित सलमलत माफय त लबषक्र लबतरण गरी अलभिेजिकरण गररएका कृषि फमय /समूह हरुिाई 
मात्र अनदुान रकम उपिब्ध गराइनेछ । 

ज) कृषि तथा पशपुन्छीजन्य वस्तकुो लबषक्र षवतरणमा संिग्न हनु चाहने सहकारी/समूह/संकिन 
केन्रिे आफ्नो प्रमाण पत्र र वडाको लसफाररस सषहत गाउँपालिकाको सम्बजन्धत शािामा लनवेदन पेश 
गरेपश्चात गाउँपालिका बाट अनलुमत ददनछे ।यसरी अनमुलत प्राप्त गरी सकेपश्चात 
सहकारी/समूह/संकिन केन्र वा गदित सलमलतिे लबषक्र षवतरणको अलभिेि राख्न शरुु गनुय पनेछ । 

झ) यस काययक्रमको िालग आवेदन पेश गनय इच्छुक कृिकहरुिे अनसुजुच ४ अनसुारको मापदण्ड परुा 
गरेको हनु ुपनेछ । 

 

५. उपिब्ध गराउने अनदुान रकम  

क) कृिकहरुिाई बािी/वस्त ुषवशेि उत्पादन तथा लबषक्रको पररमाणमा सहकारी/समूह/संकिन केन्र 
तथा वडामा यस काययषवलध अनसुार गदित सलमलतहरुको अलभिेि सषहत वडाको लसफाररसका आधारमा 
देहाय बमोजजमको रकम उपिब्ध गराइनेछ । 

क)पशजुन्य वस्तिुः 
➢ दधु उत्पादनको क्षेत्रमा प्रलत कृिकिे वाषियक १००० लिटरका दरिे सहकारी /समूह 

/सकिन केन्र वा वडामा यस काययषवलध अनसुार गदित सलमलतमा लबक्री गरेको रेकडयको 
आधारमा प्रलत लिटर रु. ५ का दरिे अनदुान रकम ददइनेछ । 

➢ जजउदो तौिको आधारमा िसी /बोका लबषक्र गदाय कजम्तमा १०० के.जी. वा ३-५ वटा 
लबषक्र गरेको कृिकिाइ प्रलत के.जी. रु. ५० का दरिे अनदुान ददने व्यवस्था लमिाइनेछ । 

➢ स्थानीय कुिरुाको मास ुप्रलत कृिकिे कजम्तमा ७५ के.जी. उत्पादन गरी लबषक्र गरेको 
कृिकिाइ प्रलत के.जी. रु. ५० का दरिे अनदुान ददने व्यवस्था लमिाइनेछ । 

➢ प्रलत कृिक कजम्तमा १ रोपनी क्षेत्रफिमा माछापािन गरेकोिाइ प्रलत रोपनी रु. 
१००००।का दरिे अनदुान ददने व्यवस्था गररनेछ । 

➢ बगरुपािन व्यवसाय तफय  पािापािी उत्पादन गरी लबक्री गने कृिकिाइ प्रलत विय कजम्तमा 
२५ गोटा पािापािी लबक्री गरेवापत प्रलत गोटा  रु. ३०० का दरिे अनदुानको व्यवस्था 
गररनेछ र मासकुो हकमा प्रलत कृिकिे न्यनुतम ५०० के.जी. लबक्री गने कृिकिाइ प्रलत 
के.जी. रु. १० का दरिे अनदुान  ददने व्यवस्था गररनेछ । 

 



     सानीभेरी गाउँपालिका कृषि तथा पशजुन्य वािी, वस्तकुो उत्पादनमा आधाररत अनदुान सम्बन्धी काययषवलध २०७९ 

प्रथम संशोधन लमलतिः2079-11-29               5      

ि) कृषिजन्य वस्तिुः 
फिफुि िेती 

➢ सनु्तिाजात, आपँ र लिचीमा प्रलत के.जी. रु. ५ र प्रलत कृिक कजम्तमा ४०० के.जी. उत्पादन 
गरी  लबषक्र गरेको हनु ुपने छ । 

➢ षकवी िेलत प्रलत के.जी. रु. ७ र प्रलत कृिक कजम्तमा २०० के.जी. उत्पादन गरी लबषक्र गरेको 
हनु ुपने छ । 

➢ केरािेलत प्रलत गोटा (कोसा) रु. २ र प्रलत कृिक कजम्तमा ५००० गोटा उत्पादन गरी लबषक्र 
गरेको हनु ुपने छ । 

➢ ड्रागन फु्रटमा प्रलत के.जी. रु. १० र प्रलत कृिक कजम्तमा १०० के.जी. उत्पादन गरी लबषक्र 
गरेको हनु ुपने छ । 

 

➢ तरकारी लबउ उत्पादनिः 
➢ तरकारी लबउ उत्पादनमा प्रलत के.जी. रु. ५० र प्रलत कृिकिे कजम्तमा ३० के.जी. लबउ 

उत्पादन गरी लबक्री गरेको हनु ुपनेछ । 

िाधान्न वािी वीउ उत्पादनमा 
➢ िाधान्न वािी वीउ उत्पादनमा प्रलत के. जी. रु. २० र प्रलत कृिकिे कजम्तमा २०० के.जी. 

वीउ उत्पादन गरर षवक्री गरेको हनु ुपनेछ । 

ताजा तरकारीिः 
➢ गोिभेडा प्रलत के.जी. रु. १० र प्रलत विय ७५ के. जी. उत्पादन गरी लबक्री गरेको हनु ुपनेछ  

➢ गाँजर ,ब्रोकाउिी, हररयो िसुायनी ,भेडेिसुायनी ,जषुकलन फसी, लततेकरेिा लभण्डी जघरौिा र 
भाण्टामा प्रलत के.जी. रु. ७  प्रलत विय १०० के. जी. उत्पादन गरी लबक्री गरेको हनु ुपनेछ 
। 

➢  काउिी बन्दा काँक्रा र िौकामा रु. ५ र प्रलत विय ३०० के. जी. उत्पादन गरेको हनुपुनेछ 
। 

मौरी र मौरीजन्य उत्पादनमा 
➢ मह उत्पादनमा प्रलत के. जी. रु. ४० र प्रलत कृिकिे कजम्तमा २५ के. जी. उत्पादन गरी 

षवक्री गरेको हनु ुपनेछ । 

➢ गोिा सषहतको मौरी घारमा प्रलत घार रु. ५०० र प्रलत कृिक कजम्तमा १० गोिा उत्पादन 
गरर षवक्री गरेको हनुपुनेछ ।  

दाि वािीमा 
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➢ दाि वािीमा प्रलत के. जी. रु. ४० र कजम्तमा ५० के. जी. उत्पादन गरर षवक्री गरेको हनुपुनेछ 
।  

मसिा वािीमा  

➢ अदवुा बेसारमा प्रलत के. जी. रु. ५ र प्रलत कृिक कजम्तमा ५०० के. जी. उत्पादन गरर षवक्री 
गरेको हनुपुनेछ । 

➢ िसनुमा प्रलत के. जी. रु. ७ र प्रलत कृिक कजम्तमा २०० के. जी. उत्पादन गरेको हनुपुनेछ 
। 

➢ गाना प्याजमा प्रलत के. जी. रु. ५ र कजम्तमा ४०० के. जी. उत्पादन गरेको हनुपुनेछ । 

 

५) अनदुान अनगुमन तथा व्यवस्थापन सलमलतिः गाँउपालिकामा उपाध्यक्षको 
संयोजकत्वमा देहायको पालिका स्तररय एक अनदुान अनगुमन तथा व्यवस्थापन सलमलत रहनेछ । 

क) गा .पा. उपाध्यक्षिः                            संयोजक 

ि) प्रमिु प्रशासकीय अलधकृतिः                      सदस्य 

ग) आलथयक षवकास सलमलतका सयोजकिः               सदस्य  

घ) कृषि/पश ुसेवा शािा प्रमिुिः                     सदस्य  

ङ  कृषि/पश ुसेवा शािा प्रमिुिः                    सदस्य सजचव 
७. अनदुान रकम लनकासािः उत्पादनमा आधाररत अनदुान रकम उपिब्ध गराउँदा गाउँपालिकाबाट 
तै्रमालसक वा अधयवाषियक वा वाषियक रुपमा उपिब्ध गराउन सक्नेछ। 
८. अन्य के्षत्रमा अनदुानिः उत्पादनमा आधाररत अनदुान बाहेक गाँउसभाबाट स्वीकृत काययक्रम 
बमोजजमको कृषि तथा पश ुक्षेत्रको अनदुान प्रदान गनय यो काययषवलधिे वाधा पयुायएको मालनने छैन । 

९.बजारमलु्यको कारण हनुे के्षलतको पररपलुतयिः षवश्वव्यापी बजाररकरणको कारण स्थानीय कृिकको 
उत्पादन मलु्य भन्दा अत्यालधक कम मलु्यमा कृषि तथा पशजुन्य वस्त ुबजारमा आई कृिकिाइ घाटा 
पलुतय गने सन्दभयमा थप मापदण्ड बनाइ काययपालिकाको लनणयय बमोजजम कायय अगालड बढाइने छ र 
वािी वस्त ुषवशेि उत्पादन गरर षवक्री नहुँदा पलन उत्पादनका अधारमा अनदुान उपिब्ध गराइनेछ । 

१०. बाधा अडकाउ फुकाउनेिः यस काययषवलध कायायन्वयनमा कुनै बाधा अडकाउ परे गाउँ 
काययपालिकािे लनणयय गरी फुकाउन सक्ने छ ।  

११. पररमाजयनिः गाउँ काययपालिकािे यो काययषवलध जनुसकैु समयमा संशोधन तथा पररमाजयन गनय 
सक्नेछ । 
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                             अनसुचुी १ 

सचुना प्रकाशनको ढाँचा 
सानीभेरी गाउँपालिका 

गाउँ कायायपालिकाको कायायिय 

लसम्िी रुकुम पजश्चम  

षवियिः प्रथम पटक प्रकाशन गररएको लमलतिः 
सानीभेरी गाउँपालिका गाउँ कायायपालिकाको कायायिय रुकुम पजश् चमको आ.व. 
२०७९/०८० को स्वीकृत उत्पादनमा आधाररत कृिकिाई अनदुान सहयोग काययक्रम 
अनसुार इच्छुक कृिकहरुिे यो सूचना प्रकाशन भएको लमलतिे ३० ददन लभत्र यस 
कायायियमा लनम्न अनसुारका कागजात षववरण सषहत अनदुानका िालग प्रस्ताव पेश गनय 
यो सूचना प्रकाशन गररएको व्यहोरा अनरुोध छ । 
आवश्यक सजक्षप्त कायययोजना तथा अन्य आवश्यक अनसुजुचहरु सम्बजन्धत शािा र वडा 
कायायियबाट प्राप्त गनय सषकन ेव्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ । 

आवश्यक कागजातहरु  

   १.रु.१० को हिुाक षटकट टाँस गररएको अनसुचुी २ बमोजजमको आवेदन पत्र  
२.सम्बजन्धत लनकायमा कृषि तथा पशपुन्छी फमं/समहु/सहकारी दताय वा नषवकरण 
भएको प्रमाणपत्रको प्रलतलिपी । 

३. वडा कायायियको लसफाररस पत्र । 

४. काययक्रम सचािन हनुे स्थान जग्गा जलमनको स्वालमत्व िलु्न े कागजात वा 
भाडाको जग्गा भएमा कम्तीमा ५ वियको सम्झौतानामा ।  

५. नागररकताको प्रलतलिपी । 

६. पणुय रुपमा भररएको अनसुजुच ४ फाराम । 
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अनसुजुच २  

कृषि तथा पशपुन्छीजन्य उत्पादक कृिकिाई उत्पादनको आधारमा अनदुान सहयोग 
काययक्रममा उत्पादक कृिकिे कायायियमा पेश गने आवेदन पत्रको ढाँचा  

               लमलतिः   

श्री प्रमिु प्रशासकीय अलधकृत ज्य ु

सानीभेरी गाउँपालिका रुकुम पजश्चम 

 

     षवियिः उत्पादनको आधारमा अनदुान सहयोग काययक्रममा सहभागी हनु पाउँ। 

महोदय,    

प्रस्ततु षवियमा तहाँ कायायियको लमलत …………………………………गते प्रकाशन 
गररएको सूचना अनसुार  म ………………………………………पेशामा  आवि  भई 
………………………..माफय त िररद तथा लबषक्र काययमा संिग्न भएकोिे म उत्पादनको  
आधारमा अनदुान सहयोग काययक्रमको िालग समावेश हनु इच्छुक रहेकोिे तपजशि 
अनसुारको कागजात सषहत आवेदन पेश गरेको छु । 

तपजशििः 
१. अनसुजुच २ बमोजजमको अनदुानका िागी आवेदन फाराम लनवेदन 

२. सम्बजन्धत लनकायमा कृषि फमय दताय वा नषवकरण भएको प्रमाणपत्रको प्रलतलिपी 
३. वडा कायायियको लसफाररस पत्र 

४. काययक्रम सचािन हनुे स्थान जग्गा जलमनको स्वालमत्व िलु्न े कागजात वा 
भाडाको जग्गा भएमा कम्तीमा ५ वियको सम्झौतानामा ।  

५. नागररकताको प्रलतलिपी 
६. पणुय रुपमा भररएको अनसुजुच ४ फाराम 

लनवदेक 

नाम थरिः 
िेगानािः 

मोवाइि नम्बरिः 
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अनसुजुच ३ 

उत्पादनमा आधाररत अनदुान काययक्रममा सहभालगताको िालग देहाय अनसुारको 
मापदण्ड परुा गरेको हनु ुपछय । 

१. दधु उत्पादन मालसक /चौमालसक/वाषियकिः १००० लिटर/विय 
२. िलस /बोका /पािापािी  लबषक्र र उत्पादनिः ३-५ गोटा/विय १०० के. जी.  

३. स्थानीय कुिरुा उत्पादन/लबषक्रिः ७५ के. जी. प्रलत विय 
४. माछा उत्पादन लबषक्रिः १ रोपनीमा माछा रािेको हनु ुपने 

५. बगरु उत्पादन/लबषक्रिः २५ गोटा प्रलत विय वा ३०० के. जी. प्रलत विय 
फिफुििेलतिः 

➢ सनु्तिाजात, आपँ र लिची प्रलत कृिक कजम्तमा ४०० के.जी. उत्पादन गरी  लबषक्र गरेको हनु ु
पने छ । 

➢ षकवी फु्रट प्रलत कृिक कजम्तमा २०० के.जी. उत्पादन गरी लबषक्र गरेको हनु ुपने छ । 

➢ केरा प्रलत कृिक कजम्तमा ५००० गोटा उत्पादन गरी लबषक्र गरेको हनु ुपने छ । 

➢ ड्रागन फु्रट प्रलत कृिक कजम्तमा १०० के.जी. उत्पादन गरी लबषक्र गरेको हनु ुपने छ । 

तरकारी लबउ उत्पादनिः 
➢ तरकारी लबउ प्रलत कृिकिे कजम्तमा ३० के. जी. उत्पादन गरी लबक्री गरेको हनु ुपनेछ । 

िाधान्न वािी वीउ उत्पादनमा 
➢ िाधान्न वािी वीउ प्रलत कृिकिे कजम्तमा २०० के. जी. उत्पादन गरर षवक्री गरेको हनु ुपनेछ 

। 

ताजा तरकारीिः 
➢ गोिभेडा प्रलत कृिकिे प्रलत विय कजम्तमा ७५ के. जी. उत्पादन गरी लबक्री गरेको हनु ुपनेछ  

➢ गाँजर ,ब्रोकाउिी, हररयो िसुायनी ,भेडेिसुायनी ,जषुकलन फसी, लततेकरेिा लभण्डी जघरौिा र भाण्टा 
प्रलत कृिकिे प्रलत विय १०० के. जी. उत्पादन गरी लबक्री गरेको हनु ुपनेछ । 

➢  काउिी बन्दा काँक्रा र िौका प्रलत कृिक प्रलत विय ३०० के. जी. उत्पादन गरेको हनुपुनेछ 
। 

मौरी र मौरीजन्य उत्पादनमा 
➢ मह उत्पादन प्रलत कृिकिे कजम्तमा २५ के. जी. उत्पादन गरी षवक्री गरेको हनु ुपनेछ । 

➢ गोिा सषहतको मौरी घार प्रलत कृिक कजम्तमा १० गोिा उत्पादन गरर षवक्री गरेको हनुपुनेछ 
।  
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दाि वािीमा 
➢ दाि वािीमा प्रलत कृिकिे कजम्तमा ५० के. जी. उत्पादन गरर षवक्री गरेको हनुपुनेछ ।  

मसिा वािीमा  

➢ अदवुा बेसार प्रलत कृिक कजम्तमा ५०० के. जी. उत्पादन गरर षवक्री गरेको हनुपुनेछ । 

➢ िसनु प्रलत कृिक कजम्तमा २०० के. जी. उत्पादन गरेको हनुपुनेछ । 

➢ गाना प्याजमा प्रलत कृिक कजम्तमा ४०० के. जी. उत्पादन गरेको हनुपुनेछ । 
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अनसुजुच ४ 

उत्पादक कृिकिाइ उत्पादनको आधारमा अनदुान उपिब्ध गराउने काययक्रममा सहभालग 
हनुे कृिकको षववरण 

१. कृिकको नामिः 
२. िेगानािः 
३.दहुनुागाइ/दहुनुाभैसी/माउबाख्रा/िलस/बोका/बगरु/स्थानीयकुिरुा/माछा/फिफुि/
ताजा तरकारी/मह/तरकारी लबउ/िाधान्न वािी वीउ/ गोिा सषहतको मौरी घार/ 
मसिा वािी उत्पादन /लबषक्र /क्षते्रफििः 
४. उत्पादनमा अनदुान काययक्रममा सहभागी गराइने वािीको नामिः  

५. गत वियको उत्पादन पररमाणिः 
क्र स वािी/बस्तकुो नाम गत आ व को 

उत्पादन र षवक्री 
पररमाण के. जी./ 
सख्या/ लि. 

 

षवक्री 
गररएको 
बजार 

प्रलत एकाइ 
सरदर मलु्य 

क्षेत्रफि/ 
सख्या 

कैषफयत 
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६. यस वियको हाि सम्मको उत्पादन पररमाण 

क्र स वािी/ 
बस्तकुो नाम 

यस आ.व. को 
हािसम्मको 
उत्पादन के. 

जी. /संख्या 
/लि. 

यस आ. व. 
को जम्मा 
उत्पादन 
िक्ष्य के. 

जी. /संख्या 
/लि. 

षवक्री 
गररएको 
बजार 

प्रलत एकाइ 
सरदर मलु्य 

क्षेत्रफि
/ सख्या 

कैषफयत 

   
 

     

   
 

     
 

        
 

        
 

        
 

७. गत वियको अलधकतम उत्पादन मषहना र पररमाण 

८. गत वियको न्यनुतम उत्पादन मषहना र पररमाण 

९. लबषक्र उत्पादन अलभिेिको अवस्था भए नभएको  

१०. बजारसग ँिररद लबषक्र सम्झौताको अवस्था भए नभएको 
 

                                        आज्ञािे 

                                         ददपक बढुाथोकी 
                                              प्रमिु प्रशासकीय अलधकृत 

 

 

 

 

 

 


