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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 
नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय गाउँ सभाले बनाएको तल लेजिए बमोजिमको ऐन काययविधध , 
धनयमािली, मापदण्ड सियसाधारणको िानकारीको लाधग प्रकाशन गररएको। 

संम्बत ्२०७९ सालको काययविधध नं.01 

सानीभेरी गाउँपाधलका कृवि तथा पशिुन्य िाली, िस्तकुो उत्पादनमा आधाररत अनदुान 
सम्बन्धी काययविधध २०७९ 

१. प्रस्तािानााः सानीभेरी गाउँपाधलका कृवि तथा पशपुालनको क्षेत्रमा प्रशस्त सम्भािना बोकेको 
गाउँपाधलका हो । यहाँको अधधकाँश माधनसहरु मखु्य पेशाको रुपमा कृवि तथा पशपुालनलाई अिलम्बन 
गरेका छन । यसरी यस पाधलकाका कृिकहरुलाई व्यािसावयक र प्रधतस्पधी बनाइ उनीहरुको आय 
आियन बवृि गरी स्िािलम्बी बनाउन िान्छनीय भएकोले यो काययविधध स्थानीय सरकार सन्चालन ऐन, 
दफा १०२ ले ददएको अधधकार प्रयोग गरी सानीभेरी गाउँकाययपाधलकाले देहायको काययविधध िारी 
गरेको छ । 

२.पररभािााः वििय िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस काययविधधमा  

क)गाउँपाधलकााः भन्नाले सानीभेरी गाउँपाधलकालाई सम्झन ुपदयछ । 

ि)अध्यक्षाः भन्नाले सानीभेरी गाउँपाधलकाको अध्यक्षलाई सम्झन ुपदयछ । 

ग)उपाध्यक्षाः भन्नाले सानीभेरी गाउँपाधलकाको उपाध्यक्षलाई सम्झनपुदयछ । 
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घ)प्रमिु प्रशासकीय अधधकृताः भन्नाले दफा ८४ बमोजिमको सानीभेरी गाउँपाधलकाको प्रमिु 
प्रशासकीय अधधकृतलाई सम्झन ुपदयछ । 

ङ)काययपाधलकााः भन्नाले गाउँ काययपाधलकालाई सम्झन ुपदयछ । 

च)न्यावयक सधमधताः भन्नाले  सविधानको धारा २१७ बमोजिमको न्यावयक सधमधत सम्झन ुपदयछ । 

छ)आधथयक विकास सधमधतको संयोिकाः भन्नाले गाउँपाधलकाको विियक्षते्रगत सधमधत अन्तगयतको 
आधथयक विकास सधमधतको संयोिक सम्झनपुदयछ । 

ि)कृवि विकास शािााः भन्नाले सानीभेरी गाउँपाधलका अन्तगयत कृवि विकास शािा सम्झन ुपदयछ 
। 

झ)पश ुसेिा शािााः भन्नाले सानीभेरी गाउँपाधलका अन्तगयत पश ुसेिा शािा सम्झन ुपदयछ । 

ट)िडााः भन्नाले सानीभेरी गाउँपाधलकाका सबै िडाहरुलाई सम्झन ुपदयछ । 

ट)प्राविधधक सधमधताः भन्नाले िडा अध्यक्षको सयोिकत्िमा गदित विियगत क्षेत्रको प्राविधधक 
सम्मीधलत ३ सदस्यीय सधमधतलाइ बझुाउछ । 

ि)सहकारीाः भन्नाले कृवि तथा पशिुन्य िस्त ुउत्पादनमा सलग्न सानीभेरी गाउँपाधलका धभत्रका सबै 
सहकारीलाइ िनाउदछ ।यस शव्दले सानीभेरी गाउँपाधलकाका कृिकहरुको कृवि तथा पशिुन्य िस्तकुो 
उत्पादन िररद गनय आसपासका सहकारीलाइ समेत िनाउनेछ । 

ड)संकलन केन्राः भन्नाले सानीभेरी गाउँपाधलका बासी कृिकले कृवि तथा पशिुन्य उत्पादन िररद 
गनय गाउँपाधलकामा दताय भएका डेरी उद्योग, हाटबिार तथा सकलन केन्र, सहकारीलाइ सम्झन ुपदयछ 
। 

ढ)तरकारीाः भन्नाले काउली, बन्दा, रायो केराउ, िोडी, धसधम, गोलभेडा, आल,ु लौका जचजचन्डा, 
जघरौला, भान्टा, फसी, धभण्डी, काक्रा, वपडाल,ु स्किाइस लगाएतका तरकारीहरुको रुपमा प्रयोग हनु े
िस्तलुाई िनाउछ । 

ण)फलफुलाः भन्नाले कागती, अनार, अम्बा, केरा सनु्तला, आपँ, धलजच, वकिी, ड्रागन फु्रट, ओिर 
लगायत फलफुलको रुपमा प्रयोग हनुे िस्तलुाई िनाउछ । 

त)मसलािन्य िस्ताुः भन्नाले लसनु, वटमरु अलैची प्याि, धधनया, िसुायनी, अदिुा, िेसार लगायत 
मसलाको रुपमा प्रयोग हनुे िस्तलुाइ िनाउनेछ । 

थ) मौरीिन्य उत्पादन भन्नाले मह मैन कुट रोयल िेली आदीलाई िनाउनेछ । 

द) गोला सवहतको मौरी घार भन्नाले कजम्तमा पधन ५ फे्रम मौरी सवहतको घारलाई िनाउनेछ  
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ध) दधु तथा दधुिन्य पदाथयाः सामान्यतया जशश ुिा िच्चा िन्मनभुन्दा १५ ददन अगाधडको र ५ 
ददन पछाधडको स्तनधारी प्राणीको स्तन िा थनुबाट हनुे सेतो श्रािलाइ दधु भधनन्छ ।दधुबाट बने्न 
धबधभन्न प्रकारको दधुिन्य पररकारलाई दधुिन्य पदाथय भधनन्छ । 

न)मासाुः मास ुशव्दलाई बोलचाल र व्यािसावयक िधगयकरणको आधारमा पथृ्िीमा रहने पशपुन्छीहरुको 
मासपेशी िा मासलुाई बजुझन्छ । 

प)अण्डााः पन्छीबाट उत्पादन भएको अण्डाकारको िस्तलुाई बजुझन्छ । 

३.अनदुान उपलब्ध गराउन सवकन ेकृवि तथा पशपुन्छीिन्य िस्तहुरुाः 
क) सानीभेरी गाउँपाधलकाले आफ्नो स्िीकृत बिेटको पररधधधभत्र रवह पशपुन्छीिन्य उत्पादन अन्तगयत 
दधु ,मास,ु माछा र अण्डा तथा कृवि िन्य िस्त ुअन्तगयत तािा तरकारी, तरकारी र िfधान्न िालीको 
धबउ, फलफुल, मसला िाली, मौरी तथा मौरीिन्य उत्पादन र दाल िाली धबक्रीमा अनदुान उपलब्ध 
गराउन सवकनेछ । 

४. अनदुान उपलब्ध गराउने विधध  

क) सानीभेरी गाउँपाधलका अन्तगयत प्रत्येक िडाहरुमा िडा अध्यक्षको सयोिकत्िमा सम्बजन्धत प्राविधधक 
रहने गरी ३ सदस्यीय सधमधत गिन गररनेछ । 

१ िडाअध्यक्ष -                 संयोिक 

२ सम्बजन्धत क्षेत्रको प्राविधधक -    सदस्य 

३ िडा सजचि  -                सदस्य 

ि) कृिकहरुले अनदुान प्राप्त गनयका लाधग तोवकएको सहकारी/समूह/ सकलन केन्र िा िडामा यस 
काययविधध अनसुार गदित सधमधत माफय त धबवक्र वितरण गरेको हनुपुनेछ । 

ग) सहकारी /समूह /सकलन केन्र िा िडामा यस काययविधध अनसुार गदित सधमधतले कृवि तथा 
पशपुजन्छिन्य िस्त ुिररद गरेको र धबवक्र गरेको अधभलेि स्पस्ट सँग रािेको हनुपुनेछ । 

घ) सहकारी /समूह/ सकलन केन्र िा िडामा यस काययविधध अनसुार गदित सधमधतले कृवि तथा 
पशपुजन्छिन्य िस्त ु िररद गरेको र धबवक्र गरेको अधभलेिका आधारमा धबवक्र पररमाण र रकम 
भकु्तानीका लाधग सहकारी समूह सकलन केन्र िा िडामा यस काययविधध अनसुार गदित सधमधतले 
माधसक रुपमा गाउँपाधलका अन्तगयत कृवि धबकास शािा िा पश ुसेिा शािामा पिाउन ुपनेछ । 

ङ) सहकारी समूह सकलन केन्र िा िडामा यस काययविधध अनसुार गदित सधमधतले अनगुमन गरी 
धसफाररस गने र िडा कायायलयको धसफाररसका आधारमा कृवि धबकास शािा िा पश ुसेिा शािाले 
आिश्यक परेमा अनगुमन गरी गाउँपाधलकाबाट कृवि तथा पशपुजन्छिन्य िस्तकुो धबवक्र तथा उत्पादनमा 
आधाररत अनदुान उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 
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च) अनदुान उपलब्ध गराउदा सहकारी /समूह/ संकलन केन्र तथा कृिकले पेश गरेको अधभलेि र 
सम्बजन्धत कृवि िा पश ुसेिा शािाको धसफाररसका आधारमा गाउँपाधलकाले कृिक समूह /फमय िा  
कृिकको िातामा अनदुान रकम भकु्तानी गनेछ । 

छ) यो काययविधध स्िीकृत भए पश्चात सहकारी /समूह /संकलन केन्र िा िडामा यस काययविधध 
अनसुार गदित सधमधत माफय त धबवक्र धबतरण गरी अधभलेजिकरण गररएका कृवि फमय /समूह हरुलाई 
मात्र अनदुान रकम उपलब्ध गराइनेछ । 

ि) कृवि तथा पशपुन्छीिन्य िस्तकुो धबवक्र वितरणमा संलग्न हनु चाहने सहकारी/समूह/संकलन 
केन्रले आफ्नो प्रमाण पत्र र िडाको धसफाररस सवहत गाउँपाधलकाको सम्बजन्धत शािामा धनिेदन पेश 
गरेपश्चात गाउँपाधलका बाट अनधुमत ददनछे ।यसरी अनमुधत प्राप्त गरी सकेपश्चात 
सहकारी/समूह/संकलन केन्र िा गदित सधमधतले धबवक्र वितरणको अधभलेि राख्न शरुु गनुय पनेछ । 

झ) यस काययक्रमको लाधग आिेदन पेश गनय इच्छुक कृिकहरुले अनसुजुच ४ अनसुारको मापदण्ड परुा 
गरेको हनु ुपनेछ । 

 

५. उपलब्ध गराउने अनदुान रकम  

क) कृिकहरुलाई बाली/िस्त ुविशेि उत्पादन तथा धबवक्रको पररमाणमा सहकारी/समूह/संकलन केन्र 
तथा िडामा यस काययविधध अनसुार गदित सधमधतहरुको अधभलेि सवहत िडाको धसफाररसका आधारमा 
देहाय बमोजिमको रकम उपलब्ध गराइनेछ । 

क)पशिुन्य िस्ताुः 
➢ दधु उत्पादनको क्षेत्रमा प्रधत कृिकले िावियक १००० धलटरका दरले सहकारी /समूह 

/सकलन केन्र िा िडामा यस काययविधध अनसुार गदित सधमधतमा धबक्री गरेको रेकडयको 
आधारमा प्रधत धलटर रु. ५ का दरले अनदुान रकम ददइनेछ । 

➢ जिउदो तौलको आधारमा िसी /बोका धबवक्र गदाय कजम्तमा १०० के.िी. िा ३-५ िटा 
धबवक्र गरेको कृिकलाइ प्रधत के.िी. रु. ५० का दरले अनदुान ददने व्यिस्था धमलाइनेछ । 

➢ स्थानीय कुिरुाको मास ुप्रधत कृिकले कजम्तमा ७५ के.िी. उत्पादन गरी धबवक्र गरेको 
कृिकलाइ प्रधत के.िी. रु. ५० का दरले अनदुान ददने व्यिस्था धमलाइनेछ । 

➢ प्रधत कृिक कजम्तमा १ रोपनी क्षेत्रफलमा माछापालन गरेकोलाइ प्रधत रोपनी रु. 
१००००।का दरले अनदुान ददने व्यिस्था गररनेछ । 

➢ बगरुपालन व्यिसाय तफय  पािापािी उत्पादन गरी धबक्री गने कृिकलाइ प्रधत ििय कजम्तमा 
२५ गोटा पािापािी धबक्री गरेिापत प्रधत गोटा  रु. ३०० का दरले अनदुानको व्यिस्था 
गररनेछ र मासकुो हकमा प्रधत कृिकले न्यनुतम ५०० के.िी. धबक्री गने कृिकलाइ प्रधत 
के.िी. रु. १० का दरले अनदुान  ददने व्यिस्था गररनेछ । 
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ि) कृवििन्य िस्ताुः 
फलफुल िेती 

➢ सनु्तलािात, आपँ र धलचीमा प्रधत के.िी. रु. ५ र प्रधत कृिक कजम्तमा ४०० के.िी. उत्पादन 
गरी  धबवक्र गरेको हनु ुपने छ । 

➢ वकिी िेधत प्रधत के.िी. रु. ७ र प्रधत कृिक कजम्तमा २०० के.िी. उत्पादन गरी धबवक्र गरेको 
हनु ुपने छ । 

➢ केरािेधत प्रधत गोटा (कोसा) रु. २ र प्रधत कृिक कजम्तमा ५००० गोटा उत्पादन गरी धबवक्र 
गरेको हनु ुपने छ । 

➢ ड्रागन फु्रटमा प्रधत के.िी. रु. १० र प्रधत कृिक कजम्तमा १०० के.िी. उत्पादन गरी धबवक्र 
गरेको हनु ुपने छ । 

 

➢ तरकारी धबउ उत्पादनाः 
➢ तरकारी धबउ उत्पादनमा प्रधत के.िी. रु. ५० र प्रधत कृिकले कजम्तमा ३० के.िी. धबउ 

उत्पादन गरी धबक्री गरेको हनु ुपनेछ । 

िाधान्न िाली िीउ उत्पादनमा 
➢ िाधान्न िाली िीउ उत्पादनमा प्रधत के. िी. रु. २० र प्रधत कृिकले कजम्तमा २०० के.िी. 

िीउ उत्पादन गरर विक्री गरेको हनु ुपनेछ । 

तािा तरकारीाः 
➢ गोलभेडा प्रधत के.िी. रु. १० र प्रधत ििय ७५ के. िी. उत्पादन गरी धबक्री गरेको हनु ुपनेछ  

➢ गािँर ,ब्रोकाउली, हररयो िसुायनी ,भेडेिसुायनी ,िवुकधन फसी, धततेकरेला धभण्डी जघरौला र 
भाण्टामा प्रधत के.िी. रु. ७  प्रधत ििय १०० के. िी. उत्पादन गरी धबक्री गरेको हनु ुपनेछ 
। 

➢  काउली बन्दा काँक्रा र लौकामा रु. ५ र प्रधत ििय ३०० के. िी. उत्पादन गरेको हनुपुनेछ 
। 

मौरी र मौरीिन्य उत्पादनमा 
➢ मह उत्पादनमा प्रधत के. िी. रु. ४० र प्रधत कृिकले कजम्तमा २५ के. िी. उत्पादन गरी 

विक्री गरेको हनु ुपनेछ । 

➢ गोला सवहतको मौरी घारमा प्रधत घार रु. ५०० र प्रधत कृिक कजम्तमा १० गोला उत्पादन 
गरर विक्री गरेको हनुपुनेछ ।  

दाल िालीमा 
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➢ दाल िालीमा प्रधत के. िी. रु. ४० र कजम्तमा ५० के. िी. उत्पादन गरर विक्री गरेको हनुपुनेछ 
।  

मसला िालीमा  

➢ अदिुा बेसारमा प्रधत के. िी. रु. ५ र प्रधत कृिक कजम्तमा ५०० के. िी. उत्पादन गरर विक्री 
गरेको हनुपुनेछ । 

➢ लसनुमा प्रधत के. िी. रु. ७ र प्रधत कृिक कजम्तमा २०० के. िी. उत्पादन गरेको हनुपुनेछ 
। 

➢ गाना प्यािमा प्रधत के. िी. रु. ५ र कजम्तमा ४०० के. िी. उत्पादन गरेको हनुपुनेछ । 

 

५) अनदुान अनगुमन तथा व्यिस्थापन सधमधताः गाँउपाधलकामा उपाध्यक्षको 
संयोिकत्िमा देहायको पाधलका स्तररय एक अनदुान अनगुमन तथा व्यिस्थापन सधमधत रहनेछ । 

क) गा .पा. उपाध्यक्षाः                            संयोिक 

ि) प्रमिु प्रशासकीय अधधकृताः                      सदस्य 

ग) आधथयक विकास सधमधतका सयोिकाः               सदस्य  

घ) कृवि/पश ुसेिा शािा प्रमिुाः                     सदस्य  

ङ  कृवि/पश ुसेिा शािा प्रमिुाः                    सदस्य सजचि 
७. अनदुान रकम धनकासााः उत्पादनमा आधाररत अनदुान रकम उपलब्ध गराउँदा गाउँपाधलकाबाट 
तै्रमाधसक िा अधयिावियक िा िावियक रुपमा उपलब्ध गराउन सक्नेछ। 
८. अन्य के्षत्रमा अनदुानाः उत्पादनमा आधाररत अनदुान बाहेक गाँउसभाबाट स्िीकृत काययक्रम 
बमोजिमको कृवि तथा पश ुक्षेत्रको अनदुान प्रदान गनय यो काययविधधले िाधा पयुायएको माधनने छैन । 

९.बिारमलु्यको कारण हनुे के्षधतको पररपधुतयाः विश्वव्यापी बिाररकरणको कारण स्थानीय कृिकको 
उत्पादन मलु्य भन्दा अत्याधधक कम मलु्यमा कृवि तथा पशिुन्य िस्त ुबिारमा आई कृिकलाइ घाटा 
पधुतय गने सन्दभयमा थप मापदण्ड बनाइ काययपाधलकाको धनणयय बमोजिम कायय अगाधड बढाइने छ र 
िाली िस्त ुविशेि उत्पादन गरर विक्री नहुँदा पधन उत्पादनका अधारमा अनदुान उपलब्ध गराइनेछ । 

१०. बाधा अडकाउ फुकाउनेाः यस काययविधध कायायन्ियनमा कुनै बाधा अडकाउ परे गाउँ 
काययपाधलकाले धनणयय गरी फुकाउन सक्ने छ ।  

११. पररमाियनाः गाउँ काययपाधलकाले यो काययविधध िनुसकैु समयमा संशोधन तथा पररमाियन गनय 
सक्नेछ । 
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                             अनसुचुी १ 

सचुना प्रकाशनको ढाँचा 
सानीभेरी गाउँपाधलका 

गाउँ कायायपाधलकाको कायायलय 

धसम्ली रुकुम पजश्चम  

विियाः प्रथम पटक प्रकाशन गररएको धमधताः 
सानीभेरी गाउँपाधलका गाउँ कायायपाधलकाको कायायलय रुकुम पजश् चमको आ.ि. 
२०७९/०८० को स्िीकृत उत्पादनमा आधाररत कृिकलाई अनदुान सहयोग काययक्रम 
अनसुार इच्छुक कृिकहरुले यो सूचना प्रकाशन भएको धमधतले ३० ददन धभत्र यस 
कायायलयमा धनम्न अनसुारका कागिात वििरण सवहत अनदुानका लाधग प्रस्ताि पेश गनय 
यो सूचना प्रकाशन गररएको व्यहोरा अनरुोध छ । 
आिश्यक सजक्षप्त कायययोिना तथा अन्य आिश्यक अनसुजुचहरु सम्बजन्धत शािा र िडा 
कायायलयबाट प्राप्त गनय सवकन ेव्यहोरा समेत िानकारी गराइन्छ । 

आिश्यक कागिातहरु  

   १.रु.१० को हलुाक वटकट टाँस गररएको अनसुचुी २ बमोजिमको आिेदन पत्र  
२.सम्बजन्धत धनकायमा कृवि तथा पशपुन्छी फमं/समहु/सहकारी दताय िा नविकरण 
भएको प्रमाणपत्रको प्रधतधलपी । 

३. िडा कायायलयको धसफाररस पत्र । 

४. काययक्रम सचालन हनुे स्थान िग्गा िधमनको स्िाधमत्ि िलु्न े कागिात िा 
भाडाको िग्गा भएमा कम्तीमा ५ िियको सम्झौतानामा ।  

५. नागररकताको प्रधतधलपी । 

६. पणुय रुपमा भररएको अनसुजुच ४ फाराम । 
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अनसुजुच २  

कृवि तथा पशपुन्छीिन्य उत्पादक कृिकलाई उत्पादनको आधारमा अनदुान सहयोग 
काययक्रममा उत्पादक कृिकले कायायलयमा पेश गने आिेदन पत्रको ढाँचा  

               धमधताः   

श्री प्रमिु प्रशासकीय अधधकृत ज्य ु

सानीभेरी गाउँपाधलका रुकुम पजश्चम 

 

     विियाः उत्पादनको आधारमा अनदुान सहयोग काययक्रममा सहभागी हनु पाउँ। 

महोदय,    

प्रस्ततु विियमा तहाँ कायायलयको धमधत …………………………………गते प्रकाशन 
गररएको सूचना अनसुार  म ………………………………………पेशामा  आिि  भई 
………………………..माफय त िररद तथा धबवक्र काययमा संलग्न भएकोले म उत्पादनको  
आधारमा अनदुान सहयोग काययक्रमको लाधग समािेश हनु इच्छुक रहेकोले तपजशल 
अनसुारको कागिात सवहत आिेदन पेश गरेको छु । 

तपजशलाः 
१. अनसुजुच २ बमोजिमको अनदुानका लागी आिेदन फाराम धनिेदन 

२. सम्बजन्धत धनकायमा कृवि फमय दताय िा नविकरण भएको प्रमाणपत्रको प्रधतधलपी 
३. िडा कायायलयको धसफाररस पत्र 

४. काययक्रम सचालन हनुे स्थान िग्गा िधमनको स्िाधमत्ि िलु्न े कागिात िा 
भाडाको िग्गा भएमा कम्तीमा ५ िियको सम्झौतानामा ।  

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

धनिदेक 

नाम थराः 
िेगानााः 

मोिाइल नम्बराः 
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अनसुजुच ३ 

उत्पादनमा आधाररत अनदुान काययक्रममा सहभाधगताको लाधग देहाय अनसुारको 
मापदण्ड परुा गरेको हनु ुपछय । 

१. दधु उत्पादन माधसक /चौमाधसक/िावियकाः १००० धलटर/ििय 
२. िधस /बोका /पािापािी  धबवक्र र उत्पादनाः ३-५ गोटा/ििय १०० के. िी.  

३. स्थानीय कुिरुा उत्पादन/धबवक्राः ७५ के. िी. प्रधत ििय 
४. माछा उत्पादन धबवक्राः १ रोपनीमा माछा रािेको हनु ुपने 

५. बगरु उत्पादन/धबवक्राः २५ गोटा प्रधत ििय िा ३०० के. िी. प्रधत ििय 
फलफुलिेधताः 

➢ सनु्तलािात, आपँ र धलची प्रधत कृिक कजम्तमा ४०० के.िी. उत्पादन गरी  धबवक्र गरेको हनु ु
पने छ । 

➢ वकिी फु्रट प्रधत कृिक कजम्तमा २०० के.िी. उत्पादन गरी धबवक्र गरेको हनु ुपने छ । 

➢ केरा प्रधत कृिक कजम्तमा ५००० गोटा उत्पादन गरी धबवक्र गरेको हनु ुपने छ । 

➢ ड्रागन फु्रट प्रधत कृिक कजम्तमा १०० के.िी. उत्पादन गरी धबवक्र गरेको हनु ुपने छ । 

तरकारी धबउ उत्पादनाः 
➢ तरकारी धबउ प्रधत कृिकले कजम्तमा ३० के. िी. उत्पादन गरी धबक्री गरेको हनु ुपनेछ । 

िाधान्न िाली िीउ उत्पादनमा 
➢ िाधान्न िाली िीउ प्रधत कृिकले कजम्तमा २०० के. िी. उत्पादन गरर विक्री गरेको हनु ुपनेछ 

। 

तािा तरकारीाः 
➢ गोलभेडा प्रधत कृिकले प्रधत ििय कजम्तमा ७५ के. िी. उत्पादन गरी धबक्री गरेको हनु ुपनेछ  

➢ गािँर ,ब्रोकाउली, हररयो िसुायनी ,भेडेिसुायनी ,िवुकधन फसी, धततेकरेला धभण्डी जघरौला र भाण्टा 
प्रधत कृिकले प्रधत ििय १०० के. िी. उत्पादन गरी धबक्री गरेको हनु ुपनेछ । 

➢  काउली बन्दा काँक्रा र लौका प्रधत कृिक प्रधत ििय ३०० के. िी. उत्पादन गरेको हनुपुनेछ 
। 

मौरी र मौरीिन्य उत्पादनमा 
➢ मह उत्पादन प्रधत कृिकले कजम्तमा २५ के. िी. उत्पादन गरी विक्री गरेको हनु ुपनेछ । 

➢ गोला सवहतको मौरी घार प्रधत कृिक कजम्तमा १० गोला उत्पादन गरर विक्री गरेको हनुपुनेछ 
।  
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दाल िालीमा 
➢ दाल िालीमा प्रधत कृिकले कजम्तमा ५० के. िी. उत्पादन गरर विक्री गरेको हनुपुनेछ ।  

मसला िालीमा  

➢ अदिुा बेसार प्रधत कृिक कजम्तमा ५०० के. िी. उत्पादन गरर विक्री गरेको हनुपुनेछ । 

➢ लसनु प्रधत कृिक कजम्तमा २०० के. िी. उत्पादन गरेको हनुपुनेछ । 

➢ गाना प्यािमा प्रधत कृिक कजम्तमा ४०० के. िी. उत्पादन गरेको हनुपुनेछ । 
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अनसुजुच ४ 

उत्पादक कृिकलाइ उत्पादनको आधारमा अनदुान उपलब्ध गराउने काययक्रममा सहभाधग 
हनुे कृिकको वििरण 

१. कृिकको नामाः 
२. िेगानााः 
३.दहुनुागाइ/दहुनुाभैसी/माउबाख्रा/िधस/बोका/बगरु/स्थानीयकुिरुा/माछा/फलफुल/
तािा तरकारी/मह/तरकारी धबउ/िाधान्न िाली िीउ/ गोला सवहतको मौरी घार/ 
मसला िाली उत्पादन /धबवक्र /क्षते्रफलाः 
४. उत्पादनमा अनदुान काययक्रममा सहभागी गराइने िालीको नामाः  

५. गत िियको उत्पादन पररमाणाः 
क्र स िाली/बस्तकुो नाम गत आ ि को 

उत्पादन र विक्री 
पररमाण के. िी./ 
सख्या/ धल. 

 

विक्री 
गररएको 
बिार 

प्रधत एकाइ 
सरदर मलु्य 

क्षेत्रफल/ 
सख्या 

कैवफयत 
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६. यस िियको हाल सम्मको उत्पादन पररमाण 

क्र स िाली/ 
बस्तकुो नाम 

यस आ.ि. को 
हालसम्मको 
उत्पादन के. 

िी. /संख्या 
/धल. 

यस आ. ि. 
को िम्मा 
उत्पादन 
लक्ष्य के. 

िी. /संख्या 
/धल. 

विक्री 
गररएको 
बिार 

प्रधत एकाइ 
सरदर मलु्य 

क्षेत्रफल
/ सख्या 

कैवफयत 

   
 

     

   
 

     
 

        
 

        
 

        
 

७. गत िियको अधधकतम उत्पादन मवहना र पररमाण 

८. गत िियको न्यनुतम उत्पादन मवहना र पररमाण 

९. धबवक्र उत्पादन अधभलेिको अिस्था भए नभएको  

१०. बिारसग ँिररद धबवक्र सम्झौताको अिस्था भए नभएको 
 

                                        आज्ञाले 

                                         ददपक बढुाथोकी 
                                              प्रमिु प्रशासकीय अधधकृत 

 

 

 

 

 

 


