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उत्कृष्ट कृषकराइइ सम्भान ऩयुस्काय कामइक्रभ कामाइन्वमन कामइववधध,२०७५ 

 

प्रस्तावना् नेऩारको बौगोधरक ऩरयवेशरे उऩरब्ध गयाएको अवसय य आधधुनक कृवष 
प्रववधधहरुको उऩमोग गयी व्मावसावमक कृवषको भाध्मभफाट ददगो आधथइक फदृि तथा खाद्य 
सयुऺा सधुनश्चित गनइ सनेने सम्बावना यहेको हुॉदा ऩधन न्मून आम्दानीका कायण कृवष ऺेर 
आकषइक य सम्भाधनत हनु सकेको छैन तसथइ कृवष ऩेशाभा ऩूणइ रुऩभा आफद्ध यही ववश्चशष्ट 
मोगदान ऩरु् माउदै आएका कृषकहरुराई थऩ प्रोत्साहन गनइ य कृषकको मोगदानराई उच्च 
सम्भान गरय कृवष ऩेशाराई सम्भाधनत, व्मवसावमक य आकषइक फनाउने अवधायणाका साथ 
आ.व. २०७५/७६ को प्रदेश सयकाय, प्रदेश नॊ ५ को नीधत कामइक्रभ फदुाॊ नॊ ६४ य 
८२ को कामाइन्वमनाथइ बधूभ व्मवस्था, कृवष तथा सहकायी भन्रारमरे "उत्कृष्ट कृषकराइइ 
सम्भान ऩयुस्काय कामइक्रभ कामाइन्वमन कामइववधध,२०७५" तमाय गयी रागू गयेकोछ। 

ऩरयच्छेद १ 

प्रायश्चम्बक 
१. सॊश्चऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (1) मस कामइववधधको नाभ "उत्कृष्ट कृषकराइइ सम्भान 
ऩयुस्काय कामइक्रभ कामाइन्वमन कामइववधध,२०७५" यहेकोछ। 

(२) मो कामइववधध तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ। 
 

2. ऩरयबाषा् ववषम वा प्रसॊगरे अको अथइ नरागेभा मस कामइववधधभा्  
(क) “कामइववधध” बन्नारे उत्कृष्ट कृषकराइइ सम्भान ऩयुस्काय कामइक्रभ 

कामाइन्वमन कामइववधध  ,२०७५ सम्झनऩुछइ। 
(ख) "कामइक्रभ" बन्नारे उत्कृष्ट कृषकराइइ सम्भान ऩयुस्काय कामइक्रभ 

सम्झनऩुछइ। 

(ग)   "न्मूनतभ मोग्मता" बन्नारे मसै कामइववधधको अनसूुची १ य अनसूुची 
२ भा उल्रेख बएको उत्कृष्ट कृषकराइइ सम्भान ऩयुस्काय कामइक्रभभा 
सहबाधगताका राधग तोवकएको न्मूनतभ भाऩदण्ड सम्झनऩुछइ । 

(घ) “भन्रारम” बन्नारे प्रदेश सयकाय, प्रदेश नॊ. ५, बधूभव्मवस्था, कृवष तथा 
सहकायी भन्रारम सम्झनऩुछइ। 

(ङ) “धनदेशनारम” बन्नारे कृवष ववकास धनदेशनारम य ऩशऩुन्छी तथा भत्स्म 
ववकास धनदेशनारम सम्झनऩुछइ। 

(च)  “सम्फश्चन्धत कामाइरम” बन्नारे कृवष ऻान केन्र य बेटेरयनयी अस्ऩतार 
तथा ऩशसेुवा  ववऻ केन्रराई सम्झनऩुछइ। 
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(छ) "ववऻ केन्र" बन्नारे कामइक्रभ सञ्चारन हनुे गाउॉ कामइऺ ेर बएको 
बेटेरयनयी अस्ऩतार तथा ऩश ुसेवा ववऻ केन्र सम्झनऩुछइ। 

(ज) "ऻान केन्र" बन्नारे कामइक्रभ सञ्चारन हनुे गाउॉ कामइऺ ेर बएको कृवष 
ऻान केन्र सम्झन ुऩदइछ । 

 

३. उद्दशे्महरु् मस कामइववधधका उदे्दश्महरु देहामफभोश्चजभ यहेका छन:्- 

(क) कृषकको मोगदानराई सम्भान गदै कृवष ऩेशाराई सभाजको आकषइक 
एवभ ्सम्भाधनत ऩेशाको रुऩभा स्थावऩत गनइ सहमोग ऩरु् माउन।े  

(ख) कृषकहरुको भनोफर उच्च याख्न सहमोग ऩरु् माउने । 
(ग) कृषक सभदुामभा स्वस्थ प्रधतस्ऩधाइको बावना ववकास गरय कृवष ऩेशाराई 

व्मावसामीक फनाउन सहमोग ऩरु् माउन े। 
(घ) मवुाराई कृवष ऩेशा तपइ  आकवषइत गनइ सहमोग ऩरु् माउने । 

 

ऩरयच्छेद २ 

कामइक्रभ सञ्चारन प्रकृमा सम्फन्धी व्मवस्था  

4. उत्कृष्ट कृषक छनौट ववधध् मस कामइक्रभ अन्तगइत उत्कृष्ट कृषकको छनौट 
देहामफभोश्चजभ हनुेछ। 

(क) कामइक्रभभा सहबागी हनुको राधग धनदेशनारमरे अनसूुची १ फभोश्चजभ 
सूचना प्रकाशन गनेछ।  

(ख) कामइक्रभभा अनसूुची २ वा ३ अनसुायको भाऩदण्ड ऩूया गयेका फारी/ 
ऩशऩुन्छीको राधग कृषकहरुरे अनसूुची ४ अनसुायको धनवेदन तथा 
अनसुचुी ५ अनसुायको पभेट बयी तोवकएको कामाइरमभा सभम सीभा 
धबर ऩेश गनुइऩनेछ। 

(ग) धनवेदन ऩेश गने अवधध सभाप्त बएको धभधतरे ७ ददनधबर सम्फश्चन्धत 
कामाइरमरे उत्कृष्ट ऩयुस्कायका राधग मोग्म कृषकहरु छनौट गयी 
सम्ऩूणइ कागजात सवहत धनदेशनारमभा धसपारयस गनुइऩनेछ। 

 

(घ) कृवष ववकास धनदेशनारमभा प्राप्त बएका वववयणहरु कम्ऩाईर गयी 
भूल्माङ्कनको राधग दपा ७ उऩदपा (2) य (3) फभोश्चजभका प्राववधधक 
उऩ-सधभधतराई श्चजम्भा ददने य उक्त सधभधतरे अनसूुची ६ फभोश्चजभ 
भूल्माङ्कनका आधायहरुभा उत्कृष्ट कृषक छनौट गयी कामइक्रभ 
कामइन्वमन सधभधतभा धसपारयस गनेछ। 
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५. उत्कृष्ट कृषकको घोषणा य ऩयुस्काय ववतयण् (1) प्राववधधक उऩ-सधभधतको 
प्रधतवेदनका आधायभा उत्कृष्ट कृषक सम्भान ऩयुस्काय कामइक्रभ कामाइन्वमन सधभधतरे 
उत्कृष्ट   / सफोत्कृष्ठ गयी २१ जना कृषकराई ऩयुस्कृत गनेछ। 

(2) उत्कृष्ट कृषक ऩयुस्काय ऩाउने कृषकहरुको अधबरेख सम्फश्चन्धत कृवष ऻान 
केन्र य बेटेरयनयी अस्ऩतार तथा ऩश ुसेवा ववऻ केन्रभा अद्यावधधक गनुइऩनेछ। 

(3)  एक ऩटक कुनै ववधाभा उत्कृष्ट ठहय बएका कृषकराई सोही ववधाभा 
ऩयुस्कायका राधग कृवष ऻान केन्र वा बेटेरयनयी अस्ऩतार तथा ऩश ुसेवा ववऻ केन्रफाट 
धसपारयस गरयने छैन तय पयक ववधाभा धसपारयस गनइ फाधा ऩनेछैन। 

(4) एक ऩटक उत्कृष्ट ऩयुस्काय ऩाईसकेका कृषकराई सवोत्कृष्ट कृषक 
ऩयुस्कायको राधग ऻान केन्र य ववऻ केन्रहरुफाट अद्यावधधक वस्त ु श्चस्थधत सवहत कृवष 
ववकास धनदेशनारमभा धसपारयस गनइ सवकनेछ। 

(5) उत्कृष्ट कृषकराई ऩयुस्काय एवभ ् सम्भान गनइ आवश्मक ऩने फजेट यकभ 
कृवष ववकास धनदेशनारमको वावषइक वजेट तथा कामइक्रभभा सभावेश गरय व्मवस्था 
गनुइऩने छ। 

(6) उत्कृष्ट कृषक ऩयुस्कायफाट सम्भाधनत हनुे कृषकहरुराई जानकायी गयाई 
ऩयुस्काय एवभ ् सम्भान सभायोहभा प्रस्ततुी सवहत उऩश्चस्थतीका राधग कृवष ववकास 
धनदेशनारमरे आभन्रणको व्मवस्था गनेछ। 

6. ऩयुस्कायको ववधा य यकभ् ऩयुस्कायको ववधा य यकभ ताधरका १. फभोश्चजभ हनुेछ। 
 

ताधरका १. 

धस.नॊ. ऩयुस्कायको ववधा ऩयुस्काय यकभ कैवपमत 

1 सवोत्कृष्ट कृषक ऩयुस्काय १ राख १ जना  

2 उत्कृष्ट कृषक ऩयुस्काय 

 अन्नफारी, दरहन,तेरहन  तथा  उख ु
फारी 

 तयकायी, भसरा, श्चचमा तथा कवप 
फारी 

 परपूर तथा पूर खेधत 

 ऩशऩुन्छी, घाॉसखेधत तथा भाछाऩारन 

 च्माउ, भौयी तथा येशभ खेधत 

हयेक ववधाभा  

प्रथभ- रु २०००० 

दिधतम- रु १५००० 

तधृतम- रु १०००० 

सान्त्वना-रु ५००० 

२० जना 
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ऩरयच्छेद ३ 

सधभधतसम्फन्धी व्मवस्था 
७. सधभधतहरु गठन हनुे्  (1) कामइक्रभ कामाइन्वमन गनइ देहामफभोश्चजभको उत्कृष्ट कृषक 
सम्भान ऩयुस्काय कामइक्रभ कामाइन्वमन  सधभधत गठन हनुेछ। 
 

(क) सश्चचव, बधूभव्मवस्था, कृवष तथा सहकायी भन्रारम सॊमोजक 
(ख) फरयष्ठ वैऻाधनक वा प्रधतधनधध, ऺेधरम कृवष अनसुन्धान केन्र सदस्म 
(ग) प्रभखु वा प्रधतधनधध, कृवष/ ऩश ुपाभइ केन्र सदस्म 
(घ) प्रभखु, खाद्य सयुऺा तथा कृवष व्मवसाम प्रवर्द्इन भहाशाखा, 

ब.ू कृ. स. भन्रारम 
सदस्म  

(ङ) मोजना, कामइक्रभ तथा अनगुभन शाखा प्रभखु कृवष ववकास 
धनदेशनारम 

सदस्म  सश्चचव 

   नोट् आवश्मकताको आधायभा सधभधतरे सम्फश्चन्धत ववषमको ववषम ववषशेऻराई आभन्रण 
गनइ सनेनेछ। 

(2) कृवष ववकास धनदेशनारमभा प्राप्त आवेदन/धनवेदनहरुको आवश्मक कम्ऩाइर 
तथा ववश्लषेण गनइ देहामफभोश्चजभको प्राववधधक उऩसधभधत गठन हनुेछ। 

(क) प्रभखु, कृवष ववकास धनदेशनारम  सॊमोजक 
(ख) फरयष्ठ वैऻाधनक वा प्रधतधनधध, ऺेधरम कृवष 

अनसुन्धान केन्र 
सदस्म 

(ग) प्रभखु वा प्रधतधनधध, कृवष/ ऩश ुपाभइ केन्र सदस्म 
(घ) प्रभखु वा प्रधतधनधध, कृवष सूचना तथा सॊचाय 

शाखा,कृवष ववकास धनदेशनारम  
सदस्म  सश्चचव 

नोट् आवश्मकताको आधायभा सधभधतको काभ कातइब्म य अधधकाय कामइक्रभ कामइन्वमन 
सधभधतरे तोके फभोश्चजभ हनुेछ । सधभधतरे फैठकभा सम्फश्चन्धत ववषमको ववषम 
ववषशेऻराइ आभन्रण गनइ सनेनेछ। 

(3) ऩशऩुन्छी तथा भत्स्म ववकास धनदेशनारमभा प्राप्त आवेदन/धनवेदनहरुको 
आवश्मक कम्ऩाइर य ववश्लषेण गनइ देहामफभोश्चजभको प्राववधधक उऩसधभधत गठन हनुेछ। 

(क) प्रभखु, ऩशऩुन्छी तथा भत्स्म ववकास धनदेशनारम            सॊमोजक 
(ख) फरयष्ठ वैऻाधनक वा प्रधतधनधध, ऺेधरम कृवष सदस्म 
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अनसुन्धान केन्र 
(ग) प्रभखु वा प्रधतधनधध, कृवष/ ऩश ुपाभइ केन्र सदस्म 
(घ) ऩश ु ववकास अधधकृत,ऩशऩुन्छी तथा भत्स्म ववकास 

धनदेशनारम, कृवष ववकास धनदेशनारम  
सदस्म  सश्चचव 

 

नोट् आवश्मकताको आधायभा सधभधतरे सम्फश्चन्धत ववषमको ववषम ववषशेऻराइ आभन्रण 
गनइ सनेनेछ। 

ऩरयच्छेद ४  
ववववध 

8. अनगुभन धनरयऺण तथा धसपारयस् (1) उत्कृष्ट कृषक ऩयुस्काय कामइक्रभा सहबागी 
हनु कृषकरे धनवेदन पायभभा उल्रेख गयेको वववयण सम्फन्धी स्थरगत धनरयऺण एवभ ्
कृषकको धनवेदन सवहतको धसपारयस गने कामइ सम्फश्चन्धत कृवष ऻान केन्र य बेटेरयनयी 
अस्ऩतार तथा ऩश ुसेवा ववऻ केन्रको हनुेछ ।   

(2) ऩयुस्कृत हनु मोग्म देश्चखएका कृषकहरुको वववयण रुजू गनइ स्थरगत 
धनरयऺण एवभ ्अनगुभन गने गयाउन ेकामइ प्राववधधक उऩ- सधभधतको हनुेछ ।  

(3) स्वीकृत फजेटको ऩरयधधधबर यही तोवकएको ऩयुस्काय याश्चश नघट्ने गयी 
सचुना प्रकाशन, ववऻ सेवा, फैठक खचइ, अनगुभन य व्मवस्थाऩनभा स्वीकृत रागत 
अनभुान फभोश्चजभ खचइ गनइ सवकनेछ य ऩयुस्काय यकभभा प्रचधरत काननु फभोश्चजभ कय 
कवि गयी बकु्तानी गरयनेछ। 
9. भन्रारमको धनणइम फभोश्चजभ हनुे्  मस कामइववधधभा ब्माख्मा अऩूणइ तथा अस्ऩष्ट बएभा 
वा कामइववधधको कामाइन्वमनभा कदठनाई बएभा बधूभ व्मवस्था, कृवष तथा सहकायी 
भन्रारम प्रदेश नॊ. ५ रे धनणइम गये फभोश्चजभ हनुेछ। 
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अनसूुची १ 

(दपा ४ (क) सॊग सम्फश्चन्धत ) 
प्रस्ताव आव्हानको सूचनाको ढाॉचा  

 

प्रथभ ऩटक प्रकाश्चशत धभधत २०...÷...÷... 
 

मस धनदेशनारमको आ.व.२०७…..÷०७.. को स्वीकृत फावषइक कामइक्रभ अनसुाय उत्कृष्ट 
कृषकराई सम्भान ऩयुस्काय कामइक्रभभा सहबाधग हनु ईच्छुक भाऩदण्ड ऩगेुका कृषकहरुरे मो 
सूचना प्रकाश्चशत बएको धभधतको ३० ददन धबर कामाइरम सभम धबर आवेदन दताइ गनुइहनु 
आह्वान गरयन्छ । साथै रयत नऩगेुका वा म्माद नाघी प्राप्त हनु आएका प्रस्तावहरु छनौटका 
राधग सभावेस हनु नसनेन ेव्महोया सभेत जानकायी गयाइन्छ । धनवेदनका साथ सॊरग्न हनु ु
ऩने पायभ, न्मूनतभ भाऩदण्ड रगामतका थऩ जानकायीका राधग कृवष ववकास धनदेशनारम, 
रुऩन्देही भा सम्ऩकइ  गनुइहनु अनयुोध गरयन्छ।  
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अनसूुची-२ 

(दपा ४ (ख) सॊग सम्फश्चन्धत) 
उत्कृष्ट कृषकराई सम्भान ऩयुस्कायका राधग न्मूनतभ भाऩदण्ड (कृवष) 

 

क्र.सॊ. फारीको नाभ ऺेरपर सॊख्मा/न्मूनतभ कैवपमत 

१ अन्नफारी तथा दरहन तेरहन फारी तयाईभा १५ कठ्ठा य ऩहाडभा 
१० योऩनी 

 

२ तयकायी फारी, ऩषु्ऩ तथा भसरा 
फारी 

तयाईभा ५ कठ्ठा य ऩहाडभा २ 
योऩनी (प्राश्चस्टक हाउस 
१००० वगइ वपट) 

 

३ च्माउ १० वटा टनेर (५०० वगइ 
वपट) 

 

४ अरैश्चच, अदवुा ५ योऩधन  

५ आॊऩ, ओखय, कटहय, अनाय, ५० फोट  

६ धरश्चच  ७५ फोट  

७ अम्फा, सनु्तरा, जनुाय, स्माउ, 
नास्ऩाती, आरुफखडा 

१०० फोट  

८ स्रफेयी २ योऩधन  

९ वकॊ फी, कवप ५ योऩधन  

१० केया  ७ कठ्ठा  

११ श्चचमा ५ योऩधन  

१२ उख ु १० कठ्ठा  

१३ भौयीऩारन  ५० घाय/गोरा बएको  

१४ खाद्यान्न ववउ फदृि तयाईभा १० कठ्ठा य ऩहाडभा 
५ योऩनी 

 

१५ तयकायी ववउ फदृि तयाईभा ५ कठ्ठा य ऩहाडभा २ 
योऩनी 

 
 

    

 

नोट् उऩयोक्त फाहेक कुनै ऩधन श्चजल्राभा कुनै कृषकरे थऩ कुनै नमाॉ व्मवसाम गयेको छ 
बने थऩ आधायहरु तम गनुइ ऩयेभा कृवष ववकास धनदेशनारमफाट उऩमकु्त थऩ भाऩदण्ड 
धनधाइयण गनइ सवकन्छ य सो को ऩषु्याई सॊरग्न याखी ऩठाउन ुऩनेछ। 
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अनसूुची-३ 

(दपा ४ (ख) सॊग सम्फश्चन्धत) 
उत्कृष्ट कृषकराई सम्भान ऩयुस्कायका राधग न्मूनतभ भाऩदण्ड (ऩशऩुॊछी तथा भत्स्मऩारन) 

 

क्र.सॊ. फारी/ऩशऩुन्छीको 
नाभ 

ऺेरपर सॊख्मा/न्मूनतभ कैवपमत 

१ भाछाऩारन तयाईभा ५ कठ्ठा य ऩहाडभा ३ योऩनी  

२ गाईबैसी गाई १० भाउ य बैसी ७ भाउ  

३ बेडा फाख्रा बेडा् तयाईभा ५० भाउ य ऩहाडभा १०० भाउ 
,फाख्रा ५० भाउ 

 

४ फुॊगयु /सुॊगयु २० भाउ  

५ कुखयुा २००० वटा  

६ हाॉस १००० वटा  

७ घाॉस खेती तयाईभा १० कठ्ठा य ऩहाडभा ५ योऩनी  

 
 

 

नोट् उऩयोक्त फाहेक कुनै ऩधन श्चजल्राभा कुनै कृषकरे थऩ कुनै नमाॉ व्मवसाम गयेको छ 
बने थऩ आधायहरु तम गनुइऩयेभा ऩशऩुन्छी तथा भत्स्म ववकास धनदेशनारमफाट उऩमकु्त थऩ 
भाऩदण्ड धनधाइयण गनइ सवकन्छ य सो को ऩषु्याई सॊरग्न याखी ऩठाउन ुऩनेछ। 
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अनसूुची ४ 

(दपा ४ (ख) सॊग सम्फश्चन्धत) 
 

उत्कृष्ट कृषक ऩयुस्काय कामइक्रभभा बाग धरने कृषकरे ऩेश गनुइऩने धनवेदनको ढाॉचा 
 

श्रीभान ्प्रभखुज्मू 

कृवष ऻान केन्र/ बेटेरयनयी अस्ऩतार तथा ऩश ुसेवा ववऻ केन्र 

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

ववषम् उत्कृष्ट कृषक ऩयुस्काय कामइक्रभ सहबागी गयाई ऩाउ। 

श्री .....................................को धभधत ............... को सावइजधनक सूचना अनसुायको 
उत्कृष्ट ऩयुस्काय प्रधतमोधगतभा भराई सहबागी हनु ईच्छा बएकोरे भेयो वववयण सवहतको 
धनवेदन पायभ दताइ गरय ददनहुनु अनयुोध गदइछु। 

 
 

धनवेदक 

नाभ् 
दस्तखत् 
ठेगाना् 
भोफाईर न् 
 



 
 

11 
 

अनसूुची ५ 

(दपा ४ (ख) सॊग सम्फश्चन्धत) 
उत्कृष्ट कृषक ऩयुस्कायको राधग कृषकरे धनवेदन सॊगै ऩेश गनुइऩने वववयण बने पभेट 

 

1. कामइक्रभभा सहबागी हनुे कृषकको नाभ् 
2. जन्भ स्थान य जन्भ धभधत् 
3. सहबागी स्थामी ठेगाना् 
4. ऩराचाय ठेगाना् 
5. श्रोत साधनको वववयण् 

क्र.सॊ. वववयण इकाई ऩरयभाण 

1. कृषकसॊग बएको स्रोत साधन   

क कुर जग्गाको ऺेरपर (ठेक्काभा धरएको जग्गा 
सभेत) 

  

ख कुर खेती गरयएको ऺेरपर   

ग ऩशऩुारनको राधग प्रमोग गयेको जग्गाको 
ऺेरपर 

  

घ धसॊश्चचत जग्गाको ऺेरपर   

२. धसॊचाईको स्रोत   

क कुरो   

ख फोरयङ्ग   

ग इनाय   

घ कृवष मन्र उऩकयणहरुको वववयण तथा अवस्था   

 

6. खेती गरयएको फारीको ऺेरपर तथा उत्ऩादन वववयण 

 

क्र.सॊ. वववयण इकाई ऩरयभाण उत्ऩादन 

क खाद्यान्नफारी    

1.  धान    

2.  भकै    

3.  गहुॉ    

4.  कोदो    
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5.  जौ    

6.  पाऩय    

7.  आर ु    

ख दारफारी    

ग तेरफारी    

1.  यामो, तोयी, सस्मूइ    

2.  तीर, आरस    

3.  समुइभखुी    

घ तयकायीफारी    

1.  फषे तयकायी    

2.  वहउॉदे तयकायी    

3.  फेभौसभी तयकायी    

ङ आर ु    

च भसराफारी    

1.  प्माज, रसनु, खसुाइनी    

2.  अदवुा, फेसाय    

छ अरैची    

ज उख ु    

झ श्चचमा, कवप    

ञ परपुरफारी    

1.  स्माउ    

2.  सनु्तराजात    

3.  आॉऩ, धरश्चच    

4.  केया    

ट घाॉस खेती    

1.  फषे घाॉस    

2.  वहउॉदे घाॉस    

3.  डारे घाॉस    

ठ भौयीऩारन    

ड येशभ खेती    

ढ अन्म (स्थान ववशेष    



 
 

13 
 

फारी) 
ण भाछाऩारन    

त वीउ उत्ऩादन (कुनै 
फारी वा ऩश ुववशेषको 
बएभा) 

   

थ नसइयी    

द श्रोत केन्र (कुनै फारी 
वा ऩश ुववशेषको श्रोत 
केन्र बएभा) 

   

 
 

७. ऩशऩुन्छी ऩारन तथा उत्ऩादन धफवयण 

क्र.सॊ. वववयण इकाई ऩरयभाण/उत्ऩादन 

1.  ऩशऩुन्छी   

2.  ठूरा ऩश ुसॊख्मा (गाई, गोरु, 
बैसी, याॉगो आदद) 

  

3.  साना ऩश ुसॊख्मा   

4.  प्रजननको राधग ऩाधरएको 
ऩशकुो वववयण 

  

5.  हाॉस, कुखयुाऩारन   

6.  दधु उत्ऩादन   

7.  भास ुउत्ऩादन   

8.  अण्डा उत्ऩादन   

9.  उन उत्ऩादन   

 

8. सेवा तथा सॊस्थागत ऩहुॉच सम्फन्धी वववयण 

धस.नॊ. सेवा तथा सॊस्थागत ऩहुॉच अधत 
उत्तभ 

उत्तभ साभान्म नबएको 

1.  ववकास कामाइरमसॊग 
सम्ऩकइ /सभन्वम श्चस्थधत 

    

2.  कृवष ऋण श्रोत एवॊ ऩहुॉच     

3.  फारी तथा ऩशधुन वीभा     
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कामइक्रभ ऩहुॉच 

4.  कामइक्रभ/आमोजनाफाट 
ऩरयमोजना प्राधप्त 

    

5.  प्राववधधकसॊगको सम्ऩकइ  श्चस्थधत     

 

९. कृवष ऩेशाभा सॊरग्न काभदायहरुको वववयण 

क्र.सॊ. काभको वकधसभ सॊख्मा घयेर ुकाभदाय ज्माभी काभदाय 

1.  खेती कामइभा     

2.  ऩशऩुारन कामइ    

3.  ऩन्छी ऩारन कामइ    

4.  प्रशोधन तथा फजायीकयण कामइभा    

 

10. कृवष व्मवसामभा रगानी श्चस्थधत 

 

1
1
.
 
कृ
वष
 
व्मवसामभा बएको रगानीको स्रोत 

क्र.सॊ. रगानीको स्रोत यकभ 
रु. 

कैवपमत 

1.  कृवष ववकास फैंकफाट धरएको ऋण यकभ   

2.  अन्म ववकास फैंक तथा ववश्चत्तम सॊस्थाफाट धरएको 
ऋण यकभ 

  

3.  सभूह/सहकायीफाट धरएको ऋण यकभ   

4.  साहफुाट धरएको ऋण यकभ   

5.  धछभेकीफाट धरएको ऋण यकभ   

6.  आफ्नै आम्दानीफाट व्महोरयएको यकभ   

 जम्भा   

 

क्र.सॊ. सेवा तथा सॊस्थागत ऩहुॉच यकभ रु. कैवपमत 

1.  जम्भा खेती खचइ   

2.  जम्भा ऩशऩुारन खचइ   

3.  जम्भा ऩन्छी ऩारन खचइ   

4.  जम्भा कृवष औजाय उऩकयण खरयद 
खअन्म खचइ 

  

5.  कुर जम्भा खचइ   
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12. कृवष ऩेशाफाट फावषइक ऩारयवारयक आम्दानी श्चस्थधत 

क्र.सॊ. सेवा तथा सॊस्थागत ऩहुॉच यकभ रु. कैवपमत 

1 खेती कामइफाट   

2 ऩशऩुारन फाट   

3 ऩन्छी ऩारन फाट   

4 कृवष उऩजको फजायीकयणफाट   

5 कुर जम्भा आम्दानी   

 

13. धनम्न ववषमभा सहबागी कृषक दऺता 
क्र.सॊ. दऺताको ऺेर श्चस्थधत 

1 प्रववधध उऩमोग तथा अनसुयण (बएको/नबएको)  

2 श्रोत साधनको अधधकतभ सदऩुमोग 
(गयेको/नगयेको) 

 

3 प्रववधध ववस्तायभा मोगदान (बएको/नबएको)  

4 योग वकया धनमन्रण प्रववधधको उऩमोग 
(बएको/नबएको) 

 

5 बकायो एवॊ गोठ सधुाय (गयेको/नगयेको)  

6 उत्ऩादन रागतको तथा प्रधतपर सम्फन्धी येकडइ 
व्मवस्थाऩन (गयेको/नगयेको) 

 

7 कुनै वकधसभको ऩयुस्काय एवॊ प्रशन्सा ऩाएको 
(ऩाएको/नऩाएको) 

 

8 सभूह, सधभधत, सहकायीका सदस्म 
(बएको/नबएको) 

 

9 स्थानीम स्तयभा आफ्नो अनबुवको आदान/प्रदान 
(गयेको/नगयेको) 

 

14. नमाॉ कृवष प्रववधधको ववकास 

15. खेती प्रणारीभा अऩनाईएको नमाॉ प्रववधधहरुको वववयण 

16. कृवष व्मवसाम एवॊ प्रववधधहरुको ववस्ततृीकयण (कुनै बएभा) 

17. कृवष व्मवसाम प्रवद्धइनका बावी मोजना (कुनै बएभा) 

18. कृषकको सपरताको कथा (फढीभा १०० शब्दभा नफढ्ने गरय) 
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अनसूुची-६ 

 (दपा ४ (घ) सॊग सम्फश्चन्धत) 
 

 

उत्कृष्ट कृषक ऩयुस्कायको राधग कृषकरे ऩेश गयेको धनवेदन पायभको भूल्माॊकनका 
आधायहरु 

 

क्र.सॊ. धनवेदन पायभ भूल्माङ्कन भाऩदण्ड ऩूणाइङ्क प्राप्ताङ्क  

1 स्रोत साधनको श्चस्थधत एवॊ सदऩुमोग 10  

2 स्थाधनम सभदुामभा कामइ अनबुवको आदान 
प्रदान एवॊ मोगदान 

20  

3 उत्ऩादन श्चस्थधत 15  

4 सेवा तथा सॊस्थागत ऩहुॉच ५  

5 योजगायी सजृनाको श्चस्थधत 10  

6 कृवष व्मवसामभा गयेको आधथइक रगानी 
श्चस्थधत 

5  

7 कृवष व्मवसामफाट प्राप्त आम्दानी एवॊ 
प्रधतपर श्चस्थधत 

10  

8 ववकास कामाइरम एवॊ प्राववधधकसॉगको 
सम्ऩकइ  श्चस्थधत 

5  

9 प्रववधधक ऻान सीऩफाये जानकायी एवॊ प्रमोग 
श्चस्थधत 

10  

10 कृवष व्मवसामको ददगोऩना श्चस्थधत 10  

जम्भा १००  

 


