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�ा�ा�रक मलमा अनदुान काय��म स� चालन काय��व�ध, २०७६ 

��तावनाः माटोको भौ�तक, रासाय�नक र जै�वक गणु कायम रा�दै रासाय�नक मलको 

��तकूल �भाव कम गन� र माटोको उब�राशि� �ास हनु न�दइ �व��यकर बाल� 

उ�पादन र �दगो कृ�ष �वकासलाई टेवा प�ु याउन �ा�ा�रक मलको उ�पादन र �योगलाई 

�ो�साहन गन� वा�छनीय भएकोले, भ�ूम �यव�था, कृ�ष तथा सहकार� म��ालय र 

मातहतको �नकायको वा�ष�क �वीकृत काय��मलाई �भावकार� तथा �यवि�थत �पले 

स�ालन गन�, �देश नं. ५ को अनदुान �यव�थापन ए�ककृत माग�दश�न, २०७६ को दफा 4 

को उपदफा (3) अनसुार, भ�ूम �यव�था, कृ�ष तथा सहकार� म��ालयले यो काय��व�ध 

�वीकृत गर� लागू गरेकोछ। 

प�र�छेद -१ 

�ारि�भक 

1. संि�� नाम र �ार�भः (१) यस काय��व�धको नाम “�ा�ा�रक मलमा अनदुान 

काय��म स� चालन काय��व�ध,२०७६” रहेको छ। 

(२) यो काय��व�ध त�ु�त �ार�भ हनुेछ। 

(३) यो काय��व�ध �देश नं. ५ भर लागू हनुछे। 

२.प�रभाषाः �वषय वा �स�ले अक� अथ� नलागेमा यस काय��व�धमा :- 

(क) “ ऐन” भ�ाले �देश नं. ५ को मल ऐन, 2075 लाई 

स�झन ुपछ�। 

(ख) “काया�लय" भ�ाले म��ालय वा मातहतका �नकायह�लाई 

स�झन ु पछ�। 

(ग) “�नद�शनालय” भ�ाले कृ�ष �वकास �नद�शनालयलाई स�झन ु

पछ�। 

(घ) “�ा�ा�रक वा जै�वक मल” भ�ाले कृ�ष बाल�को ला�ग 

आव�यक पोषक त�व उपल�ध गराउनको ला�ग बोट 

�ब�वा माटोमा �योग गन� वन�प�त तथा पशजु�य पदाथ� 

वा जीवज�तकुो मलमू� वा अ�य आव�यक �ा�ा�रक 

पदाथ� कुहाएर तयार ग�रएको काव�नय�ु पदाथ�लाई 

जनाउँछ। 

(ङ) “म��ालय” भ�ाले �देश नं. ५, भ�ूम �यव�था, कृ�ष तथा 

सहकार� म��ालयलाई स�झन ुपछ�। 
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(च) “स�म�त” भ�ाले दफा 4 बमोिजम ग�ठत काय��म 

�यव�थापन स�म�तलाई स�झन ुपछ�। 

(छ) “�ान के��” भ�ाले स�बि�धत काय��े�को कृ�ष �ान 

के��लाई स�झन ुपछ�। 

3.उ��ेयः यस काय��व�धको उ�े�य देहायबमोिजम रहेका छन:्- 

(क) ब�दो रासाय�नक मलको �योगलाई �यू�नकरण गर� 

कृषकलाई �ा�ा�रक खेती तफ�  आक�ष�त गन� र रसायान 

रह�त �व��य बाल�को उ�पादन गन�, 

(ख) कृषकह�को �ा�ा�रक मलमा पहुँच बढाई माटोको 

गणु�तरमा सधुार �याउने, 

(ग) भ�ूमको उ�पादक�व व�ृ� र �दगो उ�पादन �व��न गन�, र 

(घ) �देशमा �ा�ा�रक मलको उ�पादन तथा उपभोग बढाउन।े 

प�र�छेद-२ 

स�म�त स�ब�धी �यव�था 

४. काय��म �यव�थापन स�म�त: (१) �नद�शनालयबाट स�ालन हनुे काय��मको 

हकमा देहाय बमोिजमको काय��म �यव�थापन स�म�त रहनेछः- 

(क) �मखु, �नद�शनालय -संयोजक 

(ख) �मखु वा ��त�न�ध, स�बि�धत महाशाखा, म��ालय -सद�य 

(ग) �मखु वा ��त�नधी,  योजना,काय��म तथा अनगुमन शाखा, �नद�शनालय    -सद�य 

(घ) �मखु वा ��त�न�ध, लेखा/�शासन शाखा, �नद�शनालय -सद�य 

(ङ) �मखु वा अ�धकृत, बाल� �वकास तथा माटो �यव�थापन शाखा, �नद�शनालय -सद�य सिचव 

(२) म��ालय मातहत अ�य �नकायबाट काय��म स� चालन गदा� देहाय 

बमोिजमको काय��म �यव�थापन स�म�त गठन हनुछेः-  

(क) काया�लय �मखु वा �नजले तोकेको अ�धकृत  संयोजक 

(ख) योजना शाखा �मखु सद�य 

(ग) लेखा �शासन शाखा �मखु सद�य 

(घ) स�बि�धत �थानीय तहको कृ�ष हेन� अ�धकृत/�ा�व�धक   सद�य 

(ङ) काया�लय �मखुले तोकेको काय��म स� चालन गन� शाखाको कम�चार�  सद�य सिचव  
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)३(  उपदफा (१) वा (२) बमोिजमको स�म�तले आव�यकता अनसुार 

ब�ढमा ३ जना स�म कुनै �वशेष� वा पदा�धकार�लाई स�म�तको बैठकमा 

आम��ण गन� स�नेछ। 

 (४) स�म�तको काम, कत��य तथा अ�धकार देहायबमोिजम हनुेछः- 

(क) यस काय��म स� चालन गदा� �कसानलाई अनदुानमा 

उपल�ध गराइने �ा�ा�रक मलको कोटा साथै �े� 

�नधा�रण गर� ऐनको दफा 13 बमोिजमको स�म�तबाट 

�वीकृ�त �लने, 

(ख) कोटा �नधा�रण गदा� कृ�ष �ान के��ह�मा कृषकह�ले 

अनदुा�नत �ा�ा�रक मलका ला�ग �दएका �नवेदनह�का 

आधारमा कुनै िज�लाबाट बढ� माग हनुे वा आव�यकता 

नपन� अव�था भएमा स�म�तले सोह� आधारमा कोटा 

�नधा�रण गन� �सफा�रस गन�, 

(ग) मापद�ड बमोिजमको अनदुा�नत �ा�ा�रक मल �वतरण 

भए/नभएको य�कन गर� �यून गणु�तरको मल उ�पादन र 

�वतरण गन� फम�/�यवसायलाई कानून अनसुार कारबाह�का 

ला�ग स�बि�धत �थानीय �शासन तथा अ�य स�ब� 

�नकायमा जानकार� गराउने, 

(घ) �ा�ा�रक मलको सलुभ आपू�त� तथा �वतरण �यव�थाको 

ला�ग �ादेिशक मल �यव�थापन स�म�त, िज�ला मल 

�यव�थपान स�म�तसँग आव�यक सम�वय गन�। 

 (ङ) यस काय��म स�ालन गन� सरोकारवाला �नकायह�सँग 

आव�यक सम�वय गन�, गणु�तर पर��णको �यव�था 

�मलाउने र अनगुमन काय� गन�/गराउने। 

प�र�छेद -३ 

अनदुान काय��म 

५.  अनदुान उपल�ध गराईन ेआधारः यस काय��व�ध बमोिजम �दान ग�रने अनदुानको 

�योजनको ला�ग �ा�ा�रक मलमा देहाय बमोिजमको मापद�ड परुा भएको 

हनुपुन�छः- 
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(क) नेपालमा उ�पादन भई नेपाल सरकारको �ा�ा�रक तथा 

जै�वक मल �नयमन काय��व�ध, २०६८ (चौथो संशोधन 

२०७४ स�हत) बमोिजम दता� भएको। 

(ख) �ा�ा�रक मलको पोषकत�व (Nutrients) को मापद�ड 

देहाय बमोिजमको हनुपुन�: 

मापद�ड ( criteria) गणु�तर 

�यनुतम ज�मा नाइ�ोजन (N) % (dry basis) १.5 (भम� क�पो�का ला�ग 1.5) 

�यनुतम ज�मा फो�फोरस  (P2O5) % (dry basis) 0.5 (भम� क�पो�का ला�ग 0.5) 

�यनुतम ज�मा पोटास (K2O) % (dry basis) 1.5(भम� क�पो�का ला�ग 1.5) 

िच�यान(Moisture) % (dry basis) ≤ 30 (भम� क�पो�का ला�ग 20-

40) 

�ा�ा�रक काव�न ( Organic carbon) % (dry basis) 10-20 

काव�न: नाइ�ोजन (C:N ratio) अ�धकतम 20:१ 

�प.एच (pH) 6.5-7.5 

र� (Color) कालो,खैरो वा फु�ो 

ग�ध (Odour) ग�ध रह�त, माटो ज�तो गनाउने 

रोगका जीवाणहु� (Pathogens) श�ुय 

मेश आकार ��वायर �म�ल�मटर (mesh size, mm) 12.5 �म.�म * 12.5 �म.�म 

ग�� धातहु� �वशेषत  

आस��नक (Arsenic) mg/kg अ�धकतम 10 

�याड�मयम (Cadmium) mg/kg 5-10 

�ो�मयम (Cromium) mg/kg अ�धकतम 50 

िशशा (Lead) mg/kg अ�धकतम 100 

पारो (Mercury) mg/kg अ�धकतम 2 

 

(ग) मलको बोरा वा �याकेजमा �यापा�रक नाम (Trade name) 

उ�लेख भएको, 

(घ) मलको उ�पादन र खपत ग�रस�न ुपन� �म�त, �याच न�बर 

र तौल ��ट�पमा देिखने गर� सरुि�त �पमा �या�क� 

गरेको, 

(ङ) मलमा पाईने पोषकत�वको मा�ा ��येक �या�क�मा उ�लेख  
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गरेको, 

(च) ऐनको दफा 13 बमोिजमको स�म�तले तोके बमोिजमको 

अ�य आधार परुा गरेको। 

६. �ा�ा�रक मलमा अनदुान �वाह �व�धः (१) काय��म �यव�थापन स�म�तले मल 

ऐनको दफा 13 मा �यव�था भएको स�म�तबाट मलको माग ��ेपण, गणु�तर, 

�वतरण स�ब�धी मापद�ड र िज�लागत कोटा स�ब�धमा आव�यक �वीकृ�त �लई 

काय��म स� चालन ���या अिघ बढाउनेछ। 

(२) �ा�ा�रक मल अनदुानमा उपल�ध गराउन चाहने आपूत�कता� 

�नद�शनालय/काया�लयमा सूिचकृत हनु ु पन�छ। सूिचकृत हनुका ला�ग 

�नद�शनालय/काया�लयले सूचना माफ� त दता� आ�ान गन�छ। 

�नद�शनालय/काया�लयले मल �योग गन� ई�छुक कृषकह�का ला�ग 

�नद�शनालय/काया�लय माफ� त आवेदनका ला�ग सूचना �वाह गन�छ। 

(३) �कािशत सूचनाको आधारमा मल उ�पादन गन� अनमु�त �ा� 

गरेका �ा�ा�रक मल उ�पादक, �ब�ेता वा �डलरह�ले आफूले उपल�ध गराउने 

मलको मा�ा, गणु�तर र मू�य समेत खलुाई दफा ५ मा उ�लेिखत आधारह� 

प�ु� हनुे कागजात स�हत अनसूुची-1 बमोिजमको ढाँचामा �नवेदन �दन ु पन�छ। 

�नवेदकले कुन-कुन िज�लामा मल �ब�� गन� के�� वा �डलर छन ्सो को नाम र 

रिज�ड� न�बर समेत उ�लेख गर� �नवेदन �दन स�नेछन।् 

(४) �नद�शनालय/काया�लयले �रतपूव�क दरखा�त पेश गन� ��तावकबाट 

मलको नमूना स�लन गर� �योगशाला पर��णको ला�ग पठाउने छ। 

(५) �योगशाला पर��णबाट �यनुतम मापद�ड परुा गन� �ा�ा�रक मल 

उ�पादकह� मा� यस काय��ममा सहभागी हनु स�नेछन।् 

(६) मलको �ब�� मू�य �नधा�रण गन� �च�लत बजार मू�य र 

खा�त�वको आधारमा �नद�शनालय/काया�लय र मल उ�पादक बीच छलफल गर� 

तय ग�रनेछ। 

(७) उपदफा (६) अनसुार छलफल गर� तय ग�रएको मू�यको 

अनमुोदन एक तह मा�थबाट गनु� पन�छ। सामा�यतया तालकु अ�ाले प� �ा� 

भएको �म�तले १ ह�ा �भ� अनमुोदन गन� �यव�था �मलाउन ुपन�छ। 

(८) अनदुान उपल�ध गराउँदा उपदफा (७) अनसुार तो�कएको  

म�ुयको ५०% वा ��त केजी �. १० (दश) म�ये जनु कम हनु आउँछ सोह� 

रकम बरावर हनुेछ। 
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(९) उपदफा (३) बमोिजम पन� आएका �नवेदन उपर जाँचबझु गर� 

दफा ५ बमोिजमको आधार परुा गरेको पाईएमा �नद�शनालय/काया�लयले मल 

आपू�त�कता�को �पमा सूिचकृत गर� अनदुा�नत �ा�ा�रक मलको आपू�त� तथा �ब�� 

�वतरणमा सहभागी हनु पाउने उ�पादक, �ब�ेता वा �डलरह�को सूची तयार गर� 

�व�भ� उ�पादक, �ब�ेता वा �डलरह�ले �ब�� गन� उ�ोग वा उ�पादकको नाम, 

मलको नाम, उ� मलह�को ख�ुा �ब�� मू�यदर र अनदुान रकम साव�ज�नक 

गन�छ। 

(१०) �नद�शनालय/काया�लयले मल ऐनको दफा ७ अनसुार आ�नो 

काय��े� �भ� पन� �थानीय तहको कृ�ष शाखासँग सम�वय गर� �थानीय तह 

अनसुार अनमुा�नत मागको ��ेपण गर� काय��म स�ालन गन� �नकायमा पठाउन ु

पन�छ। 

 (११) �नद�शनालय/काया�लयले सूिचकृत मल उ�पादक/�ब�ेतालाई 

��े�पत मागको बारेमा जानकार� गराइनेछ र �ब�� �वतरणका ला�ग अनसूुची-2 

बमोिजमको ढाँचामा काया�देश �दनेछ। यसर� काया�देश �दँदा स�बि�धत क�पनीको 

�वगतको �ब�� प�रमाण र हाल भएको मौ�दातलाइ आधार मा�ननेछ। उपदफा 

(९) बमोिजम सूिचकृत उ�ोग वा उ�पादक वा �ब�ेताह�बाट �ब�� हनुे मलमा 

मा� अनदुान उपल�ध गराईनेछ। 

(१२) अनदुान मल �ा� गन� कृषकह�ले आ�नो स�बि�धत कृ�ष �ान 

के�� वा �थानीय तहको कृ�ष शाखा माफ� त �नवेदन �दनपुन�छ। यसर� माग गदा� 

��त कृषक/कृषक प�रवार ��त क�ा १०० केजी वा ��त रोपनी १५० केजीका 

दरले अ�धकतम २००० (दईुहजार) केजीस�मका ला�ग ज�गा ध�न �माण पूजा�को 

��त�ल�प संल�न रािख �नवेदन �दन स�नेछन।् आ�नै ज�गा नभएका कृषकको 

हकमा ज�गा धनी तथा खेती गन� कृषकको स�झौता प� वा �थानीय तहको 

�सफा�रस संल�न गर� �नवेदन �दन ुपन�छ। 

(१३) स�बि�धत �ानके��/�थानीय तहको कृ�ष शाखाको अनसूुची-3 

बमोिजमको ढाँचाको �सफा�रसका आधारमा सूचीकृत भएको मल उ�पादक/�ब�ेता 

वा �डलरले कृषकलाइ तो�कएको प�रमाणमा अनदुा�नत मल उपल�ध गराउन 

स�नेछन।् स�बि�धत �ान के��/�थानीय तहको कृ�ष शाखाले आफुले �दएको 

�सफा�रसको अ�भलेख अनूसूिच-४  बमोिजमको ढाँचामा रा� न ुपन�छ। 

(१४) उपदफा (१२) अनसुार छुट �दएको सोधभना�को ला�ग स�बि�धत 

सूिचकृत भएको आवेदक सं�थाले �बलको ��त�ल�प र �थानीय तहको कृ�ष 

शाखा/कृ�ष �ान के��को �सफा�रस समेत संल�न रािख मा�सक �पमा 
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�नद�शनालय/काया�लयमा अनसूुची-5 बमोिजमको ढाँचामा �नवेदन पेश गनु� पन�छ। 

साथै �नद�शनालय/काया�लयले संल�न �माणका आधारमा स�बि�धत मल 

उ�पादक/�ब�ेतालाइ अनदुान रकम भ�ुानी गन�छ।  

(१५) �ा�ा�रक मलको ख�रदमा �दईने अनदुान �व�धका स�ब�धमा 

आव�यकता अनसुार ऐनको दफा 13 र ७ बमोिजमको स�म�त तथा 

�नद�शनालय/काया�लयले पनुरावलोकन गन� स�नेछ। 

प�र�छेद -४ 

गणु�तर �नय��ण स�ब�धी �यव�था 

७. गणु�तर �नय��ण स�ब�धी �यव�था: (१) िज�लामा �ब�� �वतरण हनुे �ा�ा�रक 

मलको गणु�तर तथा प�रमाण मल ऐन बमोिजम ग�ठत 

स�म�तह�,�नद�शनालय/काया�लय र कृ�ष �ान के��ले �नय�मत अनगुमन गन� 

स�नेछ। 

(२) अनदुानमा �ब�� �वतरण हनुे �ा�ा�रक मलको गणु�तरको अनगुमन 

म��ालय, ऐनको दफा 13 र ७ बमोिजमको स�म�त,  �नद�शनालय/काया�लय, 

कृ�ष �ान के�� र मल तथा माटो पर��ण �योगशालाबाट हनुेछ। 

(३) तो�कएको भ�दा �यून गणु�तरको �ा�ा�रक मल �ब�� �वतरण 

गरेको पाईएमा वा स�म�तको �नण�यको �वप�रत गरेको पाईएमा �य�ता मलमा 

अनदुान �वाह ग�रने छैन र �यसो गन� उ�पादक/�वतरकलाई कारबाह�का ला�ग 

स�बि�धत �नकायमा जानकार� गराइनेछ। 

(४) कृषकह�बाट �ब�ेतासँग �मल� �ब�� नभएको मल �ब�� भएको 

तथा प�रमाण तल/माथी गर� वा ढाँट� अनदुानका ला�ग �बल पेश गरेको पाईएमा 

�य�तो मलको दता� समेत खारेज गन� कृ�ष �ान के��/काया�लयह�ले �सफा�रस 

गन� स�नेछन र �य�ता कृषकलाई कालो सूिचमा रािख भ�व�यमा अनदुान 

लगायतका कुनै स�ुवधा उपल�ध गराइने छैन। 

प�र�छेद -५ 

अनगुमन �नर��ण स�ब�धी 

८. अनगुमन, �नर��ण तथा सम�वय स�ब�धी �यव�था: (१) अनदुानमा �वत�रत मलको 

अनगुमन �नर��ण गन� मू�य िज�मेवार� ऐनको दफा 13 र 7 बमोिजमको 
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स�म�त, �नद�शनालय/काया�लय, माटो तथा मल पर��ण �योगशाला र स�बि�धत 

कृ�ष �ान के��को हनुेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम ग�रएको अनगुमन �नर��णको ��तवेदन 

कृ�ष �ान के��ह�ले वा माटो तथा मल प�र�ण �योगशालाले 

�नद�शनालय/काया�लयमा पठाउन ुपन�छ। 

(३) �ा�ा�रक मलको �ब�� �वतरण/ख�रद वा �योग पारदश� �पमा 

भए/नभएको स�ब�धमा स�बि�धत गाउँ पा�लका/नगरपा�लकाह�बाट �नर��ण 

अनगुमन गर� स�म�तलाई जानकार� गराउन स�नेछ। 

प�र�छेद -६ 

�व�वध 

९.  गनुासो �यव�थापन: (१) मल �ब�� �वतरण वा अनदुान �वतरणको स�ब�धमा पन� 

आएका उजरु� स�म�तले �यव�थापन गनु� पन�छ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम पन� आएका उजरु� उपर स�म�तले 

आव�यक छान�बन गर� दोषी उपर कानून बमोिजम कारबाह� गन� �थानीय 

�शासन सम� लेखी पठाउन ुपन�छ। 

१०. सरु�ा �यव�था �मलाउनः मलमा अनदुान �वतरण वा गूण�तर �नयमन वा 

अनगुमनगन� �ममा हनु स�ने धाक, ध�क� तथा हलुह�ुजत लगायतका अवाि�छत 

��याकलापलाई �यानमा राखी आव�यक सरु�ा �यव�थाका ला�ग स�म�तले 

�थानीय �शासनलाई सरु�ा �यव�था �मलाउन अनरुोध गन� स�नेछ। 

११. काय��व�धको �या�याः(१) अनदुान �वतरण स�ब�धी यस काय��व�धको �या�या 

अपूण� तथा अ�प� भएमा वा काय��व�धको काया��वयनमा �यवधान भएमा 

म��ालयको �या�या बमोिजम हनुेछ। 

१२. संसोधन ताथ हेरफेर: (१) आ�त�रक मा�मला तथा कानून म��ालय र आ�थ�क 

मा�मला तथा योजना म��ालयको सहम�त �लई म��ालयले आव�यकता अनसुार 

यो काय��व�धमा संसोधन गन� स�नेछ।  

(२) यस काय��व�धमा उ�लेख भएको �वषयमा यसै काय��व�ध वमोिजम र 

उ�लेख नभएको �वषयमा �च�लत कानून बमोिजम हनुेछ। 

(३) म��ालयले आव�यकता अनसुार अनसूुचीह�मा हेरफेर गन� 

स�नेछ।  
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अनसूुची -1 

(दफा ६ को उपदफा (3) सँग स�बि�धत) 

(मल उ�पादक,�ब�ेता वा �डलरले अनदुा�नत मल आपूत�का ला�ग सूिचकृत हनु पाउं भ� े

�नवेदनको ढाचँा) 

 

�ीमान.्...................................... 

..............................................। 

 

�वषयः �ा�ा�रक मलमा अनदुान काय��म अ�तग�त �ा�ा�रक मल आपूत�का ला�ग 

सूिचकृत हनु पाउँ भ� ेबारे। 

 

��ततु �वषयमा �यस �नद�शनालय/काया�लयको �म�त.................... मा �कािशत सूचना 

अनसुार मेरो/हा�ो क�पनीबाट उ�पा�दत/�ब�� �वतरण हनुे तप�सल अनसुारको मलह� 

अनदुानको काय��म अ�तग�त आपूत�कता�को �पमा सूिचकृत हनु पाउँ भनी आव�यक 

कागजप�ह� यसैसाथ संल�न राखी यो �नवेदन पेश गरेको छु/छ�। 

तप�सल 

मलको नाम : 

दता� न. र �म�त : 

उपल�ध हनुे कुल प�रमाण : 

ख�ुा �ब�� मू�य��त (केजी) 

मलको गणु�तर 

मापद�ड ( criteria) गणु�तर  

�यनुतम ज�मा नाइ�ोजन (N) % (dry basis)  

�यनुतम ज�मा फो�फोरस  (P2O5) % (dry basis)  

�यनुतम ज�मा पोटास (K2O) % (dry basis)  

िच�यान(Moisture) % (dry basis)  

�ा�ा�रक काव�न ( Organic carbon) % (dry basis)  

काव�न: नाइ�ोजन (C:N ratio)  

�प.एच (pH)  

र� (Color)  

ग�ध (Odour)  
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रोगका जीवाणहु� (Pathogens)  

मेश आकार ��वायर �म�ल�मटर (mesh size, mm)  

ग�� धातहु� �वशेषत  

आस��नक (Arsenic) mg/kg  

�याड�मयम (Cadmium) mg/kg  

�ो�मयम (Cromium) mg/kg  

िशशा (Lead) mg/kg  

पारो (Mercury) mg/kg  

नोटः �योगशाला पर��णको ��तवेदन अ�नवाय� संल�न रा� नपुन�छ। 

 

गत तीन वष�को �ब�� प�रमाण 

आ�थ�क वष� �ब�� प�रमाण केजी �ब�� गरेको सं�थाह� 

२०७३/७४   

२०७४/७५   

२०७५/७६   
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अनसूुची-२ 

(दफा ६ उपदफा (११) सँग स�बि�धत) 

सूिचकृत भएका मल उ�पादक �ब�ेतालाई �नद�शनालय/काया�लयबाट �दइने काया�देशको 

नमूना 

�वषयः- काया�देश �दइएको बारे। 

 

�ी.............................. 

उपरो� �वषयमा यस �नद�शनालय/काया�लयमा सूिचकृत �यस क�प�न/सं�थालाई यस 

�नद�शनालय/काया�लयबाट स� चालन हनुे �ा�ा�रक मलमा अनदुान काय��मका ला�ग 

यस आ.व. �भ�ै .............. मे.ट. प�रमाणमा �ा�ा�रक मलमा अनदुान काय��म 

स� चालन काय��व�ध,२०७६ को अधीनमा रह� उ� क�प�न/सं�थाको �ा�ा�रक मल 

उपल�ध गराइ �ब�� �वतरणका गन�का ला�ग काया�देश �दइएको छ। 

 

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

�मखु 
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अनसूुची -३ 

(दफा ६ को उपदफा (१3) सँग स�बि�धत) 

कृ�ष �ान के�� 

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

�म�तः........................ 

 

�ी ..................................... 

........................................। 

 

�वषयः �ा�ा�रक मलमा अनदुानको ला�ग �सफा�रस स�ब�धमा। 

 

��ततु �वषयमा............... िज�ला................ गा.पा/न.पा.......वडा न.  ...........  

�नवासी कृषक �ी.............................................. लाई कृ�ष �वकास 

�नद�शनालय/काया�लयको �ा�ा�रक कृ�ष उ�पादनका ला�ग �ा�ा�रक मलमा अनदुान 

काय��म अ�तग�त ��त केजी �........... बराबरको अनदुान रकम उपल�ध हनुे गर� 

....................केजी मलमा अनदुान उपल�ध गराई�दन हनु अनरुोध छ। 
 

�सफा�रस गन�ः 

द�तखतः  

नाम/थरः 

पदः 

तप�सल 

�ववरण प�रमाण कै�फयत 

कृषकको नाम/थर  कृषकको ह�ता�र 

ठेगाना   

ज�गाधनी पूजा� �क�ा नं.  ज�गा ध�न दता� �माण पजुा�को 

छाया�ती संल�न गन� 

ज�गा रहेको �थान   

ज�गाको �े�फल   

�सफा�रस मलको प�रमाण (केजी)   

अ�धकतम अनदुानरकम (�)    
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अनसूुची -४ 

(दफा ६ को उपदफा (१३) सँग स�बि�धत) 

�ा�ा�रक मलमा अनदुानको ला�ग �सफा�रस रिज�र 

 

काया�लयको नामः 

ठेगानाः 

 

�स.न. 
कृषकको 

नाम/थर 
ठेगाना 

ज�गाधनी 

पूजा� 

�क�ा नं. 

��ेफल 

ज�गा 

रहेको 

�थान 

�सफा�रस 

मलको 

प�रमाण(केजी) 

कै�फयत 

        

        

        

        

 

��त क�ा 100 केजी वा ��त रोपनी 150 केजीका दरले अ�धकतम २000 केजी 

स�म हनुेछ। 
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अनसूुची -५ 

दफा ६ उपदफा (१४) सँग स�बि�धत 

मल उ�पादक वा �ब�ेताले अनदुान रकम भ�ुानी माग गदा� पेश गनु�पन� �नवेदनको नमूना 

�ीमान ्�मखु �यू, 

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

 

�वषयः- अनदुान रकम सोधभना� पाउँ। 

महोदय, 

 उपरो� �वषयमा म/हा�ो क�पनीले तहाँ �नद�शनालय/काया�लयबाट �ा� 

�म�त..........च.नं.............को काया�देश अनसुार तप�सल अनसुारका 

कृषक/समहु/सहकार�/क�पनीलाई अनदुा�नत �ा�ा�रक मल उपल�ध गराएको हुँदा मल 

�ब��को �बलको ��त�ल�प तथा स�बि�धत कृ�ष �ान के��/�थानीय तहको कृ�ष शाखाको 

�सफा�रस समेत संल�न रािख भ�ुानीको ला�ग पेश गरेको छु/छ�।  

 

तप�सल 

�स.नं. कृषकको 

नाम थर 

ठेगाना �सफा�रस 

गन� 

सं�था 

�सफा�रस 

प�रमाण 

�ब�� 

प�रमाण 

अनदुान 

दर/केजी. 

कूल 

ज�मा 

� 

कै�फयत 

         

         

         

         

         

कूल 

ज�मा 

        

यस अिघ भ�ुा�नको ला�ग पेश भएको प�रमाण................. 

हाल भ�ुानी माग गरेको प�रमाण................. 

ज�मा भ�ुानी माग गरेको प�रमाण................. 

काया�देश भएको कूल प�रमाण...................................... 

भ�ुानी माग गन� बाँक� प�रमाण.......................................................... 


