
 

 

 

 

 

 

pnf{af/L gu/kflnsf 

:yfgLo /fhkq 
  v08 M %        ;ª\Vof M @        ldlt M c;f/ ^, @)&( 

 

efu – @ 

pnf{af/L gu/kflnsf, df]/ª 

 

:yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$ sf] bkmf !)@ n] lbPsf] clwsf/ 

k|of]u u/L pnf{af/L gu/kflnsfaf6 ;j{;fwf/0fsf] hfgsf/Lsf nflu 

of] /fhkq k|sfzg ul/Psf] 5 . 

उत्कृष्ट कृषक ऩयुस्काय कामयक्रभ कामायन्वमन कामयववधध, २०७९ 

कामयऩाधरकाफाट स्वीकृत धभधत् २०७९।०२।२३  

 



v08 %_  ;ª\Vof @  :yfgLo /fhkq efu @  ldlt @)&(÷)#÷)^ 

 

2 
 

ऩषृ्ठबभुी्- 

     नेऩारको बौगोधरक ऩरयवेशरे उऩरब्ध गयाएको अवसय य आधधुनक 
कृवष प्रववधधहरुको उऩमोग गयी उरायफायी नगयऩाधरकाको कामय ऺेत्रधबत्र 
व्मवसावमक कृवषको भाध्मभफाट ददगो आधथयक फवृि तथा खाध्म सयुऺा 
सधुनस्स्चत गनय सवकने सम्बावना ववद्यभान यहेको छ कृवष बधुभको अनऩुमकु्त 
प्रमोग य धनफायहभखुी कृवष प्रणाधरको कायण कृवष ऺेत्रभा सॊरग्न कृषकहरुरे 
ऩमायप्त भात्राभा आम्दानी गनय नसकी कृवष ऩेशा अरु ऩेशाको तरुनाभा आकषयण 
य सम्भाधनत हनु सकेको छैन। कृवष ऺेत्रराइ आकषयकको रुऩभा हेनय 
नसकेका कायण मस उरायफायी नगय ऺेत्र धबत्रफाट फषेनी हजायौ मवुाहरु 
फैदेधसक योजगायभा जान फाध्म बएका छन ् बन े स्शस्ऺत मवुाहरुराई मस 
ऺेत्रभा सॊरग्न गयाउन चनुौती ऩणुय छ।कृवष ऺेत्रराइ उत्ऩादन य योजगायको 
भाध्मभ फाट आकषयक ऺेत्रको रुऩभा ववकास गनय एकाधतय स्शस्ऺत 
मवुाहरुराइ कृवष ऩेशाभा आकवषयत गयी देशै धबत्र स्वयोजगाय शृ्रजना गनुय ऩने 
जरुयी छ बने अकोधतय कृवष ऩेशाभा सॊरग्न बएका ब्मवसावमक य अधय 
व्मवसावमक कृषकहरुराइ थऩ प्रोत्साहन गयी कृवष ऩेशाराइ सम्भाधनत य 
व्मवसावमक फनाउन ु ऩने आवश्मकता छ।मसै ऩरयऩेक्क्ऺभा उरायफायी 
नगयऩाधरकारे कृवष ब्मवसाम (कृवष तथा ऩशऩुारन) भा धफगत देखी उत्कृष्ट 
रुऩभा कामय सॊचारन गरययहेका ब्मवधसमक कृषकहरुराइ प्रोत्साहन गयी 
उत्कृष्ट कृषक ऩयुस्काय प्रदान गनयका राधग मसै फषयदेखी उत्कृष्ट कृषक 
ऩयुस्काय कामयक्रभ कामायन्वमन कामयववधध, २०७९ तमाय गयी राग ु गरयएको  
छ । 
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ऩरयच्छेद-१ 

प्रायस्म्बक 

1= सॊस्ऺप्त नाभ य प्रायम्ब्- 
 मो कामयववधधको नाभ “उत्कृष्ट कृषक ऩयुस्काय कामयक्रभ 

कामायन्वमन कामयववधध, २०७९” यहेको छ । 

 मो कामयववधध उरायफायी नगयऩाधरका नगय कामयऩाधरकाको 
कामायरमरे स्वीकृत गयेको धभधत देखी राग ुहनुेछ ।   

2= ऩरयबाषा्- धफषम वा प्रसॊगरे अको अथय नरागेभा मस कामयववधधभा  
 कामयक्रभ्- बन्नारे उत्कृष्ट कृषक ऩयुस्काय कामयक्रभ राइ 

सम्झन ुऩदयछ। 

 उत्कृष्ट कृषक ऩयुस्कायको राधग कृषकको न्मूनतभ मोग्मता्- 
बन्नारे मसै कामयववधधको अनसुचुी १ भा उल्रेख बएको 
उत्कृष्ट कृषक ऩयुस्काय कामयक्रभभा सहबाधगताका राधग 
न्मूनतभ भाऩदण्ड जनाउॉदछ। 

 सधभधत्- बन्नारे उरायफायी नगयऩाधरका भा यहेको कृवष 
ब्मवासम प्रफियन सधभधत राइ जनाउदछ। 

 कामायरम्- बन्नारे उरायफायी नगयऩाधरका नगय कामयऩाधरकाको 
कामायरम बने्न सम्झन ुऩदयछ। 

 कृषक्- बन्नारे कृवष ऩेशाभा आवि वकसान राइ सम्झन ु
ऩदयछ। 

 उत्कृष्ट कृषक बन्नारे्- उरायफायी नगयऩाधरका को कामयऺ ेत्र 
धबत्र ब्मवसावमक रुऩभा कृवष तथा ऩश ु ऩारन गयेका, 
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प्राववधधक रुऩभा कृवष ब्मवसाम सॊचारन गयेका, आपुरे 
उत्ऩादन गयेय मस नगय रगामत अन्म ऺेत्रभा सभेत आफ्नो 
उत्ऩाददत कृवष साभाग्री धफक्री गयेका आफ्नो ब्मवसाम फाट 
अरु कृषक राइ योजगाय ददराएका, स्थाधनम श्रोत य साधन 
राइ फवढ प्रमोग गयेका, गोठ सधुाय गयेका, प्रववधी सम्फन्धी 
साधायण जानकाय बएका, वडादेखी नै छनौट बएय आएका 
कृषकहरु सम्झन ुऩदयछ।  

3= कामयक्रभ सॊचारनको उिशे्म्- मस कामयववधध अनसुाय कामयक्रभको 
उिेश्म देहाम फभोस्जभ हनुेछ । 

 कृषकको मोगदानराइ सम्भान गनय। 

 कृवष ऩेशाराइ सभाजको आकषयक एवॊ सम्भाधनत ऩेशाको 
रुऩभा स्थावऩत गनय सहमोग ऩमुायउने।  

 कृषक सभदुामभा स्वस््म प्रधतस्ऩधायको बावना ववकास गयी 
कृवष ऩेशाराइ व्मवसावमक फनाउन सहमोग ऩमुायउन । 

 कृषकहरुको भनोवर उच्च याख्न सहमोग ऩमुायउन। 

 स्शस्ऺत मवुा राइ कृवष ऩेशा तपय  आकवषयत गनय सहमोग 
ऩमुायउन। 

    
ऩरयच्छेद -२ 

4= उत्कृष्ट कृषक छनौट ववधी्- 
 उरायफायी नगयऩाधरका को कामयऺ ेत्र धबत्र ब्मवसावमक रुऩभा 

उत्कृष्ट कृषकहरु (कृवष तथा ऩशऩुारक) छनौट गनयको राधग 
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९ वटै वडा कामायरमभा ऩत्राचाय गयी आ-आफ्नो वडा धबत्र 
ब्मवसावमक (उत्कृष्ट) रुऩभा कृवष ब्मवसाम सॊचारन गने 
कृषकहरुको नाभावरी नगयभा ऩठाउन प्रत्मेक फषयको जेष्ठ 
भसान्त धबत्र वडा कामायरमफाट प्राथधभकता धनधाययण गयी 
नाभावरी नगयऩाधरकाभा ऩठाउन ऩत्राचाय गयीने छ । 

 वडाफाट धसपारयस बइ आएको कृषकहरुको नाभावरी भाधथ 
नगयभा यहेको कृवष ब्मवसाम प्रफियन  सधभधतद्वाया अस्न्तभ 
नाभावरी प्रकाशन गने छ। 

5= उत्कृष्ट कृषक ऩयुस्काय छनौट सधभती्- उरायफायी नगयऩाधरकाभा 
उत्कृष्ट कृषक ऩयुस्काय छनौट सधभधत धनम्न फभोस्जभ हनुे छ। 

 नगय प्रभखु     - सॊमोजक 

 प्रभखु प्रशासवकम अधधकृत   - सदस्म 

 कामयऩाधरकाको आधथयक ववकास सधभधतको सॊमोजक - सदस्म 

 सधभधतरे भनोनमन गयेको धफऻ सदस्म एक जना   - सदस्म 

 सधभधतरे भनोनमन गयेको व्मवसावमक वकसानहरु भध्मे १ 
जना      - सदस्म 

 ऩशऩुॊछी ववकास शाखा प्रभखु             - सदस्म                              
 नगयऩाधरकाको कृवष शाखा प्रभखु         - सदस्म सस्चव 

 

6= सधभधतको काभ, कतयब्म य अधधकाय्-  
 म्माद धबत्र वडाफाट आएका धसपारयसराइ भात्र भान्मता ददने। 
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 वडा कामायरम फाट धसपारयस बएय आएका उत्कृष्ट कृषकहरु 
भध्मे फाट अनसूुची-१ भा बएका फारी तथा ऩशऩुॊछी राइ 
आधाय भानेय सधभधतरे छनौट गने । 

 वडाफाट धसपारयस बएय आएका उत्कृष्ट कृषकहरु राइ 
सधभधतरे ऩनु अनगुभन गयी उत्कृष्ट देस्खएका कृषकहरुराइ 
छनौट गनुय ऩने । 

 कृवष तपय फाट ६ वटा फारी (खाध्मन्न फारी, तेरहन फारी, 
तयकायी फारी, परपुर फारी, च्माउखेती य भौयी ऩारन) राइ 
छनौट गने य ऩशऩुॊछी तपय  ऩधन ६ वटा (भाछाऩारन, फाख्रा 
ऩारन, फॊगयु ऩारन, गाइ/बैंसी ऩारन, कुखयुा/हास ऩारन य 
घाॉसखेती) गयी एक आ.व. भा १२ जना कृषक राइ ऩयुस्कृत 
गनयको राधग छनौट गने । 

 एउटै ब्मवसावमक कृषकरे फारी तथा ऩशऩुॊछी ऩारन गयी 
दइुवटै ऺेत्रभा उत्कृष्ट देस्खएभा एउटा ऩऺ राइ भात्र सधभधतरे 
छनौट गने। 

 छनौट बएका कृषकहरु सम्फन्धी कुनै असन्तषु्ट ऩऺरे उजयु 
गयेभा त्मसको अस्न्तभ धनणयम उरायफायी नगयऩाधरकाभा यहेको 
कृवष ब्मवसाम प्रफियन सधभधतरे त्मगत धनणयम गने छ । 
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7= ववववध्- 
 उत्कृष्ट कृषक ऩयुस्काय कामयक्रभ सॊचारन को सभन्वम 

उरायफायी नगयऩाधरका कृवष ववकास शाखा तथा ऩशऩुॊधछ 
ववकास शाखा रे सभन्वमकायी बधुभका धनवायह गनेछ । 
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अनसूुची-१ 

 

क्र.स. फारीको नाभ ऺेत्रपर/सॊख्मा(न्मूनतभ) कैवपमत 

१ खाध्मन्न फारी १५ कठ्ठा  

२ तयकायी फारी ५ कठ्ठा  

३ तेरहन फारी १५ कठ्ठा  

४ परपुर फारी ५० फोट  

५ भौयी ऩारन  ५० गोरा सवहत घाय  

६ च्माउखेती १० वटा टनेर  

७ भाछाऩारन ६ कठ्ठा  

८ फाख्राऩारन २० वटा भाउ फाख्रा  

९ फॊगयु/सगुयु ऩारन ५ वटा भाउ फॊगयु/सगुयु  

१० गाई/बैंसी ऩारन ५ भाउ गाई / ५ भाउ बैंसी  

११ कुखयुा/हाॉस ऩारन २०० वटा बन्दा फढी  

१२ घाॉसखेती ५ कठ्ठा  

         
भाधथ उल्रेस्खत अनसूुची अनसुाय फारी तथा ऩशऩुॊछी ऩारन गयेका कृषकहरु 
भध्मे जम्भा १२ जना कृषकहरु राइ छनौट गरय सम्भान कामयक्रभ सॊचारन 
गरयने छ । 
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अनसूुची-२ 

(धनवेदनको ढाॉचा) 
 

 

        धभधत्-................... 
श्रीभान ्प्रभखु प्रशासकीम अधधकृत ज्मू,                                
उरायफायी नगयऩाधरका । 

 

धफषम्- उत्कृष्ट कृषक ऩयुस्काय कामयक्रभभा सहबागी हनु ऩाउॉ । 

 

      

      प्रस्ततु ववषमभा उरायफायी नगयऩाधरकाको आ.व. ०७८/०७९ को फावषयक स्वीकृत 

कामयक्रभ अनसुाय कृवष ववकास शाखा तथा ऩशऩुॊऺी ववकास शाखाद्वाया सॊचारन गरयने उत्कृष्ठ 

कृषक ऩयुस्काय प्रधतमोधगताभा भराइ सहबागी हनु ईच्छा बएकोरे भेयो वववयण सवहतको 

पायभ दताय गयी ददनहुनु अनयुोध गदयछु । 

 

धनवेदक 

नाभ्..................................... 

दस्तखत्................................ 

ठेगाना्................................... 

भोफाईर न्............................. 
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अनसूुची-३ 

(व्मस्क्तगत वववयणको ढाॉचा) 
१. कामयक्रभभा सहबागी हनुे कृषकको नाभ्- 
२. जन्भ स्थान य जन्भ धभधत्- 
३. सहबाधगको स्थाइ ठेगाना्- 

श्रोत साधनको वववयण 

क्र.स. वववयण इकाई ऩरयभाण 

१ कुर जग्गाको ऺेत्रपर(ठेक्का 

धरएको जग्गा सभेत) 

  

क कुर खेती गरयएको ऺे.प.   

ख ऩशऩुारनको राधग प्रमोग गयेको 

जग्गाको ऺे.प. 

  

ग धसॊस्चत जग्गाको ऺे.प   

२ धसॊचाइको श्रोत   

क कुरो   

ख फोरयङ   

ग इनाय   

घ कृवष मन्त्र उऩकयणहरुको वववयण 

तथा आवश्मकता 

  

 

 



v08 %_  ;ª\Vof @  :yfgLo /fhkq efu @  ldlt @)&(÷)#÷)^ 

 

11 
 

४. खेती गरयएको फारीको ऺे.प. य उत्ऩादन वववयण 

क्र.स. वववयण इकाई ऩरयभाण उत्ऩादन 

१ खाध्मान्न फारी    

क धान    

ख भकै    

ग गहुॉ    

२ तेरहन फारी    

क तोयी    

ख समुयभखुी    

३ तयकायी फारी    

क फषे तयकायी     

ख वहउदे तयकायी    

ग फेभौसभी तयकायी    

४ परपुर फारी    

क आॉऩ/धरची    

ख केया    

ग उख ु    

५ च्माउखेती    

६ भौयी ऩारन    
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५. ऩशऩुॊछी ऩारन तपय  

१ भाछा ऩारन    

२ ठुरा ऩश ु सॊख्मा 

(गाई, गोरु, बैसी, 

याॉगो आदी) 

   

३ साना ऩश ु सॊख्मा 

(फाख्रा, फॊगयु/ सगुयु) 

   

४ हाॉस, कुखयुा ऩारन    

५ घाॉस खेती    

६ दधु उत्ऩादन    

७ भास ुउत्ऩादन    

८ अण्डा उत्ऩादन    

 

6. सेवा तथा सॊस्थागत ऩहुॉच सम्फन्धी वववयण 

क्र.स सेवा तथा सॊस्थागत ऩहुॉच अधत 
उत्तभ 

उत्तभ साभान्म नबएको 

१ कृवष ऋण श्रोत एवॊ ऩहुॉच     

२ फाधर तथा ऩशधुन फीभा 

कामयक्रभभा ऩहुॉच 

    

३ कामयक्रभ / आमोजनाफाट     
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ऩरयमोजना प्राधप्त 

४ प्राधफधधकसॉगको सॊम्ऩकय  स्स्थधत     

 

७. कृवष ऩेशाभा सॊरग्न काभदायहरुको वववयण 

क्र.स काभको वकधसभ  सॊख्मा  घयेर ुकाभदाय ज्माभी 

काभदाय 

१ खेती कामयभा    

२ ऩशऩुारन कामयभा    

३ ऩन्छी ऩारन कामयभा    

४ प्रशोधन तथा फजारयकयण 

कामयभा 

   

 

८. कृवष ब्माफसामभा रगानी स्स्थती 

क्र.स सेवा तथा सॊस्थागत ऩहुॉच यकभ रु. कैवपमत 

१ जम्भा खेती खचय   

२ जम्भा ऩशऩुारन खचय   

३ जम्भा ऩन्छी ऩारन खचय   

४ जम्भा कृवष औजाय उऩकयण खरयद खचय   

५ अन्म खचय   

 कुर जम्भा खचय   
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९. कृवष व्मावसामभा बएको रगानीको श्रोत् 

क्र.स रगानीको श्रोत यकभ रु. कैवपमत 

१ कृवष ववकास फैँकफाट धरएको 
ऋण यकभ 

  

२ अन्म फैंक तथा ववस्त्तम सॊस्थाफाट 
धरएको ऋण यकभ 

  

३ सभहु/ सहकायीफाट धरएको ऋण 
यकभ 

  

४ साहफुाट धरएको ऋण यकभ   

५ धछभेकीफाट धरएको ऋण यकभ   

६ आफ्नै आम्दानीफाट ब्महोयेको 
यकभ 

  

 जम्भा   

 

१०. कृवष ऩेशाफाट फावषयक ऩारयफारयक आम्दानी स्स्थती 

क्र.स सेवा तथा सॊस्थागत ऩहुॉच यकभ रु  कैवपमत 

१ खेती कामयफाट   

२ ऩश ुऩारनफाट   

३ ऩन्छी ऩारनफाट   
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४ कृवष उऩजको फजायीकयणफाट   

5 कृवष ऩेशा अन्तगयत ऩने अन्म कुनै 

भाध्मभफाट 

  

 कुर जम्भा आम्दानी    

 

११. धनम्न ववषमभा सहबागी कृषक दऺता् 

क्र.स दऺताको ऺेत्र स्स्थती 

१ उन्नत प्रववधी उऩमोग तथा अनसुयण (बएको/ 

नबएको) 

 

२ श्रोत साधनको अधधकतभ सदऩुमोग 

(गयेको/नगयेको) 

 

३ प्रववधी ववस्तायभा मोगदान (बएको/ नबएको)  

४ योग वकया धनमन्त्रण प्रववधधको उऩमोग 

(बएको/नबएको) 

 

५ बकायो एफभ ्गोठ सधुाय (गयेको/नगयेको)  

६ उत्ऩादन रागत तथा प्रधतपर सम्फन्धी येकडय 

व्माफस्थाऩन (गयेको/नगयेको) 

 

७ कुनै वकधसभको ऩयुस्काय एफभ ् प्रशॊसा ऩत्र ऩाएको  
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(ऩाएको/ नऩाएको) 

८ सभहु, सधभती, सहकायीका सदस्म 

(बएको/नबएको) 

 

९ स्थानीम स्तयभा आफ्नो अनबुफको आदान प्रदान 

(गयेको/नगयेको)  

 

 

१२. नमाॉ कृवष प्रववधीको ववकास 

१३. खेती प्रणारीभा अऩनाइएको नमाॉ प्रववधीहरुको वववयण 

१४. कृवष व्मावसाम एॊफभ ्प्रववधीहरुको ववस्ततृीकयण (कुनै बएभा) 

१५. कृवष व्मावसाम प्रवध्दयनका बावी मोजना (कुनै बएभा) 

१६. कृषकको सपरताको कथा (फढीभा 100 शब्दभा नफढने गयी) 
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अनसूुची-4 

उत्कृष्ट कृषक ऩयुस्कायको राधग कृषकरे ऩेश गयेको धनवेदन पायभको भलु्माङ्कनको 

आधायहरु् 

क्र.स धनवेदन पायभ भलु्माङ्कन भाऩदण्ड ऩूणायङ्क अॊक प्राप्तङ्क अॊक 

१. श्रोत साधनको स्स्थती एॊफभ ्सदऩुामोग 10  

2. स्थाधनम सभदुामभा कामय अनबुव को आदान प्रदान 

एॊवभ ्मोदान  

20  

3. उत्ऩादन स्स्थती/उत्ऩादकत्व 15  

४. सेवा तथा सॊस्थागत ऩहुॉच 5  

५. योजगायी सजृनाको स्स्थती 10  

६. कृवष ब्माफसामभा गयेको आधथयक रगानीको स्स्थती 5  

७. कृवष ब्माफसामफाट प्राप्त आम्दानी एवभ ् प्रधतपर 

स्स्थती  

10  

८. कृवष ववकास कामायरम य प्राववधधक सॉगको सम्ऩकय  5  
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स्स्थती 

९. प्रववधधक ऻान सीऩ फाये जानकायी एवभ ्प्रमोगको 

स्स्थधत 

10  

१०. कृवष ब्माफसामको ददगोऩनाको स्स्थती 10  

 

 

 

आऻारे, 
अस्ग्न प्रसाद अधधकायी 

प्रभखु प्रशासकीम अधधकृत 
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