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साना व्यवसाययक कृयि फार्म स्थापना तथा यवस्तार कायमक्रर् संचालन र्ापदण्ड, २०७७ 

प्रस्तावनााः  मनवामहर्खुी कृयिलाई व्यवसायीकरर् गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृयि र्ाफम त व्यवसाययक 
कृयि प्रर्ालीको प्रबर्मन गनम साना व्यवसाययक कृयि फार्म स्थापना र यवस्तार कायमक्रर् संचालन गने 
उद्देश्यले “बजेट तथा कायमक्रर् कायामन्त्वयन सम्बन्त्र्ी एकीकृत कायमयवमर्, २०७७” को दफा ४० ले 
ददएको अमर्कार प्रयोग गरी भमूर् व्यवस्था, कृयि तथा सहकारी र्न्त्रालय, गण्डकी प्रदेशले यो र्ापदण्ड 
बनाएको छ।  

 

१. प्रायवमर्क पक्ष 

(क)  कायमक्रर् संचालनबाट उत्पादन लागत घटाउने, उत्पादकत्व बढाउने र कृयि कायमर्ा सहजता 
ल्याउने प्रयवमर्हरु प्रयोग भएको हनुपुनेछ। 

(ख) यो कायमक्रर् कृयिसँग सम्बन्न्त्र्त फर्म, कम्पनी, सर्हु वा सहकारी संस्था र्ाफम त संचालन 
हनुेछ। कृिक सर्हु तथा सहकारीबाट कायमक्रर् संचालन गदाम सार्युहक रुपर्ा खेती तथा 
व्यवसाय संचालन गनुमपनेछ।  

(ग)  कायमक्रर् संचालनबाट स्थापना हनुे व्यवसाययक फार्मको आकार देहाय अनसुार पगु्नपुनेछ। 
व्यवसाय यवस्तार गने फार्मको हकर्ा पमन देहाय अनसुार नै फार्म यवस्तार गनुमपनेछ। 

(अ) फलफूल बाली- कम्तीर्ा १० रोपनी जग्गार्ा व्यवसाययक खेती गनुमपने। 

(आ)  तरकारी/पषु्प खेती- खलुा जमर्नर्ा कम्तीर्ा ५ रोपनी क्षेरफलर्ा व्यवसाययक 
खेती हनुपुने। संरन्क्षत संरचना मभर खेती गने भएर्ा एग्रीनेट/हाईटेक/प्लायिक घर 
कम्तीर्ा २०० वगम मर्टर क्षेरफलर्ा मनर्ामर् गरी व्यवसाययक खेती गनुमपने। 

(इ) च्याउ खेती- कम्तीर्ा १००० वगमयफट क्षरेफलर्ा स्थायी डोर् हाउस मनर्ामर् गरी 
कन्त्य े वा गोबे्र च्याउको मनयमर्त उत्पादन गनुमपने। मसताके च्याउको लामग कम्तीर्ा 
५०० र्ढुार्ा व्यवसाययक खेती गनुमपने। 

(ई) र्ौरीपालन- कम्तीर्ा ३० र्ौरी गोला सयहतको घारर्ा व्यवसाययक र्ौरी पालन 
गनुमपने। 

(उ)  अलैंची र न्चया बाली- कम्तीर्ा २० रोपनीर्ा व्यवसायीक खेती गनुमपने।  

(ऊ)  कफी, अदवुा तथा बेसार र अन्त्य नगदेबाली- कम्तीर्ा १० रोपनीर्ा 
व्यवसायीक खेती गनुमपने। 

२. आमथमक पक्ष 

स्वीकृत वायिमक बजेटको पररमर्मभर रही देहायका कायमहरुर्ध्य े कुन ै एक वा एक भन्त्दा बढी कायमका 
लामग कुल लागतको बढीर्ा ५० प्रमतशतसम्र् अनदुान सहयोग उपलब्र् गराउन सयकनेछ।  

(क) व्यवसाययक फार्म स्थापनाका  लामग आवश्यक र्ेन्शनरी औजार तथा उपकरर् खररद। 

(ख) उत्पादनका लामग आवश्यक संरचना मनर्ामर् र मसंचाई व्यवस्थापन। 

(ग) भमर्मकम्पोि तथा कम्पोि र्ल उत्पादन कायम, बीउ तथा बेनाम खररद। 
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३.  रू्ल्याङ्कनका आर्ारहरु 

क्र.सं. रू्ल्याङ्कनका आर्ार अङ्क भार 

१ खेती गररने क्षरेफल (उत्पादनको आकार) २५ 

(क) व्यवसायको न्त्यूनतर् आकारका लामग (फलफूल खेती- १० रोपनी वा तरकारी र पषु्प 
खेती- ५ रोपनी/२०० वगममर्टर क्षेरफलर्ा बनाईएको संरन्क्षत संरचनार्ा व्यवसाययक 
खेती वा कन्त्ये/गोबे्र च्याउ- १००० वगमयफट क्षरेफलको डोर् हाउस मभर खेती वा 
मसताके च्याउ- ५०० र्डुार्ा खेती वा र्ौरीपाल-३० आर्मुनक घारर्ा र्ौरीपालन वा 
अलैंची/न्चया- २०- रोपनी के्षरफल वा कयफ, अदवुा/बेसार र अन्त्य नगदे बाली-१० 

रोपनी) १५ अंक र थप क्षेरफलका लामग न्त्यूनतर् आकारर्ा प्रमत १० प्रमतशतले बयृि 
गरेर्ा १ अंकका दरले थप गरी अमर्कतर् २५ अंकसम्र् प्रदान गने 

25 

२ मसँचाई सयुवर्ा १0 
(क) मसँचाईको सयुवर्ा भएको १0 
(ख) मसँचाईको सयुवर्ा व्यवस्था गनम सयकन े 7 
३ प्रत्यक्ष रोजगारी मसजमना  १५ 

(क) एकाघरको बाहेक अन्त्य २ वा २ जना भन्त्दा बढीलाई रोजगारी ददन े १५ 
(ख) एकाघरको बाहेक अन्त्य १ जनालाई रोजगारी ददन े १२ 
(ग) स्वरोजगार हनुे  १० 
४ अनदुानग्राहीको साझेदारी प्रमतशत १० 

(क) कुल लागतको ५० प्रमतशत र्ार लागत साझेदारी भएर्ा ५ अंक प्रदान गने र थप 
लागत साझेदारी को लामग प्रमत ५ प्रमतशत १ अंकका दरले थप गरी अमर्कतर् १० 
अंक प्रदान गने। 

१० 

५ प्रस्तायवत जग्गाको उपयोग १५ 
(क) विैभरी जग्गाको उपयोग हनुे  १५ 
(ख) विमर्ा जम्र्ा ४-८ र्यहना र्ार जग्गा उपयोग हनु े १० 
(ग) विमर्ा जम्र्ा एक मसजन र्ार जग्गाको उपयोग हनु े 5 
६ अनदुानको अवस्था १५ 
)क(  हालसम्र् कुनैपमन अनदुान प्राप्त नगरेको १५ 

(ख) पमछल्लो दईु आ.व. र्ा सोही प्रकृमतको कायमको लामग अनदुान प्राप् त नगरेको १० 
)ग(  पमछल्लो दईु आ.व. र्ा सोही प्रकृमतको कायमको लामग अनदुान प्राप् त गरेता पमन 

व्यवसाय यवस्तारका लामग प्रस्ताव पेश गरेको । 
५ 

७ व्यवसाययक योजना सम्बन्त्र्ी प्रस्ताव (नयवनतर् सोच, ददगोपना, बजारीकरर् लगायतका 
यवियहरु तथा स्थलगत अनगुर्न प्रमतवदेन सर्ेतका आर्ारर्ा प्रस्ताव रू्ल्याङ्कन गरी १ 
देन्ख १० अंक सम्र् प्रदान गनम सक्ने) 

१० 

 जम्र्ा १०० 
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पनुश्च: र्ौरीपालन र च्याउ खेती व्यवसाय सम्बन्त्र्ी प्रस्तावहरुको रू्ल्यांकन गदाम उल्लेन्खत आर्ारहरुर्ध्य े
मसंचाई सयुवर्ा र प्रस्तायवत जग्गाको उपयोग बाहेकका सबै रू्ल्यांकनका आर्ारहरु अनसुार हनु आउन े
जम्र्ा ७५ अंकलाई पूर्ामङ्क र्ानी रू्ल्याङ्कन गनुमपनेछ । 

 
४.  प्रस्तावसँग संलग्न गनुमपने कागजातहरुाः 

(क) “बजेट तथा कायमक्रर् कायामन्त्वयन सम्बन्त्र्ी एकीकृत कायमयवमर्, २०७७” को दफा (१६) को 
उपदफा (३) बर्ोन्जर्का कागजातहरु।  

(ख)  सरू्ह /सहकारीको बैठक मनर्मय प्रमतमलयप , 
(ग)  प्रस्तायवत क्षेरको जग्गार्नी पजुामको प्रमतमलयप र जग्गा करार/ मलजर्ा मलई कायमक्रर् संचालन 

गनेको हकर्ा न्त्यूनतर् १० बिमको लामग करार सम्झौताको प्रमतमलयप। 
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५. प्रस्तावको ढाचँााः 
क. आवेदकको संन्क्षप्त पररचय 

आवेदक संस्थाको नार्ाः ठेगानााः 

कायमक्रर् संचालन गररने स्थानको ठेगानााः  

 

प्रोपाईटर/अध्यक्षको नार्ाः 

सम्पकम  नाः 

सम्पकम  व्यन्ताः 

सम्पकम  नं 

संलग्न हनु ेकृिक घरर्रुी संखयााः 

        

ख) सम्बन्न्त्र्त खेती/व्यवसाय सम्बन्त्र्ी यववरर् 

खेती/व्यवसायको नार्: ......................................... 

क्र.सं. हाल खेती गरररहेको के्षरफल हालको 
उत्पादन 

कायमक्रर् संचालनबाट थप 
हनुे के्षरफल/आकार 

कैयफयत 

     

     

     

ग) कुल अनरु्ामनत उत्पादनाः 

(घ) कुल रोजगारी मसजमनााः 

(ङ) संचालन हनुे यक्रयाकलापहरुाः 

क्र.सं. यक्रयाकलाप 
यववरर् 

एकाइ पररर्ार् दर जम्र्ा 
लागत 

कायामलयको 
अनदुान 

प्रस्तावकको 
साझेदारी 
रकर् 

क. लागत साझेदारीर्ा संचालन हनुे 

१        

२        
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३        

४        

ख. आफ्नै लगानीर्ा संचालन हनुे 

१        

२        

३        

 जम्र्ा    

 

(च) र्ाग गरेको जम्र्ा अनदुान रकर्ाः 

(छ) अन्त्य व्यवसाययक योजनााः  

 

• नयवनतर् सोच (खेती/व्यवसाय सम्बन्त्र्ी कुनै नयाँ सोच/प्रयवमर् अपनाउने भए उल्लेख 
गनुमहोस) 
 

 

• बजार योजना (उत्पादनको बजारीकरर् कहाँ र कसरी गनुमहनु्त्छ?) 
 

 

 

(ज) अन्त्य यविय केही भए उल्लेख गनुमहोस:्  

 


