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प्रस्तािना: पशुपालन क्षेत्रलाइ उत्पादन, आम्दानी र रोजगाररको माध्र्मबाट 

आकषयक क्षेत्रको रुपमा विकास गनय वशवक्षत र्ुिाहरुलाई कृवष तथा पशुपालन 

पेशामा आकर्षयत गरर नगरपावलका वित्रै स्िरोजगार वशजयना र व्यिसावर्क 
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तथा अिय- व्यिसावर्क कृषकहरुलाई थप प्रोत्साहन गरर कृवष तथा पशुपालन 

पेशालाइ सम्मावनत र व्यिसावर्क बनाउन कर्ायली प्रदशे, मुवसकोट 

नगरपावलका नगर कार्यपावलकाको कार्ायलर्, कृवष विकास शाखा र पशु 

सेिा शाखाको आ.ि. २०७७/०७८ को वस्िकृत कार्यक्रममा उल्लेवखत उत्कृष्ट 

कृषक, कृषक समूह, फामयलाइ पुरस्कार कार्यक्रम कार्ायन्िर्न गनय आिश्र्क 

िएकोले नगरपावलकाले कवष ऐन २०७६ को दफा ३३ बमोवजम “नगर 

प्रमुख उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार कार्यक्रम संचालन कार्यविवि,२०७८” तर्ार 

गरेको छ । 

पररच्छेद-१ 

(प्रारवम्िक) 

१.सवम्क्षप्त नाम र प्रारम्ि:(१) र्स कार्यविविको नाम “नगर प्रमुख उत्कृष्ट 

कृषक पुरस्कार कार्यक्रम संचालन कार्यविवि,२०७८ रहकेो छ । 

    २) र्ो कार्यविवि स्थानीर् राजपत्रमा प्रकाशन िएको वमवत 

दखेी लागु हुनेछ । २. पररिाषा: विषर् िा प्रसंगले अको अथय नलागेमा र्स 

कार्यविविमा । 

 क) “नगरपावलका” िन्नाले मुवसकोट नगरपावलका सम्झनु पछय । 

 ख) “कृषक” िन्नाले कृवष र पशुपालन पेशामा आिद्ध िई व्यिसावर्क रुपमा 

तरकारी खेती, फलफूल खेती, खद्यान्न खेती, मसला खेती, आलुखेती, 

गाइिैसी, िेडाबाख्रा, कुखुरा, बगुर लागार्तका कृवष तथा पशुपालन 
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व्यिसार् गने कृषक, उिमी र वनवज फमय समेतलाइय समेत सम्झनु पन े

छ । 

ग) “फामय” िन्नाल े कृवष तथा पशुपालन पेशामा आिद्ध िई व्यिसावर्क 

रुपमा तरकारी खेती फलफूल खेती, आलु खेती मसला खेती, गाइिैसी, 

िेडाबाख्रा,  कुखुरा, बगुर, मत्स्र् लगार्त पशुपालन गरर आविकाररक 

वनकार्मा दताय िएकोलाइ सम्झनु पछय । 

घ) “कृषक समहू” िन्नाले १० दवेख २५ जना कृषकहरु वमलेर आविकाररक 

वनकार्मा दताय िएको समुहलाई लाइ सम्झनु पछय । 

ङ)”नगर प्रमखु उत्कृष्ट परुस्कार कार्यक्रम” िन्नाले कृषक, कृषक समूह, 

फामयलाई प्रदान गररने उत्कृष्ट पुरस्कार कार्यक्रम सम्झनु पछय । 

च) “वनिेदन” िन्नाले उत्कृष्ट पुरस्कार प्राप्त गने कृषक, कृषक समूह, फामयलाई 

पेश गरेको आिेदन समेतलाइ सम्झन ुपछय । 

 

पररच्छेद-२ 

(कार्यक्रम सचंालन प्रक्रक्रर्ा) 

३)नगर प्रमखु उत्कृष्ट कृषक परुस्कार कार्यक्रम: नगर प्रमुख उत्कृष्ट कृषक 

पुरस्कार कार्यक्रम दहेार्नुसार हुनेछ । 

   १) उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार कार्यक्रममा सहिागी हुन् ७ (साथ) क्रदनको 

वनर्मानुसार प्रक्रकर्ा पुर्ायई अनुसूची-१ बमोजम ढाचामा सुचना 

प्रकाशन गरी आिेदन आहिान गनुय पनेछ । साथपै्रस्ताि 
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सम्बवन्ित सरोकारिाला सिैको जानकारीको लावग स्थानीर् 

एफ.एम.बाट समेत प्रचार प्रसार गनय सक्रकनेछ । 

२) सहिागी हुन ्चाहन ेव्यिसावर्क कृषक,कृषक समुह तथा वनवज 

फामयहरुले नगरपावलकाल े जारी गरेको सचुना बमोवजम 

अनुसुवच-२ र अनुसचूी-३ अनुसारको ढााँचामा उत्पादन र 

उत्पादकत्ि तथा रोजगारीमा क्रदएको र्ोगदान स्पष्ट हुन े गरर 

आिेदन पेश गनुय पनेछ । 

३) नगर प्रमुख उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार पशु सेिा शाखाको कार्यक्रम 

बाट ८ जना र कृवष विकास शाखाको कार्यक्रम बाट २८ जना 

कृषक लाइय पुरस्कार तथा सम्मान गररनेछ । 

४) र्स आ.ि.िन्दा कवम्तमा २ बषय अगाडी सम्म नेपाल सरकार को 

कुनै पवन वनकार्बाट पुरस्कार प्राप्त नगरेको कृषक, समूह र 

फामयहरुलाई प्राथवमकता क्रदइने छ । 

४. वनिेदन मुल्र्ाकंन तथा छनौट: १) कृषकबाट पेश िएका वनिेदन 

व्यिसावर्क पशुपन्छी तथा मत्स्र्पालनको संख्र्ा, क्षेत्रफल र उत्पादनको 

आिार मावन अनसुूची-४ र अनुसचूी-५ (क), (ख) मा उल्ल्खेत 

मापदण्डको आिारमा मूल्र्ांकन गरर छनौटको लावग वसफाररस गन ेकार्य 

दहेार् अनुसारको मुल्र्ाकन तथा छनौट सवमवतले गनेछ । 

क) कृवष तथा पशुपन्छी हनेे कार्यपावलका सदस्र् – संर्ोजक  

ख)  प्रशासकीर् अविकृत – सदस्र् 
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ग  आर्थयक प्रशासन प्रमुख   सदस्र् 

घ) नगरपावलका र्ोजना शाखा प्रमुख –सदस्र्  

ङ) कृवष विकास शाखा प्रमुख िा पशु सेिा शाखा प्रमुख – सदस्र् सवचि 

२) सवमवतले आिश्र्कता अनुसार बैठकमा बढीमा-३ जना विषर् विज्ञलाई 

आमन्त्रर् गनय सक्रकनेछ  

३) सवमवतले आिश्र्कता अनुसार आफनो काम कारिाहीलाई िस्तुपरक 

बनाउन सवमवतका सदस्र्हरु मध्र्ेबाट एक जना संर्ोजक र बढीमा २ 

जना सदस्र् रहकेो उप-सवमती गठन गररमुलार्ांकन प्रवतिेदन वलन 

सक्रकनेछ । उप-सवमवतको िठैक बस्नु परेमा बढीमा दइु िटा िैठकबाट 

कार्य सम्पादन गनुयपनेछ । 

५. वनिदेन मलु्र्ाकंन तथा छनौट सवमवतको काम, कतयव्य र अविकार: 

वनिेदन मुल्र्ाकंन तथा छनौट सवमवतको काम, कतयव्य र अविकार दहेार् 

अनुसार हुने छ । 

१) स्थलगत अध्र्र्न, अिलोकन गरर प्राप्त वनिेदन उपर प्राविविक र आर्थयक 

दवृष्टकोर् विशे्लषर् र मुल्र्ांकन गने । 

२) आिश्र्कता अनुसार उप-सवमवतलाई छनौट सम्बवन्ि अविकार बाहके 

अन्र् अविकारहरु प्रत्र्ार्ोवजत गनय सके्नछ। प्रत्र्ार्ोवजत अविकार 

बमोवजमको कार्य सम्पादन गरर सवमवत समक्ष आिश्र्क रार् तथा  

वसफाररस सवहतको प्रवतिेदन पेश गनुय पनेछ। 
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३) सवमवतले समग्र विषर् िस्तुको अध्र्र्न र विशे्लषर् गरर उपर्ुक्त 

वनिदनेहरुको र्ोग्र्ताक्रम वलस्ट तर्ार गरर अवन्तम वलस्ट प्रकाशन 

गनेछ। 

६) उत्कृष्ट कृषक, कृषक समहु, फामय घोषर्ा एि ं परुस्कार वितरर्:१) 

वनिेदन मुल्र्ांकन तथा छनौट सवमवतको मुल्र्ांकन प्रवतिेदनको 

आिारमा  नगरपावलकाको उत्कृष्ट कृषक, कृषक समुह, फामय घोषर्ा 

गनेछ र पुरस्कार एिं सम्मान कार्यक्रम आर्ोजना गरर नगद र प्रमार् 

सवहत सम्मान गररनेछ । 

७) परुस्कार वििा तथा रावश: 

क्र.स. पुरस्कार क्रकवसम/ वििा  प्रवत पुरस्कार रावश रु. कै. 

१ व्यिसावर्क िसैीपालन फामय 

१ िटा 

१५,०००/-  

२ िैसीपालन कृषक  समुह  १ 

िटा 

१०,०००/-  

३ उत्कृष्ट कृषक १ जना ५०००/-  

४ व्यिसावर्क बाख्रापालन १ 

जना  

१२,०००/-  

५ बाख्रापालन कृषक समुह 

१िटा  

८,०००/-  
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६ उत्कृष्ट कृषक १ जना ३०००/-  

७ व्यिसावर्क कुखुरापालन १ 

जना  

१०,०००/-  

८ व्यिसावर्क बंगुरपालन १ 

जना  

५,०००/-  

९ व्यिसावर्क िेडापालन १ 

जना  

५,०००/-  

१ व्यिसावर्क माछापालन १ 

जना  

१०,०००/-  

९ िेमौषमी तरकारी खतेी 

प्लावष्टक घरमा खेती गने ४ 

जना 

प्रथम ५०००।० 

वद्धवतर् ४०००।० 

तृवतर्        ३०००।० 

सान्त्िना    २०००।० 

 

१० कक्रफ, अलैवच, फलफूल तथा 

तरकारी नसयरी व्यिस्थापन ४ 

जना 

प्रथम ५०००।० 

वद्धवतर् ४०००।० 

तृवतर्        ३०००।० 

सान्त्िना    २०००।० 

 

११ कक्रफ, अलैची तथा फलफूल 

बगैचा व्यिस्थापन ४ जना 

प्रथम ५०००।० 

वद्धवतर् ४०००।० 
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तृवतर्        ३०००।० 

सान्त्िना    २०००।० 

१२ र्ुिा लवक्षत स्िरोजगार 

कार्यक्रम बाट व्यािसार् गरेका 

४ जना 

प्रथम ५०००।० 

वद्धवतर् ४०००।० 

तृवतर्        ३०००।० 

सान्त्िना    २०००।० 

 

१३ अवतविपन्न द्वन्दवपवडत तथा 

अपांग लवक्षत स्िरोजगार 

कार्यक्रम बाट व्यािसार् गरेका 

४ जना 

 

प्रथम ५०००।० 

वद्धवतर् ३०००।० 

तृवतर्        २०००।० 

सान्त्िना    १०००।० 

 

 

 

 

१४ तरकारी िीउ उत्पादन गने 

कृषक व्यािसार्ी ४ जना 

प्रथम ५०००।० 

वद्धवतर् ३०००।० 

तृवतर्        २०००।० 

सान्त्िना    १०००।० 

 

 

८) परुस्कार वितरर् कार्य्यक्रम: १) नगरपावलका वित्र छनौट िएका उत्कृष्ट 

कृषक, समुह र वनवज फामयलाइ औपचाररकरुपमा कार्यक्रम आर्ोजना 

गरर पुरस्कार वितरर् गररनछे। 
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   २) पुरस्कार क्रदिस समारोहको संचालन खचय र्सै 

कार्यक्रमका लावग विवनर्ोवजत व्यिस्थापन बजेटबाट गररनेछ । 

९) अनगुमन मलु्र्ाकंन: कार्यक्रम कार्ायन्िर्नको क्रममा नगरपावलका 

कार्ायलर् र पशु सेिा शाखाले आिश्र्कता अनसुार अनुगमन सवमवत 

बनाई जुनसकैु समर्मा पवन अनुगमन गनय सक्रकन्छ । 

 

पररच्छेद-४ 

(विविि) 

१०) परुस्कार तथा कािायहीको व्यिस्था:- उदाहरर्ीर् काम गने उत्कृष्ट 

पशुपालन व्यिसार्ी, पशुपालन संग सेिा प्रदार्क संघसस्था, 

वनकार्लाई पुरस्कार वितरर् समारोहमा कदर-पत्र सवहत साियजवनक 

सम्मान गररनेछ। झुटा वििरर् पेश गरर पुरस्कार रकम प्राप्त गरेको 

पाइएमा प्रचवलत कानुन बमोवजम कारिाही गरर िविष्र्मा त्र्स्ता 

कृषक, कृषक समुह, फामयलाइ सरकारी सेिा सुवििा नक्रदने गरर कालो 

सुवचमा रावखनेछ । 

११) अमान्र् हुन:े र्स कार्यविविमा व्यिस्था िएका विषर्हरु प्रचवलत 

कानुन संग िावझएमा अमान्र् हुनेछ। 

१२) िािा अड्काउ फुकाउन:े१) र्स कार्यविविमा उल्लेख िएका विषर् 

िस्तुका सम्बन्िमा कुन ैअस्पस्टता िएमा सोको व्याख्र्ा नगरपावलकाल े

वनर्यर् गरे बमोवजम हुनेछ। 
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२) कार्यविविमा कार्ायन्र्न गनय कुनै बािा अड्काउ परेमा सो फुकाउन े

अविकार नगरपावलकाको हुनेछ । 

३) र्स कार्यविविलाई आिश्र्कता अनुसार नगरपावलकाले संशोिन तथा 

पररमाजयन गनय सके्नछ । 
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अनसुचूी-१ 

(दफा ३ को उपदफा १ सगं सम्बवन्ित) 

 

........................कार्यक्रममा सहिागी हुने आिेदन आहािनको सूचना। 

 

सूचना।                           सुचना।।                                सूचना।।। 

 

मुवसकोट नगरपावलका नगरकार्यपावलका कार्ायलर् पशु सेिा शाखाको 

आ.ि.२०७७/०७८ को िार्षयक वस्िकृत कार्यक्रम अनुसार कृषक,कृषक 

समुह,वनवज फामयमा आिद्ध व्यिसार्ीलाइ......................... कार्यक्रम 

रहकेा हुदा ............नगरपावलका वित्रका इच्छुक कृषक,कृषक समुह,वनवज 

फामय,उिमी कृषकबाट दरखास्त आहािनको लावग र्ो सूचना प्रकावशत 

गररएको छ । र्ो सुचना प्रथम पटक  प्रकाशन िएको वमवतल े

...............क्रदन वित्र ..................मा तपवशलमा अनुसारका कागजात 

संलग्न गरर आिेदन पेश गनुय हुन् अनुरोि छ । थप जानकाररको 

लागी...............कार्ायलर्मा सम्पकय  गनुय सक्रकनेछ । 

 

आिश्र्क कागजात 
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१) अनुसूची-२ बमोवजम वनिेदन  

२) नेपावल नागररकताको प्रवतवलवप 

३) कृषक समूह/फामयको हकमा दताय प्रमार्-पत्रको प्रवतवलवप  

४) सम्बवन्ित िडाको वसफाररस पत्र  

५) अनुसूची-३क,ख,बमोवजम फाराम  
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अनसुचूी-२ 

( दफा ३को उपदफा २ सगं सम्बवन्ित) 

(वनिेदन ढाचा) 

वमवत............................ 

विषर्: ........................कार्यक्रममा सहिागी गराई पाउ । 

श्रीमान्  प्रमुख ज्र्ु  

............................. । 

महोदर्  

प्रस्तुत विषर्मा र्स कार्ायलर्को वमवत .....................गतेका क्रदन 

प्रकावशत सूचना बमोवजम..................................कार्यक्रममा 

सहिागी हुन् मुवसकोट न.पा. .............िडा मा 

पने........................नामक कृषक/कृषक समुह/फामय/उद्यमीले 

अनुसूवचमा सलगं्न फारम िरर र्ो वनिेदन पेश गरेको छु/छौ । 

वनिेदक 

कृषक/ कृषक समुह /फामय/ उद्यमीको दस्तखत: 

नाम: 

पद: 

सम्पकय  न. 

छाप: 
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अनसुचूी-३ (क) 

१) कार्यक्रममा सहिागी हुने व्यिसार्ीको नाम: 

२) स्थार्ी ठेगाना: 

३) व्यिसार्/फामयको नाम र दताय िएको वमवत: 

४)  व्यिसार्/फामय सचंालको उदशे्र्; 

५) श्रोत सािनको वििरर् ; 

क्र.स. वििरर् एकाई पररमार्  कै  

१ कृषकसंग िएको स्रोत 

सािन   

   

क. कुल जग्गाको 

क्षेत्रफल(वलजमा वलएको 

जग्गा समेत) 

   

ख. कृवष तथा पशुपालनको 

लावग प्रर्ोग गरेको 

जग्गाको क्षेत्रफल 

   

ग.  कृवप तथा शुपन्छीजन्र् 

र्न्त्र उपकरर्हरुको 

वििरर् तथा अिस्था  
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घ. आिारिूत पूिायिारको 

अिस्था  

   

६) उत्पादनको वििरर्  

क्र.स. वििरर् एकाई पररमार्  कै  

१ उन्नत/क्रस िसैी     

२ उन्नत/क्रस गाई    

३ बाख्रा     

४ िेडा     

५ स्थानीर्/उन्नत जातको  

कुखुरा  

   

६ बंगुर     

७  माछापालन     

८ तरकारी    

९ फलफूल    

१० तरकारी िीउ    

११ मसला अदिुा िेसार 

अलैची 
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१२ आलु    

७) कृवष तथा पशपुालन पेशामा सलग्न कामदारको वििरर्  

क्र.स. कामको क्रकवसम  संख्र्ा  घरेलु 

कामदार  

ज्र्ामी 

कामदार   

१ पशुपालन कार्यमा     

२ पवन्छपालन कार्यमा     

३ कृवष कमय गन े    

४ प्रशोिन तथा 

बजारीकरर् कार्यमा  

   

८) लगानीको वस्थवत; 

क्र.स. वििरर् एकाई पररमार्  कै  

१ पशुपालनमा जम्मा  खचय     

२ पवन्छपालनमा जम्मा खचय        

३ कृवष व्यािसार्मा िीउवबजन 

प्लावष्टघर  

   

४ औजार उपकरर्मा खचय     

५ अन्र् खचय     
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५ कुल जम्मा खचय     

९) व्यिसार्मा िएको लगानीको स्रोत: 

क्र.स. वििरर्  पररमार्  कै  

१ कृवष विकास बैकबाट वलएको 

ऋर् रकम  

   

२ अन्र् बैक तथा विवतर् 

सस्थाबाट वलएको ऋर् रकम 

   

३ समुह/सहकारीबाट वलएको 

ऋर् रकम  

   

४ साहुबाट वलएको ऋर् रकम      

५  वछमेक्रकबाट वलएको ऋर् 

रकम   

   

६ आपनै आम्दावनबाट व्यहोरेको 

रकम  

   

७  

 

कुल जम्मा     

१०) व्यिसार्बाट बार्षयक आम्दावन वस्थवत  

क्र.स. आम्दानीको क्रकवसम  रकम रु. कै  
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१ पशुपालन कार्यबाट    

२ पन्छीपालन कार्यबाट    

३ कृवष कार्य बाट   

४ बजारीकरर्बाट    

 कुल जम्मा आम्दावन    

ग. पशुपन्छीजन्र् र्न्त्र उपकरनहरुको 

वििरर् तथा अिस्था   

  

घ. आिारिूत पूिायिारको अिस्था    

११) वनम्न विषर्मा सहिागी कृषक दक्षता: 

क्र.स. वििरर् वस्थवत  कै. 

१ प्रविवि उपर्ोग तथा अनुसरर् 

(िएको/निएको)   

  

२ स्रोतसािनको अविकतम सदपुर्ोग 

(िएको/निएको) 

  

३ प्रविवि विस्तारमा 

र्ोगदान(िएको/निएको) 

  

४ िकारो एिं गोठ खोर सुिार 

(गरेको/नगरेको\) 
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५ उत्पादन लागत तथा प्रवतफल सम्बवन्ि 

रेकडय व्यिस्थापनको (गरेको/नगरेको) 

  

६ कुनै क्रकवसमको पुरस्कार एिं प्रशंशा 

पत्र(पाएको/नपाएको) 

  

७ समूह,सहकारीको सदस्र्(िएको/निएको)   

८ स्थानीर् स्तरमा आपनो अनिुबको आदान 

प्रदान(गरेको/नगरेको) 

  

१२) नर्ााँ प्रविविको विकास: 

 

१३) कृवप तथा पशुपालन प्रर्ाली अपनाइएको नर्ां प्रविविहरुको 

वििरर्: 

 

१४) कृवष तथा पशुपालन प्रिियनका िािी र्ोजना(कुनै िएमा) : 

 

१५) कृषक सफलता कथा: 
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अनसुचूी-३ (ख) 

कृषक समहुल ेपशे गनुय पन ेवनिदेन फाराम नमनुा 

क्र.स. कृषक समहु वििरर्   

१ समुहको नाम, ठेगाना   

२ समुहको क्रकवसम (मवहला/पुरुष/वमवश्रत)  

३ सदस्र् 

संख्र्ा(मवहला/पुरुष/दवलत/जनजाती/अन्र्) 

 

४ गठन िएको वमवत,दताय गरेको वनकार् र वमवत   

५ वनर्वमत बैठक बस्ने गरेको िा नगरेको   

६ समुह कार्ायलर्को बोडय राखकेो/नराखेको   

७ समूह पररचालन अनुिि   

८ वहतकोष सम्बवन्ि वििरर्   

क मावसक बचत रकम प्रवत सदस्र्   

ख संकवलत वहतकोष रकम रु.  

ग वहतकोष रकम पररचालन वस्थवत   

घ लगानी रु.............र असुली रु........   
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ङ कृवष क्षेत्रमा लगानी रु.  

९ समुहले गरेका मुख्र् मुख्र् कार्यहरु   

क जीविकोपाजयनमा सहर्ोग उल्लेख गने   

ख व्यिसावर्क कृवष उत्पादनमा संलग्नता   

ग  बजारीकरर् वस्थवत,पोस्ट हािेस्ट तथा प्रसोिन 

कार्यमा संलग्नता  

 

घ  आर्आजयनमा सहर्ोग   

ङ सामावजक क्रक्रर्ाकलापमा सलग्नता   

१० समुहले अिलम्िन गरेका नवितम प्रविवि िए 

उल्लेख गने   

 

११ समुहले अिलम्िन गरेका स्थानीर् प्रविवि िए 

उल्लेख गने   

 

१२ समुहले अिलम्िन गरेका अन्र् कुनै िए उल्लेख 

गने   

 

१३ समुहले कुनै वनकार्बाट अनुदान प्राप्त गरेको 

कुनै िए उल्लेख गने   
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अनसुचूी-४ 

उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार कार्यक्रममा सहिावगताका लावग न्र्ूनतम मापदण्ड 

(तल तावलकामा उल्लेख िएको मध्र्े कुन ैएक पशुपन्छीपालन िएको हुने)। 

क्र.स.    वििरर् क्षेत्रफल/संख्र्ा(न्र्ुनतम)  कै. 

१ गाई िैसी  ५ गो.माउ   

२ िेडा बाख्रा  ५० गो.माउ  

३ बंगुर,सुाँगुर ५ गो. माउ  

४ स्थानीर् कुखुरा २०० गो.  

५ माछापालन २५० ि.वम.  

६ घााँसखेवत  २ रोपनी  

८  समुहमा प्रवत सदस्र् 

िैसी  

३ गो.माउ   

९ समुहमा प्रवत सदस्र् 

बाख्रा  

१० गो.माउ  

१० िेमौषमी तरकारी खेती कवम्तमा २ रोपनी 

जग्गामा िा ७२ िगय वम 

को प्लावष्टक घरमा 

तरकारी खती गरेको 

 

११ तरकारी िीउमसला 

खेती आलु खेती 

कम्तीमा २ रोपनी 

जग्गामा खेती गरेको 
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१२ फलफूल खेती सुन्तला कागती 

नासपती अम्िा  केरा 

३० िोट आाँप कटहर 

ओखर १५ िोट  

 

नोट; कवम्तमा २ बषयसम्म नपेाल सरकारको अन्र् कुनै पवन पुरस्कार समावनत 

निएको कृषक हुनुपनेछ । 

 

 

अनसुचूी-५(क) 

उत्कृष्ट कृषक पुरस्कारको लावग कृषकले पेश गरेको वनिेदन फारामको 

मुल्र्ांकन आिारहरु 

क्र.स.    वििरर् पुर्ायङ्क प्राप्ताङ्क कै. 

१ स्रोत सािनको वस्थवत एिं 

सदपुर्ोग  

५   

२ कार्य अनुिि तथा स्थानीर् 

समुदार्मा अनुिि आदान 

प्रदान एिं र्ोगदान  

१०   

३ उत्पादन वस्थवत/उत्पादकत्ि  १५   

४ रोजगारी वसजयनाको वस्थवत  १५   

५ व्यिसार्मा गरेको आर्थयक 

लगानीको वस्थवत 

१०   

६ व्यिसार्बाट प्राप्त आम्दावन एिं 

प्रवतफल वस्थवत 

१०   
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७ प्राविविकसंगको समन्िर् सम्पकय   ५   
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