
                ताप्ली गाउँपाललकाको कृषि तथा पशपुन्छी फर्म दताम कार्मषिलि ,२०७९ 

प्रस्तािना; 
         ताप्ली गाउँपाललकाको के्षत्र  लित्र सर्ग्र कृषि षिकासर्ा संग्लग्न षिलिन्न लनकार्हरु र्ाफम त 
कृिकहरुलाई सर्र् साके्षप कृषि प्रसार सेिाटेिा सरल,सहज,शलुि,लर्तव्र्र्ी एिर् ्ग्रहण र्ोग्र् तिरले उपलब्ि 
गराउन कृषि उत्पादन प्रणालीर्ा एउटा ससंुगठित व्र्िस्था र पद्दलतको षिकास गरर सर्चुित रुपबाट अगाडी 
बढाउनको लालग को व्र्िसाषर्क रुपर्ा कृषि पशपुन्छी तथा  र्त्स्र्  पालन गरररहेका कृिकहरुको 
तरकारी,दलहन,तेलहन,र्ौरी,गाई,िैसी,िेडा,कुखरुा,हाँस बंगरु ,र्त्स्र्, घाँस लगार्तको कृषि तथा पशपुचन्छ 
सम्बचन्ि फारर् दताम गनम ताप्ली गाउँपाललकाको कृषि तथा पशपुन्छी ऐन,२०७८ को पररच्छेद आि(८) को 
दफा ३० को व्र्िस्था र स्थानीर् सरकार संिालन ऐन,२०७४ को दफा १०२(२) ले ठदएको अलिकार प्रर्ोग 
गरी ताप्ली गाउँपाललका,गाउँ कार्मपाललकाबाट र्ो जारर गरर लाग ुगररएको छ | 
                                  पररच्छेद -१ 

 १.संचक्षप्त नार् र प्रारम्ि ; 
 क) र्ो कार्मषिलि को नार् “ताप्ली गाउँपाललकाको कृषि तथा पशपुन्छी फार्म दताम कार्मषिलि ,२०७९ 
”रहेको छ | 
 ख) र्ो गाउँ कार्मपाललकाबाट पाररत िएपछी लाग ुहनुेछ | 
 

२.पररिािा; षििर् र प्रसंगले अको अथम नलागेर्ा र्स कार्मषिलि र्ा, 
 क) “गाउँपाललका” िन्नाले ताप्ली गाउँपाललकालाइ सम्झन ुपदमछ | 
 ख) “कृिक” िन्नाले कृषि उत्पादनर्ा प्रत्र्क्ष सलंग्न िएको व्र्चिलाई सम्झन ुपदमछु | 
 ग)“िडा ” िन्नाले ताप्ली गाउँपाललकाको सम्बचन्ित िा सबै िडालाइ सम्झन ुपदमछ | 
 घ) “सषिंिान ”िन्नाले नेपालको सषिंिान २०७२ लाइ सम्झन ुपदमछ | 
 ङ) “फार्म” िन्नाले जात अनसुार तोषकएको संख्र्ार्ा पाललएको पश ुपचन्छलाई दताम गराई संिालनर्ा 
रहेकोलाइ जनाउदछ | 
 

३.उद्दशे्र् ;कृिकहरुलाई पशपुन्छी सम्बचन्ि कार्मक्रर्र्ा सघाउ परु्ामउनका लालग र्स कार्मषिलि को तपचशल 
अनसुारका उद्देश्र्हरु रहेको छन:् 
क)प्रत्र्क्ष रुपर्ा उत्पादनर्ा  संलग्न कृिकहरुलाई सर्न्िर्,व्र्िस्थापन र लनर्र्न गनमको लालग सहर्ोग 
परु्ामउने| 
ख)कृषि/पश ुप्रसार व्र्िस्थापन,संिालन र  लनर्र्न सम्बचन्ि कार्मर्ा सहर्ोग परु्ामउने | 
ग)षिलिन्न कार्मक्रर् संिालनका लालग आिश्र्क र्ापदण्ड र प्रषक्रर्ाको र्ागमदशमन गने | 
घ)व्र्िसार् उन्र्खु कार्मक्रर् संिालन गनम | 
ङ)व्र्िसाषर्क कृिकहरुलाई कृषि,पशपुन्छी तथा र्त्स्र् सम्बचन्ि अनदुान लगार्त कार्मक्रर् संिालन गने | 



 

                                 पररच्छेद-२ 

                            फार्म दतामका आिारहरु  

४.व्र्िसाषर्क पशपुन्छी फार्म; 
(१)व्र्िसाषर्क गाई फर्म  

  कचम्तर्ा लतन िा सो िन्दा बढी दिुाल ुगाई पाल्ने व्र्िसार्ीहरुको व्र्ािसाषर्क गाई फर्म दताम गररने 
छ|र्सरी गरेनी फर्मलाई लतन िागर्ा बालडने छ| 

फार्मको बलगमकरण  दिुाल ुगाईको संख्र्ा   

साना  ३ देचख ५ सम्र्   

र्झौला  ६ देचख १० सम्र्   

िुला  ११ िन्दा र्ालथ   

 

(२)व्र्ािसाषर्क िैसी फर्म  

    कचम्तर्ा लतन िा सो िन्दा बढी दिुाल ुिैसी  पाल्न ेव्र्िसार्ीहरुको व्र्ािसाषर्क गाई फर्म दताम गररने 
छ|र्सरी गरेनी फर्मलाई लतन िागर्ा बालडने छ| 

फार्मको बलगमकरण  दिुाल ुिैसी  संख्र्ा   

साना  ३ देचख ५ सम्र्   

र्झौला  ६ देचख १० सम्र्   

िुला  ११ िन्दा र्ालथ   

 

(३) व्र्िसाषर्क बाख्रा फर्म: 
      दस िा सो िन्दा बढी प्रजनन  र्ोग्र् र्ाउ बाख्रा पाल्ने व्र्ािसाषर्क बाख्रापालन फार्म दताम गररनछे 
|र्सरी गररने फर्मलाई लतन िागर्ा बालडएको छ |  

फार्मको बलगमकरण  प्रजनन र्ोग्र् बाख्राको र्ाउको  
संख्र्ा  

 

साना  १० देचख २० सम्र्   

र्झौला  २१ देचख ५० सम्र्   

िुला  ५० िन्दा र्ालथ   

 

(४)  व्र्िसाषर्क िेडा फर्म; 
      दस िा सो िन्दा बढी प्रजनन  र्ोग्र् र्ाउ बाख्रा पाल्ने व्र्ािसाषर्क बाख्रापालन फार्म दताम गररनछे 
|र्सरी गररने फर्मलाई लतन िागर्ा बालडएको छ |  

  



 
फार्मको बलगमकरण  प्रजनन र्ोग्र् िेडा  र्ाउको  संख्र्ा   

साना  १० देचख २० सम्र्   

र्झौला  २१ देचख ५० सम्र्   

िुला  ५० िन्दा र्ालथ   

   

(५)व्र्िसाषर्क बंगरु फर्म; 
  पािापािी उत्पादनको लालग लतन िा सो िन्दा बढी र्ाउ  बंगरु पाल्ने व्र्िसार्ीले बंगरु फर्म दताम गररनेछ 
|र्ास ुउत्पादनको हकर्ा पांि िा सो िन्दा बढी बंगरु पाल्ने कृिक व्र्िसार्ीहरुको व्र्ािासाषहक फर्म दताम 
गररनेछ |र्सरर गररने फार्मलाइ दइु(२) िागर्ा बालडने छ | 
(क)  व्र्िसाषर्क बंगरु फार्म(पािापािीको)लालग  

(ख) व्र्िसाषर्क बंगरु फार्म (र्ासकुो लालग ) 

              

(६)व्र्िसाषर्क पन्छी फर्म: 

  एकपटक १०० िा सो िन्दा बढी कुखरुा पाल्ने व्र्िसार्ीहरुको कुखरुा फार्म दताम गररनेछ | 

  

 

 

फार्मको बलगमकरण  प्रजनन र्ोग्र्  र्ाउ बंगरुको  संख्र्ा   

साना  ३ देचख ५सम्र्   

र्झौला  ६ देचख १० सम्र्   

िुला  १०िन्दा र्ालथ   

फार्मको बलगमकरण  प्रजनन र्ोग्र्  र्ाउ बंगरुको  संख्र्ा   

साना  ५ देचख १०सम्र्   

र्झौला  ११ देचख २० सम्र्   

िुला  २०िन्दा र्ालथ   

फार्मको बलगमकरण  लोकल ,लेर्र,ब्रोइलर,प्र्ारेन्टको फर्मको लालग पन्छी संख्र्ा     

साना  १०० देचख २०० सम्र्   

र्झौला  २०१ देचख ५०० सम्र्   

िुला  ५०० िन्दा र्ालथ   



 

(७)व्र्ािसाषर्क पाडा फार्म  

    

              

(८)व्र्िसाषर्क र्त्स्र् फर्म  

  व्र्िसाषर्क र्त्स्र् फर्म संचघर् तथा प्रादेचशक कार्मषिलि बर्ोचजर् दताम गररनछे | 

५ व्र्ािसाषहक कृषि फर्म  

    (१)प्लाचस्टक टनले खेलत  

✓ प्लाचस्टक टनले कचम्तर्ा ५/१० लर्टरको ३ िटा टनले लनर्ामण गरर तरकारी उत्पादन 
गरेको हनुपुदमछ | 

    (२) खलु्ला तरकारी खेलत  

✓ र्स तररकाबाट तरकारी खेलत गदाम कचम्तर्ा ३ रोपनी िन्दा  बढीर्ा व्र्ािसाषर्क रुपर्ा 
तरकारी बाहै र्षहना उत्पादन गरेको हनुपुदमछ | 

    (३) फलफुल खेलत  

✓ फलफुल खेलतहरु जस्तै ;आपँ,ललच्िी,िइँुकटर,अलर्लो जातको फलफुल,केरा आठदको 
हकर्ा व्र्ािासषहक्क रुपर्ा २ रोपनी  िन्दा बढीर्ा फलफुल खेलत गररएको हनुपदमछ | 

    (४)च्र्ाउ खेलत  

✓ च्र्ाउ खेलत व्र्ािसाषर्क रुपर्ा कररि ५ २ िटा च्र्ाउ घर (५/१० लर्टर )लनर्ामण गरर 
खेती गरेको हनुपुछम | 

    (५) र्ौरीपालन  

✓ र्ौरीपालनको हकर्ा आिलुनक घार १० िटा घार िन्दा बढीर्ा पालन गरेको हनुपुनेछ | 

फार्मको बलगमकरण  पाडाको   संख्र्ा   

साना  ५ देचख १०सम्र्   

र्झौला  ११ देचख २० सम्र्   

िुला  २०िन्दा र्ालथ   



६.एकीकृत कृषि तथा पशपुन्छी फर्म  

✓ एकीकृत कृषि तथा पशपुन्छी फर्म दतामको लालग र्स कार्मषिलिको दफा ४ र दफा ५ 
बर्ोचजर्को कचम्तर्ा १-१ िटा र्ापदण्ड परुा गरेको हनुपुनेछ  

    

                           पररच्छेद-३  

   ७.फर्मदतामको प्रषकर्ा   

❖ पश ुफर्म दतामका लालग दफा ४ को कचम्तर्ा  एक र्ापदण्ड परुा गरर अनसूुिी -२ बर्ोचजर् को 
कागजात सषहत पश ुसेिा शाखार्ा दताम गनम सषकनेछ | 

❖ कृषि फर्म दतामका लालग दफा ५ को कचम्तर्ा  एक र्ापदण्ड परुा गरर अनसूुिी -२ बर्ोचजर् 
को कागजात सषहत कृषि षिकास  शाखार्ा दताम गनम सषकनेछ | 

❖ एकीकृत कृषि तथा पशपुन्छी फर्म दतामको लालग र्स कार्मषिलिको दफा ४ र दफा ५ 
बर्ोचजर्को कचम्तर्ा १-१ िटा र्ापदण्ड परुा गरर अनसूुिी २ बर्ोचजर्को कागजात सषहत कृषि 
षिकास शाखा िा पश ुसेिा शाखार्ा दताम गनम सषकनेछ | 

❖  

     अनसूुिी-२ बर्ोचजर्को लनिेदनको साथर्ा संलग्न हनु ुपने कागजातहरु    

• नागररकताको प्रलतललषप  

• सम्बचन्ित िडाको लसफाररस  

• तोषकएको ढािार्ा लनिेदन  

• जग्गािनी पजुामको प्रलतललषप  

• जग्गा आफ्न ुहकिालाको नार्र्ा िएर्ा हकिालाको र्न्जरुीनार्ा 
• जग्गाको हालिालै लतरो लतरेको रचशद   

• जग्गा िाडार्ा ललने िएर्ा कचम्तर्ा ५(पांि) बिे करार सम्झौता  

• सचजमलर्न र्िुलु्का  

• अन्र् लनकार्र्ा दताम िएको िए दतामको प्रलतललषप  

• साझेदारको हकर्ा षििान 

• १० ििम सम्र् व्र्िसार् गने प्रलतिद्दद्दता सषहत स्िघोिना पत्र   

• हालसालै चखचिएको पासपोटम साइजको फोटो -२ प ्



                          पररच्छेद-४ 

             थपघट िा हेरफेर गनम सक्ने  

१.र्ो कार्मषिलिको कार्ामन्िर्नलाइ थप व्र्िचस्थत र प्रिािकारी बनाउन ताप्ली गाउँपाललकाले 
आिश्कता अनसुार र्स कार्मषिलिर्ा थपघट,हेरफेर तथा खारेज गनम सक्नेछ | 

२.र्स कार्मषिलिको कार्ामन्िर्नर्ा कुनै बािा अिरोि र अस्पत्टता आएर्ा त्र्स्तो बािा अिरोि 
फुकाउने प्रर्ोजनका लालग ताप्ली गाउँपाललकाले आिश्र्कता अनसुार व्र्ाख्र्ा गनम सषकनेछ | 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 फोटो  

                               अनसूुिी -१  

 

                            ताप्ली गाउँपाललका  

                         गाउँ कार्मपाललकाको कार्ामलर्  

                             रुपाटार,उदर्परु  

                           फर्म दताम प्रर्ाण-पत्र  

१.दताम न ;-                                                      दताम लर्लत : 
२.फर्मको नार् र िेगाना  :- 
 

३.फर्म संिालकको नार्                                ना.प्र.न;  

४.फर्मको षकलसर् :-                                   

५.फर्मको उदेश्र् :- 
६.फर्म रहने िेगाना :-           गाउँपाललका;                िडा:             टोल ; 
                सम्पकम  न 

७.जम्र्ा पुंजी रु:-........................क)चस्थर पुंजी रु.................. ख) िाल ुप ुंजी रु ............. 
८.बाषिमक उत्पादन क्षर्ता : 
 

    

पश ुसेिा शाखा प्रर्खु                                      प्रर्खु प्रशासकीर् अलिकृत  

 

पनुश्च; 
क)आलथमक ििमको अिाढ र्सान्त लित्र नषिकरण  गररसक्न ुपने छ | 
ख)कुनै पलन प्रकारबाट व्र्िसार् गनम छोड्ने र बन्द गने िएर्ा तरुुन्तै गाउँपाललकार्ा लनिेदन ठदन ु
पनेछ | 

                         निीकरण सम्बचन्ि षििरण  

निीकरण लर्लत  आ.ि  रलसद न . प्रर्ाचणत  गनेको दस्तखत  कैषफर्त  

     
     

     
     

 



                               अनसूुिी -२  

                 कृषि तथा  पश ुपन्छी फार्मको दतामको लालग लनिेदन  

श्री प्रर्खु प्रशासकीर् अलिकृत ज्र्,ु 

ताप्ली गाउँपाललका  

गाउँ कार्मपाललकाको कार्ामलर्  

रुपाटार,उदर्परु | 
                    लबिर्: फार्म दताम सम्बन्िर्ा  

  श्री.....शाखा/संस्थाको सहर्ोगर्ा र्/ हार्ी  आफै संगठित िै ताप्ली गाउँपाललका िडा न.......र्ा 
गिन िएको रे्रो/हाम्रो...............................................फार्म दताम गरी पाउन लनम्न षििरणहरु 
संलग्न गरर नेपाली नागररकताको प्रलतललषप सषहत र्ो लनिेदन पेश गदमछु/गदमछौ | 
                                                             ........................... 
                                                        कृिकको नार्;- 
                                                        फार्मको नार् :- 
                                                         लर्लत:- 
 

     संलग्न कागजातहरु  

 

• नागररकताको प्रलतललषप  

• सम्बचन्ित िडाको लसफाररस  

• तोषकएको ढािार्ा लनिेदन  

• जग्गािनी पजुामको प्रलतललषप  

• जग्गा आफ्न ुहकिालाको नार्र्ा िएर्ा हकिालाको र्न्जरुीनार्ा  

• जग्गाको हालिालै लतरो लतरेको रचशद   

• जग्गा िाडार्ा ललने िएर्ा कचम्तर्ा ५(पांि) बिे करार सम्झौता  

• सचजमलर्न र्िुलु्का  

• अन्र् लनकार्र्ा दताम िएको िए दतामको प्रलतललषप  

• हालसालै चखचिएको पासपोटम साइजको फोटो -२ प्रलत  

• १० ििम सम्र् व्र्िसार् गने प्रलतिद्दद्दता सषहत स्िघोिना पत्र   

 

र्ालथ उल्लेचखत षििरण झटुो प्रर्ाचणत िएर्ा र्सको र्ा आफै स्िरं् चजम्रे्िार रहनेछु | 



                        अनसूुिी-३ 

                           ताप्ली गाउँपाललका  

                     बाषिमक फारर् लागत षििरण  

 आ.ि  

दताम न  फर्मको नार्  फर्मिलनको 
नार्  

िेगाना  दताम लर्लत  फर्मको 
षकलसर्  

सम्पकम  
लर्लत  

       

       

       
       

       
       

       

  

 

 

 

 आज्ञाले  

                                                           िि बहादरु राइ  

                                                      प्रर्खु प्रशासकीर् अलिकृत  

  

 

 

 

 

 

    



 ताप्ली गाउँपाललकाको कृषि तथा पशपुन्छी फर्म दताम 
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                 ताप्ली गाउँपाललका 
             गाउँ कार्मपाललकाको कार्ामलर् 

            रुपाटार,उदर्परु 
 

 


