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 पषृ्टभूलम : 

            पशु तथा कृषि क्षेत्रको उत्पादनलाई परम्परागत तथा ननर्ाामहमुखि 
अर्स्थाबाट ददन प्रनतददन आधनुनक तबरले व्यार्सायीकरण गरेर प्रनतस्पर्धा रुपमा सक्षम 
बनाउन आर्श्यक छ । यसका लागी पशुपंक्षक्ष/कृषिजन्य उत्पादन, प्रसोधन तथा 
बजारीकरण गरी कृिकलाई थप बदि प्रनतस्पर्धा तथा उत्पादन मुिी बनाउनको लागी प्रदान 
गररने थप सहयोग तथा कायाक्रमलाइ अझ बदि प्रभार्कारी एर् ं पारदशी रुपमा लक्षक्षत 
र्गासम्म पुयााउन र पशु/कृषि व्यार्सायलाई आर्थाक उपाजान ,स्र्रोजगार प्रर्र्दाधन एर् ं
गरीर्ी न्यूननकरणको माध्यमबाट राष्ट्रिय अथा व्यर्स्थामा ठोस योगदान पुरयाउनुको साथ ै
बिदो बैदेशशक पलायन दरलाई ननरुत्सादहत गरी यस नगरपाशलकामा कृषि तथा पशुपालन 
व्यार्सायको माध्यमबाट नगरलाइ आर्स्यक पशु तथा कृषि जन्य मागलाइ पुनत ा गरी बदि 
भएको उत्पादन नगर बादहर ननयाात गरी कृषि तथा पश ु पालन व्यर्सायबाट कृिकको 
जीर्न स्तर उकास्नुको साथ ैयस नगरपाशलकाको षर्शभन्न नीनत तथा कायाक्रमलाइ सहज, 
सरल, पारदशी र प्रभार्कारी रुपमा सचंालन गना कमलामाई नगरपाशलका स्थाननय सरकार 
संचालन एनको दफा १०२(२) ले यो कायाषर्र्ध जारी गरेको छ । 

पररच्छेद १ 

१) प्रारम्भ 

क) संक्षिप्र् नाम र प्रारम्भ : 

१. यो कायाषर्र्धको नाम " पशु/कृषि सेर्ा फामा दताा कायाषर्र्ध २०७७" रहेको छ । 
२. यो कायाषर्र्ध कमलामाई नगरपाशलका नगरकायापाशलकाको कायाालयबाट पास भएको 

शमनतबाट लागु हुनेछ । 
२) पररभािा :  षर्िय र्ा प्रसंगले अको अथा नलागेमा यस कायाषर्र्धमा, 

क) "नगरपाशलका" भन्नाले कमलामाई नगरपाशलका सम्झनु पदाछ । 

ि) "कायाालय" भन्नाले कमलामाई नगर कायापाशलकाको कायाालय सम्झनु पदाछ । 
ग) "कृषि सशमनत" भन्नाले कमलामाई नगरपाशलकाको कृषि सशमनत सम्झनु पदाछ । 
घ) "शािा" भन्नाले कमलामाई नगरपाशलका पशु तथा कृषि षर्कास शािा सम्झनु 

पदाछ । 



ङ) "ननष्ट्ज फामा" भन्नाले एकल र्ा साझदेारी स्र्ाशमत्र्मा रदह यस शािामा दताा 
भएको फमा सम्झनु पदाछ । 

च) " कायाषर्र्ध" भन्नाले 'पशु/ कृषि षर्कास फामा दताा कायाषर्र्ध २०७७' सम्झनु पदाछ 
। 

३) उर्ददेश्यहरु : 

क) पशु/कृषि सेर्ा शािाका कायाक्रम संचालनमा सहयोग पुयाउने ।  

ि) नगर सभाबाट षर्नयोष्ट्जत रकमलाइ पारदशी बनाई संचालन गना सहयोग पुग्ने । 
ग) संभाव्यता हेरी कायाक्रम प्रसारमा सहयोग पुयााउन े। 
घ) नगरपाशलकालाई दधु, मासु, अन्डा र माछामा आत्मननभार बनाई ननयाात गना 

सहयोग गने  

ङ) पशु/कृषि व्यर्सायकको उर्दयमशीलता प्रबधान एर् ंब्यार्सायीकरण गनाका लागी 
आर्स्यक प्रषर्र्ध तथा शसपलाइ लक्षक्षत बगासम्म पुरयाउन सहयोग स्र्रुप अनुदान 
प्रदान गने । 

च) पशु/ कृषि व्यार्सायबाट उत्पाददत पदाथाहरुको गुणस्तर सुधार गने र उत्पादन 
लागत न्यूननकरण गने । 

छ) पशु/ कृषि व्यार्सायलाइ प्रभार्कारी तरीकाले संचालन गनाको लागी षर्शभन्न 
प्रकारका बबउ, रसायननक मल,कृषि औजार तथा षर्शभन्न प्रकारका ताशलमहरु 
समय समयमा संचालन गने । 

पररच्छेद २ 

 पशुपन्छी फामा/दाना पसल/एग्रोभेट/डरेी पसल/मास ुपसल पशु बबकास शािामा 
अशभलेि रािी नतननहरुको ननयमन, प्रबधान र अनुगमन गना । 

  नगर सभाबाट स्र्ीकृत पशुपंक्षक्ष फामा प्रबधान र पशुपकं्षक्ष बजार प्रबधान कायाक्रमलाई 
प्रभार्कारी रुपमा कायाान्र्यन गना । 

फामम दर्ामको मापदण्ड : 
१. व्र्ािसायर्क गाई/भैसी फाममको बधगमकरण : 

यस फामालाई ३ र्गामा षर्भाजन गररएको छ । 
क. साना व्र्ािसायर्क गाई/भैसी फामम : 



५-१० र्टा गाई/भैंसी पालन गरी दधू उत्पादन व्यार्साय शुरु गरेको फामालाइ 
माननने छ । 
 
 

 
ख. मझ्र्ौला व्र्ािसायर्क गाई/भैसी फामम : 
 ११-२० र्टा गाई/भैंसी पालन गरी दधू उत्पादन व्यार्साय शुरु गरेको फामालाई 
माननने छ । 
ग. ठूला व्र्ािसायर्क गाई/भैसी फामम : 

        २१ र्टा भन्दा बदि गाई/भैंसी पालन गरी दधू उत्पादन व्यार्साय शुरु गरेको 
फामालाई माननने छ । 

२. व्र्ािसायर्क बाख्रा फाममको बधगमकरण : 
यस फामालाइ ३ र्गामा षर्भाजन गररएको छ । 
क. साना व्र्ािसायर्क बाख्रा फामम : 

२०-३० र्टा माउ बाख्रा र्ा १०-१५ र्टा बोयर माउ बाख्रा पालन गरी  व्यार्साय 
शुरु गरेको फामालाई माननने छ । 

ख. मझ्र्ौला व्र्ािसायर्क बाख्रा फामम : 
३१-५० र्टा माउ बाख्रा र्ा १६-३० र्टा बोयर माउ बाख्रा पालन गरी  व्यार्साय 
शुरु गरेको फामालाई माननने छ । 

ग. ठूला व्र्ािसायर्क बाख्रा फामम : 
 ५१ र्टा भन्दा बदि माउ बाख्रा र्ा ३१ र्टा भन्दा बदि बोयर माउ बाख्रा पालन 
गरी  व्यार्साय शुरु गरेको फामालाई माननने छ । 

३. व्र्ािसायर्क बंगुर फाममको बधगमकरण : 
यस फामालाइ ३ र्गामा षर्भाजन गररएको छ । 
क. साना व्र्ािसायर्क संगुर/बंगुर फामम : 

पाठापाठी उत्पादनको लागी भए १०-१५ र्टा माउ बुंगुर र मासुका लागी भए २०-
३० र्टा बंगुर पालन गरी व्यार्साय शुरु गरेको फामालाई माननने छ । 

ख. मझ्र्ौला व्र्ािसायर्क सुंगुर/बंगुर फामम : 



पाठापाठी उत्पादनको लागी भए १६-३० र्टा माउ बुंगुर र मासुका लागी भए 
कष्ट्म्तमा ३१-५० र्टा बंगुर पालन गरी व्यार्साय शुरु गरेको फामालाई माननने छ । 

ग. ठुला व्र्ािसायर्क सुंगुर/बंगुर फामम : 
पाठापाठी उत्पादनको लागी भए ३१ र्टा माउ बुंगुर भन्दा बदि र मासुका लागी भए 
कष्ट्म्तमा ५१ र्टा भन्दा बदि बंगुर पालन गरी व्यार्साय शुरु गरेको फामालाई 
माननने छ  

४. व्र्ािसायर्क कुखरुा फाममको बधगमकरण : 
      क. साना व्र्ािसायर्क कुखरुा फामम : 
  २००-१००० र्टा लेयसा,ब्रोइलर र्ा १००-२०० स्थाननय जातको कुिरुा, टर्का , हााँस, बट्टाइ 

पालन गरी व्यार्साय शुरु गरेको फामालाई माननने छ । 
ख. मझ्र्ौला व्र्ािसायर्क कुखरुा फामम : 

१०००-३००० र्टा लेयसा, ब्रोइलर र्ा २००-१००० स्थाननय जातको कुिरुा, 
टर्का ,हााँस,बट्टाइ पालन गरी व्यार्साय शुरु गरेको फामालाई माननने छ । 

ग. ठुला व्र्ािसायर्क कुखरुा फामम : 
३००० र्टा देिी मार्थ लेयसा, ब्रोइलर र्ा १००० देिी मार्थ स्थाननय जातको 
कुिरुा, टर्का ,हााँस,बट्टाइ पालन गरी व्यार्साय शुरु गरेको फामालाई माननने छ । 

५. माछा पालन फामम : 
      क. साना व्र्ािसायर्क माछा फामम : 
   कष्ट्म्तमा ३ कट्ठा देिी १० कट्ठा सम्म पोिरी ननमााण गरी व्यार्सानयक रुपमा माछा 

पालन व्यार्साय गरेको हुनु पनेछ । 
ख. मझ्र्ौला व्र्ािसायर्क माछा फामम : 

  कष्ट्म्तमा ११ कट्ठा देिी ३० कट्ठा सम्म पोिरी ननमााण गरी व्यार्सानयक रुपमा माछा 
पालन व्यार्साय गरेको हुनु पनेछ । 

ग. ठुला व्र्ािसायर्क माछा फामम : 
 कष्ट्म्तमा ३१ कट्ठा भन्दा मार्थ जग्गामा पोिरी ननमााण गरी व्यार्सानयक रुपमा माछा 

पालन व्यार्साय गरेको हुनु पनेछ ।     
६. लमधिर् फामम : मार्थका न्यूनतम परीर्ध पुरा गरेर एक भन्दा बदि र्कशसमका पशुपंक्षक्ष 

एउटै ब्यष्ट्ततले व्यार्सानयक तबरले पालन गरीएको हुनु पनेछ । 



७. मासु पसल : दैननक २० के.जी. भन्दा बदि मासु बबर्क्र गने मासु पसललाई दताा 
प्रकृयामा लर्गनेछ । 

८. डरेी पसल : दैननक ५० शलटर भन्दा बदि दधू बबर्क्र गने डरेी पसललाई दताा प्रकृयामा 
लर्गनेछ । 

९. एग्रोभेट पसल : प्रमाणपत्र सदहत िोशलएका एग्रोभेटहरुलाइ आर्श्यतता अनुसार 
शािामा दताा गरीनेछ । 

पश ुर्फम को फामम दर्ाम प्रकृर्ा : 
 ननर्ेदन 
 नेपाली नागरीकताको प्रमाण पत्रको प्रनतशलषप 
 २ प्रनत पासपोटा साइजको फोटो 
 चौर्कल्ला प्रमाखणत 
 जग्गा भाडामा भए सो को सम्झौता पत्र 
 व्यष्ट्ततगत र्ा संगोलमा भए स्र्घोिणा /मञ्जुरीनामा 
 राजश्र् िातामा राजश्र् बुझाएको रशसद 
 सम्बष्ट्न्धत र्डा कायाालयको शसफारीस 
 न्यूतमत मापदण्ड अनुसार व्यार्साय शुरु गरीसकेको र्ा व्यार्साय नषर्करणको 

हकमा र्डाको पशुसेर्ा/पशुस्र्ास््य प्राषर्र्धकको स्थलगत अनुगमनको प्रनतर्ेदन 
             नोट :  

 नयााँ व्यार्साय शुरु गने कृिकलाई फामा दताा प्रकृयामा लर्गनेछ तर 
ननजको प्रनतर्र्दधता अनुसार व्यार्साय शुरु गरेको हुनु पदाछ । यदद 
ननधाारीत समयसम्म पनन व्यापसाय शुरु नगरेको िण्डमा कमलामाई 
नगरपाशलकाको ननणाय अनुसार फामा िारेज र्ा कारर्ाही प्रकृयामा 
लर्गनेछ । 

 दताा भएको फामा/एग्रोभेट/डरेी पसल /मास ुपसललाइ पश ुषर्कास 
शािाले आधीकारीक प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनेछ । 

 दताा भएको फामा/एग्रोभेट/डरेी पसल /मास ुपसलले प्रत्येक र्िा नयााँ 
आ.र्. शुरु भएपनछ नषर्करण गनुा पन ेहुन्छ । 



 यस कायाषर्र्ध लागु हुनुभन्दा अगाडड दताा भएको १ र्िा अर्र्ध पुरा 
भएको फामा/डरेी पसल/मासु पसल पनन ननयमानुसार प्रत्येक र्िा 
नयााँ आ.र्. शुरु भएपनछ नषर्करण गनुा पदाछ । 

 नयााँ फामा/एग्रोभेट/डरेी पसल /मास ुपसल लरेता तथा नषर्करणमा 
लाग्ने शुल्क कमलामाई नगरपाशलकाको ननणाय अनुसार हुनेछ । 

 दताा भएको फामा/एग्रोभेट/डरेी पसल /मासु पसलको समय समयमा 
अनुगमन गरीनेछ र कानुन षर्परीत कामकाज गरेको पाइएमा 
कमलामाई नगरपाशलकाको ननणाय बमोष्ट्जम कारबाही प्रकृयामा 
लर्गनेछ 

               पररच्छेद ३ 

कृषि र्फम को फामम दर्ाम प्रकृर्ा : 
            यस नगरपाशलका शभत्रका कृषि पेशा गदै आइरहेका अगुर्ा कृिकले आफ्नो 
फामा नगरपाशलकामा दताा गना चाहेमा र्डाका कृषि प्राषर्र्धक र्ा शािाबाट र्फल्ड अर्लोकन 
गरी फामा दताा गना उपयूतत देखिएमा कृषि शािामा फामा दताा गरीनेछ । 

कृषि फामम दर्ामको न्र्नूर्म मापदण्ड : 
१. प्लाष्ष्टक टनेल खेयर् : 

 प्लाष्ट्रटक टनेल कष्ट्म्तमा ५/१० शमटरको ५ र्टा टनेल ननमााण गरी तरकारी 
उत्पादन गरेको हुनु पदाछ । 

२. खलु्ला र्रकारी खेयर् :  
  यस तररकाबाट तरकारी िेनत गदाा कष्ट्म्तमा ३ कट्ठा भन्दा बदिमा 

व्यार्सानयक रुपमा तरकारी बाहै्र मदहना उत्पादन गरेको हुनुपनेछ । 
 

३. फलफुल खेयर् :  
 फलफुल िेनतहरु जस्तै : आाँप,शलर्च,भुइकटहर,अशमलो जातको फलफुल, 

केरा आददको हकमा व्यार्सानयक रुपमा ५ कट्ठा भन्दा बदिमा फलफुल िेनत 
गरीएको हुनु पनेछ । 

४. च्र्ाउ खेयर् : 



 च्याउ िेनत व्यार्सानयक रुपमा कररब ५ र्टा च्याउ घर (५/१०शमटर) 
ननमााण गरी िेनत गरेको हुनुपनेछ । 

५. मौरी पालन :  
 मौरी पालनको हकमा आधनुनक घार २५ र्टा घार भन्दा बदिमा पालन गरेको 

हुनुपनेछ । 
फामम दर्ामको लागी आिश्क प्रकृर्ा :  

 ननर्ेदन 
 नेपाली नागरीकताको प्रमाण पत्रको प्रनतशलषप 
 २ प्रनत पासपोटा साइजको फोटो 
 चार र्कल्ला प्रमाखणत सजाशमन मुचलु्का 
 जग्गा भाडामा भए सो को सम्झौता पत्र 
 व्यष्ट्ततगत र्ा संगोलमा भए स्र्घोिणा /मञ्जुरीनामा 
 राजश्र् िातामा राजश्र् बुझाएको रशसद 
 सम्बष्ट्न्धत र्डा कायाालयको शसफारीस 
 न्यूतमत मापदण्ड अनुसार व्यार्साय शुरु गरीसकेको र्ा व्यार्साय नषर्करणको 

हकमा र्डाको कृषि प्राषर्र्धकको स्थलगत अनुगमनको प्रनतर्ेदन 

                  पररच्छेद ४ 

 थपघट िा हेरफेर गनम सक्ने  

1. यो कायाषर्र्धको कायाान्र्नलाई थप व्यर्ष्ट्स्थत र प्रभार्कारी बनाउन कमलामाई 
नगरपाशलकाले आर्श्यकता अनुसार यस कायाषर्र्धमा थपघट, हेरफेर तथा िारेज गना 
सतनेछ । 

2. यस कायाषर्र्धको कायाान्र्यनमा कुनै बाधा अर्रोध र अस्परटता आएमा त्यस्तो बाधा 
अर्रोध फुकाउने प्रयोजनका लार्ग कमलामाई नगरपाशलकाले आर्श्यकता अनुसार 
व्याख्या गना सतनेछ । 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
                         फामम दर्ामको लागी षििेदनको ढाचा 

कमलामाई नगरपाललका 
नगरकार्मपाललकाको कार्ामलर् 

पश ुषिकास शाखा 
बागमयर् प्रदेश,नेपाल 

                                                          शमनत :.......................... 
    श्रीमान प्रमिु ज्य ू, 
  कमलामाई नगरपाशलका 
नगर कायापाशलकाको कायाालय 
 पश ुषर्कास शािा,शसन्धलुी 
                           षर्िय : फामा दताा गरी पाउाँ । 
महोदय, 
 प्रस्ततु षर्ियमा कमलामाई नगरपाशलका र्डा न.ं ......मा मलै े............गोटा सखं्यामा 
शमनत .....................देिी .....................पालन गदै आइरहेको र्ा 
शमनत : .........................शभत्रमा ......गोटा सखं्यामा व्यार्सानयक रुपमा ............. पालन 
गने प्रनतबर्दधता जनाउदै  र्ाषिाक रु. ......................को कारोबार हुने गरी  
......................................नामको फामा दताा गरी पाउ भनन तपशशलमा 
उल्लेखित कागजातहरु सगंलग्न रािी  रु १०।० को दटकट टास गरी  फामा दतााको लागी यो ननरे्दन 
पेश गरेको छु । 
  सगंलग्न कागजातहरु 

 ननरे्दन 
 नेपाली नागरीकताको प्रमाण पत्रको प्रनतशलषप 
 २ प्रनत पासपोटा साइजको फोटो 
 चार र्कल्ला प्रमाखणत सजाशमन मचुुल्का 
 जग्गा भाडामा भए सो को सम्झौता पत्र 
 व्यष्ट्ततगत र्ा सगंोलमा भए स्र्घोिणा /मञ्जुरीनामा 
 राजश्र् िातामा राजश्र् बझुाएको रशसद 



 सम्बष्ट्न्धत र्डा कायाालयको शसफारीस 
 र्डाको पशसेुर्ा/पशसु्र्ास््य प्राषर्र्धकको स्थलगत अनगुमनको प्रनतरे्दन 

                                                           यनिेदक 
                                            हस्ताक्षर : 

                                        नाम : 
                                        ठेगाना  

                                         सम्पका  न.ं : 
       

 

 
 
 
 

 

 

 

 


