
 

नपेाल सरकार कृषि तथा पशपुन्छी षिकास मन्रालयको मममत २०७७/०६/०१ को मनर्णय अनसुार 
गठीत कायणदलमा मिदेशिाट पैठारी गररन ेमिरुिा लगायतका प्रसारर् सामाग्रीहरुको पैठारीका लामग 

मसफारीश प्राप्त गनणका लामग पेश गररनपुने कागजातहरुको षििरर् 

क) व्यिसाषयक  िगैचा  स्थापनाको  लामग आमिकाररक रुपमा दताण भएका मनजी तथा व्यिसाषयक कृषि 
फामण̧  कृषि सहकारी संस्था तथा कम्पनीहरु 

१. सम्िन्न्ित स्थानीय तहिाट मसफाररश पर । 

२. सम्िन्न्ित प्राषिमिक मनकाय (कृषि ज्ञान केन्र/ कृषि षिकास कायाणलय/प्रदेश सरकार, कृषि षिकास 
मनदेशनालय/पररयोजना इकाई) िाट आिश्यकता अनसुार स्थलगत अनगुमन गरी प्राषिमिक रुपमा 
उपयकु्त देन्िएमा षिरुिाहरु मिक्री षितरर् गनण नपाउने शतणमा आयात अनमुमतको लामग अनसूुची 
१ िमोन्जमको फाराम सषहतको मसफाररस । 

३. सरकारी फामण केन्र तथा अनसुन्िान केन्रहरुमा उत्पादन भै कृिकहरुलाई षिक्री षितरर् भईरहेका 
तथा स्थानीय आिहिामा िेती भईरहेका फलफूलका जातहरुभन्दा उच्च गरु्स्तर, िढी उत्पादकत्ि 
िा अन्य जातीय मिशेिता भएको भनी सम्िन्न्ित आयातकताणिाट अनसूुची ३ िमोन्जमको षििरर्  

४. आमिकाररक मनकायिाट प्रकाशन भएको जातीय तथा अन्य षिशेिताहरु (Varietal Catalogue)। 

५. आयामतत फलफूल षिरुिाहरु उत्पादन गने नसणरी िा सो नसणरीको आमिकाररक मिष्टीब्यटुरिाट 
Invoice। 

६. ब्यन्क्तगत रुपमा षिरुिा आयात गने व्यिसाषयक कृषि फामण̧  कम्पनीहरु तथा संघ संस्थाहरुको 
हकमा आयामतत षिरुिा आफैले मार पूिण मनिाणररत क्षेरमा रोप्न ुपने । अन्यर मिक्री षितरर् 
गनण नपाउने । 

७. फलफूल षिरुिाहरु आयात गररसकेपमछ आिश्यकता अनसुार पररक्षर्का लामग नमूनाको रुपमा 
केही षिरुिाहरु उपलब्ि गराउन ुपने । 

८. उपरोक्त िमोन्जम आयात गरी लगाइएका षिरुिाहरु कुनै रोग िा षकराको प्रकोप लगायतका 
जैषिक कारर्ले नष्ट गनुण परेमा सम्िन्न्ित सरकारी मनकायको रोहिरमा नष्ट गनुण पने, नेपाल 
सरकारले कुनै क्षमत पूमतण नददन,े आशामतत उत्पादन हनु नसकेमा सो को लामग सम्िन्न्ित 
आयातकताण तथा रोप्ने कृिक स्ियं न्जम्मेिार हनु ुपने शतण सषहतको मन्जरुीनामा (अनसूुन्च २) 

 

नपेाल सरकारका मनकायहरु (कृषि ज्ञान केन्र / कृषि षिकास कायाणलय / प्रदेश सरकार/पररयोजना 
इकाई  तथा पामलकाहरु ) को स्िीकृत कायणक्रमहरु  

1. आयामतत फलफूल षिरुिा प्रयोग गने सरकारी मनकाय ले आयातकताण फमण िा कम्पनीलाई 
आमिकाररक रुपमा आयातकताण तोकेको पर ।  

2. सम्िन्न्ित सरकारी मनकाय को िाषिणक स्िीकृत कायणक्रमको प्रमतमलषप 



 

3. सम्िन्न्ित सरकारी मनकायको िाषिणक स्िीकृत कायणक्रम अनसुार आिश्यक षिरुिा आयातको 
लामग मसफाररश पर  

4. षिरुिा आयात गने कम्पनी संघ संस्थाहरुले सम्िन्न्ित सरकारी मनकायको कायणक्रम संचालनका 
लामग आयात गरेका सम्पूर्ण षिरुिाहरु सम्िन्न्ित मनकायमा उपलब्ि गराउन ुपने। 

5. सम्िन्न्ित प्राषिमिक मनकाय (कृषि ज्ञान केन््र/ कृषि षिकास कायाणलय/प्रदेश सरकार, कृषि 
षिकास मनदेशनालय/पररयोजना इकाई) िाट आिश्यकता अनसुार स्थलगत अनगुमन गरी 
प्राषिमिक रुपमा उपयकु्त देन्िएमा षिरुिाहरु मिक्री षितरर् गनण नपाउने शतणमा आयात 
अनमुमतको लामग अनसूुची १ िमोन्जमको फाराम सषहतको मसफाररस । 

6. फलफूल षिरुिाहरु लगाउदा क्लष्टरमा हनुपुने र एक कृिकले कन्म्तमा तामलका १ िमोन्जम 
षिरुिा संख्या लगाउन ुपने । 

7. फलफूल षिरुिाहरु आयात गररसके पमछ आिश्यकता अनसुार पररक्षर्का लामग नमूनाको 
रुपमा केही षिरुिाहरु उपलब्ि गराउन ुपने । 

8. आयातकताणले फलफूल षिरुिाहरु आयात गरेर षिरुिा रोषप सकेपमछ षिरुिा रोप्ने कृिक, 

रोषपएको क्षेरको ठेगाना सषहतको षििरर् उपलब्ि गराउन ुपने । 

9. उपरोक्त िमोन्जम आयात गरी लगाइएका षिरुिाहरु कुनै रोग िा षकराको प्रकोप लगायतका 
जैषिक कारर्ले नष्ट गनुण परेमा सम्िन्न्ित सरकारी मनकायको रोहिरमा नष्ट गनुण पने, नेपाल 
सरकारले कुनै क्षमत पूमतण नददन,े आशामतत उत्पादन हनु नसकेमा सो को लामग सम्िन्न्ित 
आयातकताण तथा रोप्न ेकृिक स्ियं न्जम्मेिार हनु ुपने शतण सषहतको मन्जरुीनामा (अनसूुन्च २) 

10. आमिकाररक मनकायिाट प्रकाशन भएको जातीय तथा अन्य षिशेिताहरु (Varietal 

Catalogue) 

11. आयामतत फलफूल षिरुिाहरु उत्पादन गने नसणरी िा सो नसणरीको आमिकाररक 
मिष्टीब्यटुरिाट Invoice। 

तामलका १ 

एक कृिकले लयाउन ुपने िगैचाको क्षेरफल 

 फलफूल िालीको षकमसम लगाउन ुपने िोट सख्या  

 स्याउ, आरु, आरुिििा, नास्पमत कन्म्तमा ३० िोट  

 स्याउ (उच्च घनत्ि प्रर्ाली ) कन्म्तमा ३३० िोट  

 आिर, चचु्चे आिर (षपकानट),  कन्म्तमा १५ िोट  

 सनु्तला जनुार कन्म्तमा ३० िोट  

 
 

कागती कन्म्तमा ४० िोट  

 



 

 



 

 


