कृषक पहिचान तथा वर्गीकरण कार्यहवधि, २०७५
प्रस्तावना : र्गण्डकी प्रदे श सरकारको नीधत तथा कार्यक्रमले कृहष क्षेत्रको ददर्गो हवकासको लाधर्ग कृषकिरूको पहिचान
सहित वर्गीकरण र्गरी कृषकको आर् र प्रधतफलका आिारमा हवशेष लक्षक्षत कार्यक्रम स्ालन र्गनने  साथ धनक्षचित
मापदण्ड माधथको कृहष आर्मा आर्कर लार्गू र्गनने  हवषर्लाई प्राथधमकता साथ जोड ददएको छ । र्सथय प्रदे श
सरकारबाट स्ालन िुने कृहष तथा पशुपन्छी हवकास सम्बन्िी कार्यक्रमिरू कृहष पेसाबाट िुने आम्दानी तथा
प्रधतफलमा आिाररत कृषक वर्गीकरणको आिारमा स्ालन भएमा कृहषको ददर्गो हवकास िुने साथ सरकारी स्रोत
सािनको न्र्ार्ोक्षचत र प्रभावकारी हवतरणसमेत िुने दे क्षिन्छ । कृषकको पहिचान, वर्गीकरण र अधभले िीकरणको
माध्र्मबाट वास्तहवक कृषक लाभाक्षन्वत िुने सुधनक्षचितता कार्म रान तथा कृहष हवकासका कार्यक्रम स्ालन
प्रहक्रर्ालाई सिज, व्र्वक्षस्थत र प्रभावकारी बनाउन आवश्र्क भएकोले र्गण्डकी प्रदे श, भूधम व्र्वस्था, कृहष तथा
सिकारी मन्त्रालर्बाट र्ो कार्यहवधि जारी र्गररएको छ ।
पररच्छे द –१
प्रारक्षम्भक
१. संक्षक्षप्त नाम र प्रारम्भ :
१) र्स कार्यहवधिको नाम “कृषक पहिचान तथा वर्गीकरण कार्यहवधि, २०७५” रिेको

छ ।

२) र्ो कार्यहवधि भूधम व्र्वस्था, कृहष तथा सिकारी मन्त्रालर्, र्गण्डकी प्रदे शबाट स्वीकृत भएको धमधतदे क्षि
र्गण्डकी प्रदे शभर लार्गू िुनेछ ।
२. पररभाषााः हवषर् वा प्रसङ्गले अको अथय नलार्गेमा र्स कार्यहवधिमा –
क) “कृषक” भन्नाले दफा ३ बमोक्षजम पररभाहषत व्र्क्षि वा एकाकरको पररवारलाई सम् नुपछय ।
ि) “कृहष पेसा” भन्नाले प्राथधमक कृहषजन्र् उत्पादन कार्यमा मात्र सं लग्न रिेको पेसा सम् नुपछय, तर कृहष
सामग्री उत्पादन, हवतरण तथा प्राथधमक उत्पादनको हवक्री हवतरण, प्रशोिन तथा अन्र् व्र्वसार्मा मात्र
सं लग्न रिेको पेसालाई कृहष पेसा भधनने छन ।
र्ग) “कृषक वर्गय वा वर्गीकरण” भन्नाले दफा ४ बमोक्षजमको कृषक वर्गय वा वर्गीकरण भन्ने सम् नुपछय ।
क) 'स्थानीर् ति' भन्नाले र्स कार्यहवधि अनुरूप आकक्षस्मक सेवाटे वा कार्यक्रम स्ालनमा सिर्ोर्ग र्गनने 

र्गाउँपाधलका वा नर्गरपाधलका भन्ने सम् नुपदयछ ।सो शब्दले सम्बक्षन्ित उपमिानर्गर र मिानर्गरपाधलका समेत
बु ाउँदछ ।

ङ) वडा कार्ायलर् भन्नाले स्थानीर् तिको वडा कार्ायलर्लाई जनाउँदछ ।

च) "मन्त्रालर्" भन्नाले भूधम व्र्वस्था, कृहष तथा सिकारी मन्त्रालर्, र्गण्डकी प्रदे शलाई सम् नुपदयछ।

पररच्छे द २
कृषकको पररभाषा तथा वर्गीकरण
३. कृषकको पररभाषााः
१) कृषक भन्नाले कृहष पेसालाई प्रमुि पेसा बनाइ

५० (पचास) प्रधतशतभन्दा बढी समर् र पररश्रम (मानधसक वा

शारीररक) सो पेसामा लर्गानी र्गरे को र पाररवाररक िचयको कम्तीमा ४० (चालीस) प्रधतशत र्ोर्गदान कृहष
पेसाको आम्दानीबाट िुने र्गरे को व्र्क्षि वा एकाकरको पररवारलाई सम् नुपछय ।
२) कृषक कृहष पेसाको व्र्वसार्ीकरण प्रर्ासमा धनरन्तर सं लग्न रहिरिेको िुनपु दयछ ।
४. कृषक वर्गीकरण सम्बन्िी व्र्वस्थााः
क) कृषकको वर्गीकरण दे िार्बमोक्षजमको मापदण्ड बमोक्षजम िुनेछ ।
कृषकको वर्गय

हवक्षशष्ट कृषक
उद्यमी कृषक

वाहषयक

वाहषयक

माधसक

पाररवाररक

रोजर्गारी

व्र्वसार्

लर्गानी

कारोबार

आम्दानी

िचयमा

धसजयना

स्ालन

कम्तीमा

र्ोर्गदान %

५ लाि

१००

३ करोड

२ करोड

भन्दा माधथ

भन्दा माधथ

५०

४० लािभन्दा

लािभन्दा

माधथ

अनुभव वषय
३० जना

७ वषय

भन्दा माधथ
२ लाि

१००

दक्षता र प्रहवधि

१५ जना

ताधलम प्राप्त
अत्र्ािुधनक प्रहवधि

५ वषय

भन्दा माधथ

ताधलम प्राप्त
अत्र्ािुधनक प्रहवधि

माधथ
व्र्वसाहर्क

२४ लाि

१लाि

कृषक

भन्दा माधथ

२५ लािभन्दा

व्र्वसार्उन्मुि

५

१२ लािभन्दा

३०

लािभन्दा

माधथ

िजार

५

५ लािभन्दा

१५

लािभन्दा

माधथ

िजार

५

५ लािभन्दा

५ िजार

लािभन्दा

कम

कृषक

१००

९ जना

५ वषय

भन्दा माधथ

माधथ
८०

५ जना

ताधलम प्राप्त उन्नत
प्रहवधि र्ाक्षन्त्रक

४ वषय

भन्दा माधथ

ताधलम प्राप्त उन्नत
प्रहवधि र्ाक्षन्त्रक

माधथ
साना कृषक

५०

४ जना

३ वषय

उन्नत प्रहवधि

२ वषय

धमक्षश्रत

भन्दा माधथ

माधथ
धनवायिमुिी
कृषक

५० भन्दा

२ वा सो

कम

भन्दा कम

कम
सीमान्तकृत
कृषक

१

१ लािभन्दा

लािभन्दा

कम

करे साबारी, कौसी िेती

४० वा
सोभन्दा

कम
सौक्षिन कृषक

१ िजार

कम

२ वा

धमक्षश्रत

सोभन्दा
कम

र अन्र्

ि) उपदफा 'क' बमोक्षजमको आिारिरू बमोक्षजम कृषक वर्गय छु टर्ाउन नसहकने अवस्था भएमा माधसक आम्दानीलाई
मात्र आिार मानी सोिी मापदण्ड बमोक्षजम कृषक वर्गीकरण र्गनय बािा पनने  छन ।

पररच्छे द ३
कृषकको पहिचान तथा अधभलेिीकरण
५. कृषक वर्गय पहिचान तथा अधभलेिीकरणाः
१) नेपाली नार्गररकता प्राप्त कुन पधन व्र्क्षिले स्थार्ी वा अस्थार्ी रूपले बसोबास र्गरी कृहष पेसामा सं लग्न रिेको
वडा कार्ायलर्मा अनुसूची १ बमोक्षजम कृषकको पेसार्गत हववरण फाराम २ प्रधत भरी अनुसूची २ बमोक्षजमको
धनवेदन सहित पेश र्गनुप
य नने  छ ।
२) उपदफा १ बमोक्षजम पेश िुन आएको हववरण चेकजाँच र्गरी वडा कार्ायलर्ले उक्षचत ठिर्ायएमा कृषक दताय र्गरी
कृषकको पेसार्गत हववरण फारामको कृषक पररचर् पत्र नं मिल तथा कृषक वर्गीकरण मिलमा उपर्ुि
सङ्ख्र्ा तथा कृषक वर्गय भनुप
य नने  छ ।
३) कृषक पररचर् पत्र नं मिल भनने  हवधि अनुसूची ३ बमोक्षजम िुनछ
े भने कृषक वर्गीकरण मिलमा दफा ४ को
मापदण्ड बमोक्षजम कृषकले धनवेदन साथ पेश र्गरे को कृषकको पेसार्गत हववरण अनुसार जुन वर्गयमा पनय आउँछ
सो वर्गय उल्लेि र्गनुप
य दयछ ।
४) उपदफा २ र ३बमोक्षजम भररएको फाराम आधिकाररक व्र्क्षिबाट स्वीकृत र्गराइ एक प्रधत सम्बक्षन्ित धनवेदक
कृषक र एक प्रधत वडा कार्ायलर्मा अधभले िको लाधर्ग सुरक्षक्षत रानपनने  छ ।
द्रष्टव्र्ाः र्स दफाको प्रर्ोजनको लाधर्ग आधिकाररक व्र्क्षि भन्नाले वडा अध्र्क्ष वा धनजले अधिकार प्रत्र्ार्ोजन
र्गरे को व्र्क्षि वा कमयचारी सम् नु पछय ।
६. कृषक हववरण नवीकरण तथा पुनवर्गीकरणाः
१) वडा कार्ायलर्मा दताय भएको कृषक हववरण दताय भएको एक वषय पुर्गेको तीन महिनाधभत्र नवीकरण र्गनुप
य नने  छ
तर कृषकले सो समर् अर्गाव पधन नवीकरण र्गनय सक्ने छ र र्सरी नवीकरण र्गराएमा पधन दताय भएको
धमधतलाई न आिार मानी एक वषयको लाधर्ग नवीकरण र्गररनेछ ।
२) कुन कृषकको वर्गय िेरफेर भई पुनाः दताय र्गनुय पनने  अवस्था आइपरे मा वडा कार्ायलर्ले तुरुन्त सुरुको दताय
प्रहक्रर्ा बमोक्षजम न दताय र्गनुप
य नने छ ।

पररच्छे द ४
हवहवि
७. दताय तथा नवीकरण शुल्क सम्बन्िी व्र्वस्थााः र्स कार्यहवधि बमोक्षजम सम्बक्षन्ित वडा कार्ायलर्ले कृषकको पेसार्गत
हववरण दताय तथा नवीकरण र्गदाय कृषकको वर्गय अनुसार सीमान्तकृत, धनवायिमुिी तथा साना कृषकलाई धनशुल्क, र
अन्र् वर्गयका कृषकलाई सम्बक्षन्ित स्थानीर् तिले तोकेबमोक्षजमको शुल्क धलनुपनने छ ।
८. प्राथधमकीकरण र्गनुपय नने ाः प्रदे श सरकार तथा स्थानीर् तिबाट स्ालन िुने कृहषसँर्ग सम्बक्षन्ित सब कार्यक्रमिरू
स्ालन र्गदाय कुन वर्गयको कृषकलाई लक्षक्षत र्गनने  िो।सोको अधग्रम र्हकन र्गरी सो वर्गयका कृषकिरूलाई हवशेष
प्राथधमकता ददनुपनने छ ।
९. अधभलेि राने क्षजम्मेवारीाः र्स कार्यहवधि बमोक्षजमको कृषक हववरणको अधभलेि राने र प्रदे श सरकार तथा सङ्घीर्
सरकारलाई हववरण उपलब्ि र्गराउने क्षजम्मेवारी कृहष क्षेत्र िेनने  प्राहवधिक कमयचारीको िुनेछ, धनजको अनुपक्षस्थधतमा
वडा अध्र्क्षले तोकेको कमयचारीले सो कार्य र्गनने छ ।
१०. कृषक पररचर् पत्र नं. र कृषक वर्गय उल्लेि र्गनुपय नने ाः र्स कार्यहवधि लार्गू भएपधछ दताय िुने कृषक समूि वा कृहष
सिकारीका सब सदस्र्िरूले सम्भव भएसम्म आफ्नो कृषक पररचर् पत्र नं. तथा वर्गय उल्लेि र्गरी दताय र्गनुप
य नने 
छ भने दताय भइसकेका कृषक समूि वा कृहष सिकारीले नवीकरण र्गनने  क्रममा क्रमशाः कृषक पररचर् पत्र नं.
तथा वर्गय अद्यावधिक र्गदै जानुपनने  छ ।
११) बािा अड्काउ फुकाउ : र्सकार्यहवधि कार्ायन्वर्न सम्बन्िमा कुन द्हवहविा भएमा सोको धनरूपण मन्त्रालर्ले
र्गनने छ ।
१२) सं शोिन: र्ो कार्यहवधि मन्त्रलार्ले आवश्र्कतानुसार सं शोिन र्गनय सक्नेछ ।

अनुसूची १

कृषकको पेसागत वििरण (िडा कार्ाालर्मा भर्ने)
कृषक परिचय पत्र नं.

४

Photo

नाम (परिवािमा १ जनाको ) :
ठे गानााः

जजल्ााः

पाल्कााः

मख्
ु य पेसााः कृषष, मख्
ु य बा्ी/वस्ाःु
परिवाि सङ्खख्या:
महि्ा

वाड नं:
सम्पकक नं.:

१८ वषक मुननका:

पुरुष

िे्ीमा सं्ग्न परिवाि सङ्खख्या:

ना. नम्बि/जजल्ा :

१८ वषकदेखि ५९ वषकसम्म:

६० वषकदेखि माथि:

पूिै समय िोजगाि सङ्खख्यााः

कैफिय् (अशक््/अपाङ्खग )

आंलशक िोजगाि सङ्खख्यााः

व्र्िसायर्क वििरण
लस. नं.
१.

व्यवसाय बा्ी

क्षेत्रि् वा

उत्पादन

पशुपन्छी, अन्य

सङ्खख्या

परिमाण

उत्पादन मूलय

सञ्चा्नमा

सियोगी ननकाय वा संसिा ि

आएको लमन्

िकम रु.

२.
३.
४.
५.
जम्मा वाषषकक ्गानी रु.

वाषषकक कािोवाि रु.

सिदि मालसक आम्दानी रू.

पारिवारिक मालसक िचक रु.

कृषष आम्दानीको योगदान प्रन्श्:

व्यवसाय सञ्चा्नको वषक:

अन्र् व्र्िसार्मा रोजगारी र आम्दार्नी
क्र.सं.

व्यवसाय

िोजगाि सङ्खख्या

वाषषकक आम्दानी

कैफिय्

१
२
३
४
आगामी र्ोजर्नाहरू .....
१.
२.
३.
प्रस्ु् गरिएका सबै कुिा सत्य िुन, झठ
ु ा ठिरिएमा कानून बमोजजम सिुुँ्ा, बुझाउुँ ्ा । कृषष
पेसा छाडेको १ महिनालित्र सम्बजन्ि् वडामा जानकािी गिाउनेछु ।

दायाुँ

बायाुँ

कार्ाालर् प्रर्ोजर्नको लागग ................................................................................................................................
कृषक वगीकिण:------------पेश गनेको सिी:

सवीकृ् गनेको सिी:

नाम:

नाम:

पद:

पद:

लमन्:

लमन्:

अनुसूची २
धनवेदनको ढाँचा
धमधत…………………………………
श्रीमान् वडा अध्र्क्ष ज्र्ू
…………………………………र्गाउँ/नर्गर/उप/मिानर्गरपाधलका
वडा नं ………………को कार्ायलर्

हवषर्ाः कृषकको रूपमा दताय र्गरी पाउँ ।

प्रस्तुत हवषर्मा र्गण्डकी प्रदे शको कृषक पहिचान तथा वर्गीकरण कार्यहवधि, २०७५ बमोक्षजम दताय िुनको लाधर्ग
अनुसूची १ बमोक्षजमको मेरो पेसार्गत हववरण भरी दे िार्का कार्गजात र्ससाथ सं लग्न रािी र्ो धनवेदन पेश र्गरे को छु
।
धनवेदकको िस्ताक्षर ……………………
धनवेदकको नामाः ……………………………………………………………………
ठे र्गानााः……………………………………………………………………………………
सं लग्न कार्गजातिरूाः
१. अनुसूची १ बमोक्षजमको कृषक पेसार्गत हववरण फाराम थान २
२. नार्गररकताको छार्ाँ प्रधत थान १
३. व्र्वसार् दताय प्रमाणपत्रको छार्ाँ प्रधत थान…….
४. PAN/VAT मा दताय प्रमाणपत्रको छार्ाँ प्रधत थान……
५. कृषक समूि वा सिकारीमा आबद्ध भएको भए सोको प्रमाणपत्र थान………
६. अन्र् सान्दधभयक कार्गजात केिी भए उल्ले ि र्गनने ाः ……………………………..

औ ंठा छाप
दार्ाँ

बार्ाँ

अनुसूची ३
कृषक पररचर् पत्र नं तथा कृषक वर्गय भनने  तररका
ँ सम्बक्षन्ित
दफा ५ र्ग सर्ग
१. कृषक पररचर् पत्र मिलमा ५ वटा कोठा छन् ।
२. पहिलो कोठाले र्गण्डकी प्रदे शको कोड जनाउँछ र र्समा अङ्क ४ ले ननुपछय ।
३. दोस्रो कोठाले र्गण्डकी प्रदे शका ११ क्षजल्लाको कोड जनाउँछ ।र्स कोठामा अङ्क १ दे क्षि अङ्क ११ मध्र्े
क्षजल्लाको क्रमानुसारको एउटा अङ्क भनुप
य छय ।
४. तेस्रो कोठाले र्गण्डकी प्रदे शका ८५ स्थानीर् तिको कोड जनाउँछ । र्स कोठामा अङ्क १ दे क्षि अङ्क ८५
मध्र्े स्थानीर् तिको क्रमअनुसारको एउटा अङ्क भनुप
य छय ।
५. चौथो कोठाले सम्बक्षन्ित स्थानीर् तिको वडा नम्बर जनाउँछ । र्समा जधत नम्बरको वडामा कृषक दताय
िुने िो सोिी वडा नम्बर अङ्कमा भनुप
य छय ।
६. पाँचौ कोठामा धनवेदक कृषकको दताय क्रमानुसार सुरूको ००००१ दे क्षि बढाउँद लानु पछय । र्दद कुन
कृषकको दताय नवीकरण नर्गरी वा अन्र् कारणले िारे जी भएमा धनजको पररचर् पत्र सङ्ख्र्ा र्थावत न रािी
अन्र्को अङ्क बढाउँद लानुपछय ।
७. र्सरी अङ्क भदाय क्षजल्ला तथा स्थानीर् तिको क्रम सङ्ख्र्ा नेपाल सरकार, सङ्घीर् माधमला तथा स्थानीर्
हवकास मन्त्रालर्, सङ्घीर् माधमला शािाबाट प्रकाक्षशत र्गाउँपाधलका तथा नर्गरपाधलकाको सं क्षक्षप्त पररचर्
पुक्षस्तका,

२०७४

मा

उल्ले क्षित

र्गण्डकी

प्रदे शधभत्र

पनने 

क्षजल्ला

तथा

र्गाउँपाधलका,

नर्गरपाधलका,

उपमिानर्गरपाधलकाको क्रमसङ्ख्र्ा अनुसार भनुप
य नने छ । र्सको क्रम दे िार्बमोक्षजम रिेको छ ।
उदािरणको लाधर्गाः पुतलीबजार नर्गरपाधलकाको वडा नं १४ को कुन कृषक दताय िुन ३५ औ ं नम्बरमा
आएमा धनजको कृषक पररचर् पत्र नं र्सप्रकार िुनेछाः

४

प्रदे श कोडाः ४
क्षजल्ला कोडाः ४
नर्गरपाधलका कोडाः ३२
वडा नाः १४
सुरू दे क्षिको कृषक दताय क्रमाः ३५
तसथय कृषक पररचर् पत्र नं ४४३२१४०००३५ िुने भर्ो ।
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