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प्रस्तािना: गाउँपामिका मभत्र  कृलि तथा पशुपन्छी पािन गरररहकेा कृषकहरुको उत्पादन र 

उत्पादकत्व वमृि गरी कृमष तथा पिुपािन व्यवसायिाई व्यवसामयकरण र आधमुनकीकरणका 

िामग प्रोत्साहन गनन गाउँपामिकाबाट स्वीकृत पि ु कृमष मवकास क्षेत्रको वामषनक कायनक्रम 

व्यवमस्थत, सरमिकृत र पिमतमिूकरुपिे संचािन गनन बाञ्छनीय भएकोिे आरुघाट 

गाउँपामिका, गाउँ कायनपामिकािे यो कायनमवमध तयार गरेको छ । 

पररच्छेद १ 

प्रारलभभक 

१. संलिप्त नाम र प्रारभभ: 

१) यो कायनमवमधको नाम “कृलि तथा पशुपन्छी पािन अनुदान कायनक्रम संचािन 

कायनमवमध, २०७७  रहकेो छ । 

२) यो कायनमवमध आरुघाट गाउँपामिका, गाउँ कायनपामिकािे पाररत गरेको मममत देमख 

िागु हुनेछ । 

३) यो कायनमवमध आरुघाट गाउँपामिका भर िाग ुहुनेछ । 

 

२. पररभािा: मवषय र प्रसंगिे अको अथन निागेमा यस कायनमवमधमा, 

१) “गाउँपामिका” भन्नािे आरुघाट गाउँपामिकािाई जनाउँदछ । 

२) “आवेदक” भन्नािे अनुदान प्रयोजनका िामग आरुघाट गाउँपामिकाको कृमष/पि ु

िाखा, वडा तथा गाउँपामिकामा आवेदन मदएका कृषक, कृमष फमन, पिुपंछी फमन, 

माछा फमन, कृषक समहू, कृमष सहकारी, दगू्ध सहकारी, मास ु पसि, नसनरी, घाँस  

खेती, साममुहक गोठसंचािक, कृमष, पि ु तथा मत्स्यपािक कृषकिाई समते 

जनाउँदछ  । 

३) फमन भन्नािे मनयम अनुसार दतान भएका फमन  िाई जनाउदछ  । 

 

३. उदे्दश्यहरु: 
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१) कृमष तथा पिुपंछीजन्य वस्तुको व्यवसामयक उत्पादन र गुणस्तरमा वमृि गरी कृषक 

पररवारिाई रोजगार तथा स्वरोजगार एवं व्यवसामयक रुपमा आत्ममनभनर बनाउने । 

२) कृमष तथा पिुपंछी क्षेत्रमा िगानी बढाई व्यवसामयकता र उद्यममििताको प्रबिनन 

गने । 

३) साना तथा मझौिा कृषकहरुिाई समते व्यवसायीक पिुपिानमा प्रोत्साहन गने । 

४) एक्कि ममहिा, मवपन्न, दमित,अपांग, यवुा तथा आमदबासी  जनजातीिाई समते 

पिुपिानमा समान सहभामगता गने ।    

५) बेरोजगारिाई रोजगार रोजगारिाई स्वरोजगार कायनक्रम १८वषन देमख ५९ 

वषनसम्मकािे सहभागी हुन पाउनेछ । 

पररच्छेद -२ 

काययक्रम संचािन प्रलक्रया 

४. आिेदन माग गनय सक्ने: 

      ४.१. अनुदान कायनक्रम स्वीकृत बामषनक कायनक्रम अनुसार  संचािन गननका िामग कृमष / 

पिु सेवा िाखािे अनुसूची-१ अनुसार  सावनजमनक सचूना प्रकामित गरी आवेदन माग गनन 

सक्नेछ । उक्त सचूना गाउँपामिकाको वेवसाइट, सचूना पाटी तथा िाखा  कायानियका 

सचूनापाटी र वडा कायानियहरुका सचूनापाटीमा टाँस गनुनपनेछ । 

     ४.२. अनदुानको कायनक्रममा अमनवायन रुपमा फमन/संस्था /समहू व्यमक्तिे उपदफा १ 

बमोमजमको सचूना अनुसार आवेदन पेि गदान  आवेदकिे अनुसूची-२ बमोमजमको 

मनवेदनका साथ दहेाय बमोमजमका कागजातहरु पेि गनुनपदनछ । 

क) फमन वा संस्थािे प्रचमित कानुन बमोमजम आमधकारीक मनकायमा दतान भएको 

प्रमाणपत्र र स्थायी िेखा नम्बर प्रमाणपत्रको प्रमतमिमप एक/एक प्रमत , समहू वा 

संस्थाको हकमा कायनसमममतको बैठकिे अनुदान माग गननको िामग गरेको 

मनणनय प्रमतमिमप,  

ख) सम्बमन्धत वडा कायानियिे कायनक्रम संचािनमा दोहोरो सहयोग नभएको वा 

मवगतमा सहयोग उपिब्ध भएको भए कुन मिषनकमा कमत अनुदान मिएको हो 
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सोको व्यहोरा खिुाई थप अनुदान सहयोग मदन उपयकु्त हुने व्यहोरा खिेुको  

वडा कायनियको मसफाररस । 

ग) आवेदकिे आफूिे संचािन गने व्यवसायको अनुसूची -३ वमोमजमको  

पररयोजना प्रस्ताव । 

घ) फमन वा व्यवसाय संचािनमा रहकेो जग्गाधनी प्रमाणपुजानको प्रमतमिमप वा 

प्रचमित मनयम बमोमजम कमम्तमा ५ वषनको िामग जग्गा भाडामा मिएको 

करारनामा कागजको प्रमतमिमप  । 

ङ) कायनक्रम संचािन हुने आमथनक वषनको सम्पमि कर तथा भमूमकर मतरेको 

रमसदको प्रमतमिमप । 

च) वडा कायानियबाट  कृषक वमगनकरण फारमको प्रमतमिमप । 

छ) अनुसचूी ४ बमोमजमको स्वघोषणा पत्र । 

ज) दतान नभएको कृषकहरुको हकमा दफा -४ को उपदफा २(ख), (ग), (छ) र 

आवेदन अनुसचूी अनुसार मदनुपने छ । 

४.३. आिेदन संकिन : दफा ४ को उपदफा २ बमोमजम पेि भएका आवेदनहरु कृमष/ 

पिु सेवा िाखा वा सम्बमन्धत वडा  कायानियमा दतान गराउनु पनेछ । 

पुनश्च: रु. ५० हजार वा सो  भन्दा मामथको अनदुानको कायनक्रमको िामग अमनवायन 

रुपमा कृमष/पिु व्यवसाय दतान गरेको हुन ुपनेछ  । 

पररच्छेद -३ 

कृलि तथा पशु काययक्रम तथा न्यूनतम मापदण्ड  

५.  गाउँपालिकािे हाििाई संचािन गने अनुदानका काययक्रमहरु र त्यसको 

न्यूनतम मापदण्ड लनभन बमोलजम रहेको छ  

५.१. पशु काययक्रम तर्य  : 

५.१.(क) मासु पसि सुधार :-  
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  १. मसपुसिमा अमनवायन रुपमा बेसन, सेतो टायि, डी.मिज र फोहोर व्यवस्थापन 

गनुन पने छ । 

       ५.१.(ख) गाई भैसी/भेंडा बाख्रा/बंगुर/कुखुरा :-  

 १. व्यवसायीक कायनक्रमको िामग दतान भएका फमनहरुिे मात्र आवेदन गनन पाउनेछ 

। 

       २. भेडा बाख्रा कमम्तमा २५  ओटा माउ र १ ओटा व्याड हुनुपने छ । 

    ३. बंगरुको िामग ३ ओटा माउ हनुुपने छ । 

        ४. गाई भैसी कमम्तमा २  ओटा दहुुना वा व्याउने हुनपुने छ ।  

    ५.व्यवसायीक कुखरुापािनको िामग िोकि २००, ियेसन ५०० र  बोइिर ३०० 

ओटा हुनपुनेछ । 

    ६. व्यवसायीक फमनहरुिाई न्यनुतम ५०,००० देमख  अमधकतम रु.२ िाख ५० 

हजार सम्म अनुदान मदनसक्ने छ । 

५.१.(ग) नश्ल सुधारको िालग व्याड पशु अनुदान काययक्रम  

    १.  गाई/ भैसी कमम्तमा २ ओटा हुनपुने । 

    २.  भेंडा/ बाख्राको िामग कमम्तमा १५ ओटा माउ हुनपुने । 

    ३.  बंगुरको िामग कमम्तमा ३ ओटा सम्म प्रजन योग्य माउ हुनुपने । 

    ४.  व्याड कमम्तमा ३ बषन पाल्न ुपनेछ तर १ व्याड/ साडे १ बषन पछी हाडनाताबाट 

जोमगनको िामग बदिा गरी                     मनरन्तरता मदनुपनेछ  । 

५.१.(घ)  गोठ / भकारो सुधार काययक्रम  

 गोठ / भकारो सधुार कायनक्रमको िामग कमम्तमा दईु बषन पगेुको २ गोटा गाई 

/ भैसी हुनुपनेछ । 

  डेरीमा दधु मबमक्र गनेिाई प्राथममकता मदइनेछ । 

५.२.  कृलि काययक्रम संचािन तर्य : 

५.२.(क)   अगानमनक खेमत प्रणािी संचािन  

५.२.(ख)   मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेती  
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५.२.(ग)   नगद ेतथा मसिा बािी  

५.२.(घ)   फिफुि खेती  

५.२.(ङ)   मौरी पािन व्यवसाय  

५.२.(च)   मसंचाई कायनक्रम ( साना मसंचाई , थोपा मसंचाई , महउँद े मसंचाई , 

प्िामस्टक पोखरी )  

५.२.(छ)   नसनरी ब्याड ( एकि / बहुउदे्दश्यीय)  

५.२.(ज)   कृमष उपजको बजार व्यवस्थापन  

 

पररच्छेद -४ 

छनौट प्रलक्रया तथा व्यिस्थापन अनुगमन र मुलयांकन  

 

६. छनौट प्रलक्रया:  

६.१. ररत पूवनक पेि हुन आएका आवेदनहरुको आधारमा  सम्बमन्धत वडा 

कायानियको  वडा  समममति ेआवेदन मदने अमन्तम      मदनको  सात (७) मदन मभत्र 

पेि हुन आएका प्रस्तावहरुिाई  प्राथममकीकरण गरी गाउँपामिकामा छनौटको िामग       

      मसफाररस गरी पठाउनेछ। 

नोट : गत दईु आमथनक बषन मभत्र अनुदान मिएको कृषक , ब्यबसामयक फमनिे पुन: अनुदान 

को िामग आवेदन गनन पाउने छैन । 

७. प्रस्तािको मुलयांकन तथा छनौट :   

           ७.१ वडा कायानियबाट आएका प्रस्तावहरु मलु्यांकन गने र छनौट गने उदशे्य एवम 

यस प्रमक्रयािाई व्यवस्थापन गने उदेश्यिे         गाउँपामिकामा देहाय 

वमोमजमको अनुदान व्यवस्थापन समममत रहने छ ।  

क) गाउँपामिकाको अध्यक्ष – संयोजक  

ख) गाउँपामिकाको उपाध्यक्ष – सदस्य 

ग) आमथनक मवकास समममत संयोजक – सदस्य  

घ) प्रमखु प्रिासकीय अमधकृत  –सदस्य  
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ङ) योजना अनुगमन िाखाका प्रमखु  – सदस्य  

च) िेखा प्रमखु – सदस्य  

छ) कृमष तथा पि ुसेवा िाखा प्रमखु – सदस्य समचव 

८. मलू्यांकनका आधारहरु : मलू्यांकनका आधारहरु अनुसूची ५ मा उल्िेख भए अनुसार 

हुनेछ । 

९. अनुदान व्यवस्थापन समममतिे छनौट चरणमा पेि हनु आएका प्रस्तावहरु वडाबाट 

प्रथाममकरण गररएको प्रमक्रयामा अस्पस्ट भएमा पुन वडा कायानियिाई थप प्रमक्रयाको 

िामग मनदेिन मदन सक्ने छ । 

१०. छनौट भएको सूची प्रकाशन : मलु्यांकन तथा छनौट समममतबाट मनणनय भई  मसफाररस 

भएका कृषक, कृषक समहू, सहकारी /फमनहरुको  समूच प्रकािन सम्बमन्धत िाखािे गने 

छ ।  

११. सम्झौता र कायनको थािनी गाउँपामिकािे मनयम वमोमजम सम्बमन्धत िाभग्राही संग 

सम्झौता गरी कायनक्रम कायनन्वयन गनेछ । यसको व्यवस्थापन गने मजम्मेवारी कृमष / पिु 

सेवा िाखाको हुनेछ । 

१२. काययक्रम अनुगमन सलमलत :  

आरुघाट गाउँपामिकाद्वारा संचािन गररने कृमष तथा पिु मवकास कायनक्रम अनदुान 

कायनन्वयन प्रभावकारी बनाउनको िामग देहाय बमोमजमको कायनक्रम अनुगमन  समममत 

रहनेछ ।  

क) गाउँपामिकाको उपाध्यक्ष – संयोजक  

ख) आमथनक मवकास समममत संयोजक – सदस्य  

ग) सम्बमन्धत वडाको वडाध्यक्ष –सदस्य  

घ) योजना हनेे प्रामवमधक – सदस्य  

ङ) कृमष/पिु िाखाको प्रमखु – सदस्य  

 

 

पररच्छेद -५ 

भुक्तानी प्रलक्रया 
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१३. अनुदान रकम र भुक्तानी प्रलक्रया: 

१) गाउँपामिकािे मनम्न वमोमजमको कागजात पेि भई प्रमक्रया पुरा गरेको खण्डमा 

अनुदानको भकु्तानी मदनेछ । 

    क) भकु्तानीका िामग मनवेदन । 

                   ख) वडा कायानियको अमन्तम भकु्तानीका िामग मसफाररसको सक्कि प्रमत, 

ग) वडा तथा गाउँपामिका स्तरीय अनगुमन समममतको प्रमतवेदन, 

घ) आवश्यक मबि भरपाई, 

ङ) अनुदान कायनक्रम संचािन भएको स्थिको फोटो २ प्रमत, 

च)  समहू वा संस्थाको हकमा कायनसमममतको बैठकिे कायनसम्पन्न भएको 

मनणनयको प्रमतमिमप, 

छ ) सम्बमन्धत िाखाको कायन सम्पान्न प्रमतबेदनको मसफाररस  । 

* कायनक्रम संचािनको िामग कुनैपमन पेश्की मदइनेछैन  

१४.  भुक्तानी लदन बाध्य नहुने: 

१. अनुसचूी ६ अनुसार सम्झौता बमोमजम कायन सम्पन्न नगरेमा गाउँपामिकािे त्यस्ता 

अनुदानग्राहीिाई भकु्तानी मदन बाध्य हुने छैन । 

२. सम्झौता गरेको आमथनक वषनको  अन्त्य सम्ममा कायनसम्पन्न गरी भकु्तानी मिन 

नआएमा भकु्तानी गररने छैन । 

 

पररच्छेद -६ 

लिलिध 

क.  कायनमवमध सम्सोधन तथा पररमाजनन : यस कायनमवमध कायानन्वयनको सम्बन्धमा कुनै 

दमुवधा वा बामझन आएमा  सोको ब्याख्या गने वा यस कायनमवमध संसोधन गने 

अमधकार गाउँकायनपामिकािाई हुनेछ  । 



भाग-२                       खण्ड-३                     संख्या-३  

कृलि तथा पशुपन्छी पािन अनुदान काययक्रम संचािन काययलिलध, २०७७      9 

ख. खारेजी :- कायनपामिकािे अको कायनमवमध िागु गरेको खण्डमा यस कायनमवमध स्वत 

खारेजी हुनेछ । 
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अनुसूची -१ 

 

कृलि तथा पशुपािन सभिन्धी काययक्रमको प्रस्ताि आव्हानको सुचनाको 

ढाँचा 

 

आरुघाट गाउँ पालिका 

गाउँकाययपालिकाको कायायिय 

कृलि/पशु सेिा शाखा 

आरुघाट, गोरखा  

कृलि तथा पशुपािन सभिन्धी काययक्रमको प्रस्ताि आव्हानको सुचना  

प्रथम पटक प्रकामित मममत : ................. 

यस कायानियको आ.व........................ को स्वीकृत वामषनक कायनक्रम अनुसार यवुाहरुिाई 

................................. सम्वन्धी कायनक्रमका माध्यमवाट रोजगार/ स्वरोजगार प्रदान गने 

कायनक्रम रहकेो हुदँा इच्छुक  बेरोजगार /कृषक /कृषक समहू / कृमष सहकारी / कृमष फमनहरुिे 

यो सचूना प्रकािन भएको मममतिे २१ मदन मभत्र तोमकएको ढाँचा अनुरुप तपमििका कागजात 

समहत प्रस्ताव पेि गनुन हुन यो सचुना प्रकािन गररएको छ । 

तपमिि  

१. अनुसचूी -२ अनुरुपको आवेदन,  

२. अनुसचूी -३ अनुरुपको संमक्षप्त कायनयोजना,  

३. अनुसचूी -४ अनुरुपको स्वघोषणा पत्र,  

४. नेपािी नागररकता प्रमाणपत्रको प्रमतमिमप, 

५. व्यवसाय दतान / गत आ. व.को करचकु्ता /पान नं.आमदको प्रमतमिमप,  

६. जग्गाको िाि पुजान / भाडामा भए कम्तीमा ५ वषनको सम्झौता पत्र । 
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अनुसूची -२ 

अनुदान काययक्रम माग गनय पेश गने लनिेदन 

मममत:........................................ 

श्रीमान् कृमष/पिु सेवा िाखा प्रमखु/वडा अधक्ष  ज्य,ू.... वडा  कायानिय 

आरुघाट गाउँपामिका, कृमष पिु सेवा िाखा /......वडा  कायानिय, 

आरुघाट, गोरखा । 

लििय: काययक्रम अनुदान सभबन्धमा । 

प्रस्तुत मवषयमा आरुघाट गाउँपामिका, कृमष सेवा पि ुसेवा िाखाबाट मममत........................ 

मा प्रकामित सचूना अनुसार ......................................................... िीषनक अनुदान 

कायनक्रम संचािन गनन तपमििका कागजातहरु संिग्न गरी आवेदन पेि गरेको व्यहोरा अनुरोध 

गदनछु । 

संिग्न कागजातहरु: 

क) फमन वा संस्थािे प्रचमित कानुन बमोमजम आमधकारीक मनकायमा दतान भएको 

प्रमाणपत्र र स्थायी िेखा नम्बर प्रमाणपत्रको प्रमतमिमप एक/एक प्रमत । 

ख) सम्बमन्धत वडा कायानियिे कायनक्रम संचािनमा दोहोरो सहयोग नभएको वा 

मवगतमा सहयोग उपिब्ध भएको भए कुन मिषनकमा कमत अनुदान मिएको हो सोको 

व्यहोरा खिुाई थप अनुदान सहयोग मदन उपयकु्त हुने व्यहोरा खिेुको मसफाररस पत्र । 

ग) समहू वा संस्थाको हकमा कायनसमममतको बैठकिे अनुदान माग गननको िामग गरेको 

मनणनय प्रमतमिमप । 

घ) आवेदकिे आफूिे संचािन गने व्यवसायकोअनुसचूी ३  अनुसारको  पररयोजना 

प्रस्ताव । 

ङ) फमन वा व्यवसाय संचािनमा रहकेो जग्गाधनी प्रमाणपुजानको प्रमतमिमप वा प्रचमित 

मनयम बमोमजम कमम्तमा ५ वषन भाडामा मिएको खलु्ने काजजातको प्रमतमिमप । 

च) कायनक्रम संचािन हुने आमथनक वषनको सम्पमि कर तथा भमूमकर मतरेको रमसदको 

प्रमतमिमप । 
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छ) वडा कायानियको कृषक वमगनकरण फारमको प्रमतमिमप । 

ज) अनुसचूी ४  अनुसारको स्वघोषणा  । 

मनवेदकको 

दस्तखत: 

नाम, थर: 

ठेगाना:  

सम्पकन  नं.: 

छाप: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनुसूची -३ 

व्यिसायी र्ामय संचािनको िालग आिेदकिे पेश गनुयपने प्रस्तािको नमूना 
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व्यिसायी र्ामय पररयोजना प्रस्ताि 

!_ cfj]bs / ;Dks{ JolQm ;DaGwL ljj/0f M 

cfj]bs gfd M  

k"0f{ 7]ufgf -kqfrf/sf] nflu_ M  

;+:yf btf{ ePsf] ldlt  

:yfoL n]vf gDa/  

;+:yfsf] d'Vo p2]Zo  

k।f]kfO{6/sf] jf cWoIfsf] gfd M  

df]jfO{n g+=  

kl/of]hgf :yn -sfo{ If]q_  

kl/of]hgfsf] gfd  

k।:tfljt cfof]hgfsf] s"n vr{ -o;df cg'bfg / cg'bfgu।fxLsf] tkm{af6 

Jofxf]g]{ vr{ ;d]t ;dfj]z ug]{_ 

 

ufpFkflnsfaf6 dfu u/]sf] s"n cg'bfg /sd -g]?_M  

cGo >f]t jf ljQLo ;xsfo{df s'g} sfd eO/x]sf] eP, s'g ;+:yfaf6 s] s] 

p2]Zosf nflu ljQLo ;xof]u kfpg' ePsf] 5, v'nfpg'xf]; . 

 

 

 

k।:tfjgf k]z ug]{ AolSt jf ;+:yfsf] gfd   

 

@_ k|:tfjgfsf] cf}lrTo tyf dxTj 

tflnsf M  ============================================sf] xfnsf] Joj;fosf] cj:yf 

qm=;++

= 

xfnsf] 

Joj;fo 

Joj;fos

f] cfsf/ 

Afflif{s pTkfbg 

-cg'dflgt_ 

aflif{s s'n cg'dflgt 

cfDbfgL -?=_  

/f]huf/L l;h{gf 

!      

      

hDdf     

 

#= ck]lIft pknlAwx? / aflif{s pTkfbg ljj/0f 

k।:tfljt Joj;fosf ck]lIft pknlAwx? tklzn adf]lhdsf x'g]5g\ 

M 
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 Joj;fosf] cfsf/ 

 aflif{s pTkfbg  

 aflif{s hDdf cfDbfgL] 

 /f]huf/L l;h{gf 

 

$_ kl/of]hgfsf d'Vo d'Vo lqmofsnfkx? 

qm=;+

= 

lqmofsnfk 

ljj/0f 

O{sfO{ 

 

kl/df0f ;DkGg 

ug]{ ldlt gofF xfn yk ug] hDdf 

        

        

        

cfjZostf cg';f/ dxn yk ug'{xf];\ . 

 

%_ kmd{n] ;fem]bf/Ldf ;+rfng ug]{ sfo{qmdsf] cjlwM– 

 

^_  vr{ ljj/0f 

s l:y/ vr{sf] ljj/0f 

s[lif oGq pks/0fx? uf]7, ejg, tf/jf/, kfgL Joj:yfkg cflb 

h:tf ;+/rgf lgdf{0f kz'j:t' vl/b k"j{ ;~rfng vr{ cflb . 

qm=;+= ls।ofsnfkx?sf] ljj/0f O{sfO{ kl/df0f b/ 

hDdf 

vr{   -

?=_ 

      

cfjZostf cg';f/ dxn yk ug'{xf];\ . 

 

 

v rfn' vr{sf] ljj/0f -Ps aif{sf] dfq_ 

sfdbf/, dn ljp, bfgf, 3f+; Joj:yfkg, /f]uls/f Joj:yfkg cflb . 
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qm=;+

= 
ls।ofsnfkx?sf] ljj/0f O{sfO{ 

kl/df0

f 
b/ 

hDdf 

vr{   

-?=_ 

      

cfjZostf cg';f/ dxn yk ug'{xf];\ . 

 

 

&= nfut ;fem]bf/L 

tflnsf M nfut ;fem]bf/Ldf ;~rfng x'g] sfo{qmdx? / dfu ul/Psf] cg'bfg 

/sdsf] ljj/0f 

qm=;+

= 
ljj/0f 

hDdf 

vr{   -?=_ 

kl/of]hgf 

sf] 

klxnf] aif{sf] 

-?=_ 

cg'bfg pknAw 

u/fpg] sfof{no 

jf ;+:yfsf] -?=_ 

cg'bfgu।fxLsf] 

nfut 

-?=_ 

      

cfjZostf cg';f/ dxn yk ug'{xf];\ . 

 

कृषकको नाम थर :  

ठेगाना :  

हस्ताक्षर:  

सम्पकन  नं.:  

 

 

 

 

 

 

 

अनुसूची ४ 
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स्िघोिणा 

मिमखतम यसै गोरखा मजल्िा आरुघाट गाउँपामिका आगे आरुघाट गाउँपामिका 

वडा नं.........................बस्ने बषन ................को म 

...................................िे गत दईु आमथनक वषन मभत्र कुनैपमन सरकारी मनकाय 

तथा अन्य संघ संस्था बाट अनुदान स्वरुपको रकम/अन्य कुनै पमन समुबधा 

नमिएको व्याहोरा मठक साँचो हो, झठुा ठहररय कानुन वमोमजम सहौंिा बझुौिा 

साथै यस कायनक्रम संचािन गदान िाग्ने कुि रकम मध्ये अनुदान रकममा नपगु 

सम्पणून रकम आफै िगानी गनन मन्जरु भई यो स्वघोषणा पत्रमा समह छाप गररमदए 

इमत संवत २०७...साि.......................ममहना ............गते रोज ..........िभुम । 

 

सलह छाप गने  

नाम थर : 

ठेगाना : 

दस्थाखत : 

फोन.नं. :  

रोहिर 

नाम थर : 

पद : 

कायनिय : 

 

 

अनुसूची -५ 

दर्ा ८ सगँ सभबलन्धत 

क्र.सं. छनौटका आधारहरु अंक 

 

दायाँ 

 

वायाँ  
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१ 

 

 

फमन दतान भएको     

(२०) 

३ बषन भन्दा अमघकोिे २०  अंक 

२ बषन देमख ३ सम्मकोिे  १५  अंक 

१ बषन देमख २  सम्मकोिे  १५  अंक 

अन्य ५ अंक  

 

२ 

 

सम्बमन्धत मवषयमा 

तामिम  

(५) 

७ मदन भन्दा बढी ५ अंक  

७ मदन भन्दा कमिे ३ अंक 

 

 

३ 

 

 

िमक्षत वगन  

(१५) 

अमत मबपन्न १५ 

मसमान्तकृत दमित तथा जनजाती,१०  

अन्य –५   

 

४  

 

व्यवसायीकरण  

(१०) 

साममुहक -१०  

व्यमक्तगत -५  

५ कायनक्रम संचािनको 

िामग पूवानधार 

(२०) 

६ अनुभव  (१०) 

 

७ 

प्रस्तावकको मखु्य पेिा (२०) 

 

क. भेंडा/ बाख्रा 

२५   भन्दा बढी माउ भएकोिे २० अंक  

२०  भन्दा बढी भएकोिे १५ अंक  

१०  भन्दा बढी भएकोिे १० अंक 

१०  भन्दा कम भएकोिे५  अंक 

 

ख. गाई, भैसी तथा बंगुर 

३  भन्दा बढी भएकोिे २० 

२  भन्दा बढी भएकोिे १५  

१ वा १  भन्दा बढी भएकोिे १०  

 

ग. कुखरुा (िेयसन, 

५०० भन्दा बढी भएकोिे २० 

३०० भन्दा बढी भएकोिे १५  
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बोइिर) ३०० भन्दा कम भएकोिे १०  

घ.  माछा पोखरी २ रोपनीमा  भन्दा बढी पोखरी भएकोिे २०  

२ रोपनीमा  भन्दा कम पोखरी भएकोिे १५  

 ङ) तरकारी खेमत  १० रोपनीमा गनेिाई २० अंक  

  ८ रोपनीमा गनेिाई १५ अंक  

  ५ रोपनीमा गनेिाई १० अंक 

 च) च्याउ खेमत  ८ रोपनीमा गनेिाई २० अंक 

  ६  रोपनीमा गनेिाई १५ अंक  

  ४ रोपनीमा गनेिाई १० अंक 

 छ) मौरी पािन  ३० घार पाल्नेिाई २० अंक  

  २० घार पाल्नेिाई १५ अंक 

  १० घार पाल्नेिाई १०अंक 

 झ) आि ुखेमत  १० रोपनीमा गनेिाई २० अंक 

   

  ८ रोपनीमा गनेिाई १५ अंक 

  ६  रोपनीमा गनेिाई १० अंक 

 ञ) ब्यबसामयक रुपमा 

टनेिमा तरकारी खेमत  

ब्यबसामयक रुपमा ८ वटा टनेिमा खेमत गने 

कृषकिाई २० अंक  

  ब्यबसामयक रुपमा ६वटा टनेिमा खेमत गने 

कृषकिाई १५ अंक 

  ब्यबसामयक रुपमा ४ वटा टनेिमा खेमत गने 

कृषकिाई १० अंक 

 ट) खाद्यान्न बािी ( धान, 

मकै,कोदो, गहु)ँ 

१५ रोपनीमा धान खेती  गनेिाई २० अंक 

  १० रोपनीमा धान खेती  गनेिाई १५ अंक 

  ८ रोपनीमा धान खेती  गनेिाई १० अंक 

 ठ)नगद ेबामि 

(अिैची,अदवुा,वेसार) 

१५ रोपनीमा नगदे खेती  गनेिाई २० अंक 

  १२ रोपनीमा नगदे खेती  गनेिाई १५ अंक 
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  ८ रोपनीमा नगदे खेती  गनेिाई १० अंक 
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अनुसुची -६     

व्यिसालयक र्ामय संचािनको िालग सभझौता पत्रको नमूना 

श्री आरुघाट गाउँपामिका .......................... िाखा र(यस पछी पमहिो पक्ष भमनने) र 

गोरखा मजल्िा आरुघाट गाउँपामिका वडा नं......मा स्थापना भएको श्री 

..........................................का प्रोपाइटर वा अध्यक्ष (यस पछी दोश्रो पक्ष भमनने) 

मवच साझदेारी/सहकायनमा आ.व. २०७७/०७८  को स्वीकृत व्यवसायीक फामन स्थापना 

सहयोग कायनक्रम आरुघाट गाउँपामिका वडा नं. ...   मा संचािन गनन तपमसि 

बमोमजमका ितनका अमधनमा रही यो सझौता–पत्रमा हस्ताक्षर गरी मियौं/मदयौं । 

कायनक्रमको नाम : .......................... 

तपलसि : 

१. यो सम्झौता सम्झौता भएको मममतबाट प्रारम्भ हुनेछ ।  

२. दोस्रो पक्षिे कायानियको िागत इमिमेट अनुसार ..................व्यवसाय 

................(व्यवसायको आकार उल्िेख गनुनपने) मा    सञ्चािन गरेको हुनु पन ेछ । 

यसरी स्थापना गररने व्यवसायीक फामनको कुि िागतको बमढमा रु..................... 

अक्षेरुपी ............................ रकम अनुदान स्वरुप पमहिो पक्षि े दोस्रो पक्षिाई 

उपिब्ध गराउने छ । 

३. कायन सम्पन्न पश्चात कायन योजना/सम्झौता अनुसारको काम समकय पमछ मात्र अनुदान 

रकम एकमुस्ट उपिब्ध गराइने छ । 

४. िागत ईमिमेट अनुसारका मक्रयाकिापहरु दोस्रो पक्षिे पमहिो पक्षको सहयोग मिई 

आफै सञ्चािन गनुनपनेछ । 

५. सम्झौता भएको मममति े १५ मदन मभत्र व्यमक्त तथा व्यवसायीक फामन स्थापनाको 

िागत ईमिमेट/कायनयोजना  अनुसार कायन िुरु गररसक्नु पनेछ । यमद कायन िुरु नभएमा 

सम्झौता स्वत रद्द हुनेछ ।  
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६. दोश्रो पक्षिे यमह २०७......साि ...............ममहना  ...... गत े मभत्र िागत ईमिमेट 

अनुसार कायन सम्पन्न गरर सक्न ुपनेछ । 

७. दोस्रो पक्षिे िागत ईमिमेट/कायनयोजना अनुसारका मक्रयाकिापहरु आफैं िे नगरी 

कुनै अको पक्षिाई ठेक्काप्ामा कायनक्रम मदन पाईने छैन ।  

८. यस सम्झौतामा उल्िेख भएका मनयमहरु यस ै बमोमजम र यसमा उल्िेख नभएका 

मनयमहरु प्रचमित मनयम कानुन बमोमजम िाग ूहुनेछ । 

९.  दोस्रो पक्षिे कायनक्रम संचािन भएको स्थानमा अनुदान रकम र िागतन साझदेारी 

समहतको मबस्ततृ मववरण झल्कने गारी सबैि ेदमेखने स्थानमा होमडङ बोडन  राख्नपुने छ । 

१०. 

११. 

प्रथम पिको तर्य बाट   द्रोस्रो पिको तर्य बाट 

नाम थर :     नाम थर :  

पद :      पद : 

कायानियको  छाप :    संस्थाको नाम र छाप : 

मममत :     मममत :    

 रोहबर                                                                                              

                               नाम :-      

पद :- 


