
 

पैय ूँ गाउूँपालिका 

स्थानीय राजपत्र 

खण्ड M 4                संखयााः 4           लिल ाः 2078/07/17 
              भाग-2 
पैय ूँ गाउूँपालिका 

कृषि  था पशिुा यवुा प्रबर्धन कायधक्रि संचािन कायधषवलर्, २०७८ 

प्रस् ावना 

कृषि व्यवसायिाई ियाधदि  एवि ्व्यवस्स्थ  गनध यवुाहरुिाई कृषि  था पश ुके्षत्रिा आकषिध  गरी स्वरोजगार 
प्रवर्द्धन िार्ध   यस गाउूँपालिका एवं कृषि के्षत्रबाट यवुा पिायनिाई न्य नीकरण गिै गाउूँपालिकाको आलथधक 
 था सािास्जक रुपान् रणिा टेवा परु् याउने उद्दशे्यिे पैय ूँ गाउूँपालिका गाउूँ कायधपालिकािे “कृषि  था पशपुन्छीिा 
यवुा प्रवर्द्धन कायधक्रि संचािन कायधषवलर्, २०७८” स्वीकृ  गरी िाग ुगरेको छ। 
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प्रारस्भभक 

१) संस्क्षप्त नाि र प्रारभभाः 
1. यो कायधषवलर्को नािाः “कृषि  था पशपुन्छीिा यवुा प्रवर्द्धन कायधक्रि संचािन कायधषवलर् 

2078” हनुछे। 

2. यो कायधषवलर् गाउूँ कायधपालिकाबाट स्वीकृ  भएको लिल  िेस्ख  रुुन्  िाग  हनुछे। 

२) पररभािााः षविय वा प्रसङ्गिे अको अथध निागेिा यस कायधषवलर्िााः 
1. “कायाधिय” भन्नािे पैय ूँ गाउूँपालिका गाउूँ कायधपालिकाको कायाधियिाई सभझन ुपनेछ। 

2. “वडा कायाधिय” भन्नािे पैय ूँ गाउूँपालिका अन् गध का ७ वटै वडा कायाधियहरूिाई सभझन ुपनेछ। 

3. “शाखा” भन्नािे पैय ूँ गाउूँपालिका, गाउूँ कायधपालिकाको कायाधियको कृषि शाखा र पश ु सेवा 
शाखािाई सभझन ुपनेछ। 

4.  “सेवा केन्र” भन्नािे पैय ूँ गाउूँपालिका गाउूँ कायधपालिकाको कायाधियबाट संचािन हनुे कृषि  था 
पशपुन्छी सेवा प्रसार कायधको िालग कृिकहरूिे सभपकध  गने षर्ल्ड स् रिा रहेका कृषि वा पशपुन्छी 
शाखाको ईकाइ कायाधियिाई सभझन ुपनेछ। 

5. “अध्यक्ष” भन्नािे पैय ूँ गाउूँपालिकाको अध्यक्षिाई सभझन ुपनेछ। 



6. “उपाध्यक्ष” भन्नािे पैय ूँ गाउूँपालिकाको उपाध्यक्षिाई सभझन ुपनेछ। 

7. “कायधपालिका सिस्य” भन्नािे पैय ूँ गाउूँपालिका गाउूँ कायधपालिकाको सिस्यहरूिाई सभझन ुपनेछ। 

8.  “प्रिखु प्रशासकीय अलर्कृ ” भन्नािे पैय ूँ गाउूँपालिका, गाउूँ कायधपालिकाको कायाधियको प्रिखु 
प्रशासकीय अलर्कृ िाई सभझन ुपनेछ। 

9. “शाखा प्रिखु” भन्नािे पैय ूँ गाउूँपालिका गाउूँ कायधपालिकाको कायाधिय, कृषि शाखा वा पश ु सेवा 
शाखा प्रिखुिाई सभझन ुपनेछ। 

10.  “ि ल्याङ्कन  था छनौट सलिल ” भन्नािे यस कायधषवलर् बिोस्जिको िर्ा ७ को उपिर्ा (१) 
बिोस्जिको सलिल िाई सभझन ुपनेछ। 

11. “कृषि  था पशपुन्छी व्यवसाय” भन्नािे कृषि व्यवसाय  था पशपुन्छी पािन व्यवसाय, कृषि  था 
पशपुन्छी जन्य वस् कुो उत्पािन, बजारीकरण गने “व्यवसाय ि ाध  था नषवकरण सभबन्र्ी कायधषवलर् 
२०७८” बिोस्जि ि ाध भएको व्यवसायिाई सभझन ुपनेछ। 

12. “अनिुान” भन्नािे कृषि  था पशपुन्छीिा यवुा कायधक्रि कायाधन्वयन अन् गध  कृषि, ित्स्य र पशपुन्छी 
पािन सभबन्र्ी उत्पािन, उत्पािन वृषर्द्का िालग प्रयोग हनुे औजार उपकरणहरु प्रशोर्न, ि ल्य 
अलभवृषर्द्, बजारीकरण िगाय का कायधहरुिा अनिुान प्रिान गररने नगि वा वस् गु  सहयोगिाई 
सभझन ुपनेछ। 

13. “अनिुानग्राही” भन्नािे यस कायधषवलर् बिोस्जि अनिुान प्राप्त गने यवुा कृिक/उद्यिीिाई सभझन ु
पनेछ। 

14.  “यवुा” भन्नािे 18 विध िेस्ख 45 विध सभिको उिेर भएका व्यस्ििाई सभझन ुपनेछ। 
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3. कायधक्रि संचािनको उद्दशे्यहरू : 
1.कृषि के्षत्रको सभभाव्य स्थानहरुिा व्यवसाय प्रवर्द्धन गरी बािी सघन ािा वृषर्द् गिै जलिनको उत्पािकत्व 
वृषर्द्िा सहयोग परु् याउने। 

2.सषुवर्ा अपगु भई कृषिको व्यवसायीकरण गनध नसकेका कृिकहरूिाई व्यवसायिा सहयोग गरी खाद्यान्न, 
 रकारी, नगिे बािी खे ी, पशपुन्छीपािन िगाय  षवलभन्न सभभाव्य बािी वस् हुरूको प्रबर्द्धनबाट उत्पािन र 
आय आजधन वृषर्द् गने। 

3.आर्लुनक कृषि प्रषवलर्  था उन्न  प्रषवलर्को प्रयोगबाट गणुस् रीय कृषि उत्पािन गरी ि ल्य अलभवृषर्द् गने। 

4.खाद्यान्न, नगिे,  रकारी बािी, पशपुन्छीपािनको उत्पािनिा आर्लुनक प्रषवलर् र यान्त्रीकरणको प्रयोग गरी 
उत्पािन र उत्पािकत्व वृषर्द् गने साथै उत्पािन िाग  घटाउने। 

5.कृषि के्षत्रको व्यवसायीककरण िार्ध   स्वरोजगारी एवि ्उत्साही यवुाहरूिाई कृषि व्यवसायिा आकषिध  गने 
। 
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४. कायधक्रि संचािन प्रकृयााः 

क) कृषि  र्ध ाः  

साझेिारी  

पवुाधर्ारिा कस्भ िा 25% र कृषि उत्पािन सिाग्रीहरु (बीउ, वेनाध, षवरुवा, कृषि औजार उपकरण) िा कस्भ िा 
५०% कृिकको साझेिारी हनुे। 

१) बेिौसिी  ाजा  रकारी उत्पािन  था षवस् ारिा बढीिा प्रल  वडा २ वटा संचािन 
गररनेछ। 

२) र्िर् ि खे ी षवस् ारिा प्रल  वडा १ वटा संचािन गररनेछ। 

३)  रकारी  था र्िर् ि नसधरी स्थापनािा प्रल  वडा १ वटा संचािन गररनेछ। 

४) िौरीपािनिा प्रल  वडा १ वटा संचािन गररनेछ। 

५) च्याउ खे ी षवस् ारिा बढीिा गाउूँपालिका लभत्रका ३ वटा ( टकिाक/लत्रवेणी/बेउिीवास-
१, हवुास/स्चसापानी-1 र सरौँखोिा/भोिे-1) क्षेत्रिा संचािन गररनेछ। 

प्रोत्साहन 

१) यवुा कृिक प्रोत्साहन कायधक्रििा प्रत्येक वडाबाट १ जना नघट्ने गरी बढीिा ९ जना 
कृिकिाई प्रोत्साहन गररनेछ। 

 

ख) पशपुन्छी  र्ध ाः 
साझेिारी  

१) व्यवसाषयक गाईभैसीपािनिा स् र वषृर्द्/नस्ि सरु्ार/प वाधर्ार लनिाधण/ििध   था सरु्ारिा 
प्रल  वडा १ वटा संचािन गररनेछ। 

२) बाख्रा पािनिा स् र वषृर्द्/नस्ि सरु्ार/प वाधर्ार लनिाधण/ििध   था सरु्ारिा बढीिा प्रल  
वडा 2 वटा संचािन गररनेछ। 

३) बंगरु पािनिा स् र वषृर्द्/प वाधर्ार लनिाधण/ििध   था सरु्ारिा बढीिा प्रल  वडा 1 वटा 
संचािन गररनेछ। 

४) स्थानीय कुखरुा पािनिा स् र वषृर्द्/प वाधर्ार लनिाधण/ििध   था सरु्ारिा बढीिा प्रल  वडा 
1 वटा संचािन गररनेछ। 

५) िाछापािनिा स् र वषृर्द्/प वाधर्ार लनिाधण/ििध   था सरु्ारिा बढीिा प्रल  वडा 1 वटा 
संचािन गररनेछ। 

६) िास ुपसि/िगु्र् डेरी पसि ििध   था सरु्ार गनध गाउूँपालिका लभत्रका वषढिा 3 वटािा 
संचािन गररनेछ। 



प्रोत्साहन 

१) यवुा कृिक प्रोत्साहन कायधक्रििा प्रत्येक वडाबाट १ जना नघट्ने गरी बढीिा ९ जना 
कृिकिाई प्रोत्साहन गररनेछ। 

 5. कायधक्रिको प्रस् ाव िाग गने : 

  1. यस कायधषवलर् अनसुार संचािन हनुे कृषि  था पशपुन्छीिा यवुा प्रवर्द्धन कायधक्रिको पैय ूँ गाउूँपालिका 
गाउूँ कायधपालिकाको कायाधिय अन् गध को कृषि शाखा  था पश ुसेवा शाखा िार्ध   संचािन हनुेछ।कायधक्रि 
संचािन प वध गाउूँपालिकािे अनसुचुी-१ बिोस्जि कस्भ िा  २१ दिनको स चना प्रकास्श  गनेछ।साथै उि 
सचुना कायाधियको वेबसाइट  था वडा कायाधियिे स चनापाटीिा सिे  टाूँस गनुधपनेछ। 

   2. गाउूँपालिकाको सभबस्न्र्  शाखािे कृषि  था पशपुन्छीिा यवुा प्रवर्द्धन कायधक्रिको िाग गने ईच्छुक 
कृिकबाट अनसु ची-२ बिोस्जिको ढाूँचािा लनविेन संङ्किन गनुधपनेछ। 

      3. लनवेिन साथ आविेकिे अनसु ची-3 बिोस्जिको व्यवसायको कायध योजना प्रस् ाव पेश गनुधपनेछ।   

   4. यवुा कृिकिे नेपािी नागररक ा प्रिाण-पत्रको प्रल लिपी, जग्गा र्नी प्रिाण-पत्रको प्रल लिपी वा ५ विध 
सभि जग्गा लिजिा लिएको कागजा , प्रचलि  ऐन बिोस्जि गाउूँपालिकाको कायाधियिा ि ाध भएको र्िधको 
प्रिाणपत्रको प्रल लिषप र सभबस्न्र्  वडा कायाधियको लसर्ाररस साथ लनवेिन पेश गनुधपनेछ। 

6. आवेिकको योग्य ा/श धाः  

  १) यस कायधक्रि अनसुार प्रस् ाव पेश गने आवेिकहरुको योग्य ा एवं श धहरु लनभनानसुार हनुेछाः 
क) गाउूँपालिका लभत्रको 18 िेस्ख 45 विध सभिको स्थायी बसोवास गरेको नेपािी नागररकिाई 

प्राथलिक ा दिइनेछ।साथै लनरन् र रुपिा व्यवसाय सञ्चािन गरेका व्यावसाषयहरुिाइध उिेर हि 
िाग्ने छैन । 

ख) व्यवसाय संचािन हनु ेस्थानको आफ्न ैस्वालित्विा जग्गा भएको (जग्गाको के्षत्रर्ि र भोगालर्कार 
खलु्न ेप्रिाण) वा एकाघरको जग्गा भए कायधक्रि संचािन गनध िञु्जरीनािा, वा लिजिा लिएको 
भएिा 5 विध सभि भाडािा जग्गा लिएको सभझौ ाको प्रल लिपी, 

ग) कुि िाग को पवुाधर्ारिा कस्भ िा 25% र कृषि उत्पािन सिाग्रीहरु (बीउ, वेनाध, षवरुवा, पश ु
नस्ि सरु्ार, पश ुसंखया वषृर्द्, कृषि औजार उपकरण) िा कस्भ िा ५०% व्यहोने क्षि ा रहेको 
पषुि गने कागजा , 

घ) षवग  २ विधिा गाउूँपालिका र अन्य कुन ै लनकायबाट उस् ै प्रकृल को कायधक्रििा अनिुान प्राप्त 
नगरेको स्वघोिणा पत्र।  

  7. ि ल्याङ्कन  था छनौट सलिल ाः 
      १. कायधक्रि संचािनको िालग प्राप्त लनविेनहरूको िलु्याङ्कन  था छनौट गनध िेहाय बिोस्जिको ६ 
सिस्यीय सलिल  गठन हनुछे। 

(क) गाउूँपालिका अध्यक्ष  संयोजक 

(ख) गाउूँपालिका उपाध्यक्ष सिस्य 



 

       
 

 

 

 

 

 

२. उि सलिल िे बैठकिा बढीिा िईु जना षवियसंग सभबस्न्र्  व्यस्ििाई आिन्त्रण गनध सक्नेछ। 

3. सलिल बाट िलु्याङ्कन एवि ्लसर्ाररस भएका आवेिकहरूको छनौट सभबस्न्र् लनणधय िर्ा ७ को उपिर्ा 
(१) बिोस्जिको सलिल िे गनुधपनेछ।सभबस्न्र्  शाखािे कायधक्रि कायाधन्वयन हनु े के्षत्रसूँग सभबस्न्र्  वडा 
कायाधियसूँग आवश्यक सिन्वय र सहजीकरणको काि गनेछ। 

 

8. ि ल्याङ्कन िापिण्ड : 
      1.कायधक्रि संचािनको िालग प्राप्त लनविेनहरूको िलु्याङ्कन िापिण्ड िेहाय बिोस्जिको हनुछे। 

क्र.सं. ि ल्याङ्कनका आर्ार साझेिारी 
अनिुान 
अंकभार 

सचुक र अंकभार कैषर्य  

क) आवेिकसूँग सभबस्न्र्  70 - - 
1. व्यवसाय स्थि 10 - - 

1.1 

सभबस्न्र्  वडाको 
व्यस्ििे सभबस्न्र्  वडा 
लभत्र व्यवसाय संचािन 
गने भएिा 

10 सभबस्न्र्  वडा-10 

नागररक ा वा 
सभबस्न्र्  वडाको 
लसर्ाररस 

1.2 

एक वडाको व्यस्ििे 
अन्य वडा लभत्र व्यवसाय 
संचािन गने भएिा 

8 अन्य वडा-8 

नागररक ा वा 
सभबस्न्र्  वडाको 
लसर्ाररस 

2. 
वैिेस्शक रोजगारबाट 
र्केका वा लभसा रद्द 
गरी बसेको भएिा 

10 भए-10, नभए-0 

बैिेस्शक रोजगारबाट 
षर् ाध भएको प्रिाण 
वा लभसा  

3 

आवेिकको पररवार 
लभत्रको व्यस्ि कोलभड-
19 प्रभाषव  भई ितृ्य ु
भएिा 

१० 
 

गाउूँपालिकाको 
स्वास््य शाखाको 
प्रिाण कागजा ।  

(ग) प्रिखु प्रशासकीय अलर्कृ  वा लनजिे  ोकेको अलर्कृ  
किधचारी 

सिस्य 

(घ) कृषि पश ु था सहकारी सलिल को संयोजक सिस्य 

(ङ) िेखा प्रिखु वा लनजिे  ोकेको प्रल लनलर्  सिस्य 

(च) कृषि/पशसेुवा शाखाको शाखा प्रिखु  सिस्य सस्चव 



4 
सभबस्न्र्  षवियिा 
व्यवसाषयक  ालिि 
लिएको भएिा 

10 

1-3 दिनको भएिा-4, 
१-7 दिनको भएिा-6, 
१-15 दिनको भएिा-
8, 1५ दिन भन्िा 
िाथीको भएिा-10, 
नलिएको-0  

सभबस्न्र्  लनकायबाट 
 ालिि प्राप्त गरेको 
प्रिाणपत्र 

5. व्यवसाय अनभुव 5 

४ विध भन्िा िाथी 
भएिा-5, ३ विध 
भएिा-4, २ विध 
भएिा-3 ,१ विध भएिा 
-2 र १ विध भन्िा 
कि भएिा-१ 

व्यवसाय ि ाध प्रिाण 
पत्र र व्यवसायको 
लनरन् र ा। 

6. 
 

िस्क्ष  वगध 
सािास्जक सि हिा 
आवर्द् 

10 

एकि/िलि  िषहिा-
10, िषहिा-5,  
िलि -5 अपाङ्ग भएिा-
10, नभएिा-0  

नागररक ा 
प्रिाणपत्रको 
आर्ारिा/ 
सभबस्न्र्  लनकायबाट 
प्राप्त प्रिाणपत्र 

7. उिेर सि ह 15 
18-45 भएिा-15, 
45 िेस्ख िाथी भए-
10 

नागररक ा 
प्रिाणपत्रको आर्ारिा 

ख) व्यवसायसूँग सभबस्न्र्  20   

1. प्राषवलर्क पक्ष 10 
अल  उत्ति-10, 
उत्ति-8, िध्यि-6, 
न्यनु-4 

सवि प्रषवलर्, 
उपिब्र् ा, स्थानीय 
हावापानी एव. 
भगुोिसूँग सभबस्न्र्  

2. बजार पक्ष 10 
अल  उत्ति-10, 
उत्ति-8, िध्यि-6, 
न्यनु-4 

बजारको स्स्थल  र 
सभभावनाका आर्ारिा 

ग) नषवन ि सोच 10   

1. प्रस् ावको आर्ारिा  10 अल  उत्ति-10,उत्ति-
8, िध्यि-6, न्यनु-4 

सिग्र प्रस् ावको 
आर्ारिा वा  
सलिल को रायका 
आर्ारिा 

जभिा 100   
 

 



9. प्रस् ाव ि ल्याङ्कन  था छनौटाः  

 

     1. सभवस्न्र्  शाखा र वडा कायाधियको प्रल लनलर्को उपस्स्थल िा आवेिकको अनगुिन गरी 
प्रल वेिनको आर्ारिा िर्ा 8 को उपिर्ा १ िा  ोषकए बिोस्जिको ि ल्याङ्कन  िापिण्ड अनसुार 
ि ल्याङ्कन  था छनौट सलिल िे छनौट गनेछ। 

   2. ि ल्याङ्की  भई छनौट भएका आवेिकहरुिाई प्राषवलर्कबाट िाग  अनिुान  यार गरी अनसु ची- 
4 बिोस्जिको सभझौ ा गरी कायधक्रि संचािन गररनेछ।  

 

     पररच्छेि ५ 

साझेिारी अनिुान र प्रोत्साहन  

10.  रकि र भिुानी प्रषक्रया : 
क) साझेिारी अनिुानाः 
      रकारीबािी, र्िरु्िबािी, ित्स्य पािन, पशपुन्छीपािनिा कुि िाग को पवुाधर्ारिा बषढिा 75% र 
कृषि उत्पािन सिाग्रीहरु (बीउ, वेनाध, षवरुवा, पश ुनस्ि सरु्ार, पश ुसंखया वृषर्द्, कृषि औजार उपकरण) िा 
बषढिा ५०% गाउूँपालिकािे अनिुानग्राहीिाई सभबस्न्र्  शाखा वा प्राषवलर्कको कायध सभपन्न प्रल वेिन बिोस्जि 
अनिुान रकि उपिब्र् गराउनेछ । 

     नोटाः ब्रोइिर कुखरुापािक यवुा व्यवसायीको हकिा प वाधर्ार षवकासिा िात्र अनिुान प्रिान गररनेछ। 

ख) प्रोत्साहनाः  

प्राप्त आवेिनहरु िध्येबाट कृषि/पशसेुवा शाखाको रायका आर्ारिा कायधपालिका बैठकको लनणधयबाट 
छनौट गररनेछ। 

    

       11. षवषवर् : 
१) िर्ा 7 को उपिर्ा (1) अनसुार गदठ  सलिल को बैठकको िालग कृषि शाखा/पशसेुवा शाखाको 

वाषिधक स्वीकृ  कायधक्रिको खचधबाट लनयिानसुार बैठक र षर्ल्ड भत्ता उपिब्र् गराउनेछ। 

२) गाउूँपालिकाको कृषि  था पश ुसेवा शाखाबाट अनिुान प्राप्त कृिकहरूिे काि नगने अनिुानग्राहीिाई 
गाउूँपालिकािे अनिुान रकि रोक्का गनध सक्नेछ।यस कायधषवलर् अनसुार अनिुानको िरुूपयोग गरेिा 
अनिुानग्राहीिाई प्रचलि  काननु बिोस्जि कारवाही गरी असिु उपर गररनेछ। 

 

      12. बार्ा अडकाउ र् काउ : यस कायाधषवलर् कायाधन्वयन सभबन्र्िा कुनै दिषवर्ा भएिा सोको 
लनरूपण गाउूँपालिका गाउूँ कायधपालिकाको कायाधियिे गनेछ।साथै यस कायधषवलर्िा उल्िेख भएका षवियहरू 
यसै बिोस्जि  था अन्य षवियहरू प्रचलि  काननु बिोस्जि हनुेछन।् 

      13. संशोर्न : यो कायधषवलर् गाउूँ कायधपालिकािे आवश्यक ा अनसुार संशोर्न गनध सक्नछे। 

 
 
 
 
 
 



 

अनसु ची १ 

(िर्ा-५ को उपिर्ा-१ सूँग सभबस्न्र् ) 
कृषि  था पशपुन्छीिा यवुा प्रवर्द्धन कायधक्रि संचािनको िालग आवेिन पेश गने सभबन्र्ी सचुना 

प्रथि पटक प्रकास्श  लिल  : २०७...../ /  

 

यस पैय ूँ गाउूँपालिकाको कृषि शाखा/पशसेुवा शाखा अन् गध  आ.व. ......../........ िा वाषिधक स्वीकृ  कायधक्रि अन् गध  
संचािन गररने कृषि  था पशपुन्छीिा यवुा प्रवर्द्धन कायधक्रिको िालग ईच्छुक गाउूँपालिका लभत्रका कृिक/कृषि र्िधिे यो 
सचुना प्रकास्श  भएको लिल िे २१ दिन लभत्रिा  ोषकएको ढाूँचािा षववरण भरी िेहाय अनसुारको कागजा हरू र लनवेिन 
सषह  पैय ूँ गाउूँपालिका गाउूँ कायधपालिकाको कायाधिय कृषि/पशसेुवा शाखािा पेश गनध सभबन्र्ी  सबैको जानकारीको 
िालग यो सचुना प्रकास्श  गररएको छ। 

 पस्शि : 

 

थप जानकारीका िालग सभपकध  : 
टोि फ्री नं. १६६०६७२००१, टेलिर्ोन नं. ०६७-४१११०१, ०६७-४१११०२ 

ईिेि ठेगाना : paiyungapa@gmail.com 

वेबसाइट : www.paiyunmun.gov.np 

 

क्र.
सं. 

अनिुान
को 

षकलसि 

साझेिारी अनिुान 
सहयोग 

आवश्यक कागजा हरू कैषर्य  

1. 

कृषििा 
यवुा 
प्रवर्द्धन 
कायधक्रि  

(बेिौसिी  रकारी, 
र्िर् ि बािी उत्पािन, 
 रकारी  था र्िर् ि 

नसधरी स्थापना, िौरीपािन, 
च्याउ खेल िा बीउ वेनाध, 
कृषि औजार उपकरण, 
प वाधर्ार लनिाधण/ििध िा 
साझेिारी अनिुान सहयोग) 

क) नेपािी नागररक ा प्रिाण पत्रको प्रल लिपी, 
ख) अनसु ची-2 बिोस्जिको लनवेिनको ढाूँचा, 
ग) अनसु ची-३ बिोस्जिको कायध योजना प्रस् ावना, 
घ) व्यवसाय संचािन हनुे स्थानको आफ्नै स्वालित्विा जग्गा भएको 

(जग्गाको क्षेत्रर्ि र भोगालर्कार खलु्ने प्रिाण) वा एकाघरको 
जग्गा भए कायधक्रि संचािन गनध िञ्जुरीनािा, वा लिजिा 
लिएको भएिा 5 विध सभि भाडािा जग्गा लिएको सभझौ ाको 
प्रल लिपी, 

ङ) कुि िाग को पवुाधर्ारिा कस्भ िा 25% र कृषि उत्पािन 
सिाग्रीहरु (बीउ, वेनाध, षवरुवा, पश ुनस्ि सरु्ार, पश ुसंखया 
वृषर्द्, कृषि औजार उपकरण) िा कस्भ िा ५०% व्यहोने क्षि ा 
रहेको पषुि गने कागजा , 

च) षवग  २ विधिा गाउूँपालिका र अन्य कुन ै लनकायबाट उस् ै 
प्रकृल को कायधक्रििा अनिुान प्राप्त नगरेको स्वघोिणा पत्र,  

छ) सभबस्न्र्  वडा कायाधियको लसर्ाररस पत्र, 
ज) बैिेस्शक रोजगारबाट र्केको भए लभसा रद्द भएको प्रिाण, 

एकाघरको पररवार कोलभड-19 बाट ितृ्य  भएको भए प्रिाण 
कागजा , एकि िषहिा भए प्रिाणपत्र पेश गनुधपनेछ। 

 

 

2. 

पशपुन्छी 
षवकास 
कायधक्रि
िा यवुा 
प्रवर्द्धन 

(व्यवसाषयक गाईभैसीपािन, 
बाख्रापािन, बंगरुपािन, 
स्थानीय कुखरुापािन, 
िाछापािन, िासपुसि/ 
िगु्र् डेरी पसििा स् र 
वृषर्द्/ पवुाधर्ार लनिाधण/ 
ििध / सरु्ारिा साझेिारी 
अनिुान सहयोग) 

http://www.paiyunmun.gov.np/


अनसु ची-2 

(िर्ा-५ को उपिर्ा-2 सूँग सभबस्न्र् ) 
कायधक्रि िागको लनवेिनको ढाूँचा 

लिल ाः .................................... 

श्री कायाधिय प्रिखु ज्य , 
पैय ूँ गाउूँपालिका, गाउूँ कायधपालिकाको कायाधिय 

हवुास, पवध । 

 

षवियाः साझेिारी अनिुान/प्रोत्साहन कायधक्रििा सिावेश गररदिनहुनु। 

 

 ूँहा कायाधियको लिल  ................... िा प्रकास्श  स चना अनसुार कृषि/पशपुन्छीिा यवुा प्रवर्द्धन कायधक्रििा 

साझेिारी अनिुान/प्रोत्साहन कायधक्रिको िालग .................................... लनवासी/स्स्थ  

.................................. िाई ....................................... िा अनिुान/प्रोत्साहन सिावशे गररदिनहुनु 

आवश्यक कागजा  सषह  यो लनविेन पेश गिधछु। 

 

 

लनविेक 

िस् ख ाः 

नािाः 

ठेगानााः 

सभपकध  नं. 

संस्थाको नािाः 

संस्थाको छापाः 

 

 

 

 



अनसु ची-३ 

(िर्ा-५ को उपिर्ा-३ सूँग सभबस्न्र् ) 
व्यवसायको कायध योजना प्रस् ावको ढाूँचा 

 
1. प्रस् ावकको व्यस्िग  षववरण : 

क) नाि : 
ख) ठेगाना  

   स्जल्िा :                 न.पा/गा.पा. :          वडा नं. :           टोि :  

ग) संस्था  था र्िधको नाि : 
घ) स्थायी िेखा नभबर : 
ङ) ठेगाना  

   स्जल्िा :                न.पा./गा.पा. :          वडा नं. :           टोि :  

च) पाररवारीक षववरण : 
परुूि :                 िषहिा :               जभिा : 

छ) सभपकध  नभबर : 
ज) कायधक्रि संचािन हनुे कायधस्थि : 
झ) अन्य संस्था वा लनकायबाट सहयोग प्राप्त गरेको भए सो रकि :  

2. प्रस् ाषव  कायधक्रिको िखुय उद्दशे्य : 

क) 

ख) 

3. बैिेस्शक रोजगारबाट र्केको भए उल्िेख गने। ............................ विध/िषहना 
4. सभबस्न्र्  षवियिा  ालिि लिएको भए दिन/िषहना उल्िेख गने। ..................... 
5. कायध अनभुव भए उल्िेख गने। ................................................. विध/िषहना 
6. कृषि व्यवसायको हािको अवस्था : 

क्र.सं. षक्रयाकिापहरु हािको 
व्यवसाय 

व्यवसायको 
क्षते्रर्ि 

(रोपनी) िा 

वाषिधक 
उत्पािन 

अनिुालन  

वाषिधक कुि 
अनिुालन  आभिानी 

(रु.) 
1.      

2.      

3.      

4.      



 

7. प्रस् ाषव  कायधक्रिका िखुय िखुय षक्रयाकिापहरू : 
 

 

8. िाग  साझेिारी : (कुि िाग को पवुाधर्ारिा कस्भ िा 15% र कृषि उत्पािन सिाग्रीहरु (बीउ, वेनाध, 
षवरुवा, पश ुनस्ि सरु्ार, पश ुसंखया वृषर्द्, कृषि औजार उपकरण) िा कस्भ िा ५०% व्यहोने गरर 
उल्िेख गने) 

 

9. भावी व्यवसाषयक सोचाः  

क) . 
ख) . 
ग) . 

 
 
 
 
 
 
 
 

जभिा    

क्र.सं. षक्रयाकिाप षववरण ईकाई 
पररिाण 

सभपन्न गने लिल  
हाि थप गने जभिा 

1.       

2.      

3.      

4.      

5.      

क्र.सं. षववरण जभिा खचध (रु.) 
अनिुान उपिब्र् 
गराउूँने संस्थाको 

(रु.) 

अनिुानग्राहीको 
िाग  (रु.) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

जभिा    



अनसु ची-४ 

(िर्ा 9 को उपिर्ा २ सूँग सभबस्न्र् ) 
सभझौ ा-पत्र 

     लिल ाः........................... 

श्री ................................ (यस पलछ िोस्रो पक्ष भलनने छ) र पैय ूँ गाउूँपालिका गाउूँ कायधपालिकाको 
कायाधिय (यस पलछ प्रथि पक्ष भलनन ेछ) बीच िेहाय बिोस्जिको श ध पािना गने गरी यो सभझौ ा-पत्रिा 
हस् ाक्षर गरी एक-एक प्रल  लियौँ/दियौँ। 

1. सभझौ ा गने पक्ष र कायाधियाः 
क) कृिक/र्िधबाट सभझौ ा गने आलर्काररक प्रल लनलर्ाः  

१) नािाः श्री ..................... 
२) प्रल लनलर्त्व गनेको नािाः श्री ....................................  

३) ठेगानााः ........................... 
ख) कायधक्रि स्थिको षववरणाः 

ठेगानााः पैय ूँ गाउूँपालिका ........, ........................, पवध । 

ग) कायधक्रि कायाधन्वयन अवलर्ाः 
शरुू हनु ेलिल ाः ....................                      सभपन्न हनुे लिल ाः ......................... 

घ) कायधक्रि सभबन्र्ी षववरणाः 
१. कायधक्रिको नािाः ..................................................... 
२. कायधक्रिको क ि िाग  रु. ................ 

  प्रथिपक्ष रु......................          िोस्रो पक्षबाट रु. ...................... 
ङ) सभझौ ाका श धहरूाः 

१) सभझौ ा पत्रिा हस् ाक्षर गरेको लिल  िेस्ख यो सभझौ ा प्रारभभ भएको िालननेछ। 

२) िोस्रो पक्षिे सभझौ ािा हस् ाक्षर भएपलछ िात्र काि शरुू गनुध पनेछ। 

३) िोस्रो पक्षिे कायधक्रि अन् गध  षक्रयाकिापहरू संचािन गिाध गाउूँपालिका वा सभबस्न्र्  प्राषवलर्किे 
दिएको लनिेशन अनसुार गनुध पनेछ। 

४) िोस्रो पक्षिे कायधक्रि अन् गध  संचािन भएको षक्रयाकिापहरूको कायध सभपन्न प्रल विेन 
प्राषवलर्कबाट  यार गरी/गराए पश्चा  िात्र सभझौ ा बिोस्जिको अनिुान/प्रोत्सान रकि भिुानी 
दिइनेछ। यसरी भिुानी पाउन िोस्रो पक्षिे अलनवायध रूपिा  ोषकएको िाग  साझेिारी प्रल श  
सषह को काि सभपन्न गनुध पनेछ। 

५) प्रथि पक्षिे सभझौ ा बिोस्जि खचध रकिको लबि भरपाई सषह को कायध सभपन्न प्रल विेन िोस्रो 
पक्षबाट प्राप्त भए पश्चा  रु. ..................... ( अक्षरेपी ......................) िा नबढ्ने गरी 



लनयिानसुारको कन्टेन्जेन्सी र १.5 प्रल श  अलग्रि कर कट्टा गरी िोस्रो पक्षिाई भिुानी उपिब्र् 
गराउने छ। 

६) िोस्रो पक्षको िापरवाहीको कारणबाट कायध सभपन्न नभई हानी नोक्सानी भएिा त्यसको सभप णध 
स्जभिेवारी सभबस्न्र्  िोस्रो पक्षको हनुेछ। 

७) िोस्रो पक्षिे यो सभझौ ा बिोस्जिको सभपणुध कािकारवाही कायधक्रिको स्वीकृ  षक्रयािाप र िाग  
अनिुान अनसुार सभपन्न गरी कायधक्रि संचािनिा ल्याउन ुपनेछ। 

८) िोस्रो पक्षिे कायध शरुू गनुध भन्िा प वध, कायध संचािन हिैु गरेको र सभपन्न भैसकेपलछको र्ोटोहरू 
अस्न् ि भिुानीको िालग पेश गररने बीि भरपाईका साथ अलनवायध रूपिा संिग्न गनुध पनेछ। 

९) गाउूँपालिकाबाट लनरीक्षणिा जाने प्राषवलर्किाई लनरीक्षण  था अनगुिनिा िोस्रो पक्षिे अलनवायध 
रूपिा आवश्यक सहयोग गनुध पनेछ। 

१०) लनिाधण कायध अथवा यस सभबन्र्ी िोस्रो पक्ष र प्रथि पक्ष बीच कुनै षववाि आएिा गाउूँपालिकाको 
लनणधय अस्न् ि हनुेछ। 

११) िोस्रो पक्षिे सियिा कायध सभपन्न गनध नसकेिा सभझौ ा बिोस्जिको रकि भिुानी दिन प्रथि 
पक्ष बाध्य हनुे छैन। 

१२) िोस्रो पक्षिे यस साझेिारी अनिुान अन् गध  लनिाधण भएको प वाधर्ार साथै कृषि जन्य यन्त्र 
उपकरणहरु, नस्ि सरु्ारको खररि पश ुचौपायहरु कस्भ िा २ विधसभि षवक्री षव रण गनध पाईन े
छैन,् कुनै कारणबस षवक्री षव रण गनुधपने भएिा प्रथि पक्षको सहिल िा गनुधपनेछ। 

१३) सभझौ ाको सभबन्र्िा कुनै षववाि उत्पन्न भएिा प्रचलि  कान न अनसुार हनुेछ। 

१४) यो सभझौ ािा उल्िेख भएका कुराहरू यसै बिोस्जि र अन्य कुराहरू प्रचलि  कान न बिोस्जि 
हनुेछ। 

उपरोि बिोस्जिको कायध गनध िन्जरु छौँ भनी िस् ख  गनेाः 

िोस्रो पक्षको  र्ध बाट  प्रथि पक्षको  र्ध बाट 

िस् ख ाः  िस् ख ाः 

नािाः   नािाः  

पिाः   पिाः  

लिल ाः  लिल ाः 

रोहोवराः 

िस् ख ाः 

नािाः 

  



शाखााः 

 

          संस्थाको  र्ध बाटाः                                   कायाधियको छापाः  

 
                                         
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आज्ञािे, 
केशव िालिछाने 

प्रिखु प्रशासकीय अलर्कृ  

िाूँया वाूँया 
  

 संस्थाको छाप 

 

 


